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PAMÁTCE OBÌTÍ HOLOKAUSTU
Federace �idovských obcí v Èeské re-
publice a Nadaèní fond obìtem holokau-
stu uspoøádaly ve spolupráci s kanceláøí
Senátu Parlamentu ÈR a pod zá�titou
pøedsedy Senátu pana Milana �tìcha le-
tos v pátek 27. ledna 2017 v Hlavním
sále Senátu u� pojedenácté vzpomínko-
vé setkání u pøíle�itosti Dne památky
obìtí holokaustu a pøedcházení zloèi-
nùm proti lidskosti.

Vzpomínkového setkání se zúèastnily
desítky bývalých vìzòù nacistických kon-
centraèních táborù, nìkteøí spoleènì se
svými dìtmi, zástupci organizací, které
sdru�ují bývalé vìznì (jako jsou napø. Te-
rezínská iniciativa, Historická skupina
Osvìtim, Ukrývané dìti, Svaz �idovských
vojákù a odbojáøù a Sdru�ení Schwarz-
heide), vrchní zemský rabín E. K. Sidon,
pra�ský arcibiskup Dominik Duka, vel-
vyslankynì a velvyslanci mnoha státù
a dal�í významné osobnosti kulturního,
politického a nábo�enského �ivota.

Projevy pøednesli Milan �tìch, pøedse-
da Senátu Parlamentu Èeské republiky,
Petr Papou�ek, pøedseda Federace �idov-
ských obcí v Èeské republice, Jan Barto-
�ek, místopøedseda Poslanecké snìmovny
Parlamentu ÈR, plk. Pavel Vranský, vá-
leèný veterán 2. svìtové války, Radoslav
Banga, zpìvák a skladatel, zástupce rom-
ské komunity, Michal Klíma, pøedseda
správní rady Nadaèního fondu obìtem ho-
lokaustu, a pøi pøíle�itosti své dvoudenní
náv�tìvy v Èeské republice Barbara Stam-
mová, pøedsedkynì Bavorského zemského
snìmu.

Michal Klíma ve svém projevu mimo
jiné øekl: �Je pøirozené, �e si chceme pa-
matovat spí�e hezké stránky �ivota, ale je
nutné si pøipomínat i ty zlé. Minulý rok
vy�la u nás kniha vzpomínek pìti nìmec-
kých rodákù ze �umavy, kteøí popisují
krutosti svého vyhnání z rodných domù.
Jejich rodiny zde �ily po generace, v ne-
hostinném horském kraji vybudovaly pro-
sperující statky a usedlosti. Vzpomínají na
to, jak nespravedlivì se k nim po válce
Èe�i chovali, jak se jim, kteøí nikdy niko-
mu neublí�ili, mstili za váleèné krutosti.
Pøesto�e velký prostor ve svých vzpomín-
kách vìnují líèení pomìrù pøed válkou
a za války, nikdo z pamìtníkù nezmiòuje,
�e jen nìkolik let pøed jejich vyhnáním
byli z jejich vesnic vyhnáni jejich �idov�tí
sousedé. �e byli také okradeni o majetek,
který po generace budovali, ale �e na roz-
díl od nich ani nedostali �anci po vystìho-
vání �ít jinde � byli zavra�dìni.

Ani v nejmen�ím nechci sni�ovat utr-
pení nìmeckých rodákù a popírat ne-
spravedlnosti, násilí a pøíkoøí, kterými
pro�li. Jen by jejich výpovìdi byly au-
tentiètìj�í, kdyby nezapomnìli na své
�idovské sousedy.

Vzpomínáme neradi, zapomínáme rádi.
V tìchto dnech musíme mluvit o ostudném
dìní v hanáckém Prostìjovì, v nìm� �i-
dovské organizace chtìjí pietnì pøipo-
menout místo, kde se nalézal mìstský
�idovský høbitov. Tisíce obyvatel Pros-
tìjova podepsaly petici, která tomu chce
zabránit. Jak je mo�ný tak masový pro-
jev necitlivosti a neúcty? Komunistická
výchova zásadnì zkreslovala dìjiny.
�kolní osnovy líèily druhou svìtovou
válku zejména jako boj nìmeckého im-
perialismu a sovìtského komunismu
a potlaèovaly ostatní skuteènosti. Bohu-
�el ani po pádu komunistického re�imu
se dìti èasto neuèí dostateènì a fundo-
vanì o novodobé historii. Máme na�tìstí
takové projekty jako Zmizelí sousedé
pra�ského �idovského muzea, Jeden
svìt na �kolách neziskové organizace
Èlovìk v tísni, Pøíbìhy na�ich sousedù
z projektu Pamìt�národa, neziskové or-
ganizace Post Bellum a dal�í. Pozitivnì
pùsobí také rùzné neziskové organizace
èerpající peníze z nìmeckých vládních
zdrojù, zejména je to Èesko-nìmecký
fond budoucnosti. Mnohé iniciativy jsou
regionálního charakteru � mezi ty patøí
i expozice spolu�ití Èechù, Nìmcù a �i-
dù na �umavì v hartmanické horské sy-
nagoze, o ní� jsem mluvil.

Nezisková organizace Nadaèní fond
obìtem holokaustu v rámci svých mo�-
ností a svého rozpoètu podporuje projek-
ty, které mají pøipomínat na�i historii
a nedovolit, aby z ní zmizela ta èást, která
má zùstat varováním, aby se hrùzy 20.
století neopakovaly. Na pùdì Senátu a za
pøítomnosti politikù v�ak chci zdùraznit,
�e zásadní roli nemohou nést neziskové

organizace. Spoluzodpovìdností státu je
i výchova dìtí a mláde�e. Historie se nedá
zmìnit. Ale musíme se v�emi silami sna-
�it, aby se neopakovala. Základním pøed-
pokladem toho je o historii pravdivì
a v plném rozsahu uèit na�e dìti.�

Po oficiálním programu, ve kterém
vystoupilo i hudební Trio Clavio, pokra-
èovalo vzpomínkové setkání neformál-
nì v historických prostorách Senátu.   jd

NOVÝ VELVYSLANEC
Nástupcem izraelského velvyslance Ga-
ryho Korena, který ukonèil svou diplo-
matickou misi v Èeské republice zaèát-
kem ledna 2017, bude nový zvlá�tní
a zplnomocnìný velvyslanec Daniel Me-
ron, kterému byl ji� èeskou stranou udì-
len tzv. agrément. V minulosti zastával
post øeditele odboru OSN a mezinárod-
ních organizací na izraelském minister-
stvu zahranièních vìcí v Jeruzalémì.
Dvakrát za svou kariéru pùsobil na velvy-
slanectví Izraele ve Washingtonu, nejprve
na postu rady, pozdìji jako zmocnìnec
pro zále�itosti Kongresu. V obou pøípa-
dech byl zároveò poradcem izraelského
kabinetu v otázkách izraelsko-americ-
kých vztahù a prostøedníkem mezi izrael-
skou vládou a Kongresem. Slou�il také
na velvyslanectvích Izraele na Kypru
a v Norsku. Po svém návratu do Izraele
byl jmenován zahraniènìpolitickým po-
radcem prezidenta Ezera Weizmana. 

