
Kè 20,� 5776 ÚNOR 2016 ROÈNÍK 78

VÌSTNÍK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

�VAT
ADAR I.

MARK PODWAL: HAVRAN
Ilustrace z knihy �idovský bestiáø (k textu na stranách 18�19).



RADA F�O V ÈR
Poslední zasedání nejvy��ího orgánu
F�O v roce 2015 se uskuteènilo 16. pro-
since s následujícím programem: 1. Kon-
trola zápisu z posledního jednání Rady
F�O; 2. Prodej domu �O Ústí nad La-
bem; 3. Transformace �MP; 4. Plnìní
rozpoètu F�O za III. ètvrtletí 2015; 5.
Rozpoèet F�O na rok 2016; 6. Revitali-
zace 7. Bezpeènost; 8. Rùzné.

Jednání øídil pøedseda F�O Petr Pa-
pou�ek, v dobì zahájení bylo pøítomno
29 èlenù rady a zastoupeno 7 �O. Pøed
zahájením jednání uctili pøítomní pa-
mátku zemøelého sochaøe a èlena �OP
Ale�e Veselého minutou ticha.
1/ Kontrola zápisu � bez pøipomínek.
2/ Dùm �O Ústí nad Labem � Zástupci
F�O jednali s dr�itelem pohledávky o mi-
mosoudní dohodì a odkoupení pohle-
dávky za 5 mil. Kè. Prezidium odkoupení
pohledávky projednalo a doporuèilo. Sta-
vební posouzení objektu ing. Skály bylo
radì rozesláno. Koupì bude financována
z rezervního fondu (náhrady od státu).
Zhodnocení vlo�ených financí bude pod-
statnì vy��í ne� výnos, který lze získat
ulo�ením v bance. 

Návrh usnesení: Rada souhlasí s od-
koupením pohledávky federací od
A Trading ve vý�i 5 mil. Kè, finance
pou�ije z rezervního fondu. 

Protinávrh F. Bányaie: Rada souhlasí
s odkoupením pohledávky federací od
A Trading ve vý�i 5 mil. Kè, finance pou-
�ije z rezervního fondu. Správa nemovi-
tosti bude pøedána profesionální firmì. 

Hlasování o protinávrhu: Celkem hla-
sovalo 38 èlenù rady, pro 35, 3 se zdr�eli.
Usnesení bylo pøijato.
3/ Transformace �MP � Podklady i roz-
poèty, týkající se dokonèení plánovaných
zmìn v expozicích �idovského muzea
v Praze byly radì rozeslány pøedem
k prostudování. Transformace bì�í podle
plánu. Rada vzala informaci na vìdomí.
4/ Plnìní rozpoètu za rok 2015 � Roz-
poèet je èerpán podle plánu, rada vzala
informaci na vìdomí.
5/ Rozpoèet na rok 2016 � Rozpoèet na
rok 2016 byl pøedbì�nì projednán na
minulé radì. Pøedseda komentoval plá-
nované náklady jednotlivých støedisek
a informoval o vytvoøení nových støedi-
sek � oddìlení pro mláde� a oddìlení
bezpeènosti. P. Mandl navrhl doplnìní
rozpoètu o prùvodní text ke ka�dému
støedisku, který více osvìtlí náplò støe-
disek, cíle atd. Doplnìní bude pøedlo�e-
no na pøí�tí radì.

Hlasování o rozpoètu na 2016: Celkem
hlasovalo 35 èlenù rady, pro 34, zdr�el se
1. Rozpoèet F�O na rok 2016 byl pøijat.
6/ Projekt Revitalizace �idovských
památek � Pøedseda pøednesl pøehled
povinností, které musí F�O minimálnì
po dobu 5 let od ukonèení stavební èin-
nosti plnit. Podstatným kritériem je ná-
v�tìvnost 44 tisíc náv�tìvníkù roènì (ve
v�ech 10 lokalitách dohromady). F�O
toto kritérium plní. Dùle�itá je propaga-
ce projektu, byly spu�tìny nové stránky
www.10hvezd.cz a �idovské obce byly
po�ádány, aby projekt propagovaly také
na svých webových stránkách. 

Revizní komise se zabývala kontrolou
víceprací v lokalitì Jièín, konstatuje, �e
nebylo shledáno �ádných nových sku-
teèností. RK se bude kontrolou dále za-
bývat. Pøedseda �ádá, aby výsledky byly
oznámeny co nejdøíve.
7/ Bezpeènost � F�O dlouhodobì jedná
s ministerstvem vnitra o lep�í spolupráci
v rámci zaji�tìní bezpeènosti �idov-
ských objektù a institucí v ÈR. MV
�ádá, aby �idovské instituce v tìchto
i budoucích jednáních zastupoval jeden
povìøený partner, optimálnì F�O, která
zastøe�uje vìt�inu �idovských subjektù.
Ustavení bezpeènostní rady se uskuteè-
ní po podpisu memoranda o spolupráci
mezi MV a �idovskými institucemi, za-
stoupenými F�O. Èleny bezpeènostní
rady bude jmenovat pøedseda F�O. 
8/ Rùzné � informace o ESLI � v loò-
ském roce probìhlo nìkolik akcí. ESLI
(European Shoah Legacy Institute) je fi-
nancován ministerstvem zahranièí, za-
tím je pøíslib pouze na rok 2016. Jedná
se o budoucnosti ESLI. Jde o evropský
institut, nikoli èeský.   jd

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ V PLZNI
V plzeòské Velké synagoze uspoøádaly �i-
dovská obec v Plzni a Ekumenické setkává-
ní plzeòských církví v nedìli 17. ledna ji�

tradièní vzpomínkové shromá�dìní pøi pøí-
le�itosti výroèí transportù plzeòských �idù
ho vyhlazovacích táborù v lednu 1942.
Úèastníky, kteøí zcela zaplnili prostor nej-
vìt�í synagogy v ÈR (a druhé nejvìt�í
v Evropì) pøivítal místopøedseda F�O Jiøí
Daníèek. Krátké projevy zaznìly z úst
pøedstavitelù mìsta Plznì a zástupce izrael-
ského velvyslanectví v ÈR. Hluboký dojem
udìlalo na úèastníky zamy�lení plzeòského
biskupa Franti�ka Radkovského, který pøi-
pomnìl, �e z historie �oa se mù�eme pouèit
také tak, �e nebudeme lhostejní k utrpení
pronásledovaných, kteøí se do�adují na�í
pomoci. Hudební èást shromá�dìní obstara-
li Jiøí Ho�ek (violoncello), Pavla Jahodová
(harfa) a Roman Patoèka (housle). El male
rachamim a Kadi� se za zahynulé pomodlil
vrchní zemský rabín Efraim Sidon. Shro-
má�dìní, které mìlo jako ostatnì ka�doroè-
nì velmi dùstojný prùbìh, moderoval zá-
stupce evangelíkù Karel Øeøábek.              jd

NADACE �OP
Správní rada Nadace �idovské obce
v Praze vyhla�uje výbìrové øízení na na-
daèní pøíspìvky pro rok 2016. Témata: 
� ochrana kulturních památek, 
� rozvoj �idovských tradic na území
Èeské republiky 
� podpora vzdìlávání a èeského �idov-
ského �kolství.

�ádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaných formuláøích
Nadace �idovské obce v Praze. Termíny
uzávìrek jsou stanoveny na 28. 2. 2016
a 30. 6. 2016. Bli��í informace a formu-
láøe jsou k dispozici na e-mailové adre-
se: nadacezovp@volny.cz, nebo u Jany
Kosákové, telefon: 222 311 570.       �op
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V rámci lednového setkání zmocnìncù
(viz str. 9) pøijel do Prahy øeditel Sekce
pro boj s antisemitismem na Minister-
stvu zahranièních vìcí Státu Izrael pan
Gideon Behar. Izraelské velvyslanectví
pøi této pøíle�itosti zorganizovalo jeho
pøedná�ku na pra�ské �idovské radnici,
v ní� shrnul nejvìt�í antisemitské hrozby
souèasného svìta, se zvlá�tním dùrazem
na státy Evropské unie. Souèasnì nastí-
nil mo�nosti boje proti tomuto jevu, tak
jak je pøijalo Globální fó-
rum pro boj s antisemitis-
mem v kvìtnu 2015. Jeho
pøehled v zásadì nesdìlil
nic zcela neznámého, ale
souhrn ukázal, �e antisemi-
tismus se v nìkterých ev-
ropských zemích (hlavnì
ve Francii, Nizozemsku,
�védsku, Øecku a Maïarsku) stává sku-
teènì vá�ným problémem a je nutné
proti nìmu bezodkladnì a energicky
postupovat. A jakkoli znìla v�echna
odborníky navrhovaná øe�ení rozumnì,
pod tíhou dat a událostí posledních let
a mìsícù, se èlovìk neubrání pesimismu.

NA ÈEM 
SE SHODNOU 
Nejvìt�í nebezpeèí pøímých
antisemitských útokù pøed-
stavuje pro evropské �idy
(zhruba 1,4 milionu osob)
islámský radikalismus. Vìci
do�ly tak daleko, �e napøí-
klad paøí��tí �idé s viditel-
nými znaky své víry se ne-
mohou cítit zcela bezpeènì,
do nìkterých ètvrtí radìji
nechodí a i tam, kde jsou
�doma�, musejí spoléhat na
policejní ochranu. 

Kvùli masové imigraèní
vlnì vzrùstá vliv pravicových stran
a seskupení a s nimi �tradièního� pravi-
cového antisemitismu a souèasnì se
rozvíjí i protiizraelsky zamìøený levi-
cový antisemitismus; od poèátku tisíci-
letí se tak proto ve Francii hovoøí
o rudo-hnìdo-zelené alianci (tedy spo-
jení levice, pravice a islamistù) hnutí,
je� se s urèitostí shodnou na jednom,
a to je nepøátelství k �idùm a k Izraeli.

Tato seskupení a strany se projevují
rùznì: protiizraelskými (a proti�idov-
skými) demonstracemi a výroky; pod-
porou bojkotu Izraele a hnutí BDS; re-

lativizací, popíráním èi zesmì�òová-
ním holokaustu; nenávistnými projevy
na sociálních sítích. Z islámských zemí
vede na tomto poli Írán: jak svou pod-
porou teroristickému hnutí Hizballáh,
které postupuje proti Izraeli vojensky,
tak ideologicky � od organizování sou-
tì�í o �nejlep�í komiks na téma holo-
kaustu� po výhrù�ky �idovskému stá-
tu znièením. O mo�ném pokraèování
ve vývoji jaderné zbranì nemluvì. 

Hranice mezi tím, co je protiizraelský
projev a co projev proti�idovský, antise-
mitský, je velmi køehká, a na rozli�ení
se doporuèuje podrobit konkrétní výro-
ky testu �3D�, tedy zda démonizují
a delegitimizují Izrael a zda jednání Iz-
raelcù pomìøují dvojím metrem, tedy
podle jiných mìøítek ne� tøeba kroky
Èíòanù èi Rusù. Snadno pak zjistíme, �e
vìt�ina kritiky Izraele skuteènì odnímá

tomuto státu zásadní právo � právo na
sebeobranu, a tudí� na existenci.

FACEBOOK: 
DVÌ STRÁNKY, DVÌ REAKCE
Klasickou ukázku �dvojího metru� pøed-
vedli na pøelomu roku správci sociální
sítì Facebook, kteøí tvrdí, �e reagují na
upozornìní svých u�ivatelù na stránky,
které poru�ují principy Facebooku (napø.
podnìcují k násilí vùèi druhým). Pra-
covníci izraelského právního støediska
�urat haDin umístili na sociální sítì dvì
zcela toto�né stránky plné nenávistných

útokù � jedna stránka byla protiizrael-
ská a druhá protipalestinská. Za nìkolik
dní nahlásili èlenové skupiny hájící lid-
ská práva správci sítì Facebook nená-
vistný obsah obou stránek. Ten vzápìtí
stáhl protipalestinskou stránku, ale pro-
tiizraelskou ponechal s tím, �e �pravidla
Facebooku neporu�uje�. Stáhl ji a� poté,
co tento postup kritizoval izraelský a �i-
dovský tisk. Facebook se hájí tím, �e �do-
�lo k omylu a �e nenávistné projevy na

svých stránkách netoleruje�.
Jen�e tak jednoduché to

není. Proti nenávistnému
obsahu nìkterých palestin-
ských stránek, které na-
prosto konkrétnì vybízejí
k násilí na Izraelcích a �i-
dech (vèetnì pøesného ná-
vodu, jak na nì zaútoèit

no�em èi najet autem), u� protestují �i-
dov�tí aktivisté dlouho, u� od poèátku
poslední vlny proti�idovského násilí
v Izraeli vloni na podzim. Právì proto
podal Micah Lakin (jeho� otce zabili
palestin�tí mladíci, kdy� jel v øíjnu au-
tobusem jeruzalémské veøejné dopravy,
viz Rch 12/2015) �alobu na Facebook
a pøidalo se k nìmu dal�ích dvacet tisíc
Izraelcù. V souèasné dobì tedy probíhá

hromadný proces Lakin
versus Facebook. Cílem
�alujících je dosáhnout
toho, aby správci Facebo-
oku skuteènì dohlí�eli na
obsah svých stránek a za-
mezili tomu, aby tuto soci-
ální sít�zneu�ívali teroristé
a uèinili z ní prostøedníka
mezi sebou a svými násle-
dovníky.

Gideon Behar v Praze
pøedstavil i zásady po-
stupu proti sílícímu anti-

semitismu. Zahrnují kroky legislativ-
ní (vytvoøit jednotná právní opatøení
k potírání rasismu a antisemitismu
a dùslednì je dodr�ovat) i spoleèen-
ské. Jedná se pøedev�ím o posilování
povìdomí o evropské historii a snahu
soustøedit se na vzdìlávání nejen ve
smyslu odbornosti, ale té� jako na ce-
stu k zásadním �ivotním hodnotám
a postojùm, které vyluèují toleranci
rasismu a antisemitismu. A hlavnì:
vnímat antisemitismus jako vrcholnì
nebezpeèný jev, který neohro�uje
pouze �idy.                                    (am)

Jedna z protiizraelských karikatur, kterými pracovníci �urat haDin testovali objektivitu
Facebooku. A �pro�lo� jim to. Foto archiv.

NEJEN �IDOVSKÝ
PROBLÉM

O nejvìt�ích antisemitských hrozbách souèasnosti



NEJPOKORNÌJ�Í Z LIDÍ
Proto�e se Mo�e po ètyøiceti dnech ne-
vrátil ze Sinaje, kde mu Bùh právì ode-
vzdával desky Desatera, a dìti Izraele si
v domnìní, �e se u� nevrátí, udìlaly
jako náhradu za nìj zlaté tele: Hospodin
promluvil k Mo�emu: �Odejdi, odstup,
ten tvùj lid, který jsi vyvedl ze zemì Mic-
rajim, se zvrhl! Rychle se�li z cesty, ji�
jsem jim pøikázal, udìlali si litého býè-
ka, koøili se mu a obìtovali mu, øíkajíce:
To je tvùj Bùh, Jisraeli, jen� tì vyvedl ze
zemì Micrajim! Nyní mne nech, mùj
hnìv na nì vzplane, skoncuji s nimi
a veliký národ udìlám z tebe!� 

Je to logické, jestli�e Bùh sly�el, �e
dìti Izraele prohla�ují modlu za Hos-
podina, který je vyvedl z Egypta, zøekl
se jich jako svého lidu a prohlásil je za
lid Mo�eho. Mo�e rabenu na to mohl
namítnout, �e to nebyl on, kdo vyhle-
dal Hospodina, aby vyvedl jeho lid
z otroctví, a �e sám takový úkol poklá-
dal nad své síly, ale neudìlal to. Nalé-
hal na Hospodina, svého Boha, a øekl:
�Proè by mìl, Hospodine, vzplanout
tvùj hnìv na tvùj lid, který jsi vyvedl ze
zemì Micrajim svou velkou silou a svou
pevnou rukou? Klade dùraz na tvùj lid,
a jako dùvod, co� je velmi zvlá�tní,
uvádí �veøejné mínìní�. Proè by mìli
Micrijci øíkat: Vyvedl je se zlým úmys-
lem, aby je pozabíjel v horách a spro-
vodil je z povrchu zemì? Tím by po-
skytl faraonovi pádný argument, proè
se vzpíral uposlechnout opakované vý-
zvy Hospodina: Propust� mùj lid, at� mi
slou�í! Podpoøil by víru v dobré bohy
Egypta a v bo�ského faraona, vítìze
nad zlým bohem nevzdìlaných koèov-
níkù z pou�tì. 

Ale proè by vìènému Bohu mìlo
zále�et na tom, co si o nìm myslí nì-
jací smrtelníci? Pro Mo�eho je to v�ak
natolik pádný argument, �e �ádá Krále
svìta, aby ovládl svùj hnìv: �Odvrat�
se od svého planoucího hnìvu a lituj
zla, které by postihlo tvùj lid!� V tom
ostatnì následoval pøíkladu praotce
Avrahama, jen� si dovolil pøednést
pøed tváøí Nejvy��ího slova soudce
celé zemì nezachovávající zákon? 

Pøesto i Mo�eho pøemohl hnìv, kdy�
se pøiblí�il k táboru a spatøil toho býè-
ka a ty tance kolem nìj, a rozbil desky,
které mu Bùh dal, Bo�í dílo, písmo
Bo�í, vyryté na tìch deskách. Potom
v�ak pøinutil syny Izraele vypít najem-

no rozdrceného býèka, aby si uvìdomi-
li, �e jejich výtvor je z tohoto svìta,
a poslal své vìrné, Levity, pobít iniciá-
tory høíchu. To ji� nebyl projev hnìvu,
ale cílevìdomé jednání, smìøující
k usmíøení Bo�ího hnìvu. Nazítøí lidu
øekl: �Zhøe�ili jste velkým høíchem, ale
vystoupím k Hospodinu a snad ho za
vá� høích usmíøím.� A Mo�e se vrátil
k Hospodinu a øekl: �Hleï, tento lid
zhøe�il velkým høíchem a udìlali si zla-
tého bù�ka. Buï jim teï jejich høích
odpustí�, anebo mne, prosím, vyma� ze
své knihy, kterou jsi napsal!� V oddílu
Behaalotcha (4M 12, 1�16) je øeèeno,
�e byl Mo�e nejpokornìj�í z lidí na
celé zemi. Pro pochopení pojmu anava,
pokora, by proto mìla být nejlep�ím
východiskem právì pasá�, kdy si dovo-
lil tak rezolutnì odporovat svému Pánu,
a je�tì ke v�emu se skrytou ironií. Bùh
stejnì jako on vìdìl, �e ho ze své knihy
vymazat nemù�e, jeliko� by ji musel
vymazat spolu s ním. 

Také Avraham byl pøesvìdèen, �e se
z hory Morija vrátí s Jicchakem, proto-
�e tady nejde o �ivot jednoho èlovìka
nebo národa, nýbr� o smysl celého
stvoøení, ale mlèky se podvolil a neøekl
Bohu: To, co ode mne �ádá�, je v na-
prostém rozporu s mou vírou v tebe!
Mo�e stál ov�em tváøí v tváø oprávnì-

nému Bo�ímu hnìvu a nezbývalo mu,
ne� to svému Pánu øíci tváøí v tváø. Pro-
to nemohl pøistoupit ani na kompromis,
který by zajistil splnìní Hospodinovy
pøísahy praotcùm, �e jejich potomstvo
získá do dr�ení Svatou zemi, ale po�le
s nimi svého andìla a sám s Izraelem
nepùjde, proto�e by tento tvrdo�íjný lid,
kdyby �el v jeho nitru, musel hned prv-
ního dne znièit. �Pokud bys ne�el ty
sám, ani nás odtud nevyvádìj!� øekl mu
v�ak Mo�e. �Jak jinak, ne� �e s námi
pùjde�, se dá poznat, �e jsme já a tvùj
lid nalezli pøízeò v tvých oèích a já
a mùj lid jsme odli�ní ode v�ech náro-
dù, které jsou na povrchu zemì?� �
A Hospodin litoval toho zla, o nìm�
mluvil, �e se stane jeho lidu.

Pøi ètení tohoto textu se vnucuje
my�lenka, �e v konfrontaci Stvoøitele
s jeho stvoøením vystupuje jako ten
moudøej�í na Stvoøiteli závislý lidský
tvor. Nevyluèuje, �e V�emohoucí mù�e
vskutku v�e, tedy i nechat svùj lid po-
møít v pou�ti a udìlat velký národ
z nìho, ale je si vìdom, �e høích, který
Hospodinùv a jeho lid spáchal, jen pro-
jevil slabost èlovìka jako takového,
a kdo jiný ne� stvoøitel èlovìka si je
lépe vìdom, pro koho knihu své nauky
napsal? Kdo jiný, ne� vìèný a v�evì-
doucí Bùh ví, �e ne�li se Bo�í nauka
stane my�lením lidského srdce, jeho
sklon ke zlu bude je�tì nesèetnìkrát tri-
umfovat? Jestli�e v�ak tento lid, lid
Avrahamùv, Jicchakùv a Jaakovùv, vy-
vedl Bùh z modláøského Egypta, aby
mu slou�il, je na nìm, na èlovìku Mo-
�em, obstát ve víøe ve smysluplnost
stvoøení a moudrost Stvoøitele. 

Kdy� pou�il jako argumentu �veøej-
ného mínìní� v Egyptì, mìl na mysli
toté� co pøi sporu o to, je-li Izrael jeho,
nebo Hospodinùv lid. Jeho pokora spo-
èívala v tom, �e si byl jako smrtelník
vìdom své úlohy, jí� ho Bùh povìøil,
a úlohy Izraele, s ním� Bùh uzavøel
svou smlouvu. Nebýt si více ne� kdo-
koli jiný vìdom omezení, �e je èlovìk,
nemohl by s takovou rozhodností èelit
Bo�ímu hnìvu. Pokora nejpokornìj�í-
ho z lidí spoèívá v tom, �e se plnì iden-
tifikuje se svým lidstvím jako smyslem
Bo�ího aktu stvoøení a odpovídá za
nìj. To je dùvod, proè Tóra tento pøí-
bìh uvádí jako pøíklad pokory Izraeli,
aby si ji osvojil.
Vrchní zemský rabín EFRAIM K. SIDON
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KOMENTÁØ
K TÓØE

PRO TENTO MÌSÍC

Ivan Steiger: Bible v kresbách, 2M 34,27�32.



KI TISA (2M 30,11�34,35)
Události, o kterých èteme v této sidøe,
rámují dva pøedmìty � dvì sady desek,
z nich� první byla darována pøed høí-
chem se zlatým teletem a druhá po nìm.
O té první èteme: �Ty desky byly Bo�í
dílo a to písmo bylo písmo Bo�í, vyryté
na tìch deskách.� (2M 32,16) Jednalo se
zøejmì o nejposvátnìj�í objekt v dìji-
nách, jen� byl od zaèátku do konce dí-
lem Hospodinovým. Ale bìhem nìkoli-
ka hodin se toto dílo válelo v kusech na
zemi, nebot�je Moj�í�, poté co spatøil Iz-
raelity, jak tanèí kolem zlatého telete,
v hnìvu roztøí�til. 

Druhé desky, které Moj�í� snesl desá-
tého dne ti�ri, byly výsledkem dlouhotr-
vající prosby k Bohu, aby odpustil své-
mu lidu. Tato událost je základem svátku
Jom kipur. Druhé desky se od prvních
odli�ovaly tím, �e je nevytvoøil jen Hos-
podin: A Hospodin øekl Mo�emu: �Vyte-
sej si dvì kamenné desky jako ty prvé
a já na ty desky napí�i ta slova, která
byla na onìch prvních deskách, které jsi
rozbil.� (2M 34,11)

Je to paradox: první desky, které vy-
tvoøil Bùh, byly rozbity. Druhé desky,
spoleèné dílo Hospodina a Moj�í�e, pøe-
trvaly. Mìlo by to být opaènì: èím vìt�í
svatost, tím vìènìj�í dílo. Proè byl sva-
tìj�í pøedmìt znièen a ménì svatý zùstal
vcelku? Tato otázka se netýká jen desek.
Je to pùsobivý pøíklad základního prin-
cipu �idovské spirituality.

