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�IDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 
VE SVÌTLE STATISTIKY
S ti�tìným vroèením do roku 2015, ale fak-
ticky letos v lednu vydalo Národní infor-
maèní støedisko pro kulturu (NIPOS), které
je pøíspìvkovou organizací Ministerstva
kultury ÈR, publikaci s názvem Muzea ÈR
v letech 2012�2014 ve svìtle statistiky. 

�idovské muzeum v Praze je v publikaci
pozitivnì zmínìno hned na nìkolika mís-
tech. Statistická �etøení muzeum evidují
ve znaènì rùznorodé skupinì �ostatních
muzeí� (podle zøizovatele). V této skupinì
jsou zahrnuta muzea rùzných právních fo-
rem (zøizovaná univerzitami, obecnì pro-
spì�nými spoleènosti, zapsanými spolky,
zapsanými ústavy, podniky, církvemi, fy-
zickými osobami apod.), do skupiny ne-
patøí muzea zøizovaná státem, vy��ími
územnì-samosprávnými celky, mìsty
a obcemi. Na s. 10 je uvedeno: �Ve skupi-
nì ,ostatních muzeí� jsou ov�em také vý-
znamná èeská klasická muzea, jako napø.
jedno z nejnav�tìvovanìj�ích èeských mu-
zeí s respektem v zahranièí � �idovské mu-
zeum v Praze.�

V èásti vìnované hodnocení poètu za-
mìstnancù a odborných pracovníkù publi-
kace na s. 22 uvádí: �Objemem pracovní
kapacity i rozsahem èinnosti z nich (mínì-
no ,ostatních muzeí�) vyènívá ji� nìkoli-
krát zmiòované �idovské muzeum v Pra-
ze.� V této souvislosti je tøeba vysvìtlit, �e
za odborné kapacity jsou pro úèely statis-
tického výkazu pova�ováni vìdeètí pra-
covníci, kurátoøi sbírek, restaurátoøi a kon-
zervátoøi, lektoøi a management muzea.
Prùmìr zastoupení odborných pracovníkù
ve v�ech muzeích a galeriích ÈR pøedsta-
vuje 49,9 procenta z celkového poètu za-
mìstnancù. Ve skupinì muzeí zøizovaných
státem je to více ne� polovina v�ech za-
mìstnancù (51,2 procenta), ve skupinì
ostatních muzeí v�ak pouze 11,9 procenta
zamìstnancù tvoøí odborní pracovníci.
V �idovském muzeu v Praze se poèet od-
borných pracovníkù pohybuje kolem 46
procent celkového poètu zamìstnancù. 

Zajímavé srovnání èinnosti �idovského
muzea v Praze s ostatními muzei pøiná�í
èást hodnotící práci muzejních knihoven
(s. 30�32): �V pøípadì muzeí ostatních
zøizovatelù a rùzných právních forem (cel-
kem 109 institucí) se objevují knihovny
jako vyèlenìné jednotky zcela ojedinìle (6
knihoven) a celkový objem knihovních
fondù je malý. Výjimku pøedstavuje �i-
dovské muzeum v Praze (...), které má mi-
moøádnì významnou a rozsáhlou kniho-
vnu (zamìøenou pøedev�ím na judaica),
pøístupnou veøejnosti (130 000 svazkù). Je
srovnatelná s velkými knihovnami vý�e
zmínìných státních muzeí.� Také z hodno-

cení ekonomických parametrù èinnosti vy-
chází knihovna �idovského muzea v Praze
velmi dobøe. Zatímco výdaje na doplòová-
ní knihovního fondu muzejních knihoven
napøíè spektrem zøizovatelù (kraje, mìsta,
obce) ve sledovaném období ve velké vìt-
�inì klesaly, v pøípadì knihovny �idov-
ského muzea v Praze mírnì rostly. 

V øadì dal�ích v publikaci sledovaných
výkonnostních kritérií muzeí je �idovské
muzeum v Praze zvlá�t�zdùraznìno. V zá-
pùjèkách výstav do zahranièí jsou výkony
muzea srovnatelné s velkými státními mu-
zei i s muzei zøizovanými hl. mìstem Pra-
hou a statutárním mìstem Brnem (s. 38).
�idovské muzeum v Praze vyniká i v tzv.
badatelské agendì, tedy odpovìdích na
badatelské dotazy, realizacích badatel-
ských náv�tìv, zpøístupòování dokumentù,
sbírkových pøedmìtù apod. (s. 45�46).

Obecnì nejèastìji zmiòovaným a v hod-
nocení výkonù muzeí a galerií výjimeè-
ným parametrem èinnosti �idovského mu-
zea v Praze je jeho celková náv�tìvnost.
Publikace Muzea ÈR v letech 2012�2014
ve svìtle statistiky pozitivnì hodnotí na
s. 42 vzrùst náv�tìvnosti �idovského mu-
zea v Praze v roce 2014 (oproti pøedchozím
letùm o zhruba 4 procenta) a zdùrazòuje
také neobvykle vysoký podíl náv�tìvnosti
cizincù. Zajímavìj�í je v�ak pro hodnoce-
ní tohoto výkonnostního parametru statis-
tika, kterou na svých webových stránkách
zveøejòuje tzv. EGMUS � Evropská skupi-
na pro muzejní statistiku, která své údaje
pøebírá pøímo od Èeského statistického
úøadu (http://www.egmus.eu/nc/statistics/).
Mezi pìti nejnav�tìvovanìj�ími muzei
Èeské republiky uvádí v letech 2004�
2008 na prvním místì v�dy �idovské mu-
zeum v Praze, v roce 2009 je �MP druhé
za Národním muzeem, aby se v letech
2010�2012 na první pøíèku náv�tìvnosti
domácích muzeí a galerií opìt vrátilo. Od
roku 2013 je v�ak ve statistických výka-
zech �idovské muzeum v Praze odsouze-
no setrvávat nadále nejlépe na druhém
místì. První místo toti� s náv�tìvností pøes

milion náv�tìvníkù roènì od roku 2013
obsazuje Muzeum hl. mìsta Prahy, které
se mezi pìti nejnav�tìvovanìj�ími muzei
Èeské republiky do té doby (od roku
2004) nikdy neobjevilo. Vysvìtlení ne-
obvyklého jevu najdeme na s. 41�42:
�Muzeum hl. mìsta Prahy mìlo je�tì
v roce 2012 náv�tìvnost zhruba 76 tis.
osob, ta v�ak v roce 2013 prudce vzrostla
na 1,03 mil. a v roce 2014 dále na 1,21
mil. osob. Uvedený nárùst byl zpùsoben
organizaèními zmìnami a to tím, �e Mu-
zeum hl. mìsta Prahy se stalo provozova-
telem Petøínské rozhledny, Bludi�tì na
Petøínì, Pra�né brány, Staromìstské, Ma-
lostranské mostecké vì�e a dal�ích pro
náv�tìvníky pøita�livých pra�ských loka-
lit.� Z toho vyplývá, �e ve skuteènì srov-
natelných mìøítcích, tedy v náv�tìvnosti
muzejních a galerijních institucí v Èeské
republice, je �idovské muzeum v Praze
i nadále na první pøíèce.                           sb

PROTI ANTISEMITISMU 
Jestli�e si také myslíte, �e antisemitismus
je nákaza, která znovu ohro�uje civilizaci,
pøijïte a pøipojte se k Pochodu dobré vùle
v nedìli 17. dubna ve 14 hodin na námìstí
Franze Kafky v Praze 1. Pøipojte se k piet-
ní vzpomínce na obìti holokaustu a k po-
chodu na Malou Stranu, který je pokojnou
a kulturní reakcí na projevy antisemitismu
a nesná�enlivosti.

Pochod pokraèuje v 15 hodin ve Vald-
�tejnská zahradì veøejným shromá�dìním
s kulturním programem V�ichni jsme lidi
za úèasti pamìtnice holokaustu Doris Groz-
danovièové, folkové skupiny Natalika, kan-
tora Michala For�ta, herce Jana Potmì�ila
a dal�ích pøedních èeských osobností.
Vstup volný. Poøádá Mezinárodní køes-
t�anské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).
www.vsichnijsmelidi.cz vj
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Piateho marca tohto roku sa konali na
Slovensku riadne vo¾by do Národnej
rady Slovenskej republiky (parlamentné
vo¾by). Ich výsledkom je jednak výraz-
ná zmena spektra parlamentných poli-
tických strán, ale predov�etkým nástup
extrémne pravicovej a otvorene fa�istic-
kej strany banskobystrického �upana
Mariana Kotlebu, ktorá sa pod názvom
Kotleba � ¼udová strana Na�e Sloven-
sko dostala do parlamentu. Volebné pro-
gnózy rôznych agentúr pripisovali Kot-
lebovcom a� do termínu volieb mo�ný
zisk okolo dvoch percent. Skutoènost�
bola taká, �e Kotlebova strana suverénne
prekroèila limit piatich percent potrebný
na vstup do parlamentu a celkove získala
viac ako osem percent
odovzdaných hlasov pri
volebnej úèasti cca 60
percent volièov. V ab-
solútnych èíslach je to
okolo 210 tisíc voliè-
ských hlasov. Slovenská spoloènost�
a �peciálne �idovská komunita je teraz
konfrontovaná so skutoènost�ou, �e na
pôde najvy��ieho zákonodarného zhro-
ma�denia bude sediet�skupina poslancov,
ktorí majú na èele èloveka s kompletným
spektrom antisemitskej ideológie, èlove-
ka, ktorý sa nechával titulovat�ako �vod-
ca�, chodil v gardistickej rovno�ate, ve-
rejne pou�íval gardistický pozdrav �na
strá��, chválil prezidenta Tisa, odmietal
SNP ako proti�tátny puè, verejne nadával
na �idov, uverejòoval vulgárne antisemit-
ské karikatúry, o holokauste hovoril ako
o výmysle, odporúèal ako povinné èítanie
Protokoly sionských mudrcov, ako aj inú
antisemitskú literatúru, odmietal a od-
mieta �agresívny pakt NATO� a �diktát
Európskej únie�. Pod¾a Kotlebu predstavo-
vali deportácie �idov v období Sloven-
ského �tátu �optimálne rie�enie �idovskej
otázky�. O povojnovom norimberskom
procese s nacistami sa vyjadril, ako
o �najväè�om podvode minulého storo-
èia�. Na kandidátnej listine jeho strany
sa nachádzalo �iroké spektrum podobne
zmý�¾ajúcich neo¾udákov a neonaci-
stov. Nájdeme tam èloveka otvorene
propagujúceho nacizmus (Marián Ma-
gát so symbolickým èíslom 88), ktorý
pod¾a správ z tlaèe oslavuje narodeniny
Adolfa Hitlera, alebo Rastislava Rogela,
�éfa hudobnej skupiny s názvom Juden-
mord (tak sa jeho hudobné teleso nazý-
va). Ani nie tý�deò po konaní volieb sa
zistilo, �e Andrej Medvecký s èíslom 9
na kandidátnej listine Kotlebovej strany,

teda de facto u� zvolený poslanec slo-
venského parlamentu, bol v minulosti
právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin (èo zatajil pred volebnou ko-
misiou). �kandál s poslancom Medvec-
kým bol o to väè�í, �e ho opätovne budú
súdit�, teraz za rasovo motivovaný útok na
turistu, obèana Dominikánskej republiky
tmavej pleti, ktorého �takmer poslanec�
Medvecký spolu so svojim bratom napa-
dol na verejnosti s výkrikmi �zabite toho
negra, nemá tu èo robit��. Deò po mediali-
zácii spomenutých faktov, 11. marca sa
28roèný poslanec Andrej Medvecký
vzdal mandátu a na jeho miesto nastúpil
najbli��í náhradník z kandidátnej listiny
¼S NS, len 22roèný Milan Mazurek (èís-

lo 14 na listine kandidátov). Novinová
správa, ktorá referovala o jeho postupe na
miesto poslanca (Sme, 11. marca), mala
nasledujúci titul: �Ob�alovaného poslan-
ca ¼S NS nahradí obdivovate¾ Hitlera.�
Nu� áno, aj mladý pán poslanec Mazurek
má k Führerovi blízko a na sociálnych
siet�ach vysvet¾uje, akým skvelým politi-
kom Hitler bol. 

Snáï nemá zmysel uvádzat�ïal�ie po-
drobnosti charakterizujúce Kotlebu a jeho
neonacistické okolie, ale stojí za to citovat�
odborníka na extrémizmus Radovana Brá-
nika (Sme, 7. marca 2016), ktorý tvrdí, �e
Kotleba e�te nie je to najhor�ie, �e okolo
neho je sústredený nemalý poèet e�te ex-
trémnej�ích neonacistov a �e treba oèaká-
vat�, �e v budúcnosti bude volebný zisk
tohto extrémistického zdru�enia podstatne
vy��í (Bránik pí�e a� o 20 percentách). So-
ciologické prieskumy tvrdia, �e Kotlebovi
dala svoje hlasy znaèná èast�prvovolièov
vo veku od 18 do 22 rokov, �e ho preferujú
obèania so základným a stredo�kolským
vzdelaním a �e najväè�ie zisky mal v regi-
ónoch s najhor�ou sociálnou situáciou
a zároveò najvy��ou mierou nezamestna-
nosti. Za pozornost�stojí aj fakt, �e poèas
simulovaných parlamentných volieb stre-
do�kolskej mláde�e získala Kotlebova ¼u-
dová strana na�e Slovensko podstatne vy�-
�í zisk ako v reálnych vo¾bách. Znamená
to, �e nemalá èast�stredo�kolskej mláde�e
na Slovensku obdivuje éru Slovenského
�tátu a prejavuje sympatie k neonacizmu. 

Komentáre volebného úspechu Kotlebu
a jeho strany zaplavujú domáce aj zahra-

nièné média. Zdôrazòuje sa v nich, �e slo-
venský voliè v�eobecne a Kotlebov ob-
zvlá�t�je frustrovaný z mno�stva dlhodobo
nerie�ených problémov, �e na Slovensku
a obzvlá�t�v �Kotlebových regiónoch� je
ve¾mi zlá sociálna a bezpeènostná situácia,
miera nezamestnanosti sa pohybuje v desi-
atkach percent, kolabuje celý zdravotnícky
systém a �koly v�etkých úrovní sú v hlbo-
kej kríze, justícia je hrubým výsmechom
slova spravodlivost�a nad týmito a mnohý-
mi inými negatívnymi skutoènost�ami sa
vzná�a korupcia, ktorá na Slovensku dosa-
huje závratné rozmery a èasto je spájaná
s èinnost�ou politických strán. 

Osobne by som k vy��ie spomenutému
pridal aj to, �e Slovensko nie je vyrovnané

so svojou históriou, �pe-
ciálne s obdobím rokov
1939�1945. Od vzniku
samostatnej Slovenskej
republiky je verejná mi-
enka sústavne masírova-

ná smerom k pozitívnemu vnímaniu Slo-
venského �tátu a jeho pohlavárov, viac
ako dvadsat�rokov produkuje Matica Slo-
venská a ïal�ie organizácie svoje príspev-
ky k z¾ahèovaniu a relativizovaniu zloèi-
nov fa�izmu, ostrakizuje sa protifa�istická
rezistencia, stavajú sa pamätníky vodcovi
a prezidentovi Tisovi, vyzdvihujú sa aj
ïal�ie osobnosti z èias fa�istického �tátu,
neraz odsúdení vojnoví zloèinci. Pod rú�-
kom �historického výskumu� sa publikujú
diela glorifikujúce pohlavárov fa�izmu.
Na �kolách sa presadzujú uèebnice neo¾u-
dáckych autorov ako je prof. Milan Ïuri-
ca, alebo uèebnice Róberta Letza, z kto-
rých �iaci získavajú pozitívny obraz o ére
Slovenského �tátu a ve¾mi málo alebo
vôbec niè sa nedozvedia o fenoméne ho-
lokaustu. Znaèná èast�mláde�e vôbec ne-
vie, èo znamená tento pojem, a pre autora
uèebníc dejepisu prof. Róberta Letza nie
je zïaleka tak dôle�itý, ako hospodárske
úspechy Slovenského �tátu. 

In�titúcia, ako je Ústav pamäti národa,
ktorá má zákonnú povinnost�skúmat�zlo-
èiny totalitných re�imov, sa dlhodobo ve-
nuje adorovaniu Slovenského �tátu a jeho
politikov, dáva dobrozdania na stavbu pa-
mätníkov pre osobnosti slovenského fa-
�izmu a ako obete chápe tých predstavite-
¾ov fa�izmu, ktorí boli v povojnovom
období odsúdení národnými súdmi alebo
sa im vyhli emigráciou do cudziny.
V ÚPN pracuje viacero historikov sympa-
tizujúcich so Slovenským �tátom a s ná-
zormi prezentovanými Kotlebom. 

(pokraèování na str. 9)

K PARLAMENTNÝM VO¼BÁM
NA SLOVENSKU



SVATÉ A PROFÁNNÍ, 
ÈISTÉ A NEÈISTÉ
Tøetí kniha Moj�í�ova Vajikra, nazýva-
ná té� Torat kohanim (Nauka knì�í), je
pøevá�nì vìnována pøíkazùm a záka-
zùm týkajícím se chrámových obìtí, je-
jich� provádìním jsou povìøeni knì�í.
Znaèná èást tìchto textù je pøitom vìno-
vána tum´a, rituální neèistotì. Ta toti�
vyluèuje pøístup do Chrámu, poèínajíc
pøechodnou neèistotou, trvající jen do
veèera, pøes onu, je� vy�aduje násled-
nou oèistu v mikve, a� po tu, která vy�a-
duje obìt�za høích. Opìtovné dosa�ení
rituální oèisty, tahara, je pøedpokladem
pøístupu do svatých míst. 

Slovo korban, obìt�, je odvozeno ze
slovesného koøene k-r-b (pøiblí�it se),
a lehakriv korban (obìtovat obìt�) zna-
mená zpùsobit pøiblí�ení se prostøednic-
tvím korbanu. Uvìdomíme-li si s plnou
vá�ností, �e to je hlavní funkce Bo�ího
domu na Zemi, nahlédneme mo�ná
i oprávnìnost náøku nad tím, �e jsme se
o tuto mo�nost pøipravili a èasem si na
�ivot bez mo�nosti se takto pøiblí�it
Bohu zvykli. Bez toho v�ak nemù�eme
pochopit ani pojmy tahara a tum´a.

V pøípadech, kdy je po ponoøení do
mikve vy�adována obìt�za høích, si mù-
�eme klást otázku, jaký høích spáchala
napø. �estinedìlka, kdy� má po uplynutí
pøedepsané oèisty obìtovat za svùj høích,
nebo jak je mo�né pokládat za høích ma-
lomocenství? Mají rùzné kategorie tum´a,
které Tóra uvádí, od tìch nejlehèích po
nejtì��í, spoleèného jmenovatele? V èem
se shoduje neèistota, získaná napø. odstra-
nìním mr�iny, s neèistotou, zavinìnou pl-
nìním pøíkazu rozmno�ování lidského
rodu, a neèistotou, jejím� pùvodcem je
mrtvý èlovìk, kterého je tøeba zaopatøit
a dùstojnì pohøbít? 

Za tuto základní kategorii, zahrnující
ka�dou tum´a, pokládá halacha právì ri-
tuální neèistotu mrtvého èlovìka. Proto-
�e vykonavatelem chrámových obìtí je
knìz, omezuje proto Tóra úèast knì�í
pøi pohøbu na nejbli��í pøíbuzné a velek-
nìzi zakazuje i to. Pøesto je v�ak i velek-
nìz povinen se rituálnì zneèistit mrtvo-
lou, je� by bez jeho pøièinìní nebyla
pohøbena, a obecná povinnost postarat
se o zesnulé je samozøejmì obecnì plat-
ným pøíkazem pro ka�dého jednotlivce.
Z jedné strany tedy kontakt s mrtvým
èlovìkem, at�ji� vyvolaný pøímým doty-
kem nebo pobytem pod jednou støechou
s ním, vyøazuje èlovìka ze svatosti, ale
z druhé strany je mu svatým pøíkazem!

Toté� lze v�ak øíci o ka�dé rituální ne-
èistotì, ji� tak èi onak pøijmout je
v praktickém �ivotì nevyhnutelné. 

V této souvislosti je tøeba zmínit han-
dicap tìlesné vady, která èiní knìze ne-
zpùsobilým chrámové slu�by. I kdy� jej
tím nezbavuje rodového knì�ství, ome-
zuje jeho èinnost na výuku mladých knì-
�í. Platí pro nìj toté�, co pro zvíøe vybra-
né k obìti, je� musí být tamim, prosté
vady. Kdy� Hospodin vyzval praotce
Avrahama, aby se obøezal, øekl mu: �Já
jsem El �adaj, procházej se pøed mou
tváøí a buï tamim!� A kdy� Bùh v Egyp-
tì oznaèil Mo�emu a Aharonovi nov mì-
síce nisanu, kdy budou synové Izraele
obìtovat obìt�pøeskoku po v�echny gene-
race, pøikázal: �Vezmìte jehnì bez vady
(tamim), roèního samce, z ovcí nebo koz
je vezmìte!�

Pozoruhodné pøitom je, �e Bùh za
vadu na Avrahamovì prostotì pokládá
pøedko�ku; z tého� dùvodu ale Tóra za-
kazuje, aby se obøadu pesachové hosti-
ny a tím spí�e pesachové obìti úèastnil
neobøezaný mu�. Pøitom nehraje roli
sociální postavení nebo etnický pùvod,
pesachového beránka mù�e obìtovat
i pøistìhovalec a jíst jej mù�e obøezaný
otrok. Pøedko�ka je pøitom je�tì zbyteè-
nìj�í ne� slepé støevo, proè by tedy mìla
být tak dùle�itá? Pøesto�e jsme s ní jako
fyzická stvoøení pøi�li na svìt a je nad-
byteèná, je její rituální odstranìní zna-
mením smlouvy mezi Bohem a Izrae-

lem. Nebudeme daleko od pravdy, øek-
neme-li, �e ústøedním motivem smlouvy
je odstranìní zbyteèností, které zastírají
pravdu. 

Podobnì je tomu o svátku Pesach
s pøíkazem odstranìní chamecu z vlast-
nictví Izraele a povinnost jíst bìhem
tìchto sedmi dnù macot z tìsta jen
z mouky a vody, které nestihlo zkvasit.
Ve dnech, kdy znovu pro�íváme východ
z egyptského otroctví k vìdomí svobo-
dy, je na�í povinností odstranit z na�eho
vlastnictví to, co chléb vylep�uje, ale co
není podstatou chleba a jeho podstatu
zakrývá. Proto také nesmí být chamec
obìtován na oltáøi pøi mouèné obìti.
Pøiblí�it se k pravdì lze výhradnì prav-
divì. Potom není divu, �e jak chamec,
tak pøedko�ka, mají spoleèného jmeno-
vatele, tvoøivou energii zla. 

Jestli�e je tum´at ha-met (neèistota
mrtvého) základní kategorií, zahrnující
ka�dou tum´a, tedy i rituální neèistotu po
výronu semene nebo pøi menstruaci a pøi
�estinedìlí, vede to k závìru, �e Tóra
chápe �ivot na pøírodní úrovni jako pro-
jev smrtelnosti, a proto dokonce pøikazu-
je matce obìtovat po uplynutí odluky
obìt�za høích. Jestli�e je tum´at ha-met
(neèistota mrtvého) základní kategorií,
zahrnující ka�dou tum´a, tedy i rituální
neèistotu po výronu semene nebo pøi
menstruaci a pøi �estinedìlí, vede to k zá-
vìru, �e Tóra chápe �ivot na pøírodní
úrovni jako projev �ivota v tomto svìtì
pøirozené smrtelnosti.

Fyzický �ivot, který umo�òuje exi-
stenci vìèné du�e v tomto svìtì, je sku-
teènì uspoøádán tak, �e je v nìm smrt
pøedpokladem jeho zachování. Je pøí-
mìsí, bez ní� by nebylo pozemského �i-
vota. Proto má úèastník na smlouvì
s Bohem odstraòovat ze svého vìdomí
v�e, co mu zastírá jeho lidskost. Izrael
mù�e pøedstupovat pøed Bo�í tváø jen
jako èlovìk, proto�e èlovìk je. Ne zvíøe,
aèkoli je souèástí zvíøecího svìta, a ne
bùh, aèkoli je v komplexu stvoøení jako
�mluvící duch� nepøirozeným jevem.
Tóra oddìluje svaté od profánního, ale
rozli�uje také tahor (ryzí) od tame, co�
je opak ryzího, na pohled toté�, ale s ci-
zorodou pøímìsí. Opakem svatého je
profánní, ale to zahrnuje jak ryzí, tak
tame: kvas, bez nìho� je sice tìlesný �i-
vot nemyslitelný, ale jen� je tøeba ze
svatého vylouèit a chápat jej jako høích
na prostotì.

EFRAIM K. SIDON, 
vrchní zemský rabín
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KOMENTÁØ
K TÓØE

PRO TENTO 
MÌSÍC

Ivan Steiger: Dùvìøuj Hospodinu celým srdcem, 
na svoji rozumnost nespoléhej. Pøísloví 3,5. 

Z knihy Bible v kresbách.



PESACH � SVÁTEK JARA
Chag ha-aviv, neboli svátek jara, jak se
té� øíká Pesachu, vypráví o pomoci utla-
èovaným a symbolizuje víru, vysvoboze-
ní a svobodu. Kdy� �idé prchali z Egyp-
ta, èekala je jistá smrt v rozbouøených
vodách moøe. Bez Hospodinovy pomoci
by se v�ichni utopili. Právì tuto spásu si
o sederové noci pøipomínáme. Bez ní by
se útìk nezdaøil a dìti Izraele by nedoká-
zaly naplnit své poslání a získat dar Tóry. 

Loni v létì pøepluly tisíce lidí Støedo-
zemní moøe, riskovaly �ivot, aby uprchly
pøed válkou ve svých zemích a na�ly lep�í
�ivot. Do�lo pøitom k mnoha tragédiím.
Kdy� sedíme u své velkolepé sederové
veèeøe, vzpomeòme si na tyto události �
pomù�e nám to pøedstavit si, jak bylo na-
�im pøedkùm, kdy� prchali z Egypta.

Jsme velmi starý národ, který ve v�ech
zemích svìta za�il útlak a z mnoha byl vy-
kázán. Bìhem sederového veèera proná�í-
me: �V ka�dém pokolení povstávají proti
nám, aby nás znièili, a Svatý, buï po�e-
hnán, nás zachraòuje z jejich rukou.� Ve
svých rodinných historiích se nemusíme
ohlí�et pøíli� daleko, abychom nalezli
dobu, kdy na�i zoufalí blízcí prchali s ho-
lýma rukama. Od samého poèátku, kdy
zaèala migraèní vlna z Blízkého východu,
patøil Izrael k nejaktivnìj�ím pomocní-
kùm. Pøijal tisíce lidí zranìných ve válce,
pomáhá lidem ze zemí, které ho nenávidí.
Pomáhá takto u� nìkolik let, èinil tak je�tì
døív, ne� se spustil masový útìk. 

