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SOUHRN 

Hnutí chasidismu1 vzniklo ve východrú Evropě 

poloviny osmnáctého století. Přes odpor oficiálrúch rabínských kruhů se rychle rozšířilo, 

takže o století později zde byl chasidismus běžným způsobem života. O další století 

později byla většina chasidů zavražděna nacisty. Ti, kteří přežili, se rozhodli najít nový 

domov, kde by mohli žít způsobem, na jaký byli zvyklí. Mezi nimi byla i dynastie 

satmarských chasidů, která se usadila ve městě New York, USA. 

Tato práce se snaží odpovědět na otázku, do 

jaké míry byli úspěšrú. Jak žijí Satmaři v Brooklynu? Jak se jim podařilo zachovat si 

svou specifickou identitu navzdory každodenní interakci s okolím? Vytvářejí si totiž 

bariéry mezi sebou a vnějším světem, za účelem zachovám své kultury. Těmito 

bariérami mohou být sociálrú instituce jako např. škola, synagoga nebo rodina, ale i 

předpisy týkající se stravovárú nebo oděvu. I přes tyto bariéry dochází k interakci mezi 

komunitou a okolím. Budu se tedy zabývat popisem těchto bariér, stejně jako vztahy 

uvnitř komunity i interakci s okolím. Vycházet budu nejen ze sekundárrú literatury, ale 

také z osobrú zkušenosti s touto komunitou. 

Satmaři byli úspěšrú. Nejen, že našli nový 

domov, stali se dokonce největší chasidskou komunitou na světě. Pokud si cestu 

Satmarů představíme jako osu, pak na jejím počátku stojí Maďarsko a tragédie 

holocaustu, centrálrúm bodem je nový domov ve Williamsburgu a vysněným cílem je 

téměř utopické město Kirjat Joel, vybudované zcela dle chasidských ideálů. Skutečnost 

ale nerú utopie. Rodiny trpí finančrú nouzí, narůstají střety s okolím. Komunita byla 

velmi oslabena vnitřrúmi boji o moc a její budoucnost záleží především na schopnosti 

znovu se sjednotit. 

1 Jméno hnutí je odvozeno od podstatného jména chasid, znamenajícího zbožný. Jedná se o židovské 
náboženské hnutí, objevující se v polovině osmnáctého století ve východní Evropě. Nutno odlišit od 
chasidej aškenaz, hnutí, které vzniklo ve dvanáctém a třináctém století v Německu a z něhož vzešla díla 
etického i esoterického charakteru. V období druhého Chrámu byli chasidim zbožní muži, konající dobré 
skutky a pečlivě dodržující Zákon. 
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ÚVOD 

Chasidismus vznikl a vyvíjel se ve specifickém 

prostředí východoevropského štetlu2 a zdá se tedy nepravděpodobné, že by mohl 

prosperovat v prostředí natolik odlišném, jakým je americké velkoměsto. Ale opak je 

pravdou. 

Chasidé v minulosti přijímali svá jména podle 

míst kde žili, např. belzští chasidé své jméno odvozují od města Belz, braslavští od 

Braslav a satmarští od Satmar. Analogicky by nyní, když sídlí v Brooklynu, měli být 

nazýváni brooklynskými chasidy. Ale z důvodu rozlišení se jednotlivé chasidské dvory, 

žijící nyní v rozmezí několika ulic od sebe, rozhodly ponechat si jména, která užívaly 

v Evropě. A tak dnes, desítky let po tom, co evropské chasidské dvory byly 

zlikvidovány nacisty, najdeme jejich repliky uprostřed mnohamilionového města New 

York, kde se staly součástí moderního světa, ve kterém každý den přináší nové výzvy. 

Satmarská komunita je tak nucena vytvářet si své 

specifické mechanismy pro to, jak s nimi nakládat. Takovým mechanismem může být i 

budování bariér mezi nimi a okolním světem. K pochopení života tradiční náboženské 

komunity uprostřed sekularizované společnosti je nutné pochopit, o jaký druh bariér se 

jedná a jak jsou udržovány. Je tedy nutné zkoumat jednotlivé sociální instituce, jakými 

jsou škola, synagoga, rodina a sociální síť. První tři jmenované zároveň tvoří jakési 

pilíře chasidského života. 

Většina těchto bariér byla vybudována v období 

od příchodu satmarských chasidů do Ameriky, roku 1947, po počátek osmdesátých let 

minulého století, kdy umírá Joel Teitelbaum.3 Toto období je klíčové pro porozumění 

toho, kdo jsou satmarští chasidé v USA. Neboť to co jsou, je dílem Joela Teitelbauma. 

Současní Satmaři žijí v kulisách, které on postavil a hlavně žijí ideály, které učil. Až na 

osobní spory mezi syny úřadujícího rabína Mošeho Teitelbauma, zůstává situace 

v podstatě nezměněna, jak shodně uvádějí Rubín i Kranzler. 

Stejně jako kdysi ve východoevropském štetlu, i 

dnes stojí ve středu komunity rebe,4 který má hlavní slovo ve všech záležitostech. 

Prozkoumáme tedy jeho roli i vztahy k ostatním členům společnosti. Bez ohledu na to, 

2 Jidiš- označení malého města či vesnice ve východní Evropě, s většinovým židovským obyvatelstvem. 
3 Joel Teitelbaum byl vůdcem satmarských chasidů do roku 1979. 
4 Označení chasidského vůdce, forma titulu rabi. 
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kolik hranic si komunita postaví, nežije v izolaci. Má velmi specifické vztahy jak ke 

státu Izrael, ostatním chasidům, tak i ke svým sousedům. 

Na rozdíl od chasidů, kteří přicházeli do USA 

před druhou světovou válkou a jejichž snahou bylo co nejrychlejší začlenění do již 

existující společnosti ortodoxrúch Židů, snahou Satmarů bylo dosažení naprosté 

nezávislosti. Rabínské soudy urovnávají spory, nejrůznější charitativní programy se 

starají o potřebné, takže nejsou závislí na sociální podpoře od státu, ti kteří potřebují 

půjčku, se místo na banku obrátí na místní organizaci. Noviny Der Yid poskytují 

informace, mají vlastní školní systém, vlastní speciální autobusy mezi Boro Park a 

Williamsburgem, 5 mají vlastní úřad práce, který obstarává zaměstnání ve vhodném 

prostředí. Dnes vlastní síť řeznictví, jejichž výtěžek jde na podporu ješiv, 6 vlastní také 

hřbitov, továrnu na macesy atd. 

Satmaři se dnes dobrovolně uchýlili do jakéhosi 

ghetta, které si ovšem sami postavili. A přestože jeho zdi nejsou viditelné, pociťují je 

obě strany. Nabízí se otázka- je tyto zdi možné překonat a odejít z komunity? A stojí o 

to Satmaři vůbec? Stát se členem komunity je pro člověka z vnějšku asi stejně obtížné 

jako pro jejího člena komunitu opustit. Většinu Satmarů by však odejít nikdy 

nenapadlo. Důvodů je přitom několik. Především je tomu tak proto, že v satmarské 

komunitě existuje velmi pečlivě propracovaný systém trestů a odměn. Israel Rubin7 

rozeznává čtyři navzájem propojené zdroje kontroly: 

!.Prevence- kontakt s okolním světem je omezen na minimum, informace jsou pečlivě 

cenzurovány- nabízí se zde přirovnání k železné oponě. Zatímco ale komunismus 

mnoho lidí neuspokojoval, neboť za zabraný majetek nabízel pramalou kompenzaci 

v podobě- vše patří všem a tudíž zákonitě nikomu nic, v satmarské komunitě existuje 

propracovaný systém odměn. 

2.Systém odměn- sem spadají výhody spjaté s životním přesvědčením Satmarů- život 

v blízkosti rebeho, je největším štěstím a odměnou. Mnozí proto odmítají lukrativní 

nabídky spojené s přestěhováním do jiné čtvrti. 

3. Systém socializace- od narození až po dospělost veškerá životní rozhodnutí za své děti 

činí rodiče, po svatbě tuto funkci přejímá rebe. 

4.Vnější ujištění- každý den vidí, jak je okolní svět špatný, plný problémů, to je ještě 

5 Boro Park a Williamsburg jsou jména čtvrtí v Brooklynu, New York. 
6 Hebrej.- sezení. Židovská škola vyššího typu, věnující se především výuce židovského zákona a tradice. 
7 Rubin, Israel. Satmar: an island in the city. Chicago: Quadrangle Books, 1972. str. 189. 
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více ujišťuje o tom, že jejich způsob života je nejen správný, ale dokonce privilegovaný. 

Většina Satmarů se považuje za jakousi elitu. 

Zdá se že prvnímu bodu, tj. prevenci věnují 

Satmaři největší pozornost. Omezení týkající se osobního života jsou uplatňována již od 

nejútlejšího věku. Osoby opačného pohlaví jsou separovány již od jeslí a školek. 

Dokonce ani sourozenci opačného pohlaví nesmějí sdílet jeden pokoj. V dospělosti se 

muži a ženy mimo manželství stýkají jen obchodně. Ale i kontakt manželů je omezen 

množstvím nařízení, jejich sexuální život pak podléhá pravidlům postmenstruačního 

tabu, trvajícího plných dvanáct dní. 

Výběr povolání je taktéž značně omezen 

potřebami komunity a náboženskými předpisy. Nutnost dodržování šabatu, 8 svátků, 

stejně jako předpisy týkající se oblečení9 mohou přinášet problémy při výkonu povolání. 

Mnoho zaměstnavatelů dnes požaduje po svých zaměstnancích uniformy- a zdaleka se 

nejedná jen o firmu typu KFC či McDonalds. Uniformy též nosí zaměstnanci pošt, 

letišť, kurýrních služeb, policie, řidiči autobusů, pracovníci metra apod. Zvláštní typ 

škol, s velmi malým rozsahem sekulárních předmětů je pak dalším faktorem prakticky 

znemožňujícím opustit komunitu. Přijetí na univerzitu je bez důkladného samostudia 

prakticky vyloučeno. K sebevzdělávání v jiném než dovoleném směru však chybí čas a 

příležitost. Satmaři tedy až na výjimky nestudují na univerzitách, které jsou jinak 

místem kulturní a náboženské diversity. Zaměstnání uvnitř komunity je tak mnohdy 

nejen nejlepším, ale i jediným řešením. 

Dokonce i jakýsi symbol svobody, 

tedy volný čas, je komplikovaný celou řadou omezení. Sledování televize je zakázáno, 

poslouchání rádia je omezeno na několik pečlivě vybraných pořadů a literatura podléhá 

přísné cenzuře. Cestování je problematické nejen díky požadavku košer kuchyně, ale 

především kvůli nutnosti návštěvy mikve, 10 která je používána muži každé ráno po 

pohlavním styku, před modlitbou, nebo studiem Tóry. 

Mé první setkání se Satmary bylo 

nezapomenutelné. Když jsme jednoho slunného sobotního odpoledne špatně obočili při 

cestě na pláž a dostali se tak na území, jimi obývané, snesla se na kapotu našeho auta 

8 Šabat je posvátným časem židovského týdne. V tento den Bůh odpočíval po završení stvořeni. O šabatu 
je nejen zakázáno pracovat, ale například i cestovat nebo rozdělávat oheň. Právě ze zákazu rozdělávání 
ohně vychází zákaz používání auta o tomto dni. 
9 Chasidé nosí oblečení podobné tomu, jaké nosili obyvatelé východoevropských štetlů- tedy dlouhé černé 
kabáty, klobouky atd. Blíže viz kapitola Rodina. 
10 Mikve je nádrž naplněná vodou z přírodního zdroje, sloužící k rituální očistě. 
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sprška kamení a na naše hlavy nadávky v jidiš. Několik horlivců se dokonce snažilo 

vytáhnout nás ven z auta, když jsme zastavili u semaforu. Ty další jsme raději projeli na 

červenou. Porušili jsme totiž nechtěně náboženské přikázaní zakazující jízdu autem o 

posvátném dni odpočinku, kterým je šabat. Později jsem zjistila, že pojem satmarští 

chasidé lidem mnoho neříká. Většina Američanů zareaguje na pojem Lubaviči, neboť je 

zná z bilboardů propagujících brzký příchod mesiáše. 

Vybaví -li si někdo něco o Satmarech, pak většinou jen jejich demonstrace proti státu 

Izrael, nebo jejich oděv upomínající na východní Evropu před dvěma staletími. Snažila 

jsem se tedy poskytnou pokud možno nezaujatý a celistvý obraz o tom, kdo jsou 

satmarští chasidé. Neboť přes veškeré radikální názory ohledně Izraele, jsou i oni 

legitimní součástí ortodoxního judaismu. 

Při své práci jsem neJprve 

prostudovala literaturu zabývající se tímto tématem. Vzhledem k tomu, že předmětem 

mé práce není ideologie Satmarů, četla jsem pouze vybrané pasáže Teitelbaumových 

textů a to v překladech do angličtiny. Literatura zabývající se satmarskými chasidy není 

příliš rozsáhlá. Pol~ Kranzler i Rubin se přitom snaží popsat vzorce chování, které 

skupina používá pro své fungování a do jaké míry se jim podařilo adaptovat se na nové 

prostředí. Jejich postoj je však především postojem sociologickým. Bylo tedy nutné za 

vybranými vzorci najít náboženské důvody, které vedly k jejich přijetí. Snažila jsem se 

také čerpat ze své vlastní zkušenosti, získané během několika let pobytu v New Yorku. 

Vycházím také z výpovědí několika členek komunity. Pro zařazení do širšího kontextu 

uvádím kapitolu dějiny chasidismu. O každé kapitole by bylo možné napsat samostatnou 

práci. Mým cílem však bylo podat pokud možno celistvý obraz, postihující všechny 

důležité aspekty satmarského života. Popis jednotlivých komponentů pak v případě 

odlišné praxe doplňuji srovnáním s ortodoxií, či jinými chasidskými dvory jako např. 

v otázce vztahu ke státu Izrael či vzdělávání. 
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REŠERŠE 

Literatura zabývající se chasidismem je ve lnů 

rozsáhlá. Na výběr máme od monografií zabývajících se dějinami hnutí, přes chasidské 

legendy, až po výklad učení slavných chasidských mistrů. Mnoho těchto děl vyšlo i v 

překladech do češtiny a některá byla dokonce sepsána českými autory. Zaměříme-li se 

na literaturu zabývající se konkrétními chasidskými dynastiemi, není již situace natolik 

příznivá. Zdá se, že největší oblibě autorů se těší dynastie Lubavičů. 

Pokud jde o dynastii Satmarů, musíme 

konstatovat, že v českém jazyce dosud nevyšla ani jediná publikace zabývající se 

konkrétně tímto tématem. Nepočítáme-li článek v časopise Reflex, který lze stěží 

počítat za relevantní zdroj, pak nenajdeme dokonce ani odborný článek. Nezbývá nám 

tedy, než se obrátit k literatuře cizojazyčné. Dobrou zprávou je, že veškerá literatura je 

v jazyce anglickém, špatnou zprávou pak, že se dá spočítat na prstech. Tématem chasidů 

žijících v Brooklynu se zabývají autoři George Kranzler, Jerome Mintz a Solomon Poll. 

Jejich přístup je do značné míry sociologický a zjednodušeně řečeno se snaží odpovědět 

na otázku, jak se chasidům podařilo adaptovat na nové podmínky cizí země. 

Chronologicky nejstarší je kniha George 

Kranzlera- Williamsburg: a jewish community in transition. New York, 1961. Kranzler 

v ní popisuje vývoj této čtvrti, dle všech sociologických předpokladů určené k zániku. 

Po období slávy, kdy byl Williamsburg nejlepší čtvrtí v Brooklynu, přichází období 

hospodářské krize a s ním i úpadek. To, že se neproměnil v slumy, ale naopak zažil 

nový rozvoj, připisuje Kranzler právě chasidským přistěhovalcům. Odhaluje jejich vliv 

na růst obchodu, průmyslový i ekonomický rozvoj a popisuje, jak se čtvrt' pomalu, ale 

jistě proměňovala, tak, aby vyhovovala chasidskému způsobu života. 

O ·rok později vychází kniha Solomona Polla- The 

hasidic community of Williamsburg, New York. Free Press of Glencoe, 1962. Autor 

popisuje život chasidů ve Williamsburgu obecně aniž by příliš svědomitě rozlišoval 

mezi jednotlivými chasidskými dvory. Kniha je tedy použitelná spíše k získání 

obecného obrazu, než ke studiu Satmarů jako takových. 

Roku 1972 vychází kniha Israele Rubina- Satmar: an 

island in the city. Chicago: Quadrangle books, 1972. Jak název vypovídá, vychází Rubin 

z hypotézy, že Satmaři tvoří jakýsi ostrov, konkrétně pak ostrov víry v sekularizovaném 

městě. Rubin při sběru dat žil v satmarské komunitě a ke své práci obdržel oficiální 
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povolení satmarského vůdce. Celou knihou se nese poněkud nekritický obdiv 

k satmarské komunitě a zvláště pak k Joelu Teitelbaumovi. Jistá opatrnost při jejím 

použití je tedy na místě. Zvláště neinformovaný čtenář by snadno mohl podlehnout 

dojmu, že komunita Satmarů je posledním útočištěm morálky a náboženských hodnot 

v dnešní společnosti. 

Kniha Satmar: two generations of an urban island. Peter Lang Publishing, 1997, je 

v podstatě přepracovanou verzí knihy předchozí. Obsahuje původní kapitoly, rozšířené o 

změny, které mezitím nastaly. Nutno říci, že ve většině případů Rubin konstatuje, že 

situace zůstává stále stejná. K tomuto závěru dochází ostatně i Kranzler. Nejvýraznější 

změnou je oslabení centrální moci vůdce komunity a tudíž její rozdělení na dva 

soupeřící tábory. 

Jerome Mintz. - Hasidic people: a place in the new 

world..Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1992. Kniha se zabývá několika 

chasidskými dynastiemi, jako např. Satmar, Lubavič, Skver atd. Jednotlivé kapitoly se 

zabývají nejrůznějšími problémy, od sporů chasidských škol se státem po situaci 

v rodině. Obsahuje přitom mnoho výpovědí samotných chasidů. Mintz přitom zastává 

poměrně neutrální postoj, kniha proto působí vyváženým dojmem. 