�idov�tí mystici rozli�ovali mezi dvì-
ma druhy setkání Boha a èlovìka. Øíka-
li jim �procitnutí shora� a �procitnutí
zdola�. K prvnímu dává popud Hospo-
din, ke druhému èlovìk. �Procitnutí
shora� je monumentální, nadpøirozené,
je to událost, která poru�uje øetìz pøíèin
a následkù, který platí v pøírodním svì-
tì. �Procitnutí zdola� není tak vzne�ené,
je to jen lidské gesto. 

Ale proto�e lidé sami nìco doká�ou,
nìco v nich se zmìní. Vìdí, �e cosi velké-
ho vykonali, a proto�e to zvládli jednou,
mohou to zvládnout znovu. Procitnutí
shora zmìní naèas vnìj�í svìt; procitnutí
zdola nav�dy zmìní ná� vnitøní svìt. 

V judaismu je pøirozené mocnìj�í ne�
nadpøirozené ve smyslu, �e procitnutí
zdola nás ovlivní hloubìji, má dlouhodo-
bìj�í úèinky ne� procitnutí shora. Proto
druhé desky zùstaly nedotèené. Bo�í zá-
sah mìní pøírodu, ale lidská iniciativa �
ná� vztah k Bohu � doká�e zmìnit nás.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse 

vybrala a pøelo�ila am.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � únor 2016

�vat � adar I.
Staronová synagoga

1. 1. pátek veèerní bohoslu�ba 15.52 hodin
5. 2. pátek veèerní bohoslu�ba 16.43 hodin
6. 2. sobota MI�PATIM 2M 21,1�24,18

hf: jr 34,8�22; 33,25�26
mincha 16.25 hodin
konec �abatu 17.54 hodin

9. 2. úterý 1. den Ro� chode� adar I.
10. 2. støeda 2. den Ro� chode� adar I.
12. 2. pátek veèerní bohoslu�ba 16.55 hodin
13. 2. sobota TRUMA 2M 25�27,19

hf: 1Kr 5,26�6,13
mincha 16.35 hodin
konec �abatu 18.05 hodin

19. 2. pátek veèerní bohoslu�ba 17.07 hodin
20. 2. sobota TECAVE 2M 27,20�30,10

hf: Ez 43,10�27
mincha 16.45 hodin
konec �abatu 18.17 hodin

23. 2. úterý PURIM KATAN
24. 2. støeda �U�AN PURIM KATAN
26. 2. pátek veèerní bohoslu�ba 17.19 hodin
27. 2. sobota KI TISA 2M 30,11�34

hf: 1Kr 18,1�39
mincha 17.00 hodin
konec �abatu 18.28 hodin

4. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 17.31 hodin
5. 3. sobota �ABAT �KALIM

VAJAKHEL 2M 35,1�38,20
mf: 2M 30,11�16
hf: 2Kr 12,1�17
mincha 17.15 hodin
konec �abatu 18.39 hodin

V sobotu �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 5. 2. od 16.40 hodin
a 19. 2. od 17.05 hodin. 

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
V sobotu 20. 2. vás zveme na ranní bohoslu�bu � �achrit od 10.30 hodin.

Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.00 hodin.
Úvod do judaismu ka�dé úterý od 19.45 hodin.

Ivrit � hodiny hebrej�tiny pro zaèáteèníky ka�dé úterý od 18 hodin;
kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18 hodin;

pro støednì pokroèilé od 19.30 hodin.



Andrej Bán (28. 4. 1964) je známy slo-
venský novinár, aktivista, fotograf. Vy-
�tudoval �urnalistiku a ekonómiu, od
roku 1987 sa �iví ako fotograf. Zalo�il
organizáciu Èlovek v ohrození. Foto-

grafuje a pí�e najmä pre slovenské
a èeské média. Ve¾a cestuje a èasto nav-
�tevuje oblasti, v ktorých sa odohrávajú
konflikty alebo humanitné katastrofy. Je
èlenom �NO Bratislava. Jeho otcom bol
Peter Bán (1931�2012), dlhoroèný �éf-
redaktor satirického tý�denníka Roháè,
starý otec Pavol Bán (1892�1959) bol
uznávaným sochárom a autorom jedinej
sochy M. R. �tefánika, ktorá nebola po-
èas obdobia komunizmu odstránená
z verejného priestoru. 

Andrej Bán je nosite¾om mnohých
ocenení, autorom a kurátorom fotogra-
fických výstav, najnov�ie nosite¾om oce-
nenia Biela vrana, ktoré od roku 2008
na Slovensku ude¾uje aliancia Fair-play
a VIA IURIS ako ocenenie spoloèensky
prínosného a odvá�neho obèianskeho
èinu. S Andrejom Bánom sa v decembri
minulého roku zhováral Jaro Franek.

�tandardná otázka v rozhovoroch pre
Rch: ako sa v rodine prejavoval feno-
mén �idovstva, vedel, alebo nevedel si
o svojom pôvode a ak áno, tak èo zo
�idovských tradícii ste v rodine dodr-
�iavali?
V na�ej rodine sa o �idovstve vôbec niè
nehovorilo, otec má �idovský pôvod,
matka nie. Zaènem matkou a jej rodin-
nou históriou, ktorá v sebe nesie istý
dramatický náboj. Matkin otec bol Ne-

mec, volal sa Dr. Alfred Schneider a bol
lekárom � psychiatrom, pochádzal
z Opavy. Ako Nemec musel narukovat�
do wehrmachtu a po vojne, keï u�
v Èeskoslovensku boli sovietske vojská,

sa bál vrátit�. 
Usadil sa v Bavor-

sku blízko èeskoslo-
venských hraníc,
zhodou okolností kú-
sok od Altöttingu,
ktorý sa zapísal ako
miesto, kde Ameri-
èania odhalili a za-
tkli prezidenta Joze-
fa Tisa ukrývajúceho
sa v miestnom klá�-
tore. Moja stará mat-
ka nahlásila úradom
starého otca ako ne-
zvestného a neskôr
sa znovu vydala. Jej
dcéra, teda moja

matka (narodená r. 1940) si svojho otèi-
ma ob¾úbila. Vedela, �e to nie je jej bio-
logický otec, o ktorom si myslela, �e
zomrel. Aj ja som si myslel, �e starý
otec z matkinej strany ne�ije. 

To platilo a� do roku 1989, keï sme
do rodiny dostali list z Nemecka. Napí-
sal ho Dr. Alfred Schneider, ktorý �il
v Bavorsku, nikdy sa znovu neo�enil
a (okrem mojej mamy) nemal ïal�ie
deti. Písal, �e �elezná opona je preè, on
je u� ve¾mi starý, ale rád by e�te pred
smrt�ou uvidel svoju jedinú dcéru a aj
man�elku. Moja stará matka a matka ho
boli v Bavorsku nav�tívit�a dva tý�dne
po ich návrate sme dostali správu, �e
zomrel. Ja som ho nikdy nevidel. Aj
jeho osud je zdrojom môjho odporu ku
kolektívnemu obviòovaniu nejakej sku-
piny ¾udí, èi u� sú to �idia, Nemci alebo
ktoko¾vek iný. 

O svojom �idovskom pôvode som sa
dozvedel a� niekedy vo veku 14, 15 ro-
kov. Narazil som na staré dokumenty
a komentár k ním mi dala moja stará
mama z otcovej strany Al�beta Bánová.
Dozvedel som sa, �e rodièia môjho sta-
rého otca sa pôvodne volali Brüll, bola
to �idovská rodina a dedov otec bol no-
tárom v Turèianských Tepliciach. Ne-
skôr si zmenili meno na Bán a môj dedo
narodený roku 1892 sa volal Pavol Bán.
Bol sochárom. Jeho man�elka, moja sta-

rá matka Al�beta Bánová, ktorú si dobre
pamätám, pochádzala z Viedne a za slo-
bodna sa volala Neugebauerová, bola od
deda o 12 rokov mlad�ia. Zoznámili sa
v Bratislave, neskôr tu aj �ili. Neviem,
ako to bolo s dodr�iavaním �idovských
tradícii u starých rodièov z otcovej stra-
ny, ale moji rodièia u� niè zo �idov-
ských tradícii nedodr�iavali. Ja sám sa
identifikujem so �idovstvom na báze
historicko-kultúrnej a som èlenom �NO
Bratislava. 

Tvoj starý otec je známy ako autor
sochy M. R. �tefánika v Predmieri pri
Bytèi. Je to jediná socha �tefánika,
ktorá pre�ila na verejnom priestore
éru komunizmu. Povedz k tomu nieèo
zo zákulisia.
Dedo robil na tejto soche niekedy okolo
roku 1930�1931. �tefánik u� vtedy ne-
�il, tak�e dedo ako �model� pou�il ge-
nerálovho brata Kazimíra (Mirka) �te-
fánika, ktorý sa na neho dost� podobal
a istý èas �il u mojich starých rodièov.
Neskôr sa vyst�ahoval na Kubu, kde mal
nejaké po¾nohospodárske majetky. So-
cha bola objednaná obcou Predmier,
ktorá bola známa ako legionárska obec.
�il tam väè�í poèet bývalých èeskoslo-
venských legionárov a práve oni a ich
potomkovia sa zaslú�ili o to, �e socha
ostala stát� na verejnom priestranstve
(kde stojí e�te aj dnes) a to napriek po-
kusom komunistických úradov o jej de-
montá�. Jediné po�kodenie utrpela so-
cha poèas silnej búrky, keï ju po�kodil
padajúci strom. Keï som zaèiatkom 90.
rokov nav�tívil Predmier, tak som na ta-
moj�om obecnom úrade vzbudil prekva-
penie, preto�e som sa predstavil ako no-
vinár a vnuk autora sochy. 

Preèo sa èlovek, ktorý �tuduje ekonó-
miu a �urnalistiku, rozhodne �ivit�ako
fotograf?
V�dy som chcel byt�fotografom a repor-
térom. �túdiu �urnalistiky pred rokom
1989 som ve¾mi nedôveroval, a preto
som �tudoval aj ekonómiu. Nechcel som
pracovat� ako ekonóm, ale bral som to
ako roz�irovanie vzdelanostného obzo-
ru. Mnohí novinári �tudujú iné profesie
a èasto im to pomáha. 

Ako vznikla organizácia Èlovek v ohro-
zení a aký má vzt�ah k èeskej organizácii
Èlovìk v tísni?
Organizácia vznikla roku 1999. Praco-
val som vtedy pre viaceré èeské média
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NOVINÁR A FOTOGRAF
S aktivistou Andrejom Bánom o migrantoch a o inom

Andrej Bán v Kosove. Foto Lubor Kralik.



a hodne sme sa zaoberali situáciou na
Balkáne. UNICEF a iné organizácie ro-
bili humanitné zbierky pod titulom �pre
deti v Juhoslávii�. Pre mòa to bolo dost�
neosobné, málo konkrétne. Chcel som
prispiet�, podporit�humanitné úsilie, ale
zároveò vediet�, kam moje peniaze pô-
jdu. Preto som spolu s nieko¾kými pria-
te¾mi vytvoril organizáciu Èlovek
v ohrození. Pár rokov predtým zalo�ili

èeskí novinári Jaromír �tìtina, Jan Ur-
ban, Petra Procházková a ïal�í orga-
nizáciu Èlovìk v tísni. Boli pre nás
in�piráciou, ale ako organizácia sme
fungovali samostatne. Osobne som v�dy
presadzoval projekt zblí�enia sa s èes-
kou stranou, ktorá mala lep�ie personál-
ne zázemie, viac zdrojov, viac skúsenosti.
My �idia sa radi zbli�ujeme, spájame.

Bol som konfrontovaný aj s opaènými
názormi, pod¾a ktorých sme mali naïa-
lej fungovat�ako èisto slovenská organi-
zácia. Viedlo to k tomu, �e som roku
2012 odi�iel (ako predseda) a ostal len
radovým èlenom organizácie. Av�ak vý-
voj v poslednom období viedol k tomu,
�e do�lo k zblí�eniu a zakrátko príde aj
k spojeniu týchto dvoch organizácii, pri-
èom na Slovensku sa bude naïalej po-
u�ívat�názov Èlovek v ohrození. 

Precestoval si mno�stvo krajín a si
známy ako èlovek, ktorý doká�e em-
paticky vnímat��ivot a problémy mos-
limského sveta. Platí to aj smerom
k Palestínèanom. Ako by si v tejto sú-
vislosti komentoval jestvovanie istej
kultúry nenávisti, ktorý jestvuje
v mnohých èastiach moslimského sve-
ta a �peciálne smerom proti Izraelu
a �idom? Nemám na mysli len známe
výroky iránskych predstavite¾ov o po-
trebe vymazania Izraela z mapy sve-

ta, ale poh¾ad na Izrael a �idov, aký
sa uèí na palestínskych �kolách.
Iste�e, tá kultúra nenávisti jestvuje. Ale
spoznanie reality moslimských krajín
umo�ní vidiet� veci v �ir�ích súvislos-
tiach. Treba si uvedomit�, �e v moslim-
skom svete �ije nemalý poèet ¾udí zo
západu vrátane západných novinárov.
A nepocit�ujú takmer nijaké problémy.
Osobne poznám v�eobecne re�pektova-

nú izraelskú novinárku
Amiru Haasovú, ktorá
�ije medzi Palestínèanmi
u� roky. Pochopite¾ne,
sú mi známe aj prípady
únosov a brutálnych po-
práv unesených noviná-
rov. Èasto sa odohrávali
v Pakistane. Chcem v�ak
zdôraznit�, �e nesmieme
pokladat�moslimský svet,
ktorý znamená poldruha
miliardy ¾udí a mno�-
stvo krajín, za homogén-
ny celok. Spomína� kul-
túru nenávisti, áno, ale
stretol som sa s tou istou

kultúrou nenávisti aj mimo moslimské-
ho sveta. Videl som na srbských �kolách
výklad dejín, ktorý bol propagandou
proti Albáncom a zrkadlovo podobný
výklad dejín na albánskych �kolách za-
meraný proti Srbom.

Samozrejme tú nenávistnú propagan-
du odsudzujem a rovnako aj tú, za-
mierenú proti Izraelu a �idom. Navy�e,
neraz som bol v mos-
limskom svete kon-
frontovaný s ¾uïmi,
ktorí boli vystavení tej-
to propagande nenávis-
ti, ale boli voèi nej ab-
solútne imúnni a ostali
humánni. Z druhej stra-
ny, myslím zo strany
západných predstavite-
¾ov, sa tie� objavujú
vyhlásenia, ktoré by
sme mali vnímat�kritic-
ky a odsudzovat�. Ame-
ricky prezidentsky kan-
didát Donald Trump sa
vyjadril, �e zva�uje
plo�ný zákaz vstupu
moslimov do krajiny. Takéto slová vní-
mam ve¾mi kriticky a zároveò dodám,
�e skoro v rovnakom èase, ako mal spo-
menuté vyhlásenie Donad Trump, sa
k problematike vzt�ahu k moslimom vy-
jadril aj izraelsky premiér Benjamin Ne-

tanjahu, ktorý povedal, �e Izrael má
problémy s viacerými teroristickými
skupinami, organizáciami, napríklad
s Hamasom, ale re�pektuje v�etky nábo-
�enstvá, aj islam. Pod¾a Netanjahua je
v Izraeli nábo�enská sloboda a mosli-
movia majú v Izraeli rovnaké práva, ako
�idia alebo krest�ania. Takéto vyhlásenie
zo strany izraelského premiéra kvitujem
ve¾mi pozitívne. 

V èom vidí� podstatu konfliktu medzi
Izraelom a Palestínèanmi a ako by sa
tento konflikt dal vyrie�it�?
Nu�, to keby som vedel, tak nesedím tu
u teba, ale niekde v OSN. Ale pokúsim
sa odpovedat�. Nie je to èierno-biely
problém. Ako èlen �idovskej komunity
a ako èlovek, ktorý má po otcovi �idov-
ský pôvod, som prirodzene na strane
Izraela a na strane �idov v tom zmysle,
�e zdie¾am pocit ohrozenia malého �tátu
Izrael obklopeného mno�stvom nepria-
te¾ských krajín. Pova�ujem za k¾úèové
to, aby okolité, blízke aj vzdialené arab-
ské a moslimské krajiny deklarovali to,
�e nemajú v úmysle vymazat� Izrael
z mapy sveta. Realita je, �ia¾, taká, �e
niektoré z týchto krajín tento cie¾ majú.

Ako novinár som nav�tívil mnohé
blízkovýchodné krajiny, Egypt, Liba-
non, Pásmo Gazy aj Západný breh Jor-
dánu, teda palestínske územia. Viem po-
chopit�t�a�kú, miestami a� nerie�ite¾nú
situáciu palestínskych obyvate¾ov. Ob-
zvlá�t� v Pásme Gazy, preto�e v Gaze

vládne Hamas. Gaza patrí k najhustej-
�ie obývaným územiam sveta. Ak sa
o Gaze smiem expresívne vyjadrit�, tak
poviem, �e je to najväè�ie väzenie sveta.
A mô�em sa vyjadrit� aj k Západnému
brehu. Keï Izrael napriek dohodám
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Srbsko, 2015. Uteèenci aj s malými det�mi podliezajú plot pri srbskej obci
Horgo�, v blízkosti hranièného prechodu Röszke 2, cez ktorý mohli do pol-
noci 14. septembra e�te prejst�do Maïarska. Foto Andrej Bán.

Bosna a Hercegovina, 2009. Odraz tváre starého moslimského mu�a
v skle dverí poèas projekcie dokumentárneho filmu v pamätnom komplexe
Potoèari v Srebrenici, kde v júli 1995 poèas vojny jednotky bosnianskosrb-
ského generála Ratka Mladiæa zavra�dili pribli�ne 8 tisíc moslimských mu-
�ov a chlapcov. Foto AB.



z Osla buduje ïal�ie �idovské osady,
zaberá ïal�ie vodné zdroje, tak eufe-
misticky poviem, �e Palestínèania to ne-
vnímajú ve¾mi pozitívne. V tejto zlo�i-
tosti konfliktu sa sna�ím pochopit�obe
strany. Izrael je malý a v danej oblasti
jediný demokratický �tát, ktorý je dobre
zorganizovaný a má jednu z najlep�ích,
alebo mo�no vôbec najlep�iu armádu na
svete. Chápem, �e tento �tát sa cíti ïale-
ko viac ohrozený Iránom, ako Amerièa-
nia. Ale chápem aj to, �e Palestínèania
sa bez oh¾adu na to, èi u nich vládol
dnes u� ne�ijúci nosite¾ Nobelovej ceny
mieru Jásir Arafat (tie� absurdita) alebo
niekto iný, nevidia Izrael ako �tát, ktorý
smeruje k nejakej dohode. 

V Pásme Gazy som
bol trikrát, z toho dva-
krát poèas vojny (v ro-
koch 2003 a 2009).
V Gaze je mno�stvo
uteèeneckých táborov
a následky konfliktu sa
v tejto oblasti masívne
prejavili. Poèas operá-
cie Liate olovo bolo
1400 palestínskych
obetí. Bol som aj v iz-
raelských mestách, v A�-
kelone a Sderote, kde
majú na policajnej sta-
nici vystavené zvy�ky
po domácky vyrobe-
ných palestínskych ra-
kiet Kasam, ktorými sú
tieto mestá a celá oblast�
ostre¾ované z Gazy.
Na�t�astie úèinnost�týchto zbraní je níz-
ka a Izrael sa dost� efektívne stará
o ochranu svojho obyvate¾stva, tak�e
poèet obetí na izraelskej strane bol ïale-
ko men�í, ako na palestínskej. Problé-
mom je aj to, �e palestínski bojovníci sa
èasto zdr�ujú medzi civilistami. Neraz
majú stanovi�tia v �kolách alebo ne-
mocniciach. Keï izraelská armáda
identifikuje takýto cie¾, tak èo s ním má
urobit�? Zbombarduje ho a to vedie aj
k stratám civilného obyvate¾stva. Viem
v�ak aj to, �e izraelská armáda pred
útokmi vopred varuje civilné obyvate-
¾stvo, rozosiela Palestínèanom varova-
nia formou hromadných SMS, rozhlaso-
vých výziev a podobne. 

Skutoèným problémom sú tí palestín-
ski militanti, èi u� z palestínskeho hnu-
tia Hamas alebo iných skupín, ktorí nie
sú ochotní ustúpit�zo svojich militant-
ných a agresívnych pozícii. Na druhej

strane chápem, �e obyèajná palestínska
rodina �ijúca v Gaze, ktorej èlenovia
z celého Izraela vidia nanajvý� tak izra-
elských vojakov, alebo ani tých nie, tak
tí ¾udia nebudú o Izraeli uva�ovat�ako
o svojom priate¾ovi èi spojencovi. Nao-
pak, budú ho nenávidiet�. Ako celý tento
komplex problémov vyrie�it�, to naozaj
t�a�ko povedat�, ale tento konflikt ide
v poslednom èase mediálne do pozadia
a pozornost�viac prit�ahujú iné problé-
my, migranti v Európe, konflikt v Sýrii
a v Iraku, Islamský �tát a podobne. 

Dnes prichádza do Európy nieko¾ko
tisíc migrantov denne. Prichádzajú
z moslimského sveta. Reálne sa dá

oèakávat�, �e deti a vnuci dne�ných
migrantov, teda druhá a tretia gene-
rácia bude kultúrne a sociálne málo
integrovaná. Mnohí z tejto druhej
a tretej generácie budú h¾adat�výcho-
disko v radikálnej islamskej ideológii.
Francúzska polícia identifikovala tre-
tieho z útoèníkov na parí�sky klub
Bataclan. Je to rodený Francúz. Aj
útoèníci v londýnskom metre z júla
2005, ktorí zavra�dili 52 ¾udí, boli ro-
dení Briti. Ale spájalo ich (a aj mno-
hých ïal�ích teroristov) to, �e mali
moslimské korene a boli praktizujúci
moslimovia. Nie je postoj európskych
politikov a médii voèi týmto rizikám
príli� nezodpovedný a laxný? 
Tak tú otázku ti mô�em vrátit�. Dobre,
súhlasím s faktami. Ale èo s tým v�et-
kým chceme urobit�? Nemô�eme Euró-
pu ohranièit�plotom, �eleznou oponou.
Nevieme uzatvorit� hranice na mori.

Medzi Tureckom a Gréckom jestvuje
mnoho ostrovov, kde je z krajiny do kra-
jiny vzdialenost�nieko¾ko kilometrov po
mori. Bol som na ostrove Lesbos, kde sa
vyloïovalo z chatrných èlnov denne od-
hadom dvetisíc uteèencov. Polovica
z nich boli �eny a deti. Èasto nevedeli
s kúpenými èlnmi ani zaobchádzat�. Od-
haduje sa, �e v priebehu roku 2015 sa
v mori na ceste do Európy utopilo okolo
3400 migrantov! 

Situácia sa trochu zlep�ila po jednani-
ach medzi EU a Tureckom. Turecká po-
lícia sa teraz sna�í obmedzovat�èinnost�
pa�erákov, pre ktorých predstavujú mi-
granti obrovský zdroj príjmov. Av�ak
Európa stále �ije v ilúzii, �e zaplatí Tu-

recku tri miliardy dolá-
rov a presunie rie�enie
migraèného problému
na jeho plecia. To sa
nestane a rovnakou ilú-
ziou sú najnov�ie vý-
sledky z konferencie
na Malte, ktorá prizná-
va africkým krajinám
pomoc a oèakáva za to
�ochranu� pred migrá-
ciou z Afriky. Je tu aj
iný problém. Znaèná
èast� uteèencov spåòa
podmienky �enevskej
konvencie na ochranu
uteèencov. Utekajú pred
vojnou, pred násilím
a my sme povinní po-
skytnút�im azyl. Druhá
vec je, �e Európa zly-

háva pri ich príjme, nefungujú záchytné
�hotspoty�, respektíve majú zlomok po-
trebnej kapacity. Ale jedno je isté: roz-
hodujúca bude demografia. Ak budú
mat� európske �eny po jednom dvoch
det�och, tak neodvratne dôjde k tomu,
�e v budúcnosti bude �it� v Európe
�mix� obyvate¾stva. Nemusí to nutne
znamenat� zánik európskej civilizácie.
Za dôle�ité pova�ujem to, aby nevzni-
kali uzavreté enklávy podobné �tvrti
Molenbeek v Bruseli, ale aby boli mi-
granti rozptýlení medzi ostatným oby-
vate¾stvom. Pomô�e to pri ich integrácii
do spoloènosti. 