Velvyslanec Meron je èlenem izrael-
ské asociace advokátù (Israel Bar Asso-
ciation). Narodil se v Austrálii a spolu
s rodièi se pøestìhoval do Izraele v roce
1968. Je �enatý a má ètyøi dìti.          ztis

2 VÌSTNÍK 3/2017

AKTUALITY

OBSAH

Definice antisemitismu  3
Komentáø k Tóøe na tento mìsíc  4�5
Jako napínavá detektivka
rozhovor s Ivou Steinovou  6�7
D. Karpatský: Z Listáøe 8�10
Zemøel Du�an Karpatský  10
D. Lipstadtová: Mìkké popírání 11
Výstava fotografií Sonji Bullaty  12�13
Ze Vzpomínek F. Forsytha  14�15, 18
O snímku Bulharská rapsodie 16
Dokument o rabi Wolffovi  17
Starý høbitov na �i�kovì  18
Nìkolik otázek pro Achinoam Nini  19
Jmenuji se Radek Banga  19
�idia v Íránu 20
Izrael: USA a �idov�tí prezidenti 21
Výbìr z èeských médií  22
Kalendárium  23
Zprávy z kultury 24�25
Zprávy z obcí a ze svìta 26�28



VÌSTNÍK 3/2017 3

Pravidelní ètenáøi mìsíèníku Ro�
chode� vìdí, �e se èasto vìnuje otáz-
ce antisemitismu, a to nejen v èes-
kém, ale i v evropském a svìtovém
kontextu. Mnozí si také vzpomenou
na to, �e jsme ji� mnohokrát refero-
vali o tzv. berlínské deklaraci. Tento
dokument vznikl ji� pøed více ne�
dvanácti lety a jeho text byl formulo-
ván na významné konferenci, která
se konala v nìmeckém hlavním mìs-
tì. Berlínská deklarace se tehdy sna-
�ila reagovat na nebývalý nárùst anti-
semitismu, který byl
zaznamenán pøede-
v�ím v západní Ev-
ropì. Na koneèné
podobì textu se vý-
znamnou mìrou po-
díleli právníci, poli-
tici i pøedstavitelé
rùzných �idovských
organizací v èele s rabínem Andre-
wem Bakerem, dlouholetým mezinárod-
ním øeditelem Amerického �idovského
výboru (AJC) a tehdy ji� zvlá�tním
zmocnìncem pro otázky antisemitis-
mu OBSE (Organizace pro bezpeè-
nost a spolupráci v Evropì). 

Mnozí politici, novináøi èi intelek-
tuálové tehdy komentovali vzniklou
situaci a povìt�inou antisemitismus
rozhodnì odsuzovali. Svìdky plamen-
ných projevù a oprávnìného rozhoø-
èení jsme ostatnì dodnes. Patøí ji�
k jakési tradici, �e tragédie holokaustu
a historické projevy nenávisti vùèi �i-
dùm jsou vehementnì odsuzovány pøi
rùzných pøíle�itostech, jako byl napøí-
klad nedávný Mezinárodní den pøipo-
mínky obìtí holokaustu. A je tøeba
øíci, �e vìt�ina øeèníkù, kteøí takto od-
suzují antisemitismus, to myslí oprav-
du upøímnì. 

Pokud chceme zmínit leto�ní ledno-
vou pøipomínku, tak to rozhodnì platí
o projevu, který v Bruselu pøednesl
èerstvì zvolený pøedseda Evropského
parlamentu Antonio Tajani èi v Praze
o den pozdìji pøedseda Senátu Milan
�tìch a dal�í øeèníci. 

CO TO VLASTNÌ JE?
O nìco slo�itìj�í je ale situace, kdy
lze za tzv. nový antisemitismus po-
va�ovat projevy nenávisti vùèi Státu
Izrael. To bylo problematické ji�
v dobì pøijetí berlínské deklarace

a mnoho se od té doby nezmìnilo,
spí�e naopak. 

Jaká je vlastnì definice antisemitis-
mu? Lze opravdu do tohoto pojmu za-
hrnout i kritiku Izraele? A kdy pøechází
kritika � ka�dý stát je mo�né kritizo-
vat � ve skuteènou nenávist? Hraje
dnes Izrael roli �kolektivního �ida�,
kterému lze pøedhazovat cokoli, kdy�
u� báchorkám o otravování studní
a rituálních vra�dách nikdo nevìøí?
I tím se berlínská deklarace zabývala.
Vycházela také z ji� tehdy dobøe zná-

mého testu tøí D, se kterým pøi�el Na-
tan �aransky � kritika je legitimní, po-
kud nedochází ve vztahu k Izraeli
k démonizaci (napø. nechvalnì známé
karikatury izraelských vojákù s háko-
vými køí�i na uniformách), k delegiti-
mizaci (upírání práva Izraele na exi-
stenci jako státního útvaru) a není
uplatòován dvojí metr (to, co se dìje
v jiných státech bez pov�imnutí mezi-
národní veøejnosti, je Izraeli touto ve-
øejností vytýkáno).

Definice, která vznikla, byla poslé-
ze implementována do oficiálních do-
kumentù FRA, agentury EU, monito-
rující projevy rasismu a xenofobie.
Ambicí tvùrcù bylo, �e ji pøevezmou
i ostatní orgány EU a odtud by se mo-
hla dostat i na dal�í mezinárodnì-
právní fóra. To se v�ak nikdy nestalo.
Po urèité dobì FRA definici pøestala
pou�ívat, a dokonce ji stáhla ze svých
internetových stránek.

Tvùrci dokumentu a mnozí dal�í ak-
tivisté se v�ak nevzdali. V loòském
roce se na novele textu dohodly nej-
døíve státy zastoupené v Mezinárodní
alianci pamìti holokaustu (IHRA),
poté byla dokonce pøijata britskou
vládou. Rabín Baker také znovu inici-
oval jednání OBSE, kde do�lo ke kon-
senzu nad znìním (rùzné jazykové
verze jsou ke sta�ení na stránkách Ev-
ropského fóra proti antisemitismu),
pøijat v�ak nebyl kvùli nesouhlasu
Ruské federace, který údajnì nebyl

motivován obsahem, ale formou. I tak
dost nepochopitelný postoj�

WUPPERTAL
A GELSENKIRCHEN
�e je takovéto definice nutnì zapotøebí,
ukázaly mj. i dva nedávné pøípady, ode-
hrávající se shodou okolností v Nìmec-
ku. V létì roku 2014 se trojice Palestin-
cù pokusila podpálit synagogu ve
Wuppertalu. Molotovovy koktejly na-
�tìstí nezpùsobily vìt�í �kodu a trojice
pachatelù byla záhy dopadena a usvìd-

èena. Soud pak vyne-
sl rozsudek, kterým
je odsoudil k úhradì
�kody a k veøejným
pracím. �okující v�ak
bylo jeho odùvodnì-
ní. Soud toti� neshle-
dal motivem tohoto
trestného èinu antise-

mitismus, nýbr� politický manifest. Pa-
chatelé � pod vlivem alkoholu � prý
chtìli podpálením synagogy upozornit
veøejnost na tehdy probíhající konflikt
v Gaze. Je�tì více na pová�enou je fakt,
�e odvolací soud Severního Porýní-
Vestfálska nyní tento verdikt potvrdil
s tím, �e je legitimní vyjádøit nesouhlas
s politikou Izraele.

Druhý pøíklad je je�tì èerstvìj�í
a mo�ná je�tì více alarmující. Vzpo-
mínkové akce k uctìní památky obìtí
holokaustu se konají po celé Evropì
i po svìtì a poøadateli nemusí být jen
významné instituce typu Evropské
unie, amerického Kongresu èi OSN.
27. ledna se pietní shromá�dìní ko-
nají ve mìstech, na radnicích a ve
�kolách. Také gymnázium v Gelsen-
kirchenu, le�ící ve stejné spolkové
zemi jako Wuppertal, se rozhodlo ta-
kovouto akci letos uspoøádat. Jak re-
feroval deník Der Westen, nìkteøí
místní muslim�tí studenti se jí v�ak
odmítli úèastnit. A vedení �koly jim
to povolilo. �Proè se poøád mluví
o �idech? Svìt má pøece i jiné pro-
blémy,� poznamenal údajnì jeden ze
studentù. A co na to øeditel �koly?
Prý to je takto správnì, kritika je pøe-
ce základem diskuse.

Proto � a nejen proto � je tøeba defi-
nice antisemitismu. Abychom vìdìli,
o èem vlastnì mluvíme.