Zatím nejnovějším dilem je pak kniha George 

Kranzlera- Hasidic williamsburg: a conterporary american hasidic community. Jason 

Aronson, 1995. Kniha navazuje na výše zmíněný Williamsburg: a jewish community in 

transition. Také Kranzler pobýval ve Williamsburgu a také jeho postoj k Satmarům je 

kladný. Kranzler je spolu s Rubinem zastáncem teorie, že Satmaři tvoří jakousi 

oddělenou entitu a popisuje jakým způsobem toho dosahují. 

Pokud jde o postoj Satmarů vůči státu 

Izrael, zdá se, že většina autorů se snaží tomuto kontroverznímu tématu vyhnout. 

Kranzler jej zmiňuje čistě věcně, Rubin jej naopak obhajuje odkazem na Talmud. 

Nejlepším pramenem je tak článek Alena Nadlera- "Piety and politics: the case of 

Satmar rebe." Judaism 31.2 (1982):135-152. Ten se zabývá Teitelbaumovými 

argumenty proti Izraeli a přehledně je dělí do několika kategorií. Článek je hojně 

doplněn citacemi Joela Teitelbauma. 

Portrét satmarského vůdce a také 

mnoha dalších, nalezneme v Finkel, Avraham Yaakov- The Great chasidic masters. 

Jason Aronson, 1992, popřípadě v Conterporary sages: The Great chasidic masters of 

the twentieth century. Jason Aronson, 1994. 
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Společným nedostatkem výše zmiňované 

literatury je fakt, že si nedostatečně všímá náboženského pozadí jevů, které popisuje. 

Jestliže sdílí hypotézu, že komunita je udržována v rovnováze sdílenými hodnotami a 

naučenými vzorci chování, pak je nutné mít na paměti, že v satmarské komunitě jsou 

normy chování primárně určeny Tórou. Hodnoty skupiny odrážejí její náboženské 

přesvědčení, které zároveň vytváří třídní role i sociální stratifikaci skupiny, určuje 

vztahy uvnitř komunity i vztahy k okolí. Taková kniha na trhu stále chybí. 

Odborných článků zabývajících se Satmary je 

taktéž poskrovnu. Nejpočetnější skupinu přitom tvoří články zabývající se sporem 

Satmarské školy se státem New York o vytvoření samostatného školního okrsku. Ty 

jsou však zajímavé spíše z hlediska občansko-právního než religionistického. Z toho 

důvodu je také vynechávám z bibliografie. Kranzlerovy články- "The economic 

revitalization of the hasidic community of Williamsburg." New World hasidim (1995): 

181-204. a "The women of Williamsburg: a conterporary american hasidic community." 

Tradition 28.1 (1993):82-93. a "The voice of Williamsburg." Tradition 23.3 (1998) 

nepřinášejí nic, co by nebylo již řečeno v jeho knihách. Nejpřínosnějším tak 

jednoznačně zůstává výše jmenovaný článek Alana Nadlera. 

Zajímavým i když ne úplně relevantním zdrojem 

informací jsou i noviny. The New York Times informovaly o sporech Satmarů se státem 

New York, ohledně vzniku samostatného školního okrsku, Satmaři se objevují i 

v poněkud bulvárním New York Post, který si libuje v popisování nejrůznějších 

skandálů či tahanic o moc uvnitř komunity. Takové zprávy jsou však spíše kuriozitou 

než vhodným pramenem. 
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KAPITOLA I.- DĚJINY CHASIDISMU 

Chasidismus vzniká jako hnutí v 

polovině osmnáctého století na území Polska a Ukrajiny. Za jeho zakladatele je 

považován Israel Baal Šem Tov. 11 V jeho vývoji rozeznáváme několik etap. V první 

fázi se jednalo o spíše okrajové hnutí několika málo jedinců, koncentrované kolem 

osoby Baal Šem Tova a oficiální kruhy mu tedy nevěnovaly velkou pozornost. Reakce 

přišla až po rozšíření hnutí do velkých obcí na severu Polska, Běloruska a Litvy. 

Jazykem chasidismu je především jidiš a jeho výrazovým prostředkem je legenda. 

Většinu informací čerpáme z legend o chasidských mistrech, popisujících jak jejich 

učení, tak i život a magické praktiky. Právě tyto popisy zázraků byly často kritizovány 

ze strany mitnagdim12 jako pověry. 

O životě Baal Šem Tova se dozvídáme 

právě prostřednictvím chasidských legend. Narodil se kolem roku 1700 v městě Okop a 

pocházel z velmi chudé rodiny. Jeho rodiče byli již velmi staří, když je o šabatu 

navštívil prorok Eliáš v přestrojení za poutníka. Odměnou za dobré přijetí jim je slíben 

potomek, který bude světlem Israele. Narodí se tedy Baal Šem Tov. V mládí brzy osiřel, 

vystřídal mnoho zaměstnání, byl učitelem, zpěvákem v synagoze i rituálním řezníkem. 

Sám se vzdělával a studoval i kabalistické13 spisy Izáka Lurii14 i knihu Zohar. 15 Roku 

1718 se poprvé oženil, ale brzy ovdověl a oženil se znovu s dcerou rabína Avrahama 

Kutowera z Brody, usadil se v karpatských horách a živil se kopáním hlíny, kterou jeho 

žena prodávala na trhu. Poprvé veřejně vystoupil v šestatřiceti letech. 

Roku 1740 se usadil v městě Medžibož, 

následován skupinou příznivců. Mezi jeho následovníky bylo mnoho vzdělanců, kteří 

rozeznávali jeho duchovní autoritu, ale stejně tak i prostých lidí, přitahovaných jeho 

charismatem a magickými schopnostmi. Baal Šem Tov působil jako léčitel i jako 

duchovní rádce. Brzy se stal vůdcem skupiny následovníků, kteří věřili v jeho 

nadpřirozené schopnosti. Pomocí magických formulí přivolával déšť, uzdravoval 

nemocné, užíval amulety. Měl také dar telepatie a komunikoval s duchy. V této době 

11 Vlastním jménem lsrael ben Eliezer (1700-1760). Označení Baal Šem Tov pochází z hebrejštiny a 
znamená Pán dobrého jména. Akronym Bešt. 
12 Hebrej.- odpůrci. Označuje oponenty chasidismu. 
13 Termín kabala znamená přijetí a je jím označována židovská mystika. 
14 Izák Luria zvaný ha- Ar i- lev. Působil v šestnáctém století v Safedu a je zakladatelem tzv. luriánské 
kabaly. Centrem jeho učení byla snaha o nápravu světa pomocí správných činů. 
15 Zohar- kniha záře, kabalistické dílo připisované Šimonu bar Jochajovi (2.st.). 

9 



vznikají také první chasidské skupiny v Polsku a Litvě. 

Po smrti Baal Šem Tova nastává druhé stádium 

vývoje hnutí. Po šestiletém období nejistoty ohledně následnictví je nástupcem Bešta 

zvolen Dov Beer z Meziřiče, zvaný velký Magid. 16 Dov ze svého dvora vysílá vyslance, 

kteří dále hlásají myšlenky Baal Šem T ova a chasidismus se tak rychle šíří přes 

Bělorusko, Litvu a Polsko až po Halič. 

Zřejmě nejrozšířenější teorií objasňující 

enormní úspěch chasidismu, je teorie, která věří, že hnutí vzniklo jako odpověď na 

potřeby Židovstva v Polsku, které se nacházelo v kritické situaci. Oficiální rabínský 

judaismus se stal záležitostí vzdělaných elit a neposkytoval duchovní útěchu tolik 

potřebnou v těžkých časech, které v té době postihly východní Židovstvo. Období 

vzniku chasidismu je obdobím velkého útlaku Židů, povstání kozáků pod vedením 

Bogdana Chmelnického, 17 vedoucího k pogromům. Oficiální vedení židovské komunity 

nebylo schopno poskytnout dostatečnou útěchu v období krize. Lidé proto stále častěji 

obraceli svou pozornost k nejrůznějším mesiánským hnutím, jakými bylo např. hnutí 

Šabataje Cviho18 v Levantu nebo Jakoba Franka, 19 působícího ve východní Evropě. 

Když byli jejich naděje opět zklamány, přichází chasidismus jako odpověď na jejich 

potřeby. Dle Bešta je možné uspíšit příchod mesiáše pozdvihnutím Izraele na vyšší 

stupeň. Existuje domněnka, že vedení židovské komunity v první polovině osmnáctého 

století bylo zcela zkorumpované. Vedení komunity bylo v rukách několika málo 

bohatých rodin a Židé trpěli pod ekonomickým a sociálním útlakem. Vznikla jakási 

vedoucí elita a propast mezi ní a lidem se neustále zvětšovala. Jako odpověď došlo ke 

vzniku sociálního hnutí, jehož následovníkem je chasidismus. 

Proti chasidismu se zvedla silná vlna odporu. 

V čele mitnagdim stál Gaon z Vilna.20 Roku 1772 byla na chasidy uvalena první klatba 

exk:omunikace21 a jejich spisy byly páleny. Chasidé odpovědeli vlastní klatbou. Roku 

1781 na ně byla uvalena klatba druhá a byli vyhnáni z měst, kde sídlili. Zvláště koncem 

osmnáctého století vrcholily boje mezi chasidy a jejich odpůrci. Někteří chasidé 

16 Hebrej. vypravěč. Používá se jako označení pro toho, kdo předává boží učení. 
17 Bogdan Chmelnicki ( 1596-1657) vedl povstání kozáků na Ukrajině, vedoucí k masakru Židů. 
18 Šabataj Cvi (1626-1676). Pocházel ze Smyrny. Několikrát se prohlásil za mesiáše a získal velký počet 
příznivců. Roku 1666 mu bylo dáno na výběr mezi smrtí a konverzí k islámu. K nemalému rozčarování 
svých stoupenců si zvolil konverzi. 
19 Jacob Frank se označoval za nástupce Šabtaje Cviho,vyzýval k porušování náboženských předpisů a k 
hříšnému chování, jehož účelem bylo uspíšení příchodu mesiáše. 
20Vlastním jménem Elijahu ben Šlomo Zalman (1720-1797). 
21 Hebrej.- Cherem. 
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emigrovali roku 1777 do Palestiny, kde se usadili především v Safedu a Tiberiadě. Ale i 

zde byli záhy pronásledováni. 

Argumenty proti chasidům se dají shrnout do 

několika kategorií- zřejmě nejkritizovanějším bodem bylo chasidské učení samo, které 

až příliš připomínalo pantheismus. Chasidé totiž vykládali verš Deut 4:39 tak, že Bůh je 

všude a není nic, v čem by nebyl obsažen. Deut 4:39- "Proto poznej dnes a vezmi si k 

srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi, žádný jiný není." 

Mitnagdim také kritizovali postavení 

chasidského vůdce-cadika22 jako prostředníka mezi člověkem a bohem. Terčem kritiky 

byl i způsob modlení chasidů, nedodržování modlitebních časů, užívání jiné liturgie, 

způsob jejich oblékání atd. 

Existuje několik důvodů snažících se vysvětlit 

důvody odporu oficiálních kruhů vůči chasidům- dle jednoho z nich chasidé narušovali 

tradiční žebříček hodnot tím, že kladli víru v Boha a pietu před vzdělání. Náboženská 

zkušenost pro ně stála výše než halacha. 23 Jiní zase vidí důvod v tom, že chasidé jako 

hnutí byli konkurenty autoritě rabínů a vůdců komunity, kteří se snažili ubránit si svou 

vedoucí pozici. Navíc tak narušovali jednotu židovské komunity v nebezpečném období, 

kdy byla nejvíce zapotřebí. Chasidé také až příliš připomínali neblaze proslulé 

následovníky falešných mesiášů Šabataje Cviho a Jacoba Franka. 

Během tohoto období je také sepsána první kniha 

chasidismu -jejím autorem je Baal Šemův žák Jacob Josef z Polonoje. Toledot Yaakov 

Yosef vychází roku 1780 v městě Korec. V této době také roste vliv lokálních vůdců, 

kolem kterých se začínají tvořit skupiny následovníků. Ve městech a na vesnicích 

začínají vznikat tzv. štibl/4
- jednalo se o místo, kde se chasidé setkávali, modlili i 

studovali. 

Během třetí generace chasidismu se 

vyvinul způsob vedení typický pro chasidské skupiny. Došlo k decentralizaci moci a 

rozpadu hnutí na jednotlivé chasidské dvory. V dřívější fázi hnutí byl rebe25 po smrti 

nahrazen svým nejschopnějším následovníkem, jehož autorita a schopnosti byly 

uznávány celou skupinou. Postava rebeho byla nejprve chápána jako božsky 

22 Termín cadik označuje spravedlivého. O postavení cadika v chasidské komunitě viz oddíl Vztahy uvnitř 
komunity- sociální struktura a způsob vedení. Str. 36. 
23 Halacha- židovský zákon. Patří sem všechny právní látky Talmudu i jejich pozdější úpravy. 
24 Štibl je výraz pocházející z jidiš, znamenající malý pokojík. Chasidé tak označují své modlitebny. 
25 Označení chasidského vůdce, forma titulu rabi. 
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privilegovaná, později vznikla myšlenka dynastického nástupnictví a funkce byla 

děděna z otce na syna. Pokud rebe nezanechal potomky, dědil funkci jeho nejbližší 

příbuzný, jako například zet' nebo synovec. Často docházelo k hádkám o následnictví a 

chasidské dvory se tak nadále štěpily. Dynastie chasidů pak přejaly jména města nebo 

vesnice, ve kterém sídlil jejich vůdce. Mezi jednotlivými dynastiemi často vládly spory 

o autoritu. 

V poslední vývojové fázi chasidismu 

často docházelo k tomu, že rebe byl uznáván jako král, který si udržoval celý dvůr. 

Jezdil v kočáře a obklopoval se veškerým dostupným luxusem. Chasidé pak podnikali 

cesty k jeho dvoru, kde žádali o radu, nebo byli naopak vysíláni, aby šířili myšlenky 

svého mistra. 

Koncem osmnáctého a počátkem 

devatenáctého století se chasidismus rozšířil i do oblasti Maďarska a to především 

zásluhou dynastie Teitelbaumů. V tomto období také vzniká hnutí Chabad26
- založené 

Šneurem Zalmanem z Ljady (1745-1813). 

Zatímco ve východní Evropě koncem 

osmnáctého století stále probíhaly boje mezi chasidy a jejich odpůrc~ Židé v západní 

Evropě si již plně užívali možnosti přicházející s osvícenstvím. Vzrůstající liberalizace, 

sekularizace a snaha reformovat judaismus brzy vyvolala odezvu. V Německu došlo 

k rozdělení komuníty na reformní a ortodoxní. Hlavním rysem ortodoxie, která se 

profiluje koncem osmnáctého století jako odpověď na snahy reformistů, je snaha o 

přesné dodržování všech halachických předpisů. Ortodoxní Židé věří, že na Sinaji došlo 

k předání nejen psané ale i ústní Tóry. Není v ní tedy možné nic měnit. Jak to 

formuloval bratislavský rabín Chatam Sofer- "Chadaš asur min ha-Tora.'m 

V polovině devatenáctého století byl již 

chasidismus plně uznávaným způsobem života. Boj proti haskale28 otupil boj proti 

chasidismu, který najednou představoval menší zlo. Chasidé byli proti jakékoli změně či 

modernizaci. Přesto se během devatenáctého století objevuje v jejich učení několik 

nových prvků. Zřejmě jako obranu proti modernizaci začali chasidé klást důraz na 

studium Tóry. Začali zakládat vlastní ješivy. 

26 Chabad je akronymem z hebrej. slov- chochma, bina, daat, tedy moudrost, pochopení a znalost. Používá 
se pro označení dynastie lubavičských chasidů. 
27 Vlastním jménem Moše Šreiber (1762-1839). -Tóra zakazuje vše nové. 
28 Hebrej. -osvícenství. Židovské osvícenecké hnutí pozdně osmnáctého století. Snažilo se o reformu 
judaismu, emancipaci Židů. 
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Hlavním motivem spojenectví dřívějších 

nepřátel byl však odpor vůči sionistickému hnutí. V mnohých městech docházelo ke 

sporům mezi chasidy a stoupenci nově vznikajících sionistických skupin. Přestože 

většina chasidů byla proti myšlence Státu Izrael, někteří imigrovali do Izraele a založili 

tam chasidské komunity Bene Barak či Kefar Chasidim. 

Koncem devatenáctého a počátkem dvacátého 

století mnoho chasidů emigrovalo do Spojených států amerických. V USA se většinou 

začlenili do již existujících ortodoxních komunit, přizpůsobili se tamnúnu způsobu 

života a jejich vliv spíše klesal. Změna nastala až s příchodem rebeho Schneersona, 

vůdce lubavičských chasidů a hnutí Chabad. Dalo by se říci, že rok 1940 znamenal 

začátek obnovy chasidů v Americe. 

Během druhé světové války byla většina chasidů 

zavražděna nacisty. Ti, kteří přežili, odešli většinou do Izraele nebo do USA, kde 

založili nové komunity. Až na výjimky si ponechali jména, která užívali v Evropě. Do 

USA přicházeli chasidé především z Maďarska. Tito příchozí již neměli v úmyslu stát se 

součástí tamní komunity, ale naopak se od ní co nejvíce odlišit. Mezi jinými přišel i Joel 

Teitelbaum, satmarský rebe. Satmarští chasidé jsou v současnosti největší chasidskou 

komunitou na světě, následováni Lubaviči, kteří jsou zřejmě komunitou nejznámější. 

V současné době je chasidismus součástí 

ortodoxního judaismu. Ortodoxie sama sahá od umírněné po ultarortodoxní, odmítající 

existenci státu Israel. 29 Chasidé se přitom vyznačují několika specifiky- sociální 

struktura chasidské komunity je organizována kolem osoby rebeho, jehož postavení je 

odlišné od postavení rabína ortodoxních komunit. Mají také odlišnou liturgii, učební 

osnovy škol i postoj k okolnímu světu. 

29 O postoji ortodoxie ke státu Izrael viz oddíl- Vztah ke státu Izrael. Str. 42. 
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KAPITOLA 11.- MÍSTA 

II. 1- Maďarsko- život Joela Teitelbauma 

Joel Teitelbaum se narodil roku 1886 jako 

druhorozený syn rebeho3° Chananja Jom Tov Lipa Teitelbauma. Zakladatelem dynastie 

Teitelbaumů byl rebe Moše z Ujhely.31 Ve věku osmnácti let se Joel oženil s dcerou 

rabína z Plantsech z rodu Horowitzů, s kterým rod Teitelbaumů udržoval přátelské 

vztahy. Brzy po sňatku jeho otec zemřel a jeho o šest let starší bratr Chajim Cvi se stal 

následníkem. Joel Teitelbaum odchází roku 1928 do města Szatmárnémeti32 (dále 

Satmar), které leží asi sto kilometrů západně od Sighetu v severozápadním Rumunsku. 