V pøíbìhu o exodu se Tóra nezmiòuje
o radosti nad tím, �e Egypt�ané byli pora-
�eni. Nikdy nejásáme nad smrtí nepøátel.
Pøíkladem budi� zmínka o deseti moro-
vých ranách pøi sederu. Pøi ka�dém vyslo-
vení rány, odstøíkneme kapku vína, aby-
chom ukázali, jak nedokonalé je �tìstí,
které pøiná�í porá�ka tìch, kdo jsou ne-
pøáteli, ale souèasnì jsou to lidské bytosti.

Situace kolem uprchlíkù putujících do
Evropy není jednoduchá. Jako �idé by-
chom mìli soucítit s jejich utrpením, nebot�
takový útìk z rodné zemì je a� krajním øe-
�ením. Lehce si doká�eme pøedstavit, jaké
to je být v jejich kù�i.

�e jsme �idé, dokazujeme na�ím cho-
váním ke v�em, kdo jsou na tom hùøe ne�
my. A ti, kterým pomù�eme, snad pocho-
pí, �e stereotypy, které je v rodných ze-
mích uèili o �idech, jsou pouhá le� a pro-
paganda. Kdy� jim proká�eme dobrodiní,
projevíme svou víru v Hospodina, �e jed-
noho dne nastane svoboda nejen pro �idy,
ale pro celý svìt. BRYAN WOOD,

kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � duben 2016

adar II. � nisan
Staronová synagoga

1. 4. pátek veèerní bohoslu�ba 19.16 hodin
2. 4. sobota �ABAT PARA �MINI 3M 9,1�11,47

mf: 4M 19,1�22; hf: Ez 36,16�38
mincha 19.00 hodin
konec �abatu 20.26 hodin      

8. 4. pátek pøedveèer Ro� chode� nisan
veèerní bohoslu�ba 19.27 hodin

9. 4. sobota �ABAT HACHODE� � �ABAT RO� CHODE� NISAN

TAZRIA 3M 12,1�13,59; 4M 28,9�15
mf: 2M 12,1�20; hf: Ez 45,16�46,18
mincha 19.10 hodin
konec �abatu 20.37 hodin 

15. 4. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
16. 4. sobota �ABAT HAGADOL MECORA 3M 14,1�15,33

hf: Mal 3,4�24, v Praze Jr 7,21�8,3; 9,22�23
mincha 19.20 hodin
konec �abatu 20.50 hodin

21. 4. ètvrtek úklid chamecu
22. 4. pátek pùst prvorozených                                     5.25�20.33 hodin

Pøedveèer Pesach veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
23. 4. sobota �ABAT 1. DEN PESACH 2M 12,21�51

mf: 4M 28,16�25; hf: Joz 5,2�61
mincha 19.30 hodin
konec �abatu � sfirat haomer 21.02 hodin

24. 4. nedìle 2. DEN PESACH 3M 22,26�23,44
mf: 4M 28,16�25; hf: 2Kr 23,1�9; 21,�28
konec svátku 21.04 hodin

28. 4. ètvrtek pøedveèer 7. den Pesach veèerní bohoslu�ba 19.58 hodin
29. 4. pátek 7. DEN PESACH 2M 13,17�16,26

mf: 4M 28,19�25; hf: 2S 22,1�51
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

30. 4. sobota �ABAT 8. den PESACH 5M 14, 22� 16,17
�IR HA�IRIM

mf: 4M 28,19�25; hf: Iz 10,32�12,6
MAZKIR 11.00 hodin
mincha 19.45 hodin
konec �abatu 21.15 hodin

V sobotu a svátcích �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
Pesachové bohoslu�by: 23. a 24. 4. v 8.50; 28. 4. v 19.30; 

29. 4. v 8.50 a v 19.30; 30. 4. Mazkir v 10.45 hodin.
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 1. 4. v 19.15 a 15. 4. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
V sobotu 16. 4. v 10.30 hodin ranní bohoslu�ba - �achrit

Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.00 hodin.
V pátek 22. 4. v 18.30 hodin pesachový seder (Akademická restaurace).



Doc. JIØINA �EDINOVÁ (nar. 1946 v Praze)
nastoupila po studiích historie a hebraisti-
ky na FF UK do Státního �idovského mu-
zea v Praze. Specializovala se na hebrej-
skou literaturu, mezi jiným na dílo
renesanèního historika Davida Ganse a na
hebrejskou poezii vzniklou v Èechách a na
Moravì v 17. století. Vedla té� èasopis Ju-
daica Bohemiae, vìnovala se pøedná�ení
a pedagogické èinnosti (na jazykové �ko-
le), pøipravovala výstavy, od pùle 80. let
zpracovávala výstavní katalogy a první
vìt�í muzejní publikace, od 90. let se vìno-
vala pøekladùm (moderní izraelské litera-
tury, hlavnì díla Amose Oze, ale té� støe-
dovìké poezie) a posléze pedagogické
práci na Filosofické fakultì UK. Letos
v dubnu shodou okolností vychází v nakla-
datelství Academia k jejímu �ivotnímu vý-
roèí i její mnohaleté dílo � pøeklad kroniky
Cemach David od Davida Ganse.

Paní docentko, v rozhovoru oti�tìném
pøed deseti lety v Rch jste vzpomína-
la, �e vás k zájmu o semitské jazyky
pøivedli v podstatì vá� dìd a otec.
Ano. Dìdeèek byl vaøiè cukru a ve 20.
a 30. letech minulého století jezdíval po
svìtì a tam, kde èeskoslovenské firmy
stavìly cukrovary a staraly se o jejich
zprovoznìní, on místní zauèoval do vý-
roby. Nebyl sice v mandátní Palestinì,
ale pracoval v dne�ním Íránu, Iráku, Sý-
rii a Libanonu. V Libanonu, tehdy na-
prosto klidném místì, pøeèkali s babiè-
kou celou válku. Zachovalo se nám i pár
fotografií � �iroko daleko pou�t�, v ní pár
døevìných pøístøe�kù, kde se choval do-

bytek, a jiné, kde bydleli dìlníci, a cukro-
var. �ili v takových minikoloniích,
a kdy� práce na jednom místì skonèila,
pøestìhovali se jinam. S místními se do-
rozumívali pøes tlumoèníky.

Byli �idovského pùvodu?
Ne, nebyli, nemám �ádné �idovské pøedky.

Vá� otec také pùsobil na Východì?
Tatínek byl vyuèený mìdikovec, byl
opravdu ú�asný øemeslník z cechu ková-
øù a umìleckých kováøù. Po válce praco-
val jako sváøeè a potrubáø ve �kodových
závodech, v podniku Naftové motory na
Smíchovì a jezdil na externí montá�e,
mj. na poèátku 60. let pobýval v Íránu.
Tam se sna�il nauèit se aspoò tro�ku per-
sky, základní slovíèka, aby se dorozumìl
s místními dìlníky. Zapisoval si je do se-
�itku a já pak nad nimi doma �asla.

Pùvodnì jste asi chtìla studovat spí�
arab�tinu?
Vlastnì ano, k ní mì od per�tiny pøived-
lo písmo. V roce, kdy jsem maturovala,
se arab�tina na univerzitì neotevírala,
zato per�tina a hebrej�tina ano. Tenkrát
na katedøe orientalistiky sedìl profesor
Karel Petráèek, arabista, a poradil mi,
abych radìji zkusila hebraistiku, �e to je
také semitský jazyk a máme u nás tolik
�idovských památek. Pøihlásila jsem se,
uspìla a nikdy jsem toho nelitovala.

Hebraistika se tehdy asi neotevírala
bì�nì�
Kdepak! Bylo to v roce 1964 a byla otev-
øena poprvé po dvanácti letech a na �á-
dost tehdej�ího Státního �idovského mu-
zea, které usoudilo, �e bude potøebovat
nìjaké mlad�í lidi. Hlavní obor na�eho
studia byla historie a k ní specializace ori-
entálních jazykù, mimo jiné i hebrej�tiny.
Se mnou zaèala studovat je�tì jedna kole-
gynì a poté k nám pøi�el Bedøich Nosek,
který u� døív vystudoval archivnictví. Ku-
rikulum bylo hodnì tradièní a uèili nás
absolventi hebraistiky z 50. let. Dr. Jaro-
slav Oliverius, také arabista, vyuèoval
biblickou hebrej�tinu a biblickou aramej-
�tinu s interpretací textù, doc. Vladimír
Sadek nás uèil starovìké dìjiny a literatu-
ru; u� tehdy ho zajímala mystika, tak�e
do nás nahustil i nìco z mystiky plus ra-
bínskou literaturu a chasidismus a uèence,

kteøí pùsobili na na�em území. Zkrátka
byla to skoro klasika 19. století. K reáliím
jsme mìli jen pøedná�ky dr. Jana Heømana
o dìjinách �idù v èeských zemích a o Sta-
rém �idovském høbitovì, kterým nás nì-
kolikrát protáhl. A� v posledním roèníku
nìkoho napadlo, �e bychom pøece jenom
mìli znát i moderní jazyk, tak na ivrit an-
ga�ovali paní Hanu Lionovou, která sou-
èasnì uèila ve Státní jazykové �kole.

Dolehly na va�e studia události roku
1968?
Já jsem chodila u� bìhem studií èasto do
muzea, hlavnì do knihovny � uèebnice
vlastnì nebyly, co jsme si pøi pøedná�kách
a semináøích nenapsali, to jsme nemìli.
A v muzeu pøece jen nìco bylo, hlavnì
v klasickém fondu, ale i novìj�í vìci, kte-
ré se po válce získaly darem nebo výmì-
nou. Obèas tam tøeba nìkdo zajímavý se-
dìl, ale já byla pøíli� ostýchavá, abych
nìkoho oslovila. Ani o náv�tìvì Maxe
Broda v Praze roku 1964 jsem nevìdìla. 

Dal�í roèník hebraistiky u� se neotevøel,
a� teprve poèátkem 80. let, znovu na �á-
dost muzea. Pár dní po okupaci 21. srpna
jsem dostala telegram od Hany Lionové �
pøijï k nám. Kdy� jsem k nim pøi�la, vi-
dìla jsem sbalené kufry a Hana mi ukáza-
la na hromádku knih na stole a øekla:
�Tady je seznam �ákù, které mám na jazy-
kovce, tady jsou uèebnice � teï to je tvo-
je.� S rodinou narychlo emigrovali a Han-
ka mi takto kvapem pøedala své �áky.

Tak�e jste nastoupila na jazykovou
�kolu?
Pøesnì tak. Já pak na té jazykovce na Ná-
rodní tøídì opravdu uèila od podzimu 1968
a� do roku 1983. Celou tu dobu to tam pro-
cházelo � jak biblická hebrej�tina (na kterou
ke mnì chodili i Karol Sidon a Leo Pavlát),
tak ivrit. Mìli jsme nìjaké uèebnice, texty,
posluchaèi si mohli po pár letech udìlat stát-
nice, bylo to prima. A� roku 1983 to minis-
terstvo �kolství ut�alo. Bylo to nìkdy v úno-
ru a nedovolili ani stávajícím studentùm
dokonèit roèník. Nikdo nevìdìl proè, �epta-
lo se o nìjakém politickém zásahu ze Sovìt-
ského svazu, ale o co skuteènì �lo, je otáz-
ka. Výuka se pak obnovila v roce 1990.

Mezitím jste zaèala pracovat ve Stát-
ním �idovském muzeu.
Ano, nejprve je�tì za studií jako dozorkynì
v expozicích, pak jsem zaèala provádìt
a po definitivním pøijetí dostala dal�í úkoly.
Dnes u� to zní opravdu �ílenì, ale na poèát-
ku 70. let skuteènì platilo ve Státním �i-

6 VÌSTNÍK 4/2016

JAKO �IDOVSKÝ HÁJEK Z LIBOÈAN
Rozhovor s hebraistkou Jiøinou �edinovou

J� pøi pøípravì výstavy The Precious Legacy. Foto �MP.



dovském muzeu omezení pou�ívat slovo
�id! Hlavním tématem studií se tenkrát stal
holokaust a �idé byli definováni jako �èes-
kosloven�tí obèané posti�ení nacistickými
rasovými zákony�. Já mìla na starosti i vy-
dávání èasopisu Judaica Bohemiae, který
vycházel dvakrát roènì, aby se prezentova-
la vìdecká èinnost. Podotýkám, �e tehdy
nám vìdecké úkoly zadával ná� zøizovatel,
kterým byl Národní výbor hlavního mìsta
Prahy, na základì jednání s ministerstvem
�kolství a akademií vìd. Jedním z úkolù,
které se patøiènì vykazovaly, bylo zpraco-
vání tématu �Hebraica Bohemica�, co� za-
hrnovalo hebrejské prameny, které se týka-
ly èeských zemí, èeských dìjin a kultury.
O �idech se mluvilo jako o souèásti èeské-
ho obyvatelstva a o ghettu v Terezínì
a tamní èinnosti vìzòù jako o urèitém typu
odboje � �kulturní rezistenci�.

Ale kdo kontroloval, jestli se skuteènì
pí�e o �idech, nebo o �obèanech�?
V Judaica Bohemiae to kontroloval øedi-
tel, aparátník, který byl oficiálnì �éfre-
daktorem. Souèasnì jsme byli pod tako-
vým tlakem, �e fungovala autocenzura,
abychom nebyli moc �vyhranìní�. 

Jaké jste tehdy dostala vìdecké úkoly?
Mìla jsem zpracovávat písemný materiál,
konkrétnì historické vìci. Nikdy jsem ne-
mìla filosofické, nato� rabínské my�lení,
zùstala jsem u sekulárnìj�ího typu literatu-
ry, co� byly hlavnì texty his-
torické. A pochopitelnì jsem
zaèala kronikou Davida Gan-
se Cemach David, která, aè
se v �idovské kultuøe jedná
o svìtoznámé dílo, je�tì po-
drobnì zpracovaná nebyla.
Mìla jsem za úkol napsat o ní
do Judaik, tak�e u� v roce
1972 mi vy�ly první dva
èlánky, které se, aè to zní ne-
uvìøitelnì, dodnes citují
i v zahranièní odborné litera-
tuøe. O kronice jsem pak také napsala svou
dizertaèní práci k malému doktorátu. Mimo
rùzné i fyzické práce v knihovnì jsem se
podílela také na pøedná�kových cyklech
muzea, které trvaly do roku 1973 a byly vel-
mi populární. Na zaèátku mi byla pøidìlena
biblická poezie, v dal�ím bìhu sefardská
støedovìká poezie a pro tu pøedná�ku jsem
si pøelo�ila øadu ukázek � krásná práce!
Aredakce Judaik, do kterých jsem pochopi-
telnì i psala, mi zùstala a� do 90. let.

Na zaèátku 80. let jsme smìli pøipra-
vit první zahranièní výstavy, nejprve

v Manchesteru, kde byl hlavním expo-
nátem soubor terezínských kreseb, a pak
v letech 1983�1985 to byla reprezenta-
tivní putovní výstava The Precious Le-
gacy do USA a Kanady. V souvislosti
s ní k nám zaèaly jezdit organizované
skupiny turistù, hlavnì postar�ích ame-
rických dam, kterým se muselo v�e vy-
svìtlovat, i to, jakým jazykem se v Èe-
chách mluví. Bylo to dost úmorné. 

Po pádu komunismu se práce v mu-
zeu asi hodnì zmìnila.
Ano, a byl to je�tì vìt�í zábìr! Kdy� na-
stoupila nová øeditelka doktorka Kybalo-
vá, vybrala si mì jako svou zástupkyni.
Pøitom jsem po docentu Sadkovi, který
ode�el na fakultu jako vedoucí znovu otev-
øené hebraistiky, �éfovala vìdeckému od-
dìlení. Souèasnì jsme mìli reorganizovat
expozice a knihovnu, vydávat publikace,
katalogy, já zas uèila na jazykovce, do toho
spousta administrativy, bylo toho hodnì.
Pak, kdy� se muzeum vrátilo �idovské
obci, co� bylo také nároèné, proto�e se jed-
nalo na na�ich ministerstvech a souèasnì
jsme se museli ubránit tlaku stran, které
naléhaly na vydání sbírek do Izraele, u�
jsem byla opravdu vyèerpaná. 

Kdy� roku 1994 nastoupil jako øeditel
Leo Pavlát, byla u� v bìhu pøíprava velké
rudolfinské výstavy pro rok 1997, pro kterou
muzeum � a já jsem to dostala za úkol �
zpracovalo úsek �idovského Mìsta. Pak u�

jsem opravdu nemìla sílu
a roku 1995 jsem z muzea
ode�la. 

Ale z muzejního základu
�iji dodnes, pro�lo mi rukama
tolik vìcí, nejen knih, ale také
pøedmìtù, ka�dý mìl svou
historii, svùj osud� Já si to
v�echno doslova ohmatala.

Co jste pak dìlala?
Nejprve jsem ètyøi roky
uèila na jazykové �kole na

plný úvazek. Byly to odpolední a veèer-
ní kurzy, dopoledne jsem mìla volná,
a tak jsem zaèala pøekládat. Na podzim
1999 jsem zaèala naplno vyuèovat na
Filosofické fakultì UK. 

Podaøilo se mi zmìnit pùvodní náplò
výuky do podoby, která v podstatì platí
dodnes: hlavními pøedmìty jsou hebrej�ti-
na jak biblická, tak ivrit ve zvý�eném po-
ètu hodin, k tomu interpretace textù z rùz-
ných období vèetnì moderních autorù.
Hebrej�tinu uèí mlad�í kolegové, kteøí pro-
�li studiem v Izraeli, a v souèasnosti také

rodilý mluvèí. Mnì zùstaly dìjiny, literatu-
ra a hmotná kultura. Studentùm se brzy za-
líbilo pøekládání, vy�ádali si literární semi-
náø, èetli jsme, zkou�eli spoleènì pøekládat
a pak u� se do toho pustili sami. A výbor-
nì! Dnes to je silná pøekladatelská skupina
� Magdalena Køí�ová, �árka Dole�alová,
Tereza Èerná, Lenka Bukovská, Mariana
Fisher, zatímco kolegové Pavel Sládek
a Daniel Bou�ek se dali na vìdeckou drá-
hu, kromì odborných studií publikují od-
borné pøeklady s komentáøi a uèí. Jsem na
nì na v�echny hroznì py�ná. 

Jak vidíte souèasnou snahu �idovské-
ho muzea o modernìj�í tváø?
Myslím, �e to je dobøe. Ty staré monote-
matické výstavy a expozice prezentovaly
jen �idovskou kulturu, a to jako umìlec-
ké øemeslo, proto�e od 70. let se sbírkové
pøedmìty nesmìly dávat do spoleèensko-
historického kontextu. V Maiselovì sy-
nagoze byla výstava støíbra, bylo to krás-
né, v�echny ty koruny, ruèièky, nástavce,
ale nikdo se nedovìdìl, k èemu slou�ily.
Prùvodci mohli pøíle�itostnì nìco vy-
svìtlit, ale jen základní vìci. Stejné to
bylo s prezentací kni�ní kultury v Klau-
sové synagoze a textilu ve �panìlské.
Tam se v aronu pøedvádìly opony, ale jen
jako pøekrásné závìsy, a bylo na prùvod-
ci, aby pøípadnì vysvìtlil, k èemu ta krá-
sa byla.

Hlavní zlom pøi�el v 90. letech, ale ze
zaèátku se i s ohledem na finanèní pod-
mínky muselo pracovat s osvìdèeným
materiálem a zpùsobem, který byl nìjak
za�itý. Nynìj�í nová expozice v Maise-
lovì se podle mì z odborného i náv�tìv-
nického hlediska povedla. 

Vrat�me se k práci na kronice Cemach
David. Èím vás zaujala?
Je to první hebrejská kronika, kterou sepsal
a�kenázský autor, a svým obsahem a rene-
sanèní metodou zpracování je unikátní. Má
dvì èásti, dohromady v rozsahu 180 folií,
první díl sleduje �idovské dìjiny od stvoøe-
ní svìta do roku vydání, tedy 1592 v pra�-
ské gersonidovské tiskárnì, a druhý díl za-
hrnuje svìtové dìjiny z tého� období. Mì
zaujala tím, jak je, dnes by se øeklo, �ète-
náøsky vstøícná�. Kdy� jsem ji tenkrát roku
1970 zaèala zpracovávat, poøizovala jsem
zároveò pracovní pøeklad a líbilo se mi, �e
to bylo pomìrnì snadné. 

Gans toti� svou kroniku napsal zámìrnì
struènì a jednoduchým stylem, aby ji po-
chopili i laici, není to uèenecká støedovìká

(pokraèování na str. 8)
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(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
hebrej�tina, jakou se psalo ve støedovìku
i v renesanci. To jsou slo�ité texty, které
je místy obtí�né interpretovat. Gansovým
cílem naopak bylo popularizovat dìjiny,
co� pí�e v pøedmluvì k prvnímu dílu: �e
knihu vìnuje baalej batim, prostým li-
dem, aby si po v�ech strázních v galutu
odpoèinuli a potì�ili se. 

Co se pak s va�ím pøekladem a va�í
prací o Gansovi dìlo?
Dlouho nic. Pracovní pøeklad mi le�el
v knihovnì, a kdy� se pøipravovaly nìjaké
expozice nebo katalog, pou�ívaly se z kro-
niky úryvky pro dokumentaci nebo dodá-
ní dobového koloritu. Bìhem let si obèas
nìkdo vzpomnìl, �e by se s tím textem
mìlo nìco dìlat, ale k realizaci z rùzných
dùvodù nedo�lo. A� se pøiblí�il rok 2013,
tedy 400. výroèí Gansovy smrti, a kolego-
vé na fakultì si øekli, �e nastala ta pravá
chvíle. Po�ádali jsme o grant s tím, �e se
musí zrevidovat mùj starý pøeklad, dohle-
dat prameny, které Gans citoval, a napsat
vysvìtlivky. A souèasnì jsme navrhli také
vydání monografie o Davidu Gansovi. Pa-
vel Sládek a Daniel Bou�ek, oba moji bý-
valí studenti z 90. let a nynìj�í docenti, se
rozhodli, �e k pøekladu kroniky nestaèí zá-
kladní vysvìtlivky, jak jsem si pøedstavo-
vala já, ale �e tam musí být dùkladný ko-
mentáø, tak�e ke Gansovým zápisùm
vznikla v poznámkách pod èarou skoro
encyklopedie rabínské literatury.

Monografie i Gansova kronika vychá-
zejí souèasnì?
Obojí by mìlo vyjít v dubnu v nakladatel-
ství Academia. Monografie má kvartový
formát, oba díly kroniky jsou spojeny do
jednoho 690stránkového svazku vìt�ího
formátu. Jeho grafická úprava kopíruje
úpravu pra�ského gersonidovského prvo-
tisku vèetnì reprodukcí titulních stran,
v dílu svìtové kroniky panovnických ko-
run a marginálních titulkù. Výsledkem je
hezká kniha, a i kdy� jde o komentovaný
pøeklad, ne bì�nou ètenáøskou edici, mys-
lím, �e se podaøila a dobøe se ète. Je to ta-
kový �idovský Hájek z Liboèan.

Máte za sebou spoustu práce. Co pro
vás bylo nejzajímavìj�í, vìdecká práce,
pøeklady nebo pedagogická èinnost?

Asi v�echno dohromady. Já jsem byla
v�dycky spí� osvìtový typ, ne vìdecký,
víc ne� bádat mì bavilo psát, pøekládat
a mluvit pro lidi. To, co mì zajímá, ráda
pøedávám dál.               ALICE MARXOVÁ

26. januára tohto roku bola slávnostne
otvorená stála expozícia Múzea holokau-
stu v Seredi. Ide o jediné múzeum svojho
druhu na území Slovenskej republiky. 

Miesto, ako aj èas otvorenia múzea sú
symbolické. Otvorenie sa konalo pri prí-
le�itosti Medzinárodného pamätného dòa
holokaustu (27. január) a expozícia mú-
zea sídli v priestoroch bývalého pracov-
ného a koncentraèného tábora, v ktorom
poèas holokaustu trpeli tisíce �idov. 

Seredský tábor vznikol z iniciatívy slo-
venského ¾udáckeho re�imu na jeseò roku
1941. Spolu s inými pracovnými tábormi
mal byt�pôvodne �odpoveïou� re�imu na
otázku èo robit�s masou ¾udí, ktorí boli ari-
záciou okradnutí prakticky o v�etok maje-
tok. Krátko po zaèiatku budovania tábora
sa v�ak pohlavári vojnového slovenského
�tátu a nacistickej tretej rí�e dohodli na
tom, �e �idia budú
vyvezení zo Sloven-
ska na územie nacis-
tami okupovaného
Po¾ska. Následne od
marca do októbra
1942 deportovali
slovenské �tátne or-
gány takmer 58 000
�idov. Aj v tomto
období poslú�ili pri-
estory seredského tábora ¾udákom na sú-
streïovanie �idov zo západného Sloven-
ska pred ich zaradením do transportu. Keï
boli deportácie na jeseò roku 1942 poza-
stavené, tábor naïalej plnil funkciu pra-
covného tábora. �idovskí väzni, ktorých
re�im nazýval �zaradenci�, tu vyrábali ná-
bytok, betónové rúry, hraèky a mnoho in-
ých tovarov. Zná�ali bitku, poni�ovanie.
Pracovný tábor �idov, nech sa u� volal
akoko¾vek, bol predov�etkým väzením, do
ktorého posielali bez súdu. Po vypuknutí
Slovenského národného povstania sa zda-
lo, �e zanikne, no nemecké okupaèné jed-
notky spolu so slovenskými kolaborantmi
tábor obnovili a zaèala ïal�ia tragická ka-
pitola v jeho histórii. Sereï bola miestom
sústreïovania a týrania tisícov zaistených
�idov, ale aj mnohých Ne�idov. V septem-
bri 1944 prevzal velenie nad táborom ne-
mecký expert na organizovanie transportov
Alois Brunner, ktorý pri�iel z poverenia
Adolfa Eichmanna dokonèit��rie�enie �i-
dovskej otázky� na Slovensku. Od konca

septembra a� do 31. marca 1945 vypravili
zo Serede pod Brunnerovým velením 11
transportov, v ktorých do vyhladzovacieho
tábora Auschwitz-Birkenau, ale aj do
Sachsenhausenu, Terezína a ïal�ích tábo-
rov deportovali viac ako 11 500 �idov.