Ale øeknìte � kde to vlastnì �ijeme?!   
TOMÁ� KRAUS

PROÈ POTØEBUJEME
DEFINICI 

ANTISEMITISMU



DVAADVACET HLÁSEK SVATYNÌ 
(par�at Truma 2M 25,1�27,19)
Popis Bo�ího svatostánku, pøíbytku a jeho
zaøízení v pou�ti, je ve Druhé knize Tóry
obsa�en dvakrát. Poprvé, kdy� Bùh Mo�e-
mu na hoøe Sinaj pøikazoval detaily jejich
vyhotovení podle modelu, jej� mu na hoøe
ukázal, a podruhé to Tóra vykládá pøi je-
jich zhotovení. Nejdùle�itìj�í v�ak pøi
tom je, jaký dùraz je kladen na srdce.
Nejprve, kdy� Bùh �ádá, aby synové Iz-
raele, ka�dý, jeho� k tomu povznese srd-
ce, pøinesl pøíspìvek (truma) ze støíbra,
zlata, mìdi a v�ech dal�ích potøebných ma-
teriálù ke stavbì. Pøinesený materiál pak
zpracovávali mu�i a �eny, jejich� srdce
Bùh obdaøil moudrostí, pod vedením Bo-
hem vybraných umìlcù, jejich� srdce Bùh
naplnil moudrostí, rozmyslem a poznáním,
aby byli schopni myslit v jeho slovì obsa-
�ené my�lenky. Chápeme-li i jejich práci
jako pøíspìvek, pochopíme, proè o této
truma Bùh mluví jako o trumati, mém
pøíspìvku. 

Pøíbytek Bo�ího majestátu a jeho zaøí-
zení jsou proto chápány jako obraz svìta,
který Bùh stvoøil ke své slávì � moudros-
tí, rozmyslem a poznáním. Jako jsou ve
stvoøeném svìtì místem Bo�ího trùnu ne-
besa, pøedstavuje schránka úmluvy s des-
kami Desatera a se zlatými cheruby trùn
Bo�ího majestátu. 

Jako jsou vlastní nebesa oddìlena od
zemì nebeskou klenbou, oddìluje nej-
svìtìj�í svatyni od zbývající svatynì
ozdobný závìs, pøed ním� smìrem na
východ byly zlatý oltáø k obìti vonných
bylin uprostøed mezi ji�nì situovaným
sedmiramenným svícnem a severnì si-
tuovaným zlatým stolem pro pøedkládá-
ní dvanácti chlebù ka�dý týden. 

Jejich symbolika ukazuje na sedm
dnù týdne a dvanáct mìsícù roku � tedy
na èas. Z tohoto hlediska lze chápat
i symboliku cherubù; pøedstavují duali-
tu svìtla a tmy, dne a noci. Dal�í závìs
pak oddìluje svatyni od nádvoøí, jemu�
vévodil vnìj�í oltáø krvavých a mouè-
ných obìtí, jak je øeèeno: Udìlej mi ol-
táø ze zemì, na nìm pak obìtuj své celo-
obìti a své obìti dobrovolné atd. a na
ka�dém místì, kde budu chtít pøipome-
nout své jméno, k tobì pøijdu a po�e-
hnám ti. (2M 20,20) Koho k podílu na
stavbì Bo�í svatynì povzneslo jeho srd-
ce, musil být zajedno s Bo�í vùlí.

Stvoøení je v�ak dílem Bo�ího slova,
jeho� 22 hlásek hebrejské abecedy je
v Sefer Jecira rozdìleno na 3 matky, 7
dvojitých a 12 jednoduchých. Z jejich

permutací povstal svìt, èas a èlovìk.
Hovoøíme-li tedy o symbolice svatynì,
mìli bychom si uvìdomovat, �e zobra-
zuje principy stvoøeného svìta. Jestli�e
poèet 3, 7 a 12 hlásek, znakù, jimi� je
psána Tóra, odpovídá symbolice zaøíze-
ní svatynì, nabízí se otázka její funkce.

Je zde stùl pro 12 pøedkladných chle-
bù, svícen pro 7 svìtel, ale co symboli-
zuje poèet 3 matek � písmen alef, mem,
�in? Schránka obsahuje jen dvì kamenné
desky s Desaterem a dva cheruby, vyta-
�ené z jednoho kusu zlatého víka. Tento
patrný dùraz na dualitu stvoøení, pøesto-
�e cherubové vystupují ze stejného zá-
kladu a jejich okøídlené postavy mají lid-
skou podobu, je dán tím, �e jsou jako
princip protikladù toto�né podstaty obrá-
ceni tváøemi jeden k druhému, hledíce
smìrem k víku a ne jeden na druhého.
Protikladné �ivly vody a ohnì, jejich�
podstatu je tøeba hledat v hláskách mem
a �in, jsou vyva�ovány hláskou alef, od-
povídající ruach (duchu èi vìtru), jen�
protiklad vody a ohnì usmiøuje. 

Onoho tøetího usmiøujícího èinitele ve
svatyni pøedstavuje oltáø. Základním pøed-
pokladem pro pøijetí obìti byla je�tì pøed
jejím postupným spálením zrikat hadam,
støíknutí krve, a to podle druhu a èasu obì-
ti buï na rohy vnìj�ího oltáøe, nebo na
rohy vnitøního oltáøe, na závìs oddìlující
nejsvìtìj�í svatyni. Jednou v roce, v Den
smíøení (jom kipurim) vstupoval veleknìz
do nejsvìtìj�í svatynì s krví obìti smíøení
a støíkal jí sedmkrát smìrem k víku právì
mezi oba cheruby (kaporet). 

Lehakriv korban, obìtovat obìt�, zna-
mená pøiblí�it jej Bohu a dosáhnout ka-
para, usmíøení høíchu a viny za nìj. Ty
v�ak jsou dány pøítomností protiklad-
ných sil v lidském srdci, jecer tov a je-
cer hara. Pøi obøadu usmíøení jde tedy
o projev návratu k pravdì, k Bohu, jen�
tyto dva sklony do srdce vlo�il. 

Podobný, ne-li stejný význam jako
�srdce� má pojem kerev, nitro, tedy slovo,
které má tý� slovesný koøen jako korban
(obìt�) a lehakriv (pøiblí�it). S tím souvisí
tvrzení v Kohelet 10,2, �e srdce moudré-
ho je po jeho pravici a srdce blázna je po
jeho levé ruce. A tamté� 7,4 je øeèeno, �e
srdce moudrých je v domì smutku a srdce
bláznù v domì veselí. 

Dostáváme se tím k zdánlivì nepocho-
pitelné identifikaci srdce s centrem my�-
lení. Jím je snad fyzické srdce blázna,
proto�e inklinuje k rozptýlení mysli, ale
jistì ne srdce moudrých. V po�ehnání
pøed ètením �ma Jisrael je to vysvìtleno
v prosbì: Slituj se nad námi a dej na�emu
srdci rozmysl k pochopení a rozvinutí ro-
zumu, abychom dokázali s láskou naslou-
chat, uèit se a uèit, zachovávat a vykoná-
vat a uskuteèòovat slova Tóry. 

Abychom mohli rozvinout rozumové
schopnosti, ulo�ené v mozku, potøebuje-
me obraznì øeèeno správný �program� ve
svém skrytém, nám samým nevìdomém
nitru. Toto �srdce�, do nìho� vidí jen Bùh,
rozhoduje svou intencí, co a jak mozek
myslí, a tu do nìj mù�e vlo�it jen Bùh, pøí-
tomný v lidské vùli úèastnit se jeho díla.
Jejím primárním projevem je ovládnutí
sklonu vnímat své fyzické já jako støed
v�eho, zapouzdøit se v nìm a osobní mize-
rii pro�ívat jako pocity viny. Jestli�e v�ak
Bùh pøikázal Izraeli vybudovat mu sva-
tostánek, nemìl na mysli jen poskytnout
lidem úlevu nebo si v malém postavit mo-
del svìta. Ponìvad� teprve obøad smíøení
protikladù dává svatyni smysl, dává vùle
k nìmu smysl i samotnému stvoøení. 

EFRAIM K. SIDON, 
vrchní zemský rabín
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PURIM
��idùm vze�lo svìtlo a radost, jásot a slá-
va� (Kniha Ester, 8,16). Rabi Jehuda vy-
svìtluje v traktátu Megila tuto vìtu násle-
dovnì: svìtlo znamená svátek, radostí se
myslí obøízka a slávou tefilin. 