Satmar bylo v letech 1940-1944 součástí Maďarska. V raném osmnáctém století se zde 

nacházelo jen malé množství Židů. Roku 1841 jich několik dostalo povolení usadit se 

natrvalo. První synagoga byla postavena roku 1857. Prvním rabínem byl Benjamin Zeev 

Mendelbaum a díky jeho vlivu se kehila33 profilovala jako ortodoxní. Roku 1941 zde 

bylo přes 12000 Židů, kteří byli během války soustředěni v ghettu, které zde bylo 

nacisty vytvořeno. Po skončení druhé světové války zůstalo v Satmar asi 500 Židů.34 

V době Teitelbaumova příchodu Satmar obývala 

komunita asi patnácti až dvaceti tisíc aškenázkých Židů, s několika málo chasidy. 

Během několika let si Joel získal stálý okruh příznivců. Poté, co se stal rebem také 

v Oršova a založil tamješivu, rozrostl se okruh jeho příznivců o její studenty. Právě v 

Oršově začal aktivně vystupovat proti sionismu, neboť v té době zde byla aktivně činná 

skupina mizrachi.35 Skupina jeho příznivců byla v porovnání s chasidskými skupinami v 

30 Některé odlišnosti funkce rabína a rebeho jsou popsány v oddíle Vztahy uvnitř komunity-sociální 
struktura a způsob vedení, str. 36. 
31 Rodokmen dynastie Teitelbaumů viz příloha této práce, str. 51. 
32 Szatmárnémeti je mad'arské označení. Běžně se užívají i zkrácené formy- Szatmár či Satmar. V 
současné době je užíván název Satu Mare. 
33 Hebrej. -shromáždění. Označuje židovskou komunitu města. 
34 Situace Židů během druhé světové války v Mad'arsku byla díky pozdní okupaci Německem poněkud 
zvláštní. Již měsíc poté, co Hitler obsadil Rakousko, vydala maďarská vláda první protižidovský zákon, 
omezující počet Židů pracujících pro soukromníky na 20 procent. Rok poté byl vydán další zákon, 
omezující právo Židů pracovat v médiích, zakládat některé podniky apod. Také možnost získat mad'arské 
občanství byla ztížena. Důvodem těchto zákonů byla naděje maďarské vlády v oddálení převzetí moci 
maďarskými nacisty. Maďarsko bylo nakonec obsazeno Německem 19. března 1944 a řešení situace 
maďarských Židů se ujal Eichmann osobně. Rozdělil Maďarsko do šesti zón, z kterých byly pomocí 
speciálního komanda Židé deportováni. Z původních 650 000 mad'arských Židů jich přežilo kolem 450 
000. 
35 Mizrachi je skupina založená roku 1902 rabínem Izákem Jacobem Reinesem ( 1840-1915) na podporu 
sionistického hnutí. Mezi ortodoxními Židy však mnoho příznivců nenalez1a. 
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Sighetu a Mukačevu poměrně bezvýznarrmá, vyznačovala se však značnou radikálností. 

Zlom nastal roku 1926, kdy náhle umírá Chajim Cvi. V té době je jeho nejstaršímu 

synovi pouhých čtrnáct let a očekávalo se, že bude povolán Joel, aby se ujal místa 

sighetského rabína. Namísto něho byl jako následník určen teprve čtrnáctiletý Jekutiel 

Juda, který se svého místa ujal o čtyři roky později a držel ho až do roku 1944. Ve 

stejném roce zemřel v koncentračním táboře Osvětim. S funkcí ale nezískal i autoritu a 

tak rrmoho chasidů začalo navštěvovat rebeho Joela namísto Jekutiela a jeho vliv se tak 

nadále rozrůstal a počet příznivců rostl. 

Žena Joela Teitelbauma, Eva Horowitzová, zemřela 

na srdeční chorobu, stejně jako její tři dcery, z nichž dvě zemřely v mladém věku. 

Potřeboval potomka a rozhodl se proto znovu oženit, tentokrát s Faigou Šapiro. Vzal si 

ji roku 1938, rok po smrti své první ženy. Ale přestože jí bylo v době sňatku kolem 

dvaceti let, nikdy neměla děti, a co víc, dohadovala se o kompetence s jeho dcerou z 

prvního manželství, která se v té době starala o dům. Nakonec spor vyřešili tím, že dceru 

provdali za Sosoverského rebeho a poslali ji z domu. 

Joel Teitelbaum se stal rebem v Nagykaroly, kde 

zůstal až do roku 1934, kdy ho příznivci přivádí nazpět do Sighetu, kde setrval až do 

roku 1944. Téhož roku opustil Mad'arsko ve slavném Kastnerově vlaku.36 

Po krátké době strávené ve Švýcarsku a Izraeli, 

přijíždí roku 194 7 do Spojených států amerických. Brzy je následován početnou 

skupinou svých příznivců. Usazuje se v brooklynské čtvrti Williamsburg, jen pár bloků 

od čtvrti Boro Park, kterou si za svůj domov zvolil lubavičský rebe Josef Jicchak 

Schneerson. 

Ihned se pustil do budování komunity 

s obrovským nadšením a silou. Vytvořil pevnou strukturu vedení, vybudoval nový 

školní systém, nové obchody, synagogy, atd. Poslední léta života Joela Teitelbauma byla 

poznamenána jeho stářím a ubývajícím zdravím. Zúčastňoval se pouze třetího 

36 RudolfRaszo Kastner (1906-1957) působil jako vyjednavač mezi nacisty a sionistickou záchranou 
organizací. SS Hausptsturmfiihrer Dieter Wisliceny vyjednával se zástupcem této organizace Joelem 
Brandem.Transakce byla nazývaná Blut fiir Ware- Krev za zboží. Díky finanční dohodě bylo 1368 Židů 
převezeno do Švýcarska. 388 z nich přitom pocházelo z ghetta Kluž v Transylvanii- mezi nimi i 
Kastnerův tchán a Joel Teitelbaum. Vlak byl nejprve poslán do koncentračního tábora Bergen-Belsen, ale 
poté byl propuštěn. Roku 1955 byl RudolfKastner Jeruzalémským soudem shledán vinným ze spolupráce 
s nacisty. Nejvyšší soud Israele tento rozsudek o tři roky později zrušil. Kastner se toho však nedožil. Byl 
zastřelen 3. března 1957. 
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šabatového jídla/7 konaného pozdní sobotní odpoledne. Přestože musel být při chůzi 

podporován z obou stran, zachoval si duševní svěžest až do roku 1968, kdy utrpěl 

infarkt, z kterého se málem nevzpamatoval. Zotavil se, ale jeho síly viditelně ubyly. 

Jeho program byl velmi omezen a přestal se účastnit šabatových jídel. Od této chvíle 

komunikoval s lidmi prostřednictvím svých zástupců. Hlavní aktivity přešly na jeho 

ženu a Josefa Aškenaziho, majordoma dvora a gabba/8 rebeho. Přestože již nepořádal 

veřejná setkání, chasidé si mohli domluvit audienci. Všeobecně se jednalo o období 

velkého neklidu a nejistoty. Rebe, který sloužil jako otec celé komunity, nezanechal 

žádné potomky a ani neurčil následníka. Zemřel dvacátého srpna 1979 ve věku 

devadesáti tří let na infarkt v nemocnici Mount Sinai. Byl pohřben v Kirjat Joel, městě, 

které vybudoval a jenž nese jeho jméno. 

Měsíc po jeho smrti se sešla Rada starších. 39 V 

jejím čele stál Lefkowitz40 a výkonným vicepresidentem byl Sender Deutsch, vydavatel 

Der Yid. Vzhledem k tomu, že re be nezanechal žádné žijící dědice, byl jako 

nejpřijatelnější kandidát vybrán jeho synovec Moše Teitelbaum, v té době 

šestašedesátiletý szigethský rebe. Byl znám jako učenec, pocházející z rodiny 

význačných rabínů. Jeho první žena a děti zemřeli v koncentračních táborech, ale oženil 

se znovu a měl šest dětí. 

Rebe Moše byl vychováván v domě Joela 

Teitelbauma od svých jedenácti let, kdy zemřel jeho otec. Po smrti Joelovy první ženy, 

se ve sporu s novou rebecin41 postavil na stranu rebeho dcery, za což si vysloužil 

nepřátelství rebecin, které se ještě znásobilo poté, co byl zvolen na místo jejího 

zemřelého manžela. Vyjednávání mezi radou a Mošem započaly již několik týdnů po 

Joelově smrti, ale z úcty ke svému strýci, Moše Teitelbaum nepřevzal svou funkci až do 

doby po prvnímjarcajt.42 Jeho postavení je však nesrovnatelné s úctou a autoritou, které 

se těšil Joel Teitelbaum. Přestože, jak sám zdůrazňuje, nikdo nemůže zaujmout stejné 

místo jako heiliger rebe Joel, získal si všeobecný respekt a rostoucí vliv, zčásti díky své 

37 Jedná se o zvláštní chasidskou tradici, kdy rebe jí své jídlo veřejně za účasti svých chasidů. Zbytky jeho 
jídla jsou poté rozděleny mezi přítomné. Blíže viz oddíl Synagoga, str. 32. 
38 Gabbaj plní funkci asistenta. O rozdělení pravomocí v chasidské komunitě viz oddíl- Vztahy uvnitř 
komunity-sociální struktura a způsob vedení, str. 36. 
39 Rada starších je volená organizace čítající jednadvacet členů a stojící ve vedení komunity. Blíže viz 
Vztahy uvnitř komunity-sociální struktura a způsob vedení, str. 36. 
40 Leopold Lefkowitz stál nejen v čele Rady starších ale i celé kongregace. Blíže o vedení satmarské 
komunity viz oddíl- Vztahy uvnitř komunity-sociální struktura a způsob vedení, str. 36. 
41 Termín rebecin označuje rebeho ženu. 
42 Jidiš výraz označující výročí úmrtí. 
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velké rodině. Jmenování nového rebeho přineslo ale i mnohé problémy. Někteří 

dlouholetí Joelovi spolupracovníci byli nahrazeni novými lidmi. Kritizováno bylo i 

Mošeho obsazování důležitých postů svými syny, přestože se jedná o běžnou praxi. 

Jeden z jeho synů, Zalman Leib, byl ustanoven hlavou původní sighetské komunity 

sídlící ve Williamsburgu. Nejstarší syn, rebe Aron, se stal hlavním rabínem Kirjat Joel 

v Monroe, New York a byl jmenován hlavou místní ješivy. Poslední léta jsou tak 

poznamenána spory mezi oběma bratry a jejich příznivci. Otevřené boje o moc a 

následnictví rozdělily komunity a musely být řešeny před státním soudem.43 

II. 2- Williamsburg- znovu nalezený domov 

Ve stínu williamsburgského mostu, který 

překlenuje East nver a spojuje tak ostrov Manhattan s původně samostatnou čtvrtí 

Brooklyn, leží čtvrt', kde jakoby se zastavil čas. Williamsburg, pojmenovaný po 

plukovníku Williamsovi, byl připojen k Brooklynu roku 1855. Jedná se oblast asi 

dvaceti bloků o celkové rozloze 4.9 čtverečních milí, jejichž centrem jsou ulice Bedford 

Avenue a Lee Avenue. V současné době je jižní a východní Williamsburg obýván 

především přistěhovalci z Dominikánské republiky a Portorika, severní část je obývána 

Italy a Poláky. Domovem chasidských Židů se stala oblast západního Williamsburgu, 

ohraničená zjedné strany Broadwayí a z druhé Kent Avenue. Centrem této oblasti 

prochází Lee Avenue, která je hlavní nákupní tepnou a plní podobnou funkci jako 

náměstí evropských měst. 

Williamsburg, který byl původně obýván vyšší 

střední třídou, byl na počátku dvacátého století nejlepší brooklynskou čtvrtí. Deset 

procent celkového bohatství USA se nacházelo právě zde. Své sídlo zde měl například i 

Charles Pratt.44 Bydlelo tu mnoho bohatých židovských obchodníků, intelektuálů a 

spisovatelů. Jejich počet však nebyl dostatečně velký na to, aby vytvořili vlastní 

kongregaci. Počet nežidovského obyvatelstva byl v té době o dvě třetiny vyšší než 

židovského. Skutečně židovským se tak Williamsburg stal až v letech 1920, s příchodem 

ortodoxních, chasidských Židů z Polska a Ruska, kteří zvláště koncem dvacátých let 

přicházeli ve velkém množství. Během třicátých let tak klesl počet původního, 

43 K rozdělení komunity blíže viz oddíl- Vztahy uvnitř komunity-sociální struktura a způsob vedení, str. 
36. 
44 Charles Pratt byl nejen zakladatelem Prattova institutu pro umění a architekturu, ale především 
vlastníkem společnosti Astral oil- nyní Standart oil. 
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nežidovského obyvatelstva na jednu třetinu z celku. Většina místních obchodů přešla do 

židovských rukou, protože jejich sortiment již nevyhovoval požadavkům nově 

příchozích. 

Chasidé si také začali budovat své štibly a to v 

obchodech, nebo ve sklepích obytných domů. Jen málokteří si s sebou však přivedli i 

svého rebeho. Byli také první, kdo ve Williamsburgu zavedl tradiční chasidské oblečení, 

stejně jako pejzy a plnovousy.45 Nově zřízená židovská škola nahradila původní školy, 

které nevyhovovaly podmínkám ortodoxie. Nový, židovský Williamsburg se stal 

atraktivním místem pro ty, kteří chtěli opustit tradiční židovskou čtvrt na Lower East 

Side of Manhattan, nebo ve východním Bronxu. Celkově ale životní úroveň obyvatel 

Williamsburgu poklesla, a to částečně díky hospodářské krizi dvacátých a třicátých let, 

částečně pak díky odchodu nejbohatší vrstvy obyvatel, která se po příchodu nových 

usedlíků rozhodla odstěhovat do lepší a zároveň sekularizovanější čtvrti Boro Park. 

Další změna situace pak nastala s příchodem 

uprchlíků z Německa, Rakouska a Československa, kteří na rozdíl od polskoruských 

chasidů, kteří přišli hledat úspěch v zemi neomezených možností, přišli hledat nový 

domov. Období mezi rokem 1939 a 1945 můžeme označit za přelomové v životě čtvrti. 

Během tohoto období začali přicházet nejen jednotliví chasidé, ale také jejich vůdci. 

Maďarská komunita, která do té doby hrála v životě čtvrti jen minimální roli, posílena 

příchodem uprchlíků z nacistické Evropy, rychle získala vliv a vybudovala si silné 

náboženské centrum, koncentrované kolem osoby rebeho. Vliv teto skupiny rostl 

závratnou rychlostí a brzy nahradila původní vedoucí skupiny Židů z Polska a Ruska. 

Většina původních obyvateL která se nehodlala přizpůsobit novým podmínkám, se 

rozhodla čtvrt' opustit a odešla do sousední čtvrti Boro Park. Původní skupiny, jejichž 

postavení a společenský statut odrážely předevšún jejich ekonomický úspěch, byly 

nahrazeny skupinami, ve kterých neotřesitelné vedoucí postavení, jež se dědí z otce na 

syna, měl charismatický vůdce.46 Williamsburg v období svátků se stal vyhledávaným 

místem, stovky lidí z okolních čtvrtí se přicházeli podívat na celonoční oslavu simchat 

tora47 na Bedfod Avenue. 

45 Blíže k předepsanému oblečení a vzhledu viz oddíl Rodina, postavení žen, str. 26. 
46 Sociální stratifikace chasidských skupin bude blížeji rozebrána v oddílu Vztahy uvnitř komunity
sociální struktura a způsob vedení, str. 36. 
47 Hebrej. -radost ze Zákona. Jedná se slavnost, při které jsou svitky Tóry nošeny v slavnostním průvodu. 
V tento den končí a znovu začíná cyklus čtení z Tóry. 
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Za svůj největší ekonomický a spirituální rozvoj 

však vděčí Williamsburg obchodu s diamanty. Tento obchod byl přiveden do Spojených 

států amerických ortodoxními belgickými Židy z Antverp, kteří utíkali před nacismem. 

Díky nim zažila komunita nebývalý rozkvět a během pěti až šesti let, kdy trval boom na 

trhu s diamanty ovlivnili takřka každou část života židovské čtvrti. Mnoho mladých lidí 

díky nim našlo zaměstnání jako brusiči diamantů a to za podstatně vyšší plat, než by si 

vydělali jinde. Židé brzy monopolizovali obchod s diamanty v celé Americe. O jejich 

úspěchu svědčí fakt, že dnešní Diamond district,48 centrum obchodů s diamantovými 

šperky, ležící v centru Manhattanu, je téměř ve výhradním vlastnictví ortodoxních Židů. 

Podobný ekonomický rozvoj zažil potravinářský 

průmysl, taktéž díky novým přistěhovalcům Původní obchody totiž nevyhovovaly 

novým, přísnějším normám a byly proto nahrazeny novými. Majitelé stávajících 

obchodů tak byli nuceni přesunout své krámy do liberálnější čtvrti, nebo je prodat za 

pár dolarů novým usedlíkům. Košer obchody tak byly nahrazeny Glatt košer,49 stejně se 

rozvinul i obchod s typicky náboženskými předměty jako například tefilin, 50 mezuzy, 51 

atd. 