Múzeum holokaustu v Seredi zriadilo
Slovenské národné múzeum � Múzeum �i-
dovskej kultúry. Ako na slávnostnom otvo-
rení povedal riadite¾ SNM � Múzea �idov-
skej kultúry prof. Pavol Me�t�an, stalo sa
tak vïaka vláde Slovenskej republiky, eu-
rópskemu regionálnemu operaènému pro-
gramu a Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky. Múzeum e�te nie je úplne do-
konèené a v rámci otvorenia bola verejnos-
ti zatia¾ sprístupnená iba jeho prvá èast�. 

Slávnostného otvorenia múzea sa zúèast-
nili bývalí väzni seredského tábora a pre�iv�í
holokaustu zo Slovenska i zo zahranièia.

Svojou úèast�ou ho
poctili aj v�etci naj-
vy��í ústavní èinitelia
Slovenskej republiky
a významní zahraniè-
ní hostia, medzi nimi
predseda vlády Èes-
kej republiky Bohu-
slav Sobotka, minis-
ter kultúry ÈR Daniel
Herman, èi podpred-

seda izraelského Knesetu Jicchak Vaknin. 
Pásku na zrekon�truovaných priesto-

roch múzea symbolicky prestrihli prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kis-
ka, predseda Národnej rady Slovenskej
republiky Peter Pellegrini, predseda slo-
venskej vlády Robert Fico a minister
kultúry Marek Maïariè.

Premiér R. Fico vo svojom prejave
povedal, �e slovenská vláda dala na úèe-
ly rekon�trukcie priestorov a zriadenia
múzea dohromady finanèné prostriedky
v celkovej vý�ke asi 2,7 milióna eur
a plánuje investovat�ïal�ie prostriedky. 

Ako pre médiá povedal jeden z pre�iv-
�ích, p. Naftali Fürst, otvorenie Múzea ho-
lokaustu v Seredi je aktom, ktorý bolo tre-
ba urobit�pred viacerými rokmi, no te�í ho,
�e sa tak napokon stalo. S tým mo�no len
súhlasit�. Je dobré, �e aj na Slovensku, kto-
ré má takú bolestnú skúsenost�s nacistic-
kou kolaboráciou, od 26. januára tohto
roku existuje Múzeum holokaustu.

JÁN HLAVINKA
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Múzeum holokaustu v Seredi. Foto archiv.
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14. marca tohto roku neboli zaznamena-
né �iadne výraznej�ie profa�istické akti-
vity. Kotleba a èast�jeho poslancov (Mar-
tin Beluský, Natália Grausová a Peter
Krupa) sa na Martinskom cintoríne
v Bratislave poklonili pred pamätníkom
odsúdeného prezidenta Tisa. Svoju úèast�
na podujatí odmietli komentovat�. 

Zmienku si v�ak zasluhuje spoloèné
vyhlásenie najvy��ieho predstavite¾a
katolíckej cirkvi na Slovensku, predse-
du Konferencie biskupov Slovenska, ar-
cibiskupa metropolitu Stanislava Zvo-
lenského a predsedu ÚZ �NO Igora
Rintela zverejnené 14. marca.

Vyhlásenie (ktoré je kompromisom
dvoch odli�ných poh¾adov) priná�ame
v plnom znení:

PRÍZNAKY OBÁV A NEPOKOJA
Dnes si pripomíname výroèie známej en-
cykliky Pia XI. �Mit brennender Sorge�.
�S horlivou starost�ou�
napísal tento pápe�
v roku 1937 Nemcom,
preto�e nechcel, aby
cirkev zostala medzi
�spoluvinníkmi za ne-
informovanost�� po tom,
èo sa k moci dostal
Hitler a jeho vplyv za-
siahol celú spoloènost�.
Pápe� jasne odsúdil rasovú ideológiu
a oznaèil ju za neprijate¾nú pre krest�a-
nov. �Veriacim v Boha nie je ka�dý, kto
reènícky pou�íva slovo Boh,� zdôraznil.
�Len povrchné mysle mô�u pod¾ahnút�
bludu a horlit� za národného Boha, za
národné nábo�enstvo, nerozumne sa
pokú�at�vtesnat�Boha, stvorite¾a celého
sveta [...] do hraníc jedného národa,
uväznit�ho do krvného priestoru jedinej
rasy.� 

Kritika rasizmu vtedaj�ieho re�imu
bola prorocká: existujúce predsudky sa
rozhoreli do nenávisti � a nenávist�
spôsobila katastrofu. Strach, ktorý za-
chvátil ¾udí kvôli príslu�nosti k men�ino-
vým rasám, sa nedá vymazat�z pamäti.

S ve¾kým znepokojením preto kon-
�tatujeme, �e sme v týchto dòoch nano-
vo zaznamenali príznaky obáv a nepo-
koja. Obracajú sa na nás star�í ¾udia,
ktorým sa v pamäti vynárajú spomienky
a hovoria o svojej úzkosti zo súèasného

vývoja. Sme presvedèení, �e je potrebné
v�etkých pozvat�k pokoju, ale aj k vá�-
nej obozretnosti v politickom a nábo-
�enskom �ivote. Táto obozretnost� je
o to naliehavej�ia, �e dne�ný deò nám
pripomína aj obdobie, poèas ktorého
sme dopustili násilné vyvezenie desia-
tok tisícov �idov z na�ej krajiny. Ani tí
predstavitelia Slovenska, ktorí boli ska-
lopevne presvedèení, �e konajú za Boha
a za národ, sa vtedy nevyhli spoluúèasti
na ve¾kom ne�t�astí. História pozná
mnohé prípady, keï sa �tátna moc obrá-
tila proti �idom a podrobila ich krutému
a ne¾udskému zaobchádzaniu. Cirkev
u� neraz v minulosti odsúdila takéto
skutky a oznaèila ich za neprípustné.
Preto odsudzuje aj zloèiny a krivdy voèi
�idom, ktoré sa udiali na Slovensku
v rokoch 1939�1945. 

Katolíci i �idia, pouèení dejinami, ne-
smieme dopustit�, aby sa na�e slová ale-

bo èiny obrátili proti
komuko¾vek: ka�dý, aj
ten najmen�í prejav ra-
sovej alebo nábo�en-
skej nezná�anlivosti
nám musí zostat�cudzí.
Nesúhlasíme zo �iad-
nou výzvou na násilie.
Dúfame v obrátenie
tých, ktorí prípadne aj

sadajú do parlamentných lavíc a hovoria
jedným dychom o Bohu a národe, ale
zároveò neváhajú útoèit� na ¾udí len
z dôvodu ich inej farby poko�ky èi od-
li�ného nábo�enského presvedèenia.
Na�e nábo�enstvá sú nezluèite¾né s ra-
sizmom, antisemitizmom a výzvami na
násilie. Roztrpèenie nad problémami
nesmie vydlá�dit�cestu radikálnym rie-
�eniam, ktorým chýba potrebné rozli-
�ovanie. Obraciame sa na v�etkých
obyvate¾ov Slovenska, aby sa vyhli
akémuko¾vek extrémizmu. Usilujme sa
viac o zachovávanie spravodlivosti, pre-
javujme väè�iu vzájomnú úctu a preko-
návajme sebectvo h¾adaním spoloèného
dobra. Tam vidíme autentickú cestu zo
súèasnej krízy.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup metropolita, predseda KBS; 

Igor Rintel, predseda Ústredného zvä-
zu �idovských nábo�enských obcí v SR 

JARO FRANEK

K PARLAMENTNÝM
VO¼BÁM 
NA SLOVENSKU

(dokonèení ze str. 3)
Krátko pred vo¾bami (29. 2.) priniesla tlaè
správu o verejnom vyjadrení historika Ústa-
vu pamäti národa Dr. Martina Lacka, ktorý
vyjadril svoju podporu Kotlebovi spolu s ka-
tolíckym básnikom Teodorom Kri�kom,
(pí�e oslavné básne na Jozefa Tisa) a tromi
katolíckymi kòazmi (Jánom Ko�iarom, Ig-
nácom Juru�om a jeho bratom Gabrielom
Juru�om). Pod¾a menovaných je Kotleba je-
diný z politikov, ktorý pokraèuje �v línii ne-
kompromisnej obhajoby slovenských zá-
ujmov�. Dr. Martin Lacko je najèastej�ie
citovaný historik ÚPN a jeho vyjadrenie
sympatií v prospech Kotlebovej fa�istickej
strany je konzistentné s jeho inými verejný-
mi vyjadreniami. Jeho zamestnávate¾ (ÚPN)
sa od svojho zamestnanca pravidelne �di�-
tancuje� slovami, �e sa jedná o �súkromné
názory zamestnanca Dr. Lacka�. 

Treba sa zmienit�aj o poslednej, ale najv-
plyvnej�ej in�titúcii, ktorá má svoj (leví) po-
diel na tom, �e Slovensko nie je vyrovnané
so svojou fa�istickou minulost�ou. Je to ka-
tolícka cirkev na Slovensku, ktorá sa vytr-
valo bráni diskusii o rokoch 1939�1945
a nechce hovorit� o spoluzodpovednosti
cirkvi za dianie v Slovenskom �táte. Pocho-
pite¾ne, medzi slovenskými katolíkmi je
mno�stvo ¾udí, s ktorými je mo�né otvorene
a bez vzniku trecích plôch hovorit�o podiele
cirkvi na dianí v Slovenskom �táte, ale ofi-
ciálne in�titúcie a najvy��í predstavitelia
slovenských katolíkov dodnes nevyslovili
otvorene kritické slová na adresu re�imu,
alebo na osobu prezidenta Tisa a ïal�ích
predstavite¾ov �tátu, ktorí boli prepojení
s cirkvou. Vyjadrenia katolíckych predstavi-
te¾ov sú spravidla formálne slu�né, ale ostá-
vajú vo v�eobecnej, a� vágnej rovine (�od-
sudzujeme akéko¾vek násilie�). Kritici
týchto vyjadrení tvrdia, �e cirkev sa k tejto
problematike dlhodobo odmieta vyjadrit�,
preto�e v popravenom prezidentovi Tisovi
vidí nevinného muèeníka.

Èo dodat�na záver? Dalo by sa povedat�,
�e sa nestalo niè neèakaného. Keï má spo-
loènost�dlhodobo problémy, keï zároveò dl-
hodobo propaguje fa�izmus, keï vychováva
mláde� v duchu obdivu Slovenského �tátu,
niet sa èo èudovat�výsledku, aký slovenská
spoloènost��zo�ala� v parlamentných vo¾-
bách 5. marca 2016. Zhodou okolností je
tento deò výroèím nástupu A. Hitlera k mo-
ci. Sám poslanec Kotleba sa vyjadruje aj
k budúcnosti. Chce pokraèovat� v politike
a posunút�¼S NS medzi vládne strany. Per-
spektívy sú skvelé.                  JARO FRANEK

Marian Kotleba. Foto archiv.

SPOLOÈNÉ VYHLASENIE 
KATOLICKEJ CÍRKVE A ÚZ �NO
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�Pro pokolení utlaèených v exilu, abych
potì�il du�e zarmoucených obyèejných
lidí, kteøí si tì�ce dobývají chléb, a pro-
to, aby si po námaze a strázních odpo-
èinuli, nabízím jim ètení o mnoha vì-
cech starých i nových.�

David Gans (1541�1613)

Kronika RATOLEST DAVIDOVA vy�la po-
prvé v Praze roku 1592. Jako�to souhrnné
a detailní pojednání o �idovských i ne�i-
dovských dìjinách od stvoøení do oka-
m�iku jeho vyti�tìní je Gansùv spis zcela
jedineèný. Po vzoru ranì novovìkých
kosmografù koncipoval Gans svùj histo-
rický spis jako souèást �ir�ího plánu, jen�
mìl zahrnovat také pojednání o matema-
tice, geometrii, astronomii a geografii.
Ratolest Davidova proto obsahovala také
pasá�e o chronologii a zejména v pøed-
mluvách k obìma dílùm oslovovala teh-
dej�í vzdìlané laické ètenáøe (baalej ba-
tim). Z ostatních spisù se Gans pokusil
vydat astronomicko-geografický spis Ma-
gen David, z nìj� v�ak vy�la pouze krátká
upoutávka (Praha 1612) a celý text byl
vydán teprve roku 1743. Gansovu kroniku
lze dnes èíst z mnoha úhlù. Obsahuje
slavné pasá�e o objevení Nového svìta,
o vynálezu knihtisku, o pra�ském Maha-
ralovi nebo Mordechaji Mayzelovi, stejnì
jako témìø kolportá�ní pasá�e o císaøích,
je� se�raly za�iva my�i, nebo o devíti pyt-
lech, je� naplnili Tataøi u�ima zabitých
køest�anù. První úplný pøeklad, který prá-
vì vychází v èeském jazyce, v�ak poskytu-
je je�tì dal�í pohled. Ukazuje toti� pano-
ramatickým zpùsobem my�lenkový svìt
renesanèního �idovského vzdìlance pøe-
lomu 16. a 17. století, jeho vìdomosti
a opomenutí, jeho obavy a oèekávání,
jeho zakotvenost v �idovské tradici i jeho
usilovné hledání nového poznání.

Viz tuto novotu, která je�tì nikdy nebyla,
výborné zkrácení dìjù nejstar�ích poko-
lení, Adama, Noeho, Abrahama a ostat-
ních zbo�ných lidí, prorokù, tanaitù,
amoraitù pøemoudrých, uèencù savorai-
tù, ga´onù a vzne�ených rabínù, a� po
ná� rok 5352 od stvoøení svìta. Té� ve
druhém dílu jsou vypsány veliké vìci, je�
se staly za èasù králù Babylónu, Persie,
Øecka a Øíma, veliké èiny v�ech císaøù,
kteøí odedávna panovali, od Julia, první-
ho císaøe, jen� vládl Øímanùm, a� po na-

�eho pána Rudolfa, necht� je pový�en
jeho majestát, mu�e spravedlivého, udá-
losti v mocných zemích Francie, �panìl-
ska a Itálie, Nìmecka, Polska, Èech
a ostatních národù, nepokoje, války a kr-
veprolévání, hrozné a dìsivé noviny, je�
se pøihodily na sou�i i na moøi, vìci, je�
v kronikách nenajde�, nebot�si je nedo-

vedl pøedstavit �ádný z uèených. Jimi se
pobaví du�e zarmoucených. Tu knihu se-
psal mu� vzdìlaný, moudrý a uèený, ve-
levá�ený pan David Gans, necht�ho chrá-
ní jeho Skála, a nazval ji hebrejsky
Cemach David, to jest Ratolest Davido-
va, z dùvodù, je� uvedl v pøedmluvì. Vy-
tiskli zde, ve svaté obci Praze, hlavním
mìstì, za vlády na�eho pána císaøe Ru-
dolfa, necht� je pový�en jeho majestát,
dva spoleèníci, pøedstavený vzácný a vá-
�ený �lomo Kohen a syn jeho bratra,
mladý a uèený student je�ivy, vá�ený
Mo�e Kohen. S tiskem se zapoèalo v úte-
rý 1. sivanu 5352 podle malého letopoètu
(12. kvìtna 1592). (I, 1a, titulní strana)
¨
Kdy� ètenáø bude èíst o cti a velikosti
králù a císaøù, nepochybnì si uvìdomí,
jak veliký je ná� zármutek / a �e za své
høíchy jsme byli ze své zemì vyhnáni /
a od své pùdy vzdáleni; / proto litujme
svých høíchù / a zkoumejme své èiny /
a modleme se k Hospodinu Bohu svému
/ z celého srdce a du�e své, / aby nám
seslal na�eho Mesiá�e, / ratolest Davi-
dovu, a spasil nás / brzy, je�tì za na�ich
dnù. / Tak praví k va�í slu�bì jak otrok
pøipoutaný Josef Jekutiel, øeèený Kof-

man, syn mého pána a otce, vzne�eného
Jaakova Judy levity, necht�ho chrání jeho
Skála, písaø ve svaté obci Praze. (Z po-
známky vydavatele k 2. dílu, II, 1b)

Ty, vzdìlaný ètenáøi, si mo�ná pomyslí�:
Jaký u�itek plyne z prvního dílu této kni-
hy? V�dyt� vìt�ina vìcí se nachází ve
star�ích knihách, hlavnì v té nejvýznam-
nìj�í a nejvzácnìj�í, v Sefer juchasin,
a dìní posledních generací doplnil ji� au-
tor vý�e vzpomenuté �al�elet ha-kabala,
tak�e témìø nikdo není vynechán. Nu�e,
já øíkám, �e na tu námitku je mnoho od-
povìdí. [�] I mnì pøedkové ponechali
místo k vyniknutí. O tom ostatnì ji�
máme pøirovnání k obrovi, který zvedá
trpaslíka a nese jej na rameni, tak�e tr-
paslík vidí dále ne� sám obr. Jen�e na to
podobenství je tøeba odpovìdìt, �e já,
pokud jde o stupeò vìdìní, jsem se nikdy
nevezl na ramenou velikého autora Sefer
ju´asin, nebot�i kdybych kráèel desetimí-
lovými kroky, rozumem bych mu nedo-
sáhl ani po kotníky. V�dyt�kdo jsem já
a co je mùj �ivot (1S 18,18), kterými�
slovy mluvil David. (Z pøedmluvy autora
k prvnímu dílu, I, 2a�b)

Rovnì� jsem pokládal za nutné pøevzít
z kronik, toti� z ne�idovských historic-
kých knih, dobu v�ech ètyø øí�í, to jest
Babylónu, Persie, Øecka a Øíma, a v�ech
králù, kteøí v nich vládli, od Nimroda,
syna Kú�ova, jen� byl prvním králem
Babylónu, a� po dobu na�eho pána císaøe
Rudolfa, necht�je pový�en jeho majestát,
a zapsat mnoho událostí, které se staly
v jejich dnech. Abych v�ak oddìlil svaté
od v�edního, vìnuji jim v této knize
zvlá�tní díl, tak�e vìci Boha �ivého ne-
budou smí�eny se zále�itostmi suché
trávy. A u�itek z onìch vyprávìní i své
ospravedlnìní za to, �e jsem je pøevzal,
uvedu ve druhém dílu této knihy s pomo-
cí mé Skály, �títu Davidova. (I, 3a)

Av�ak od zaèátku pozoruji, �e mnozí
proti mnì pozvedají hlas, øíkajíce: �Co
je to za èlovìka, �e se pova�uje za vìt�í-
ho a významnìj�ího ne� my, a co ho
pudí psát knihy jako jeho mistøi, nejvìt-
�í a nejvzácnìj�í uèitelé na zemi?� Já
jsem se ale osmìlil sepsat tuto knihu
proto, �e z ní nevychází ani neèisté, ani
èisté, ani zákaz, ani dovolení, a Bùh
Nejvy��í ví, �e jsem nemìl v úmyslu vy-
vy�ovat se a chvástat se jí, nebot�i dìti
z rabínské �koly by mohly takovou kni-
hu pøepsat a sestavit. Nenapsal jsem ji

RATOLEST DAVIDOVA
Vychází první úplný èeský pøeklad kroniky Davida Ganse

Titulní list druhé èásti kroniky. Archiv �MP.     



toti� pro veliké uèence, naplnìné Tórou
jako granátové jablko zrny, nýbr� pro
lidi obyèejné a neuèené, nejmen�í a nej-
mlad�í ze �ákù, jako jsem dnes já a mnì
rovní. (I, 3a�b)

Ov�em od zaèátku pozoruji, �e se proti
mnì mnozí staví a �patnì o mnì smý�le-
jí i mluví proto, �e jsem pro obsah toho-
to druhého dílu pou�il lecèeho z vyprá-
vìní ne�idovských spisovatelù, jako
zprávy o váleèných událostech a jiné
noviny; v�dyt�to pova�ují za hor�í ne�
zabývat se svìtskými dokumenty a za-
stávají názor, �e by se mìlo zakázat je-
jich ètení o �abatu. Nebudu v�ak pøehá-
nìt a dál se ospravedlòovat, nebot�jako
mùj �tít a pavéza mohou stát mnozí
z velikých mu�ù Izraele, jako v�ichni fi-
losofové, kteøí ji� døíve èetli knihy Aris-
totela a jiných vá�ených, ctihodných filo-
sofù, z nich� si vzali to dobré a správné,
jádro snìdli a slupku odhodili. (Z pøed-
mluvy autora k 2. dílu, II, 2b)

Libu�e, knì�na, byla dcerou èeského
kní�ete Kroka, uvedeného vý�e. Byla
proslulá tím, �e dovedla vyvolávat du�e
zemøelých, co� je magie a kouzelnictví,
umìla té� dobøe hádat z rysù tváøe
i z tahù na ruce a mnoha lidem pøedpo-
vìdìla budoucnost. Slované, kteøí pøi�li
do Èech, ji zvolili svou paní a vládkyní
a ona spravovala svùj lid rozumem, vì-
dìním a moudrostí. Postavila pevný
hrad na øece Labi, který nazvala svým
jménem Libu�e, a to je mìsto pozdìji
pøejmenované na Kolín, vzdálené sedm
parasang od Prahy. (II, 51a)

Praha je nejvìt�í mìsto, hlavní mìsto
a metropole celé èeské zemì, aèkoli podle
na�í tradice byla velikým Bo�ím mìstem
ji� dávno pøed znièením druhého Chrámu.
Na nìkolika místech jsme se o ní u� zmí-
nili, pøesto vìz, �e podle názoru kronikáøù
bylo toto mìsto tehdy divokým místem,
zpusto�eným mnoha válkami, které v této
zemi zuøily. Boregk napsal na s. 5, �e ve
ètvrtém roce panování císaøe Leona knì�-
na Libu�e postavila v Praze hrad Vy�ehrad
a obnovila mìsto, které tehdy také zmìni-
lo své jméno na �Praha�, jak je tomu do-
dnes. O pùvodu jména Prahy se psalo, �e
jeden z tìch, kdo mìsto stavìli, tesal právì
døevo na práh domu, kdy� k nìmu pøi�el
nìjaký Nìmec a ptal se, jak se to nové
mìsto nazývá. Tesaø nerozumìl nìmecké-
mu jazyku a domníval se, �e se ho cizinec
ptá, co dìlá ze døeva, i odpovìdìl �praga�,

co� ve slovanském jazyce znamená
�práh�. Proto mìsto nazvali Praha. V oné
dobì se páni a �lechtici z èeské zemì do-
mluvili, shodli a prohlásili, �e je pro nì
hanbou, kdy� jim vládne dívka. Vlo�ili
v�ak volbu do rukou knì�ny Libu�e, aby
si zvolila mu�e podle svého pøání, a ona,
aby jí i za vlády jejího man�ela zùstalo
�ezlo v ruce, svou velikou moudrostí vìci
oèarovala, tak�e volba padla na jednoho
vesnièana, sedláka jménem Pøemysl
z vesnice Stadic, vzdálené jednu parasan-
gu od mìsta Teplic. I stala se Libu�e jeho
�enou. (II, 51a)

Mordechaj Mayzl je jednou ze zdí a jed-
ním ze sloupù �koly, pøední ze �tìdrých
a otec chudých, který peèuje o dobro pro
svùj lid a je oblíben u mnoha ze svých bra-
tøí (Est 10,3), první, jen� prodává obilí (Pø
11,26), jeho� veliké èiny si zaslou�í být
vypsány. Rozhodl jsem se v závìru této
knihy uvést nìkteré z jeho skutkù, aby se
pøipomínaly v ka�dém mìstì, v ka�dém
pokolení, v ka�dé rodinì, a památka na nì
u na�ich potomkù nezanikla (Est 9,28),
v�e dobré a spravedlivé, co vykonal pro
nás zde ve svaté obci Praze. Ze svého ma-

jetku vystavìl Vysokou synagogu, svatyni
ke slávì a ozdobì; daroval nìkolik svitkù
Tóry se støíbrným a zlatým náèiním vzác-
ného díla jak na�í obci, tak do Polska nebo
do svatého mìsta Jeruzaléma; postavil
dùm pro veøejné láznì a mikve; postavil
�pitál pro nuzné a strádající; dal vydlá�dit
kamením v�echna prostranství a ulice �i-
dovského mìsta � to v�e za své peníze
a na svoje náklady. K tomu je�tì vystavìl
jako dar velikou synagogu, tak skvìlou

a ozdobnou, �e se jí krásou nevyrovná
�ádná synagoga v celé diaspoøe, postave-
nou na dvaceti sloupech z hlazených ka-
menù. Nyní, kdy uzavírám tuto knihu,
konèí se i práce a náklady na stavbì, kte-
rou øídí nejlep�í a nejzku�enìj�í z øemesl-
níkù, mistøi Josef Wahl a Herz .Soref. Po-
èítá se, �e na svou stavbu vydal víc ne�
deset tisíc tolarù. V�echny tyto vìci jsou
obecného rázu, av�ak podrobností je tolik,
�e nelze vypovìdìt v�echno, co pro Bo�í
spravedlnost koná den co den. Upevòuje
zákon Tóry a ty, kdo jej studují, podporuje
v�ím potøebným, uctívá uèence krásnými
dary a dárky, láme svùj chléb hladovým
(Iz 58,7) a v pøedveèer svátkù dává chu-
dým vykrmeného býka, mouku a tuk
i ostatní potøeby. Nejchud�ím je mocnou
oporou a nuzným z na�eho mìsta pùjèuje
na ob�ivu své støíbro; o minulém svátku
Chanuka jim pùjèil najednou 800 tolarù.
Èasto obléká nahé a oblékl mnoho chu-
dých v na�em mìstì, v�echny do �atù jed-
né barvy. Ka�dý rok provdává dvì panny,
na které padne los. A je�tì jedno povím na
zakonèení: Suma, kterou vydal pøedstave-
ný velevá�ený rabi Mordechaj Mayzl za
poslední dva roky, a to na stavbu vý�e
zmínìné synagogy, na v�echny pomoci
a pùjèky, které poslal chudým ze svaté
obce Poznanì, i ty, které poskytl chudým
z na�eho mìsta, spolu s èástkami na vìna
dcerám jeho bratøí, dosahuje více ne� dva-
ceti tisíc tolarù. (I, 65a�b)

Císaø Rudolf, necht�je pový�en jeho ma-
jestát, obnovil ke slávì a nádheøe králov-
ské hroby v Praze, a proto vyzvedli krále
z jejich hrobu. Mezi nimi byli císaø Karel
IV., který zemøel ji� roku 5138, 1378 pod-
le køest�anského letopoètu, to znamená, �e
od jeho smrti uplynulo 212 let, a král La-
dislav, který zemøel roku 5218, 1458 pod-
le køest�anského letopoètu, to znamená
pøed 132 lety; a tìla tìchto dvou jmenova-
ných králù byla dosud zachovaná a úplná
a nic z nich nescházelo. Mnoho pánù se
jich dotklo a vzalo jejich ruce do svých
a vidìly je sta a tisíce lidí. Také velevá�e-
ný gaon rabi Chajim Kohen a pøedstavený
obce vzne�ený pán Juda Katz a jeho bra-
trovec, �idovský soudce Avraham Katz,
dosvìdèili, �e to vidìli na vlastní oèi, a to
ve støedu 4. elulu roku 5349, 1589 podle
køest�anského letopoètu. (II, 115b)

David Gans: Ratolest Davidova. Vydalo
nakladatelství Academia v roce 2016,
z hebrej�tiny pøelo�ila Jiøina �edinová,
692 stran, doporuèená cena 650 Kè.
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Malíøka Anna Tichová a její man�el,
oèní lékaø Albert Ticho, patøí k nejzají-
mavìj�ím jeruzalémským osobnostem
pùvodem z Moravy a v Rch jsme o nich
ji� nìkolikrát psali. Jejich osud zaujal
nedávno i amerického
oftalmologa a chirurga
Davida Reiflera (z Lé-
kaøské fakulty na Mi-
chiganské státní uni-
verzitì), který se pustil
do detailního zmapová-
ní �ivota a práce svého
�kolegy� Alberta Ti-
cha. Prvotní cíl � pro-
zkoumat podíl tohoto
lékaøe na zlep�ování
stavu zdravotní péèe
v Jeruzalémì � pøerostl
v knihu nazvanou Days
of Ticho, která na pozadí historických
událostí a souvislostí podrobnì a ètivì
mapuje osudy pøedních osobností �i-
dovské komunity v osmanské a britské
Palestinì od roku 1912 a� do zalo�ení
Státu Izrael v roce 1948.