O Purimu �idé oslavují, �e unikli z ru-
kou Hamana, svornost na�eho národa a to,
�e byl Haman pora�en. Purim ukazuje, jak
pracuje skrytá ruka Bo�í � nìkdy hned ne-
rozpoznáme smysl událostí, které se dìjí,
teprve èasem si uvìdomíme, �e za ve�ke-
rou spásou stál ha�em.

Rabi Jehuda vykládal zmínìný ver�
odkazy na ètyøi micvot, které Haman �i-
dùm zakázal vykonávat. Kdy� Haman
padl, mohli je �idé znovu bez obav dodr-
�ovat. Jednalo se o studium Tóry, dodr-
�ování a oslavy jom tov (svátku), no�ení
tefilin a vykonávání obøízky. Haman je
zakázal, nebot�chápal, �e tvoøí zvlá�tní
vztah mezi Izraelem a Bohem.

Kdy� nasloucháme ètení Megily Ester,
postøehneme krásnou melodii, která se
li�í od obvyklých nápìvù pøi ètení z Tóry
a haftar. Megila má velmi bohatou hudeb-
ní tradici, nìkteré vìty, které zmiòují zni-
èený Chrám, se zpívají tesklivým tónem,
zatímco jiné èásti doprovázejí triumfální
melodie.

Vìtu, která popisuje Hamanovu popravu
� �Hamana povìsili na kùl, který postavili
pro Mordechaje� (Ester 7,10) �, proná�í
pøedèítaè na nápìv, jen� se pou�íval pøi
svatbách, kdy� se nevìsta a �enich vedli
k chupì. Je to zvlá�tní zvyk, ale vyjadøuje
radost, ji� �idé pøi porá�ce Hamana cítili.
Stejnì jako �enich, který oèekává svou ne-
vìstu pøed svatbou, radovali se �idé, �e bu-
dou opìt moci navázat vztah se svým Hos-
podinem. 

Nedávno jsem se úèastnil jmenování tøí
nových rabínù v nìmeckém Frankfurtu.
Vyslechli jsme øeè, kterou pronesl dajan
Chanoch Ehrentreu, pøedstavený evrop-
ského bejt dinu. Zavzpomínal, �e jako dítì
ve Frankfurtu vidìl, jak nacisté 9. listopa-
du 1938 pálili svitky Tóry. Po více ne� 70
letech je nyní svìdkem znovuzrození ko-
munity, v ní� se narodil. 

Tento mìsíc je zvlá�tní pøíle�itostí
k oslavì, �e mù�eme dodr�ovat pøesnì
to, co nám Haman zakazoval. A nejedná
se jen o svátek Purim, oslavujeme té�
to, �e do Staronové synagogy budou
vneseny dva nové svitky Tóry. 

Budeme se radovat z jom tov (Puri-
mu), nových Tór, toho, �e smíme nosit
tefilin a kdo ví � tøeba i nìjaké obøízky.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy

VÌSTNÍK 3/2017 5

BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � bøezen 2017

adar � nisan
Staronová synagoga

3. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 17.29 hodin
4. 3. sobota �ABAT HAFSAKA

TRUMA 2M 25,1�27,19
hf: 1Kr 5,26�6,13
mincha 17.05 hodin
konec �abatu 18.37 hodin

9. 3. ètvrtek pøedsunutý pùst Esteøin                   4.53�18.37 hodin
10. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 17.40 hodin
11. 3. sobota �ABAT ZACHOR

TECAVE 2M 27,20�30,10
mf: 5M 25,17�19; hf: 1S 15,2�34
mincha 17.15 hodin
konec �abatu 18.48 hodin
pøedveèer Purim

12. 3. nedìle PURIM
13. 3. pondìlí �U�AN PURIM
17. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 17.52 hodin
18. 3. sobota �ABAT PARA

KI TISA 2M 30,11�34,35
mf: 4M 19,1� 22; hf: Ez 36,16�38
mincha 17.30 hodin
konec �abatu 19.00 hodin

24. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 18.03 hodin
25. 3. sobota �ABAT HACHODE�

VAJAKHEL�PEKUDEJ 2M 18,1�20,23
hf: Iz 6,1�7,6; 9,5�6
mincha 17.40 hodin
konec �abatu 19.11 hodin

26. 3. nedìle konec SEÈ pøechod na SELÈ
28. 3. úterý Ro� chode� nisan
31. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 19.14 hodin
1. 4. sobota VAJIKRA 3M 1,1�5,26

hf: Iz 43,21�44,23
mincha 18.50 hodin
konec �abatu 20.23 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 3. 3. od 17.29 hodin
a 17. 3. od 17.52 hodin.

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
Maiselova 4, Praha 1

11. 3. v 18.00 hodin se koná purimová oslava a kantilace megilat Ester.



IVA STEINOVÁ (nar. 1952) vystudovala
FF UK, obor dìjiny umìní � historie. Od
konce 70. let 20. století pracovala v rùz-
ných organizacích památkové péèe, po
roce 1990 se specializovala na �idovské
památky. Výsledkem nìkolikaletého pro-
jektu v Národním památkovém ústavu
v Praze byla roku 2011 publikace Mace-
va. �idovský náhrobek a symbolika jeho
výzdoby ve svìtle tradice. Od tého� roku
je zamìstnána v spoleènosti Matana, kde
dokumentuje náhrobky �idovských høbito-
vù a peèuje o pra�ská �idovská pohøebi�tì
(s výjimkou Starého �idovského høbitova).
Výsledky své práce publikuje v odborných
èasopisech a je autorkou øady prùvodcù
po �idovských høbitovech, které zpøístup-
òují �ir�í veøejnosti výsledky probíhající-
ho výzkumu (edice Even zikaron. Pamìt�
�idovských náhrobních kamenù).

Paní Steinová, u� nìkolik let se zabý-
váte dokumentací �idovských høbito-
vù, které má ve své péèi Správa bu-
dov a høbitovù spoleènosti Matana.
Jen upøesním � jedná se o høbitovy, které
jsou v majetku pra�ské �idovské obce nebo
Federace �idovských obcí. Celkem jich je
pøibli�nì 270 a nacházejí se po celých Èe-
chách a na Moravì. Dokumentováním �i-
dovských høbitovù roz�íøil ing. Mojmír
Malý dosavadní èinnost Matany u� v roce
2010. Mùj první høbitov byl v Tøe�ti, násle-
dovaly dal�í v okolí Jihlavy, v Telèi, na Vy-
soèinì, v Úsovì. Vybírám si místa, která
jsou historicky cenná nebo ohro�ená ero-
zí materiálu. Na dokumentaci ale nejsem
sama, spolupracuji s kolegy: s Danielem
Polakovièem, Petrou Vladaøovou, nìkteré
høbitovy pro Matanu zpracoval také Václav
Chvátal. Na organizaci práce se podílí kole-
gynì Zuzana Beránková.

Vycházíte z nìjaké pøedchozí doku-
mentace?
S dokumentací � byt�nepøíli� rozsáhlou �
se zaèalo u� na poèátku 30. let minulého
století a musím øíct, �e na�i pøedchùdci po-
stupovali velmi peèlivì. Pøepisovali celé
texty na náhrobcích, nìkdy je i fotografo-
vali, jen�e toho stihli málo, asi tøicet høbi-
tovù. Høbitovy k dokumentaci sice pøidì-
lovala Nejvy��í rada nábo�enských obcí,
ale byl to spí� nahodilý výbìr. Touto èin-
ností se zabývali archiváø MUDr. Josef
Vainstein, knihovník Tobias Jakobovits,

rabín Karel Blán a rabín Heinrich Flesch.
Jejich práce je pro nás nedocenitelná � mù-
�eme porovnat dne�ní stav se star�ím, zji�-
t�ujeme, �e nìkteré náhrobky u� neexistují
nebo jsou znièeny erozí; ty, které pøeèkaly,
snáze identifikujeme. Samostatnou kapito-
lu samozøejmì tvoøí Starý �idovský høbi-
tov v Praze, který v 50. letech zdokumen-

tovali Otto Muneles a Milada Vilímková.
V 60. letech se dokumentaci høbitovù vì-
noval Jan Heøman. Høbitovy mapoval
v rámci svých prùzkumù i Jiøí Fiedler, kte-
rý dokumentoval pøedev�ím základní úda-
je, polohu, stav, historii. V dobì komunis-
mu patøila sice èást høbitovù pra�ské obci,
ale tehdy nebyly na péèi o nì èi na jejich
dokumentaci prostøedky, a nìkdy snad ani
dobrá vùle. Pomáhá i internetový projekt
Keshet � www.chevra.com. Pøesto: v pøe-
vá�né vìt�inì pøípadù zaèínáme od zaèát-
ku, pøedchozí systematická dokumentace
neexistuje.