Velké množství satmarských chasidů vykonávalo 

tradiční povolání jako krejčí, opraváři šicích strojů apod. Mnoho jich ale začalo 

podnikat, zvláště po příchodu satmarského rebeho roku 1947. Snad nejznámější je 

případ obchodu nazvaného- 47th Street Photo- založen roku 1966 dvaadvacetiletým 

satmarským chasidem Irwingem Goldsteinem, ten se v průběhu několika let rozrostl z 

obchodu s fotoaparáty v jeden z nejznámějších obchodů s elektronikou na východním 

pobřeží USA a vydělal přes sto milionů dolarů. Přestože se počátkem devadesátých let 

dostal do problémů, je stále považován za symbol úspěchu. 52 

Podnikatelské aktivity Satmarů dnes sahají od 

továrny na macesy a síť glatt košer řeznictví, po pohřební ústav. Komunita poskytuje 

48 Diamond district se nachází na Manhattanu, ve čtvrti Midtown- na čtyřicáté osmé ulici mezi pátou a 
šestou Avenue. 
49 Výraz glatt pochází z jidiš a znamená bezchybně hladký. Běžně je užívaný v souvislosti s košer masem. 
Chasidé vyžadují při rituální porážce použití zvláštního nože, který je obzvlášť ostrý. Přestože důvod této 
praxe není znám, vyžádala si vznik separovaných řeznictví. U maďarských chasidů se spojení glatt košer 
stalo označením pro potraviny nezpochybnitelně košer. 
50 Tefilin jsou modlitební řemínky s malou krabičkou, obsahující pasáže z Bible, které předepisují jejich 
nošení. Muži si je při ranní modlitbě upevňují na čelo a na paži. Výraz je odvozen z hebrejského tefila
modlitba. 
51 Mezuza je schránka, umístěná na veřeji dveří, obsahující biblické verše. Na zadní stranu svitku bývá 
napsáno jedno z jmen božích- Šadaj- všemohoucí. 
52 Pro bližsší informace viz- "47th Street Photo Files for Bankrupctcy." New York Times (January 22nd, 
1992) 
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svým členům nízko úročené půjčky na rozvoj drobného podnikání, oni pak odvádějí 

deset procent zisku pro potřeby společenství. Celkový majetek komunity je odhadován 

na více jak sto mil. dolarů. Přesto se více jak padesát procent jejích členů pohybuje pod 

hranicí chudoby. 53 

Údaje o počtu Satmarů se různí. David Pollock, 

výkonný ředitel Jewish community relations council uvádí, že 35000 satmarských 

chasidů žije ve Williamsburgu, 5000 v Boro Park a 17000 v Kirjat Joel. 

II. 3- Kiri at J oel 

Jedním z hlavních cílů satmarského rebeho bylo 

vytvořit prostředí naprosto izolované od vnějších vlivů. Již v padesátých letech začaly 

některé skupiny chasidů budovat své pobočky na předměstí New Yorku nebo v jeho 

blízkosti, protože se domnívali, že v Brooklynu není možné zachovat dostatečnou 

sociální kontrolu nad členy komunity. Jako první byl roku 1954 ustanoven New Square, 

poblíž Spring Valley, ve státě New York, vedený rebem Skvirou, brzy následovala 

ješiva Klausenburgských chasidů v Union City ve státu New Jersey. 

Kirjat Joel má rozlohu 1.1 čtverečních mílí a bylo 

ustanoveno roku 1974 v Monroe,54 stát New York a pojmenováno na počest Joela 

Teitelbauma. První starostí bylo zajištění výuky pro děti, košer obchodů apod. Roku 

1978 byla dokončena stavba synagogy v centru města a následujícího roku byl dokončen 

i rebeho dům. Bylo zde postaveno pětadvacet rodinných domů a osmdesát apartmánů se 

zahradou.Všechny byty byly zařízeny tak, aby odpovídaly požadavkům ortodoxních 

židů- například kuchyně byly vybaveny dvojitými dřezy a sporáky. Neuplynuly však 

ani dva roky od jejich příchodu a satmarská komunita čelila obvinění z porušování 

místních bytových norem, díky tomu, že některé suterény obytných domů byly 

používány jako školy a obchod s potravinami. Spor byl nakonec řešen u federálního 

soudu roku 1976 a satmarské komunitě bylo povoleno vyčlenit oblast 340 akrů, kde si 

mohou vytvořit vlastní pravidla a regulace ohledně obytných domů, škol a obchodů. 55 

Součástí původního plánu na vybudování Kirjat Joel 

byla i výstavba továren v blízkém okolí, které by obyvatelům zajistily práci. K tomu 

53 Údaje pochází ze sčítání obyvatel roku 1990. 
54 Monroe se nachází v hustě zalesněné, kopcovité krajině Orange County. 
55 Stejně byl vyřešen i obdobný spor mezi skverskými chasidy a místním obyvatelstvem v New Square. 
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ovšem nikdy nedošlo a většina mužů proto nadále dojíždí za prací do města New York. 

Město nemá vlastní policejní sbor, neboť kriminalita tam prakticky neexistuje. Pro 

případ požáru spoléhá na hasičské sbory blízkého města Monsey. O odvoz odpadků se 

stará soukromá firma. V osmdesátých letech stál roční provoz Kirjat Joel dvě stě 

miliónů dolarů. 

Populace Kirjat Joel se každý rok rozroste o zhruba šest 

procent, tj. asi sto rodin. Více než polovina rodin má pak v průměru osm až devět dětí. 

V roce 1990 žilo v Kirjat Joel přibližně 8000 obyvatel. V roce 2002 to bylo 15000 

z toho jedna čtvrtina obyvatel byla mladší pěti let. Děti přitom tvořily 65 procent 

populace. Přes 63 procent obyvatel žije pod hranicí chudoby. 

KAPITOLA III- BARIÉRY 

liLI- Vzdělávací systém 

,,Budoucnost naší mládeže a celé kehily závisí na schopných učitelích. "56 

Protože zachování náboženství závisí dle Satmarů na 

správné výchově a vyučování mladých, je mu věnována mimořádná pozornost. Rebe 

Teitelbaum se soustředil na změnu komunity pomoci výuky. Učinil halachu základním 

kamenem školních osnov a vyškolil rabíny, kteří se soustředili na určité otázky, jako 

glatt košer a stali se tak nejvyššími autoritami nejen v náboženských otázkách, ale 1 v 

obchodních a sociálních. 

Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století 

většina židovských dětí ve Williamsburgu navštěvovala veřejné (státm') školy. Během 

následujících dvaceti let se původní obyvatelé, umírnění ortodoxní Židé odstěhovali a 

vznikla potřeba vybudovat školy, které by odpovídaly přísným podmínkám nové 

ortodoxie. Chasidské komunity tak dostaly možnost založit si svůj vlastní, nezávislý 

vzdělávací systém. Školy musí pouze splňovat bezpečnostní a protipožární předpisy 

předepsané státem New York a také předepsané osnovy pro minimální vzdělání. 57 

A tak již koncem osmdesátých let měly všechny 

chasidské školy více než 100000 studentů. V té době již byla polovina chasidské 

56 Rabín Joel Teitelbaum, citován G. G. Kranzlerem v knize- Hasidic Williamsburg: A Conterporary 
American Hasidic Community. Jason Aronson, 1995. str. 122. 
57 Sem spadá např. i znalost angličtiny, avšak pouze na základní úrovni. 
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komunity narozena v USA a tím se stala největší chasidskou komunitou na světě, ve 

které žijí tři generace. 58 

Také rebe Joel Teitelbaum se rozhodl vytvořit 

samostatný systém školství, který by odrážel ideologický a náboženský postoj satmarské 

komunity. Založil jej roku 1947 a také osobně dohlížel na jeho chod a řídilješivu. V 

osmdesátých letech se tento systém stal nejrozsáhlejším židovským vzdělávacím 

systémem v USA.59 Dle ředitele satmarských škol je nejmladší generace nejen 

vzdělanější než její prarodiče, ale v případě dívek i zbožnější. 

Roku 1990 navštěvovalo Satmar United Talmud 

Torah and Jeshiva systém přibližně 8500 studentů ve čtrnácti budovách. Počet studentů 

se každých sedm let zdvojnásobuje. Ve všech satmarských školách v USA studuje asi 

18000 žáků, spolu s dalšími 35000 v satmarských institucích v Izrael~ Londýně, 

Antverpách a Latinské Americe. 

Židovský vzdělávací systém můžeme zhruba 

rozdělit na několik stupňů. Nejnižším je cheder, tj. škola základní, po které následuje 

nižšíješiva, kterou žáci ukončí kolem šestnáctého roku věku. Poté mohou pokračovat ve 

studiu na ješivě vyšší a to až do té doby, než uzavřou sňatek. Mladí, ženatí muži pak 

mohou dokončit svá studia na instituci zvané kole!. 

Školy navštěvované ortodoxními Židy a satmarské 

školy sdílejí základní hodnoty a normy, ale jsou zde jisté rozdíly. Od počátku je nutné 

zdůraznit, že satmarské školy trvají na úplném oddělení chlapců a dívek a to již od jeslí 

a školek. Naproti tomu židovské ortodoxní školy, zvláště pak v menších městech, 

vyučují dívky a chlapce dohromady, alespoň do té doby, než dosáhnou školního věku. 

Sekulární předměty jsou vždy přednášeny pro chlapce i dívky společně a některé školy 

mají společné i studium talmudu. 

Satmarské školy mají své vlastní učební 

osnovy, které se v mnohém odlišují od osnov ortodoxních škol. Rozdíl je především v 

tom, že v satmarských školách je vyučovacím jazykem jidiš, tedy jazyk, kterým děti 

mluví doma i na ulicích. V ortodoxních školách se naopak vyučuje v angličtině nebo 

moderní hebrejštině, studenti pak mezi sebou mluví anglicky. Pouze velmi pokročilé 

ročníky jsou vyučovány v jidiš. V základních předmětech existuje minimální rozdíl mezi 

58 George Gershon Kranzler- Hasidic Williamsburg: A Conterporary American Basidie Community. 
Jasou Aronson, 1995. str. 55. 
59 lbid. str. 54. 
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oběma typy škol. Studenti se nejprve učí číst, k čemuž je používána modlitební kniha, 

poté studují chumaš, 60 přičemž se podle tradice začíná několika prvními verši z 

Levitiku, poté celou židovskou bibli a konečně pak komentáře Rašiho,61 Talmud, 

Šulchan Aruch,62 jakož i rozsáhlé množství etické literatury. Velký důraz se klade i na 

výuku děl klasiků chasidismu, a samozřejmě díla Teitelbauma. 

Opozice Satmarů vůči státu Izrael se projevuje 

nejen v nepoužívání hebrejštiny, ale i v absenci výuky předmětů jako zeměpis nebo 

dějiny státu Izrael, které jsou jinak součástí osnov ortodoxních škol. 

Vyučování v ješivách začíná pro nejmladší studenty 

v 8.00 ráno, pro nejvyšší ročníky již v 6.30. Všechny ročníky začínají společnou snídaní 

a modlitbou. Jídlo pro všechny satmarské školy je připravováno pod přísným dohledem 

a dopravováno na místo ve zvláštních obalech. Děti tráví ve škole prakticky celý den, 

takže zde nezbývá prostor ani čas pro kontakt s okolním světem. Většina studentů 

přichází domů až kolem šesté hodiny na večeři. Studenti vyšších ročníků se poté ještě 

vrací do školy. Satmarské ješivy také nemají klasické letní prázdniny. Nižší třídy 

pokračují ve studiu ve svých třídách, vyšší ročníky pak ve speciálních letních táborech, 

kde tráví léto se svými učiteli. 

Chlapci končí požadovaná sekulární studia již 

po bar micva.63 Nejprve rebe Teitelbaum vyžadoval, aby si studenti po ukončeníješivy 

našli zaměstnání a oženili se co nejdříve. Ale rostoucí komunita vyžadovala více učitelů, 

rabínů, dajanim64 a jiných odborníků a proto se rozhodl ustanovit kole!. Mnoho 

mladých mužů tedy po svatbě pokračuje ve studiu a rodina je tak živena z platu 

manželky. 

Satmarská komunita byla z počátku proti 

založení škol pro dívky s odvoláním na rabínské autority, které byly proti vyučování 

dívek Tóře, neboť vede k morálnímu zkažení žen. Později se rabín Joel Teitelbaum 

rozhodl souhlasit se založením dívčích ško~ i když jenom proto, aby tak satmarským 

dívkám zamezil navštěvovat sekulární nebo ortodoxní školy, jejichž popularita velmi 

60 Pět knih Mojžíšových. 
61 Šelomo ben Jicchak (1040-1105), autor komentářů Tóře. 
62 Hebrej. prostřený stůl. Sbírka halachického materiálu sestavená v 16.st. Josefem Karo. 
63 Hebrej. syn přikázání. Označuje chlapce staršího třinácti let, což je věk od kterého je nucen plnit 
všechny náboženské povinnosti jako dospělý muž. Při příležitosti třináctých narozenin bývá poprvé 
vyvolán ke čtení z Tóry. 
64 Hebrej. člen rabínského soudu. Singulár dajan. 
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vzrostla.65 Počátkem devadesátých let převyšoval počet studujících dívek počet chlapců. 

Dívčí školy vyučují poměrně slušný přehled 

sekulárních předmětů, od matematiky přes historii, angličtinu, zdravovědu až po 

společenské vědy. Dívky jsou pak díky tomu schopny najít uplatnění v kanceláři jako 

sekretářky, knihovnice, nebo učitelky. Satmarské školy pro chlapce i pro dívky kladou 

důraz na praktickou aplikaci halachy. Satmarské dívčí školy nepoužívají originální 

hebrejský text, ale překlady do jidiš a speciálně vytvořené učebnice zabývající se 

praktickými otázkami, jako je dodržování rituální čistoty v rodině, nebo příprava na 

šabat. Dívky tak získají mnoho praktických znalostí potřebných k vedení košer 

domácnosti nebo péči o dítě. Učí se také vařit, šít nebo vést účetnictví. Těmto 

předmětům je věnována velká pozornost. 

Obecně se dá říci, že ženy nejsou ve vzdělávání se 

příliš podporovány. Nyní, když bylo zažehnáno nebezpečí plynoucí z navštěvování 

sekulárních ško~ stává se vzdělání samo osobě možným nebezpečím. Neboť přináší 

možnost změny dosavadních podmínek. 

Největší slabinou satmarského vzdělávacího 

systému je fakt, že absolventi těchto škol nemají žádnou šanci k přijetí na sekulární 

univerzitu. Přestože tráví ve školách prakticky celý den, z hlediska sekulárního vzdělání 

opouštějí školu téměř jako nevzdělanci. Jejich znalosti sekulárních předmětů jsou 

naprosto minimální a díky náročnému studiu i celkovému uspořádání komunity je 

samostudium vyloučeno. Studenti jsou tak téměř předurčeni k tomu, najít si zaměstnání 

v rámci komunity. 

III.2- Sociální síť 

Většina chasidů přicházejících z Evropy 

potřebovala finanční a sociální pomoc, neboť se jednalo o osoby prchající před 

nacistickou persekucí, později pak přicházející ze sběrných táborů pro osoby bez 

domova. Rebe Teitelbaum založil organizaci Mobilizace k dobročinnosti, krátce po 

svém příjezdu do USA, roku 1947. Taktéž inicioval založení dalších organizací, které 

pomohly příchozím najít zaměstnání, nový domov a zapojit se do života komunity, jako 

65 Analogická situace vedla ke vzniku prvních náboženských škol pro ženy vůbec. Emancipace Židů 
během Osvícenství vedla k tomu, že mnohé dívky začaly navštěvovat nežidovké školy. Brzy mluvily lépe 
rusky či polsky než jidiš. První dívčí škola Bejt Jakov byla založena roku 1917 v Krakově. 
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její plnohodnotní členové. Nejvýznamnější z nich jsou tyto: 

Rav To v- organizace založená rabínem T eitelbaumem roku 1973, která se stala jednou z 

respektovaných záchranných organizací, oceněných Červeným křížem. Od svého 

založení, do počátku devadesátých let zachránila přes deset tisíc mužů, žen a dětí před 

persekucí v lránu a Rusku. Vybudovala v Rakousku, Itálii a Izraeli přechodné útulky, 

které uprchlíkům poskytovaly jídlo, oblečení i zaměstnání. 

Komunální sociální programy: Hacolot- jedna z prvních organizací, která začala ve 

Williamsburgu fungovat, skupina dobrovolných lékařských ambulancí, poskytují 

pacientům druh péče, která odpovídá náboženským předpisům. Pod vedením rabína 

Edgara Glucka, ošetří týmy Hacolot kolem pětadvaceti tisíc případů ročně. 

Šomrim66
- jakási forma domobrany, skupina dobrovolných strážců veřejného pořádku, 

její hlídky účinně přispívají k bezpečnosti celé čtvrti. 

Bi kur Cholim67
- organizace zaměřená na plnění micv/8 návštěvy nemocných. Doručují 

do nemocnic košer stravu pro pacienty, kteří si ji vyžádají. Representant společnosti 

nejprve zavolá rodinu nemocného, aby zjistil, co všechno nemocný potřebuje a pak 

dopraví do nemocnice jídlo pro něj, jeho rodinu anebo vše, co potřebuje na šabat. 

Kromě toho pronajímá Bikur Cholim byty v blízkosti nemocnic, aby mohli příbuzní 

bydlící daleko navštívit nemocného i během šabatu, kdy je zakázáno cestovat na větší 

vzdálenost. Vytvořili též krevní banku, která je doplňována z řad chasidských 

dobrovolníků. Většina žen, pojala Bikur cholim jako svou zvláštní micvu a hledí si této 

práce víc, než jiné dobrovolné činnosti. Také mnoho mladých dívek je zapojeno do této 

organizace. 

Cdaka ve Cheseď9- byla založena učitelemješiry rabínem Polatchekem v jeho vlastním 

domě. Ve čtvrtek večer připravil balíčky se vším, co rodina potřebuje na šabat a ještě 

před rozedněním, aby obdarované neuvedl do rozpaků, je doručil před dveře 

potřebných. Koncem osmdesátých let již měla tato organizace centrálu na Manhattanu a 

její balíčky byly rozváženy v nákladních autech. 

Existují i další drobné dobročinné organizace, 

zabývající se např. pomocí sirotkům, či poskytující dívkám z chudých rodin prostředky 

k uzavření sňatku. 

66 Hebrej. strážci. 
67 Hebrej. návštěva nemocných. 
68 Hebrej. Označuje náboženský příkaz či zákaz. 
69 Hebrej.- Spravedlnost (rovněž dobročinost). 
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III.3- Rodina, postavení žen 

Život chasidským rodin je komplikován 

celou řadou omezení. Vztahy v rodině jsou podřízeny příkazům tohorat-ha mišpacha, 70 

stravování zase příkazům kašrut, přičemž by se dalo s jistou nadsázkou říci, že co je 

košer pro ostatní Židy, není dost košer pro Satmary, kteří vyžadují certifikáty glatt 

košer. Jak již bylo uvedeno, provozují vlastní síť řeznictví, jejichž zisky pomáhají 

financovat chod j ešivy. 