Ïakujem za rozhovor. Ako by si sa
prihovoril èitate¾om Ro� chode�u?
Ro� chode� si vá�im a som poctený, �e
sa mô�em jeho èitate¾om predstavit�.

S Andrejom Bánom sa zhováral
JARO FRANEK.
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Grécko, 2015. Mladík zo Sýrie najprv po plavbe na sever Lesbosu upadol do bezvedomia, o�ivovali
ho s pomocou injekcií a dávali mu priamo na brehu mora infúzie. Na�t�astie, v�etko dobre dopadlo.
Prebral sa k �ivotu. Ako prvú vec si vypýtal mobil a telefonoval blízkym, �e to pre�il. Foto AB.
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Za krásného, byt�mrazivého dne v nedìli
17. ledna se v Brnì na Køenové, na Sko-
øepce 13, konalo po nìkolika letech obno-
vy slavnostní otevøení poslední brnìnské
a souèasnì nejmlad�í pøedváleèné synago-
gy v Èeské republice u pøíle�itosti 80. vý-
roèí jejího vzniku a zasvìcení. Projektoval
ji významný brnìnský
architekt Otto Eisler
(1893�1968) pro orto-
doxní modlitební spolek
halièských �idù Agudas
achim, kteøí v Brnì na-
lezli útoèi�tì za první
svìtové války. Eisler na-
vrhl a se svými bratry
také postavil celou øadu
moderních èin�ovních
domù a rodinných vil
v Brnì a okolí. Jeho
stavby se vyznaèují jed-
noduchými a� puristic-
kými formami, jich� je
také synagoga na Sko-
øepce nejlep�ím pøíkladem. 

Je to mírnì obdélná kubická stavba
s plochým prùèelím èlenìným pouze mìl-
kým rizalitem západní pøedsínì a velkým
podélným oknem témìø po celé �íøi skoro
ètvercového hlavního sálu (184 sedadel
pro mu�e) s galerií pro �eny po tøech stra-
nách (102 sedadel) a zimní modlitebnou
v patøe. Hlavní modlitební sál má ortodox-
ní dispozici se zvý�enou bimou uprostøed
a moderním aronem ha-kode� oblo�eným
�edým mramorem na východní stìnì.
�koda pouze, �e kruhové okno s Davido-
vou hvìzdou a hebrejským citátem �iviti
z �almu 16,8 nebylo více nasvíceno. Po-
dobné moderní provedení tradièní syna-
gogální dispozice nemá v Èechách ani na
Moravì obdoby. 

OPRAVA SYNAGOGY
Synagoga byla od roku 1936 u�ívána
pouze do zaèátku okupace, za války bylo
zèásti odstranìno její zaøízení a slou�ila
jako skladi�tì nábytku z �idovských bytù,
po válce byla urychlenì opravena s pou-
�itím lavic ze znièených synagog a ji� 6.
záøí 1945 znovu zasvìcena. Dal�í obnova
synagogy probìhla v letech 1992�1993.
Souèasnou zásadnìj�í obnovu exteriéru
i interiéru umo�nily prostøedky získané
z èeských i zahranièních fondù (EHP
a Norských fondù) a její hlavní snahou

bylo synagogu rehabilitovat jako vý-
znamnou památku brnìnské meziváleèné
architektury pokud mo�no v její pùvodní
podobì, co� se nakonec do znaèné míry
podaøilo.

Celý prostor hlavního sálu na východní
stìnì, uprostøed okolo bimy a pod galeriemi

byl zaplnìn novì vyrobe-
nými èernými sklápìcími
lavicemi obdélných pra-
voúhlých tvarù � podle
pùvodních Eislerových
návrhù. Podle pùvodních
návrhù byly zrekonstruo-
vány i mosazné kruhové
lustry s vepsanou Da-
vidovou hvìzdou, nové
sklenìné výplnì více-
dílných oken v boèních
stìnách hlavního sálu
a mnoho dal�ích detailù,
vèetnì mozaikových po-
dlah v pøízemí a svìtlej�í
výmalby interiérù.  

OTEVØENÍ 
Aèkoli z bezpeènostních dùvodù nebyla
akce propagována, ji� od pùl jedenácté se
pøed synagogou scházeli èlenové brnìn-
ské obce, její pøátelé a pøíznivci z celého
Jihomoravského kraje, èetní hosté ze za-
hranièí, oficiální pøedstavitelé Brna a jeho
kulturních institucí. Po jedenácté se nìkte-
øí rabíni a èlenové zdej-
�ího minjanu chopili pøi-
pravené chupy a starého
a nového svitku Tóry
(jej� nechala v rámci ob-
novy vytvoøit brnìnská
obec) a spoleènì za zpì-
vu písní a �almù pro-
cházeli shromá�dìným
davem ke vstupu do sy-
nagogy a dále do zcela
zaplnìného hlavního
sálu synagogy, kde s Tó-
rou v náruèí a za zpìvu
písnì Ki lekach tov v po-
dání Tomá�e Neufelda,
�almù a modliteb uvítali
oba svitky v jejich novém pøíbytku. Poté
starou i novou Tóru � obì v nových same-
tových plá�tících a se støíbrnými ozdoba-
mi � spoleènì s panem Pavlem Friedem
ulo�ili do aronu ha-kode�. 

Ulo�ením svitkù do svatostánku skonèila
první a zvlá�tì emotivní èást znovuotevøení.

Z bimy uprostøed sluncem zalitého hlavní-
ho sálu synagogy pak pøivítal pøítomné
(vèetnì velvyslance Státu Izrael Garyho
Korena, pøedstavených brnìnské diecéze,
zahranièních rabínù a zástupcù dal�ích �i-
dovských obcí) pøedseda brnìnské �idovské
obce Jáchym Kanarek. Souèasný rabín �tì-
pán Mena�e Kliment v následujícím proslo-
vu pøipomnìl historické osudy brnìnské �i-
dovské obce a jejích rabínù a podìkoval
v�em èlenù brnìnské kehily, kteøí se na je-
jím souèasném budování a �ivotì podílejí
a vìnují mu svùj èas a síly. Poté pøednesl
svùj pozdrav rabín Daniel Landes z Institu-
tu �idovských studií Pardes. 

NOVÉ TEXTILIE 
PRO SYNAGOGU
Na závìr promluvil newyorský lékaø
a výtvarník Mark Podwal, podle jeho�
návrhù bylo newyorskou firmou Penn &
Fletcher vyrobeno v�ech osm textilií zdo-
bících synagogu (viz té� Rch 4, 10/2015).
Jsou mezi nimi dvì opony pro hlavní
svatostánek, modrá pro vìt�inu roku
a bílá opona s vy�itou modlitební knihou
a �ofarem pro sváteèní dny Nového roku
a Jom kipur, dále dvì èervené pokrývky
na pulty pro pøedèítání Tóry s vy�itými
vinnými hrozny po stranách � symbolem
Moravy jako zemì výborného vína �
a støíbrným ukazovátkem ozdobeným
pírkem (nìm. Feder), které má pøipomí-
nat památku brnìnského rabína Richarda
Federa (1875�1970). Modrá pokrývka na
stolek pro chanukovou menoru nese rùz-

né historické symboly
sedmiramenné menory
a dal�í pokrývku pro
pult pøedøíkávaèe mod-
liteb pøed svatostánkem
zdobí rozevøená kniha
se vzná�ejícími se heb-
rejskými písmeny. 

Nakonec na galerii
zaznìly skladby pro pi-
ano a saxofon v podání
Martina a Petra Mand-
lových. Setkání uzavøel
spoleèný zpìv písnì
Adon olam a recitace
kadi�e. Zatímco nìkteøí
èekali na odpolední bo-

hoslu�bu, vìt�ina èlenù obce i hostù se
pøesunula na pozvání brnìnské obce do
hotelu Slavia v Solnièní ulici, kde se
uskuteènil obìd a oslavy tohoto výji-
meèného setkání vèetnì konzumace vel-
mi dobrého moravského ko�er vína.

TEXT A FOTO ARNO PAØÍK

AGUDAS ACHIM V BRNÌ
Opravená synagoga má nový svitek Tóry a nové textilie

Vná�ení svitkù Tóry do synagogy.

Synagogu zdobí nové textilie.
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Americký kulturní ètvrtletník Jewish Re-
view of Books (jewishreviewofbooks.com)
uveøejnil v zimním èísle text kanadsko-iz-
raelského autora MATTIHO FRIEDMANA
z listopadu 2015. Události se od té doby
je�tì více vyhrotily, ale i tak snad dává
pøedstavu o souèasném �ivotì ve Svatém
mìstì. Èlánek pøetiskujeme v mírnì zkrá-
cené podobì.

Jednoho de�tivého listopadového úterý
jsem podnikl krátkou procházku Starým
Mìstem a pozoroval hodnì z toho, co je
teï pro Jeruzalém pøíznaèné. Ètyøi pøí-
slu�níky pohranièní policie v plné zbroji,
dva mu�e a dvì �eny, kteøí s podobnì lho-
stejným zájmem zírali do smartphonù a na
arabské kolemjdoucí. Muslimky, které
pøicházely do me�ity al-Aksá a zíraly na
policisty. Na jedné zdi jsem vidìl modro-
bílou vlajku, která dávala na odiv, �e
v muslimské ètvrti existuje jako ostrùvek
jeden �idovský byt. Svítící nápis v arab�ti-
nì oznamoval, �e tu je nová izraelská kli-
nika, která o�etøuje palestinskou klientelu.
Zahlédl jsem palestinské mu�e na pøecho-
du pøed hradbami, kteøí pøi cestì do práce
pøekraèují pomyslnou hranici mezi vý-
chodním a západním Jeruzalémem.

Postál jsem na tramvajové zastávce
pøed Dama�skou bránou a nasedl do va-
gonu, v nìm� sedìli �idov�tí a arab�tí
cestující, obou bylo ménì ne� obvykle. 

Jeruzalémem zmítají prudké síly, z ni-
ch� nìkteré jeho 830 tisíc obyvatel rozdì-
lují a jiné stmelují. Od øíjna a zaèátku úto-
kù no�em na izraelské civilisty a policisty
sílí dezintegrace. Tìch útokù u� byly de-
sítky, a jak pí�i tenhle èlánek, pokraèují.
Jeruzalém v krizi se v�ak nepodobá �ád-
nému americkému mìstu bìhem raso-
vých nepokojù èi pøírodní katastrofy nebo
poté. Nejsou tu vyhoøelé ètvrti nebo zde-
vastované ulice. Nelze pozorovat daleko-
sáhlý kolaps veøejného poøádku. Místo
toho se odehrávají jednotlivé incidenty
vra�edného násilí, obèas nìkde demon-
strace, a na v�em le�í tí�ivý mrak.

V takových dobách, které ti, kdo tu �ijí
déle, u� znají, zeslábne provoz, a pokud lidé
mohou, zùstávají doma. Kiosky a kavárny to
pocit�ují na tr�bì, hotely zaplavují zru�ené
rezervace. Houstne doprava, proto�e rodièe
dìti neposílají do �koly linkovými autobusy,
ale vozí je auty. Z blízkovýchodního éteru se
�íøí zdì�ené zprávy a vnikají do na�ich �ivo-

tù prostøednictvím Facebooku a mobilních
aplikací pøiná�ejících nejèerstvìj�í novinky.
Tøeba tuhle pøeposlala 13. øíjna mé �enì ma-
minka spolu�aèky na�í dcery ze �kolky:
�Varování: dnes se na høi�tích budou vysky-
tovat Arabky v dlouhých �atech s kabelkami
a sluneèních brýlích. Mìjte se na pozoru
pøed jakýmkoli cizím mu�em nebo �enou,
kteøí se k vám pøiblí�í. Ty �eny chtìjí ubodat
va�e dìti, no�e mají v kabelce!!!�

Èlovìk by tomu tì�ko uvìøil, ale právì tak
neuvìøitelnì zní my�lenka, �e dvì �kolaèky
vezmou nù�ky a rozhodnou se pobodat nìja-
kého dìdu � a pøesnì tohle se tu stalo.

�idé se nervóznì dívají na ka�dého,
kdo vypadá jako Arab, co� znamená, �e
na vìt�inu lidí ve mìstì. Transakce mezi
�idy a Araby v obchodech a taxících pro-
bíhají opatrnì a obèas zdvoøileji ne� ob-
vykle, jako by si lidé navzájem chtìli øíci:
Já vás neohrozím. Arabové citlivìji vní-
mají, jak na nì �idov�tí chuligáni pokøi-
kují � co� dobøe znají øidièi taxíkù �,
a musejí sná�et poni�ování pøi policejních
kontrolách a prohlídkách. Jeden výjev
z na�í mìstské krajiny: Mladí Palestinci
v d�ínech a trièku, v ruce igelitku s obì-
dem, ne�t�astnì èekají vedle ozbrojené
zhruba stejnì staré �eny, která kontroluje
jejich obèanské prùkazy a otoèená k nim
zády mluví do vysílaèky.

Kdy� Arabové nesmìjí do západního
Jeruzaléma, mìstská ekonomika se témìø
zastaví. Skoro polovina dìlníkù ve vý-
chodním Jeruzalémì si vydìlává na �ivo-
bytí na západì. Palestinci jsou závislí i na
izraelské zdravotní slu�bì, která se ve vý-
chodní èásti stále zlep�uje, a celý jeruza-
lémský zdravotnický systém je úplnì zá-
vislý na palestinských sestøièkách,
lékaøích a pomocném nemocnièním per-

sonálu. Dvanáctého øíjna zaútoèili dva tøi-
náctiletí bratranci na stejnì starého �idov-
ského chlapce, �idovskou obìt� o�etøili
arab�tí lékaøi a útoèníka, který pøe�il,
o�etøili �idé. To je úplnì bì�né.

�idé a Arabové �ijí oddìlenì a málo-
kdy se pøátelí, ale neustále jsou v kontak-
tu a mìsto nedoká�e jinak fungovat. Prá-
vì tahle vzájemná závislost �brání tomu,
aby se mìsto rozpadlo do války gangù
v belfastském stylu�, øíká Marik �tern,
geograf, který sleduje hospodáøské trendy
ve mìstì pro Jeruzalémský institut izrael-
ských studií. Jeho kamarádka, hotelová
provozní, øekla �ternovi, �e kdy� zaèaly
útoky, její palestin�tí zamìstnanci nepøi�li
do práce � tolik se báli vstoupit do západ-
ního Jeruzaléma. A ona se zase bála té

pùlky, která dorazila,
a celý den pracovala
s pepøovým sprejem
v kapse. Hotel � ne-
�t�astný, vydì�ený
a rozjitøený stejnì
jako celé mìsto � po-
kraèoval v provozu.

Jednoho dne pobo-
dal útoèník dva Izrael-
ce na Munièním vrchu
v severním Jeruzalé-
mì. Pachatele zastavili
a postøelili. Já jsem èe-
kal dìti pøed základní

�kolou v ji�ním Jeruzalémì. Pozoroval
jsem dva chlapce s kipami, kteøí se dr�eli za
ruce s arabským øidièem, který je jako ka�-
dý den vezl domù. Kdybych nesly�el zprá-
vy, vùbec bych netu�il, �e se nìco dìje.

Tìsná �ivotní blízkost zpùsobuje, �e
je tu výraznì vidìt, jak odli�nì obì stra-
ny útoky no�em vnímají. Palestinci rea-
gují zvlá�tní smìsí � buï ataky vítají
potleskem pro útoèníky, nebo popírají,
�e by ti lidé udìlali nìco �patného. Pa-
lestinci v�eobecnì tvrdili, �e je bezdù-
vodnì zastøelila izraelská policie a pak
k mrtvolám naaran�ovala nù�. Tahle di-
sonance mi pøipomnìla demonstraci na
podporu al-Káidy v Londýnì roku 2002.
Byl jsem tam tehdy jako reportér a je-
den pøátelský britsko-pákistánský chla-
pík mi sdìlil, jak obdivuje Usámu bin
Ládina za útoky 11. záøí a �e má pode-
zøení, �e je provedl Mosad.

Palestinská média, hlavnì ta ovládaná
Hamásem v Gaze (ale nejen ta), energic-
ky �ádala dal�í útoky, a pokud se ozval
nìjaký palestinský vùdce a stejnì ener-
gicky proti atakùm protestoval, nev�iml
jsem si toho. Frakce Fatahu, hnutí, které

PROCHÁZKA JERUZALÉMEM
Matti Friedman popisuje listopadový den ve Svatém mìstì

Policisté odebrali arabské �enì zavírací nù�. Foto archiv.



se v západním tisku obecnì oznaèuje
jako �umírnìné�, se rozeznìla v nad�ené
podpoøe. Palestinci patøí ke stejnému is-
lámskému svìtu, který je zmítaný tìmi
nejnezpokojivìj�ími ideologickými tren-
dy od 40. let minulého století � trendy,
které se nedávno projevily v ulicích Paøí-
�e �, a v tomto kontextu má násilí svùj
smysl. Na�i noví sousedé z Islámského
státu pøispìli do debaty nìkolika video-
nahrávkami, vyjádøili útokùm podporu
a pohrozili, �e bude hùø. Na internetu se
objevily u�iteèné návody, jak správnì
bodnout. Zdá se, �e na palestinské stranì
si nikdo neuvìdomuje (alespoò ne veøej-
nì), jak hluboce terorismus a sympatie
k nìmu ochromují ty Izraelce, kteøí se
sna�í o spolu�ití s Palestinci, nebo to, jak
útoky ovlivní palestinské mo�nosti �ivo-
bytí. Neútoèí jen mladí mu�i, ale i �eny,
a dokonce dìti (i dvanáctileté), tak�e
v izraelských oèích teï mù�e být který-
koli Palestinec, bez ohledu na vìk èi po-
hlaví, vrah. Mají-li izrael�tí zamìstnava-
telé na výbìr, celkem logicky najmou
�idy nebo zahranièní dìlníky.

Nìkteré síly, které se sna�í destabilizo-
vat mìsto, nemù�e Izrael ovlivnit. Ale
jiné ano. Zatím nedo�lo k �ádné zmìnì ve
vládní politice vùèi �idovským modlit-
bám na Chrámové hoøe, ale palestin�tí
muslimové v minulých letech zazname-
nali stále více �idù, kteøí se tam sna�í po-
modlit. Vládní úøedníci, kteøí na tomto
místì podporují sebevìdomìj�í �idov-
skou pøítomnost, nepøedstavují oficiální
linii, ale nejsou ani výplodem palestinské
fantazie. Tou není ani malá skupinka py-
romanù, kteøí si pohrávají s fantaskní
pøedstavou, �e nahradí posvátná místa is-
lámu Tøetím chrámem. Vìt�ina Izraelcù
bere tyto aktivisty jako okrajový jev a je-
jich plány jako ne�kodné podivínství. Ale
Palestinci ne, a skuteènost, �e taková sku-
pina, jakou je Chrámový institut, získala
od vlády podporu stovky tisíc �ekelù, je-
jich podezíravost je�tì posiluje.

Kam kráèí Jeruzalém? Odpovìï lze
nalézt nìkde v té de�tivé listopadové pro-
cházce: budoucnost mìsta závisí na úsilí
izraelských bezpeènostních slo�ek udr�et
klid; na akcích nìkterých �idovských
skupin, které si nebezpeènì pohrávají
s arabskou citlivostí; na palestinských ve-
øejných sympatiích k násilí vùèi Izrael-
cùm, ale i na tom, co jim Izrael mù�e na-
bídnout. A samozøejmì na izraelské
schopnosti a snaze dát ka�dému obyvateli
tohoto abnormálního mìsta �anci na nor-
mální �ivot.                        (Pøipravila am)

Jedním z konkrétních výstupù, který za-
znìl na loòské mezinárodní lednové
konferenci Let My People Live v Praze,
je� dùraznì upozornila na sílící antise-
mitismus ve svìtì, byl i návrh, aby pøi
Evropské komisi (EK) vznikla pozice
zmocnìnce pro otázky holokaustu a an-
tisemitismu. Bylo to øe�ení, na kterém
se shodla vìt�ina úèastníkù, a to nejen
na veøejných zasedáních, ale také pøi
osobních setkáních mj. s pøedsedou Ev-
ropského parlamentu Martinem Schul-
zem a jeho první místopøedsedou Fran-
sem Timmermansem.

Vrcholní pøedstavitelé tehdy s návrhem na
ustavení zvlá�tního zmocnìnce EK souhla-
sili. Jakmile se v�ak ocitli v Bruselu, situace
se zaèala komplikovat. Úøedníci poukazova-
li na slo�itost vytvoøení systemizovaného
místa, navíc se zaèaly objevovat i silné hlasy,
�e je tøeba bojovat nejen s antisemitismem,
ale pøedev�ím s islamofobií
a �e by bylo záhodno obì
tyto agendy spojit. S tím
ov�em nesouhlasili zástupci
�idovských organizací, kteøí
poukazovali na zcela odli�-
né pøíèiny obou jevù, a to
jak z historického, tak ze
spoleèenského a politického
pohledu. Závìry prvního
Výroèního kolokvia EK,
které se konalo loni v øíjnu v Bruselu, toto
jasnì deklarovaly. 

KATHARINA VON SCHNURBEIN
Výsledkem diskusí bylo nakonec rozhod-
nutí F. Timmermanse, �e oním zvlá�tním
zmocnìncem bude on sám a tìmito dvìma
agendami povìøí své spolupracovníky.
A tak se také stalo. Koncem loòského roku
jmenoval koordinátorkou pro boj s antise-
mitismem Katharinu Von Schnurbein.

K. Von Schnurbein zaèala svou profes-
ní kariéru v Praze jako�to mluvèí Evrop-
ské komise, a to v dobì, kdy se Èeská
republika stala èlenem EU, a mluví
plynnì èesky. Prahu opustila spoleènì
s Vladimírem �pidlou, kterému dìlala
mluvèí v dobì, kdy v Bruselu vykonával
funkci evropského komisaøe. Po skonèení
jeho mandátu ji povìøil tehdej�í pøedseda
EK José Manuel Barroso agendou církev-
ních a nábo�enských institucí. Její sou-
èasná pozice je proto logickým vyústì-
ním pøedchozí praxe.

Nová koordinátorka se na svou první
zahranièní misi v této roli vydala do Pra-
hy. V polovinì ledna se tu v Èernínském
paláci konalo z iniciativy èeského zmoc-
nìnce pro boj s antisemitismem a pro zá-
le�itosti holokaustu Jiøího �itlera první
setkání v�ech zvlá�tních zmocnìncù. Se�li
se tu zástupci jmenovaní vládami Nìmec-
ka, Maïarska, Velké Británie, Francie,
Makedonie a USA. Jednání se úèastnil
i izraelský zástupce Gideon Behar (více
viz strana 3). Katharina Von Schnurbein
hovoøila o typech souèasných antisemit-
ských   hrozeb a pøedstavila svou vizi, jak
by se mìlo ve zpracování této nelehké
agendy postupovat. Je nutné zamìøit se
nejen na bezpeènost � v této souvislosti je
pøi neustálé hrozbì teroristických útokù
nutné apelovat na pøíslu�ná ministerstva,
aby zajistila ochranu �idovských obèanù
�, ale i na projevy nenávisti na internetu.

Proto je nutné zajistit fi-
nanèní prostøedky na an-
ga�má IT spoleèností, které
by byly schopny nenávistné
projevy na internetu a soci-
álních sítích sledovat.

DEFINICE
Nová koordinátorka pouká-
zala na fakt, �e v rámci EU
není platná definice antise-

mitismu. Ta, kterou pøijala Berlínská dekla-
race v roce 2005, je pova�ována pouze za
pracovní a z oficiální stránky FRA (agentu-
ry EU pro lidská práva) byla nedávno od-
stranìna. Proè? Lze se jen dohadovat, �e
proto, �e za antisemitský projev pova�uje
mj.: popírání práva �idovského lidu na se-
beurèení, napø. tvrzení, �e existence Státu
Izrael je zalo�ena na rasismu; uplatòování
standardù chování a oèekávání vùèi Izraeli,
která nejsou uplatòována vùèi jiným demo-
kratickým státùm; charakterizace Státu Izra-
el a Izraelcù pou�íváním tvrzení a symbolù
spojovaných s klasickým antisemitismem;
srovnávání souèasného konání a politiky
Státu Izrael s nacistickou politikou èi ko-
lektivní obviòování �idù za akce Státu Iz-
rael. (Definici a pøíklady její aplikace na-
leznete i v èeském jazyce na adrese www.
european-forum-on-antisemitism.org.)
Tuto situaci chce K. Von Schnurbein zmì-
nit, stejnì jako skuteènost, �e v øadì zemí
EU není popírání �oa klasifikováno jako
trestný èin.    (tk, j�)
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CHYBÍ DEFINICE I LEGISLATIVA
O pra�ském setkání zmocnìncù pro boj s antisemitismem 



Jakmile zazní slovo Sibiø, mám pocit, �e
se ochladilo, a hlavou mi zaène prome-
novat nekoneèný proud lidí, který byl
z trestu do tìch vzdálených míst depor-
tován. Vybaví se mi sovìtské lágry a tá-
bory, kde lidský �ivot nic neznamenal
a se kterými byla v porovnání obdobná
zaøízení carského Ruska pouhou, byt�
velmi nepøíjemnou procházkou. 