STARÉ �TICHÉ� ÈASY
Jak autor uvádí v pøedmluvì, hebrejský
pøepis jména Ticho znaèí hovorový po-
jem pro �staré èasy�, a tak hebrejský ná-
zev knihy, jen� by znìl Jemej Ticho, je
vlastnì slovní høíèka, vystihující podsta-
tu knihy. Mohli bychom je�tì dodat, �e
v tomto pøípadì obvyklé �staré zlaté
èasy� tak úplnì neplatí. Aèkoli Tichovi
za�ili v Palestinì dobu profesionálních
úspìchù a patøili k nejvýraznìj�ím a nej-
obìtavìj�ím z tamìj�í intelektuální a umì-
lecké spoleènosti (a mezi jejich pøáteli
byla i øada arabských osobností), za�ili tu
i v�echny komplikace a tì�kosti, které �i-
vot v této oblasti pøiná�el a dosud pøiná�í
(a je� dr. Ticho málem zaplatil �ivotem),
a nakonec se dozvìdìli o smrti velké èás-
ti svých rodin bìhem �oa. 

Kniha má dvacet kapitol sledujících
chronologicky Tichùv �ivot od dìtství
a� po úmrtí v roce 1960. �idovská per-
spektiva je v�dy zasazena do dobových
souvislostí obecných dìjin a dùle�itou
souèástí knihy je i rozsáhlý poznámko-
vý aparát a dodatky, týkající se Ticho-
vých lékaøských studií a péèe o pacienty
s trachomem v Palestinì. 

Albert (Avraham) Ticho (1883�1960)
pocházel z poèetné nìmecky mluvící �i-
dovské boskovické rodiny Ignatze
a Laury Tichových. Mìl dvanáct souro-
zencù (deset bratrù a dvì sestry), naro-

zených v rozmezí let
1873�1897, z nich�
v�ichni byli ve svých
oborech úspì�ní � at�u�
jako lékaøi, právníci èi
obchodníci s textilem.
Tichovi tedy pøedstavo-
vali typickou �idovskou
rodinu, její� potomci
plnì vyu�ili mo�nosti
�idovské emancipace
a obèanských svobod ve
druhé polovinì 19. sto-
letí. Autor mapuje Bos-
kovice Albertova dìt-

ství vèetnì topografie jeho rodného,
dnes ji� neexistujícího domu. (V Bosko-
vicích v�ak dosud stojí rodný dùm Al-
bertova otce Ignáce (ulice U templu 56)
a rodina Tichových je tu pøipomenuta
i ve stálé expozici o zdej�í historii �i-
dovské obce, umístìné v synagoze). 

Po studiu na �idovské základní sekulár-
ní �kole s nìmeckým vyuèovacím jazy-
kem (Normalschule) nastoupil Albert
roku 1894 na gymnázium v tehdej�ím
�moravském Manchesteru� Brnì a o dva
roky pozdìji pak v boskovické Löw-Bee-
rovì modlitebnì oslavil bar-micva. Ne-
dlouho pøedtím vydal vídeòský novináø
Theodor Herzl bro�uru �idovský stát. Al-
bertùv otec sice s Herzlovým pojetím po-
litického sionismu nesouhlasil, pova�oval
ho za pøíli� �sekulární�, nicménì mladý
Albert a jeho bratøi vydání díla jistì zazna-
menali stejnì jako proti�idovské demon-
strace v Praze roku 1897 a proces s Leo-
poldem Hilsnerem.

VÍDEÒ � PRAHA � JERUZALÉM
Po maturitì zaèal Ticho studovat na Ví-
deòské univerzitì medicínu. K jeho profe-
sorùm patøil i profesor Ernst Fuchs, re-
spektovaný odborník na oèní infekce, jen�
pøi univerzitì zalo�il speciální kliniku pro
léèbu trachomu. Bìhem �kolního roku
1905/06, který medik strávil na pra�ské
nìmecké Karlo-Ferdinandovì univerzitì,
studoval u neménì významného oftalmo-
loga profesora Wilhelma Czermaka.

Kdy� se jeho pobyt ve Vídni chýlil ke
konci, mladý lékaø zjistil, �e jako �id
(odmítající konverzi èi alespoò oficiální
zmìnu prvního jména Avraham, je� do-
stal po dìdeèkovi, na Albert, jak mu lidé
obecnì øíkali) nenajde na univerzitì èi
v nemocnici práci jen tak snadno. Nako-
nec mu prý jeden kolega doporuèil, aby
�se na ty antisemity vyka�lal� a ucházel
se o místo v Jeruzalémì, kde právì hle-
dají vedoucího oèní kliniky. Albert Ticho
ho poslechl a v �ádosti o místo uspìl.
Pøed odjezdem se je�tì ve Vídni stihl za-
snoubit � se svou pøímou sestøenicí, dce-
rou Albertova strýce, tehdy sedmnáctile-
tou Annou, talentovanou malíøkou.
Svatba se pak konala v Jeruzalémì a do
Svaté zemì s nimi odjela i Annina matka
a její velká opora Berta.

VÁLKA S TRACHOMEM
Kdy� Albert Ticho odjí�dìl do Palesti-
ny, nebyl dle autora knihy vylo�eným
sionistou. Jeho rozhodnutí svìdèí spí�e
o odvaze a jisté dobrodru�nosti, ale také
o vnitøní poctivosti a vìrnosti rodinným
koøenùm. Chtìl léèit, ale nehodlal � ani
naoko � pøestat být �idem. Urèitý od-
stup k bojovnému sionismu si udr�el po
celý �ivot. Nikdy netrval na jednom je-
diném výkladu událostí, pokud ten od-
li�ný nebyl vylo�enì v rozporu s prav-
dou, a aèkoli ve 40. letech podporoval
novì vzniklou stranu Ichud, pokládal se
za apolitického èlovìka. V poèátcích své-
ho pùsobení v Jeruzalémì patøil k pou-
hým 32 �idovským lékaøùm v Palestinì
a byl vùbec jediným �idovským oftalmo-
logem ve mìstì, ale nikdy netøídil své
pacienty podle národnosti èi vyznání
a léèil �idy stejnì jako Araby, vèetnì
èelných pøedstavitelù zemí v oblasti. 

Brzy po pøíjezdu se v nemocnici
Lema�an Zion (umístìné poblí� ètvrti
Mea �earim) pustil spolu se svými spo-
lupracovníky a o�etøovatelkami (k nim�
patøila naèas i jeho �ena Anna a pozdìji
dvì americké zdravotní sestry vyslané
americkou organizací Dcery Sionu) do
boje s trachomem, infekèní chorobou
vyskytující se hlavnì v nehygienickém
prostøedí. Pokud se nemoc neléèila, ve-
dla v dobì, která je�tì neznala antibio-
tika, k poru�ení rohovky a oslepnutí.
Dr. Ticho kromì léèby pomocí kapek,
mastí i chirurgických zákrokù usiloval
hlavnì o prevenci. Èinil tak plo�nými
a vysoce úèinnými prohlídkami v jeru-
zalémských �kolách a sna�il se zachytit
nemoc v poèáteèním stadiu. Jeho ruka-
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ma a poté rukama jím vy�kolených o�et-
øovatelek pro�ly tisíce dìtí, z nich� nì-
které doslova �odchytil� na ulici. Vlast-
ních dìtí se man�elé Tichovi bohu�el
nedoèkali. 

PRVNÍ LÉKAØSKÁ 
KONFERENCE
V bøeznu 1914 uspoøádali dr. Ticho a je-
ho kolegové první lékaøskou konferenci
zabývající se trachomem v osmanské Pa-
lestinì. Byla vedena v hebrejském a nì-
meckém jazyce a do�lo i na praktické
ukázky mikroskopické identifikace bak-
terie. Na závìr tøídenní konference se ko-
nal banket v hotelu Amursky u Jaffské
brány. Dle dobového zpravodajství byla
�nálada výteèná. Úèastníci pozvedli
sklenky na úspìch války proti trachomu
a na �idovské vìdecké objevy.� 

Konference v�ak byla jedním z posled-
ních �t�astných okam�ikù té doby, nebot�
za nìkolik mìsícù byla situace v osman-
ské Palestinì zcela jiná. Vypukla první
svìtová válka, Turecko vstoupilo do boje
po boku Nìmecka a Rakouska-Uherska
a pustilo se do boje s Anglièany a Fran-
couzi o Suez. Z Palestiny byli vykázáni
�ne�ádoucí cizinci�, tj. Anglièané, Fran-
couzi èi Amerièané, vìt�inou �idé, kteøí
byli brutálním zpùsobem deportováni do
Egypta. Bylo pøeru�eno po�tovní a ban-
kovní spojení s tìmito zemìmi a po míst-
ních �idech zaèaly osmanské úøady vy-
�adovat pøijetí �osmanského obèanství�
a vstup do turecké armády. Palestinská
komunita trpìla brzy hladem a nedostat-
kem lékù a dal�ích �ivotnì dùle�itých
vìcí. V této dobì se osvìdèila pomoc
amerických �idovských institucí, které
posílaly do zemì potraviny, rozdávané
pak potøebným bez ohledu na národnosti
èi vyznání. 

ROK KOBYLEK
Kromì váleèných strázní dopadla na Pa-
lestinu na jaøe roku 1915 dal�í �morová
rána� � nálet kobylek. Autor jej líèí s té-
mìø biblickým rozmachem: �První ko-
bylky byly na jeruzalémském nebi spat-
øeny 1. bøezna 1915. Po nìkolik dní se
obloha v�dy náhle zatmìla a poté se
spustila prùtr� tmavých hmyzích výmì�-
kù, které prudce a hustì dopadaly na bílé
�tìrkové cesty ve mìstì. Èerná mraèna
obèas vylétla vysoko nad zem, jindy letì-
la celkem nízko. Tou dobou té� pøelétá-
vala nad Jeruzalémem hejna migrujících
èápù, kteøí sice kobylky zdatnì po�írali,
ale na to, aby zadr�eli pohromu, jich

bylo málo. (�) Ceny mouky vylétly na
patnáct dolarù za pytel a za pytel bram-
bor se platilo �estkrát víc, ne� byla ob-
vyklá cena, a tak pøes ve�keré úsilí míst-
ní komunity i pomoc ze zahranièí se ve
mìstì zaèala objevovat úmrtí zpùsobená
vyhladovìním.�

Dr. Ticho jako obèan spøáteleného
mocnáøství sice mohl pokraèovat v práci,
ale i on podléhal výkyvùm nálad turec-
kých vládcù a nìkolikrát mu jako �idovi
hrozila deportace èi uvìznìní. Nakonec
musel ze zemì odjet i on: s Annou odce-
stoval do Dama�ku a do Jeruzaléma se
vrátili a� poté, co ho dobyla Allenbyho
armáda a z osmanského území se stala
Palestina pod britským mandátem.

NÁSILNOSTI
Dr. Ticho poté pracoval jako vedoucí
oèního oddìlení v nemocnici Hadassah
a stal se té� prezidentem jeruzalémské
Lékaøské spoleènosti. Po odchodu z ne-
mocnice se pak plnì vìnoval soukromé
praxi. Roku 1924 si s Annou zakoupili
dùm se zahradou v ulici Prorokù, jej�
rekonstruovali a poté v pøízemí pøijímali
pacienty a v patøe bydleli. Tento �Ticho
House� se stal legendou a jeho pøíjemné
prostøedí i vystavené Anniny obrazy
a Albertova sbírka chanukových svícnù
dodnes lákají náv�tìvníky. 

Jako lékaøe a èlovìka, který svou prací
demonstroval mo�nosti pokojného �idov-
sko-arabského sou�ití, ho vlna arabského
proti�idovského násilí v Jeruzalémì,
Hebronu, Safedu a dal�ích místech, je�
naplno vypukla v srpnu 1929 (a její�
první náznaky i kulminaci autor podrobnì
líèí), nesmírnì roztrpèila. Znechutil ho
i pøístup britských úøadù, které nedokáza-
ly násilí pøedejít a po masakrech (jim�
padlo za obìt�133 �idù a dal�ích nìkolik
stovek bylo zranìno) dokonce pøistoupily
na arabské výmluvy a sna�ily zakrýt sto-
py násilí. To vyvolalo otevøený protestní
dopis èlenù lékaøské komise, jen� nese
i Tichùv podpis. Úsilí o zveøejnìní prav-
divých informací o prùbìhu krvavých ne-
pokojù mìla pro dr. Ticha i témìø fatální
dohru.  V listopadu 1929 se stal obìtí
atentátu a to zpùsobem, který zní tak ak-
tuálnì, a� mrazí: pøi cestì na kliniku,
kdy� vystupoval z bryèky, mu útoèník
vrazil nù� do zad. Ticho pøe�il, ale dlouho
zùstal v kritickém stavu. Vrchní jeruza-
lémský rabín vyzval k modlitbám za jeho
uzdravení a za informace o útoèníkovi
byla vypsána odmìna 200 liber. Aè bylo
nìkolik podezøelých (mj. i lékaøùv arab-

ský pacient), za pokus o vra�du nakonec
nebyl pro nedostatek dùkazù nikdo od-
souzen.

Roku 1930 podnikli man�elé Tichovi
cestu do Evropy, nav�tívili rodinu ve Víd-
ni a zajeli i do Paøí�e, kde Anna navázala
zajímavé kontakty s galeriemi. První vý-
stavu akvarelù a èernobílých kreseb za-
chycujících krajinu kolem Jeruzaléma, ji-
mi� se proslavila, v�ak uspoøádala doma
v jeruzalémském domì. Dr. Ticho praco-
val témìø a� do své smrti v øíjnu 1960,
Anna (její� práci je v knize vìnováno
ménì prostoru) ho pøe�ila o dvacet let,
krátce pøed smrtí získala Izraelskou cenu
za malíøství. 

DETAILNÍ POPIS
Knihu Za èasù Ticha urèitì nad�enì uví-
tají fajn�mekøi specializovaní na �ivot
ji�uvu, ale kniha není zdaleka urèena jen
pro nì. Snad ka�dého musí zaujmout
a potì�it detailní popis tehdej�ích jeru-
zalémských ulic a domù, konzulátù, ne-
mocnic, �kol, sirotèincù, synagog, me�it
a kostelù, uèili�t�pro lékaøský personál,
sionistických organizací a vznikajících
institucí (vèetnì Hebrejské univerzity,
nemocnice Hadassah èi umìlecké aka-
demie Becalel), dopravního a po�tovní-
ho systému. Autor nastiòuje i èinnost
desítek osobností ji�uvu a jejich vzá-
jemných lidských, profesních, nábo�en-
ských, národnostních a ideologických
vztahù, které se na malém prostoru a v
osudových chvílích odehrávaly velmi
intenzivnì.

Pøed prací dr. D. Reiflera, je� zahrno-
vala výzkumy v archivech a muzeích
v New Yorku, Vídni, Tel Avivu a Jeruza-
lémì, studium témìø dvou set tematic-
kých publikací a tiskovin (uvedených
v bohaté bibliografii) i setkání s potomky
rozsáhlé rodiny Tichových (hlavnì Char-
lesem Tichem, autorem knihy From Ge-
neration to Generation) lze jen smek-
nout. Jeho vyprávìní sice místy zabíhá
do neuvìøitelných detailù, ale èiní to tak
vìcným a logickým zpùsobem, jako by
anatom ukazoval studentùm jednotlivé
souèásti organismu, z nich� ka�dá je
svým zpùsobem pro pochopení dìjin
blízkovýchodního regionu dùle�itá.

Kniha Days of Ticho. Empire, Manda-
te, Medicine and Art in the Holy Land
má 474 stran a obrazovou pøílohu. Roku
2015 ji vydalo jeruzalémské nakladatel-
ství Gefen Publishing House a doufej-
me, �e vyjde i èesky.          

ALICE MARXOVÁ
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Afanasij Michajloviè jednou za mìsíc
vstal v pìt ráno, a ne v sedm jako ob-
vykle, mimoøádnì peèlivì se oholil
a oblékl si èisté prádlo. Snìdl chleba
s èajem, pøes starou vojenskou blùzu
si natáhl kabát z pevného sukna a na
hlavu u�anku. V civilu se cítil jako ko-
runovaná hlava na ma�karním bále.
A skuteènì ho nikdo nepoznal, ani hlí-
daè ve vrátnici u východu z chatové
osady ho nezdravil.

Vèera nasnì�ilo a v�ude bylo èisto
a svì�e jako po generálním úklidu.
Afanasij Michajloviè do�el na autobu-
sovou zastávku. Ze zasnì�eného jízd-
ního øádu se nedalo vyèíst, kdy jede
dal�í autobus, a tak si stoupl pod støí�-
ku. Na autobus èekaly dvì �eny �
zdravotní sestra, která ho nepoznala,
tu druhou neznal on. Ale zjevnì i ona
byla místní, z vesnice. Otoèil se a za-
díval se na druhou stranu.

Jel na tajnou schùzku k milované
pøítelkyni Sofoèce, aby si popovídal,
zanaøíkal, vylil du�i, nebo co to mìl,
v�dyt�cosi musí mít i generálové, aby
si od ní vyposlechl, proè se tak sou�í.

Mìla dar hovoøit jeho jménem. Ode
dne, co k nìmu v �estatøicátém roce
nastoupila jako sekretáøka. Pracoval
na Lidovém komisariátu obrany jako
�enijní odborník a ona byla schopná
vyjádøit v�echno, pro co on nedokázal
nalézt správná slova.

Ani jednou se nespletla. Nikdy. Øí-
kala pøesnì to, co bylo tøeba. Co neby-
lo tøeba, to neøíkala. Tak to bylo a� do
devìtaètyøicátého roku, s výjimkou
války. Po válce, kdy� Afanasije Mi-
chajlovièe jmenovali náèelníkem �enij-
ního uèili�tì, vyhledal svou bývalou
sekretáøku a ta byla zase s ním jako
Áron s Moj�í�em. Generál zamumlal
cosi nesrozumitelného a podøízení
hned bì�eli za Sofoèkou, aby jim to
vysvìtlila.

Mìla dobré vychování, byla taktní.
Vychování získala na gymnáziu, kam
chodila do patnácti let, potom revolu-
ce gymnázia smetla.

A taktní byla od pøírody. Od pøíro-
dy byla také nesmírnì krásná. Hlavu
s hustým oboèím a velkýma oèima
mírnì zaklánìla, proto�e tì�ký cop

zapletený do jednoduchého drdolu ji
táhl dozadu. A� do devìtaètyøicátého.
Pak si cop ustøihla. A pøesto�e Sofoèka
nebyla vysoká, kvùli impozantnímu
poprsí, schovanému pod volnými mod-
rými èi zelenými �aty, baculatým ru-
kám s dlouhými rudými nehty a �iro-

kým zaobleným pohybùm budila dojem
veliké �eny. A je�tì jak veliké � nejen
kvùli znamenitým fyzickým pøednos-
tem, ale kvùli celému svému charakte-
ru. Pøezdívali jí Kráva. A opravdu se
krávì podobala. Krávì Evropì. Generál
o tom v�ak nevìdìl. Ale �e je bohynì,
to vìdìl. A uctíval ji. Nikdy ho nena-
padla malicherná my�lenka, �e podvá-
dí man�elku. Man�elka byla jedno
a Sofoèka nìco jiného. Docela jiného.
A kdyby se v �ivotì Afanasije Michaj-
lovièe neobjevila, ani by nepoznal, co
je to rozko� lásky, co je to �ena a jaké
hluboké zapomnìní poskytuje mu�i
znièenému �ivotem �enisty.

Za celé roky, co u nìj pracovala, a�
do devìtaètyøicátého, ho jen jedinkrát,
tìsnì pøed koncem, uvedla do trapné

situace. Klekla si pøed ním, zaboøila
tváø do jeho gabardénových rajtek a na
choulostivém místì zanechala stopu
své rudé rtìnky. Ale co mohl dìlat?
Øekl ne, o svém bratrovi nemluv.

Jaképak pøímluvy za bratra, pomys-
lel si tenkrát, zachránit tak aspoò tebe.
Ale nepovedlo se.

Generála pøedvolali na politickou
správu a oznámili mu, �e sekretáøka
musí pryè.

On jako v�dy bleko-
tal, �e prý je to potøeb-
ný, cenný kádr. A proti
nìmu mladý kapitán,
blondýn se zbytky ko-
nopných vláskù, oèi
tìsnì vedle sebe jako
bìlavá osmièka, modré
nárameníky... Nepodí-
vali se, �e pro�el fron-
tu, �e je zaslou�ilý ge-
nerál, aspoò tolik úcty
mohli mít a pøidìlit mu
plukovníka...

�Kryjete milenku,�
povídá. �Vy víte, �e já
vím, �e vy víte...�

�Dìlejte, jak myslí-
te,� rezignoval Afanasij
Michajloviè po hodinì
rozhovoru, �máte vlast-
ní úøad, já jsem tu pøes
cesty, mosty, pøístupo-
vé koleje.�

Blondýn se nepøívìti-
vì usmál, pøikývl. Sou-
hlas s jejím propu�tì-
ním mu v�ak nestaèil.

Smlouvání pokraèovalo. Byl to témìø
pracovní rozhovor, ale kapitán na ge-
nerála tlaèil a tlaèil, vìdìl v�echno
o úøedních zále�itostech i tajných
schùzkách. Dìlal jen nepøímé nará�-
ky, na rovinu neøekl nic, a pak najed-
nou bác ho! A do Dajevovy ulièky k ní
náhodou nechodíte? A se Sofoèèinou
sestrou Annou Markovnou se snad ne-
znáte? Je to profesorka, ne? A co její-
ho bratra Josifa Markovièe, herce ze
Státního �idovského divadla, toho vù-
bec neznáte?

Zjevnì jim nejde jen o Sofoèku, do-
cvaklo Afanasiji Michajlovièi. Celý se
zpotil.

Rozejdeme se? Roze�li se � staèil
jediný podpis. Druhý den mu poslali
novou sekretáøku a Sofoèka pøestala
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existovat. Neexistovala víc ne� ètyøi
roky. Zaèátkem ètyøiapadesátého roku
se vrátila z Karagandy. Ubìhl rok, ne�
se znovu potkali. A kde se potkali!
Bylo to a� komické! Na trhu v Nacha-
binu, brzy ráno, v èervnu. Afanasij Mi-
chajloviè nakupoval øedkvièky a mr-
kev. V nedìli èekali hosty, Antonína
Naumovna mìla spoustu práce, zapo-
mnìla poslat slu�ebnou na trh. Afana-
sij Michajloviè se nabídl sám, chtìl
v nedìli pryè z domu, aby utekl pøed
kuchyòským zmatkem. Odjel vlastní
pobìdou, bez øidièe.

Sofoèka ho poznala jako první a vy-
hnula se mu.Cop u� nemìla, u� nebyla
tak kyprá, tváø si zakrývala rukou, tu
mìla stále stejnou, velkou, s dolíèkem
pod ka�dým prstem. Jen nehty nemìla
nalakované rudì, ale svìtle rù�ovì.
A on tu ruku poznal. Dlouhé roky ho
tou rukou hladila po ple�até hlavì
a lehce jedním takovým pohybem sní-
mala rozèilení a neklid. Vydal se za ní,
dohonil ji: �Sofie Markovno!�

�Afanasiji!� øekla a pøikryla si ústa.
�Pane bo�e!� Z bìloskvoucích zoubkù
zbyl jen ka�dý druhý. �Propustili tì?�

�Pøed jedenácti mìsíci, loni v èer-
venci.�

�Proè ses neozvala?� Nemohl ji
oslovit jménem, ani jménem a jmé-
nem po otci.

Mávla svou krásnou rukou a vydala
se dál po cestì, pryè od nìj. Dohonil
ji, chytil ji za rameno. Zastavila se
a rozplakala. Sundal si civilní slamì-
ný klobouk a taky se dal do pláèe. Ne-
byla jako døív, byla úplnì jiná, ale za
chvilku splynuly v jednu � ta ma-
jestátní krasavice a ta dne�ní, pohublá,
o�klivá, ale i tak nejlep�í ze v�ech na
svìtì.

Bydlela nedaleko, na chatì u sestry
Anny Markovny. Nechal auto u trhu
a �el ji doprovodit. �li mlèky, beze
slov � obìma se svíralo hrdlo. Pøe-
mý�lel o jediném: ví o tom podpisu?
Zastavila se, ani� by do�li na místo:

�Tady se rozlouèíme. Nechci, aby tì
vidìli. A ani ty to nemá� zapotøebí.
Ví�, mého bratra zastøelili.�

Ví to, pomyslel si. Srdce mìl a�
v �aludku, bylo mu na zvracení. Ale
co ví? Mo�ná si myslí, �e jsem udal
jejího bratra?

Sofa ho s Josifem seznámila, byl to
veselý mladík, pracoval v divadle u Mi-

choelse a taky psal hebrejsky nìjaké bá-
chorky. Vidìli se asi dvakrát. Ale Afana-
sij Michajloviè se podepsal jen jednou.
A s bratrem to nijak nesouviselo.