Již celkový zjev je velmi důležitý. Muži si 

pravidelně stříhají vlasy nebo holí hlavu a ponechávají si jen pejzy, 71 ke kterým v 

pozdějších letech přibude plnovous, který musí zůstat nedotčen. Tato praxe vychází 

z přikázání- Lev 19:27- " Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si 

okraj plnovousu." Poprvé jsou chlapcům ostříhány vlasy ve věku tří let, při ceremonii 

zvané chalaka. Pejzy mohou být rovné a zastrčené za uši, chasidé si je obvykle natáčejí 

do vývrtkovitého tvaru, takže vytvářejí jakési lokny lemující obličej. Také jejich délka 

lavíruje od velmi krátkých po dlouhé a výrazné. Halacha povoluje holení vícebřitým 

strojkem, ale zakazuje použití břitvy. 

Důležitým znakem identity je i oblečení, kterým 

se odlišují nejen od nežidovského okolí ale i od ostatních chasidů. Zatímco satmarský 

oděv je přesnou replikou šatů nošených v Maďarsku, kterým se snaží co nejvíc odlišit 

od okolí, uvolněný oblek Lubavičů, ukazuje jejich snahu více splynout s neortodoxnírn 

okolím. Chasidé nosí tradiční oděv černé barvy, skládající se z kalhot a kaftanu zvaného 

bekeše. Knoflíky pánského kabátu či kaftanu jsou oproti běžné praxi zapínány zprava 

doleva. Lubaviči nosí běžný pánský oblek tmavé barvy, doplněný bílou košilí. Oblek je 

doplněn páskem zvaným gartel, jehož funkcí je oddělovat dolní- profánní a horní-vyšší 

polovinu těla. 

Nutnou součástí oděvu je talit, 72 a to bud' tzv. 

talit katan, 73 nebo velký vlněný talit, jaký nosí maďarští chasidé. Nošení talitu se stejně 

jako nošení třásní zvaných cicit odvozuje z přikázání- Nu 15:38- "Mluv k Izraelcům a 

70 Hebrej. rituální čistota v rodině. Zahrnuje předpisy týkající se žen v období menstruace, po porodu či 
potratu. Viz dále. 
71Jidiš pejesen, z hebrejského peot-okraje. 
72Hebrej. modlitební plášť obdélníkového tvaru na koncích zdobený třásněmi. Většinou z vlny nebo 
hedvábí. Bývá nošen při modlitbách a slavnostních příležitostech, jako např. o svátcích či o šabatu. 
73 Hebrej. malý talit. Ortodoxní židé jej nosí každý den pod košilí, ale tak, aby třásně vykukovaly nad 
pasem. 
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řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať 

dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu." A také Deut 22:12- "Uděláš si 

střapec na všech čtyřech rozích přikrývky, kterou se přikrýváš." Důvodem třásní je 

připomínka božích přikázání- člověk je má stále na očích, aby nezapomněl a nehřešil. 

Nu 15:39-40 "Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna 

Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima 

jako se jimi řídí smilníci, abyste připomínali a plnili všechna má přikázání a byli 

svatými pro svého Boha." Také cicit začínají chlapci nosit o třetích narozeninách. 

Důležitým doplňkem oděvu je klobouk. U 

polských a ruských chasidů bývá oválného tvaru a nazývá se kolpik. Spodik je naopak 

vysoký klobouk vyrobený z kožešiny a nošený o šabatu, svátcích a jiných významných 

příležitostech. Štreimel je pak klobouk kožešinou lemovaný. Pokrývka hlavy se u 

různých chasidských skupin liší. 

Pro dívky jsou od tří let požadovány šaty v 

délce minimálně pod kolena, dlouhé rukávy a neprůhledné punčochy. V dané ženy jsou 

povinny si oholit hlavu a nosit paruku, navíc ještě zakrytou kloboukem. Zatímco 

předpisy týkající se oděvu mužů vycházejí přímo z Tóry, u žen se jedná o pravidla 

vycházející z požadavku cudností. 

Pravidla košer stravování jsou poměrně 

složitá a přinášejí celou řadu omezení. Jedním ze zásadních pravidel je zákaz míšení 

masa a mléka. Tento příkaz je odvozen z Deut 14:21. V praxi to znamená, že Židé 

nejedí masitý pokrm spolu s mléčným. Po masitém pokrmu je nutné čekat šest hodin, 

než je povoleno sníst pokrm mléčný. Po mléčném pokrmu stačí počkat půl hodiny. Není 

ovšem ani dovoleno vařit maso v hrnci na mléko. Každá domácnost tedy musí mít dvojí 

sadu hrnců, nádobí, příborů atd. Stejně tak musí mít i dva dřezy na mytí nádobí. 

Potraviny by spolu vůbec neměly přijít do styku, proto je mnoho domácností vybaveno 

dvěma ledničkami. 

Tóra předkládá soupis povolených a 

zakázaných živočichů. Podle Lev ll :3 je možné jíst zvířata, která přežvykují a mají 

rozpolcená kopyta. 

"Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce 

mezi zvířaty, ty smíte jíst." Vedle hovězího dobytka, ovcí a koz je povoleno 

konzumovat například srnčí či jelení maso, stejně jako gazelu či antilopu. Zakázáno je 

naopak maso vepřové, oslí, velbloudí a koňské. Jelikož v Tóře najdeme i seznam 
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zakázaných ptáků, předpokládá se, že ti, kteří na seznamu nejsou, jsou povoleni. Mezi 

zakázané ptáky patří dravci a mrchožrouti, mezi povolené pak drůbež, holubi a bažanti. 

Povolené ryby musí mít zároveň šupiny i ploutve, zakázané jsou ryby dravé, kaviár, 

měkkýši a korýši všeho druhu. 

Mezi zakázanou potravu patří i plazi, 

obojživelníci a hmyz, s výjimkou několika druhů kobylek. Povolená zvířata a ptáci musí 

být usmrcena předepsaným způsobem Porážku provádí speciálně vyškolený šochet74 a 

to speciálním nožem. Zvíře je usmrceno tak, že je mu podříznuto hrdlo, přičemž musí 

být přetnuta průdušnice a jícen zároveň. Důvodem je zákaz týrání zvířat, neboť tento 

způsob porážky je považován za nejhumánnější. Maso poraženého zvířete je nutné 

zkontrolovat a ještě speciálně upravit, nasolením a mácháním ve vodě, aby se odstranilo 

co nejvíc krve. Tato praxe vychází ze zákazu požívání krve, jako nositelky života, 

daného Lev 17:4. 

Také pravidla tohorat ha mišpacha 

vycházejí z Tóry. Základním příkazem je zákaz pohlavního styku mezi manželi 

v období nidut-menstruace. Tento zákaz je odvozen z Levitiku 18:19 a 20:18. Trestem 

za nedodržení tohoto příkazu je vyloučení obou z komunity- karet. Pravidla týkající se 

rituální čistoty prošla složitým vývojem a v současné době zůstává v platnosti verze 

kodifikována v Šulchan aruch. Po dobu dvanácti dnů ( přičemž pět dnů je obdobím 

samotné menstruace a následujících sedm tzv. čistých dnů je puri:fikačním obdobím) je 

zakázán jakýkoli kontakt mezi manželi. Neměli by si ani podávat věci z ruky do ruky. 

Po dvanáctidenním období podstoupí žena očistnou koupel v mikve a kontakt mezi 

manželi může být obnoven. Období separace je nutné dodržovat i po porodu, což je pro 

ženy z emocionálních důvodů obzvlášť obtížné. Důvodem těchto předpisů je zachování 

rituální čistoty mužů. Ženy mohou přenášet svou rituální nečistotu na muže a tím je 

učinit nezpůsobilé k náboženským úkonům. Vzhledem k tomu, že předmanželský styk 

mezi muži a ženami je značně omezen, dotýkají se tato pravidla žen až po vstupu do 

manželství. 

Satmarští chasidé většinou uzavírají sňatek velmi 

mladí. Jedná se o předem zaranžované, dohodnuté sňatky. Poté, co dosáhnou 

74 Hebrej. -řezník provádějící rituální porážku zvířat. 
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příhodného věku, navrhne šadchan75 vhodnou partii. Rodiče se poté informují o rodině 

kandidáta, rozhodující je především náboženský původ- jikches. Pokud vyhovuje, je 

dohodnuta schůzka obou mladých lidí. Poté jsou domluveny další podmínky, jako 

například datum svatby, věno a finanční podpora novomanželů. Ketuba76 ženě zajišt'uje 

finanční kompenzaci v případě rozvodu. List o rozvodu ovšem musí vystavit muž, který 

tak často odmítne učinit. Po civilním rozvodu se případné další děti, které by žena měla, 

stávají mamzery. 77 Může se stát, že je sňatek domluven mezi příslušníky jiných 

chasidských dvorů. 78 Dívka poté následuje manžela do jeho domova a řídí se jeho 

zvyky. 

Během posledních dnů před svatbou se ženich a nevěsta 

nesmějí setkat. Z důvodů rituální čistoty nevěsty (musí byt sedm dní bez menstruačního 

krvácem'), se čeká, až nevěsta dostane menstruaci a datum svatby se pak určí na dva 

týdny poté. Svatba je tak ohlašována na poslední chvíli. Ráno po svatbě jsou nevěstiny 

vlasy ustřiženy těsně u lebky, nebo jí je oholena hlava. Od této chvíle má na veřejnosti 

hlavu vždy zakrytou parukou nebo šátkem. Lubaviči nejsou natolik přísní a většina žen 

je ostříhána na krátké mikádo. Satmaři naopak navíc vyžadují, aby alespoň část paruky 

byla zakryta kloboukem. V Kirjat Joelu si devadesát procent žen zakrývá paruku 

kloboukem a deset procent šátkem. Žena bez přikrývky hlavy je jevem takřka 

nevídaným. 79 

Většina dívek se provdá mezi osmnácti až 

čtyřiadvaceti lety. Většinou chodí do zaměstnání po dobu dvou let před svatbou, aby 

pomohly rodičům pokrýt náklady na sňatek.Vzhledem k nízkému věku vstupu do 

manželstv~ musí většina žen finančně podporovat své muže po dobu jejich studia lwlelu, 

tj. po dobu nejméně dvou let po sňatku. Mladé rodiny se tak často potýkají 

s nedostatkem peněz. Zvláště několik prvních let jsou novomanželé závislí na finanční 

podpoře od své rodiny. Často tráví šabat u svých rodičů, což přináší problémy 

s osamostatněním se. Rodiče mají ve zvyku i nadále řídit dětem život, což je často 

75 Šadchan hraje roli jakéhosi dohazovače. Většinou je to přítel rodiny, ale může se jednat i o cizí osobu. 
Někdy je navrhovatelem vhodné partie sám rabín. V každém případě je před sňatkem žádán jeho souhlas. 
76 Svatební smlouva určující vzájemné závazky manželů i výšši finančního vyrovnání při rozvodu. 
77 Hebrej.- parchant. Tímto termínem bývá označováno dítě vzniklé při incestu či cizoložství s vdanou 
ženou. Mamzer se nesmí oženit s Židovkou či Židem. Tato praxe vychází z Deut 23:2. 
78 Tato praxe není mezi Satmary příliš rozšířena. Stává se ale, že je vybrána nevěsta v satmarské komunitě 
žijící v jiné zemi. V takovém případě musí ženich vykonat cestu za svou budoucí ženou, která ho naopak 
po případném uzavření sňatku následuje do jeho země. 
79 Mintz, Jerome. Hasidic people: a place in new world. Cambridge, Mass.: Harverd university 
press, 1992. str. 66. 
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příčinou duševních problémů u mladých žen. 

Asi jedna třetina žen pracuje jako knihovnice, 

učitelky, sekretářky, prodavačky. Jejich možnosti jsou samozřejmě omezené, neboť ne 

každý zaměstnavatel je ochoten tolerovat jejich oblečení a jiné zvláštní podmínky, což 

ostatně platí i v případě mužů. I z tohoto důvodu si budují své vlastní obchody a 

zaměstnávají tam své lidi. Mnoho satmarských žen vstoupilo do světa obchodu a 

podnikají. Vedou obchody s dětským oblečením, spodním prádlem, oděvy, ale i 

porcelánem nebo křišťálem. Jedna žena vede velmi úspěšný obchod s šeitel- parukami. 

Většina žen je oceňována za svou roli matek a manželek. Mnoho jich pak získá uznání 

dobročinnou prací, ať už se jedná o velké projekty typu Bikur cholim, nebo o nejrůznější 

dobročinné bazary. Jedna třetina žen se angažuje v získávání finančních prostředků pro 

nejrůznější projekty. 

Postavení žen odráží tradiční postoje chasidské 

komunity. Je omezováno pravidly nidy, ale také požadavkem ctnosti a skromnosti. 

Tradiční role žen je neustále zdůrazňována. Status žen není nižší než status mužů, je 

prostě jiný. Necítí proto potřebu bojovat o změnu své situace a své postavení přijímají a 

priori. Ženy se nepočítají do minjan, 80 nejsou volány ke čtení z Tóry a v synagoze musí 

sedět odděleně od mužů. Inzeráty v Der Yid horují proti ženám za volanty automobilů a 

většina žen proto přenechá řízení vozů svým manželům. 

"Ustavující listina Jetev Lev, satmarské kongregace vylučuje volební právo žen i jejich 

participaci na všech aktivitách komunity, s výjimkou pomocných poslání, jakými jsou 

například dobročinné projekty nebo získávání finančních prostředků."81 

Dalo by se říci, že mezi satmarskými ženami 

neexistuje touha po emancipaci a zrovnoprávnění, tak jak ji můžeme pozorovat v 

liberálnějších židovských komunitách. 

Rodiny mají velmi mnoho dětí. Každá rodina má 

v průměru osm až devět dětí. Mnohé ženy trpí poporodními depresemi, které se 

protahují s každým dalším narozeným dítětem. Bývají upracované a vypadají starší než 

jsou. Nedá se říc~ že by měly nějaký volný čas. Ale přesto i trávení volna podléhá řadě 

omezení.82 

80 Hebrej. počet. Jedná se o minimální počet deseti mužů starších třinácti let, nutných pro konání veřejné 
bohoslužby. 
81 Kranzler, George.G. Hasidic Williamsburg: a Conterporary American Hasidic Community. Jason 
Jasonson, 1995. str.157. 
82 K omezení volného času blíže viz oddíl- Média, str. 31. 
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Problematické je také léčení duševních chorob. 

Mezi satmarskými chasidy přetrvává nedůvěra k lékařům, nemoc je často chápána jako 

trest za hřích a příbuzní se tak mnohdy snaží postižení člena rodiny utajit. Chajim 

Stauber založil roku 1982 instituci Petach T(kva pro léčení duševních chorob. Vedení 

komunity má také k dispozici seznam prověřených lékařů a odborníků k nimž mohou 

být posíláni členové komunity. Každý psycholog či psychiatr musí být předem 

odsouhlasen. Někteří lékaři jsou sami ortodoxními Židy, najdou se mezi nimi ale i lékaři 

nežidovského původu. 

Mnoho nemocných stále trpí traumatickými zážitky 

z druhé světové války, z koncentračních táborů. Tyto zážitky jsou přenášeny i na jejich 

potomky, kteří bývají pojmenováni po příbuzném, zavražděném během šoa. Vzhledem 

k přísnému náboženskému životu se především u mužů objevuje i psycho-náboženský 

syndrom, kdy postižený trpí komplexem viny z toho, že nedokonale dodržuje přikázání, 

má hříšné myšlenky atd. 83 U mužů se také objevuje přesvědčení, že jsou mesiáši. Petach 

Tikva uvádí, že 50 procent pacientů trpí maniodepresivními stavy, 25 procent 

schizofrenií, 25 procent akutním rozpadem osobnosti a 10 procent se léčí na deprese.84 

III.4- Média 

,.,Jsme pravděpodobně nejmocnějšími židovskými novinami v americké židovské 

komunitě, pokud ne v celém židovském světě. " 85 

Noviny Der Yiď6 byly založeny Dr. Aaronem 

Rosmarinem, roku 1953, jako pobočka Daily Morning Journal, taktéž psaného v jidiš. 

Po krátké době byly vybrány rabínem Joelem Teitelbaumem jako oficiální hlas jeho 

kehily Jetev Lev a tak se staly centrem otevřeného a ostrého antisionismu. Dlouholetým 

vydavatelem Der Yid se stal Alexander Sender Deutsch. Důležitost Der Yid spočívá v 

tom, že pro většinu satmarských chasidů zůstávají hlavním zdrojem informací, a to díky 

naprosté izolaci od okolního světa a odmítání ostatních medií. Snad s výjimkou 

Jerusalem Guardian a Light nejsou žádné noviny považovány za důvěryhodné či vůbec 

83 Mintz, Jerome. Basidie people: a plaee in the new world. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 
1992. str. 225. 
84 Ibid., str.229. 
85 Alexander Sender Deutseh, citován G. G. Kranzlerem, v knize- Basidie Williamsburg: A Conterporary 
Ameriean Basidie Community. Jason Aronson, 1995. str. 124. 
86 Jidiš- Žid. 
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vhodné. Der Yid má náklad třicet tisíc výtisků, z čehož se dvacet pět tisíc prodá v 

Brooklynu a Manhattanu, dva tisíce kopií je posláno do Izraele a zbývající tři tisíce jsou 

určeny pro trh v Kanadě, Belgii, Francii, Rakousku a Latinské Americe. 

Co se ostatních novin a časopisů týče, existuje 

jistý rozdll mezi ženami a muži. Většina mužů čte The New York Times, a to, jak 

uvádějí, z obchodních důvodů. Čtou je ale v kanceláři, nebo po cestě do práce a nikdy je 

nenosí domů. 

Ženy čtou časopisy jako Baby Care nebo Good Housekeeping. 

Polovina žen nečte vůbec žádné knihy, ostatní pak 

uvádějí, že čtou výhradně jidiš literaturu, tedy dlla ortodoxních autorů, která odrážejí 

stejné hodnoty, jaké vyznává satmarská společnost. Většina Satmarů nečte žádné knihy 

v angličtině, s výjimkou těch, které jsou součástí předepsané školní výuky Ale i ty jsou 

předem pečlivě prohlédnuty a všechny nevhodné pasáže jsou odstraněny. Půjčování 

knih z knihovny je zakázáno. Rubín ovšem uvádí, že tento zákaz bývá běžně 

porušován. 87 Mnoho žen si půjčuje knihy od chasidských žen zjiných dvorů, např. 