Výstava v Oblastní galerii v Liberci
nazvaná Na Sibiø! se zabývala dosud
málo známými osudy nìmecky hovo-
øících umìlcù z Èech, Moravy a Slez-
ska v dobì první svìtové války na vý-
chodní frontì a v sibiøském zajetí.
Pøitom v ruském zajetí se ocitly více
ne� dva miliony pøíslu�níkù rakousko-
uherské armády a z nich ne malý po-
èet pocházel z území pozdìj�ího Èes-
koslovenska. 

OFICIÁLNÍ PROPAGANDA
Na výstavì byly na první pohled dobøe
patrné dva hlavní proudy vystavených
prací. Ten první pøed-
stavil výtvory autorù
pracujících pro oficiál-
ní propagandu Váleè-
ného tiskového stanu,
druhý práce umìlcù od-
velených na frontu a za-
èlenìných do bì�ných
vojenských útvarù, do-
plnìné o díla výtvar-
níkù, kteøí nespadají
ani do jedné z uvede-
ných kategorií. 

Práce prvého okru-
hu podléhaly cenzuøe,
mìly pøedev�ím podle
pøedem jasnì stanove-
ných pokynù slou�it
k propagandì váleè-
ných úspìchù monar-
chie a jejich autoøi
byli uchránìni pøí-
mých bojù a pobytu
v zákopech. Vystave-
né cykly litografií a leptù kombinova-
ných s akvatintou rodáka z Liberce
a profesora na Akademii výtvarných
umìní v Praze Heinricha Hönicha zobra-
zují poklidný �ivot na frontì, v mìs-
teèkách a vesnicích zasa�ených vál-

kou, ale kdyby na nich nebyli zobra-
zeni také vojáci a jejich technika, ani
by se èlovìk nedovtípil, �e jsou to ob-
razové zprávy z boji�tì. Poklidné, bez
napìtí, naturalisticky popisné, tech-

nicky dokonalé grafické listy, které
nic nevypovídají o válce a s ní spoje-
ném utrpení. Práce Ferdinanda Stae-
gera oproti tomu zobrazují nìkolik

vy��ích dùstojníkù rakouské armády.
Portréty sebevìdomých, se sebou spo-
kojených mu�ù, s celou do nejmen-
�ích podrobností namalovanou plejá-
dou øádù a medailí na uniformách.
Grafický list Národ povstává je zase

oslavou pragermánské síly a mohl by
být klidnì i ozdobou pozdìj�ích nacis-
tických plátkù. Z trojice výtvarníkù
prvého okruhu se jen práce Franze
Thieleho, profesora na Akademii vý-
tvarných umìní v Praze, odchylují od
propagandistického kánonu. Velkofor-
mátové, jakoby neobydlené krajiny,
se�ehnuté �árem slunce a dùmyslnì
prosvìtlené paprsky, kterým se obèas
podaøí proniknout skrze �edivé mraky.
A pøedev�ím jeho dvojportrét albán-
ských vojákù, jim� se ve tváøích snou-
bí smutek s pevným odhodláním. 

ZÁKOPY A LÁGRY
Nejpoèetnìji zastoupenou skupinou by-
li výtvarníci, kteøí padli do ruského za-
jetí a postupnì skonèili v táborech na
Sibiøi a Dálném východì. Jednalo se
vesmìs o dùstojníky, a proto se jim ze
strany Rusù dostalo privilegovaného
zacházení. Nemuseli vykonávat nucené
práce a navíc dostávali malou mìsíèní
gá�i. Vìt�ina z nich padla do zajetí v le-
tech 1914�1915 a byla repatriována
v roce 1920. Øada z nich se úèastnila
lágrového kulturního dìní, vedla kurzy

kreslení, podílela se na
divadelních pøedstave-
ních, pøivydìlávala si
prací na zakázku od
Rusù, pøedev�ím por-
tréty a krajinami. 

Vìt�ina z tìchto pra-
cí zùstala nezvìstných.
Na výstavì byla proto
pøedev�ím vystavena
díla, která vznikla a�
po návratu do nové
vlasti a která byla ne-
dobrovolným pobytem
na Sibiøi pouze inspi-
rována. Jedny z mála
prací vzniklých v lágru
jsou autoportrét a por-
trét mu�e od Alfreda
Kunfta z roku 1918.
Na obou obrazech vidí-
me tváøe smutných,
pøedèasnì zestárlých
mu�ù, kterým se v oèích

zraèí hluboká beznadìj koøenìná zou-
falstvím. Jednou z nejsilnìj�ích protivá-
leèných vystavených prací je Kunftùv
døevoøez z 20. let, kostra s vojenskou
helmou na lebce pevnì sedící nad vál-
kou znièeným mìstem. Na cyklu lito-
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Liberecká výstava nìmecky hovoøících umìlcù z èeských zemí

Franz Gruss: Sibiø, 1915.

Emil Orlik: Brest Litevský po válce, 1918.



grafií vzniklých a� v letech 1921�1923,
ve kterých se autor vrací ke svým lá-
grovým pro�itkùm, vidíme opu�tìné
a v�elijak pokroucené postavy uvìz-
nìné za zdmi barákù, za kolovými
hradbami, belhající se podél plotu pod
strá�ní vì�í, zatímco kolem do dáli tu�í-
me jinou hradbu, tvoøenou nekoneènou
sibiøskou dálavou pokrytou snìhem
a peèlivì chránìnou mrazem. I svìtlo
v podobì sluneèních paprskù je jakoby
uvìznìno v nìjakém sklenìném poklo-
pu èi krystalu a pouze osvìtluje, nehøe-
je, studené jak bezvýchodná situace.
Podobný smutek a beznadìj zachytil
na svých grafických listech Hans Thu-
ma, stejnì jako A. Kunft, pozdìji èlen
liberecké Oktobergruppe.

Nejvíce autentických prací vznik-
lých pøímo v lágrech pochází od Fran-
ze Grusse. Na nìkterých je popisnì do-
kumentován táborový �ivot, na jedné
z mála dochovaných kreseb akvarelem
z roku 1915 zachycuje Gruss své fron-
tové zku�enosti ze zákopù. Schoulení,
promrzlí vojáci sedí vedle sebe v záko-
pu, hlavy zakryté kápìmi, pu�ky odlo-
�ené na kraji vyhloubené díry, na nebi
pár jasných hvìzd. Jako by èekali na
popravèí èetu. Zajímavý cyklus døevo-
øezù Ferdinanda Michla z roku 1925
zachycuje poulièní �ivot ve ètvrti baza-
rù ve Vladivostoku, místa, kde vedle
sebe �ili Rusové, Èíòané, Japonci
a Korejci, podle zobrazených reálií by
èlovìk soudil, �e je spí�e v èínském èi
japonském vnitrozemí. 

�IDOV�TÍ AUTOØI
Autoøi, kteøí nezapadají do vý�e vy-
mezených okruhù, jsou �idovského
pùvodu. Bedøich Feigl byl pouze pøi-
pomenut obálkou rakouského èasopi-
su Kriegszeit, zatímco Georg Kars
dvìma kresbami ze skicáøe. (Alfréd
Justitz není zmínìný vùbec). Emil Or-
lik mìl na výstavì speciálnì vyhraze-
né místo, ve výstavním prostoru oddì-
lenou kóji, ve které dominantní úlohu
hrál jeho olej na plátnì Brest Litevský
po válce, vzniknuv�í okolo roku 1918.
Znièené mìsto, z nìho� zùstaly jen
skelety domù, bez støech, bez oken,
opu�tìné mìsto bez lidí, ulicemi se
prohání meluzína a snìhová bouøe je
halí svým �edavým závojem, chlad
a tíseò, zánik v�eho �ivého. Dal�í, ji�
grafické práce, dokumentují podpis

mírové dohody v Brestu a portréty
a karikatury nìkolika jejích hlavních
podpisovatelù. Za zmínku stojí zcela
ojedinìlá litografie Bomba z roku
1914, která zachycuje dìsivé úèinky
výbuchu a varuje pøed brutalitou nad-
cházející války, a dvì karikující práce
z roku 1916 z cyklu Odvod pøedstavují-
cí postar�í bøichaté odvedence, z nich�
nìkteøí se musí i opírat o hùl. Naopak
není zcela srozumitelné, proè byly vy-
staveny práce Za vlast a Únor. Obì by
se dobøe uplatnily i v pozdìj�ích do-
bách politických ismù. 

Za vrchol expozice pokládám cy-
klus Maxe Pollaka Barákový tábor
u Mikulova z roku 1914. Deset drob-
ných leptù, na kterých autor po exodu
bukovinských a halièských �idù za-
chytil �ivot nepatrné èásti z nich v in-
ternaèním táboøe v Mikulovì. Bezna-
dìj chudých lidí, zbavených domova,
bez prostøedkù na cestì, na ní� se sna-
�í zachránit si holý �ivot. V cizím, ne-
pøátelském a podezíravém prostøedí,
které bez soucitu pohlí�í na tyto lidi,
jako by nebyli ani �ivými tvory, nato�
lidskými bytostmi. Stísnìné a tmavé
prostory, ve kterých se tísní pohroma-
dì malé dìti, �eny, mu�i i starci. Ka�-
dý sám se svojí starostí o budoucnost,
o své blízké. Odevzdané oèekávání
bez aktivity. Opustil nás Bùh? Úèinek

je umocnìn tím, �e Pollak nezobrazil
jednotlivé postavy schematicky, ale
ka�dé dal individuální rysy, jiný výraz
tváøe, ka�dé jinak smutné oèi. Trpí
v�ichni, ale ka�dý pøedev�ím sám za
sebe. Pøedzvìst daleko vìt�ích a nes-
rovnatelnìj�ích hrùz, které za 25 let
dokonale naplní, co je zde pouze na-
znaèeno. Cyklus je doplnìn o dva gra-
fické listy z roku 1917, Vizitu marodù
a Zahradu bláznù, na nich� autor zo-
brazil rùzné typy mu�ù z celé mnoho-
národnostní monarchie, nìkteré v ob-
no�ených vojenských kabátech, jiné

nahé nebo polonahé, nìkteré s fezem na
hlavì, jiné s placatou vojenskou èap-
kou, s vyhaslýma oèima a bez zjevné
starosti o svùj dal�í osud. Ten u� je
jasný. JAN PLACÁK

Na Sibiø! Nìmeckoèe�tí výtvarní
umìlci v první svìtové válce na vý-
chodní frontì a v sibiøském zajetí. Ob-
lastní galerie Liberec, koncepce výsta-
vy Anna Habánová, 8. 10. 2015�17. 1.
2016.

K výstavì vy�la èesko-nìmecká do-
provodná publikace s názvem Na Sibiø!
� Nach Sibirien!, kterou vydala Oblast-
ní galerie Liberec a Nakladatelství Ar-
bor vitae, 192 stran, velké mno�ství
barevných i èernobílých reprodukcí
v textu, cena 290 Kè.
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Max Pollak: z cyklu Barákový tábor u Mikulova, 1914.



V Evropì není mnoho mìst, která by
byla vystavena tak silnému mytologizo-
vání jako Vilno. Pod pojmem mytologi-
zování chápu líèení pøevzatá z minulosti,
která se nemusejí nutnì shodovat s faktic-
kou skuteèností. Dìjiny tohoto mìsta jsou
natolik bizarní, �e si pøímo øíkají o to, aby
je nìkdo pøesadil do oblasti bájesloví, co�
se také èasto stávalo, a mýty se mìnily
podle toho, kdo je líèil: byli-li to Litevci,
nebo Poláci, �idé, nebo Bìlorusové. 

A ponìvad� by se tu mìlo mluvit
o kolektivní pamìti, musím pøedeslat,
�e pova�uji historickou pravdu za mo�-
nou a �e je jí nám velice zapotøebí.

VILNO JE PRO MNE BØEMENEM
Povolání historika spoèívá v podstatì
v tom, �e musí vìøit v mo�nost dosa�ení
objektivní pravdy, li�ící se od mýtù, kte-
ré se na fakta nabalily. Zavrtává se do
archivù a hledá pøístupy k této pravdì.
Ale ve stejné situaci jako historik je
i básník a prozaik, pí�e-li o tématech
pøejímaných z dìjin mìsta, nebot� jeho
dílo nebude trvalé, nebude-li vycházet
ze skuteènosti.

Bohu�el, stanovit pøesnì, �jak to sku-
teènì bylo�, je velice obtí�né. Lidé, kteøí
kdysi �ili, a jejich zále�itosti nejsou jed-
nou prov�dy ulo�eny v klidu, ale neustá-
le poskytují látku pro pøepracovávání
a pro rùzné vìdomé nebo neuvìdomìlé
manipulace v zájmu lidí �ijících. Ve mìs-
tì jako Vilno to jsou v prvé øadì zájmy
etnických nebo jazykových skupin. 

Je mi osmdesát devìt let, vyrostl jsem
zde v tomto mìstì a pøiznávám, �e Vilno
pro mne pøedstavuje bøemeno. Oèekává se
tu ode mne, �e tu budu øíkat samé pøíjem-
né vìci, které se nikoho nedotknou. Ne-
jsem ov�em diplomat, i kdy� mi zále�í na
dobrých vztazích mezi Polskem a Litvou.

Kdykoli pøijedu do Vilna, mám v�dy
bohu�el dojem, �e se musím pohybovat
na tenkém ledì a �e nestaèí být èlovìkem,
nebot� ka�dému tu okam�itì pokládají
otázku, je-li Litevec, nebo Polák, �id,
nebo Nìmec, jako kdyby zde chmurné
20. století, století etnických dìlítek, nadá-
le trvalo ve své plné síle.

Proto�e jsem èasto hájil zájmy nezávis-
lé Litvy, nemají mne pol�tí demagogové
pøíli� v lásce a vykládají o mnì, �e se tak

chovám proto, �e jsem Litevec. Jsem pro-
to nucen vìnovat této otázce nìkolik slov.
Narodil jsem se pøímo uprostøed Litvy,
a mìl bych proto vìt�í právo ne� mùj vel-
ký patron Adam Mickiewicz napsat �Lit-
vo, vlasti moje!�. Bìhem mnoha let strá-

vených v Americe èerpala moje poezie
sílu ze spojení s mými litevskými koøeny
v kejdanském okrese. Nicménì moje rodi-
na mluvila u� v 16. století polsky. Chodil
jsem do polských �kol. Kdy� jsem ve Vil-
nu v roce 1940 obdr�el osobní doklady,
v rubrice �národnost� stálo �Lenkas� (Po-
lák). Jako polský básník jsem musel vybí-
rat z mo�ností, které nabízela polská kul-
tura, a u� pøedtím jsem si osvojil nechut�
k polskému nacionalismu. To neznamená,
�e by se mi líbil nacionalismus litevský,
pouze jsem k nìmu pøistupoval s vìt�ím
porozumìním a tolerancí. Ale to, �e byla
v osobních dokladech uvedena rubrika
�národnost�, bylo nepochybnì dùkazem
nacionalismu pøedváleèné Litvy se síd-
lem v Kaunasu (Kovnì). Ideologií onoho
státu byl mýtus litevského Vilna a mladé
generace Litevcù byly vystaveny odpoví-
dající propagandì. Kdy� si Stalin a Hit-
ler rozdìlili Polsko a mladí Litevci za-
èali jezdit do Vilna, zji�t�ovali, �e �kolní
lekce o litevskosti Vilna nebyly pravdi-
vé, proto�e ve mìstì �ilo jen nepatrné
procento Litevcù, obyvatelstvo tvoøili Po-
láci a �idé.

ROMANTICKÁ GENEALOGIE
Pøed rokem 1939 Vilno polské a �idov-
ské existovalo vedle sebe, ani� by tyto
dvì èásti spolu komunikovaly. V pod-

statì to byla dvì mìsta, dvì kultury. Pro
Poláka je Vilno stejnì jako døíve koléb-
kou romantismu, nejzáva�nìj�ího hnutí
v polských dìjinách, jeho� význam pøe-
kraèuje hranice literatury. Toto hnutí
v�ak mìlo velký význam i pro dìjiny
Litvy. Bez velkého pøehánìní se dá øíci,
�e Litva jako mytická krajina prastarých
lesù a pohanských bohù stvoøila obraz-
nost polských spisovatelù, zvlá�tì tìch
romantických. U� v 16. století vydal Ma-
ciej Stryjkowski svoji Litevskou kroniku,

knihu obrovskou svým
rozsahem, která jeho
pokraèovatelùm
o nìkolik století poz-
dìji slou�ila jako
zdroj námìtù. Povì-
domí litevské národní
identity se utváøelo
díky èetbì dìl jako
Gra�ina a Konrád
Wallenrod Adama
Mickiewicze, Král
Mendog (Mindaugas)
Julia S³owackého,
Pojata, dcera Lizdej-
ka Felikse Bernato-

wicze, nebo dokonce prostøednictvím
takových kuriozit jako sáhodlouhá bá-
seò Józefa Ignacy Kraszewského Wito-
loranda, která vy�la v roce 1840 a v ní�
se setkáváme s celým panteonem litev-
ských pohanských bohù, ji� se chovají
jako bozi øecké mytologie. Romantický
rodokmen mají i Narbutovy Starodávné
dìjiny litevského národa, jejich� devìt
dílù vycházelo ve Vilnu v letech 1837 a�
1841. Zmytologizovaná Litva hrála
v polsky psané literatuøe víceménì stej-
nou funkci jako v anglické literatuøe
Skotsko. A skuteènost, �e litevské ná-
rodní vìdomí bylo vystaveno vlivu ro-
mantických podnìtù, výraznì ovlivnila
také práci litevských historikù, kteøí
mají sklon idealizovat nìkteré vládce
a magnáty minulosti.

Krása zemìpisné polohy a architektu-
ra tohoto mìsta mají v sobì nìco magic-
kého. Snadno tu lze zapomenout na
fakt, �e stojíme u hrobu kolem sto tisíc
�idù. Hrùza tohoto masového vra�dìní
je zde neustále pøítomna, byt�pro �ijící
je lep�í nic takového nepøipomínat. Pro
�idovské historiky v�ak Vilno i nadále
zùstává �Jeruzalémem Severu�, jedním
z nejdùle�itìj�ích støedisek �idovské
kultury na svìtì. Vyrùstal jsem v pol-
ském Vilnu a o minulosti �idovského
Vilna jsem toho moc nevìdìl, co� je-
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Panoráma Vilna. Foto Jan Bulhak, 1930.



nom prozrazuje metodu nacionalistic-
kých pøíruèek, která spoèívala v dùsled-
ném vyluèování urèitých faktù. Napøí-
klad to, co se ve Vilnu událo v roce
1749, vrhalo na polský katolicismus ne-
pøíznivé svìtlo, a proto bylo nutné nìco
takového zcela vymazat. V onom roce
byl na hranici upálen heretik. �lo o hrabì-
te Walentyna Potockého, který se bìhem
studií v Amsterodamu obrátil na �idovství
a pøes v�echna podstoupená muka se ke
køest�anství nevrátil. Hrob tohoto mu-
èedníka víry uctívali vilen�tí �idé je�tì
v dobách mých �kolních a univerzitních
studií, ani� bych o tom cokoli vìdìl.
V urèitém smyslu bych mohl slou�it
jako pøíklad duchovní deformace vý-
chovou v nacionalistickém duchu, které
jsem se musel pozdìji sám obtí�nì zba-
vovat. Toto budi� varováním pro mladé
Litevce, aby nepodléhali novým defor-
macím, tentokrát litevským.

Moje dne�ní znalosti o litevském Vil-
nu vycházejí hlavnì z kní�ek, dokonce
i pokud jde o události, které se odehrá-
valy prakticky vedle mne, na dosah
ruky. I kdy� je tøeba pøiznat, �e na�e li-
terární skupina �agary ve snaze pøeko-
nat nacionalismus udr�ovala pøátelské
vztahy s Jung Wilne, levicovou skupi-
nou básníkù pí�ících v jidi�. Z této sku-
piny pøe�ili �oa básníci Avraham Sucke-
ver, �merl Karceginski a Chaim Grade �
poslednì jmenovaný psal po válce
v New Yorku prozaické texty o �ivotì
v malých �idovských mìsteèkách na Vi-
lensku. Podle názoru mnoha ètenáøù
ovládajících jidi� si Nobelovu cenu spí�
ne� Bashevis Singer zaslou�il právì
Chaim Grade. 

Dnes uva�uji o nav�dy zmizelém �i-
dovském Vilnu s nìmým ú�asem. Bylo
to mìsto s obrovskou koncentrací ener-
gií, centrum nakladatelských domù vydá-
vajících knihy v jidi� a v hebrej�tinì, síd-
lo literárních èasopisù a divadel. V tomto
ohledu mohl Vilnu konkurovat pouze
New York. Není divu, �e mezi americký-
mi �idy je pùvod z Vilna tolik cenìný.
Susan Sontagová mi s pobavením vyprá-
vìla, �e si její dìd tento pùvod dodateènì
vyrobil � ve skuteènosti toti� pocházel
z malého mìsteèka na Vilensku.

MÌSTO SÉMANTICKÉHO
NEDOROZUMÌNÍ 
�idovské Vilno mluvilo a psalo pøede-
v�ím v jidi�. V zájmu uchování a zkou-
mání lidové kultury Vilna a okolních
�tetlù byl ve Vilnu zalo�en �idovský

historický institut. Jeho dal�ím pokraèo-
váním je v podstatì newyorský JIVO,
institut, který uchovává zachránìné vi-
lenské archivy svého pøedchùdce.

V politických dìjinách této èásti Ev-
ropy nelze nezdùraznit význaènou roli,
jakou sehrála �idovská socialistická
strana Bund. Byla zalo�ena v roce 1897
a v carském impériu svádìla boj o vliv
s bol�eviky a esery. 

Slovo Bund se v mém pøípadì nespo-
juje s velice vzdálenou minulostí, ale
s donedávna �ijícími postavami jako byl
Marek Edelman, �bundovec� a jeden
z vùdcù povstání ve var�avském ghettu,
jen� zùstal vìrný ideologii své strany
a po válce se nevystìhoval do Izraele. Po
znaènou èást mého �ivota existoval Bund
v mém povìdomí jako socialistická stra-
na, kterou ov�em Stalin nenávidìl do té
míry, �e nechal pozatýkat a postøílet její
pøedáky. Bìhem druhé svìtové války or-
ganizovali bundovci ve spolupráci s pol-
skými socialisty aktivní odpor ve vilen-
ském, bia³ystockém a var�avském
ghettu. Jedním z hrdinù mého mládí pro-
�itého ve Vilnu byl student a socialistic-
ký aktivista Leszek Raabe, kterého, tøe-
ba�e nebyl �id, zastøelili nacisté proto, �e
fungoval jako spojka mezi Bundem ve
vilenském a var�avském ghettu. 

Mám za to, �e vyrovnávání se s minu-
lostí Vilna jako �Jeruzaléma Severu� je

obtí�né a bolestné, ale nevyhnutelné,
pokud si pøejeme, aby nás duchové
zemøelých zùstavili v pokoji.