Co musíte o høbitovì vìdìt, ne� na nìj
vstoupíte?
Podívám se do literatury, která se k nìmu
vztahuje, v �idovském muzeu si ovìøím,
zda k nìmu pøece jen nìjaká dokumenta-
ce neexistuje. Dùle�ité je mít plán se za-
kreslenými náhrobky, vìt�inu plánkù
pøipravili Jaroslav Klenovský a Václav
Chvátal. Ka�dý náhrobek tam má své èís-
lo a první vìc, kterou udìlám, kdy� pøijdu
na høbitov, je, �e náhrobky vyfotografuji
a oèísluji podle údajù na plánku. 

Fotografická fáze je zásadní: snímky
poøizujeme nejlépe za �era na boèní
svìtlo, tedy s boèním bleskem, tak�e je-
den èlovìk dr�í blesk a druhý fotografu-
je. Tímhle zpùsobem je pak na fotce re-
liéf textù na náhrobcích nejzøetelnìj�í,

mnohem jasnìj�í ne� ve skuteènosti. Ale
pøesto se stane, �e nìkteré nápisy u�
rozlu�tit nelze. Potom následuje zpraco-
vání údajù z fotografie.

Do excelové tabulky zaná�ím informace
o tom, kdo je na konkrétním místì pocho-
ván: pohlaví, hebrejské, obèanské jméno,
pøíjmení, patronymikum, u �en bývá i jmé-
no man�ela, dataci, tedy hebrejský letopo-
èet, den v mìsíci a den v týdnu. Hebrejskou
dataci pak musíme pøevést do obèanského
letopoètu. Jsou-li na náhrobku nìjaké dal�í
údaje (tøeba �e byl nebo�tík rabín, èlen
chevra kadi�a nebo uèenec èi pokud má
náhrobek nìjakou zvlá�tnost, symboliku),
uvedu to v poznámce. Pak tyhle údaje vìt-
�inou porovnávám s matrièními zápisy. 

Nacházíte i ponièené, zvandalizované
náhrobky?
Zatím jsem mìla �tìstí a na nic takového
jsem nenarazila. Høbitovy jsou v pomìrnì
dobrém stavu, nejsou zarostlé a je vidìt,
�e o nì Matana u� léta peèuje. Daøí se
také spolupráce s místními lidmi. 

Na jednu stranu jsou sice høbitovy
v celkovì lep�ím stavu, ale na druhou stra-
nu pokraèuje degradace kamene, tomu se
prostì u takového mno�ství náhrobkù �
mluvíme alespoò o 100 tisících kamenech
� zabránit nedá. Restauruje se nebo petri-
fikuje zlomek, jen ty opravdu nejcennìj�í,
ale vìt�inu náhrobkù neuhlídáme, to by
mohli zvládnout pøíbuzní, kteøí by na hro-
by pravidelnì chodili, ale ti bohu�el neexi-
stují. Pískovcové náhrobky bývají mìkké,
nedoká�ou vzdorovat kyselým de�t�ùm,
vìtru, sypou se a rozpadají. A i kdy� se nì-
které zrestaurují, za 10, 15 let by opravu
potøebovaly znovu. 

V tomhle ohledu jsou nejohro�enìj�í
náhrobky na ji�ní Moravì, kde se pou�íva-
ly místní pískovce, rozpadají se také opu-
kové náhrobky, napøíklad v Boskovicích
nebo východoèeských Hroubovicích. Prá-
vì proto je na�e práce dùle�itá: tím, �e za-
chytí stav høbitovù, jejich existenci, tak
i kdyby samotné náhrobky èasem, pùsobe-
ním povìtrnostních vlivù zmizely, máme je
prov�dy zdokumentované.

Který høbitov byste oznaèila za nejza-
jímavìj�í?
V�dycky ten, na kterém zrovna pracuji.
Je�tì pøed nástupem do Matany jsem pro
�idovskou obec v Brnì spolu s Danielem
Polakovièem z �idovského muzea doku-
mentovala høbitov v Mikulovì. Ten je na-
prosto unikátní a existovaly k nìmu hrobo-
vé knihy, které v první polovinì 20. století
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JAKO NAPÍNAVÁ DETEKTIVKA
Rozhovor s památkáøkou Ivou Steinovou

Foto A. M.



poøídili èlenové místního pohøebního bratr-
stva, chevra kadi�a. Danovi se podaøilo roz-
lu�tit jejich systém záznamù, tedy to, jak si
høbitov rozdìlili na sekce. Kdy� jsme náh-
robky nafotografovali, srovnali jsme sním-
ky se záznamy chevra kadi�i a mìli jsme u�
hotové základní údaje. Nìkdy se podaøí na-
lézt také zakládací listinu høbitova, které
bývají krásnì provedené, nebo zmínku
o jeho zalo�ení v urbáøi (soupisu poddan-
ských povinností vùèi vrchnosti).

Co následuje poté, co náhrobky nafo-
tografujete a popí�ete?
Pak se sna�ím dohledat k náhrobkùm co
nejvíce dal�ích údajù: V matrikách hledám
údaje o zemøelých, dùle�itým pramenem
jsou soupisy �idù z 18. století. V nìkte-
rých pøípadech je úèelné studovat zápisy
v pozemkových knihách, kde je dolo�en
majetek � dùm, nebo i sedadlo v synagoze,
a je mo�né vysledovat rodovou linii. Ze
v�ech mo�ných pramenù sestavuji obraz
toho, jak ten èlovìk �il, jak pracoval, jakou
mìl rodinu� U�iteèný je Národní archiv
v Praze, který je pøístupný i on-line: v digi-
tální badatelnì jsou ulo�eny knihy �idov-
ských familiantù, �idovské matriky z let
1784�1949 a záznamy z policejního øedi-
telství z let 1850�1914; údaje z období
1914�1950 jsou pøístupné v badatelnì ar-
chivu na Chodovci. V policejních archi-
vech jsou záznamy o lidech, kteøí �ili pøed
válkou v Praze, a tudí� museli vyplnit by-
tovou pøihlá�ku a v ní uvádìli i nábo�en-
ské vyznání, pak jsou tam záznamy, kdy�
�ádali o pas nebo si potøebovali nìco vyøí-
dit. Souèástí jsou i fotografie, co� bývají
nìkdy témìø umìlecké portréty.

Ú�asná vìc se podaøila v Jistebnici
s rodinou Katzù: z náhrobkù a archiv-
ních materiálù jsem zdokumentovala
devìt generací rodiny � od 17. století a�
po 21. století, vèetnì vnuka numismati-
ka Viktora Katze, který �ije v Anglii.
Asi je to tro�ku profesionální deforma-
ce, ale kdy� èlovìk pøijde na høbitov po-
prvé, zná jen základní informace. Kdy�
se tam potom vrací a ví toho víc a víc,
má pocit, �e pøichází mezi známé a pøá-
tele. A pátrání samo je nìkdy hodnì na-
pínavá detektivka�

Není �koda, �e tyhle údaje nejsou nì-
jak pøístupné?
Urèitì! Proto se je sna�ím rùznì publi-
kovat v èláncích v památkáøských èaso-
pisech a podaøilo se vydat u� nìkolik
malých prùvodcù høbitovem. Jedná se
o bro�urky s textem o historii toho kte-

rého místa a struèným výkladem o nej-
zajímavìj�ích náhrobcích a pohøbených
osobnostech s fotografickou dokumen-
tací. Èasto pøi práci narazím na místní
lidi, kteøí se zajímají o historii svého
mìsta nebo mìsteèka. S jejich pomocí
se potom obèas podaøí prùvodce po �i-
dovském høbitovì vydat. V Nové Ce-
rekvi a v Telèi se toho ujaly místní obec-
ní úøady, kní�eèky o Jindøichovì Hradci
a Kamýku nad Vltavou vydala pra�ská
�idovská obec. 