�Bydlí� poøád v Dajevovì ulièce?�
�U sestry. Pokoj mi vzali. Bydlí tam

domovník,� prohodila lhostejnì a on
si vzpomnìl na její pokoj provonìný
parfémem Rudá Moskva, na hromadu
pol�táøù, sbírku lahvièek a koèek �
porcelánových, sklenìných, kamen-
ných. �Slíbili mi, �e domovníka vy-
stìhují a pokoj mi vrátí.�

Pokoj jí opravdu záhy vrátili. Afa-
nasij Michajloviè jí obèas zavolal
z budky na staré, je�tì pøedváleèné
èíslo, chtìl ji nav�tívit. Sofie Markov-
na dlouho odmítala:

�Radìji ne, nechci, nemù�u.�
A jednou øekla: �Pøijï.�
A on �el opìt po zadním schodi�ti,

proto�e Sofiin pokoj byl obrácený do
dvora. Ani pøedtím nechodil hlavním
vchodem, kde byly velké dveøe, ovì-
�ené sedmi zvonky, i pøedtím jí klepal
na stìnu a ona odklopila velký hák
a zaplnila sebou a svým sladkým par-
fémem celou tmu zadní chodby a ved-
la ho za ruku do svého hnízdeèka, do
svých pol�táøù, peøin a on se schová-
val do tepla jejího nádherného poddaj-
ného tìla.

A ve�kerá nìkdej�í blízkost se vráti-
la, dokonce je�tì silnìj�í � proto�e to
bylo nav�dy ztracené a nyní neèekanì
nalezené.

Zaèal druhý díl dlouhého filmu o vel-
ké lásce. Po pravdì øeèeno se zmìnilo
jen jedno � o práci nepadlo ani slovo.
Sofie Markovna byla jako v�dy velmi
taktní. Na nic se ani neptala. O svých
�patných èasech nevyprávìla. Mluvili
o tom, o èem zaèal on. Nejèastìji o do-
mácích zále�itostech, o rodinì. A stále
o Oleòce, o dceøi. Sofie Markovna
Oleòku znala od narození, ale jen na
dálku. Jen z fotografií. Jednou, krátce
pøed tím ne�tìstím, je�tì v devìtaèty-
øicátém, se rozhodl, �e Sofii Markov-
nì Oleòku uká�e � koupil tøi lístky do
divadla, na dìtský balet Doktor Bolí-
to. Dva lístky do první øady dal Olje
s kamarádkou, tøetí na sousední místo
pøinesl Sofoèce. Dívky sedìly vedle
Sofie Markovny, ona se dívala na nì
a ony na jevi�tì.

Fotografie malé holèièky od té doby
visely na zdi. A tak to �lo dál � Sofoè-

ka se velice zajímala o Oleòku. Afa-
nasij Michajloviè by toho o své dceøi
snad ani tolik nevìdìl, kdyby o ní ne-
sbíral informace pro Sofii: jakou do-
stala známku z diktátu, v jakém mu-
zeu byla minulou nedìli.

Roky plynuly a Sofoèka se dozvìdì-
la, �e Olju pøijali na univerzitu i �e se
brzy vdala. Nepovedené Oljino man-
�elství neschvalovala od samotného
zaèátku. Øíkala: Ne, na�e Oleòka ho
intelektuálnì pøevy�uje, najde si nì-
koho zajímavìj�ího, pamatuj na má
slova. Ukázalo se, �e mìla pravdu. Ve
v�em mìla pravdu. A kdy� zaèaly
Oljiny nepøíjemnosti, Sofie Markovna
mu správnì poradila: Fe�o, jdi do dù-
chodu.

Sám by se nikdy neodhodlal, ale ode-
�el a zachránil si zdraví. A po odchodu
do dùchodu se �ivot zmìnil vlastnì
k lep�ímu. Rozhodnì k lep�ímu.

Svou ka�domìsíèní náv�tìvu Afa-
nasij Michajloviè Sofoèce dopøedu
nehlásil. Nemìli to ve zvyku. Èekala
ho v�dy, do dvanácté z domu neodchá-
zela. V lednièce pro nìj mìla zmra�ené
mleté maso do palaèinek. Rychle zadì-
lala tìsto, honem osma�ila palaèinky
tenké jako papír, stoèila do trubièek
dvì s masem a jednu se sladkým tvaro-
hem. K masovým podávala vodku na
mateøídou�ce, k tvarohové èaj. V�ech-
no, co vaøila, bylo trochu nasládlé �
maso i ryby. Ale ta nasládlost jako by
nebyla od cukru, byla její vlastní, slad-
ká byla i vùnì jejího tìla, obleèení,
postele.

Dvacátého bøezna jel generál za pøí-
telkyní naposledy, co� netu�il. Vìdìl
jen, �e od jeho poslední náv�tìvy neu-
plynul ani mìsíc, jen dva týdny a kou-
sek, ale najednou ho pøepadl smutek,
a tak vyrazil pøedèasnì. Autobus nemìl
zpo�dìní, vlak pøijel naèas. Na Ri�ské
nádra�í dorazil podle jízdního øádu,
v devìt padesát. Za mìstem vládlo ti-
cho, ale na námìstí víøila vánice. Za-
tímco kupoval kvìtiny, mimózu, vánice
utichla, vykouklo sluníèko. Nastoupil
do trolejbusu. Èasovì to v�echno sedì-
lo, ale Afanasij Michajloviè kdoví proè
zneklidnìl. A co kdy� nebude doma?
Mo�né je v�echno � tøeba �la k dokto-
rovi nebo na nákup. Nahmatal klíè
v kapse. Sofoèka mu u� dávno dala klíè
od pokoje, pro ka�dý pøípad. Co� ne-
mìlo valný smysl, nebot�klíè od vstup-
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ních dveøí nemìl. Stejnì by se bez ní
do bytu nedostal, proto�e zadní vchod
byl v�dy zavøený na velký hák.

Kdy� se blí�il k domu, zase zaèalo
foukat. Afanasij Michajloviè si v�iml, �e
u domu je spousta lidí, stál tam autobus,
nìkolik osobních automobilù. To v�ak
byl cizí �ivot, jeho se netýkal. Vylezl na-
horu po zadním schodi�ti, zaklepal na
zeï a èekal pøede dveømi, �e se hák ka�-
dou chvíli uvolní. Èekal dost dlouho. Ni-
kdo neotevíral. Znova zaklepal. Mìl dát
vìdìt pøedem, mìl snad zavolat. Ale ni-
kdy si nevolali. Sofie Markovna od jisté
chvíle pøestala telefonu dùvìøovat.

Pùjdu hlavním vchodem, rozhodl se
Afanasij Michajloviè a se�el na dvùr.

Autobus manévroval u domu, couval
co nejblí� k hlavnímu vchodu. Lidé
s kvìtinami odskoèili stranou.

Pohøební vùz, lhostejnì konstatoval
Afanasij Michajloviè.

A vzápìtí ho zamrazilo: koho tu po-
høbívají?

A vm�iku pochopil, �e ji, Sofii Mar-
kovnu.

Podíval se na okno, které bylo dál
od vchodu � v tu chvíli se rozlétlo,
jako potvrzení jeho dohadù. Hlavní
vchod byl dokoøán a vyná�eli z nìj ve-
likou strohou rakev. Nevyná�eli ji, jak
se slu�í, nohama dopøedu, ale hlavou.
A hlava, která le�ela vysoko na pol-
�táøi, byla její � krásná hlava, bledo�-
lutá tváø, rudì namalované rty. A do
nosu ho udeøila sladká vùnì.

Generál se zapotácel a pomalu klesal
k zemi. Nenechali ho spadnout, kdosi ho
chytil. Pod nos mu strèili èpavek, pro-
bral se. �enská tváø, kterou pøed sebou
uvidìl, mu byla nìjaká povìdomá. Stej-
ný typ jako Sofie Markovna � velká hla-
va, velké hnìdé oèi, mu�ská ramena. Jis-
tì, byla to její sestra Anna Markovna,
Anìèka.

�Vy, vy!� øekla mu velmi ti�e, ale
rozzlobenì. �Co tady dìláte? Jak se
opova�ujete? Vypadnìte!�

A tak �el pryè. Nevidìl, jak rakev vy-
robenou na objednávku, proto�e pro
tak tlusté lidi hotové nemìli, s náma-
hou vmáèkli do dokoøán otevøených
zadních dveøí pohøebního vozu, jak na-
sedalo do autobusu poèetné �idovské
pøíbuzenstvo. Nevidìl ani dvì své bý-
valé spolupracovnice, s nimi� Sofie
Markovna udr�ovala styky po návratu
z Karagandy.

Poznaly ho, vymìnily si pohledy.
Je�tì dlouho budou probírat jeho, So-
foèku, vymý�let rùzné dohady. A na-
konec dojdou k názoru, �e Sofoèka je
vodila za nos, kdy� jim vyprávìla
o vysokém tlaku, o stáøí a samotì, ale
ve skuteènosti se stýkala se svou lás-
kou ve výslu�bì. Zamyslely se, spoèí-
taly si to. Vy�lo jim, �e od pìtatøicáté-
ho roku to bylo dvaatøicet let, pokud
nebudeme poèítat nucené pøestávky.

Generál s mimózami v promodralé
ruce �el na trolejbus. Tak�e Sofoèka
v�echno vìdìla. A odpustila mu.

*   *   *

Román Zelený stan je u� tøetí knihou
LJUDMILY ULICKÉ, která vychází èesky.
Autorka, narozená v roce 1943 v ba�kir-

ském mìsteèku Davlekanovo, kam byla
její rodina za války evakuována a odkud
se na konci tého� roku vrátila do Mosk-
vy, patøí v dne�ním Rusku k nejètenìj�ím
autorùm a vìt�ina z jejich dìl vychází
také v pøekladech do mnoha jazykù. 

Ulická pochází z �idovské rodiny.
Oba dìdeèkové � Jakov Ulickij i Boris
Ginzburg � pro�li stalinskými lágry
a vyhnanstvím. Vystudovala na biolo-
gické fakultì moskevské univerzity
genetiku, které se nìkolik let vìnova-
la, v roce 1979 nastoupila do Komor-
ního �idovského hudebního divadla
jako dramaturgynì, psala divadelní
hry i scénáøe. 

Na konci 80. let se Ljudmila Ulická
zaèala vìnovat próze. Její první kni�nì
publikované texty, soubor devíti poví-
dek s názvem Sonìèka (1992, èesky
2004), zaznamenaly velký ohlas v Rus-
ku i v zahranièí. Ve Francii byla této

knize udìlena Prix Médicis za nejlep�í
pøekladovou knihu roku 1996. Povídky
zachycují osudy a údìl lidí, �ijících ve
30. letech minulého století v SSSR. Ná-
sledovaly romány Médea a její dìti
(1996), jejím� hlavním tématem je depor-
tace men�in z Krymu na konci druhé svì-
tové války, Daniel Stein, pøekladatel, po-
jednávající mimo jiné o postavení
pokøtìnéno �ida v právì vzniklém Státu
Izrael, a dal�í knihy. Autorka jich publi-
kovala do souèasné doby u� témìø dvì
desítky.

V Zeleném stanu, který èeský ètenáø
právì dostává do rukou, najdeme
mnohá z témat, jim� se Ulická v ji�
publikovaných prózách vìnovala: lág-
ry, deportace, samizdat, role knih
a spisovatelù v zemi, kde literatura
tradiènì supluje svobodu a spravedl-

nost i osudy lidí, kteøí ne-
chtìjí nebo nejsou schopni
akceptovat jednotvárný
a nedùstojný �ivot, který
jim re�im pøedepisuje. Tato
témata (a mnohá dal�í) se
v Zeleném stanu prolínají
a spojují v kontrapunktu,
který vytváøí celek, jím� je
silná výpovìï o èasech
ohranièených úmrtím dvou
Josifù: diktátora Josifa Sta-
lina v roce 1953 a básníka
a disidenta Josifa Brodské-
ho v americkém exilu roku
1996. Mù�eme se z ní
o Rusku druhé poloviny 20.
století dozvìdìt mnohé, co

je dobré si uvìdomit a znovu pøipome-
nout. 

Je také zajímavé porovnat, jak zhruba
o stejném období a zdánlivì ze stejných
pozic pojednává Josef �kvorecký v In-
�enýru lidských du�í a jak Zelený stan
Ljudmily Ulické. Oba texty mají mnoho
spoleèného, ale brzy zjistíme, �e for-
málnì i co do pøístupu k hlavnímu téma-
tu, kterým je �ivot v totalitním systému,
se prakticky stále, nìkdy takøka nezna-
telnì, jindy i podstatnì odli�ují. Takové
srovnání mù�e slou�it mimo jiné i jako
pøíspìvek do diskuse, jak dalece patøí
nebo nepatøí dìji�tì obou románù a je-
jich historie v druhé polovinì 20. století
pod pojem východní Evropa.              jd

Ljudmila Ulická: Zelený stan. Pøelo�ila
Alena Machoninová, vydalo nakladatel-
ství Paseka 2016. Pevná vazba, 496 stran.
Doporuèená cena  449 Kè.
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Dne 21. bøezna 1945 stanul ètyøiadvaceti-
letý Milo� Hájek pøed nacistickým zvlá�t-
ním soudem � �Sondergericht� se konal
v Praze, v budovì Strakovy akademie,
a za odboj, jeho� souèástí byla i záchrana
nìkolika �idù, soud vynesl nad Hájkem
nejtvrd�í rozsudek, trest smrti. Milo� Há-
jek shodou �t�astných okolností tehdy pøe-
�il: po válce se stal
historikem, zapále-
ným a zaslepeným
komunistou, po
sovìtské okupaci
disidentem, a poté
jedním z mluvèích
Charty 77. Roku
1995 mu bylo udì-
leno ocenìní Spra-
vedlivý mezi náro-
dy. Zemøel letos 25.
února v Praze.

Hájek pøi�el na
svìt 12. kvìtna 1921
v Dìtenicích na Jièínsku, do �esti let byd-
lel v Libáni, pøed okupací u� �il v Praze.
Od mládí ho zajímala politika, a zatímco
otec (úøedník v cukrovaru) byl národní
socialista, syn se �posouval� víc a víc do
leva. Mnichovská dohoda Hájkem otøás-
la, druhou republiku u� nepova�oval za
svùj stát, mimo jiné kvùli rostoucímu an-
tisemitismu. K jeho nejbli��ím pøátelùm
patøil Jiøí Heller, syn �idovského obchod-
níka z Libánì: �Maturoval stejnì jako já
v roce 1940, a proto�e se po okupaci ne-
mohl uplatnit, pøestìhoval se do Prahy
k tetì, kde se �ivil jako soukromý uèitel
�idovských dìtí, kterým nový re�im zne-
mo�nil jakékoli vzdìlávání.�

S Hellerem trávili mnoho èasu, vedli
politické debaty, a kdy� se Hájek rozho-
dl, �e slo�í státní zkou�ku z nìmèiny,
aby mohl uèit, po�ádal pøítele, zda by
mu nepomohl najít nìkoho na hodiny
konverzace: �A jednoho dne Jirka pøi-
vedl Richarda Mayera, stavebního
technika z Vídnì, který emigroval po
an�lusu do protektorátu. Po nìkolika
hodinách jsem s ním zaèal mluvit
i o politice a zjistil jsem, �e byl èlenem
ilegální komunistické strany v Rakous-
ku. Byl to první �ivý komunista, se kte-
rým jsem se dostal do úzkého kontak-
tu,� øekl Hájek v rozhovoru pro Post
Bellum v roce 2008. Právì Mayer ho
prý �pøevedl� pøes hranici mezi sociál-

nìdemokratickým a komunistickým
smý�lením.

Kdy� Nìmci napadli SSSR, Milo�
Hájek se spolu s nìkolika pøáteli rozho-
dl, �e se pokusí zapojit do odboje. Uèi-
nil tak opìt skrz �idovské pøátele a zalo-
�il �buòku�, která mìla jako souèást
vìt�í organizace mj. na starost distribuci

ilegálního èasopisu
Svìt proti Hitlerovi.
V rozhovoru pro ji-
èínské Nové noviny
v roce 2002 popsal
èinnost skupiny tak-
to: �Nemìli jsme
zbranì jako vojenské
organizace, nemìli
jsme ani významné
posty a pøístup ke
státním tajemstvím.
Na ilegální organi-
zaci jsem narazil
poprvé v Praze, tam

mì získali jako spolupracovníka. Já
jsem potom získal ze svých libáòských
pøátel dal�í spolupracovníky. Musím
jmenovat alespoò tøi z nich � Vojtìch
Mencl, Miloslav Pa�out a Miroslav Hu-
òát. Vytvoøili jsme jednu buòku v Praze
a druhou v Libáni.�

V dubnu 1942 gestapo pozatýkalo ve-
dení organizace, k ní� Hájek patøil. Ti,
kdo zatím zùstali na svobodì, se v�ak roz-
hodli v odboji pokraèovat, a zcela zvlá�t-
ní dùle�itost pro nì mìla záchrana �idov-
ských kamarádù, pøevá�nì lidí z Ha�omer
Hacair: �Nìkolik mlad�ích lidí z tìchto
�idovských okruhù se rozhodlo, �e nena-
stoupí do transportu a �e se pokusí získat
fale�né papíry. Válku chtìli pøe�ít mimo
Terezín a mimo dráty koncentraèních tá-
borù. Tito lidé mì po�ádali o pomoc a to
byla velká pøíle�itost pro na�i ilegální or-
ganizaci. Nikdo z nás sice nebyl u policie,
na nìjakém vysokém úøadu nebo na faøe,
aby mohl obstarávat fale�né dokumenty,
ale pøesto jsme dokázali tyto dokumenty
shromá�dit. Celkem se v mých rukou
soustøedilo �est obèanských prùkazù, �est
nebo jedenáct, to u� nevím pøesnì, køest-
ních listù a dva domovské listy. (�) To
byl základ pro úspìch, i kdy� ne úplnì
rozhodující, aby se øada lidí vybavila fa-
le�nými doklady a potom odjela na práce
do Nìmecka, kde nebyli tolik na oèích,
anebo �ili na tyto papíry v Praze. Ov�em

musím pøiznat, �e ne v�ichni to pøe�ili.�
Skupinì se podaøilo �arizovat� sedm �idù,
z nich� dva bìhem nacismu zemøeli. Há-
jek jednomu z nich poskytl i svou vlastní
obèanskou legitimaci.

V roce 1943 se zbytek nezatèených
èlenù pùvodní �buòky� a lidé z Ha�o-
mer Hacair dohodli, �e vytvoøí spoleè-
nou odbojovou skupinu, která najde
spojení na ilegální vedení komunistické
strany: �V kvìtnu 1943 se sedm lidí se-
�lo v Mìchenicích u potoka a tam jsme
skupinu zalo�ili. Skupina se pozdìji
rozrostla asi na tøicet lidí. Zásada byla,
�e buòka bude trojèlenná a víc lidí se
nemá scházet. Ale nedodr�ovali jsme to.
Dodr�ovat konspiraci na sto procent je
takøka nemo�né.�

Skupina (vedli ji Jiøí Berger, Jiøí
Rychlý, Arno�t Neumann a Hájek) ne-
mìla jméno, po válce se jí zaèalo øíkat
Pøehledy podle strojopisu, který vydá-
vala. Její èlenové se sna�ili provádìt
men�í sabotá�e, pøedev�ím v dopravì:
�Kdyby ka�dý zapálil jeden �eleznièní
vagon, nìmecké hospodáøství by to po-
�kodilo. Získali jsme dva chemiky, kteøí
mìli plán na výrobu zápalných bomb.
Mùj poslední úkol byl, �e jsem od nìko-
ho pøevzal �elezné piliny a pøedal je dál
na výrobu bomb.� Dal�í èlenové pozdìji
vykolejili lokomotivu, zapálili nìkolik
vagonù, znièili sklad vojenských pneu-
matik atd.

Milo� Hájek byl zatèen v létì 1944,
proto�e gestapo mìlo ve vedení KSÈ
konfidenty. �Z na�í skupiny zatkli asi
deset lidí. Byli zatèeni i moji rodièe,
proto�e jsme nechávali doma pøespat
kluka, který utekl z Øí�e. To byla pro mì
nejvìt�í rána. Zatkli i mé dìvèe Vlastu
Baranovou.� Nacismus nakonec, kromì
Milo�e, pøe�ila ze zmínìných lidí jen
jeho maminka. Hájek, odsouzený k tres-
tu smrti, èekal nìkolik týdnù na popra-
vu, zachránili ho nejdøív pøátelé, jim� se
prostøednictvím úplatkù podaøilo oddá-
lit proces, a poté Pra�ské povstání. 

Patøí k paradoxùm 20. století, �e Mi-
lo� Hájek, pro kterého byl odpor k anti-
semitismu jednou z hlavních odbojo-
vých motivací, se po válce a po únoru
1948 velmi dlouho a velmi obtí�nì vy-
maòoval z komunistické zaslepenosti,
a �e dokonce ani bol�evický antisemitis-
mus kolem procesu se Slánským nena-
hlodal jeho smý�lení.  �Procitat� zaèal
teprve v roce 1956, do disentu se u� do-
stal jako �reformista�, vylouèený z ve-
øejného �ivota.                                 -adr-
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ZEMØEL MILO� HÁJEK
Ode�el jeden ze Spravedlivých mezi národy

Milo� Hájek v roce 1968. Foto archiv.



Napsáno tu�kou v zaplombovaném 
vagonu:
ZDE V TOMTO TRANSPORTU
JSEM JÁ EVA
SE SVÝM SYNEM ÁBELEM
POKUD UVIDÍTE MÉHO STAR�ÍHO SYNA
KAINA SYNA ADAMOVA
POVÌZTE MU �E JSEM

Autobiografie
Zahynul jsem pod první ranou 
a pohøbili mì
na kamenitém poli.
Havran ukázal mým rodièùm,
jak se mnou nalo�it.

Moje rodina si získala vá�nost 
z nemalé èásti i mou zásluhou.
Mùj bratr vynalezl vra�du,
mí rodièe pláè
a já mlèení.

Pak pøi�ly události dobøe známé. 
Na�e vynálezy se zdokonalily. 
Události se zøetìzily,
zaznìly rozkazy. Nìkteøí vra�dili 
po svém,
jiní po svém plakali.

Nebudu zde nikoho jmenovat
z ohledu ke ètenáøi,
nebot�detaily mohou zprvu �okovat,
po èase ov�em pùsobí únavnì:

Mù�e� zemøít jednou, dvakrát, 
ba i sedmkrát,
statisícekrát v�ak nikoli. 
Já ano.
Mé podzemní buòky dosahují v�ude.

Kdy� se Kain zaèal mno�it 
po celé zemi,
zaèal jsem se já mno�it v jejích
útrobách
a dávno jsem mocnìj�í ne� on.
Jeho pluky ho opou�tìjí a pøipojují se 
k mým,
ale i to je jen slabá pomsta.

Svìdectví
Ne, ne. Rozhodnì
to byly lidské bytosti: uniformy, 
tì�ké boty.

Jak to vysvìtlit. Byli stvoøeni 
k obrazu Bo�ímu.

Já byl stín.
Byl jsem dílem jiného Stvoøitele.

A ten na mnì milosrdnì nenechal nic, 
co by mohlo zemøít.
Utekl jsem se k nìmu, vznesl se 
k nìmu lehounký, modravý,
smíøenì, snad dokonce omluvnì:
dým navracející se k dýmu 
V�emohoucímu,
který nemá tváø ani podobu.

Suvenýr
Mìsto, kde jsem se narodil, Radautz
na Bukovinì, mne vyvrhlo ze svého
støedu, kdy� mi bylo deset let. Je�tì
ten den na mì zapomnìlo, jako bych
byl mrtvý, a já zapomnìl na nì. 
Obìma nám to tak vyhovovalo.

Vèera mi po ètyøiceti letech poslalo
suvenýr. Jako protivná tetièka, jí�
máme projevovat lásku jen proto, �e
nás pojí pokrevní spøíznìnost. Pøi�la
mi od nìj nová fotografie, jeho po-
slední zimní portrét. Na dvoøe èeká
koèár zastøe�ený baldachýnem. Kùò
obrací hlavu ke staøíkovi, který 
zamyká bránu, a láskyplnì na nìj 
hledí. Aha, to bude pohøeb. Poslední
dva zbyli v pohøebním bratrstvu �
hrobník a jeho kùò.

A pøece je to krásný pohøeb: v�ude
kolem se v prudké vánici tlaèí tisíce
snìhových vloèek, ka�dá je hvìzda
s vlastní odli�nou krystalickou 
strukturou. Poøád tatá� snaha být 
jedineèný, poøád tyté� iluze. V�dyt�
v�echny ty snìhové hvìzdièky mají
stejný základ � �est cípù, hvìzda 
Davidova. Za malou chvíli se 
v�echny rozplynou, spojí se s ostatní-
mi, promìní se v závìje, v obyèejný
sníh. Uprostøed nich pøichystalo mé
rodné mìsto hrob i mnì.

Ein Leben
V mìsíc své smrti stojí u okna
mladá �ena, elegantnì nakadeøená,

v zamy�lení se dívá ven
na hnìdé fotografii.

Zvenku na ni hledí odpolední mráèek,
mráèek roku 1934, rozmazaný, 
neostrý,
ale v�dy jí vìrný. Zevnitø
na ni hledím já, témìø ètyøletý,

zastavuji v letu míè,
zvolna vystupuji z fotografie a stárnu,
stárnu opatrnì, ti�e,
abych ji nepolekal.

Evropa, pozdì
Na obloze se vzná�ejí housle
a slamìný klobouèek. Odpust�te, 
drahá, kolik �e odbilo rokù?
Devìtatøicet a pùl, je�tì je brzy, 
brzièko,
mù�ete vypnout radiopøijímaè,
a prosím, raète se seznámit: Tohle 
je moøský vánek, seladon promenády,
povìtrný �vihák,
zvedá �ifonové �aty, s bodrým 
pleskotem
víøí nervózními listy novin: 
Tango! Tango!
A mìstský park mu vyhrává:
Líbám va�i ruèku, madam,

va�i dlaò, hebkou jako
bìlostné rouno,
v�echno bude jako døív,
v�e se v sen obrátí,
nemìjte strach, madam,
zde k tomu nikdy nemù�e dojít,
v�ak uvidíte,
zde k tomu

Nástup
Stojí tu, podupává ve vojenských 
baganèatech,
mne si dlanì: zebou ho v mrazivém 
ránu �
sna�ivý andìl, který vlastní pílí dosáhl 
pový�ení.
Najednou mu pøipadá, �e udìlal 
chybu: oèi má navrch hlavy,
zatímco s otevøeným notesem v ruce 
pøepoèítává
tìla seøazená pøed ním v pravoúhlém 
útvaru,
tábor uprostøed tábora: jen já,
jen já tu nejsem, nejsem tu, jsem 
omyl,
honem zhasnu své oèi, sma�u svùj 
stín.
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Nebudu scházet. Prosím. Poèet bude 
souhlasit
i beze mne. Nav�dy.