Chtìl bych zamìøit pozornost na jis-
tou zvlá�tní vlastnost Vilna. Je to mìsto
sémantického nedorozumìní. Pokud nì-
kdo nazývá Vilno historickým hlavním
mìstem Litvy, je to nepøesné, nebot�
bylo po nìkolik století hlavním mìstem
Litevského velkokní�ectví, co� byl poli-
tický organismus zcela odli�ný od ná-

rodních státù. Vezmeme-li v úvahu, �e
obyvatelstvo tohoto obrovského státu
bylo pøevá�nì pravoslavné a pou�ívalo
ne litevský, ale starobìloruský nebo sta-
roukrajinský jazyk, nemohlo to zùstat
bez následkù pro jeho hlavní mìsto.
Mám za to, �e historikùm èiní potí�e si
pøedstavit Vilno jako sídli�tì pravoslav-
ných kupcù s velkým poètem døevìných
pravoslavných cerkví. U polských stej-
nì jako u litevských historikù lze vzít
v úvahu snahu sní�it dùle�itost východ-
ního elementu. Je tì�ké se tomu divit,
nebot�ruská propaganda naopak zdùraz-
òovala odvìkou slovanskost mìsta. Ale
není pochyb o tom, �e pøita�livá síla vý-
chodního elementu byla znaèná, jestli�e
východní kalendáø øídil �ivot i obchody
vilenských kupcù, a teprve a� v 17. sto-
letí se mìstská rada skládala z poloviny
z pravoslavných a z poloviny ze stou-
pencù západního kalendáøe, tj. z katolí-
kù nebo protestantù. 

Vilno jako hranièní mìsto bylo vy-
stavìno na rozhraní civilizací Byzance
a Øíma.

Litevské velkokní�ectví a po nìm
i Polsko-litevská unie dlouho úèinnì
vzdorovaly Moskvì, a to a� do zlomo-
vého okam�iku, který podle mì nastal
v roce 1655. Tehdy napadli polské úze-
mí �védi, zatímco od východu postupo-
vala ruská armáda, která obsadila Vilno.

Rusové mìsto zapá-
lili a jeho obyvatele
zmasakrovali. Z Vil-
na byli vytlaèeni a�
v roce 1661. Tuto
událost lze chápat
jako poèátek expan-
ze ruského impéria,
jeho následné akce ve
Vilnu daly vzniknout
pojmu rusifikace. Bo-
hu�el se nalézáme
v takovém místì Ev-
ropy, ve kterém se
navzájem pøebíjely
pojmy jako rusifika-

ce, polonizace, politev�t�ování. Pamatuji
si vyprávìní svého otce, který nav�tìvo-
val gymnázium ve Vilnu. V�echny hodi-
ny byly v ru�tinì, vèetnì hodin nábo�en-
ství, ale (katolický) knìz se tím neøídil,
pouze pro pøípad, kdyby pøi�la inspek-
ce, naøídil, aby se v�ichni nauèili zpa-
mìti nìkolik vìt ze svaté dìjepravy, tak-
�e vyvolaný student povstal a plynnì
odrecitoval v�dy toté�: �Abraham sidìl
v svajej palatke...�
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LITEVSKÝ PATRIOTISMUS
Litevskou horlivost pøi politev�t�ování
Vilna lze chápat, i kdy� zde proti rùz-
ným mytickým pøedstavám stálo nìko-
lik století dìjin. Kdy� se v roce 1939
stalo Vilno souèástí Litvy, pùsobila ve
mìstì Univerzita �tìpána Báthoryho,
moje �alma mater�. Byla hrdá na to, �e
vznikla z jezuitské akademie, její� sta-
tus stvrdil král �tìpán Báthory, i na to,
�e navazovala na slavnou univerzitu
z doby romantismu, kterou ruská vláda
uzavøela po polském povstání v roce
1831. Této univerzitì vdìèím za tak
mnohé, �e by ode mne bylo èerným ne-
vdìkem, kdybych se necítil být loajální
k jejím profesorùm. Likvidace této uni-
verzity v roce 1939 administrativním
zásahem pøedváleèné litevské vlády
pøedstavovala podle mne vá�ný omyl.
Pøitom právì prostøedí profesorù této
univerzity udr�ovalo vazby s tradicí vel-
kokní�ectví a stavìlo se proti polskému
nacionalismu, pro který bylo Vilno jed-
nodu�e souèástí Polska. V tomto pøípa-
dì se abstraktní zámìr mìsto co nej-
rychleji politev�tit dostával do pøíkrého
rozporu s organickým rytmem mìsta
jako mnohojazyèné mozaiky. Kdyby
univerzita mohla dále existovat, urèitì
by pøispìla k duchovní integraci Vilna
s celou Litvou tím, �e by povzbuzovala
litevský patriotismus. Toto �kdyby� po-
chopitelnì ztrácí svùj význam tváøí
v tváø událostem, které záhy nastaly, ji-
nými slovy sovìtské okupaci.

Mohu se domý�let, �e Günter Grass
poka�dé, kdy� pøijí�dìl do Gdaòsku, cítil
toté� co já ve Vilnu, nebot�to je jeho mìs-
to, a zároveò není. A myslím si, �e pol�tí
literáti �ijící v Gdaòsku a pí�ící o tomto
mìstì byli pro nìj nìèím podobným jako
litev�tí literáti tady ve Vilnu. V na�í èásti
Evropy se �ivot mnoha lidí zmìnil v dù-
sledku masových pøesunù obyvatel, které
nastaly na konci války. Na základì Stali-
nova rozhodnutí bylo Polsko posunuto
na západ a byla vyhnána ve�kerá nìmec-
ká populace z celých velkých mìst,
z Gdaòsku, z Vratislavi, ze �tìtína. Do
domù a bytù, pokud nebyly znièeny, byli
nastìhováni vyhnanci z východu, z Vilna
a ze Lvova. Staèí jen trochu pøedstavi-
vosti a soucítìní, abychom si dokázali
pøedstavit a uvìdomit výjimeènost a dra-
matiènost tohoto násilného stìhování
v podobných dimenzích, dosud nepozna-
ných, kam a� sahá lidská pamìt�. Od té
doby uplynulo pùl století, a pøesto i nadá-
le neseme psychologické následky, které

pro nás, èerstvì pouèené zku�enostmi
Bosny a Kosova, nesly v�echny známky
etnické èistky. 

Jako èlovìk sledující polskou literatu-
ru jsem v poezii i v próze zaznamenal,
jak dlouho pøetrvává trauma vyhnání
z rodných míst, i kdy� jde o místa pouze
pøipomínaná rodièi nebo prarodièi. Zá-
roveò se v�ak objevuje fenomén, který
lze velice obtí�nì teoreticky uchopit, fe-
nomén slo�itý a pocitovì rozpolcený.
Jde o pokus nalézt vlastní koøeny navá-
záním kontaktu s my�lením lidí z minu-
losti, kteøí procházeli stejnými ulicemi
jako my. Polák v Gdaòsku se napøíklad

ocitá tváøí v tváø nìmecké kultuøe, která
se tu navrstvovala v prùbìhu staletí
a která je pøítomna v ka�dém architekto-
nickém detailu. Je jen dobré, je-li ctite-
lem Schopenhauera, proto�e mù�e filo-
zofùv rodný dùm zvolit za magnetickou
støelku ve svém kompasu, který ho pro-
vede minulostí. Anebo si také, jak to
uèinil Stefan Chwin v románu Hane-
mann, mù�e pøedstavit pasa�éry posled-
ní lodi opou�tìjící nìmecký Gdaòsk, ji�
potopila sovìtská ponorka. 

�ALOZPÌV
Minulost, o ní� jsem hovoøil hned na
úvod, ona minulost, která se na ka�dém
kroku pøipomíná starými kameny Gdaò-
sku nebo Vilna, se do�aduje pomoci na�í
empatie, jinými slovy na�í pravdomluv-
nosti, kdy� pøemý�líme a pí�eme o tom,
co bylo. Usnadnilo to zánik komunistic-
kého Polska, které s oblibou u�ívalo
propagandistické slogany o �vìènì pol-
ských znovuzískaných zemích�. Poláci,
kteøí si øíkají Gdaò�t�ané nebo Vratisla-

vané, nebot�v tìchto mìstech pro�ili své
dìtství a mládí, se ji� nepokou�ejí nic
odùvodòovat a podle v�eho se uèí úctì
k dìdictví. A tohoto dìdictví se jim do-
stalo prací mnoha nìmeckých generací.

Nevím, co si dnes myslí vilen�tí Litev-
ci, a v prvé øadì jejich básníci a prozaici.
Pomineme-li nepoèetné výjimky, jsou
zde jako pøistìhovalci, a proto se nemo-
hou vyhnout kladení si urèitých otázek,
týkajících se vlastní identity. Zámìrnì se
teï dotýkám velice drastické vìci. Senti-
mentální patriotismus jim velí radovat se
a triumfovat, nebot�bylo získáno zpìt sta-
ré hlavní mìsto Litvy. Pátrají rovnì� po
stopách litevskosti, které se zachovaly
pod nánosy polonizace, a chlubí se litev-
ským pùvodem architekta Gucewicze.
Pøitom nemohou zároveò nevìdìt, �e jde
jenom o povrch, veøejnì prospì�ná slova,
a �e se ka�dý z nich musí v sobì samot-
ném vyrovnávat s mnohem obtí�nìj�ím
problémem: jak uznat celé to dìdictví za
své, jak se zapojit do øetìzce generací,
které po sobì následovaly v tomto mìstì.
To se mù�e naplnit pouze hledáním prav-
dy, a to nejenom hledáním pravdy o da-
tech a o událostech, ale emociální pravdy
jednotlivých lidí, kteøí tu �ili. Testem toho
v�eho by pak byla schopnost empatie
a díky ní by nìkdo mohl, dejme tomu, na-
psat �ivotopis nìkterého z pravoslavných
kupcù ze 16. století nebo nìkoho z èlenù
zednáøské ló�e Horlivý Litevec z roku
1820. 

A na závìr si dovolím uvést pøíklad,
který názornì ukazuje, jak obtí�né je pro-
niknout k pravdì, jde-li o cizí pravdu,
o pravdu jiného èlovìka. Chci pøipome-
nout vynikající obraz, který namaloval vi-
lenský malíø. Ludomir Sleñdziñski byl
jedním z nejznámìj�ích umìlcù v mezi-
váleèném Vilnu. Uèil kreslení na mé �ko-
le, potom mìl ateliér na univerzitì. Byl to
rodilý Vileòan, syn z malíøské dynastie �
malíøi byli jeho otec i dìd. Kdy� Sleñdzi-
ñski opou�tìl v roce 1945 Vilno, namalo-
val trochu idealizovaný portrét mìsta
jako férie kostelních vì�í a oblakù. Na-
zval ho Oratorium. Obraz vlastní Galerie
Sleñdziñských v Bia³ystoku. Já bych
Oratorium oznaèil jako oslavný hymnus
na poèest krásy vilenské architektury
a zároveò jako �alozpìv. A tento lament
vyhnance také nav�dy zùstane zasazen do
dìjin mìsta i tehdy, kdy si u� nikdo nebu-
de pamatovat dìlení na vítìze a pora�ené.

(Z polského originálu oti�tìného v èaso-
pise Plus-Minus, Var�ava, øíjen 2000, pøe-
lo�il Josef Mlejnek.)
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Ludomir Sleñdziñski: Oratorium, 1945



Ka�dé ráno, kromì soboty, zastaví na ru�né
ulici na Manhattanu ve ètvrti Hell�s Kit-
chen autobus plný mu�ù s pejzy a plnovou-
sem, z kalhot jim vlají cicit, na hlavì mají
klobouk èi jarmulku a nìkteøí spolu mluví
jidi�. Nesmìøují ani do synagogy, ani do je-
�ivy. Pracují v jednom z nejvìt�ích a nej-
slavnìj�ích obchodù s foto a video techni-
kou na svìtì � v B&H Photo Video.

Obchod B&H byl zalo�en v roce 1973
na Warren Street ve ètvrti Tribeca, a aè se
traduje, �e zkratka v názvu znamená
�beards & hats� (plnovousy & klobouky),
ve skuteènosti pøedstavuje iniciály svých
majitelù Blimie a Hermana Schreibero-
vých. Ke konci 70. let se obchod pøesunul
do vìt�ích prostor na 17. ulici mezi �es-
tou a Sedmou avenue v té dobì ji� známé
jako �photo district� a majitelé zaèali roz-
�iøovat své slu�by a sortiment zbo�í. Na
souèasné místo na rohu Deváté avenue
a 34. ulice se obchod B&H pøestìhoval
v roce 1997 a disponuje tu prodejní plo-
chou 6500 m2. V pøízemí náv�tìvník na-
lezne v�e od osvìtlovací techniky, dale-
kohledù, audio a video vybavení èi temné
komory po poèítaèe, tablety, televizory èi

mp3 pøehrávaèe. V prvním patøe pak
v�echno, co souvisí s digitální fotografií. 

O SVÁTCÍCH JE ZAVØENO
V souèasné dobì má více ne� 1500 zamìst-
nancù, vìt�inou satmarských chasidù ze

dvou mìsteèek ve státì New York, proslu-
lých svými chasidskými rezidenty � Mon-
sey a Kiryas Joel (pojmenovaném po sat-
marském rabim Joelu Teitelbaumovi).
Obchod je veden ve
velmi tradièním du-
chu, co� s sebou nese
urèité problémy. Vede-
ní B&H u� nìkolikrát
èelilo soudním obvinì-
ním z údajné rasové
a genderové diskrimi-
nace, ale souèasnì si
øada ne�idovských za-
mìstnancù pochvaluje,
�e mají zvlá�tní dovo-
lenou bìhem �idov-
ských svátkù. Obchod,
vèetnì internetového,
zavírá v pátek odpo-
ledne a otevøe a� po �abatu, resp. v nedìli
ráno. Bìhem svátkù Pesach a Sukot je za-
vøeno. 

B&H milují jak profesionální, tak ama-
tér�tí fotografové. Nikde jinde toti� nemají
tak nízké ceny a tak velký sortiment, navíc
dostupný témìø okam�itì. Na obchod se

prý obrátila i NASA, aby v nìm nakoupila
speciální objektivy pro fotografování ves-
míru. Kamenný obchod pøedstavuje pouze
30 procent tr�eb. V brooklynském Navy
Yard ve Williamsburgu se nachází sklad
o rozloze 60 000 m2, který je zázemím pro

internetový obchod umo�òující B&H ex-
pandovat do zahranièí. 

B&H je rájem pro fotografy a filmaøe
nejen kvùli nejen kvùli nabídce zbo�í.
Svou popularitu si udr�uje i díky B&H
Event Space, sálu, kde se konají pøedná�-
ky pøedních fotografù a expertù pro od-
bornou i �irokou veøejnost, od zaèáteèní-
kù po nejpokroèilej�í. Spoleènost také
podporuje talentované studenty a sponzo-
ruje rùzné stipendijní programy. Ve spo-

lupráci s New York Film Academy se
napø. podílí na workshopu B&H Film
Makers Master Class.

ZBO�Í NA HORSKÉ DRÁZE
Obchod má velmi specifickou atmosféru,
díky ní� se stal (podobnì jako Katz´s Deli-
catessen) newyorskou legendou. Dennì
sem pøijde kolem 3500 zákazníkù. U� vy-
bírat a objednávat zbo�í tu je zá�itek:
V patøièném oddìlení se náv�tìvníka ujme
prodavaè, èasto s pejzy a kipou a hlavnì
s velkým pøehledem o nejnovìj�ích tren-
dech a technologiích a s vlastní zku�eností
s fotografováním, který dokonale poradí
najít to správné a ne nutnì dra��í zbo�í. Za-
mìstnanci nemají za prodej provizi a jed-
ním z dùvodù je obchodní politika B&H �
není dùle�ité prodat za ka�dou cenu, ale to,
aby byl zákazník spokojen. Kdy� si nìco
vyberete, nedostanete zbo�í do ko�íku. Pro-
davaè vyplní v poèítaèi objednávkový for-
muláø a zákazník dostane papírový útr�ek.
Zatímco zbo�í putuje po speciálním bì�í-
cím pásu umístìném u stropu, podobném
horské dráze na Coney Islandu, do oddìle-
ní výdeje, mírnì omámený zákazník se
mù�e je�tì v klidu porozhlédnout po ob-
chodì a teprve pak pokraèuje k pokladnì.
(Pro bli��í pøedstavu se podívejte na vi-
meo.com/24755449, stránky obchodu mají
adresu www.bhphotovideo.com.)

TEXT A FOTO PAVLÍNA SCHULTZ

VÌSTNÍK 2/2016 17

�TETL
A MODERNÍ TECHNOLOGIE
O newyorském obchodì B&H Photo Video

Obchod B&H Photo Video  na rohu Deváté avenue a 34. ulice.

Nemusí se v�dy nìco prodat, ale oèividnì se to stává�



Svìt zvíøecí øí�e má v �idovském po-
vìdomí hluboké koøeny, které bezpo-
chyby sahají a� k majestátnímu vyprá-
vìní o stvoøení: �Bùh øekl: ,Hem�ete
se, vody, hem�ením �ivé du�e a ptac-
tvo at�poletuje nad zemí na nebeské
klenbì!�� �Bùh øekl: ,Vyveï, zemì,
�ivou du�i v�eho dru-
hu, dobytek a plazy
a zemskou zvìø ka�-
dého druhu!,� a tak se
stalo.� (1M 1, 20, 24)
�idovský bestiáø by
mohl klidnì zaèít od
hebrejské Bible, která
oplývá zvíøecími prv-
ky � vzpomeòme na
hada v zahradì Eden,
na �elmy a ptáky, kteøí
se plaví s Noemem na
ar�e, na Bilámovu
mluvící oslici, na èer-
venou jalovici, na
Judu jako mladého
lva, na leoparda
(z Izajá�ova vzne�e-
ného proroctví), který
ulehne vedle kùzlete,
na neuvìøitelné su-
chozemské a moøské
tvory, je� popisuje
Kniha Jób, èi na mra-
vence, od kterého si
má vzít ponauèení pe-
civál. Sedm z dvanác-
ti izraelských kmenù
pøedstavují zvíøecí sym-
boly. 

Dal�í bohatou záso-
bu zvíøecích pøíbìhù
lze nalézt v talmudické a midra�ické
literatuøe, v ní� jsou zvíøata souèástí
rùzných morálních ponauèení. (Napøí-
klad podle Midra�e svìøil Hospodin
Moj�í�ovi vedení lidského stáda, Izra-
ele, teprve poté, co se prorok zachoval
laskavì k jehnìti.) Také v �idovských
legendách a folkloru vystupuje øada
fantastických tvorù, mimo jiné ziz, �a-
mir nebo tacha�. Bývají stvoøeni (stej-
nì jako nìkteøí obyèejnìj�í obyvatelé
zvíøecího svìta) proto, aby vykonali
urèitý úkol, jej� jim svìøí Hospodin. 

Tato skuteèná i vymy�lená zvíøata
mì inspirovala a z �iroké �kály tradiè-
ních �idovských pramenù jsem si vy-
bral tøicet tvorù, které jsem nakreslil
a napsal k nim krátký text. Jsou mezi
nimi ptáci, ryby, dobytek, plazi i �el-
my � jako zástupci rozmanité a nád-

herné ��ivé du�e�, èastého námìtu �i-
dovské obrazotvornosti. 

Zobrazování zvíøat má v historii
hebrejských knih dlouhou tradici.
První známá ti�tìná ilustrovaná �idov-
ská kniha je sbírka støedovìkých
bajek s názvem Me�al ha-kadmoni
(Staré podobenství). Byla vyti�tìna
roku 1491 ve slavné italské hebrejské
tiskárnì rodiny Soncinù v Brescii
a obsahuje pøes osmdesát døevorytù
(s øadou zvíøecích výjevù), je� byly
okopírovány z obrázkù Izáka ben Sa-

huly, který �il ve 13. století. Celkem
zahrnuje støedovìká hebrejská litera-
tura nìkolik sbírek zvíøecích pøíbìhù,
mj. Abecedu ben Siry a Mi�lej �ualim
(Li�èí bajky). Nelze v�ak øíci, �e
zmínìné knihy spadají do �ánru be-
stiáøe, v nìm� se systematicky (èasto
alegoricky) zobrazují skuteèná i báj-
ná zvíøata. �idovské texty se spí�e
blí�í jakýmsi Ezopovým bajkám ne�
obrázkovým pojednáním o zvíøatech
a jejich zvycích, tedy bestiáøùm.

Bìhem 13. a 14. sto-
letí dosáhly bestiáøe
v køest�anském svìtì
takové obliby, �e je
pøedèila jen Bible. Prv-
ní bestiáø vznikl zøej-
mì v Alexandrii ve 2.
století, byl psán øecky
a èerpal z egyptských,
øeckých, �idovských
a indických zdrojù.
Jeho autorství není
známo, nicménì je pøi-
pisováno legendární
autoritì zvané Physio-
logus (Pøírodopisec)
a dílo se pod tímto
názvem proslavilo.
Nejranìj�í obsáhlej�í
ilustrovaný bestiáø
pochází z 9. století.
Støedovìké bestiáøe
byly témìø bez výjim-
ky doprovázeny ilus-
tracemi a spojením tex-
tu a obrázkù vznikl
�ánr zvlá�tního kouz-
la. V tìchto ilustracích
se vyskytovala spousta
odchylek od skuteèné-
ho øádu pøírody, a jeli-
ko� se kopie obrázkù
zaèleòovaly do nesèet-

ných støedovìkých rukopisù, jejich vliv
lze vysledovat na kostelních freskách
a fasádách po celé Evropì.

Obrázky zvíøat se èasto vyskytovaly
i v �idovských iluminovaných rukopi-
sech. Jsou na nich oblíbená stvoøení
zmiòovaná v Bibli, pøedev�ím lev, ale
také exotická zvíøata, která se k ilus-
trování hodila kvùli své zdobnosti.
Pozornost pøitahovala napøíklad �ira-
fa, nebot� vypadala zvlá�tnì a mezi
evropskými zvíøaty byla vzácná, tedy
nikoli proto, �e by mìla nìjaký sym-
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KOUZLO �IVÉ DU�E
V nakladatelství Sefer vychází �idovský bestiáø Marka Podwala

BEHEMOT
Podle �idovské legendy stvoøil Svatý, budi� po�e-
hnán, nejvìt�í zvíøe �ijící na zemi zvané behemot
v �estý den stvoøení. Udìlal ho z hlíny a jen pro jedi-
ný úèel � aby na konci dnù bylo jeho maso podáváno
jako lahùdka na mesiá�ské hostinì.

Pøi letním slunovratu na konci mìsíce tamuz (tehdy
má nejvíce síly) se behemot vztyèí na zadní nohy
a vydá hrozivý øev, jen� zní ozvìnou a je tak silný, �e
ho sly�í v�echna zvíøata na svìtì. Divoké �elmy se
vydìsí, jejich dravost ochabne a po celý rok se krotí
a nepronásledují stáda ani hejna.

Podle Knihy Job má behemot �kosti jako bronzové
válce, konèetiny jako tyèe �elezné. On stojí v èele
Bo�ích dìl, meè na nìj vztáhne jen jeho Stvoøitel!�
Den co den se nacpe trávou, která vyrostla na tisíci
horách. V letním vedru má takovou �ízeò, �e jedním
dou�kem vypije více vody, ne� proteèe korytem Jor-
dánu za pùl roku. Proto bylo zapotøebí, aby mìl vlast-
ní zdroj vody � potok nazvaný Jubal, který proudí pøí-
mo z ráje do dendajnské divoèiny.

Behemot má neukojitelnou chut�k jídlu, a tak bylo
nutné zabránit tomu, aby se rozmno�il; jinak by nastal
konec svìta. Proto stvoøil Hospodin jen jedno takové
zvíøe.



bolický význam. Na ilustracích se vy-
skytuje té� zástup podivných hybridù,
mezi jinými koèkodraci, ptáci s lid-
skými hlavami a lvi s orlími køídly.
Obrazy exotických zvíøat byly vìrné
originálu spí�e výjimeènì. Velbloudi
vypadali nezøídka jako konì a obèas
jim chybìl hrb. (�idov�tí ilustrátoøi
znali spoustu zvíøat jen z obrázkù
v bestiáøích.) A mytologiètí tvorové se
kreslili je�tì volnìji. Napøíklad v jed-
nom støedovìkém �panìlském �idov-
ském rukopise se jednoro�ec (jeho�
nìkteré autority zto-
to�òují s biblickým
tacha�em) podo-
bal �irafì, zatímco
v italském rukopisu
mìl tìlo jako kùò,
na zadních nohou
rozdìlená kopyta
a na pøedních lví
tlapy.