V souèasné dobì pøipravuji bro�uru
o jistebnickém høbitovì, o kterém jsme
mluvili. Tu by mìl vydat jistebnický
Okra�lovací spolek, co� je pìkné, proto-
�e právì u jeho vzniku stál místní rodák,
po�tmistr Adolf Katz. 

Na èem pracujete teï?
Zpracovávám høbitov v Milevsku, a i ten
je mimoøádnì zajímavý. Zaprvé úplnì
první náhrobek na tom høbitovì je vlastnì
i jeho jakousi zakládací listinou: høbitov
byl zalo�en v lednu 1714 a jako prvního
nebo�tíka pohøbili nìjakého chudého
�ida, v podstatì pocestného �ebráka. Na
jeho, mimochodem moc pìkném náhrob-
ku, který mu nechala postavit �idovská
obec, je napsáno jméno zemøelého, ale
souèasnì je uveden i zakladatel høbitova
Wolf, syn Alexandra, nejvìt�í milevská �i-
dovská osobnost té doby. V souvislosti
s Milevskem bych je�tì dodala, �e vrch-
nost � klá�ter premonstrátù na Strahovì �
vycházela místním �idùm od druhé polo-
viny 17. století vstøíc a pøenechala jim
domy opu�tìné po tøicetileté válce. O kon-
ci milevské komunity vypovídá nádherný
dopis pana Viléma Katze, ulo�ený v archi-
vu �idovského muzea v Praze. Jakmile
jsem si ho pøeèetla, zaèala jsem pátrat po
osudu jeho pisatele.

Aco v�echno jste o panu Katzovi zjistila?
Vilém Katz se narodil roku 1902 v mìs-
teèku Nagylonya v Uhrách (dnes to je
v Maïarsku u hranic s Ukrajinou), do-
movskou pøíslu�nost mìl ve vesnici Ráko-
�ín v politickém okrese Mukaèevo, rodièe
�ili pozdìji v U�horodì. Dal�í podrobnos-
ti z jeho mládí nejsou k dispozici, zjistila
jsem jen, �e �kolní léta zøejmì trávil
v Pardubicích. V pardubické posádce vy-
konával i vojenskou slu�bu, v letech
1932�1933 byl vojínem cyklistického
praporu è. 1. Krátce po vojnì se v létì
roku 1933 v pardubické synagoze o�enil
s Olgou Steindlerovou, pùvodem z Drá�-
kova u Sedlèan. Pøibli�nì dva roky poté

se man�elé pøestìhovali do Milevska
u Tábora a Vilém do zdej�í spoleènosti
zøejmì dobøe zapadl. Souèasnì to byl vel-
mi zbo�ný èlovìk � dokonce tak, �e kdy�
zdej�í nábo�enská obec hledala roku
1935 nástupce po zesnulém rabínu Bedøi-
chu Schnablovi, obrátila se na nìj a usta-
novila ho prozatímním zástupcem rabína
s tím, �e má absolvovat zkou�ky z nábo-
�enských znalostí, matrièních pøedpisù
a z èeského jazyka. Nejvy��í rada svazù
�idovských nábo�enských obcí v Èe-
chách, na Moravì a ve Slezsku to ale �za-
trhla�, proto�e na základì naøízení z roku
1890 bylo podmínkou, aby rabín ukonèil
vy��í gymnázium s dobrým prospìchem,
a Vilém Katz absolvoval jen ètyøi tøídy
mì�t�anské �koly. Ale práci uèitele nábo-
�enství a matrikáøe vykonávat mohl. 

To je zajímavé, ale co mìl spoleèného
se høbitovem?
Vilém Katz také èásteènì � a zøejmì
z vlastní iniciativy � zdokumentoval mi-
levský høbitov, opsal nápisy na náhrob-
cích a vyfotografoval je, jen�e jeho nad-
øízení se o to nijak nezajímali. A tak svùj
dopis s opisy náhrobkù poslal a� v listo-
padu 1942, pár dní pøed transportem do
Terezína, øediteli váleèného Ústøedního
�idovského muzea v Praze. Právì v mu-
zejním archivu jsem dokumenty na�la. 

Co pí�e v tom dopise?
U� byl asi naprosto zoufalý a chtìl, aby
se zachovaly alespoò ty záznamy. Oci-
tuji z nìj: Celý jedno léto jsem prole�el
na høbitovì v r. 1936, ne� jsem ty opisy
poøídil. Chtìl jsem zalo�iti album a ka�-
dý nápis pod fotkou pøelo�iti a øadovì
oèíslovat. Bohu�el nebyl �ádný zájem ze
strany mých pánù, jeliko� se domnívali,
�e jsme zde pevnì zakoøenìní. Na to
pøece nikdo nepomyslel, �e zde budeme
jednou existovat jen v mùzeu.

Tíha na�ich høíchù na nás doléhá
a nade�la na�e smutná hodina louèení.
Poneseme to v�ak se srdcem stateèným
a pevnou nadìjí ve V�emohoucího, �e
nás nikde neopustí a �e nám poskytne
tolik du�evních a fyzických sil, abychom
to pøe�ili a doèkali se radostného ná-
vratu do klidu a míru. 

Pan Katz ani jeho �ena Olga válku
bohu�el nepøe�ili, rok po odchodu to
Terezína byli deportováni do Osvìtimi,
kde v øíjnu 1943 zahynuli. Tak doufám,
�e u� kvùli jeho památce se podaøí vy-
dat prùvodce i po milevském høbitovì.

ALICE MARXOVÁ
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Du�an Karpatský vydal v roce 2014
v nakladatelství Torst Listáø, výbor ze
své celo�ivotní korespondence, kterou
vedl s mno�stvím zajímavých lidí. Zále�i-
tosti redakèní a redaktorské se v øadì
dopisù kombinují s pasá�emi dokláda-
jícími, v jak pøátelských a osobních
vztazích se èasto vzájemná spolupráce
odehrávala. Na ví-
ce ne� �esti stech
stránkách najdeme
prakticky v�echny
dùle�ité autory
chorvatské, srbské,
bosenskohercego-
vinské a èernohor-
ské literatury, ale
i mnoho význam-
ných autorù èes-
kých a slovenských.
V mottu, které celý
Listáø uvádí, øíká:
�Èlovìk má alespoò nìkdy udìlat radost
sám sobì, a tak jsem ke svým nadcháze-
jícím osmdesátinám dal dohromady ná-
sledující pásmo vzpomínek a upomínek
na uplynulá léta spolupráce a pøátelství.
At�to stojí, co stojí.�

Ke ka�dému korespondentovi na-
psal Karpatský úvodní heslo, ve kte-
rém autora a svùj vztah k nìmu cha-
rakterizuje. Dva z tìchto medailonkù,
které výbornì dokládají autorùv styl
my�lení i psaní, na památku a pøipo-
menutí otiskujeme.

* * *
JAROSLAV SEIFERT
Osobnì jsem se s ním seznámil 30.
øíjna 1953, kdy jsem spolu se spous-
tou dal�ích lidí stál ve frontì na jeho
podpis do èerstvì vydaného prvního
svazku jeho �sebraných� spisù. To
�sebraných� dávám do uvozovek, po-
nìvad� mu peèliví ideologové nedo-
volili zaøadit mno�ství jeho básní. Je-
liko� jsem (jako osmnáctiletý, právì
zapsaný student bohemistiky a ser-
bokroatistiky) cítil i vìdìl, �jak se
vìci mají�, vzal jsem s sebou i vlast-
noruènì kaligraficky opsaný Seifertùv
cyklus z roku 1937, napsaný mezi
smrtí a pohøbem prvního èeskosloven-
ského prezidenta T. G. Masaryka a na-

zvaný Osm dní. Básník na mì pohlédl
svýma nì�nýma modrýma oèima, po-
kýval spokojenì hlavou a øekl: �Zmì-
níme ale datum...� a napsal �28. X.
1953�. Kdy� jsem, celý rozechvìlý,
dorazil domù, vychrlil jsem první ze
svých snad dvaceti básní, jimi� jsem
se provinil proti múzám Erató èi Eu-

terpé.
Kdy� jsem o nì-

jakých deset let
pozdìji pøevzal
v mìsíèníku Pla-
men redigování
poezie, byl jsem
s Jaroslavem Sei-
fertem v pravidel-
ném styku: psali
jsme si, telefono-
vali, jezdil jsem za
ním do jeho vily
v ulici U Ladron-

ky 23. Nosíval jsem mu láhev èerve-
ného, které jedinì pil, a on mì èasto-
val párky, k nim� jeho �ena na jeho
pøání podávala Heinzùv keèup. Bás-
ník tvrdil, �e na�e hoøèice není dobrá
a je lep�í k párkùm jíst keèup.