Pokyny k ilegálnímu pøekroèení 
hranic
Smy�lený èlovìèe, bì�. Zde je tvùj 
pas.
Nesmí� si na nic pamatovat.
Je tøeba se pøizpùsobit údajùm:
modré oèi u� má�.
Neuprchni s jiskrami sr�ícími
z komína lokomotivy:
jsi èlovìk a sedí� ve vlaku. Seï klidnì.
Má� slu�ný kabát, tìlo spravené,
nové jméno pøichystané na jazyku.
Bì�. Nesmí� zapomenout.

Návrh dohody o reparacích
Dobrá, dobrá, pánové, co jako v�dy
køièíte a dupete,
vy dotìrní strùjci zázrakù,
uti�te se!
Ka�dá vìc bude navrácena na své 
místo,
v�echny polo�ky, jedna po druhé.
Výkøik do hrdla.
Zlaté zuby do èelistí.
Strach.
Kouø do plechových komínù a odtud
dále do dutin kostí,
obrostou vás opìt kù�e a �lachy 
a budete �ít,
vidíte, je�tì si budete �ít,
sedìt v obýváku a èíst veèerní vydání 
novin.
Vida, tady vás máme! Na v�echny se 
dostane.
A pokud jde o �lutou hvìzdu, ta se 
hned odpáøe
od va�í hrudi
a odstìhuje se
na nebe.

Konec dotazníku
Va�e bydli�tì: èíslo galaxie a hvìzdy.
Èíslo hrobu.
Jste-li tam sám, èi nikoliv.
Jaká travina nad vámi vyrùstá
a odkud (napøíklad z bøicha, z oka, 
z úst apod.).

Proti rozhodnutí se mù�ete odvolat.

Do prázdné kolonky ní�e vyplòte,
odkdy jste vzhùru a co vás pøekvapilo.

* * *

Básníka, pøekladatele a literárního his-
torika, jednoho z nejvìt�ích znalcù støe-
dovìké sefardské poezie DANA PAGISE
(1930�1986) zná vìt�ina izraelských
�kolákù podle básnì �Napsáno tu�kou
v zaplombovaném vagonu�, kratièkého
�estiver�í, které se stalo jednou z nej-
známìj�í básní vì-
novaných �oa. Je to
ponìkud paradox-
ní, proto�e Pagis,
aèkoli sám patøil
mezi pøe�iv�í, této
své osobní zku�e-
nosti vìnoval jen
zlomek své tvorby.
První jeho sbírky
vydané v 50. a 60.
letech se holokaus-
tu vùbec nedotýkají,
a i pozdìji, kdy� se
Pagis osmìlil otev-
øít nìco z této trau-
matické minulosti,
èinil tak povìt�inou
z perspektivy neo-
sobní, anonymní èi
v�elidsky univer-
zální � podobnì ja-
ko právì ve zmínì-
né básni �Napsáno
tu�kou�, v ní� pí�e svùj vzkaz pramáti
Eva, matka první a nejstar�í lidské rodi-
ny na svìtì, zde ov�em rozdìlené a vy-
slané v transportech na smrt.

Svùj osobní pøíbìh z nacistických
lágrù Pagis nikdy nikomu nesvìøil (ne-
dopátrala se ho ani jeho man�elka Ada
Pagisová, autorka Pagisova posmrtnì
vydaného �ivotopisu) a utajené zùstalo
veøejnosti i jeho pùvodní jméno, místo
nìho� v roce 1946 pøijal jméno hebrej-
ské. Také do jeho poezie pronikají auto-
biografické motivy jen zlomkovitì �
v básni nazvané ironicky �Autobiografie�
nehovoøí Pagis o sobì, nýbr� hlasem bib-
lického Ábela, prvního zavra�dìného
a mluvèího v�ech mrtvých (který mimo-
chodem v biblickém pøíbìhu nikdy ne-
promluví v první osobì), opìt pravdìpo-
dobnì s odkazem na holokaust. K pøíbìhu
Kaina a Ábela, stejnì jako k biblickému
Jóbovi, se Pagis ostatnì ve své poezii
vracel opakovanì.

Dan Pagis se narodil v nìmeckojazyè-
né �idovské rodinì ve mìstì Rãdãuþi na
Bukovinì v dne�ním Rumunsku, a jak
poznamenal literární historik Robert Al-

ter, nebýt historických okolností by
pravdìpodobnì o odchodu do Izraele ni-
kdy neuva�oval a stal by se básníkem
nìmeckým. Jeho matka zemøela u� pøed
válkou a otec ho opustil, tak�e Pagise
vychovávali prarodièe; velká èást jeho
�ir�í rodiny v holokaustu zahynula. Po
válce Dan Pagis ode�el do Palestiny
a vstoupil do kibucu. Pozdìji vystudoval

na Hebrejské univer-
zitì v Jeruzalémì,
kde pùsobil a� do
své smrti jako pro-
fesor na katedøe
hebrejské literatury. 

Aèkoli hebrej-
�tina nebyla Pagi-
sovým rodným ja-
zykem a nauèil se ji
a� s pøíchodem do
Izraele, dovedl s ní
mistrnì zacházet ve
v�ech jejích polo-
hách a stal se v poezii
prùkopníkem jazyka
pøirozeného, auten-
tického a civilního,
pøitom ale sofistiko-
vaného a oplývají-
cího slovními høíè-
kami. Jeho první
sbírky pro�ly zpo-
èátku bez pov�im-

nutí, postupnì si v�ak získal uznání
a dnes je pova�ován za jednoho z nejvý-
znamnìj�ích izraelských básníkù své
generace. Mezi nimi nicménì pùsobí
jako solitér � v jeho poezii, opro�tìné od
lyrismu i ozdob, vìt�inou chybí izrael-
ská pøírodní i lidská krajina, jeho básnì
jsou jaksi evropské. Charakteristická je
pro nì jemná ironie a intelektuální ná-
boj; Pagis si v nich pohrává s významy,
s jazykem i s kulturními odkazy, ale
také s filozofickými koncepty, s identi-
tou a èasem existenciálním i fyzikálním.

Ná� krátký výbìr zahrnuje právì ty
jeho básnì, v nich� se obrací k pøedvá-
leèné evropské zku�enosti z dìtství
nebo zde nìjak reflektuje holokaust.
Jejich síla spoèívá podobnì jako napøí-
klad u básní Paula Célana èi u próz Pri-
ma Leviho v zaujetí odstupu od osob-
ních pro�itkù, ve zdr�enlivosti pøi
popisu konkrétních hrùz a ve schop-
nosti klást tváøí v tváø své zku�enosti
univerzálnì platné otázky.

Z hebrej�tiny pøelo�ila a poznámku o au-
torovi napsala Magdalena Køí�ová.
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Dan Pagis. Foto archiv.
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Následující text novináøe JONATHANA
FREEDLANDA (jej� dne 19. 3. publikoval
britský list Guardian) komentuje situaci
v britské Labour Party, která v èele
s novým vùdcem Jeremy Corbynem pro-
jevuje stále zjevnìj�í antiizraelské i an-

tisemitské tendence. Právì tìmto typùm
proti�idovského nepøátelství v levicové
rétorice se autor vìnuje.

Zatímco èlenové britské Konzervativní
strany dìlí svùj èas mezi tím, �e spravu-
jí zemi, a tím, �e se �tìpí v otázce Evro-
py, labouristé se zabývají zcela jiným
problémem. V uplynulých dvou týdnech
museli kvùli veøejnì projevovanému ra-
sismu vylouèit dva aktivisty. O nìco døí-
ve bylo zahájeno �etøení v labouristic-
kém klubu na Oxfordské univerzitì
poté, co jeden z pøedsedù rezignoval,
nebot�, jak øekl, tento klub se hem�í ra-
sisty. A rasismem se v tomto pøípadì
míní nenávist vùèi �idùm.

HLUB�Í PROBLÉM
Mám podezøení, �e øada lidí v Labou-
ristické stranì i v rámci �ir�í levice si
sna�nì pøeje, aby o tìchto incidentech
platily tøi skuteènosti: zaprvé, �e je to
pouze zále�itost nìkolika shnilých jab-
lek na jinak èistém stromì. Zadruhé, �e
tyto události vlastnì nemají co do èinì-
ní s rasismem, nebot�jde o pouhou opo-
zici vùèi Izraeli; a zatøetí, �e nic z toho
nevypovídá negativnì o samotném Je-
remy Corbynovi.

Zaènìme se shnilými jablky. Pøípady
Gerry Downinga a Vicki Kirbyové
rozhodnì shnile vypadají. Gerry Dow-
ning prohlásil, �e je naèase vypoøádat
se s ��idovskou otázkou�, Vicki Kirbyo-

vá oznaèila Hitlera za �sionistického
boha� a na Twitter umístila vìtu o tom,
�e �idé mají �velké nosy�.

Kdyby se jednalo jen o dva hanebné
ojedinìlé pøípady, bylo by v�e mnohem
jednodu��í. Jen�e kdy� Alex Chalmers

ode�el ze své funkce
v oxfordském klubu
labouristù, øekl, �e
do�el k názou, �e
øada lidí v nìm �má
nìjaký problém se
�idy�. Uvedl pøípad
èlena, který zorgani-
zoval skupinu, která
køièela ��pinavá sio-
nistka� poka�dé, kdy�
potkala jednu �idov-
skou studentku. Bý-
valý labouristický
poslanec Tom Harris

napsal, �e �strana problém se �idy sku-
teènì má�. A samozøejmì tu existuje ná-
zor samotných �idù, kteøí pøed tímto je-
vem varují ji� nìkolik let a stì�ují si, �e
èásti levice podléhají silnì proti�idov-
ským pøedsudkùm.

Vtip je v tom, �e �idé neustále tvrdì
nará�ejí na pøedstavu, �e to, naè si stì-
�ují, není vùbec antisemitismus, ale kri-
tika Izraele. Slýchají, �e problém tkví
v tom, �e mají nepøíjemný zvyk ztoto�-
òovat jakoukoli a ve�kerou kritiku Izra-
ele s proti�idovským rasismem. Nìkteøí
lidé jdou je�tì dále a tvrdí, �e �idé se
ohánìjí antisemitismem jen proto, aby
umlèeli kritiky Izraele.

Tento argument má pro ty, kdo ho
pou�ívají, své kouzlo. Znamená, �e
v�echna obvinìní z antisemitismu lze
odmítnout, nebot� ti, kdo se proti antise-
mitismu brání, vlastnì jen propagují
Izrael. Jen�e Downing a Kirbyová jim
situaci ponìkud zkomplikovali � vý-
slovnì napadli �idy.

ANTISIONISMUS
A ANTISEMITISMUS
Co s tìmi, kdo neútoèí na �idy, ale jen
na sionisty? Pokud uva�ujeme v rámci
úzké definice, není to nic nelegitimního.
Pokud chce èlovìk kritizovat historické
hnutí, které se sna�ilo znovu obnovit �i-
dovskou svrchovanost v Palestinì, pak
je slovo sionismus namístì.

Ale sionismus, tak jak zaznívá ve

vzteklé levicové rétorice, bývá zøídka-
kdy takto pøesnì historicky vymezen.
Splývá s dal�ím významem, pou�íva-
ným jako kódové slovo, které zahrnuje
nejen Izrael, ale �ir�í �idovský svìt a na-
rá�í na prastarý antisemitský pojem
o stínové globální mocnosti, je� za scé-
nou tahá za nitky. 

Pøesnìji vyjádøeno: kdy� chcete na-
padnout izraelskou vládu, padesát let tr-
vající okupaci nebo jestøábí ultra-nacio-
nalismus, pak mluvte k vìci a vyhýbejte
se balastu.

Aby bylo jasno: kritika Izraele nebo
sionismu není nezbytnì proti�idovská:
proto také existuje tolik �idovských
kritikù Izraele, doma i v zahranièí. Ale
èlovìk nemusí být odborníkem na logi-
ku, aby pochopil, �e kdy� x se v�dycky
nerovná y, neznamená to je�tì, �e x se
nikdy nerovná y. Samozøejmì �e ne-
souhlasit s Izraelem nemusí znamenat
v�dycky antisemitismus. Ale nezname-
ná to také, �e to nikdy není a nikdy ne-
mù�e znamenat antisemitismus. Jak
nám názornì pøedvedli Downing s Kir-
byovou.

Doufám, �e to povede k tomu, �e a�
pøí�tì budou �idé burcovat kvùli antise-
mitismu, mnozí lidé na levici zpozorní
a uvìdomí si, �e aèkoli vìt�ina protiizra-
elských aktivistù jedná v dobré víøe,
jsou i tací, jejich� motivace je temnìj�í,
a je�tì dal�í, kteøí jen jakoby mimocho-
dem vyjadøují svùj protest proti Izraeli,
ov�em pou�ívají jazyk a metaforiku, je�
mají velmi smutnou historii.

Je tu i dal�í dùvod pro pozornost.
Mnoho slu�ných lidí na levici chce, aby
vìci vypadaly pìknì a jednodu�e, a pro-
to tvrdí, �e Izrael a sionismus nemají nic
spoleèného s �idy nebo s judaismem.
�e lze odsuzovat Izrael a souèasnì chrá-
nit �idy a projevovat s nimi solidaritu.
Ale takhle jednoduché to není. 

JEDINÁ �IDOVSKÁ 
ZEMÌ NA SVÌTÌ
I kdy� øada �idù � pøedev�ím kdy� se
baví mezi sebou � ji� nìkolik let zavr-
huje politiku izraelské vlády, s Izraelem
a jeho lidem se silnì ztoto�òují. Nedáv-
ný výzkum veøejného mínìní zjistil, �e
93 procent britských �idù prohlásilo, �e
Izrael tvoøí èást jejich identity. Jsou
s ním spjati rodinnými pouty nebo his-
torií. Kdy� se �idé modlí, stojí èelem na
východ � k Jeruzalému. A èiní tak u�
2000 let.  

(pokraèování na str. 23)

LEVICE A ANTISEMITISMUS
V øadách britských labouristù sílí nepøátelství k �idùm

Jeremy Corbyn má stranický problém... Ale zøejmì mu to nevadí. Foto archiv.



Staré známé kli�é øíká, �e Izrael je de
facto 51. státem USA. Jako ka�dé kli�é
se i toto opírá o reálný základ � o pevné
spojenectví Jeruzaléma s Washingtonem
i o to, �e ameriètí �idé mají na politiku
své zemì nemalý vliv. Je jich pøes pìt
milionù, donedávna byli nejvìt�ím �i-
dovským spoleèenstvím v jedné zemi,
a� pøed pár lety je poètem pøevý�ili �idé
v Izraeli. Ale v posledních letech jako
by to pouto uvadalo.

Je to vidìt na válce v Sýrii � ta je pro
Izrael mimoøádnì záva�ná, ale Amerika
v ní na svou vedoucí roli rezignovala
(ve prospìch Ruska). A je to vidìt i na
volební kampani v USA, první ostré po
osmi letech, nebot�v roce 2012 �lo o for-
mální znovuzvolení prezidenta Baracka
Obamy.

Z OMELETY VEJCE NEUDÌLÁ�
V dobì, kdy byl psán tento èlánek, fungo-
valo v Sýrii pøímìøí � po pìti letech války
a 300 tisících mrtvých, které si vy�ádala.
Faktem ale zùstává, �e k nìmu víc pøispìl
ruský vojenský zásah (hlavnì na podporu
diktátora Asada) ne� americké bombardo-
vání pozic d�ihádistù z Islámského státu.
Pro Západ, který a� do leto�ka sázel na
podporu opozièních rebelù a odstranìní
prezidenta Asada jako na podmínku øe�e-
ní krize, je to nepøíjemné, nebot�musí pøi-
stoupit na argument Ruska: jinak ne�
s úèastí Asadových sil by jakékoli jednání
o pøímìøí ani nezaèalo.

Teï u� se Asadùv podíl na budoucnosti
Sýrie bere jako fakt, aèkoli iluze si nikdo
nedìlá. Izraelský ministr obrany Mo�e
Ja�alon to pro nìmecký Die Welt øekl jas-
nì: �Sýrie zùstane je�tì velmi dlouho
chronicky nestabilní. Mù�ete udìlat z vej-
ce omeletu, ale ne z omelety vejce. My�-
lenka, �e Sýrie by se mohla je�tì nìkdy
sjednotit, je pouhým pøáním.�

Izrael � na rozdíl od Západu � nevidìl
problém v samotném vojenském anga�-
má Ruska v Sýrii. Ba ani v tom, �e Rus-
ko bombardovalo více protiasadovské
rebely ne� pozice Islámského státu. Iz-
rael netrpí iluzí, �e zatímco Asad pøed-
stavuje ryzí zlo, jsou rebelové dobrem
hodným podpory. Proto u� pøed ruskými
nálety vyrazili osobnì do Moskvy pre-
miér Netanjahu a náèelník generálního
�tábu Eizenkot. Hlavnì proto, aby do-
hodli pravidla, pøede�li náhodným rus-
ko-izraelským støetùm pøi bojích v Sýrii

a vyhnuli se takovým kiksùm, jakým
pak bylo sestøelení ruského letadla Tur-
ky nad cípkem tureckého území.

V tomto smyslu se válka v Sýrii do-
tkla Izraele jen okrajovì. Ron Ben-Ji�aj
napsal v Jediot achronot, �e Izrael sta-
novil (a dost mo�ná s Ruskem dohodl)
tøi základní �èervené èáry�, jejich� pøe-
kroèení by netoleroval:

1. nedovolí útok na své suverénní
území,

2. nedovolí dodávky zbraní, které by
syrské armádì èi Hizballáhu poskytly
strategickou pøevahu nad Izraelem,

3. nedovolí dodávky chemických
zbraní Hizballáhu.

Takhle to bìhem války (pøesnìji bì-
hem ruského zásahu, tedy od 30. záøí

2015 do 15. bøezna 2016) i fungovalo.
A pokud nìjaké pøekroèení èervené èáry
hrozilo, øe�ilo se to bez humbuku. Na-
pøíklad 17. února provedl Izrael nálet
ji�nì od Dama�ku. Zajímavé v�ak bylo,
�e útok hlásili jen spolehliví pozorova-
telé z humanitární organizace. Nemluvi-
li o nìm ani napadení Syøané, ani zaan-
ga�ovaní Rusové, ani Izraelci. Ben-Ji�aj
usuzuje, �e �lo o transport zbraní pro
Hizballáh. A Rusové prý proti izraelské-
mu útoku nezasáhli proto, �e jejich do-
hody se Sýrií a Íránem nezahrnují obra-
nu syrského vzdu�ného prostoru pøed
prùnikem zvenèí (tedy pøed izraelským
náletem na konvoj Hizballáhu).

Podle Ben-Ji�aje �lo o pìknou ukázku
pøimìøenosti, která bývá po Izraeli tolik
po�adována. Staèily tøi izraelské rakety,

cíl v Sýrii byl znièen a v�ichni zúèastnì-
ní mlèeli. Na pohled to pùsobí jako zce-
la hladký postup. Ale zásadnìj�í je, �e
na tuto hladkost Izrael vùbec nepotøebo-
val Amerièany. S Rusy se dokázal do-
hodnout bez problémù sám.

Na roli Obamovy Ameriky v regionu se
Izrael vùbec dívá skrz prsty. Výsti�nì to
vylíèil Guy Bechor té� v Jediot achronot.
Postupy Amerièanù vùèi Sýrii prý budí do-
jem zmatenosti: �Byli s rebely proti Asa-
dovi, pak s Asadem proti rebelùm, s rebely
proti Kurdùm, s Kurdy proti rebelùm. Jsou
právì teï s Kurdy a rebely, nebo proti
Kurdùm a rebelùm? Jsou s Erdo¡ganem, èi
proti nìmu? Jsou s Rusy, èi proti nim?
O co se opírá jejich politika? O pøeludy.�

JÁ VOLÍM TRUMPA
Co se týèe volební kampanì v USA, z �i-
dovského pohledu se rýsuje snad a� pøíli�

jednoznaènì. Kandidátem
s �idovskými koøeny je de-
mokrat Bernie Sanders. Jen�e
politicky ten mu� pøedstavuje
spí�e ètyøiasedmdesátiletého
staromódního socialistu ne�
ideál lídra supervelmoci.
Oèekává se tedy, �e vìt�ina
amerických �idù bude hlaso-
vat pro zku�enou Hillary
Clintonovou. Právì ona by
mìla zadr�et vzestup republi-
kánského konkurenta Donal-
da Trumpa, proslulého spí�e
svými miliardami a neomale-
ností ne� nìjakým jasným
programem.

Pestøej�í pohled nabízí Ste-
ven Windmueller na webu
Jeruzalémského centra pro

veøejné zále�itosti. Vychází ze sociolo-
gického prùzkumu mezi americkými
�idy a pí�e mimo jiné toto. Kli�é, �e prá-
vì oni volí demokraty, stále funguje, ale
ne tak úplnì. K levici se více èi ménì
hlásí 45 procent z nich, ke konzervativ-
cùm 21 procent a k politickému støedu 34
procent. A z hlediska podpory toho èi
onoho kandidáta to na zaèátku kampanì
� je�tì ne� nìkteøí slab�í kandidáti od-
stoupili � vypadalo následovnì: pro Hil-
lary Clintonovou by hlasovalo 40 pro-
cent amerických �idù, pro Bernieho
Sanderse 18 procent a pro Donalda
Trumpa 10 procent. Na�inec si neodpustí
øeènickou otázku: kolik amerických �idù
se veøejnì (napøíklad o �ábesu v synago-
ze) pøizná, �e volí Trumpa? 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Prezidentské volby v USA 2016. Foto archiv.



Inscenací roku 2015 se stalo Sly�ení To-
má�e Vùjtka. Na jevi�ti Komorní scény
Aréna v Ostravì hru nastudoval Ivan
Krejèí. Po prvenství v anketì Divadel-
ních novin zvítìzila i v Cenách divadelní
kritiky, døíve známých jako Ceny Alfréda
Radoka. Sly�ení bylo
ocenìno jako nejlep�í
poprvé uvedená èes-
ká hra a Marek Ci-
sovský dostal cenu za
mu�ský herecký vý-
kon v této høe. Ztvár-
nil Adolfa Eich-
manna, který se sna�í
pøed bohem vylíèit
svùj pohled na udá-
losti druhé svìtové
války a na vra�dìní
�idù. Autor vycházel
z nahrávek, které
nacistický pohlavár
v 50. letech namluvil v Argentinì,
a z jeho výpovìdi pøed soudem v Jeruza-
lémì. (Pardubický deník, 22. 3.) !!�Jaký
vy, Leo Pavlát, obèan Èeska, máte vztah
k Izraeli? ,Mám pro nìj obdiv. Podívejte
se na �ebøíèky nejlep�ích svìtových uni-
verzit, inovace, nové technologie, na po-
èty patentù, vydaných knih, Nobelových
cen, délku �ivota. Kdo není zaujatý, musí
cítit respekt k úspìchùm malé zemì v kli-
maticky nepøíznivé oblasti, je� zaèínala
doslova z nièeho, pøitom pøijímala milio-
ny pøistìhovalcù a musela stále bránit
svou existenci. Ale je v tom i osobní pøí-
bìh. Narodil jsem se pìt let po válce
�enì, které bylo v roce 1939 sedmnáct.
Kdy� pro ni válka po v�ech lágrech skon-
èila, vá�ila 35 kilo. Mìla tyfus, zlámané
ruce, zùstala sama ze sedmnáctièlenné
rodiny. Já vyrùstal s vìdomím osvìtim-
ského èísla na máminì pa�i. Spolu�áci
jezdili k babièce, k dìdeèkovi. Kde ale
byli mí prarodièe? Máma nebyla �ádná
sionistka, o nábo�enství sotva vìdìla.
Milovala èeskou literaturu, cítila se být
souèástí této zemì. Ale pøed válkou v ro-
ce 1967 plakala � vyhladí je, øíkala. Od-
tud mùj urèující vztah k Izraeli � sounále-
�itost s pøe�iv�ími, jich� je nejvíce právì
tam, s jejich potomky, ohro�enými jen
proto, �e jsou �idé,�� øíká øeditel pra�-
ského �idovského muzea Leo Pavlát
v rozhovoru pro LN. (19. 3.) !! �éfa
ultrapravicové Národní demokracie Ada-

ma B. Barto�e a jeho spolustraníka Ladi-
slava Zemánka potrestal soud za jejich
loòské výroky o �nevyøe�ené �idovské
otázce�, které pronesli nad hrobem
Ane�ky Hrùzové v Polné na Jihlavsku.
Jihlavský soud jim vymìøil odnìtí svo-

body na dvanáct mì-
sícù s podmínìným
odkladem na dva
roky. (MFD, 17. 3.)
!! Osud rodiny Ul-
mových je symbolem
toho, èím byla nì-
mecká okupace na
území Polska. Nyní
se tato obyèejná rodi-
na z obyèejné vesnice
Markowa v jihový-
chodním Polsku do-
èkala vlastního mu-
zea, jeho� otevøení
televize pøená�í v pol-

�tinì, angliètinì a hebrej�tinì. Katolická
církev u� pøed èasem zahájila �etøení,
které mo�ná povede k blahoøeèení jejích
èlenù. Sedlák Józef Ulma se svojí �enou
Wiktorií a �esti dìtmi schovávali bìhem
války své sousedy � Goldu a Layka
Goldmanovy s malou dcerkou a také èle-
ny dvou dal�ích �idovských rodin z Mar-
kowé, celkem osm lidí. V bøeznu 1944
byli prozrazeni: �idé byli postøíleni nì-
meckými policisty pøímo na pùdì, kde se
skrývali. Rodina Ulmových byla vyvede-
ná pøed dùm a pøed oèima sousedù � pøi-
nucených jít se podívat, �jak konèí polské
svinì, které pomá-
hají �idùm� � za-
støelena. Nejdøíve ro-
dièe, poté i v�ech �est
dìtí. (Maciej Ruczaj,
LN 17. 3.) !!Verni-
sá�í za velkého zá-
jmu studentù histo-
rických vìd byla
v úterý 9. bøezna
v prostorách Tech-
nické univerzity v Liberci zahájena vý-
stava �idé v gulagu. Souèástí vernisá�e
byla krátká pøedná�ka jednoho z autorù
Jana Dvoøáka o historických souvislos-
tech týkajících se tématu výstavy, o zku-
�enostech s výzkumem v ruských a ukra-
jinských archivech a také o osobních
setkáních s pamìtníky a s jejich svìdectví-
mi. Výstava �idé v gulagu, která vznikla

ve spolupráci Knihovny Václava Havla
a Ústavu pro studium totalitních re�imù,
je ji� druhým projektem autorské dvojice
Adama Hradilka a Jana Dvoøáka. Nava-
zuje na úspì�nou výstavu Èechoslováci
v gulagu. (Parlamentní listy.cz, 13. 3.) !!
�Jsem rád, �e jsem tohoto mu�e poznal,
proto�e to byl èlovìk velmi èestný, èlo-
vìk, který nekryl své názory, my jsme
mìli jiné názory, ale lidsky já jsem si
s ním velmi rozumìl. Byl to èlovìk sta-
teèný, který bìhem druhé svìtové války
zachránil nìkolik �idù, které ukrýval, na-
konec byl zavøen a byl odsouzen k trestu
smrti. A pomìrnì velkou náhodou tomu
unikl, ale nikdy ze sebe nedìlal hrdinu.
Cudnì o tom mlèel, byl to èlovìk tichý,
èlovìk, který dovedl naslouchat, a mì
velmi potì�ilo, kdy� jsem potom po roce
1989 opìt mohl pùsobit veøejnì jako
knìz, �e pøi�el jednou na bohoslu�bu do
kostela, podal mi ruku a øekl, �e má ra-
dost, �e opìt mù�u slou�it,� øekl v rozho-
voru pro ÈRo Dvojka biskup Václav
Malý o zesnulém Milo�i Hájkovi. (11. 3.)
!!Ludvík Vantoch. Jméno nymburského
továrníka a podnikatele z druhé poloviny
19. a pøelomu 20. století u� dnes místním
témìø nic neøekne. Spoustì z nich v�ak
bude bli��í, pokud zmíníme, �e v areálu
pozdìj�ích firem Fruta a Zelko u sídli�tì
zalo�il svoji první firmu na výrobu liké-
rù. A pokud dodáme, �e nesla název Pod-
niky Griotte Lud. Vantoch akc. spol.
v Nymburce v Èechách, je jasné, o jaké li-
kéry �lo. Ludvík Vantoch by se 8. bøezna
do�il 160 let. Narodil se 8. bøezna 1856
v Hroubovicích u Chrudimi v místní �i-
dovské komunitì. V roce 1869 se pøestì-
hoval s rodièi do Nymburka, kde v roce

1878 zakládá svou
firmu. Doma v ku-
chyni míchá první
likéry a rozvá�í je
na vozíèku ta�e-
ném psem. Úspì-
chy v podnikání
vedou a� ke stavbì
továrny v roce 1911,
pozdìji roz�íøené.
Vantochova griotka

je u� v té dobì proslulým likérem, vyvá-
�eným do mnoha zemí Evropy. Obì svì-
tové války poznamenaly chod podniku,
zejména pak vznik protektorátu a likvida-
ce �idù. Z pùvodní továrny se po válce
stala Fruta a pozdìji Zelko. Dnes u� jen
opu�tìné budovy podniku pøipomínají
dávnou slávu rodinné firmy. (Nymburský
deník, 10. 3.)          jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 150 lety, dne 4. dubna 1866, se
v Záboøí u Blatné narodil jeden z nejzná-
mìj�ích politikù s èeskými koøeny, kteøí
zasedali ve Snìmovnì reprezentantù ame-
rického Kongresu ADOLPH JOACHIM SA-
BATH (zemøel 6. 11. 1952 Bethesda, USA).
V patnácti letech ode�el Joachim do USA,
usadil se v Chicagu. Po tì�kých zaèátcích
se mu podaøilo prosadit jako realitní mak-
léø a vystudoval práva.