Lubavičů. Mezi lubavičskými chasidy žijícími v podstatě o několik bloků dále je 

návštěva knihovny běžnou záležitostí. Na rozdll od Satmarů také navštěvují muzea, 

koncerty či jiné kulturní akce i to i mimo komunitu. 

Televizní anténa je ve Williamsburgu jevem 

nevídaným, pro většinu rodin je televize jecer ha-ra88 box- nástroj jecer ha-ra, nebo die 

šmucige kejl- špinavý nástroj. 89 Oficiálně je zakázána proto, že je v ní možné vidět 

nemorální scény, násilí a nevěru. Některé domácnosti ze stejných důvodu odmítají i 

rádio, ti, kteří rádio vlastní, pak poslouchají výhradně jidiš a židovské programy, zvláště 

oblíbené jsou koncerty chasidské hudby. Návštěva kina je mezi Satmary taktéž 

nemyslitelná a to ze stejných důvodu, jaké jim brání ve sledování televize. 

III.5- Synagoga 

Synagoga je jedním z center chasidského 

života. V počátcích hnutí, kdy chasidé měli v každém místě jen několik málo příznivců, 

budovali si své vlastní malé modlitebny-štibly. Dnes tú:nto jménem označují synagogu. 

87 Rubin, lsrael. Satmar: an Island in the City. Chicago: Quadrangle Books,l972. Str.l55. 
88 Hebrej. -sklon ke zlu, opakem je jecer ha-tov, tedy sklon k dohru. 
89 Mintz uvádí několik případů, kdy rodiče schovávají televizi př~d dětmi. Některé ženy schovávají doma 
televizi, kterou sledují, když jsou jejich manželé v práci a děti ve škole. 



Židovská komunita Williamsburgu byla během 

dvacátých a třicátých let dvacátého století ovládána židovskými imigranty z Ruska a 

Polska, kteří vybudovali většinu židovských čtvrtí v městě New York. Proto většina 

rozlehlých synagog postavených do konce třicátých let, byla aškenázského typu. Po 

většinu roku se potýkaly s problémem dát dohromady minjan. Chasidé si naopak začali 

vytvářet své štibly v tak malých prostorách, jakými jsou například suterény obytných 

domů. To se ovšem brzy změnilo. Satmarská synagoga vybudovaná v šedesátých letech 

v centru Williamsburgu, má kapacitu asi dva tisíce lidí. Během šabatu je plná, podobně 

jako o svátcích, kdy chasidé, kteří se nevešli dovnitř, zaplní ulice před budovou. 

Synagoga postavená v Kirjat Joel, nabízející několik tisíc míst, bývá taktéž zaplněna bez 

problémů. Velmi ambiciózní projekt na vybudování nové synagogy ve Williamsburgu, 

která má mít kapacitu deset tisíc míst k sezení, byl pozastaven díky tahanicím o moc a 

tedy i majetek, mezi syny Mošeho Teitelbaurna. A to i přesto, že místa v synagoze již 

byla prodána za velmi vysoké sumy, ve snaze pokrýt tak náklady na stavbu. 

Satmaři navštěvují synagogu většinou dvakrát 

denně, tedy ráno a večer. Pro návštěvu štiblu neexistuje přesně předepsaný čas. Ranní 

modlitba má být vykonána kdykoli mezi úsvitem a polednem, zatímco večerní modlitba 

má započít před setměním. Satmaři přicházejí od pěti hodin od rána a často zůstávají 

několik hodin. O šabatu pak tráví v synagoze pět až deset hodin. Bývá servírována káva, 

mnozí zde snídají nebo studují. Právě tato jistá flexibilnost v dodržování modlitebních 

časů byla příčinou kritiky ze strany odpůrců chasidismu. Byla také jedním z oficiálních 

důvodů klatby, do které byli chasidé uvrženi roku 1772. V minulosti chasidé tuto praxi 

omlouvali tím, že pokud se člověk není schopen v předepsaný čas modlit s intencí, je 

lepší, přesune-li modlitbu na dobu, kdy je toho schopen. Později ale ustoupili kritice a 

modlitební časy se dnes víceméně dodržují. 

Tato jistá uvolněnost se neproJeVUJe Jen 

v časech modlitby, ale i v záležitostech týkajících se chodu synagogy. Tradiční 

ortodoxní synagogy se vyznačují jistou obřadností rituálu, která je patrná již z celkového 

uspořádání synagogy. Sedí se v dlouhých lavicích, oddělených uličkou. Existuje zde 

jakýsi formální zasedací pořádek, každý má svoje místo odrážející jeho společenský 

status. Častým jevem jsou zde kroužky lékařů, právníků apod. po skončení bohoslužeb. 

Naopak v chasidských synagogách je sezení značně neformální, sedí kolem stolu, dle 

vlastního výběru, lidé často přechází z místa na místo a to i během bohoslužby. Dle 

chasidského učení může být přerušena i modlitba pokud se na modlícího někdo obrátí 
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s prosbou, či jej osloví. Přerušování modliteb bylo taktéž velmi kritizováno ze strany 

mitnagdim. Ortodoxní synagogy také většinou zaměstnávají chazana. 90 Jeho funkcí je 

vést kongregaci při modlitbě. Často je od něj vyžadováno formální hudební vzdělání. 

Bývá placen a jeho postavení je významnou funkcí. V chasidských synagogách jeho roli 

často převezme kdokoli se znalostí nusachu91 a několika nigunim.92 

Modlitební kniha užívaná Satmary je Nusach 

Sefardský. Není však totožný s nusachem sefardských Židů, jak by jeho název 

naznačoval. Jedná se o kombinaci sefardského nusachu používaného v Palestině a 

aškenázského polského ritu. Protože jeho původcem je rabi Jicchak Luria, je tento ritus 

nazýván také nusach ha-ari. Modlitební ritus jednotlivých chasidských skupin však 

není úplně jednotný a vykazuje vlivy místních zvyků. 

Jednou z největších inovací je však 

chasidské pojetí modlitby jako takové. Právě jejich nový a jiný způsob modlení byl 

jednou z příčin nepřátelství, které vzbudili v oficiálních kruzích tehdejší ortodoxie. 

K pochopení pojetí chasidské modlitby je nutné říci několik slov o chasidském učení. 

Myšlenkově vychází chasidismus z 

luriánské kabaly. Bůh existuje všude. Boží přítomnost je chápána jako jiskry, které jsou 

obsaženy ve všem živém i neživém. Úkolem člověka je záchrana těchto božích jisker, 

které mohou být vykoupeny za pomoci správného života. Chasid musí mít svou mysl 

stále upřenou k Bohu, při všem co dělá. Jakákoli profánní činnost se tak stává 

bohoslužbou. Myšlenka uctívání Boha skrze jídlo, pití či sexualitu vychází z verše 

Přísloví 3:6- "Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." 

Soustředění se na Boha vedlo ke vzrůstu důležitosti modlitby na úkor studia, neboť je 

obtížné studovat Tóru, bez toho, aby se člověk soustředil na to, co studuje. 

Také pojetí zla vychází z luriánské kabaly. 

Není zcela odděleno od dobra, žádná věc tedy nemůže být zcela špatná, ale vždy 

obsahuje alespoň trochu dobra v podobě boží jiskry. Zlu se lze bránit modlitbou nebo 

askezí. Askeze má být ale pouze prostředkem k překonání zla, ne cílem sama o sobě. 

Asketismus brání vyzdvihnutí jisker, které jsou obsaženy v jídle či pití. V přístupu k 

životu je nutná radost, protože pouze radostná modlitba otevírá cestu k bohu. Cílem 

chasidismu bylo obnovit vztah mezi člověkem a Bohem založený na radosti a nadšení. 

90 Hebrej.-dohlížitel, taktéž zvaný kantor. 
91 Nusach je modlitební ritus. Existuje několik tradic, hlavními jsou aškenázská a sefardská. 
92 Nigun- melodie. Významná součást chasidské liturgie. 
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Důležitost radosti je odvozována z verše Žahnu 100:2- "Radostně služ Hospodinu! 

Vstupte před Jeho tvář s plesem!" 

Chasidská modlitba je cestou k Bohu. Za 

pomoci modlitby dochází k pozdvihnutí duše a spojení se s Bohem. Zahrnuje několik 

fází. Nejprve je nutný jakýsi vnitřní obrat, uvědomění si vlastních hříchů a pýchy. 

Člověk musí být pokorný, vyprázdnit se, aby mohl být naplněn bohem. Pokud k člověku 

během modlitby přicházejí hříšné myšlenky, nemá se je snažit potlačit, neboť i ony 

obsahují boží jiskry, které je nutné zachránit. Díky soustředění na písmena modlitby se 

člověk dostane do stavu, kdy je náhle přestává vnímat a odříkává je automaticky. Právě 

tehdy přichází stav ztráty uvědomění si vlastního Já a naplnění Bohem. 

V ortodoxních i jiných židovských komunitách 

je rabín respektován jako učenec a náboženský funkcionář. Ve Williamsburgu 

dvacátých a třicátých let dostával pouze minimální plat a závisel na milosti bohatých 

členů společnosti, kteří řídili veškeré záležitosti. Symbolem úspěchu byl v této době 

obchodník, právník a lékař. Teprve s příchodem chasidů koncem třicátých a počátkem 

čtyřicátých let se osobě náboženského vůdce vrátila veškerá prestiž a úcta, která jí 

náleží. Rabinát tak přestal být povoláním ,,nevhodným pro mladé muže" a rabín se stal 

opět duchovním vůdcem celé komunity. Přesto se funkce rabína a rebeho v mnoha 

ohledech liší. 

Rebe řídí hojf93 Zatímco jeho titul je 

dědičný, rabíni jsou na své místo dosazováni kehilou, od které též dostávají plat. Mezi 

běžné povinnosti rabína patří rozhodování v otázkách zákona, tzn. co je v určité situaci 

halachou dovoleno a co zakázáno. Slouží také jako dajan rabínského soudu a provádí 

veškeré obřady související se sňatkem, úmrtím, rozvodem apod. Řeší také otázky 

spojené s rituální porážkou zvířat. Jeho duchovní autorita je však nesrovnatelně nižší, 

než rebeho, u kterého vyplývá z dědičné pozice. 

Promluva rabína, která je stálou součástí 

pátečních bohoslužeb, bývá jen výjimečně slyšet v chasidských synagogách. Satmarský 

rebe přednáší kázání pouze několikrát ročně, a to při příležitosti svátků, a vždy během 

dnů pokání. Své učení však vykládá i při shromáždění u příležitosti šabatového jídla. 

Chasidskou zvláštností je společné jídlo zvané tiš. 94 

93 Jidiš- dvůr. 
94 Výraz pochází z jidiš a znamená stůl. Lubavičtí chasidé tato setkání nazývají farbrengen- taktéž jidiš 
výraz znamenající - strávit čas, mít potěš~ní. 
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Jedná se o setkání v synagoze nebo rabínově domě a to buď v páteční večer k přivítání, 

nebo večer po skončení šabatu k vyprovození královny šabat. U Satmarů se často jedná 

o třetí Šabatové jídlo.95 Chasidé se shromáždí kolem stolů a rebe jí své jídlo veřejně. 

Zbytky jeho jídla jsou poté rozděleny mezi přítomné. Nejedná se však o skutečné 

zbytky, rebe se jídla často pouze dotkne. Chasidé věří, že se rebeho dotykem na jídlo 

přeneslo požehnání, které jim může zaručit prosperitu jak fYzickou, tak duševní i 

materiální. Při této příležitosti také rebe přednáší svůj výklad týdenní lekce Tóry. Jsou 

také zpívány tradiční šabatové písně. 

Chasidské ženy mají přistup k rabínovi, jen 

pokud si domluví audienci. Většina žen navštěvuje synagogu jen při výjimečných 

příležitostech, jako svatba nebo bar micva a i pak sedí odděleně od svých mužů a synů. 

Oddělení žen a mužů v synagoze pochází již z období Chrámu, kdy byly ženy odděleny 

od mužů v tzv. ženském dvoře.96 Jako důvod bývá uváděno možné rozptylování se 

mužů při modlitbě. V ortodoxních synagogách bývá pro ženy vyhrazen zvláštní 

prostor,97 jako například galerie, nebo jen místo v zadní části synagogy oddělené 

předepsanou přepážkou a to ve formě mřížky nebo jen závěsu. V mnohých synagogách 

byla mřížka na galerii odstraněna, nebo snížena tak, aby přes ni ženy viděly. Mnohé 

chasidské synagogy nemají pro ženy vůbec vyhraněný prostor a pokud ano, pak je 

striktně oddělen. 

KAPITOLA IV.-INTERAKCE 

IV.-1 Vztahy uvnitř komunity- sociální struktura a způsob vedení 

Termín chasid původně označoval význačného 

spravedlivého. V Tóře je tento termín použit ve vztahu k Noemovi, Jobovi a Davidovi. 

Díky tomuto spravedlivému trvá svět, jeden jediný v celém lidstvu jej může zachránit. 

Přísloví 10:25- "Když se přižene vichřice, je po svévolníkov~ kdežto spravedlivý má 

základ věčný." 

V pojetí spravedlivých můžeme rozlišit dvě 

tendence. Jednou z nich Je pojetí skrytých spravedlivých, ve druhém případě je 

95 Hebrej. Se'uda šlišit. 
96 Hebrej.-Ezrat ha našim. 
97 Tento prostor je označován hebrejským výrazem mechica-rozdělení. 
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spravedlivým známá osobnost. Představa skrytých spravedlivých, většinou v počtu 

šestatřicet, vychází z lidové víry ve skryté osoby, díky kterým je svět udržován v chodu. 

Ani my, ani oni sami nevědí o svém daru. Nikdy nemůžeme vědět, zda člověk klepající 

na naše dveře není tímto skrytým spravedlivým. Musíme se tedy k lidem chovat tak, 

jako by byli chasidy. 

S pojmem chasid se téměř nerozlučně pojí 

adjektivum vyjadřující jeho příslušnost k tomu či onomu chasidskému dvoru. Právě 

postava cadika byla jednou z nejvíce kritizovaných koncepcí chasidismu. Oprávnění 

k vedení židovské komunity mohl člověk získat dvojím způsobem- buďto skrze 

prorocké zjevení, nebo skrze dokonalou znalost Zákona. Chasidští vůdci však nebyli ani 

proroky ani rabíny. Byl tedy vytvořen nový model vůdce a to právě spravedlivého

cadika. "Osobnost nahradila doktrínu."98 S příchodem chasidismu dostává postava 

cadika nový rozměr- vůdce komunity. Cadik, který je schopen spasit celý svět 

zachraňuje svou komunitu. Stává se prostředníkem mezi člověkem a bohem. Je spojnicí 

skrze kterou proudí lidské modlitby a prosby k bohu a božská milost nazpět k lidem. 

Rebe je charismatickým vůdcem jehož 

autorita je absolutní. Vztah mezi chasidem a jeho rebem je nejen esoterický, ale i 

osobní. Je konzultován před každým důležitým rozhodnutím a žádný významný krok se 

neobejde bez jeho souhlasu. Chasidé jej navštěvují alespoň jednou za rok, aby obdrželi 

požehnání. Často přicházejí žádat o radu. Každý takový žadatel předloží kvitl, 99 kde je 

napsáno jeho jméno, o jaký druh problému se jedná a také jméno jeho matky, skrze 

které je rebe schopen napojit se na tazatelovu duši. Tak je schopen vyřešit problém a 

poskytnout řešení. Je zvykem navštívit rebeho při příležitosti narození dítěte, nemoci, 

nebo finančních těžkostech. 

Součástí kvitlu je i peněžní částka zv. pidjon, 100 která je potom použita na financování 

chodu rebeho domácnosti či na dobročinné účely. 

Kontakt mezi rebem a chasidy zajišťují rebeho 

asistenti zvaní gabbajim. 101 Skrze ně je možné domluvit si s rebem schůzku, dbají také 

na to, aby nebyl zbytečně obtěžován. Mezi jejich kompetence patří vyřizování 

záležitostí týkajících se chodu dvora. 

Struktura satmarské komunity je především 

98 Gershom Scholem. Major trends injewish mysticism. New York, Schocken., 1971. Str.344. 
99 K viti je petice předkládáná rebemu při žádosti o radu, popisující druh problému. 
100 Zkráceně pro hebrej. pidjon nefeš- vykoupení duše. 
101 Hebrej.- asistent. Singulár gabbaj. 
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obrazem tradičních chasidských hodnot. Klíčovou roli pro sociální postavení má vztah 

k rebemu Teitelbaumovi. Jeho postavení vysoko nad jakýmkoli jiným členem 

společnosti, bez ohledu na ekonomické podmínky, je určující pro postavení dalších 

osob. Tvoří společenskou kastu sám o sobě. Jakákoli kritika jeho činů je předem 

vyloučena. 102 Rebe rozhoduje prakticky za celou komunitu. A to nejen v otázkách 

směřování komunity jako celku, ale i v osobních problémech jejích členů. Postavení 

Teitelbauma je však nesrovnatelné s postavením jiných rabínů, snad s výjimkou 

lubavičského rebeho Menachema M. Schneersona. Jedním z důvodu nesouměřitelnosti 

Teitelbauma a ostatních chasidských lídrů, je jeho absolutní nezávislost na jakýchkoli 

institucích. Přál si zachovat své školy a instituce nezávislé, z důvodů nevměšování se 

ostatních komunit do záležitostí Satmarů. 