Seifert v�e, co psal, psal plnicím pe-
rem, tak�e jsem od nìj dostával
�opravdické� rukopisy, které jsem pro
potøeby èasopisu pøepisoval na stroji
a rukopisy stejnì jako dopisy vìrnì
uchovávám dodnes. Obèas jsem mu
pøinesl nebo poslal i nìco ze svých,
tehdy je�tì ne tak èastých, pøekladù,
napø. Krle�ovu dramatickou legendu
Aretaios, která vy�la v èasopise Diva-
dlo 10/63. K ní se vztahuje hned první
ze Seifertových dopisù.

V únoru 1966 jsem odjel do Záhøe-
bu pøevzít lektorát èe�tiny na tamní fi-
lozofické fakultì a vrátil jsem se na
podzim 1967, právì vèas, abych se za-
pojil do politických akcí, které vyvr-
cholily pra�ským jarem a vzaly za své
vpádem �bratrských� tankù.

Zaèátkem èervna 1969, kdy u�
v èele KSÈ stál Gustav Husák, konal
se zakládající sjezd Svazu èeských
spisovatelù. Stáli jsme ve skupinkách
pøed Radiopalácem na pra�ských Krá-
lovských Vinohradech a èekali, a� pøi-
jede Jaroslav Seifert, který se celou tu

dobu choval velmi stateènì a jeho�
jsme pak na sjezdu jednohlasnì zvolili
prvním pøedsedou novì zalo�ené spi-
sovatelské organizace. Seifert se poma-
lu a tì�ce soukal z auta, díval se po nás,
a kdy� uvidìl mì, kývl mi, abych pøi�el
blí�. A pravil: �Du�ánku, vy u mne
máte pár facek.� Vydìsil jsem se: co
jsem mu proboha udìlal? Na�e vzá-
jemné vztahy byly v�dycky velmi dob-
ré. Seifert se potutelnì usmál: �Pama-
tujete se, jak jste jednou byl u mne,
nìkdy ve ètyøia�edesátém, a nad�enì
mi vykládal, �e Husák by byl skvìlý
prezident republiky. Tak za to.�

Vzpomnìl jsem si: na jaøe 1964
jsme s redakèním kolegou Gabrielem
Laubem na pøíkaz �éfredaktora Pla-
mene Jiøího Hájka zajeli do Bratisla-
vy za Husákem po�ádat jej o velký
výroèní èlánek o Slovenském národ-
ním povstání, jeho� byl jedním z pro-
tagonistù. Husák, který strávil nìko-
lik let ve vìzení, které na nìj u�ili
jeho vlastní soudruzi, nemìl sebe-
men�í iluze o re�imu, v nìm� jsme
�ili, a tak se ná� rozhovor záhy zmì-
nil v trojhlasé nadávání na Antonína
Novotného a spol. Nejen mì, ale
i mnohem bystøej�ího Grí�u Lauba
ohromila tehdy pronikavost Husáko-
va uva�ování, dokonce jakási jasno-
zøivost, a prostì nás nadchl. A tak
jsem také po návratu do Prahy Sei-
fertovi povìdìl o tomto svém nad�ení
a on si to zapamatoval a nyní mi to
(právem) omlátil o hlavu. Mimocho-
dem, já jsem Husáka hájil je�tì v led-
nu 1969 pøi besedì se záhøebskými
studenty nazvané Èeskoslovensko
1968 a konané v pøeplnìném hlavním
sále Studentského centra. Vìdìl jsem
toti�, �e Husák jako jeden z mála
vìzòù vlastního re�imu nikdy nic ne-
pøiznal a nepodepsal vykonstruovaná
obvinìní proti sobì. U� jsem nevì-
dìl, �e prý tehdy prohlásil: �Já si
svou kariéru je�tì udìlám!� a �e je
pøipraven tomuto cíli v�echno podøí-
dit a v�e a ka�dého za tím úèelem
obìtovat.

Bez ohledu na uvedenou Seifertovu
výtku na�e vztahy nedoznaly �ádné
úhony. Dal�í etapa na�í koresponden-
ce se týká doby mého druhého lektor-
ského pùsobení na záhøebské fakultì
ve studijním roce 1969�1970, kdy
jsem v dohodì se �éfredaktorem èaso-
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Du�an Karpatský, 2001. Foto archiv.
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pisu Fórum Matkovièem chystal malý
výbor ze Seifertovy poezie. Seifert
ochotnì spolupracoval a upøímnì se ra-
doval z patnácti pøelo�ených básní, kte-
ré vy�ly ve Fóru 9/1970. Zapili jsme to
hned po mém návratu do Prahy.

Na Nový rok 1976 jsem mu poslal
separát svého pøehledu Èeská literatu-
ra, který vy�el v 7. svazku chorvat-
ských Dìjin svìtové literatury (1975)
a v oficiálních kruzích �normalizova-
ného� Èeskoslovenska vyvolal znaè-
nou nelibost.

Koncem roku 1983 jsem básníka
po�ádal, aby pøijal svou pøekladatelku
do srb�tiny Jaru Ribnikarovou a na Ja-
øino pøání jsem mu poslal pøeklad její-
ho románu, který èesky vy�el pod ná-
zvem Útìk za �ivotem. Za kní�ku mi
podìkoval, ale ohla�ovaná náv�tìva
mu moc po chuti nebyla. Kdy� se mi
v jednom telefonickém rozhovoru vy-
mlouval na stáøí, øekl jsem mu, �e
moje maminka je je�tì o mìsíc star�í
ne� on, a pøitom vypadá skvìle. Na to
mi odsekl: �Já taky vypadám skvìle,
a� na to, �e je mi blbì!�

Nicménì k Jaøinì (a mé) náv�tìvì
u nìj do�lo, a to 27. èervence 1984, ne-
bot� tak je datováno pár Seifertových
dedikací, které mi vepsal do svých
knih. Dopis ze 7. srpna svìdèí, �e Sei-
fert nelitoval, �e pøijal svou srbsko-èes-
kou pøekladatelku. Jara ho okouzlila,
on okouzlil ji a bylo bájeèné dívat se,
jak si ti dva ohromnì rozumìjí. Pøi lou-
èení se dlouho objímali a líbali.

Záhy nato následovalo udìlení Nobe-
lovy ceny Jaroslavu Seifertovi a fra�ka,
kterou sehráli v�ichni ti, kteøí v dobì
�normalizace� bránili, aby se poezie to-
hoto vpravdì �národního umìlce� do-
stala ke ètenáøùm.

V roce Seifertovy smrti èeský jader-
ný fyzik (ve �védském exilu) Franti�ek
Janouch (1931), zakladatel Nadace
Charty 77, zalo�il také Cenu Jaroslava
Seiferta, která se ka�dý rok udìluje za
vrcholná literární díla. Pìt let se udìlo-
vala v exilu, od pøevratu v roce 1989 se
udìluje ve vlasti. Dnes pøedstavuje nej-
významnìj�í literární cenu v Èesku.
Z �mých korespondentù� ji dostali Do-
minik Tatarka (1986), Ludvík Vaculík
(1987), Ivan Divi� (1988), Petr Kabe�
(1995), Josef �kvorecký (2004), Vác-
lav Havel (2008) èi Ludvík Kundera
(2009).