Roku 1895 zaèala Sabathova politická
kariéra, kdy� byl za pomoci guvernéra stá-
tu Illionis jmenován smírèím soudcem
a po deseti letech byl roku 1907 zvolen
jako poslanec do Kongresu.
Jako èlen SR pak pùsobil a�
do své smrti v roce 1952, tj.
nepøetr�itì po 23 funkèních
období. Stal se tak jedním
z nejdéle slou�ících americ-
kých zákonodárcù v dìjinách
Kongresu. 

Jako vlivný èlen Demokra-
tické strany podporoval èlen-
ství USA ve Spoleènosti ná-
rodù a jako jeden z prvních
varoval pøed hrozbou nacis-
mu. Byl té� známým odpùrcem prohibice
a antisemitismu a usiloval o liberalizaci
podmínek pro pøistìhovalce. V roce 1917
lobboval v Kongresu za rezoluci, která
pøiznávala Èechùm a Slovákùm právo na
nezávislost, v kvìtnu roku 1918 to byl prá-
vì on, kdo pøipravil vøelé pøivítání T. G.
Masarykovi ve Washingtonu. 

Pøed 125 lety, dne 2. dubna 1891 se
v Kolínì narodil filosof, sociolog, publicista
a pøekladatel JOSEF FISCHER (zemøel 19.
února 1945, Neubrandenburg, Nìmecko).
Po maturitì (1908) vystudoval na pra�ské
FF UK filosofii, dìjepis a zemìpis. Od roku
1915 pùsobil jako støedo�kolský profesor
krátce na gymnáziu v Rychnovì nad Knì�-
nou, pak v Lounech, poté na reálce v Praze-
Karlínì a od roku 1931 na reálném gymná-
ziu v Praze-Libni. V roce 1928 se habilitoval
pro obor dìjiny filosofie na Univerzitì Kar-
lovì, na ní� pak také pøedná�el jako soukro-
mý docent (nehonorovaný) moderní filoso-
fii. Zabýval se zejména filosofií dìjin,
zvlá�tì historicko-filosofickými názory
Franti�ka Palackého a T. G. Masaryka.

Ve 20. a 30. letech byl významným pøed-
stavitelem levicové sociálnìdemokratické
inteligence sdru�ené kolem Dìlnické aka-
demie. Do rùzných èasopisù psal èlánky
orientované v duchu masarykovské demo-
kracie a protifa�isticky. Ve 30. letech se vý-
raznì anga�oval v protifa�istickém hnutí
(v letech 1937�1938 byl pøedsedou Spoleè-

nosti pøátel demokratického �panìlska), ve
40. letech pak v protinacistickém odboji.

Josef Fischer byl jedním z iniciátorù mani-
festu Vìrni zùstaneme, vùdèí osobností Petiè-
ního výboru �Vìrni zùstaneme� a hlavním
autorem jeho programového dokumentu Za
svobodu, do nové ÈSR, nastiòujícího vývoj
pováleèné ÈSR a pøijatého za program celé
domácí nekomunistické rezistence. Podílel
se také na zpravodajských aktivitách pro za-
hranièní odboj a �íøení ilegálních tiskovin.
V øíjnu 1941 jej zatklo gestapo, v letech
1941�1943 byl vìznìn v pankrácké vìznici
v Praze, odkud se pokou�el i nadále kontak-
tovat a vést odboj. Koncem roku 1944 byl
odsouzen v Berlínì k trestu smrti a v únoru
1945 popraven. Odboje se aktivnì úèastnila

i jeho man�elka Milena Fische-
rová-Balcarová (1905�1945),
èeská hereèka, recitátorka, hla-
satelka a lektorka pra�ského
rozhlasu, je� zahynula v bøeznu
tého� roku v koncentraèním tá-
boøe Ravensbrück. V roce
1995 byl doc. PhDr. Josefu Fis-
cherovi udìlen Øád Tomá�e
Garrigua Masaryka III. tøídy in
memoriam.

Dne 11. dubna si pøipome-
neme 65 let od úmrtí význaè-

ného architekta LEOPOLDA EHRMANNA (6.
3. 1887 Strakonice�11. 4. 1951 Chicago),
o jeho� �ivotì máme dosud málo informa-
cí (dlouho neznámé pøesné datum úmrtí
pøinesl nedávno deník Chicago Daily Tri-
bune). Západoèeský rodák vystudoval re-
álku v Plzni a vídeòskou techniku, obor
stavitelství. Ehrmann pracoval hlavnì pro
pra�skou �idovskou obec, pro kterou pro-
jektoval pøestavby synagog ve Stroupe�-
nického ulici na Smíchovì a ve Vítkovì
ulici v Karlínì èi dùm s kolumbáriem
a vrátnici na Novém �idovském høbitovì
ve Stra�nicích. Na tomto høbitovì také vy-
tvoøil øadu cenných náhrobkù, mj. je auto-
rem náhrobkù spisovatele Franze Kafky,
rodiny Kohnovy èi dr. L. Singera. Pravdì-
podobnì na sklonku 30. let emigroval do
USA, kde se stejnì jako øada dal�ích emi-
grantù z Èech usadil v Chicagu. 

Pøed 20 lety, dne 9. dubna 1996, byla
v Praze v Pinkasovì synagoze dokonèena
obnova Památníku 77 297 èeských a mo-
ravských obìtí holokaustu, jej� roku 1959
navrhli a zrealizovali akademiètí malíøi
Jiøí John a Václav Bo�tík. Originální a pù-
sobivý památník byl v�ak otevøený jen de-
vìt let, od roku 1968 probíhala zbyteènì
prodlu�ovaná rekonstrukce, bìhem ní�
byla jména �kvùli vlhkosti stìn� odstranì-
na. Nová úprava zdiva a obnova jmen se
tak mohla uskuteènit a� po pádu komunis-
tické totality.                                   (ra, am)

LEVICE 
A ANTISEMITISMUS
(dokonèení ze str. 20)
Já vím, �e se to moc �nehodí do krámu�,
ale je zapotøebí, aby si to uvìdomili prá-
vì ti, kdo tvrdí, �e mezi Izraelem a �idy
neexistuje �ádný vztah, �e je mo�né od-
suzovat v�e, co dìlá Izrael � jediná �i-
dovská zemì na svìtì � a souèasnì ne-
projevovat proti�idovské nepøátelství.

Neznamená to ov�em, �e by kvùli �i-
dovským citùm nemìl Izrael nikdo kriti-
zovat. Jen�e øadu �idù prostì trápí, kdy�
vidí, �e èást levice nesná�í Izrael tak
hluboce, �e se to nedá srovnat s animo-
zitou k �ádnému jinému státu.

Kladou si otázku, proè stejné nenávist-
né vá�nì � tuté� ochotu vyrazit do ulic èi
ve dne v noci �havit svými nepøátelskými
názory Twitter � nevzbuzuje dejme tomu
Rusko, jeho� bomby zabily v Sýrii ne-
jménì 1700 civilistù; nebo samotný Asa-
dùv re�im, který znièil u� sta tisíce arab-
ských �ivotù. Ptají se sami sebe, co je na
jediné �idovské zemi tak pozoruhodného,
�e její nejhlasitìj�í oponenti tvrdí, �e
pøedstavuje nejvìt�í zlo na této planetì?

Tím se dostáváme k Jeremy Corbynovi.
Nikdo ho neobviòuje z toho, �e je antisemi-
ta. Ale mnoho �idù má na pamìti, �e v mi-
nulosti, kdy� jednal s mo�nými spojenci ve
vìci Palestiny, dokázal ignorovat jakoukoli
jejich hanebnost, kterou mohli vyslovit o �i-
dech, vèetnì popírání holokaustu èi obvinìní
z rituální vra�dy. (Konkrétnì: Corbyn dlou-
hodobì podporoval propalestinskou skupinu
zalo�enou Paulem Eisenem, roku 2013 se
úèastnil její akce, a to i poté, co se Eisen sám
znemo�nil jako popíraè holokaustu. Podob-
nì Corbyn oslavoval islámského �ejka Rae-
da Salaha, i kdy�, jak potvrdil britský soud,
Salah podnìcoval k rasismu a dopustil se na-
øèení z rituální vra�dy.) 

Díky Corbynovi Labouristická strana
posiluje, nebot�pøitahuje mnoho levièákù,
kteøí ji v minulosti odmítali, nebo by do
ní ani nebyli pøijati. Mezi nimi je øada
lidí, kteøí nenávidí �idy. Dva z nich byli
vylouèeni, ale teprve poté, co jejich pøípa-
dy vyvolaly nevítanou pozornost zvenèí.

Otázka pro Labouristickou stranu zní,
zda na tomhle v�em zále�í. Tìm, kdo jsou
v èele strany, to mo�ná nevadí. Ale malá
komunita, která kdysi vnímala levici jako
své pøirozené prostøedí, to cítí jako bolest-
nou ztrátu. A rychle dochází k mrzutému
závìru, �e mezi labouristy u� �idé nejsou
vítáni.                      (Pøelo�ila A. Marxová, 

mezititulky dodala redakce.)
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Chaim Cigan
PUZZLE
!Tøetí díl tetralogie Kde li�ky dávají dob-
rou noc Chaima Cigana, za ním� se skrývá
prozaik a dramatik Karol Sidon, je �iroce
rozehraným pøíbìhem, jeho� hrdinové se
pokou�ejí pochopit dùsledky experimentu,
který byl na poèátku pohybu v èase, vzniku
paralelních svìtù a nekoneèné øady lidských
kopií. Strùjci pùvodního fenomenálního ob-
jevu se sna�í i za cenu nejvy��í obìti napra-
vit dùsledky vìdeckého poku�ení, které je
vedlo k tomu, �e nezodpovìdnì uplatnili
objevy své odpoutané inteligence. Autorova
fantazie zaplétá ètenáøe do smyèek èasu
a vrstev historie, ale zároveò hrdiny knihy
uzemòuje smìsí lidských vlastností, které
nás ubezpeèují, �e nikdo není jen dobrý èi
zlý a �e lidské úmysly se mnohdy nekryjí
s výsledky. Hlavní hrdina se sna�í vymazat
paralelní svìty, které pøekroèily horizont
pøedpovídaného pøíchodu Mesiá�e a tím
znejistily základy na�í existence. Pøes zá-
mìrnì lehký �ánr nás autor nenechává na
pochybách, �e neøe�í lehká témata, ale nao-
pak vìci základní, jako je postavení èlovìka
ve svìtì, jeho vztah k Bohu, vìdecká zod-
povìdnost a mnoho dal�ího.

Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2016.
504 stran, dop. cena 399 Kè.

Ines Koeltzsch
PRAHA ROZDÌLENÁ I SDÍLENÁ
Èesko-�idovsko-nìmecké vztahy
1918�1938
! �Mìsto tøí národù� � takto bývá oznaèo-
vána Praha na konci 19. a poèátku 20. sto-
letí nejen v èetných literárních svìdec-
tvích. Jde zároveò o dùle�itou souèást
historického a literárnìvìdního diskurzu
o mìstì, o reminiscence multietnické spo-
leènosti znièené mezi lety 1938�1948. 

Autorka na pøíkladu úøední statistiky,
komunální politiky, intelektuální veøejnos-
ti a populární kultury zkoumá, jak Pra�ané
vytváøeli, vyjednávali i pøekraèovali vlast-
ní skupinové pøedstavy i obrazy jiných.
Ukazuje, �e konstrukce národní identity
v hlavním mìstì Èeskoslovenska nebyly
navzdory jejich zdánlivé v�udypøítomnosti
stabilní a pevnì dané.

V rámci edice �idé-dìjiny-pamìt�vyda-
lo Nakl. Lidové noviny v Praze roku 2016.
344 stran, dop. cena 389 Kè.

Joseph Roth
JOB  � Román prostého èlovìka
! Ji� potøetí vychází v èe�tinì tato kniha
význaèného rakouského �idovského novi-
náøe a spisovatele Josepha Rotha, je� líèí
osudy ortodoxního volyòského �ida Men-
dela Singera a jeho rodiny v carském Rus-
ku pøelomu 19. a 20. století a posléze

v emigraci ve Spojených státech. Zdánlivì
jednoduchý, klasicky vyprávìný pøíbìh
uèitele, jeho man�elky a ètyø dìtí je plas-
ticky podaným svìdectvím o �ivotì pøed-
váleèné východoevropské �idovské komu-
nity. Mendelùv zápas s osudem, zasazený
do doby hroutících se státù a rozpadajících
se jistot, v�ak zároveò pøerùstá ve v�elid-
ské podobenství o ztrátì, nadìji a vìrnosti
tradici v moderním svìtì.

Vydalo nakl. Vy�ehrad v Praze roku
2016. Z nìmèiny pøelo�il Miroslav Petøí-
èek. 224 stran, dop. cena 180 Kè.

MALÝ �IDOVSKÝ FESTIVAL
! Ji� popáté poøádá spoleènost Muzika ju-
daika v Praze Malý �idovský festival, za-
hrnující nìkolik koncertù. Program:
!18. 4. od 19.30 v Jeruzalémské synagoze
vystoupí Zuzana Wirthová a Václav Bøe-
nek; Lenka Lichtenbergová z Kanady;
Klezmer Chaverim z Maïarska; Di Salo-
mon Kapelye ze Slovenska, domácí skupi-
na Tabasker a David Smadar z Izraele.
! 20. 4. od 19.30 ve �panìlské synagoze
zahrají dìt�tí herci a muzikanti: divadelní
skupina Fejgele, sbory �arbilach II, Sbo-
rùvky a Quartetto con flauto II.
! 25. 4. od 19.30 se v Betlémské kapli
uskuteèní premiéra symfonické svity skla-
datele Jaromíra Vogela Duchifat. Vstupenky
na akce lze zakoupit v síti ticketportal.cz èi
na adrese muzikajudaika@seznam.cz.

�IDOVSKÉ PROGRAMY
V RÁMCI QUEER HISTORIE
! V dubnu se v Praze, Brnì a Olomouci
pøedstaví poøady zamìøené na homosexu-
ální a lesbickou historickou zku�enost, mj.
i z �idovské perspektivy. 

V Praze: 6. 4. od 18.00: pøedná�ka histo-
rièky Anny Hájkové o homofobii a homose-
xualitì bìhem holokaustu (Spoleènost pro

queer pamìt�, Na Str�i 40, Praha 4); 13. 4.
od 18.00 bude v budovì FF UK (nám. Jana
Palacha, místnost è. 104) uvedena kniha nì-
meckého autora Dirka Kämpera vìnovaná
osobnosti Fredyho Hirsche; 27. 4. bude od
19.00 na té�e fakultì (místnost è. 301) uve-
den snímek mexického re�iséra Aarona Co-
hena Nebe v Osvìtimi soustøedìný té� na
osud F. Hirsche (po projekci následuje bese-
da s tvùrcem); tentý� snímek bude za pøí-
tomnosti re�iséra uveden v Brnì 21. 4. od
15.00 v kinì Art a v Olomouci 24. 4. od
10.00 ve Vlastivìdném muzeu. 

DOKUMENT NA SEVER
! Dne 18. 4. od 18.00 se v kinì Svìtozor
koná premiéra èesko-izraelského doku-
mentu re�isérky Nata�i Dudinské vìnova-
ného osudu 80 èeských �idovských teena-
gerù, kteøí byli v øíjnu 1939 posláni do
bezpeèí do Dánska. Jejich pøíbìhy a roz-
manité zku�enosti z váleèného exilu za-
znamenala novináøka Judita Matyá�ová,
která se podílela na scénáøi. 

IZRAELSKÁ KULTURA V DUBNU
! Dne 2. 4. od 15.00 se v pra�ském Ru-
dolfinu koná koncert Èeské filharmonie
pod vedením dirigenta Kanava Shaniho
a s klavíristkou Veronikou Böhmovou. Na
programu jsou skladby R. Wagnera, J. Pá-
leníèka a Ludwiga van Beethovena.
! Dne 8. 4. vystoupí na brnìnském Jazz-
festu vynikající izraelský klavírista Yaron
Herman a bubeník Ziv Ravitz.

MOZART A PRAHA
OÈIMA MARKA PODWALA
! Galerie Klementinum (Mariánská 5,
Praha 1) zve na výstavu Mozart a Praha
oèima Marka Podwala. Koná se ve dnech
14. 4.�22. 5., je pøístupna od úterý do nedì-
le od 10.30 do 18 hodin a vstup na ni je
zdarma. Newyorský malíø a ilustrátor, zná-
mý svými �idovskými motivy, se tentokrát
vìnuje vztahu Prahy a slavného skladatele,
který v ní rád pobýval a v lednu 1787 tu
sám dirigoval svou operu Figarova svatba.

SYNAGOGY V PLZNI OTEVØENY
! Od 1. dubna se pro veøejnost otevírají
Velká a Stará synagoga. Budou pøístupné
dennì kromì sobot a �idovských svátkù
od 10 do 18.00.

RABÍNSKÝ DÙM A SYNAGOGA
V POLNÉ
! Ji� 1. dubna se otevírají veøejnosti i zres-
taurované objekty v Polné � synagoga a ra-
bínský dùm, v nìm� je umístìna expozice
o historii zdej�í �idovské obce a výstava
o pøípadu Leopolda Hilsnera. Budou pøí-
stupné dennì kromì pondìlí od 9 do 17.00.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, velký sál)
Káva o ètvrté
! Ve støedu 6. 4. pøijde mezi nás pøední si-
nolo�ka a pøekladatelka z èín�tiny (Ústav
Dálného východu FF UK) Prof. PhDr.
Olga Lomová, CSc., odbornice nejen na
èínský støedovìk, èínskou literaturu a poe-
zii, ale i na kulturní, hospodáøské a politic-
ké dìní souèasné Èíny.
! V úterý 12. 4. uvítáme na �Kávì�
RNDr. Tat�ánu Míkovou, absolventku ja-
derné i matematicko-fyzikální fakulty UK,
vedoucí redakce pøedpovìdi poèasí ÈT.
! Kavárna je pøístupna 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
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 6. 4.: Voices out of Ruins: The Yiddish
Writer Mendel Man (1916�1975). Pøed-
ná�ka prof. Sabine Kollerové z Univerzity
v Øeznì o spisovateli, novináøi a malíøi
Mendelu Manovi, jednom z nejvýznam-
nìj�ích �idovských autorù pováleèného
období. V angliètinì. 
! 13. 4.: From Antijudaism to Antisemi-
tism, and Back Again? Pøedná�ka americ-
kého historika Stevena Englunda (Zentrum
für Antisemitismusforschung, Berlín) za-
lo�ená na dlouhodobém výzkumu antise-
mitských hnutí v Nìmecku, Rakousku-
Uhersku a Francii mezi lety 1800�1914.
V angliètinì.
! 26. 4.: Proè v ghettu múzy nemlèely? Ver-
nisá� výstavy studentských prací z XVII.
roèníku výtvarné soutì�e Památníku Tere-
zín. Úvodní slovo pronese Pavel Straka
z Památníku Terezín.
! 27. 4.: �idovské motivy v èeském hra-
ném filmu. Ètvrtý díl z filmového cyklu
Alice Aronové se vìnuje zpracování téma-
tu tzv. ghetta bez zdí. Úvodní pøedná�ka se
soustøedí na zdaøilou adaptaci novely Jana
Otèená�ka Romeo, Julie a tma (1959)
a boj re�iséra Jiøího Weisse s cenzurou, ale
i na film ...a pátý jezdec je Strach (1964)
re�iséra Zbyòka Brynycha, který bude
promítnut (98 min, 1964).
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe:
10. 4. ve 14.00: Lvíèek Arje slaví Pesach.
Podaøí se Moj�í�ovi zachránit v�echny
�idy z egyptského otroctví? Jakých deset
ran padlo na Egypt? Projde Moj�í� moøem
suchou nohou? Prohlídka: Klausová syna-
goga. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: �Lid z Judy�
aneb �idé na rovníku. Výstava fotografií
Ivany Yael Brunner-Nepalové (do 14. 4.).

Od 27. 4. do 23. 6.: Proè v ghettu múzy
nemlèely? Výstava studentských prací. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 19 hodin.
! 7. 4.: Trio Cantabile: �eny hebrejské
bible. Koncert uskupení Trio Cantabile,
bìhem nìho� mimo jiné zazní árie z orato-
rií G. F. Händela, Biblických písní A. Dvo-
øáka, ale i skladby moderních autorù (Zde-
nìk Folprecht, Ami Ma�ayani). Vstupenky
lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì sy-
nagoze nebo v Informaèním centru �MP
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 150 Kè.
! 14. 4.: Na�e 20. století: pohled z druhé
strany. Do pamìtnického cyklu pøijaly ten-
tokrát pozvání Irena Vlachová-�imonová
(*1929), která byla v letech 1949�1960
uvìznìna za ilegální pomoc lidem perze-
kvovaným komunistickým re�imem, a Raja
�ádníková (*1929), bývalá vìzeòkynì tere-
zínského ghetta. Moderuje novináø a doku-
mentarista Adam Drda. Vstup volný. 
! 19. 4.: Terezínské zvony. Pøíbìh o tom, jak
se kamarádství a odvaha utkaly s temným
osudem. Divadelní hra Franti�ka Tichého
v podání studentù a uèitelù Gymnázia Pøírod-
ní �kola, která vypráví o �ivotì chlapcù z te-
rezínského domova Ne�arim. Hra je vhodná
i pro �kolní dìti a mláde�. Vstup volný.
! 21. 4.: Ratolest Davidova. Veèer poøá-
daný k pøíle�itosti �ivotního jubilea vý-
znamné èeské hebraistky Jiøiny �edinové.
Jeho souèástí bude slavnostní pøedstavení
jejího pøekladu kroniky pra�ského rene-
sanèního �idovského polyhistora Davida
Ganse Ratolest Davidova (1592), který prá-
vì vychází v nakladatelství Academia (viz
str. 8�11). Výòatky z kroniky pøeète Josef
Somr, hudbu rudolfínské Prahy pøednesou
Jiøina �trynclová (barokní housle) a Pøe-
mysl Vacek (arciloutna). Vstup volný.