Bestiáø byl jakou-
si zvíøecí encyklo-
pedií a slou�il také
jako kniha køest�an-
ské morálky a nábo-
�enských pøedpisù.
Zobrazovaná zvíøata
symbolizovala urèité
ctnosti, jako vystøí-
hání se alkoholu
nebo cudnost, a tak
slou�ila k výchovì
ètenáøù. Tøeba fé-
nix, pták, pùvodem
z egyptského mýtu,
který se doká�e zno-
vu zrodit z vlastního
popela, se stal køes-
t�anským symbolem
vzkøí�ení. Fénix se
objevuje i v �idov-
ské tradici, která
v�ak jeho nesmrtel-
nost vnímá jako od-
mìnu za to, �e odmítl pojíst ze zaká-
zaného ovoce, které Eva nabízela
v�em tvorùm v ráji. Iluminace v �i-
dovských rukopisech se nicménì v zá-
sadì neli�í od køest�anských bestiáøù,
z nich� byly obrázky èasto kopírová-
ny (nará�íme tak na kulturní fenomén,
který nám bìhem staletí poskytuje
øadu dobrých i �patných pøíkladù). Co
se týèe samotného fénixe v �idovské
tradici, odvozuje se z apokryfní Knihy

Henochovy, v ní� je tento pták popsán
jako tvor nachové barvy s hlavou kro-
kodýla, lvíma nohama a lvím ocasem
a s dvanácti køídly. Ov�em v �idov-
ských støedovìkých rukopisech a ti�-
tìných knihách vypadá fénix prostì
jako pták na hoøící hranici, tedy po-
dobnì, jako ho zobrazovala køest�an-
ská literatura. 

V následujících kresbách jsem se tako-
vých kulturních �výpùjèek� zdr�el,
i kdy� tuto praxi historie povoluje. Sna-

�il jsem se vytvoøit ilustrovaný bestiáø
v rámci pøísnì �idovského kontextu. St-
voøení, jejich� podoba je v pøírodì zná-
ma, zobrazuji podle atributu, který jim
pøipisují �idovské legendy, nebo ve vzta-
hu k pøíbìhùm, v nich� se objevují. A tak
pavouk hraje na harfu krále Davida,
�zbo�ný� èáp se modlí s modlitebními
øemínky, opovrhované prase je vyobra-
zeno jen jako vlastní stín a z bájného
zize, nejvìt�ího ze v�ech ptákù, jeho�

spatøilo jen pár jedincù, jsem zachytil
pouze jedno pero, jak se sná�í k zemi. 

Jako ka�dý správný �idovský bestiáø
obsahuje tato sbírka i zvíøata, která se
poprvé objevují v Písmu (a vystupují té�
v �idovských legendách a folkloru): ho-
lubici a havrana z archy Noemovy, bera-
na, který byl obìtován místo Izáka na ol-
táøi, zlatého býèka, kozla pro Azazela,
Joná�ovu velrybu a dal�í. Behemot, je-
ho� popis v Knize Jób naznaèuje, �e se
jedná o skuteèné zvíøe, pravdìpodobnì
hrocha, se objevuje v mytické rou�ce

a stejnì jsem zobra-
zil leviatana, dal�í
ohromný zázrak pøí-
rody, o nìm� se zmi-
òuje Kniha Jób.

Tato stvoøení po
celá staletí oboha-
covala �idovskou
pøedstavivost. Dou-
fám, �e jejich nové
ztìlesnìní, které jsem
pro èeské ètenáøe
oproti pùvodnímu
vydání roz�íøil, pra-
staré kouzlo ��ivé
du�e� zachovává.

MARK PODWAL

V pùli února vydává
nakladatelství Sefer
dal�í titul. Tentokrát
potì�í nejen dospì-
lé, ale i dìti: jedná
se o �idovský bes-
tiáø newyorského
malíøe Marka Pod-
wala, který dle �i-
dovských pramenù
nakreslil tøicet tvorù
(ptáky, ryby, doby-
tek, plazy i �elmy,
zvíøata skuteèná
i bájná) a tyto èer-
nobílé kresby do-

provodil krátkými texty o poslání jed-
notlivých zvíøat v �idovské historii.
Knihu opatøil úvodem o osobitém �án-
ru bestiáøe v køest�anské a �idovské tra-
dici (jeho pøedmluvu spolu s ukázkou
textu pøetiskujeme). �idovský bestiáø
má 88 stran, pevnou vazbu, graficky
jej upravila Markéta Jelenová a z ang-
liètiny pøelo�ila Alice Marxová. 

Doporuèená cena je 190 Kè, v redakci
Ro� chode� stojí kniha 140 Kè.
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Poetický název knihy (By the Moon
and the Stars), která vznikla z komento-
vaných výòatkù z autorèiných deníkù,
vyjadøuje zpùsob, jakým malá Eva �posí-
lala� své zá�itky a vzpomínky rodièùm
z anglického exilu. Eva Haymanová byla
star�í sestra Vìry Gissingové (autorky
známé knihy Perlièky dìtství, èesky Ode-
on, Praha 1992). Narodila se na poèátku
roku 1924 v Èelákovicích, zemøela roku
2013 v Aucklandu na Novém Zélandu.
V Aucklandu té� její vzpomínky roku
1992 vy�ly. V roce 2014 se obì sestry, za
svobodna Diamantovy, staly èestnými
obèankami rodného mìsta. Jménem ze-
snulé Evy pøevzal èestné obèanství v Èe-
lákovicích 28. øíjna její syn Simon Hay-
man, Vìøe je pøedali pøedstavitelé mìsta
v bøeznu 2015 u ní doma v Anglii.

Z ÈELÁKOVIC DO ANGLIE
Podobnì jako mnozí �idé i Diamantovi se
domnívali, �e pøed nacistickou perzekucí je
ochrání konverze: zvolili si, nejspí�e pro
její liberální postoj, církev èeskosloven-
skou a nìkolik mìsícù pøed okupací pøijali
køest v místním Husovì sboru. Pozdìj�í
vzpomínky na tento obøad, stejnì jako zápi-
sy v deníku o úèasti na �kolních bohoslu�-
bách v Anglii, ukazují na autorèinu silnou
víru, z ní� evidentnì èerpala posilu také
v nelehkých letech dospívání. (Dokládá to
i rituál pøed usnutím, který si Eva v Anglii
vytvoøila; uzavírala ho vroucí modlitbou:
�Nikdy pøed tím jsem se tak intenzivnì ne-
modlila � Bo�e, sly�í� mì? Uvìdomuju si,
jaká je útìcha, vìøit v Tebe.�)

Obì dìvèata odjela 29. èervna 1939
posledním z vlakù, které z Prahy vypra-
vil Nicholas Winton, do Anglie dorazila
1. èervence. Zá�itky z Anglie psala Eva
èesky do deníku, který byl urèen pro ro-
dièe � aby si pozdìji mohli pøeèíst, jak
jejich dcera �ila. Byl to její druhý deník
� první si psala u� døíve doma.

Po pøíjezdu do Londýna byly sestry
rozdìleny: Eva se stala �aèkou internátní
Sandecotes School v Parkstone v hrabství
Dorset, Vìry se ujala paní Rainfordová
z Liverpoolu. 

O postupném zhor�ování situace doma
se Eva dovídala z øídnoucích dopisù jen
v náznacích. O perzekuci �idù v protek-
torátu èetla v èeském tisku vydávaném
v Anglii, stále si v�ak myslela, �e rodi-
èùm se vede, v rámci mo�ností, celkem

snesitelnì. V kvìtnu 1940 se v�ak z psa-
ní, poslaného oklikou, pøes Holandsko,
dozvídá o problémech doma (otec pøi�el
o svùj podnik) a zaèíná se o rodièe bát.
Na podzim roku 1941 úspì�nì ukonèila
�kolní docházku a rozhodla se, vedena
svým vlastenectvím, pro dráhu o�etøo-
vatelky. Nejprve pùsobila jako pomoc-
ná uèitelka v mateøské �kolce, odtamtud
ode�la do nemocnice v Poole, kde získá-
vala praktické i teoretické znalosti pro
zvolené povolání.

V roce 1943 se dovìdìla, �e rodièe jsou
v Terezínì � po zbytek války v�ak doufa-
la, �e tam �ijí asi tak, jak to ukazoval nì-

mecký propagaèní film Hitler daroval �i-
dùm mìsto. Plnou pravdu o jejich utrpení
se dovìdìla a� po válce, v Praze. Z blíz-
kých pøe�ila jen matèina sestra Berta.

Eva Diamantová se do Prahy vrátila
roku 1945 jen na ètyøi mìsíce; pak ji po-
�ádali, aby doprovázela 200 èeských dìtí
na ozdravný pobyt do Anglie. Zpìt se u�
kvùli politickým pomìrùm v ÈSR nevrá-
tila. V londýnské nemocnici absolvovala
kurz pro porodní asistentky; potkala tam
mladého medika, vzali se a mìli dvì dìti.
Po sedmi letech odjela rodina na Nový
Zéland. 

Aèkoli by knize Evy Haymanové pro-
spìla redukce textu i vysvìtlujících ko-
mentáøù, velmi dobøe zachycuje problé-
my mladé dívky, dospívající bez rodièù.
Dokládá také velké zaujetí anglických
pìstounských rodin, je� pøijaly cizí dìti
a navzdory poèáteèní jazykové bariéøe se

jim sna�ily v�estrannì, nejen materiálnì,
pomoci a vytvoøit pøíjemné prostøedí. 

RODNÉ MÌSTO
V Èelákovicích �ilo v�dycky málo �idù
(napø. v roce 1930 jich bylo jen 19), proto
zde nebyla synagoga ani høbitov � nejbli�-
�í nábo�enská obec se nacházela v Bran-
dýse nad Labem. Karel Diamant, otec Evy
a Vìry, byl v roce 1935 a 1938 zvolen dù-
vìrníkem a zároveò èlenem roz�íøeného
pøedstavenstva této obce. V dobì Evina
mládí obstarával výuku nábo�enství pro
dìti ze tøí �idovských rodin rabín, který
pøijí�dìl z Prahy.

Dùm, v nìm� sestry vyrùstaly, mìl od
roku 1860 �idovské majitele; Karel Dia-
mant s man�elkou ho koupili v roce 1927,
koncem roku 1936 ho prodali Okresní hos-

podáøské zálo�nì v Brandýse nad Labem,
ale �ili v nìm do roku 1942, respektive
1943. V roce 1953 pøe�el dùm do majetku
Státní spoøitelny, poté  MNV Èelákovice,
od roku 1992 patøil mìstu a postupnì chát-
ral. Nakonec byl str�en a na jeho místì
vznikla novostavba, která nese název rodi-
ny Diamantù. Na prùèelí je pamìtní deska,
pøipomínající, �e v døívìj�ím domì �ily
sestry Diamantovy. Dùm byl slavnostnì
otevøen 28. záøí 2002 za úèasti obou sester.
Následujícího dne se konala v mìstském
muzeu beseda s Evou i Vìrou a autogrami-
áda knihy Perlièka dìtství. Trvalou pøipo-
mínkou �ivotního pøíbìhu obou sester je
tedy kromì této úspì�né knihy i èelákovic-
ký dùm U Diamantù.

(Autor dìkuje Mìstskému muzeu v Èe-
lákovicích a jeho øediteli Davidu Eisnero-
vi za zapùjèení knihy a pomoc pøi získá-
vání podkladù.)                      JAN DEHNER

PO MÌSÍCI A HVÌZDÁCH...
Vzpomínky Evy Haymanové

V této ulici èp. 109 se sestry Diamantovy narodily. Foto z roku 1935.



Je u�iteèné se vracet ke star�ím zprávám.
Nejde jen o jejich doplnìní, ale o celý �ir-
�í kontext. Takový návrat v èase nabídl
hned poèátek ledna, kdy� Izrael oznámil,
�e jeho úøady nejen dopadly, ale ji� i ob-
vinily pachatele odpudivé vra�dy z konce
loòského èervence.

Pro pøipomenutí. V noci z 30. na 31.
èervence byla v palestinské vesnici Duma
na Západním bøehu napadena rodina Da-
váb�ù. Útoèníci nejprve posprejovali její
dùm a pak do nìj hodili zápalné láhve.
Výsledek: tøi mrtví (rodièe a osmnáctimì-
síèní Alí) a jeden tì�ce popálený chlapec.
Od poèátku bylo zjevné, �e jde o dílo �i-
dovské teroristické skupiny. O zloèin,
který pøipomínal èeský pøípad z dubna
2009, kdy ve Vítkovì teroristé zapálili
byt rodiny Sivákových (a malá Natálie
sice vyvázla �ivotem,
ale zùstane trvale po-
znamenaná). Jen�e a�
v lednu vy�ly najevo
pøesné informace.

Hlavním obvinìným
je Amiram Ben Uliel
(21), sám otec malé
dcerky, tudí� i èlovìk,
který by mìl mít pro
dìti pochopení. Asi jen
pro nìkteré. Ale zásadní
je, �e se k èinu pøiznal.
S ním jsou obvinìni Ji-
non Reuveni (20) a dva
mladiství. Ale v pozadí
je �ir�í okruh lidí tvoøících �idovské tero-
ristické podzemí � nejspí�e ke stovce
stoupencù a tisícovce sympatizantù.

Ten pøípad není tak výrazný jen kvùli
dopadeným pachatelùm, ale hlavnì pro
kontext. Vy�etøování poprvé ukázalo v pl-
ném svìtle �mláde� z kopcù� (givonim èi
hilltoppers), jak si øíkají. Tìmi kopci jsou
mínìny ilegální malé osady sestavené
z karavanù na vrcholcích kopcù v Judeji.
Jak pí�e Jediot achronot, jsou to ideolo-
giètí poblouznìnci ve vìku 15�24 let neu-
znávající Stát Izrael a �ijící mesianistic-
kou pøedstavou obnovení �idovského
království v Judeji, k èemu� je prý nutné
vytìsnit z tìchto území ve�kerou ne�i-
dovskou pøítomnost.

To by samo o sobì je�tì nestálo za po-
zornost kontrarozvìdky �in Bet. Ale øada
teroristických èinù (zapalování me�it
i køest�anských kostelù), je� vyvrcholila
brutální èervencovou vra�dou, dala tomu

blouznìní nebezpeèný rozmìr. A stát pøi-
tvrdil. Proti �idovským teroristùm zaèal
pou�ívat stejné metody � tøeba administ-
rativní vazbu a tvrdé výslechy, které rodi-
ny i advokáti obvinìných pova�ují za mu-
èení � jako proti teroristùm palestinským.

Tu zmìnu za�títil sám premiér Netan-
jahu a vyu�il ji k argumentu: �My ná�
teror stíháme, zatímco palestinská sa-
mospráva platí teroristùm mzdy a po-
jmenovává po nich ulice.� Ba i ministr
vzdìlání Naftali Benet, pova�ovaný le-
vicí málem za fa�ouna, prohlásil bez vy-
táèek: �Teror je teror.�

NETU�ÍME, KAM MÍØÍ
Teror a pøístup k nìmu prochází zmìnou
i na palestinské stranì. Prosincový Rch u�
psal o �intifádì no�ù�, která trvá od 13.

záøí. Ale Ben Caspit na webu Al-Monitor
rozebírá její spoleèenské pozadí a feno-
mén �nových Palestincù�. Tak se v bez-
peènostních slu�bách Izraele øíká gene-
raci Palestincù (de facto vrstevníkùm
�mláde�e z kopcù�), z ní� se rekrutují pa-
chatelé pøekvapivých útokù no�em, støel-
nou zbraní èi osobním autem. Caspit vy-
chází z rozhovorù s úøedníky bezpeènosti,
kteøí se ov�em rozpovídají jen pod pod-
mínkou anonymity. A øíkají zhruba toto.

Izrael tuto skupinu nedoká�e defino-
vat, charakterizovat, nato� kontrolovat.
�Je to sociální fenomén, snad dokonce
mentální,� øíká vysoký úøedník bezpeè-
nosti. Jisté je, �e jsou to mladí lidé, tak
mladí, �e ani nepamatují druhou intifá-
du (byli tøíletí a� pìtiletí). �Nový Pa-
lestinec èi Palestinka� nosí módní d�í-
ny, trièka, v kapse chytrý telefon, na
u�ích sluchátka, kolem krku kefíju
a v ruce kámen. Vzteká se, vzdoruje

autoritám, nikomu nic nedlu�í a neu-
znává �ádnou hierarchii � rodièe, uèite-
le, policii, vesnické star�í ani vlastní
klan. Má slu�né vzdìlání, ale po absol-
vování vysoké �koly na Západním bøe-
hu ho neuplatní, nebot�samospráva tam
fungující infrastrukturu nevybudovala.
Pøinejlep�ím získá pracovní povolení
v Izraeli a se svým bakaláøským diplo-
mem tam v hospodì myje nádobí.

I proto se �nový Palestinec� stává za-
jatcem narativu o izraelské okupaci, je
otevøený konspiraèním teoriím o Izraeli,
je� �íøí �arabská ulice�, a tím si dále po-
siluje svùj vztek. A takových je prý jen
na Západním bøehu asi 800 000. Oni
jsou motorem souèasné vlny teroru.

Bezpeènostní experti pøiznávají, �e plán
øe�ení neexistuje: �Máme tu 800 000 mla-
dých, kteøí nìkam míøí, ale my netu�íme
kam. Ani oni to pøesnì nevìdí. Mluvíme
o atmosféøe, o náladì, a dokud ta se ne-

zmìní, nehneme se
z místa.� Defétismu
vùèi této vlnì teroru
podléhá i vysoký di-
plomat: �Zmizí tak ná-
hle, jak se objevila. Ale
my nevíme, zda se to
skuteènì stane ani kdy
se tak stane.�

TMÁØI 
A OSVÌTÁØI
�Teror je teror,� tvrdí ne-
kompromisnì ministr
Benet, ale cosi porovná-
vat lze. V Jediot achro-

not to ukazuje Ben-Dror Jemini na spole-
èenské podpoøe násilí. Teror �mláde�e
z kopcù� podporují jen promile �idù, kde�-
to �intifádu no�ù� podporují dvì tøetiny Pa-
lestincù. Dokonce i prezident Abbás ji
oznaèil za �oprávnìný hnìv lidu�. Zavra�-
dí-li �idovský terorista Palestince, drtivá
vìt�ina Izraelcù to odsoudí. Zavra�dí-li
arabský terorista �ida, na palestinských uli-
cích se rozdávají bonbony.

I proto Jeminimu vadí matení pojmù.
Øíká-li nìkdo, �e �idovský teror (ve sty-
lu �mláde�e z kopcù�) podnìcuje teror
palestinský, pokládá se to za osvícený
a pokrokový náhled. Ale vezme-li to nì-
kdo obrácenì a øekne, �e palestinský te-
ror podnìcuje ten �idovský (odplatu ve
stylu �mláde�e z kopcù�), pokládá se to
za náhled tmáøský a zpáteènický.

Ve skuteènosti jsou tmáøské a zpáteè-
nické oba dva, tvrdí Jemini. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Noví Palestinci...

Noví Palestinci v akci. Foto archiv.



Pøíznivci fotbalového klubu Olympique
de Marseille vyrazili na pohárový zápas
proti Montpellieru v jarmulkách. Vysly-
�eli tak výzvy øady �idovských organi-
zací, aby tímto krokem demonstrovali
podporu uèiteli, který byl v ulicích mìs-
ta napaden tureckým Kurdem jen proto,
�e mìl na hlavì tuto typickou èepièku.
A k vidìní byly i jarmulky v klubových
barvách. (zprávy.rozhlas.cz, 21. 1.) !!
Uèitelka tøe�t�ské základní �koly Helena
�tumarová se opìt pustila do bádání po
zmizelých tøe�t�ských �idech. Spoleènì
se souèasnými i bývalými �áky místní
základní �koly dala dohromady druhý
díl knihy s názvem Po stopách zmize-
lých sousedù II. První díl vy�el v roce
2013. �Pøíbìhy z první knihy se nám po-
daøilo v nìkterých pøípadech dokonèit,
nìkteré roz�íøit a objevili jsme nové.
Napøíklad se v nové knize objeví vzpo-
mínky Ireny Murray �antovské na
rodinu Krausových nebo vyprávìní
o projektu Zmizelí sousedé ve Velkém
Beranovì, které nastartovalo velký pøí-
bìh Judity Matyá�ové o dìtech zachrá-
nìných transporty do Dánska,� uvedla
Helena �tumarová. (Jihlavský deník,
21.1.) !! Narodili se v Americe, jsou
americkými obèany, ale v jejich �ilách
díky pøedkùm kolovala (a koluje) èeská
èi slovenská krev. Takových hvìzd se
v Hollywoodu objevila øada. Napøíklad
herec a taneèník Fred Astaire, miláèek
Ameriky, jen� mìl èeské prarodièe. Jeho
babièka Lucie Hellerová a dìdeèek Salo-
mon Stefan Austerlitz byli èe�tí �idé. Pøi
vyslovení jména
herce Ashtona
Kutchera, který
se proslavil pøe-
dev�ím vìkovì
nerovným sòat-
kem s hereèkou
Demi Mooreo-
vou, asi ka�dého
Èecha napadne,
jestli mezi jeho pøedky nebyl pravý èeský
Kuèera. A byl: pradìdeèek se jmeno-val
Jan Kuèera a z èeské kotliny zamíøil do
Ameriky v roce 1877. Èeskoslovenské
pøedky má také hvìzda filmu Pùlnoèní
kovboj a otec Angeliny Jolie Jon Voight,
jeho pradìdeèek George Voytka se naro-
dil na Slovensku. Z Èech pocházela

i babièka Petera Falka, který se proslavil
jako poruèík Columbo. Domácí pøíz-
nivce seriálu Teorie velkého tøesku
mo�ná pøekvapí, �e i v �ilách Mayim
Bialikové, která hraje Amy Farrah
Fawlerovou, koluje
èeskoslovenská krev
(její prarodièe utekli
do Ameriky pøed ho-
lokaustem), referuje
èasopis Kvìty. (21.1.)
!!Cimbuøí, vì�ièky,
postranní okénka.
Wortnerùv dùm v uli-
ci U Èerné vì�e
v Èeských Budìjovi-
cích pùsobí jako pev-
nost. Ulice U Èerné
vì�e se pùvodnì
jmenovala �idovská.
Byla privilegiem Jana Lucemburského
urèená �idùm. V prvních písemných
pramenech se mù�eme doèíst, �e tu do-
konce stála synagoga. Kolem roku 1500
u� zde bylo tøináct �idovských domù
a asi sto èlenù �idovské obce. Svùj sou-
èasný název získal dùm po roce 1860,
kdy jej koupila a zvelebila rodina Wort-
nerova. Øíká se mu ale také �i�kùv
dùm. K tomu se vztahuje taková dost pi-
kantní událost. Existuje dochovaná
smlouva o pùjèce z 3. dubna 1378, v ní�
je uvedeno, �e si Jan �i�ka z Trocnova
pùjèil peníze od dvou �idovek. A proto-
�e se úpis zachoval, znamená to, �e dluh
asi nebyl nikdy splacen. Neví se sice,
jestli se �i�ka zadlu�il pøímo v tomto

domì, ale patrnì
to bylo v této
ulici, informoval
posluchaèe web
Rozhlas.cz/cb. 
(17. 1.) !!. Pøed
více ne� 20 le-
ty, v listopadu
1995, byly vy-
dány první dva

svazky Terezínských pamìtních knih, kte-
ré poprvé pøinesly seznam obìtí holokaustu
z èeských zemí. Dal�í dvì knihy, mapu-
jící osudy rakouských a nìmeckých
�idù, kteøí �ili v Terezínì, vy�ly v letech
2000 a 2005. Dohromady obsahují pøes
80 tisíc jmen. �Kdy� ta kniha vy�la, bra-
li jsme to a� s posvátnou úctou,� øekla

Dagmar Lieblová, pøedsedkynì Tere-
zínské iniciativy, která pøe�ila Osvìtim.
(LN 14. 1.) !! Ministr Zaorálek jednal
s evropskou koordinátorkou pro boj
s antisemitismem Katharinou Von Sch-
nurbein a poté se veøejnì vyslovil proti
antisemitismu. To je velmi správný pøí-
stup a dodejme je�tì, �e Èeská republika
je velmi solidní partner a spojenec Izra-
ele a vùèi palestinské samosprávì zastá-

vá rezervované stano-
visko. Potenciálním
zdrojem antisemitis-
mu je ov�em firma
paní Von Schnurbe-
in. Evropská komise
nepokrytì podporuje
palestinské genocidní
snahy. Bez evropských
penìz by se pales-
tinská samospráva
zhroutila, evropské
peníze financují vý-
chovu palestinských
dìtí k vra�dì. �Ne-

dávné rozhodnutí o oznaèování �idov-
ských výrobkù u� je jen tøe�nièka na tom-
to ohavném dortu. Výsledek je takový, �e
kupøíkladu z Francie �idé emigrují do
Izraele � do zemì, kde jsou atentáty na
denním poøádku. Proè asi? Proto�e Izra-
elský stát se ráznì a efektivnì proti
hrozbám staví slovem i zbraní, kde�to
evropské instituce jen �vaní. S pøílivem
muslimù do Evropy poroste antisemitis-
mus, to je jednoduchá aritmetika.�
(Ondøej Neff, Neviditelnypes.cz 14. 1.)
!!Ojedinìlá fotografická výstava Zrn-
ka písku, která probíhá v Národním
technickém muzeu v Praze, pøedstavuje
Orient, jak ho vidìli nejprve zahranièní,
posléze i èe�tí dobrodruzi, cestovatelé
a vìdci v letech 1854�1958. Nejstar�í
fotografie, která je na výstavì Zrnka
písku pøedstavena, zobrazuje Getseman-
skou zahradu v Jeruzalémì. Je to jeden
z nejstar�ích snímkù daného místa vù-
bec. Autorem fotografie z roku 1854 je
Mendel Diness, který se do dìjin za-
psal jako �první �idovský fotograf Je-
ruzaléma�. Historickým paradoxem zù-
stává, �e tento rodák z Odìsy o pár let
pozdìji konvertoval ke køest�anství, na-
èe� se s ním rozvedla man�elka a jeru-
zalém�tí �idé bojkotovali jeho hodináø-
ský obchod, tak�e mu nezbývalo nic
jiného ne� emigrovat do Spojených stá-
tù, kde se usadil a stal se knìzem. (LN
14. 11.).

jd, ilustrace Jiøí Stach

22 VÌSTNÍK 2/2016

ZADLU�ENÝ �I�KA ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Dne 28. února uplyne 190 let od narození
pra�ského rodáka, lékaøe, podnikatele
a významné osobnosti mìsta St. Louis
WILLIAMA TAUSSIGA (zemøel 10. 7. 1913
v St. Louis). V Praze absolvoval studia
medicíny a zajímal se té� o chemii. Zøej-
mì roku 1847 emigroval do USA, po krát-
kém pùsobení v New Yorku jako chemic-
ký analytik se roku 1848 pøestìhoval do
St. Louis, kde si doplnil vzdìlání a otev-
øel si soukromou lékaøskou praxi. Roku
1859 byl zvolen soudcem okresního sou-
du v St. Louis, po obèan-
ské válce na funkci rezigno-
val. Kromì lékaøské praxe se
zaèal vìnovat i podnikání.
Anga�oval se zejména ve
výstavbì skoro 2 km dlou-
hého �eleznièního a silniè-
ního mostu Eads Bridge
pøes Mississippi, který roku
1874 spojil St. Louis s East
St. Louis a ve své dobì byl
nejdel�ím mostem na svìtì.
Dále byl prezidentem Tra-
ders Bank a øeditelem North
Missouri Railway Compa-
ny, která podnikala v oblas-
ti �eleznièní dopravy, a pozdìji vedl sdru-
�ení nìkolika �eleznièních a dopravních
spoleèností. 