Absolutní autorita rebeho je vyjádřena i v Článku 8 

vnitřních předpisů komunity: 

"Jeho ctihodná svatost, náš pán, učitel a mistr, učenec a světec Reb Joel Teitelbaum, 

nechť žije dlouze a šťastně, amen!- je naším rebem, kéž je jím ještě po dlouhé roky, 

které přijdou. Nikdo ho nemůže nahradit bez jeho souhlasu. On je jedinou autoritou ve 

všech duchovních záležitostech. Žádný náboženský funkcionář nemůže být do své 

funkce jmenován bez jeho souhlasu. Jeho rozhodnutí je závazné pro každého člena 

komunity." 103 

Nejvýše na společenském žebříčku pak stojí 

jeho nejbližší spolupracovníci, popřípadě členové rodiny. Jak již bylo popsáno výše, 

během čtyřicátých a padesátých let vzrostl společenský statut rabínů a jiných 

náboženských funkcionářů. Israel Rubin104 uvádí následující kategorii- šejne jiden, 105 do 

které spadají klej-kodei06
- tedy ti, kteří zajišťují chod náboženského života

šochatim, 107 soferim, 108 rabíni a učitelé Tóry. Dále pak tzv. ejneklah109
- lidé pocházející 

z významného chasidského rodu, potomci rebeho, kteří se nestali jeho nástupci. Jako 

poslední do této kategorie patří učenci, kteří se těší vysoké úctě a to bez ohledu na jejich 

102 Toto se již plně nevztahuje na jeho nástupce Mošeho Teitelbauma. 
103 Rubin, lsrael. Satmar: an Island in the City. Chicago: Quadrangle Books,l972. Str.66. 
104 lbid, str.64. 
105 Jidiš- doslovný překlad znamená krásní Židé. Výraz se používá pro označení vážených členů židovské 
komunity. Singulár šejner Jid. 
106 Hebrej.-nádoby svatosti. Termín původně označuje předměty určené k náboženským účelům, 
přeneseni jsou jím označováni i nejrůznější náboženští činitelé. 
107 Hebrej.- řezníci provádějící rituální porážku zvířat. 
108 Hebrej.- písaři- k jejich povinnostem patří nejen psaní Tóry, ale i svitků do mezuz apod. 
109 Jidiš - vnoučata. Singulár ejnekel. 

38 



mnohdy nuzné ekonomické podmínky. Důležitou roli hrají i členové rabínského soudu, 

kteří kromě osobních a obchodních záležitostí udělují i certifikáty pro košer potraviny. 

Dále následuje skupina rabínů stojících v čele 

ostatních chasidských komunit ve Williamsburgu, jako jsou Lubavič, Klausenburger, 

Papper, Tzelemer a Spinker. Představitelé těchto komunit se těší formálnímu respektu, 

přes osobní spory, které často přerůstají v osobní nepřátelství. Je tomu tak proto, že rebe 

Teitelbaum své kolegy nikdy otevřeně nekritizoval, ačkoliv připustil, že se jejich názory 

liší. 

Velmi vážené postavení zaujímala i rebeho 

manželka Faiga, která se zapojila do mnoha charitativních projektů. Díky jejímu úsilí 

byla v honosném sídle, vybudovaném pro rebeho Joela v Kirjat Joel těsně před jeho 

smrtí, otevřena instituce zaměřená na péči o matky po porodu. 

Existují dvě formální organizace: Kongregace 

Jet ev Lev Satmar a The Centra! Rabbinical Congress of the United States and Canada 

(dále jen CRC). Do kongregace patří všichni Satmaři, pokud splňují předepsané 

náboženské standardy komunity. Podmínky určující členství satmarské komunity 

upravuje Článek 3 vnitřních předpisů komunity-

,,Za člena komunity mohou být přijati následující: 

1. Ten, kdo řádně světí šabat a záměrně neporušuje žádné z přikázání naší svaté Tóry. 

2. Ten, kdo se chová v souladu s Tórou a vychovává tak i své děti a jeho žena nenosí 

své vlastní vlasy. 

3. Ten, kdo je starší osmnácti let a ženatý." 

Vedení kongregace110 má jednadvacet volených 

členů, rebeho nepočítaje, předsedá jim prezident a viceprezident a nedostávají žádný 

plat. Funkce v CRC je naopak placena. Jedná se o rabínskou organizaci, která dohlíží na 

rituální, náboženskou a politickou činnost chasidské komunity. Rabín Jicchak Gluck, 

člen CRC, prohlásil, že představují politický nástroj rebeho Teitelbauma. CRC je 

zodpovědná za inzeráty v Der Yid varující před sledováním televize, kritizující nošení 

dlouhých paruk a nevhodných oděvů v letních měsících apod. Uveřejňují také oficiální 

stanoviska ohledně státu Israel, včetně celostránkových inzerátů v The New York Times 

zaměřených právě proti Izraeli. Řeší také problémy ohledně kašrut a uděluje certifikáty 

pro košer potraviny. 

110 Tzv. Rada starších. Volby se původně konaly každé čtyři roky, po prvním infarktu Joela Teitelbauma 
roku 1968 se však přestaly konat. 
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Rebe, který vyřizuje záležitosti mezi nebem a 

zemí, potřeboval někoho, kdo se postará o světské záležitosti, jako získávání finančních 

prostředků, vyřizování půjček, jednání s úřady, atd. Bylo tedy potřeba vytvořit nový 

systém vedení. Jedním z jeho cílů bylo vychovávat nové vůdce z žáků svýchješivot. 

Následně jmenovaní muži stojí za uskutečněním snu rabína Joela Teitelbauma o 

vytvoření svébytné, uzavřené, chasidské komunity. 

Joel Teitelbaum jmenoval rabína Lippu 

(Leopolda) Friedmana, bývalého ředitele banky v Československu, prezidentem Rady 

starších. Od svého příjezdu do Ameriky roku 1948, až do své smrti roku 1972 vedl 

Friedman všechny záležitosti satmarského dvora. V roce 1966 vytvořil Friedman spolu s 

představiteli ostatních chasidských dvorů a některých organizací- jako např. Agudat 

Israel, III organizaci nazvanou- United Jewish Organizations of Williamsburg. Zabývali 

se společnými problémy jako např. lékařskou péčí nebo občanskými službami. Dnes je 

po něm pojmenováno náměstí v centru Williamsburgu. 

Dalším významným Joelovým spolupracovníkem 

byl rabín Josef Aškenazi, vydavatel Teitelbaumových a jiných talmudických a 

halachických děl, který byl Teitelbaumovou pravou ruku již během jeho pobytu ve 

Švýcarsku. Byl jedním z gabajim rebeho a od roku 1968 převzal většinu jeho aktivit. 

Po smrti Joela Teitelbauma bylo mnoho jeho 

spolupracovníků nahrazeno novými lidmi. Někteří však zůstali na svých místech. 

Nejvýznamnějším z lidí, pracujících původně pro Joela a nyní pro Mošeho Teitelbauma 

je rabín Leibiš (Leopold) Lefkovitz. Po smrti Leopolda Friedmana stál v čele satmarské 

kehily, kongregace Jetev Lev a jejích hlavních organizací včetně Rady starších. Roku 

1974 získala satmarská komunita grant ve výši 300000$ na podporu malých obchodů. 

Na správu grantu byla založena Opportunity development association-( dále ODA). 

Lefkowitz stál v jejím čele několik let, než byl z důvodu nemoci nahrazen. Kromě toho 

je velmi úspěšným a bohatým obchodníkem a továrníkem. Je jedním z hlavních dovozců 

křišťálu a lamp a jeho továrna v New Jersey zaměstnává stovky chasidů. V minulých 

letech plnil funkci oficiálního zástupce satmarské komunity ve většině politických 

vyjednávání se státní správou, či vládou. 

Mužem číslo dvě je rabín Alexander Sender 

Deutsch, vydavatel novin Der Yid, muž zodpovědný za zvolení nového rabína do jeho 

111 Organizace ortodoxních Židů v opozici vůči sionistům. Blíže viz oddíl Vztah k Izraeli. Str. 42. 
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funkce. Neboť to byl právě on, kdo prosadil rabína Mošeho Teitelbauma jako nástupce 

po smrti Joela Teitelbauma. Sender Deutsch je obhbený a uznávaný jidiš spisovatel a 

historik. Je také po čtyřicet let zodpovědný za růst a fungování satmarských 

vzdělávacích systémů. Po rebem se jedná o snad nejvlivnější osobu mezi Satmary 

vůbec, jeho názory jsou publikovány každý týden v Der Yid. Navíc vede radu rebeho 

poradců a je zodpovědný za získávání finančních prostředků ve výši patnácti milionů 

dolarů ročně. 

Z mladší generace pracující pro nového 

satmarského rebeho je důležitou osobou rabín Cvi Heršel Kestenbaum, v současnosti 

stojící v čele ODA. Dalším důležitým mužem, 

který původně pracoval pro Joela, je rabín Hertz Frankel, ředitel satmarské dívčí střední 

školy, za jejíž chod zodpovídá od jejího založení. Dohlíží též na všechny její pobočky, 

včetně školy a speciální školy pro děti s poruchami učení. Neméně vlivným mužem je 

rabín Chaim Moše Stauber, bývalý ředitel United Jewish Organizations Council, který 

má nyní na starosti Petach Tikvah, instituci pro duševně choré, která vznikla jeho 

zásluhou. V současné době se zde nachází i speciální centrum zaměřené na rodinnou 

terapii. 

Roku 1999 prohlásil Moše Teitelbaum svého mladšího 

syna Zalmana Leiba rabínem ve Williamsburgu. Tento krok vyvolal hlučnou odezvu 

z řad příznivců Zalmanova staršího bratra Arona, který vede komunity v Kirjat Joel. 

Obecně se totiž předpokládá, že ten, kdo stojí v čele Williamsburgu, stane se jednou 

následníkem Mošeho a připadne mu tedy vedení celé komunity. Satmarská komunita se 

tak rozdělila na dva tábory, podle sympatií k jednotlivým bratrům. Kirjat Joel stojí 

jednomyslně za Aronem, ve Williamsburgu je situace poněkud složitější. Větší podporu 

zde má Zalman, ale příznivci Arona jsou rovněž početní. Po Zalmanově zvolení se od 

vedení williamsburské komunity odštěpila frakce podporující Arona, která podala 

stížnost k nejvyššímu soudu. Soudní jednání trvalo několik let, během nichž se obě 

strany snažily úplatky či vyhrožováním ovlivnit rozhodnutí ve prospěch svého 

kandidáta. Soudce Melvin Barash nakonec prohlásil, že soud odmítá učinit jakékoli 

rozhodnutí a stav věcí tedy zůstane nezměněn, dokud Moše Teitelbaum nerozhodne 

jinak. Toto rozhodnutí bylo tedy v podstatě vítězstvím Zalmanovy strany, neboť jí 

zaručila neomezenou vládu nad Williamsburgem. 
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IV.-2 Vztah ke státu Izrael 

Vztah ortodoxie k sionistickému hnutí a 

následně ke státu Izrael nebyl nikdy zcela jednotný a za poslední půl století prodělal 

mnoho změn. Koncem devatenáctého století stála většina ortodoxie v opozici vůči hnutí 

sionismu. 112 Důvodem byla obava ze ztráty tradiční židovské identity. Lid izraelský je 

definován svým vztahem k Bohu a Tóře. Bůh si vyvolil Izrael za svůj lid a uzavřel 

s nimi smlouvu na hoře Sinaj. Pokud budou dodržovat Jeho zákon Tóru, budou jeho 

lidem. Identita Izraele byla tedy vždy dána spíše přináležitostí k božímu zákonu, než 

geografickou či kulturní příslušností. Sionismus však vytvářel identitu Izraele založenou 

na příslušnosti ke státu, jazyku a kultuře. Ortodoxie se obávala sekularizace společnosti. 

Sekularismus sionistických vůdců tuto obavu ještě podporoval. Roku 1912 tak vzniká 

orgarůzace Agudat Israel sdružující odpůrce sionismu. Jedním z hlavních argumentů 

používaných proti sionistům bylo, že země izraelská má vzniknout až s příchodem 

mesiáše a Židé se nemají pokoušet o její vytvoření sami. Většina ortodoxie se proto 

stavěla proti emigraci do Palestiny a to i v době ohrožení Židů nacisty. 

Židé, kteří se usadili v Palestině před příchodem 

sionistů se sdružili do seskupení Staro-usedlíků. Nejprve spolupracovali s Agudat Israel, 

ale poté, co tato organizace poněkud zmírnila svou antisionistickou politiku, vytvořili 

v Jeruzalémě oddělenou komunitu nazvanou Ejda charedim. 113 Ve spolupráci 

s maďarskými rabíny se stali hlavními bojovníky proti sionismu. Jejich militantní 

odnož- Canoim, 114 ze které později vznikla Neturei Karta, 115 dokonce schvalovala 

použití násilí proti sionistům. 

Po skončení druhé světové války nastala 

éra vzájemného obviňování. Sionisté vyčítali ortodoxním rabínům, že nechali své 

stoupence raději zemřít, než by je nechali odejít do Palestiny. Někteří představitelé 

ortodoxie naopak obvinili sionisty z toho, že svým militantním postojem vyvolali 

nenávist vůči Židům a přivodili tak tragedii holocaustu. Vznikem státu Izrael roku 194 7 

se ortodoxie opět rozdělila na dva tábory. Jedni viděli ve vzniku státu důkaz božího 

požehnání, pro druhé to bylo jen završením katastrofY. První skupina nazývaná Dati-

112 Výjimku tvoří skupina Mizrachi, založená roku 1902 rabínem Izákem Jacobem Reinesem (1840-1915) 
na podporu sionistického hnutí. Mezi ortodoxními zidy však mnoho příznivců nenalezla. 
113Hebrej.- Komunita charedim tj. Bojících se Boha. 
114 Hebrej.- Horlivci. 
115 Aram. - Strážci města. Viz dále. 
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Cioni, II
6 se státem Izrael víceméně spolupracuje a má poměrně velký vliv na dění 

v Izraeli. Na druhém konci spektra stojí ultraortodoxní charedim, žijící převážně 

v Jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Charedim vůbec neuznávají existenci státu Izrael, 

odmítají sloužit v armádě, neplatí daně a vůbec se jinak odmítají podílet na životě státu. 

Teitelbaumův antisionistický postoj se 

projevoval již před druhou světovou válkou a po jejím skončení se nijak nezmírnil. 

V době svého působení v Maďarsku aktivně vystupoval proti sionistické skupině 

mizrachi. Joel Teitelbaum je jedním z těch, který proti státu Izrael bojoval celý svůj 

život, přestože v Jeruzalémě žije skupina satmarských chasidů a on sám Izrael 

několikrát navštívil. Některé z jeho důvodů se shodují s názory ultraortodoxie. Alan 

Nadler, 117 dělí Teitelbaumovi argumenty proti sionismu zhruba do čtyř kategorií: 

1. Sionismus je od základů sekulárním a ne 

náboženským hnutím. Stát který díky němu vznikl, je veden politiky a ne rabíny a je 

tedy státem sekulárním. 

"Princip demokracie je dobrý pro ty národy země, které nepřijaly Tóru. Ale Židé přijali 

Tóru a s ní i tisíc závazků být odpovědní za chování svých druhů (myšleno Židů) a 

donutit je dodržovat židovský Zákon i kdyby to mělo být proti jejich vůli. Idea 

demokracie, pokud je aplikována na náboženství, představuje popření svaté Tóry a 

herezi od jaké nás Plný milosti musí spasit."118 

Židé se nemají pokoušet získat Svatou zemi před 

příchodem mesiáše. Tím, že si vytvořili stát Izrael bez pomoci shora seslané si vlastně 

usurpují boží autoritu. Vznik státu Izrael je vymezen příchodem mesiáše, 

znovuvybudováním chrámu, vládou krále z rodu Davidova, atd. Teitelbaum věří, že Bůh 

zavázal Izrael přísahou, že se nebude pokoušet získat zemi izraelskou sám, bez 

vykupitele poslaného Bohem. Porušení tohoto slibu povede k velikému neštěstí, které 

postihne všechny Židy bez rozdílu. Neboť- ,jednou vypuštěn, nedělá anděl zkázy 

rozdílu mezi viníky a nevinnými."119 

Tímto neštěstím je holocaust, které postihl nevinné. Neklidná situace v Izraeli, časté 

sebevražedné útoky apod. jsou pro něj jen pokračováním tohoto neštěstí a důkazem, že 

vytvoření státu Izrael bylo nejen chybou, ale i hříchem. Víra v dohodu mezi Bohem a 

116 Nábožensko-sionistická, nebo také moderně ortodoxní. Dnes tvoří umírněný proud ortodoxie. 
117 Nadler, Alan. "Piety and politics: the case ofSatmar rebe." Judaism (1982), str.l35. 
118 Joel Teitelbaum- V a Joel Moše, vol I,str.l 00- citováno A. Nadlerem v "Piety and politics: the case of 
Satmar rebe." Judaism (1982), str.l36. 
119 Bab. Talmud- Baba: Kam a 60:1 O, citováno I.Rubinem, Satmar: an Island in the City. Chicago: 
Quadrangle Books, 1972. str. 54. 
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Izraelem vychází z pasáže Talmudu-Ketubot 111: I - Izrael slibuje, že se nebude 

pokoušet získat zemi izraelskou, dále, že nebude rebelovat proti národům, mezi kterými 

žije a za to je tyto národy nebudou příliš utlačovat. 

2. Sionismus Je falešným mesiamsmem- Joel 

Teitelbaum porovnává sionisty např. se Šabatajem Cvi. "V minulosti bylo nebezpečí 

asociováno s falešnými proroky, kteří sváděli lid Izraele k tomu, uctívat jiné bohy. 

V současnosti nebezpečí přichází od těch rabínů, kteří ignorují předpisy Tóry tím, že 

akceptují stát Izrael. Držte se od nich dál, neboť jejich úsilí oddálí příchod mesiáše."120 

Často také na adresu sionistů citoval Deut 13:2-4- "Kdyby povstal v tvém středu prorok, 

nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to 

znamení nebo ten zázrak o němž ti mluvil, když říkal: Pojďme za jinými bohy, které jsi 

neznal a služme jim, neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. 

To vás zkouší Hospodin váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, 

celým svým srdcem a celou svou duší." 

3. Existence sekulárního státu Izrael je pravým 

opakem účelu exilu. Exil je mise. Izrael byl poslán do exilu kvůli svým hříchům. Návrat 

do země izraelské bude znamením jeho duchovní dokonalosti. Sionismus dle Nadlera 

také popírá tradiční židovský rys, kvietismus. 121 Tento argument se objevil již v 

padesátých letech v ortodoxních kruzích. Sionismus přivodil katastrofu holocaustu tím, 

že se svým postojem narušil tradiční snahu o kompromis a dobré vztahy s ostatním, 

nežidovským světem. Navíc porušuje druhý bod přísahy, tedy nerebelovat vůči ostatním 

národům. 