! 25. 4.: Vzpomínky z nového domova.
V Izraeli �ijí je�tì stovky lidí pocházejících
z území první Èeskoslovenské republiky se
zajímavými osudy. Publicista Jaroslav Bal-
vín nìkteré zaznamenal v knize Deník z ki-
bucu. Èeské stopy na bøehu Galilejského je-
zera, doktorandka Barbora Císaøová se
zabývá èinností spolkù, sdru�ujících v Izra-
eli pøistìhovalce z ÈSR, s pamìtníky �oa
natáèejí novináø A. Drda a jeho kolegové ze
spoleènosti Post Bellum a z Ústavu pro stu-
dium totalitních re�imù rozhovory na video.
Výòatky z tìchto vizuálních svìdectví dopl-
ní rozhovor, který s uvedenými autory po-
vede publicista Petr Brod. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MPO V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! 4. 4. v 18.00: Budování státu bez antise-
mitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik
Èeskoslovenska. Prezentace knihy a disku-
se s autory Michalem Franklem a Milosla-
vem Szabóem o jejich práci, je� pøibli�uje
roli antisemitismu v èeské a slovenské
spoleènosti v dobì rozkladu habsburské
monarchie a formování èeskoslovenského
národního státu. Vstupné 30 Kè.
! 5. 4. v 18.00: �idovka aneb �onglování
se �ivotem. Úspì�né pøedstavení Divadla
Kufr, které netradièním zpùsobem vyu�ívá
�onglérského umìní k vyjádøení pocitù
a pøedstav �idovské dívky, která se stala
obìtí nacistické ma�inerie. Hrají: Adéla
Kratochvílová a Dagmar Heiland Trávníko-
vá. Hudba: Lubor Pokluda. Vstupné 50 Kè.
! 12. 4. v 18.00: Osudy synagog v èes-
kých zemích od roku 1945 do souèas-
nosti. Pøedná�ka Jaroslava Klenovského
s bohatým fotografickým doprovodem.
Vstupné 30 Kè.
! 17. 4. od 14.00 ve vile Löw-Beer, Drob-
ného 22: Vesele na Purim! Náv�tìvníkùm
této novì zrekonstruované slavné brnìnské
stavby nabízíme odpoledne vìnované �i-
dovskému svátku Purim. 14�16.00: Dílna
výroby masek pro dìti i dospìlé � vede lek-
torka OVK Brno; 15�16.00: Purim � pøed-
ná�ka rabína �. M. Klimenta seznámí s his-
torickým pozadím tohoto svátku i s tím, jak
je slaven v souèasnosti. Vstup zdarma.
! 19. 4. v 18.00: Domy vìènosti I � Jevíè-
ko, Lo�tice, Úsov. První pøedná�ka z chy-
staného cyklu pøedná�ek Heleny Bretfel-
dové, vìnující se �idovským høbitovùm na
Moravì. Vstupné 30 Kè.
! Celý duben mù�ete v sále OVK Brno
zhlédnout výstavu nazvanou Cesta Tóry.
Výbìr èernobílých fotografií J. Buxbau-
ma, J. Hejla, P. Mikovce a B. B. Selingera
zachycuje slavnostní akt dopisování Tóry
i jejího vnesení letos v lednu do opravené
brnìnské synagogy. Vstup volný.
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KULTURNÍ 
POØADY

Mark Podwal: Pesach..



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Koncem února nav�tívil Lauderovy
�koly americký malíø, ilustrátor a spisova-
tel Mark Podwal. Pøedstavil �ákùm �koly
svou novou knihu �idovský bestiáø, kterou
vydalo nakladatelství Sefer, o skuteèných
i vymy�lených zvíøatech, jak je chápe �i-
dovská tradice. V knize je celkem tøicet tex-
tù a ilustrací. V�em dìtem na pøedná�ce pan
Podwal knihu daroval i podepsal.
! Ve druhém patøe L� jsme otevøeli �Nás-
tìnku hebrejské literatury�. Ka�dý plakát je
vìnován jednomu pøednímu izraelskému
autorovi (èi autorce) a pøedstaví pøede-
v�ím pøeklady z hebrej�tiny od na�ich stu-
dentek. Vìt�ina textù vznikla bìhem semi-
náøe, který vede Peer Friedmann. 
! Zaèátkem bøezna probìhl v klubu Roxy
�kolní ples, který se nesl v duchu filmù Q.
Tarantina. Studenti ètvrtého roèníku pøed-
vedli tanec z filmu Pulp Fiction a násled-
nì pøevzali �erpy z rukou Jiøího Ratajíka,
svého tøídního profesora. Imatrikulováni
do studentského stavu byli i primáni, kteøí
sehráli vtipné pøedstavení o výuce i svých
�kolních snech (inspirováni písní Davida
Bowieho). Veèerem provázela Ester Ja-
neèková, k tanci hrála kapela Zuby nehty.
! V dubnu nás èekají pøijímací zkou�ky
na gymnázium i rozdílové zkou�ky do
kvinty. Více informací na www.lauder.cz.

PESACH 5776
! První pesachový seder poøádá pra�ský
rabinát v restauraci �alom v pátek 22. 4.
od 20.15 a povede ho pan Daniel Vanìk.
! Druhý pesachový seder se koná v sobo-
tu 23. 4. tamté� od 21.10 a povede ho ra-
bín David Peter.
! Èesko-hebrejskou pesachovou Hagadu
si mù�ete zakoupit na rabinátu v Maiselovì
ulici za 240 Kè. Lístky na sedery získáte
v pokladnì �OP v �idovské radnici (Mai-
selova 18, Praha 1, 2. patro). Macesy
a dal�í potraviny na Pesach lze zakoupit
v ko�er prodejnì �OP.

PROGRAM BEJT SIMCHA
! V nedìli 17. 4. se od 15.00 v Bejt Simcha
(Maiselova 4, Praha 1) koná dìtský pesa-
chový workshop. Zájemci kontaktujte do
pátku 15. 4. kehila@bejtsimcha.cz nebo tel.:
603 393 558. 
! Pesachový seder: Pesachový seder se
uskuteèní v pátek 22. 4. od 18.30 v Akade-
mické restauraci (Masarykova kolej, Thá-
kurova 550/1, Praha 6). Uzávìrka pøihlá�ek
nejpozdìji do 15. 4. na e-mailu: kehila@
bejtsimcha.cz nebo na tel.: 603 393 558.
Vstupné èlenové F�O 300 Kè (studenti
300 Kè), neèlenové 400 Kè.
! Vzdìlávací akce � kurzy: Ivrit � hodi-
ny hebrej�tiny pro zaèáteèníky se konají

ka�dé úterý od 18.00; kurz pro pokroèilé
probíhá ve ètvrtek od 18.00; pro støednì
pokroèilé od 19.30. Úvod do judaismu se
koná ka�dé úterý od 19.45 a èetba siduru
ve støedu jednou za 14 dní od 18.00. Více
info získáte na kehila@bejtsimcha.cz.

TERAPEUTICKÝ TANEC
! Sociální oddìlení �OP vás zve dne 11. 4.
od 14.00 na pøedná�ku PhDr. Eriky Lan-
dischové Terapeuticky ladìný tanec � zku-
�enosti a praxe. Koná se ve 2. patøe �OP
(Maiselova 18, Praha 1).

BESEDA S R. BÖHNISCHEM
! Spolek akademikù �idù a Pra�ský lite-
rární dùm zvou na povídání o vínì a Izraeli
s poslancem Robinem Böhnischem. Set-
kání se koná 21. 4. v 18 hodin v sídle lite-
rárního domu, Jeèná 11, Praha 1. 

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 6. 4. od 14.30: Nadìje � vernisá� výstavy
kreseb èlenek Aliance boje proti rakovinì.
! 18. 4. od 10.30: Klavírní matiné �
skladby klasikù uvádí a hraje prof. Ivan
Klánský. 
! 21. 4. od 15.00: Koncert pìveckého
sboru Gymnázia Botièská � øídí Lenka
Charvátová.

VÝZVY
! Hledáme jakékoli informace o (básníku)
Jiøím Steinovi � narozen 23. 8. 1920 v Praze
(absolvent Anglického reálného gymnázia
v Jeèné ul.; 1941 internován v Lípì u Havl.
Brodu; poslední bydli�tì pøed deportací: Pra-
ha XVI, Holeèkova 63; potom: transport J,
è. 557, 4. 12. 1941, Praha -> Terezín; tran-
sport El, è. 35, 29. 09. 1944, Terezín -> Osvì-
tim), zahynul 19. 12. 1944 v Dachau. Pøedem
dìkujeme za jakoukoli pomoc. Pøípadné in-
formace podejte, prosím, na adresy: Naklada-
telství Triáda, Kroftova 16 150 00, Praha 5.
Tel.: 224 930 139, v.faerber@post.cz.
! Hledáme pana Thomase Edelsteina,
který údajnì sídlí v Praze. Kontakt: 737
248 490, e-mail: ing.jelinek@ermeg.cz.

PROJEKT O SOUÈASNÉM IZRAELI
! Pro velký zájem o poznávání moderního
Státu Izrael jsme pøipravili kulturnì vzdìlá-
vací projekt s názvem Israel Today, který se

bude realizovat v rùzných mìstech ÈR, SR
i Polska. Program pro veøejnost zahrnuje
pøedná�ku o cestování v Izraeli v podání
Mgr. Kristýny Kuboòové (60 minut) èi pøed-
ná�ku Moderní Stát Izrael (vìda, umìní,
ekologie). Dále nabízíme izraelské lidové
tance pro zaèáteèníky i pokroèilé, které vyu-
èuje renomovaný lektor Gidi Eiko z Jeruza-
léma. Výuka trvá 60�120 minut. Obì èásti
programu na sebe volnì navazují. 

Poøadatelem je nezisková organizace
Spolek OROT Brno, www.orotbrno.cz. Pro
zji�tìní aktuálních informací a termínù kon-
taktujte Bc. Lenku Veselou, e-mail: orot
brno@seznam.cz, mobil: +420 739 555 459.

KNIHA �IJI SE SVOU MINULOSTÍ
! Dne 4. února se v nìmeckém Baden-Ba-
denu konala prezentace publikace Mit mei-
ner vergangenheit lebe ich (�iji se svou mi-
nulostí). Uvedli ji øeditel muzea Frieder
Burda Helmut Friedel, mana�er nakladatel-
ství Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag
Thomas Sparr, autor a editor knihy Ivan
Lefkovits. Jedná se o soubor patnácti se�i-
tù � zpracovaných pøíbìhù pøe�iv�ích �oa
s dobovými fotografiemi a dokumenty. 

Vìt�ina z èeskoslovenských pamìtníkù,
kteøí emigrovali v roce 1968 do �výcarska,
zaèala dokumentovat svou minulost a� poté,
co nav�tívili setkání skupiny Kontaktní mís-
to pro pøe�iv�í holokaustu ve �výcarsku.
Patøí mezi nì vypravìèi Nina Pelc-Weilová,
Sigmund Baumöhl, Peter Lebovic, Ernst
Brenner, Arnost Schlesinger, Hana a Hanu�
Arendovi. Dal�í se�it obsahuje vzpomínky
Nìmce Klause Appela, jen� pøi�el do �vý-
carska v roce 1954. Dva roky nato do této
zemì emigrovali Maïaøi Gábor Hirsch,
Andreas Sás, Christa Markovits, zesnulí Gá-
bor (Neuman) Nyirö, André Sirtes a Éva Al-
pár, a to ve stejném roce jako Poláci Jake
Fersztand a Fabian Gerson. I jejich pøíbìhy,
na nich� spolupracovali rodinní pøíslu�níci
pamìtníkù a studentky z Univerzity v Basi-
leji, publikace obsahuje. Nìmecký malíø
Gerhard Richter vìnoval patnáct výøezù ze
ètyødílného obrazu Birkenau na pøebaly knih
a jeho stejnì pojmenovanou výstavu lze do
29. 5. zhlédnout v baden-badenském muzeu
Frieder Burda. Memoáry lze zakoupit na
webové adrese nakladatelství www.suhr-
kamp.de za 79 eur.                                        eg

JOM HA-�OA
! Leto�ní 11. roèník Dne �oa pøipadá na
5. kvìtna. Od 14 hodin poøádá Institut Te-
rezínské iniciativy tradièní ètení jmen obì-
tí. V Praze bude ètení jmen obìtí holokau-
stu probíhat na námìstí Jiøího z Podìbrad,
Praha 3; uskuteèní se i v dal�ích deseti
mìstech. Více informací uvedeme v pøí�-
tím èísle.                                                   t�
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE



�NO BRATISLAVA
V aprílu srdeène blaho�eláme na�im
èlenom: pani Tamara Archlebová � 65
rokov; pani Katarína Borovanová � 97
rokov; pani Edita Breinerová � 79 ro-
kov; pán Ján Danko � 83 rokov; pani
Dr. Mária Diamantová � 70 rokov; pani
Elvíra Feldmarová � 79 rokov; pán Bo-
ris Grauner � 65 rokov; pani Eugénia
Grznáriková � 78 rokov; pani Lívia
Herzová � 90 rokov; pán Ing. Juraj Hil-
vert � 79 rokov; pani Margita Horáková
� 93 rokov; pani Alica I�tvancová � 97
rokov; pán Ing. Teodor Kramer � 88 ro-
kov; pani O¾ga Kuxová � 92 rokov; pán
Karol Lederer � 74 rokov; pani Zuzana
Ledererová � 86 rokov; pán Imrich Le-
icht � 71 rokov; pani Anna Mandelíková
� 74 rokov; pani Ing. Lýdia Piovarcsyo-
vá � 83 rokov; pani Eva Rajeková � 83
rokov; pani Eva Redlichová � 78 rokov;
pani Viera Staòová � 81 rokov; pani Hil-
da Svátková � 81 rokov, a pán Ing. Ale-
xander �ebej � 84 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom,
ktorí v mesiacoch marec a apríl slávia
sviatok svojich narodenín: pán Tomá�
Geist, nar. 7.3. � 80 rokov; pani Miriam
Kurjatková, nar. 13.3. � 75 rokov; pán
Peter Rada, nar. 25.3. � 60 rokov; pán
Peter Galát, nar. 2.4. � 73 rokov; pani
Eva Klementová, nar. 2.4. � 59 rokov;
pani Eva �t�astná, nar. 8.4. � 67 rokov,
a pán Jozef Klement, nar. 9.4. � 63 ro-
kov. V�etkým úprimne prajeme ve¾a
zdravia a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V dubnu oslavují své narozeniny: pan
Milan Bohorodèaner, nar. 24.4. � 67 let;
pan Petr Haimann, nar. 29.4 � 78 let;
paní Hana Langová, nar. 6.4. � 68 let;
paní Tereza Nepevná, nar. 5.4. � 22 let;
paní Vìra Páleníèková, nar. 22.4. � 76
let; pan Jiøí Süss, nar. 21.4. � 60 let; paní
Zo�a Vyoralová, nar. 9.4. � 66 let, a pan
Pavel Weisz, nar. 9.4. � 81 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V dubnu oslavují narozeniny: pan Erik
Sivan, nar. 11.4. � 24 let; paní Eva Ku-
drnová, nar. 2.4. � 67 let; paní Dominika
Malinová, nar. 1.4. � 41 let; paní Mgr.
Eva Poli�enská, nar. 9.4. � 63 let; paní
RNDr. Ivana �prtová, nar. 30.4. � 58 let,

a pan PhDr. Jiøí �vestka, nar. 22.4. � 61
let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V dubnu oslaví narozeniny pan Oleg
Rojtenberg, nar. 14.4. � 63 let, a pan
Viktor Klein, nar. 26.4. � 44 let. Pøejeme
hodnì zdraví a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci apríl budú oslavovat�: pani
Eva Balá�ová � 79 rokov; pani Marga-
réta Bayerová � 84 rokov; pán Ing. Ti-
bor Figu� � 95 rokov; pán Ing Ondrej
Foltýn � 69 rokov; pani PaedDr. Marta
Gyoriová � 69 rokov; pán Oskár Wink-
ler �75 rokov, a pani Gertrúda Stiefelo-
vá � 88 rokov. V�etkým prajeme ve¾a
zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V dubnu oslaví narozeniny pan Robert
Velimský, nar. 12.4. � 90 let, a pan
Ing. Pavel Jelínek, nar. 27.4. � 81 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V dubnu oslaví narozeniny: sleèna Klára
Cvrkálová, nar. 11.4. � 13 let; pan Mgr. Pa-
vel Deutsch, nar. 26. 4. � 39 let; paní Helena
Vostrá, nar. 30.4. � 61 let; pan Karel Wolf,
nar. 11.4. � 90 let; sleèna Josefína Klime�o-
vá, nar. 27.4. � 11 let, a paní MUDr. Kateøi-
na Klime�ová, nar. 23.4. � 45 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V dubnu oslaví narozeniny: pan Pavel
Schwarz, nar. 6.4. � 77 let; pan David Há-
jek, nar. 14.4. � 16 let; pan Jan �imandl,
nar. 14.4. � 25 let; pan René Pøibil, nar.
17.4. � 70 let; pan Roman �tix, nar. 23.4.
� 52 let; paní Hana Tvrská, nar. 24.4. � 88

let, a paní Eva Koko�ková, nar. 25.4. � 58
let. V�em na�im jubilantùm pøejeme hod-
nì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V dubnu oslavují narozeniny: paní Do-
ris Grozdanovièová, nar. 7.4. � 90 let;
paní Judita Hajná, nar. 8.4. � 87 let; pan
Jan Hajný nar. 10.4. � 90 let; paní Erika
Juklová, nar. 19.4. � 89 let; pan Alfred
Kneller, nar. 12.4. � 82 let; paní Soòa
Kubrová, nar. 5.4. � 92 let; pan Otto
Dov Kulka, nar. 16.4. � 83 let; pan Ma-
rio Petrovský, nar. 20.4. � 84 let; pan
Alfred Popper, nar. 12.4. � 84 let; paní
Ruth Reiserová, nar. 11.4. � 90 let; paní
Margit Roubíèková, nar. 29.4. � 96 let,
a paní Alena Stern, nar. 18.4. � 91 let.
V�em oslavencùm pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V mesiaci apríl sa do�ívajú: pani Mgr.
Danica Brendzová, nar. 6.4. � 62 rokov;
pán PhDr. Juraj Guttman, nar. 11.4. � 65
rokov; pani MUDr. Katarína Hrehorèáko-
vá, nar. 17.4. � 74 rokov; pani Magdaléna
�agátová, nar. 24.4. � 84 rokov; pán
Ing. Peter �ioviè, PhD., nar. 2.4. � 59 ro-
kov, a pán Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.
� 59 rokov. Jubilantom prajeme ve¾a zdra-
via, �ivotného optimizmu a dlhé roky
v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci apríl budú mat�sviatok narode-
nín nasledovní èlenovia na�ej obce: pán
Ivan Hoffmann, nar. 2.4. � 87 rokov; pani
Margaréta Koreòová, nar. 8.4. � 28 rokov;
pani Anna Bokorová, nar. 9.4. � 65 rokov,
a pani Mária Èi�máriková, nar. 12.4. � 67
rokov. Prajeme týmto na�im èlenom pev-
né zdravie, ve¾a �t�astia a radosti v �ivote.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V dubnu oslaví narozeniny: paní Lenka
Krédlová, nar. 21.4. � 38 let; paní Eva
Váòová, nar. 3.4. � 73 let; pan Ing. Jan
Èapek, nar. 26.4. � 63 let, a pan Samuel
Appel, nar. 11.4. � 14 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci dubnu oslaví své narozeniny
paní Ing. Helena Kubartová. Celá obec
pøeje jmenované zdraví a osobní pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!
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VLNA TERORU V IZRAELI
Vlna teroru, pøi ní� jednotliví palestin�tí
teroristé (vèetnì �en a nezletilých) útoèí
no�i, nají�dìním auty a støelbou na �idy,
neustala ani v bøeznu. Palestinci podnikli
na dvacet útokù, v jaffském pøístavu smr-
telnì zranili amerického studenta Taylora
Force. Od záøí 2015, kdy tato �intifáda
no�ù� vypukla, ji� Palestinci pøi 336 úto-
cích zavra�dili 34 lidí a 411 zranili.

ÚTOK V ISTANBULU
Na ru�né pì�í zónì na ulici Istiklal
v centru Istanbulu do�lo v sobotu 19.
bøezna k bombovému útoku. Sebevra-
�edný terorista zde zabil ètyøi lidi a 36
dal�ích zranil. Mezi obìt�mi byli jeden
Íránec a tøi izrael�tí turisté, dal�ích 11 Iz-
raelcù bylo zranìno. Turecké úøady ozná-
mily, �e sebevra�edný atentátník Meh-
met Ozturk (23) patøil k hnutí Islámský
stát, strávil podle médií dva roky v Sýrii
a zpìt do Turecka se vrátil nelegálnì.
Skupinu, v ní� byli Izraelci, si vybral zá-
mìrnì. Izraelský protiteroristický úøad
následnì vydal varování, aby � pokud
nezbytnì nemusí � izrael�tí obèané do
Turecka nejezdili, a ti, kteøí tam jsou, aby
co nejrychleji odcestovali, nebot�teroristé
z IS se zamìøují na zahranièní turisty, ale
i na kostely a synagogy.

PROTI HNUTÍ BDS
Soud v americkém státì Illinois vydal
loni zákon, který zakazuje státu obchodo-
vat se spoleènostmi, které bojkotují izra-
elské firmy, pùsobící na územích kontro-
lovaných izraelskou vládou. Nyní vydala
illinoiská státní agentura seznam jedenác-
ti spoleèností, které ji� tomuto zákazu
podléhají. Jedná se první krok svého dru-
hu v rámci odporu proti hnutí BDS. Pøed-
chozí naøízení a zákazy se týkaly spoleè-
ností, které bojkotují Izrael, souèasný
postup (jej� provádí Illinois a nìkolik dal-
�ích amerických státù) výslovnì vymezu-
je bojkot spoleèností, které pùsobí na Zá-
padním bøehu. Na zmínìném seznamu je
napøíklad nizozemská banka ASN, která
stáhla investice do firmy, která mj. buduje
jeruzalémskou tramvajovou dopravu.

PÙL TISÍCILETÍ GHETTA
Pøed pùl tisíciletím, 29. bøezna roku
1516, vyhlásily benátské úøady, �e
v�ichni místní �idé musí obývat vyhra-
zený prostor ve ètvrti Cannaregio, na-
zvaný Ghetto (a rozdìlený na dvì èásti
Ghetto Nuovo a Ghetto Vecchio). Výro-
èí se v Benátkách ji� zaèalo pøipomínat,

hlavní akcí v�ak bude výstava o historii
ghetta a benátském �idovském umìní
(mj. knihtisku) nazvaná Benátky, �idé
a Evropa, která bude od èervna do listo-
padu umístìna v Dó�ecím paláci. Na pa-
mìt�výroèí má být zahájena rekonstruk-
ce dvou starých botanických zahrad
v prostoru bývalé �idovské ètvrti a do-
konèena rekonstrukce zdej�ích pìti sy-
nagog, které jsou souèástí �idovského
muzea. Prùbìhu oslav je vìnována we-
bová stránka www.veniceghetto500.org.

BRITSKÝ PREMIÉR 
PROTI ANTISEMITISMU
Bìhem bøeznových dotazù na premiéra
v britském parlamentu se konzervativní
poslanec dotázal pøedsedy vlády Davida
Camerona, zda by se nemìlo nìco dìlat
se �souèasným sílícím antisemitismem�
v zemi. Premiér odpovìdìl velmi ráznì:
�Antisemitismus je nádorem na na�í spo-
leènosti. A mìli bychom si být vìdomi
toho, �e kdy� roste, je to pøíznak je�tì
hor�ích vìcí, které se dìjí etnickým a dal-
�ím skupinám.� Dodal, �e boj proti anti-
semitismu je zále�itostí celé spoleènosti.
Konkrétnì pak oslovil Jeremyho Corbyna,
vùdce Labouristické strany, a prohlásil, �e
jeho strana antisemitismus podporuje,
a proto �by se s ním mìl on vypoøádat�.
(K tématu viz text na str. 20.)

JEMEN�TÍ �IDÉ
V rámci tajné operace bylo 20. bøezna
letecky dopraveno do Izraele 19 jemen-

ských �idù, 14 z mìsta Raida a zbytek
z hlavního mìsta Jemenu, Saná. Na ce-
lou operaci dohlí�ela �idovská agentura
pod vedením Natana �aranského. Roku
1949 bylo do Izraele pøi operaci Létající
koberec pøivezeno 49 tisíc jemenských
�idù, v zemi jich i pøes vzrùstající anti-
semitismus a celkovì nebezpeènou situ-
aci zùstává je�tì asi padesát. 

BORAT SYRSKÝM UPRCHLÍKÙM
Britský herec a komik Sacha Baron Cohen
a jeho man�elka hereèka Isla Fisherová vì-
novali milion dolarù nadaci Save the
Children na pomoc syrským dìtem �ijícím
v severní Sýrii a tìm, které z rodné zemì
s rodièi ode�ly a staly se z nich bì�enci.
Cohen, který pochází z ortodoxní �idovské
rodiny, se proslavil nìkolika komediálními
snímky (Diktátor, Bruno èi Borat), v nich�
si svérázným zpùsobem bere na mu�ku mj.
nacionalismus, rasismus a antisemitismus
(ale i samotné �idy). V bøeznu uvedl svou
novou akèní komedii nazvanou Grimsby.

OSCAR PRO SAULOVA SYNA
Leto�ní ceny Americké filmové akademie
(Oscary) si odnesli tvùrci nìkolika snímkù
s �idovskou tematikou. Dle oèekávání zís-
kal cenu za nejlep�í zahranièní film osvì-
timský pøíbìh Saulùv syn maïarského re-
�iséra L. Nemese (s vynikajícím hereckým
výkonem G. Röhriga); dal�í ocenìní dostal
dokument Amy o britské �idovské zpìvaè-
ce a film Spotlight o investigativní práci
novináøského týmu listu The Boston Globe
vedeného �idovským redaktorem Mart-
hym Baronem, jeho� pùvod hraje ve sním-
ku nezanedbatelnou roli.

(am, ztis.cz)

Vydává Federace �idovských obcí v ÈR, Maiselova
18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.fzo.cz. Re-
dakce a administrace: Izraelská 1, 130 00 Praha 3, tele-
fon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes @sefer.cz. Re-
dakce: Alice Marxová (�éfredaktorka), Jiøí Daníèek.
Sekretariát a výtvarná spolupráce: Anna Tomá�ková.
Vychází mìsíènì, nevy�ádané rukopisy se nevracejí.
Èíslo indexu 47 680. Distribuci pro pøedplatitele pro-
vádí v zastoupení vydavatele spoleènost Èeská po�ta
a. s. Objednávky na bezplatné infolince Èeské po�ty
800 300 302 nebo 954 302 007(16), písemnì na adrese:
Èeská po�ta, s. p. oddìlení periodického tisku Ol�an-
ská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail: postabo.prstc@
cpost.cz. Pøedplatné pro Slovensko MAGNET press,
Slovakia s.r.o. P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel.:
00421-2-67201931-33, fax: 00421-2-67201910 (20,30),
e-mail: predplatne@press.sk. Pøedplatné do zahranièí
vyøizuje administrace Ro� chode�. MKÈR E922, ISSN
121074 68. Toto èíslo vychází 1. 4. 2016. 

Cena 20 Kè (0,90 �)

28 VÌSTNÍK 4/2016

ZPRÁVY 
ZE 

SVÌTA

Mark Podwal: Macesy.