Pøed 115 lety, 24. února 1901, se v Pra-
ze narodil lékaø, vysoko�kolský pedagog
a publicista RUDOLF ALTSCHUL (zemøel 4.
11. 1963 v Saskatoonu). Pocházel z nì-
mecké �idovské rodiny. Po absolvování lé-
kaøství na pra�ské nìmecké univerzitì
(1925) studoval postgraduálnì v Paøí�i
a v Øímì. Po návratu do rodného mìsta se
zaèal vìnovat lékaøskému výzkumu v hi-
stologickém ústavu a vysoko�kolské peda-
gogické èinnosti. V roce 1939 se mu poda-
øilo odjet ze zemì do Ameriky. Pùsobil
jako profesor anatomie na Univerzitì
v Saskatoonu, posléze se stal vedoucím ka-
tedry, byl èlenem Royal Society of Cana-
da. Je autorem desítek odborných studií,
vìnoval se hlavnì výzkumu a léèbì arteri-
osklerózy. Jeho osobnost si Saskatchewan-
ská univerzita pøipomíná vìdeckým sym-
poziem. Vedle medicíny se vìnoval
i literatuøe a fotografování. 

Pøed 75 lety, dne 16. února 1941, byl
v koncentraèním táboøe Dachau umuèen
novináø, publicista, esejista, pøekladatel
a osobitý nábo�enský myslitel ALFRED
FUCHS (narodil se 23. 6. 1892 v Praze). Po
maturitì studoval na Filosofické (na ní
získal doktorát), Teologické a Právnické
fakultì UK. V letech 1918�1921 vyuèoval

na Vy��í prùmyslové �kole v Moravské
Ostravì, krátce ho zaujal sionismus, ale
poté se stal stoupencem èesko-�idovského
hnutí, byl jmenován jeho politickým ta-
jemníkem. Roku 1921 konvertoval ke
katolictví. A. Fuchs se zprvu vìnoval
publicistice a pøekladatelství (z nìmèiny
pøelo�il napø. Hebrejské melodie H. Hei-
neho èi texty Maxe Broda); pøispíval mj.
do Tribuny, do Kalendáøe èesko�idovské-
ho (jeho� byl i redaktorem), po konverzi
do Lidových listù, Køest�anské revue a øady
dal�ích periodik. V letech 1923�1939 pù-
sobil jako rada tiskového odboru pøedsed-
nictva ministerské rady. Roku 1925 se stal

�éfredaktorem listu Prager
Abendblatt, pøispíval té� do
revue Pøítomnost aj., pøed-
ná�el na Svobodné �kole po-
litických nauk a na ústavu
Studium Catholicum v Pra-
ze. Ve 20. a 30. letech napsal
desítky èlánkù a publikací,
v nich� se zabýval podsta-
tou, posláním a osobnostmi
katolické církve ve vztahu
k demokracii a státu (mj.
Nábo�enství a politika; O de-
seti svatých; Chytrost èi
moudrost v politice; Demo-
kracie a encykliky). Alfred

Fuchs patøil k pøedním a oblíbeným osob-
nostem prvorepublikové spoleènosti, pøátelil
se s Karlem Èapkem a docházel na setkání
páteèníkù. Byl velkým kritikem totalitních
ideologií, a tak byl po okupaci a zøízení pro-
tektorátu ohro�en z rasových i politických
dùvodù. V øíjnu 1940 ho zatklo gestapo, po-
sléze byl deportován do Dachau. Jeho ostat-
ky byly potají ulo�eny na høbitovì na Mar-
kétì v Praze-Bøevnovì a na jeho hrob
(nachází se v horní èásti høbitova, vpravo,
nedaleko kaple) kladou lidé nejen kvìtiny,
ale té� dle �idovského zvyku kamínky.

U� je to 5 let, co 26. února 2011, zemøel
v Praze spisovatel a scenárista, zøejmì nej-
známìj�í èeský autor, jen� se zabýval tema-
tikou �oa, ARNO�T LUSTIG (nar. 21. 12.
1926 v Praze). K jeho nejsilnìj�ím pracím
patøí ty, které napsal na konci 50. let, a první
pùli 60. let, v nich� se nejsyrovìji projevují
Lustigovy autentické zku�enosti vìznì kon-
centraèních táborù: povídkové sbírky Noc
a nadìje, Démanty noci a Ulice ztrace-
ných bratøí èi novely Mùj známý Vili Feld,
Dita Saxová, Transport z ráje a Modlitba
pro Kateøinu Horovitzovou. Z dal�ích Lus-
tigových dìl té doby jmenujme alespoò
povídkovou sbírku Hoøká vùnì mandlí èi
romány Bílé bøízy na podzim, Propast
a Miláèek o izraelské válce za nezávislost.
Øada jeho próz se doèkala i filmového
zpracování.                                      (ra, am)

GRATIAS AGIT 2015
Jako ka�doroènì udìlil ministr zahranièí
Èeské republiky cenu Gratias agit lidem,
kteøí se výraznì a nezi�tnì podílejí na �íøení
dobrého jména na�í republiky v zahranièí
a povìdomí o jejích dìjinách a kultuøe.
A jako ka�doroènì mezi nimi bylo nìkolik
osobností s �idovskými koøeny. Pøipomeò-
me, �e v minulosti (cena se udìluje od roku
1997) toto ocenìní dostali napøíklad pøekla-
datelka a spisovatelka Ruth Bondyová; bás-
ník a pøekladatel Ewald Osers; historièka
Vilma Iggersová; spisovatel, básník a di-
plomat Viktor Fischl; váleèný veterán
Hugo Marom; dramatik Tom Stoppard èi
pøedseda Sdru�ení �idù pùvodem z Èesko-
slovenska Nathan Steiner. 

Ocenìní za rok 2015 získali: pra�ský
rodák (nar. 1926), historik Jehuda Bauer,
jen� se zásadnì zaslou�il o zkoumání
a pøipomínku holokaustu. J. Bauer se spe-
cializuje na souèasnou historii zejména na
problematiku spojenou s historií �oa, ge-
nocidy a antisemitismu, zabývá se rùzný-
mi typy �idovského odboje v nacisty oku-
povaných zemích. Pùsobí v Institutu
souèasného �idovstva Avrahama Harma-
na a jako vìdecký pracovník v jeruzalém-
ském památníku Jad va�em. Patøí k zaklá-
dajícím editorùm Journal for Holocaust
and Genocide Studies a podílel se na pøí-
pravì Encyklopedie holokaustu vydané
v Jad va�em v roce 1990. Je autorem desí-
tek odborných studií a prací, v èe�tinì vy-
�la jeho kniha Úvahy o holokaustu.

Vsetínská rodaèka (nar. 1929) paní Ilse
Eichner-Reinerová, její� autentický deník,

vydaný èesky roku
2008 pod názvem
Oèima dítìte, zachy-
cuje tragické události
�oa. Od roku 1947
�ije v USA a svou
pøedná�kovou a pub-
likaèní èinností se za-
slou�ila o dokumen-
tování èinù v období
holokaustu a o zlep-

�ení povìdomí o �oa mezi americkými uèite-
li a studenty.

Rodák ze Sokolova (nar. 1950), bývalý
èeský honorární konzul v Lucembursku
Michal Wittmann, analytik, finanèník a di-
plomat. Je nositelem nìkolik ocenìní (støíbr-
né medaile Za zásluhy od moldavského mi-
nisterstva zahranièí èi pamìtní støíbrné
medaile Jana Masaryka od generálního konzu-
la ÈR). V souèasné dobì pøedsedá v Lucem-
bursku krajanskému spolku ATSL (Amitiés
tchécoslovaques au Luxembourg), který or-
ganizuje pro své èleny rùzné kulturní akce.

(am, jb)
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Petr Bla�ek, Radek Schovánek (ed.)
PØIKLÁDÁME SEKERU 
KE KOØENÙM L�I
! V knize jsou poprvé publikovány roz-
hlasové projevy významného novináøe,
spisovatele a polistopadového ministra
kultury Pavla Tigrida (roz. Schönfelda),
které na poèátku 50. let pøednesl v Rádiu
Svobodná Evropa.

Jejich pestrost odrá�í jeho zakladatel-
skou roli pøi vzniku èeskoslovenské re-
dakce v Mnichovì. Jsou mezi nimi propa-
gandisticky ladìné texty pøedstavující její
úlohu a program, emotivní projevy vyzý-
vající obyvatele v Èeskoslovensku k od-
poru proti komunistickému re�imu, aktu-
ální komentáøe k dobové mezinárodní
situaci, ironické poznámky k výrokùm ko-
munistických pøedstavitelù, satirické roz-
hlasové pásmo, rozhlasové diskuse s kole-
gy èi nadèasovì ladìné úvahy o národním
osudu. Projevy jsou uvedeny historickou
studií o pùsobení Pavla Tigrida v Rádiu
Svobodná Evropa.

Kniha obsahuje obrazovou pøílohou s do-
bovými fotografiemi a dokumenty.

Vydalo Centrum pro dokumentaci totalit-
ních re�imù v Praze roku 2015. 238 stran,
doporuèená cena 250 Kè.

Pavel Taussig
�IVOT JAKO FILM
! Kniha o jednom lidském a hereckém osu-
du, který se zaèal témìø souèasnì s 20. stole-
tím, v roce 1901, a skonèil se prvního dne
posledního mìsíce roku 1968. Èeské filmy
pro pamìtníky s Hugo Haasem v hlavní
roli známe z televizních obrazovek v�ichni.
Jeho �ivot po roce 1939, kdy byl coby oso-
ba �idovského pùvodu na hodinu vyhozen
z Národního divadla, ode�el z Èech, zahrál
si na Broadwayi, natoèil témìø ètyøicet fil-
mù v Hollywoodu a po letech se nakrátko
do Prahy vrátil, v�ak ji� tak známý není. Pa-
vel Taussig, filmový historik a publicista,
pøiná�í ètenáøùm strhující pøíbìh vypovída-
jící nejen o osudových cestách herce, ale
i o pohnuté, tragické a kruté dobì, v ní� �il.

Vydalo nakl. Plus v Praze roku 2015.
176 stran, dop. cena 249 Kè.

Milan Hain
HUGO HAAS 
A JEHO (AMERICKÉ) FILMY
! Monografie Hugo Haas a jeho (americ-
ké) filmy vychází z disertaèní práce Milana
Haina, absolventa filmové vìdy na Univer-
zitì Palackého v Olomouci. Jeho práce tì�í
z peèlivého studia dosud neprobádaných
pramenù z amerických a evropských archi-
vù. Kniha odhaluje neznámé kapitoly ze �i-
vota Huga Haase, charakterizuje jeho �autor-
ský� produkèní styl � Haas byl producent,

scenárista, re�isér a èasto i pøedstavitel hlav-
ní role, nesl hlavní finanèní bøemeno ka�dé-
ho filmového projektu. V hlavní èásti své
práce Hain pøedstavuje jednotlivé snímky
z Haasovy produkèní a re�ijní dílny � sy-
nopse, scénáø, produkèní historii a dobové
pøijetí v tisku. Ve svém bádání autor èerpá
z �iroké øady zdrojù � kromì samotných
filmù a jejich scénáøù poskytuje informace
z materiálù produkèních a distribuèních
spoleèností, úøední korespondence, Haaso-
vých osobních dopisù, dále tlumoèí recenze
z dobového amerického tisku a svìdectví
Haasových spolupracovníkù (v písemné
formì èi na základì osobních interview).
Kniha je opatøena bohatým obrazovým ma-
teriálem.

Vydalo nakl. Casablanca v Praze roku
2015. 376 stran, dop. cena 379 Kè.

PØEDNÁ�KA
! Spolek akademikù �idù poøádá spolu
s Pra�ským literárním domem pøedná�ku
Uprchlíci z Blízkého východu, Islámský
stát a Evropa. Koná se 15. února v 18.00
v sídle PLD (Jeèná 11).

DISKUSE V MAISLOVCE
! Zveme vás na únorovou Diskusi v Mai-
slovce na téma Dvojí exil aneb Èeský �id
doma a v cizinì. Jak se �ilo èeským �i-
dùm, kteøí se bìhem komunismu rozhodli
opustit Èeskoslovensko? O tom bude s no-
vináøem Petrem Brodem a politologem
Alexanderem Tomským hovoøit Jan Fin-
gerland. Uskuteèní se 23. února od 18.00
ve velkém sále �idovské radnice.

JAEL HOROWITZ � DOS TIERRAS
! V únoru vystoupí v Praze Jael Horwitz, po-
zoruhodná jeruzalémská zpìvaèka, která spo-
juje kulturu Andalusie a Blízkého východu.
Její flamenco s dokonalou rovnováhou mezi
støedovýchodní instrumentací a západním
písnièkáøským stylem vychází z francouz-
ských, argentinských, al�írsko-�idovských
koøenù jejích pøedkù. Nové pøedstavení s ná-
zvem Dos Tierras (Mezi dvìma svìty) uvede
23. února od 19.30 ve velkém sále Novo-
mìstské radnice. Vstupenky lze rezervovat
na adrese www.jmw.cz.

BEZ ZAÈÁTKU, BEZ KONCE
Pocta Ale�i Veselému (1935�2015)
! Od 2. do 28. února potrvá výstava
v pra�ském Muzeu Kampa na památku ne-
dávno zesnulého sochaøe a malíøe. Svým
názvem se symbolicky pøipojuje k sérii vý-

stav, které Ale� Veselý pøipravil na podzim
loòského roku k oslavám svých osmdesá-
tých narozenin. Výbìrem prací, které zabí-
rají èasový úsek od poèátku 60. let po sou-
èasnost, pøedkládá ve zkratce díla, je� patøí
v umìlcovì rozsáhlé tvorbì k podstatným
a která jsou schopna pøiblí�it tematický zá-
bìr jeho filosoficky zamìøeného umìní.

Výstavu doprovodí výòatky z umìlco-
vých textù, je� tvoøí nedílnou souèástí jeho
tvorby. Zvolené jsou ty, které se vztahují
k tématùm nìkterých dìl a které náv�tìvní-
kovi ozøejmí zamìøení jeho úvah a tázání.
Expozici pøipravily Mahulena Ne�lehová
z Ústavu dìjin umìní AVÈR a asistentka
A. Veselého Alena Bartková. Otevøeno den-
nì od 10 do 18 hodin.

DOKUMENT NA SEVER
! V rámci mezinárodního festivalu filmo-
vých dokumentù Jeden svìt se vloni v listo-
padu Bratislavì uskuteènila premiéra èesko-
izraelského snímku Na sever. Natoèila jej
re�isérka Nata�a Dudinski a pøedstavuje pøí-
bìh skupiny 80 èeských �idovských teena-
gerù, kteøí odjeli v øíjnu 1939 z Prahy do
Dánska. Strávili spolu ètyøi roky v Dánsku
a jen díky tomu se jim podaøilo pøe�ít �oa
a zaèít nový vlastní �ivot. Po 70 letech se
rozhodli vyprávìt svùj pøíbìh. 

Autorkou námìtu filmu je novináøka Judi-
ta Matyá�ová, která objevila tento zapome-
nutý pøíbìh v roce 2010. Pátrala po osudech
dìtí (dnes devadesátiletých pamìtnících) po
celém svìtì, jejich pøíbìhy publikovala v kni-
ze Pøátelství navzdory Hitlerovi.

POST BELLUM V IZRAELI
! Nezisková spoleènost Post Bellum (www.
postbellum.cz) zaznamenává vyprávìní
pamìtníkù totalitních re�imù. Na zvuko-
vých nahrávkách ji� její pracovníci shro-
má�dili pøes 5000 svìdectví pøe�iv�ích
�oa, politických vìzòù, disidentù, váleè-
ných veteránù nebo pøíslu�níkù StB (pro
Rch hovoøil o Post Bellum dokumentarista
Adam Drda, viz 12/2014). Loni na podzim
natáèel Drda spolu s pracovníky Ústavu
pro studium totalitních re�imù v Izraeli.
Zaznamenali vzpomínky jedenadvaceti �i-
dovských pamìtníkù z Èeska a Slovenska.
V�ichni za�ili �oa a s ka�dým z nich vzni-
kl témìø tøíhodinový rozhovor. A zatímco
doposud natáèelo Post Bellum pouze zvu-
kové záznamy, tentokrát pøesunuli do Izra-
ele celý filmový �táb. 

Výsledky natáèení umístí Post Bellum
na svùj web (www.pametnaroda.cz). Po-
kud se podaøí sehnat peníze, dokumenta-
risté by se na jaøe do Izraele vypravili zno-
vu. Uva�uje se také o filmové èi kni�ní
podobì �idovských pøíbìhù. K projektu se
na stránkách Rch je�tì vrátíme.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, velký sál)
Káva o ètvrté
! Ve støedu 17. února pøijde na �Kávu�
prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc., ne-
stor èeské endokrinologie, pøední èeský
endokrinolog a mezinárodnì uznávaný ex-
pert v oblasti steroidních hormonù.
! Ve ètvrtek 25. února pøijde politolog,
filozof a pøekladatel Alexander Tomský.

Kavárna je otevøena od 14.30, debatní
setkání zaèínají v�dy v 15.30. Kávu o ètvrté
pøipravuje a moderuje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
(Auditorium, Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, poøady zaèínají
v 18.00 a je na nì volný vstup.
! 22. 2.: At the Edge: The �what-now�
of Holocaust Remembrance. Se sni�ují-
cím se poètem pamìtníkù je tøeba promý�-
let nové strategie pøipomínání holokaustu.
Pøedná�ka izraelské historièky Florence
Isenbergové. V angliètinì. 
! 25. 2.: �idovské motivy v èeském hra-
ném filmu: Asimilace �idù ve filmu. Druhý
díl z filmového cyklu Alice Aronové se za-
mìøí na prvorepublikové snímky ze 30. let
20. století, adaptace literárních dìl K. Poláè-
ka, komediální herectví H. Haase, fenomén
�idovského humoru a zmínky o dal�ích �i-
dovských tématech, jako jsou golemovské
legendy a chasidismus. Projekce: Naèera-
dec, král kibicù, 1932, r. Gustav Machatý.
! 29. 2.: Mezi Barrandovem a Hollywo-
odem. 115. výroèí narození brnìnského
rodáka Hugo Haase pøipomeneme deba-
tou s autory dvou nových studií o jeho
díle. S Milanem Hainem (Hugo Haas
a jeho /americké/ filmy) a Pavlem Taussi-
gem (Hugo Haas: �ivot jako film) bude
rozmlouvat publicista Petr Brod. Knihy
budou na místì k prodeji.
! Nedìlní program pro dìti a jejich ro-
dièe: 14. 2. ve 14.00: Lvíèek Arje slaví Tu
bi-�vat (Nový rok stromù). Dozvíte se,
proè �idé v Izraeli zasazují na tento den
nové stromy. Ochutnáte té� plody, kterými
oplývá Zemì zaslíbená. Prohlídka: Starý
�idovský høbitov. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Starobylá
�idovská komunita v Jemenu. Výstava fo-
tografií Naftaliho Hilgera. Do 3. 3., po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních pro-
gramù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 4. 2. v 19.00: Cantarina Clarinete.
Koncert stejnojmenného klarinetového

dívèího kvarteta. Bohatý program zahrnu-
je mimo jiné i klasické úpravy skladeb od
A. Dvoøáka, J. Brahmse, A. I. Chaèaturja-
na, A. Piazzolly nebo J. Je�ka. Úèinkují:
Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana
Èernohouzová (klarinety) a Vìra Kestøán-
ková (basklarinet). Vstupné 180 Kè.
! 10. 2. v 19.00: Islám, �idé, Evropa.
O tématu budou diskutovat odborník na
souèasný antisemitismus Zbynìk Tarant
(Západoèeská univerzita v Plzni), arabista
Bronislav Ostøanský (Orientální ústav AV
ÈR) a politolog Michel Perottino (Institut
politologických studií FSV UK). Moderu-
je publicista a redaktor ÈRo Plus Jan Fin-
gerland. Vstup volný.
! 14. 2. v 17.00: Na�e 20. století: pohled
z druhé strany. Pozvání pøijali Jitka Malí-
ková (*1926), v 50. letech 20. století od-
souzená na jedenáct let vìzení za svou ak-
tivitu v ilegálních katolických krou�cích,
a Petr Adler (*1930), který byl nacisty
perzekvován kvùli svému �idovskému pù-
vodu. Moderuje novináø, dokumentarista
a spisovatel Adam Drda. Vstup volný.
! 16. 2. v 19.00: Náhlé ne�tìstí. Scénické
ètení dramatického dialogu pro mu�e
a �enu spisovatelky a dramatièky Daniely
Fischerové. Osudy a postoje obou prota-
gonistù jsou inspirovány biblickým Jóbem
a staroøeckou Niobé. Úèinkují: Hana Ko-
fránková a Jiøí Lábus. Vstupné 90 Kè.
! 21. 2. v 17.00: Ec chajim � synagogální
hudba minulosti a souèasnosti. Koncert
Drá�ïanského synagogálního sboru, bì-
hem nìho� zazní díla Salomona Sulzera,
bývalého pra�ského sbormistra Davida
Rubina, Louise Lewandowského, Charle-
se Davidsona, Bena Steinberga, ale i díla
moderních izraelských autorù. Sólové par-
ty zazpívá rabín a kantor Alexander Na-

chama. Varhanní doprovod: Katarina Ku-
lakowá. Vstupné 120 Kè. 
! Vstupenky na koncerty je mo�no zakou-
pit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze
nebo v Informaèním a rezervaèním centru
�MP (Maiselova 15, Praha 1). 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18.00 a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 2. 2.: Památník ticha Bubny. Z pra�-
ského nádra�í Bubny byly vypraveny tran-
sporty s desetitisíci �idovskými obyvateli
z Prahy do ghett, koncentraèních a vyhla-
zovacích táborù; po válce za�ilo nádra�í
odsun pra�ských Nìmcù. Toto stigmatizo-
vané místo se stane památníkem s moder-
nì pojatou expozicí, ale také prostorem
pro diskusi. S pøipravovaným zámìrem
Památníku ticha Bubny pøítomné seznámí
vedoucí projektového týmu Pavel �tingl. 
! 4. 2.: Abayudaya � �idé z Ugandy.
Historii i souèasnost pozoruhodného
�idovského spoleèenství Abayudaya
(ugandsky �lid z Judy�) pøedstaví za do-
provodu bohatého obrazového materiálu
absolventka pra�ské HTF UK a Bar-Ila-
novy univerzity v Ramat Gan Ivana Yael
Brunner-Nepalová, která v loòském roce
v této komunitì nìkolik mìsícù pobýva-
la. Pøedná�ka se koná k právì probíhající
výstavì v sále OVK. 
! 7. 2. v 10.30: Kipa nebo té� jarmulka.
Nedìlní dìtská dílna se zamìøí nejen na
zodpovìzení otázek, proè vìøící �idé cho-
dí s pokrytou hlavou, ale nabídne také
mo�nost vyrobit si jednu takovou pokrýv-
ku pro sebe. Program se uskuteèní v rámci
cyklu dìtských dílen �alom, vítejte u nás!
v sále Turistického a informaèního centra
�OB na �idovském høbitovì v Brnì-�ide-
nicích. Vstupné 30 Kè.
! 18. 2.: Stopa �idovské kultury v osob-
ních a místních jménech. Pøedná�ka
prof. PhDr. Rudolfa �rámka, èeského ja-
zykovìdce, dialektologa, pøedního pøed-
stavitele onomastiky � nauky o vlastních
jménech. 
! 23. 2.: Pøíbìh troseèníkù Patrie � pro-
jekce dokumentárního filmu re�iséra Pav-
la �tingla, pøipomínající tragický osud
lodi vezoucí evropské �idy do Palestiny.
! 25. 2.: Obraz �idù v ranì novovìkých
mì�t�anských kronikách na Moravì. Pøed-
ná�ka Pavla Kocmana z Oddìlení �idov-
ských dìjin a judaistiky �MP. 
! Celý únor mù�ete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Abayudaya � �idé z Ugandy.
Výstava je pøístupná ve dnech programo-
vých akcí a po pøedchozí telefonické do-
mluvì. Vstup volný.
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KULTURNÍ 
POØADY