"Díky ctnosti exilu Izraele mezi národy naplní sláva Boží Zemi a víra v Něj a Jeho Tóru 

se jasně projeví po celém světě." 122 

"Exil přinese ještě větší vykoupení v budoucnosti. Navíc rozptýlení Izraele po celém 

světě, takjakjej rozptýlil Bůh je dobrou věcí- dobrou pro Boha i pro Židy."123 

4. Čtvrtý argument dává sionismus do souvislosti 

s antisemitismem. Teitelbaum obviňuje sionisty mimo jiné z toho, že vyvolali "konečné 

řešení židovské otázky" tím, že vyhlásili Německu válku. Dále kolaborovali s nacisty, 

aby tak vytvořili dojem nutnosti vzniku státu Izrael a poté přemluvili ostatní země, aby 

120 Joel Teitelbaum, citováno J. Mintzem v Hasidic people: a place in the new world. Cambridge, Mass. : 
Harvard University Press, 1992. str.38. 
121 Náboženský etický názor hlásající trpný vztah k životu. 
122 Joel Teitelbaum, V a Joel Moshe, Vol II, str .IlO-citováno A.Nadlerem v "Piety and politics: the case 
ofSatmar rebe." Judaism (1982), str.l36. 
123 Ibid. 
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nepřijímali uprchlíky, čímž si zajistili přísun imigrantů do Izraele. Sionisté také svým 

chováním vytvořili antisemitismus v severní Africe a Středním východě, kde předtím 

neexistoval. V podporování antisemitského postoje v různých zemích pokračují dodnes, 

aby tak získali argument pro nutnost existence státu Izrael a podpořili emigraci. 

Postoj Satmarů vůči Izraeli se projevuje v jejich 

každodenním životě- ať už se jedná o zákaz výuky hebrejštiny a izraelských reálií, 

celostránkové protiizraelské inzeráty v The New York Times, nebo demonstrace 

svolávané do Madison Square Garden, kam díky jejich disciplíně přijde obrovské 

množství lidí. Každý týden se v Der Yid objeví článek nebo esej vyjadřující postoj 

Satmarů vůči státu Izrael. Tyto články formují uvažování členů celé komunity, obzvlášť 

díky izolaci od ostatních zdrojů informací. Stejně jako charedim stojí proti sekulárnímu 

charakteru státu, povinnosti žen sloužit v armádě, sekulárnímu školství atd. 

Roku 1953 se Joel Teitelbaum stal 

duchovním vůdcem militantní antisionistické skupiny Neturei Karta. Skupina sídlí 

v Jeruzalémě, počet jejích členů je odhadován na 5000. Má ale stoupence i mimo Izrael 

např. v New Yorku nebo Londýně. Věří, že vytvořením státu Izrael Židé porušili boží 

vůli, holocaust byl trestem za sionismus atd. Poté, co drželi noční vigilii před pařížskou 

nemocnicí, kde umíral Jassir Arafat, byli odsouzeni představiteli většiny ultraortodoxích 

i chasidských skupin a to včetně Satmarů. 

Přesto je postoj Joela Teitelbauma vůči Izraeli 

nesmiřitelný. Jak sám praví-"Snad se nebesa slitují a tento stát zanikne, ale pouze díky 

síle emanující z Jeho božího jména a ne rukou národů, neboť, nedej Bože, kdyby tento 

stát zanikl skrze národy, znamenalo by to pochopitelně obrovské nebezpečí pro 

Židy."l24 

Po smrti Joela Teitelbauma již Satmaři 

nevystupují proti Izraeli tak viditelně, ale jejich postoj a názory se nezměnily. 

IV.-3 Sousedské vztahy 

Dynastie Satmarů a Lubavičů sídlí v 

Brooklynu v nevelké vzdálenosti od sebe, což je častou záminkou k vyvolání 

nejrůznějších potyček. Důvodů je mnoho, často stačí jakákoli nepatrná příčina. 

124 Teitelbaum, Joel.Va Joel Moše. Jerusalem, 1990. str.9. 
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Největšún trnem v oku Satrnarů jsou tzv. micva tanky Lubavičů. Jedná se o malá 

nákladní auta, vybavená ampliony a vyzdobená portréty lubavičského rebeho spolu 

s nápisy- mesiáš přichází. Tato auta jsou častým jevem i na Manhattanu, kde většinou 

zaparkují na rohu ulice a poté se snaží kolemjdoucí zatáhnout do otevřených zadních 

dveří. Muži jsou poté přesvědčováni k tornu, aby si vyzkoušeli nasazování tefilin, ženy 

jsou zase přemlouvány k zapalování Šabatových svíček. Micva tank lubavičských 

chasidů, který omylem zabloudil do oblasti Satrnarů byl přivítán sprškou kamení a cihel. 

Oficiální přestavitelé Satrnarů popřeli, že o incidentu cokoli vědí Algemainer Journal, 

jidiš noviny sympatizující s Lubaviči, označili Satrnary za jednoznačné viníky a otiskly 

sérň článků, zaměřených proti nim. Odpovědí byl zákaz prodeje těchto novin na území 

kontrolovaném Satrnary. Novinové stánky, které neuposlechly, byly vypáleny a 

předplatitelům bylo telefonicky vyhrožováno. Satrnaři se často při vyřizování účtů 

uchylují k vyhrožování a fYzickému násilí. Oběť bývá často nejen zbita, ale na znamení 

ponížení bývá vysvlečena do spodního prádla. V elrni častým "trestem" jsou ustřižené 

pejzy a vousy. 

Často se v atmosféře Williamsburgu odrazí i 

situace v Izraeli. Například koncern sedmdesátých a počátkem osmdesátých let se 

zhoršily vztahy mezi Satrnary a belzskýrni chasidy v Izraeli, když belzští chasidé 

jmenovali novou komisi pro dohled nad kašrut, což byla záležitost, které spadala pod 

pravomoc Satrnarů. Spory se brzy přenesly z Izraele do Brooklynu. Skupina 

satrnarských chasidů prakticky zdemolovala belzskou synagogu. Belzský rebe, který 

navštívil Williarnsburg v březnu 1981, byl přivítán vejci a lahvemi dopadajícími na jeho 

hlavu a musela mu být zajištěna policejní ochrana. Satrnaři však nernají problémy 

pouze s ostatními chasidy. 

V elrni pro blernatický je i jejich vztah k jiným 

menšinám. Ve Williarnsburgu se dostávají často do sporu s obyvateli hispánského 

původu, kteří se zde rovněž usadili. Hispánská kultura je pravým protikladem zvyků 

chasidů. Hispánci jsou velmi hluční, často vysedávají do noci před domem, kde 

poslouchají hlasitou hudbu, každá domácnost má televizi, která je neustále zapnutá i 

když ji zrovna nikdo nesleduje. V parném létě chodí mladí muži po ulicích vysvlečení 

do půl těla a oblečení žen také neodpovídá satrnarským standardům. Stejně jako Satrnaři 

mívají i Hispánci mnoho dětí, v průměru čtyři až pět. Stejně jako Satrnaři mívají tito 

přistěhovalci z Portorika či Dominikánské republiky velké nedostatky ve znalosti 

angličtiny. Tak jako jazykem Satrnarů je jidiš, jazykem Hispánců je španělština. 
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Hispánské děti, které vyrostly v New Yorku, tak často plní funkci překladatelů pro své 

rodiče. Díky své neznalosti jazyka mají Hispánci stejně jako Satmaři problém sehnat 

zaměstnání mimo svou komunitu. Vykonávají tak často práci za minimální mzdu a 

jejich rodiny tak trpí stejným nedostatkem financí jako rodiny satmarské. Vzhledem 

k tomu, že obě tyto sociálně slabé skupiny obývají jednu čtvrť dochází mezi nimi často 

ke střetu zájmů. Ubírají si totiž navzájem nejrůznější sociální výhody či granty 

poskytované státem. Když byl například postaven nový obytný komplex s nízkým 

nájemným pro sociálně slabé, připadlo přes sedmdesát procent bytů právě Satmarům. Ti 

navíc obsadili všechny byty v nižších patrech, aby nemuseli o šabatu používat výtah. 

Představitelé hispánské komunity si stěžovali na neregulérnost celého řízení a obvinili 

Satmary z úplatkářství. Faktem zůstává, že hispánská komunita nemá k dispozici takové 

finanční prostředky jako Satmaři. Mnoho nájemců také dá přednost Satmarům před 

Hispánci či Afroameričany. Z těchto důvodů existuje jistá nevraživost ze strany 

Hispánců vůči Satmarům a dochází až k vytváření vlny jakéhosi nového antisemitismu. 

Lubavičtí chasidé čelí podobným problémům ze strany svých sousedů- Afroameričanů. 

Pokud jde o postoj Satmarů vůči většinové 

společnosti, dala by se charakterizovat jako mírný odpor. Satmaři dodržují americké 

zákony i když si občas zařídí jejich úpravu tak, aby jim lépe vyhovovaly. Chodí také 

k volbám a to velmi spořádaně a vždy volí jednotně. Díky tomu jsou velmi oblíbenou 

skupinou mezi politiky všech táborů. Přestože dodržují zákony, kryjí většinou provinilce 

z vlastních řad. Pokud se něco stane, nenajde policie žádné svědky. A pokud již policie 

chce někoho zatknout, není většinou zrovna k nalezení. Stejně tak mají ve zvyku 

vyřizovat si své účty po svém. 

"Chasidé jsou pevně semknutou komunitou s dlouhou historií nedůvěry vůči policii 

v Evropě i Americe. Jejich zvykem je neoznámit úřadům, že byli okradeni nebo se stali 

obětí napadení. Namísto toho vezmou záležitosti do svých rukou, zbijí podezřelého a 

potomjej propustí."125 

125 Emanuel, Perlmutter: Priest charges .. , NYT, May 3,1973. 
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ZÁVĚR 

Pokud bylo záměrem Joela Teitelbauma 

vybudovat svébytnou chasidskou komunitu, nezávislou na okolním světě, pak musíme 

říci, že uspěl. Satmarští chasidé dnes žijí v prostředí, které si maximálně přizpůsobili 

svým vlastním normám. Velkou změnou oproti původnímu židovskému obyvatelstvu 

Williamsburgu, je přání mladých zůstat ve stejné čtvrti kde vyrostli, a kde žijí jejich 

rodiče. Zatímco mládež předchozí generace se snažila co nejdříve vystěhovat do více 

sekularizovaného prostředí, mladí Satmaři si naopak přejí zůstat. Důvodů je hned 

několik. V prvé řadě, předchozí generace navštěvovala většinou sekulární, nebo méně 

ortodoxní školy a přišla proto do styku se sekulární kulturou a myšlenkami mnohem 

více než současná generace. Jedním z velkých úspěchů Teitelbauma bylo udržení 

komunity v naprosté izolaci od okolního světa. Tato uzavřenost s sebou přináší ale i 

celou řadu problémů. Všechno se tutlá. A to včetně duševních chorob a domácího násilí. 

Mnoho žen trpí depresemi a není jim ani dovoleno 

navštívit lékaře. Velký počet rodin se potýká s finančními problémy, více než polovina 

komunity žije pod hranicí chudoby. Vzhledem k vzdělávacímu systému Satmarů, který 

neposkytuje studentům dostatečné sekulární vzdělání, je téměř nemožné nalézt 

zaměstnání mimo komunitu. Tím je značně omezena i výše výdělku. Vzhledem ke 

svému sociálnímu postavení se Satmaři dostávají do konfliktu s ostatními menšinami, 

např. s Hispánci. Právě vztah k ostatním menšinám dle mého přinese v budoucnu ještě 

mnohé problémy. Vzrůstající napětí, které již nyní přerůstá v otevřené potyčky a 

výbuchy násilí, může způsobit vlnu odporu vůči Satmarům. 

Neblahým pro Satmary může být i fakt, že 

si za svůj domov vybrali právě Williamsburg. Co by kamenem přes řeku dohodil na 

Manhattan, stává se tato oblast stále žádanější. Během několika posledních let zde 

vyrostla kolonie umělců, které vysoké nájmy vyhnaly z manhattanské čtvrti Soho. 

Z bývalých půd a skladů vznikly luxusní lofty a ateliéry, ve starých obchodech byly 

otevřeny kavárny a restaurace. Developeři předpovídají této oblasti rychlý rozvoj. 

S rozvojem čtvrti samozřejmě vzrostou i nájmy. Klíčovou otázkou pro zachování 

satmarských domovů, bude tedy otázka vlastnictví domů v této oblasti. Mnohé z nich 

Satmaři levně odkoupili od původních obyvatel, kteří po jejich příchodu čtvrt' hojně 

opouštěli. 

Problémy se nevyhýbcýí ani Kirjat Joel. Při 
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současném růstu počtu obyvatel potřebují Satmaři přes dvě stě nových bytů ročně. Již 

nyní žije asi sto padesát rodin mimo hranice Kirjat Joel, protože se tam již prostě 

nevejdou. To ovšem znamená nutnost platit vyšší nájmy, nemožnost využívat servis 

poskytovaný Kirjat Joel apod. Mimo hranice Kirjat Joel také platí jiné zákony ohledně 

ubytování i vzdělávání, zákony, které Satmarům nevyhovují. Pokusem o řešení tohoto 

problému je jejich snaha skoupit okolní pozemky a rozšířit tak území Kirjat Joel na 

dvojnásobek. Developerská firma Vaadat ha Kirja však se svým záměrem zatím příliš 

velkého úspěchu nedosáhla. Vlastníkům pozemků se nelíbí, že by museli zaplatit za 

připojení ke Kirjat Joel, firma pak argumentuje tím, že je takové připojení výhodné pro 

všechny. Ještě kritičtější hlasy se proti tomuto záměru ovšem ozývají z řad okolních 

obyvatel nežidovského původu. Okolním městům se příliš nehbí, že se z oblasti stala 

jakási chasidská rezervace a myšlenka jejího rozšíření se jim příliš nelíbí. Díky naprosté 

izolovanosti Satmarů od okolí ubývá pracovních příležitostí pro nežidovské usedlíky. 

Satmaři např. využívali státní školní autobusy pro dopravu svých dětí do škol. Brzy ale 

nastal problém. Chasidé byli proti tomu, aby autobusy přepravující chlapce řídily ženy. 

Ženské řidičky se proti tomuto požadavku začaly bouřit a nazvaly jej diskriminací. 

Autobusová společnost dala za pravdu ženám, ale neznamenalo to vítězství. Satmaři si 

velmi rychle vytvořili svou vlastní přepravní společnost a služby té státní přestali 

využívat. Každý takový, byť drobný incident přispívá ke zhoršení vztahů mezi Satmary 

a jejich okolím. 

Mezi Satmary zaujímá zvláštní postavení skupina 

íránských Židů, kteří byli zachráněni zásluhou organizace Rav Tav. V počtu několik tisíc 

nepředstavují nijak silnou frakci a jsou zbytkem komunity spíše přehlíženi. Vzhledem 

k jejich sefardskému původu, odlišují se poněkud svými zvyky od zbytku komunity a to 

je jim přičítáno ke zlu. Ještě horší postavení má však skupina Židů z Jemenu, kteří se 

přistěhovali do Kirjat Joel. Mnozí z nich si stěžují na špatné zacházení a šikanu ze strany 

Satmarů. Satmaři mají vůbec velmi nadřazený postoj vůči ostatním Židům i okolnímu 

světu. 

Přestože Satmaři neusilují o získávání nových 

členů, nezdá se že by hrozil zánik komunity. Při tak vysoké porodnosti se dá naopak 

očekávat, že budou nadále největší chasidskou komunitou. Nejhorším scénářem je asi 

úplný rozpad komunity po smrti Mošeho Teitelbauma. V takovém případě by vznikly 

dvě frakce, zhruba rozdělené na Kirjat Joel a Williamsburg. Rychleji se rozvíjející je 

Kirjat Joel ale i tak má stále o polovinu méně obyvatel než Williamsburg. I pokud 
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nedojde k úplnému rozpadu komunity, zůstane rozdělena alespoň do té doby, než přijde 

nový silný vůdce. Toto rozdělení komunity oslabuje její politickou i fmanční sílu. 

Když Joel Teitelbaum př~jel do Ameriky, 

řekl, že tak jako se velká Tóra nebude přizpůsobovat příliš malému pouzdru, 

nepřizpůsobí se oni Americe, ale Amerika satmarským chasidům. Zdá se, že dosud tomu 

tak bylo. Přestože Satmaři dodržují americké zákony, získali pro sebe mnoho výjimek

ať už se týkaly předpisů ohledně obytných domů, nebo asistence žákům s poruchami 

učení. Dnešní situace je ale jiná. Po teroristických útocích na WTC bylo přijato mnoho 

zákonů omezujících svobodu občanů. Muslimské komunity jsou ostře sledovány a je jen 

otázkou času, kdy se pozornost úřadů obrátí k ostatním menšinám. Zvláště pak, jsou-li 

natolik známy svými militantními postoji jako Satmarští chasidé. 

50 



Samuel(?) 

Rabín v Gorlice 

Dynastie Teitelbaumů- základní linie: 126 

Moses ben Zevi z Ujhely (1759- 1841) 

Zakladatel dynastie, rabm v Ujhely od roku 1808 

Eleazar Nisan z Drogobych (1788- 1855) 

Rabm v Sighetu, později v Drogobych 

Jekutiel Juda ze Sighetu (1808- 1883) 

Rabín ve Stropkově, Ujhely, od roku 1858 v Sighetu 

Nahum Zevi (?) 

Rabín v Drogobych 

Abraham Aaron Chananja Jom Tov Lipa ze Sighetu Moses Josef Elija Bezalel 

(?- 1910) (1830- 1883) (?- 1897) ( ?- 1918) 

Rabín v Kolbuszowa Rabm v Sighetu Rabín v Ujhely Rabín v Tesci:i, 

Havasmezi:i 

Chajim Zevi ze Sighetu (1870-1926) 

Rabm v Sighetu 

Joel Teitelbaum ze Satmaru (1888- 1979) 

zakladatel a vůdce Satmarů 

Jekutiel Juda127 ze Sighetu (?- 1944, Auschwitz) Moses Teitelbaum (1914-) 

Rabm v Sighetu Rabm v Sighetu, nyní hlava Satmarů 

Aaron Teitelbaum (1948- ) Zalman Leib (1952-) 

Rabm v Kirjat Joel Rabm ve Williamsburgu 

126 Vytvořeno pomocí těchto zdrojů- Encyklopedia Judaika.- díl 15, str. 909 a Israel Rubin- Satmar: an island in 
the city. Chicago: Qandrangle Books, 1972. str. 36 
127 Alias Zalman Leib. 
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