Ale� Veselý: Brána nenávratna. Foto JD.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! V prosinci uspoøádal semináø Moderní
fyzika zajímavou pøedná�ku. Tentokrát
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., pøednesl
pøedná�ku na téma Je kosmologie mytolo-
gií? aneb Teorie a hypotézy o vzniku ves-
míru z pohledu experimentálního fyzika.
Pan Wagner velmi poutavì (mimo jiné)
vysvìtlil studentùm základní postupy pøi
odhalování hypotéz a dokazování fyzikál-
ních zákonù.
! V polovinì leto�ního ledna se konal den
otevøených dveøí v �Jáchymce�, v bývalé
�idovské �kole, která zde sídlila v letech
1920�1942. Zúèastnili se ho studenti ze
sekundy �Lauderek� a sna�ili se náv�tìv-
níkùm ukázat, jak mù�e �idovské �kolství
vypadat dnes.
! Díky paní Rut Sidonové se dìti ze �kol-
ní dru�iny setkaly s paní Judis Urbanovou,
která dìtem vyprávìla svùj �ivotní pøíbìh.
Mnohokrát dìkujeme za organizování set-
kání s pamìtníky.
! Pøijímací zkou�ky naneèisto: Lauderovy
�koly nabízejí v�em uchazeèùm o studium
v primì èi v kvintì na�eho gymnázia mo�-
nost si nezávaznì a beze strachu
z neúspìchu vyzkou�et pøijímací
zkou�ky naneèisto. Konají se 22.
února od 14.30 do 18.00. Zájemci
se mohou pøihlásit do 19. února na
e-mailové adrese skola@lauder.cz èi
na telefonním èísle 272 047 971�72.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 7. 2. od 14.00: Houslový koncert
dìtí ze tøídy Martiny Hobrové. 
! 16. 2. od 10.30: Dopolední kon-
cert � Aneta Dorù�ková Majerová �
klavír, Marta Töpferová � zpìv. 
! 19. 2. od 10.30: Smyècové kvarteto Se-
veroèeské filharmonie Teplice.
! 29. 2. od 14.00:  Vzpomínka na Arno�ta
Lustiga � pøipravila Markéta Mali�ová.
! Výstavy:  Eretz � fotografie Jindøicha
Buxbauma; Co se do Obecních novin ne-
ve�lo II � fotografie Petra Balajky.

�O PLZEÒ
! �idovská obec Plzeò srdeènì zve na za-
hájení výstavy Svìt oèima Ruth Hálové,
obrazù èeskokrumlovské rodaèky, která
patøila k 669 dìtem, je� zachránil Nicholas
Winton. Koná se v nedìli 7. února od
15.00 ve Staré synagoze v Plzni, Smetano-
vy sady 5.

PODÌKOVÁNÍ
! Ráda bych upøímnì podìkovala v�em
zamìstnankyním Domácí péèe Ezra, jak
zdravotním sestrám (ved. Hana Boøková),
tak asistentkám (ved. Bc. Barbora Hlaviè-

ková) a ergoterapeutkám (ved. Dana Hr-
baèková). Obdivuhodná je nejen jejich
profesionalita, ale také vstøícnost, vlídnost
a maximální obìtavost. Nesmírnì si toho
vá�ím a cením.                 Ing. Nona Smìlá

SLAVNOSTNÍ PØIVÍTÁNÍ 
VLAKU PETRA GINZE V DÌÈÍNÌ
V souvislosti se zmìnou jízdního vlako-
vého øádu vyhovìly Èeské dráhy, a. s.,
�ádosti Èesko-izraelské smí�ené obchod-
ní komory o pojmenování vlakového
spojení mezi Prahou a Dìèínem po Petru
Ginzovi. 

Tento výjimeènì nadaný hoch ji� od
dìtství projevoval literární a výtvarný ta-

lent. Jako nad�ený ètenáø románù Julese
Verna si napsal a sám ilustroval román
Náv�tìva z pravìku pojatý jako parafráze
verneovek (kni�nì vy�el roku 2007). Byl
schopný organizátor, který dokázal v tere-
zínském ghettu iniciovat a vést chlapecký
èasopis Vedem. Koncem záøí 1944 byl Petr
transportován do Osvìtimi-Birkenau, po
pøíjezdu byl poslán rovnou do plynové ko-
mory. Bylo mu 16 let. 

Na konci války se podaøilo Petrovým
kamarádùm èasopis Vedem zachránit.
Jeho osobnost pøipomíná té� publikace
Deník mého bratra, ji� pøipravila Ginzova
sestra Eva (Chava) Pressburgerová (2005)
a pøíle�itostná známka s Petrovou foto-
grafií a reprodukcí jeho kresby Zemì
z Mìsíce. Známku vydala Èeská po�ta
r. 2004, rok po tragickém pádu raketoplá-
nu Columbia, jeho� se zúèastnil i izrael-
ský astronom Ilan Ramon. Ten tuto kres-
bu vyvezl do vesmíru. 

První pøíjezd vlaku do Dìèína dne 14.
prosince 2015 byl velmi slavností. Pøivíta-
li ho místní obèané i vzácní hosté, velvy-
slanec Státu Izrael Gary Koren a Tamar
Cemach Marom, neteø Petra Ginze; Marie
Bla�ková, primátorka statutárního mìsta
Dìèín; Pavel Smutný, prezident Èesko-iz-
raelské smí�ené obchodní komory a To-
má� Kraus za Federaci �idovských obcí.
Se svými studenty dorazil øeditel Pøírodní-
ho gymnázia v Praze a autor knihy Princ
se �lutou hvìzdou Franti�ek Tichý, za �i-
dovskou obec Dìèín pøi�la paní Miroslava
Poskoèilová. Pøímo na hlavním nádra�í
v Dìèínì se poté uskuteènila vernisá� vý-
stavy o Petru Ginzovi a dále projekce fil-
mu Poslední let Petra Ginze. 

Výstavu s názvem Vedem lze do konce
února zhlédnout v dìèínské synagoze (je
pøístupna od pondìlí do pátku od 8 do
15.00 hodin).                     M. Poskoèilová

VÝZVY
! Hledáme jakékoliv informace o (bás-
níku) Jiøím Steinovi (narozen 23. 8. 1920,
poslední bydli�tì pøed deportací: Praha

XVI). Maturoval na Reálném gym-
náziu v Anglické ulici, zøejmì v roce
1939.  Transport J, è. 557 (4. 12.
1941, Praha � Terezín); Transport
El, è. 35 (29. 9. 1944, Terezín �
Osvìtim). J. Stein zahynul 19. 12.
1944 v Dachau. Pøedem vám dìku-
jeme za jakoukoliv pomoc. Pøípadné
informace za�lete, prosím, na adre-
su: kotrba97@gmail.com. 
! Na redakci se obrátila rodina pr-
vorepublikového �idovského lékaøe
MUDr. Stanislava Brodta (1897�
1951), rodáka z polského Lublinu,
který po studiích na pra�ské medicí-

nì pùsobil od 20. let jako praktický lékaø
v Praze, a to a� do roku 1941, kdy byl za-
dr�en Nìmci. Byl nasazen jako lékaø
v koncentraèních táborech v Rize, Kaunu-
su a v Dachau. Po válce se vrátil do Prahy,
kde obnovil svou lékaøskou praxi. Jeho
poslední známá adresa byla v Praze 3 (tehdy
Praha XI), Husinecké ulici 27. Zemøel v pro-
sinci roku 1951. Pokud by nìkdo mìl nìjaké
informace èi vzpomínky na dr. Brodta, re-
dakce je ráda pøedá rodinì. Kontakt: ros-
chodes@sefer.cz.

ERRATA
! V lednovém èísle je na stranì 23 v rub-
rice Kalendárium v èásti vìnované �ivotní
cestì Ludwiga Tedesca chyba, za ni� se
ètenáøùm omlouváme: Deutsches Casino
nemìlo sídlo v dne�ním Obecním domì,
nýbr� v tehdej�ím Nìmeckém domì, tedy
v budovì Slovanského domu (v ulici Na
Pøíkopì). (red)
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Foto archiv �O Dìèín.



�NO BRATISLAVA
Vo februári srdeène blaho�eláme na�im
èlenom: pán Juraj Bock � 80 rokov; pán
Peter Borský � 65 rokov; pani Zuzana Di-
amantová � 78 rokov; pani Irena Galanová
� 88 rokov; pani Eva Gieratová � 70 ro-
kov; pani Veronika Kosíková � 76 rokov;
pani PhDr. Judita Neumannová � 65 ro-
kov; pani PhDr. Zuzana Paliderová � 77
rokov; pán PhDr. Pavol Polák � 91 rokov;
pani Marta Szilárdová � 93 rokov; pani
Judita �ándorová � 80 rokov; pani Magda
�imková � 88 rokov; pani Dalma �pitze-
rová � 91 rokov, a pán JUDr. Ivan Werner
� 70 rokov. Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
slávia vo februári sviatok svojich narode-
nín: pani Dagmar Hrnèiarová, nar. 2.2. �
64 rokov; pani Eva Welwardová, nar. 19.2.
� 68 rokov; pán Ján Uhliar, nar. 20.2. � 63
rokov, a pán Leopold Redlinger, nar. 22.2.
� 74 rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V únoru oslavují narozeniny: paní Hana
Fischer, nar. 17. 2. � 68 let; pan Alois Pla-
èek, nar. 18. 2. � 79 let; pan Jan Rybáø,
nar. 17. 2. � 69 let; pan Petr Urban, nar. 9.
2. � 57 let, a paní Milada Winklerová, nar.
1. 2. � 67 let. Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V únoru oslavují narozeniny: pan Petr
Malina, nar. 7.2. � 74 let; paní Michaela
Martínková, nar. 12.2. � 36 let; paní Petra
Mohylová, nar. 29.2. � 38 let; pan Oded
Zeev, nar. 19.2. � 70 let; pan Zdenìk Pop-
per, nar. 24.2. � 68 let, a pan Ing. Vít �prta,
nar. 24.2. � 57 let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V únoru oslaví narozeniny: paní Eli�ka
Homolková, nar. 21.2. � 90 let, a pan
MUDr. Jiøí Zimmer, nar. 21.2. � 69 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Vo februári oslávia narodeniny: paní Etela
Bergerová � 59 rokov; pán MUDr. Ladislav
Burger � 67 rokov; pani Eva Ruszová � 76
rokov; pani MUDr. Mária Rzounková � 69
rokov; pán Ing. Pavol Skalický � 67 rokov;
pán Mikulá� �imon � 78 rokov, a pani
Ing. Viera Veselová � 69 rokov. V�etkým
prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V únoru oslaví narozeniny paní Petra �paè-
ková, nar. 2.2. � 35 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO MICHALOVCE
Za úèasti priate¾ov a príbuzných z domo-
va a zo zahranièia sme sa 3.12. na �idov-
skom cintoríne rozlúèili s Katkou Fried-
manovou. Zomrela vo veku 62 rokov.
Rozlúèka prebehla, ako je zvykom tohto
miesta.              mk

�O OLOMOUC
V únoru oslaví narozeniny: paní MUDr. Ruth
Potì�ilová, nar. 3.2. � 83 let, a sleèna Kristýna
Neumannová, nar. 5.2. � 11 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V únoru oslaví narozeniny: pan Petr
Bachrach, nar. 5.2. � 87 let, a pan Jindøich
Goba, nar. 14.2. � 83 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V únoru oslaví narozeniny: paní Iveta Èe-
chová, nar. 8.2. � 48 let; pan Ing. Zdenìk
Roubíèek, nar. 12.2. � 64 let; sleèna Ester
�áèková, nar. 14.2. � 12 let; David �áèek,
nar. 14.2. � 11 let; paní RNDr. Ruth Hálo-
vá, nar. 26.2. � 90 let, a paní Eva Václaví-
ková, nar. 27.2. � 83 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V únoru oslavují narozeniny: pan Petr
Brandeiský, nar. 6.2. � 85 let; paní Olga
Hampalová, nar. 20.2. � 81 let; paní Vìra
Jílková, nar. 1.2. � 94 let; paní Blanka
Knappová, nar. 28.2. � 82 let; paní Marta
Kottová, nar. 24.2. � 86 let; pan Alexej Ku-
sák, nar. nar. 17.2. � 87 let; paní Vìra Mil-
cherová, nar. 15.2. � 92 let; paní Eva Nera-
dová, nar. 14.2. � 81 let; pan Robert Stein,
nar. 10.2. � 81 let; paní Soòa Stejskalová,
nar. 3.2. � 91 let; paní Mina Strass, nar.
15.2. � 88 let; paní Emma �ternová, nar.
10.2.� 93 let; paní Helena Valíková, nar. 5.2.
� 85 let, a paní Elyzabeta Zolotaryov, nar.
17.2. � 87 let. V�em oslavencùm pøejeme
pevné zdraví a hodnì spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Dne 14. prosince zemøel ve vìku 80 let pan
Ale� Veselý. Rozlouèení se konalo v úzkém
rodinném kruhu 17. 12. v Mladé Boleslavi.

Dne 31. prosince zemøel ve vìku 98 let
pan generál Alexander Beer.

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci február sa do�ívajú: pán
RNDr. Anatolij Goldenberg � 69 rokov,
pani Ing. Bianka Horváthová � 69 rokov,
pani Heda �iovièová � 85 rokov, a pani
Erika Tomková � 66 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia. Ad mea veesrim �ana!

�NK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci február oslavujú narodeniny:
pani Klára Barancová, nar. 21.2. � 61 rokov;
pán Vladimír Bure�, nar 4.2 � 74 rokov; pán
Tomá� Friedman, nar.17.2. � 69 rokov; pani
MUDr. Iveta Kyse¾ová, nar 17.2. � 60 ro-
kov; pán MVDr. Vojtech Roth, nar. 17.2. �
76 rokov, a pán Ing. �tefan Szabó, nar. 27.2.
� 65 rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V únoru oslaví narozeniny: pan Michael
Lichtenstein, nar. 23.2. � 65 let, a paní Iva-
na Mertová, nar. 12.2. � 24 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V únoru oslavují paní Vìra Novotná, paní
Jana Krauzová, paní Mgr. Zdeòka Matiè-
ková, paní Hana Kumperová a pan Mgr. Pa-
vel ¡Tupek. Ad mea veesrim �ana!

ZEMØEL AUTOR KADI�E
V pondìlí 14. prosince zemøel náhle ve
vìku osmdesáti let významný èeský sochaø
a pedagog Ale� Veselý, autor monumen-
tálních soch, které se èasto vztahují k �idov-
ským koøenùm a tradici. 

K jeho nejslavnìj�ím dílùm z poslední
doby patøí památník Brána nenávratna
v pra�ských Bubnech, odkud odjí�dìly
�idovské transporty do Terezína. Socha má
podobu vztyèených kolejí s pra�ci, ènících
k nebi. A v minulém roce je�tì stihl odhalit
sochu Síla neodvratnosti v Terezínì. 

Jeho socha Kadi� z konce 60. let se øadí
k nejvýznamnìj�ím dílùm moderního èes-
kého sochaøství a Veselý na ní pracoval
rok, aby jí uctil zemøelého otce, podobnì
jako se syn modlí po otcovì smrti kadi�
èili modlitbu za mrtvé.

Práce Ale�e Veselého jsou zastoupeny
v mnoha svìtových galeriích, øada monu-
mentálních projektù se neuskuteènila. Jeho
pøítomnost a umìní nám budou chybìt. 

Necht� je jeho du�e pøipojena ke svazku
�ivých.
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VLNA TERORU
Vlna teroru v Izraeli pokraèuje. Od podzi-
mu 2015, kdy �lidové� protiizraelské
násilí vypuklo, bylo bodnutím, støelnou
zbraní èi nají�dìním auty zavra�dìno 29
osob. V osadách v Judeji a Samaøí, ale
i v prostoru západního Jeruzaléma èi
v Tel Avivu a na dal�ích místech útoèí
jednotliví Palestinci (vìt�inou mladí mu�i
z východního Jeruzaléma), ale také �eny
a dìti. V lednu do�lo ke dvìma obzvlá�t�
brutálním atakùm: pøed svým domem
v osadì Omnia ubodal 16letý Palestinec
38letou matku �esti dìtí, zdravotní sestru
Dafnu Metrovou; o den pozdìji zaútoèil
palestinský výrostek no�em na tìhotnou
�enu v osadì Tekoa a zranil ji.

ILTV.TV
Od sklonku roku 2015 lze na adrese
www.iltv.tv sledovat ka�dodenní digitál-
ní vysílání izraelského zpravodajství
v angliètinì. Telavivské studio pøiná�í
dvakrát dennì souhrn aktuálních událos-
tí v Izraeli a ve svìtì (pokud se týkají �i-
dovského státu èi �idovských zále�itos-
tí); dále � po bohu�el pøevá�nì �patných
zprávách � pøejde k pozitivnìj�ím zále-
�itostem. Moderátorka zve odborníky,
kteøí pøedstavují izraelské technologické
novinky (pøedev�ím z oblasti inovací
a v lékaøském výzkumu), a na závìr
oznámí hebrejské �slovo dne�. Zpravo-
dajství se omezuje na sled vìcných in-
formací, pøiná�í pohledy a výpovìdi
z míst dìní, oficiální stanoviska izrael-
ské vlády i kritické komentáøe.

PAPE� V ØÍMSKÉ SYNAGOZE
Pape� Franti�ek nav�tívil v pùli ledna
Velkou synagogu v Øímì. Polo�il vìn-
ce k památníkùm øímských �idù za-
vra�dìných bìhem �oa a malého chlap-
ce, jeho� zabil palestinský terorista pøi
útoku na synagogu v roce 1982. V pro-
jevu pak odmítl jakékoli formy antise-
mitismu, nazval �idy �star�ími bratry�
køest�anù. Dále prohlásil: �Násilí, je�
páchá èlovìk na èlovìku, je v pøímém
rozporu se v�emi nábo�enstvími, je� si
zasluhují své jméno, pøedev�ím tøí mo-
noteistických nábo�enství.� Zvlá�t�po-
zornì uvítal pøítomné pøe�iv�í �oa. Ital-
�tí �idé pape�ovu náv�tìvu ocenili jako
znamení solidarity v dobì teroristic-
kých útokù na �idovské cíle. Svatý otec
tak navázal na tradici, ji� zalo�ili jeho
pøedchùdci: Jan Pavel II. nav�tívil Vel-

kou synagogu roku 1986, Benedikt
XVI. roku 2010. 

NOVÁ REZOLUCE EU
Zahranièní výbor EU vydal 18. ledna
novou rezoluci, je� dùslednì rozli�uje
mezi Izraelem v hranicích pøed rokem
1967 a osadami na Západním bøehu.
V praxi znamená, �e ve�keré smlouvy
EU a Izraele by mìly platit jen pro úze-
mí v rámci zelené linie, a otevírá tak
mo�nosti pro dal�í sankce vùèi �idov-
ským osadám. EK ji� døíve schválila
doporuèení pro zvlá�tní oznaèování
produktù z osad (viz Rch 1/2016). 

NA PAMÌ¡T ALBERTA NISMÁNA
Dne 19. ledna zaplnily tisíce lidí se
svíèkami ulice Buenos Aires, aby si pøi-
pomnìly první výroèí tragické smrti
prokurátora Alberta Nismána. Shro-
má�dìní zahájilo ètení dopisu Nismá-
novy dcery, která vyzývala k objasnìní
otcovy údajné sebevra�dy. Nismán byl
pøed rokem nalezen zastøelený ve svém
bytì, den pøed tím, ne� mìl pøedlo�it
dùkazy o tom, �e tehdej�í prezidentka
Cristina Fernándezová Kirchnerová
kryje íránské viníky, zodpovìdné za te-
roristický útok na �idovské centrum
v metropoli, pøi nìm� roku 1994 zahy-

nulo 85 lidí. Vzhledem k tomu, �e Ar-
gentina má novou vládu, je nadìje, �e
pøípad bude znovu otevøen.

ZLATÝ GLÓBUS 
PRO SAULOVA SYNA
Americkou cenu Zlatý glóbus získal
v kategorii nejlep�í zahranièní film sní-
mek Saulùv syn maïarského re�iséra
Lászla Nemese líèící pøíbìh �idovského
vìznì Saula Auslandera, který byl
v koncentraèním táboøe Osvìtim-Bøe-
zinka pøidìlen k Sonderkommandu
a sna�í se zajistit svému dítìti pohøeb
podle �idovských zvyklostí za pøítom-
nosti rabína, který by nad jeho hrobem
odøíkal kadi�. Postavu Saula Auslande-
ra ztvárnil vynikajícím zpùsobem buda-
pe�t�ský rodák Géza Röhrig, hudebník
a básník, �ijící v New Yorku, kde studo-
val na chasidské je�ivì.

S KIPOU DO PARLAMENTU
Poté co v jihofrancouzském mìstì Marse-
ille zaútoèili od loòského podzimu tøikrát
islamistiètí extremisté na �idy no�em,
prohlásil pøedstavitel místní �idovské ná-
bo�enské obce Cvi Amar, �e by �idé radì-
ji nemìli nosit kipu. Proti tomuto názoru
se v�ak zvedla v celé Francii vlna odporu,
jak u �idù, tak Ne�idù, vèetnì prezidenta
Hollanda. Na protest proti antisemitismu
zaèali v pátek nosit kipu i Ne�idé, s jar-
mulkou na hlavì dorazilo na zasedání
i nìkolik èlenù francouzského parlamen-
tu. Vrchní francouzský rabín Chaim Kor-
sia vyzval dokonce marseilleské fotbalové
fanou�ky, aby si i oni vzali na zápas kipu. 

(am, ztis.cz)
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M. Podwal: Zlaté tele, ilustrace z �idovského bestiáøe.