JIØÍ FIEDLER (4. 3.1935 Praha�
31. 1. 2014 Praha), znalec èeských �i-
dovských památek, pøekladatel z chor-
vatské, polské a srbské literatury. Redaktor
umìleckonauèné literatury v naklada-
telství Albatros, dlouholetý odborný
pracovník �idovského muzea v Praze.

Mùj nejvìt�í kamarád. Po jeho
tragické smrti jsem pro èasopis Slo-
vanský jih, vydávaný Ivanem Do-
rovským v Brnì, napsal následující
nekrolog:

Za bezmála 80 let �ivota si èlovìk
zvykne na to, �e s pøibývajícím vìkem
dostává èím dál víc �patných zpráv,
a myslí si, �e je proti nim u� jak� tak�
obrnìný. Ta, která se mi objevila na e-
mailu 23. února 2014, mì v�ak naplni-
la hrùzou. �Ná� táta (Jiøí Fiedler, 1935)
se stal spolu s na�í maminkou obìtí
stra�ného zloèinu,� stálo v oznámení,
podepsaném syny mého celo�ivotního
kamaráda. Jirku i Dagmar nìkdo za-
vra�dil v jejich bytì v pra�ských Sto-
dùlkách. Otázky kdy, jak, proè zùstá-
vají nezodpovìzeny je�tì ètyøi týdny

po pohøbu. Snad na nì èasem odpovìdí
orgány k takovému úèelu ustanovené.
Ale at� u� se doberou k èemukoli, tu
hrùznou propast u� nikdo nikdy neza-
kryje. Jak nìkdo mohl zabít dva tak
laskavé a dobré lidi?

Jirka byl pro mì víc ne� vlastní
bratr. Od podzimu 1953, kdy jsme
byli pøijati na tehdej�í Filologickou
fakultu Univerzity Karlovy, jsme
spolu trávili hodnì èasu, a nejen na
pøedná�kách a semináøích obou na-
�ich oborù, pøièem� ten takzvanì
vedlej�í, srbochorvat�tinu, jsme pro-
�ívali nìjak intenzivnìji. Jednak jsme
na ni byli v roèníku jen tøi, jednak se
za tìch pìt let na�ich studií oficiální
vztahy s Jugoslávií rozvíjely jakoby

podle názvu jistého Leninova dílka
Krok vpøed, dva kroky vzad, tak�e
leckdy nebylo zrovna lehké nìco
z tohoto na�eho oboru dostat na veøej-
nost. A o to jsme se, vedení na�ím
praktickým uèitelem Vladimírem Tog-
nerem, zaèali sna�it pomìrnì brzy, tak-
�e satirický týdeník Dikobraz u�
v èervnu 1956 pøinesl první výsledek
na�eho spoleèného úsilí, pøeklad po-
vídky Branka Èopiæe Afrikáni. Pode-
psali jsme jej spoleèným pseudony-
mem Jidu Kafiè, jen�e Dikobraz to
neakceptoval a pod pøeklad �alo-
mounsky podepsal mì a Jirkovi po-
slal honoráø. Na�e vztahy tím ale ne-
naru�il, jen jsme svého pseudonymu
nadále u�ívali takøka výhradnì u na-
�ich spoleèných høíèek a pøíbìhù,
které jsme nastøídaèku vymý�leli,
kdy� nám výklady nìkterých na�ich
uèitelù pøi�ly a� pøíli� nezá�ivné. Do-
kladem tohoto na�eho nonsensového
úsilí zùstávají dva �samizdatovsky�
rozmno�ené svazeèky Opera scoro
omnia a Hustì chumelilo. Jirka byl

ve vymý�lení v�elija-
kých høíèek neúnavný,
mùj archiv dodne�ka
ukrývá rùzné umnì vy-
vedené standarty neexi-
stujících partyzánských
oddílù i obrazy ze �ivo-
ta záhadné Konstancie
Besserové, která se v je-
ho hlavì zrodila dávno
pøed Járou Cimrma-
nem. V �pøelomovém�
roce 1956 jsme byli
zvlá�tì aktivní: absol-

vovali jsme dvì exkurze autostopem
(na Slovensko a do Èeského ráje)
a také jsme (spolu s indologem Vladi-
mírem Miltnerem) horlivì vyrábìli fa-
kultní nástìnné noviny nazvané pùvod-
nì ,,..?.....!� a pak �deteèkizované�
�?!�, které nás svými postoji k o�eha-
vým otázkám, jako byly napøíklad ma-
ïarské události z podzimu 1956, pøi-
vedly �na koberec� k dìkanovi a málem
nás pøipravily o dal�í studium.

Je�tì na sklonku studií jsme se oba
pustili do pøekládání zcela vá�nì,
v�emo�nì v tom podporováni na�í
�nakládací matkou�, o málo star�í
Irenou Wenigovou, která nás prohlá-
sila za své syny, èím� jen více utu�ila
ná� bratrský vztah. Na�e spolupráce

D. K. jako svìdek na svatbì J. Fiedlera. Foto archiv. 



10 VÌSTNÍK 3/2017

s Odeonem, jeho� byla redaktorkou,
trvala a� do zániku tohoto dodnes
plnì nedocenìného nakladatelství.
V rámci této spolupráce vznikly Jir-
kovy pøeklady povídek Vjekoslava
Kaleba Schody a nic víc (1966), Da-
nila Ki�e Ze sametového alba (1974),
dramatických satir Petara Koèiæe Je-
zevec pøed soudem a Souzénium
(1978), tøídílného alegorického ro-
mánu Miroslava Krle�i Banket v Bli-
tánii (1975) a nìkolika novel do
svazku Tisíc a jedna smrt (1966), ro-
mánu Dragoslava Mihailoviæe Pro-
hra (1979), románu Borislava Pekiæe
Obhajoba a poslední dny (1983),
dramatického Váleèného triptychu
Ivana Raose v antologii Pìt chorvat-
ských her (1966) � a dal�ích Raoso-
vých �triptychù� v Dilii � a øady tex-
tù do antologie Huseina Tahmi�èiæe
Sarajevo, mìsto poezie (1971). Mimo
Odeon vydal Jirka dal�í skvìlé pøe-
klady: nedokonèený román Iva And-
riæe Omerpa�a Latas (1981) a výbor
z autobiografie Branislava Nu�iæe
Tøináct lásek, ètrnáctá smrt (1974).

Jako redaktor umìleckonauèné lite-
ratury v Albatrosu mì, tehdy (v roce
1976) veskrze zakázaného, povìøil
zpracováním Malého labyrintu litera-
tury, který vy�el v letech 1982 a 1983
pod jménem Viktora Kudìlky a za re-
dakce pozdìj�ího øeditele �idovského
muzea v Praze Lea Pavláta, èím� mi
nejen finanènì pomohl ve svízelné
dobì, ale nasmìroval mì do jednoho
z mých nejvìt�ích �literárních dobro-
dru�ství�.

Po pøevratu v roce 1989 se Jirka ko-
neènì mohl plnì profesionálnì zasvì-
tit své dávné lásce, kvùli ní� najezdil
autostopem i na kole stovky kilometrù
a jejím� prvním dílèím výsledkem
byla monografie �idovské památky
v Èechách a na Moravì (Pøehledné
dìjiny �idovského osídlení na území
Èeské republiky a první úplný soupis
památek zbylých po více ne� 600 �i-
dovských obcích, Praha, Sefer 1992).
I v dal�ích letech pokraèující Jirkovu
práci na tomto tématu, jejím� hmata-
telným výsledkem je 1670 hesel elek-
tronické, stále doplòované a upøesòo-
vané Encyklopedie �idovských obcí
v Èechách a na Moravì v pra�ském
�idovském muzeu, nyní pøervala jeho
nesmyslná tragická smrt.

DU�AN KARPATSKÝ
Du�an Karpatský, pøekladatel, editor, li-
terární vìdec, kroatista a �volný diplo-
mat�, zemøel náhle 1. února leto�ního
roku ve vìku 81 let. V øíjnu roku 2016
byl uveden do pøekladatelské sínì slávy
Obce pøekladatelù.

Narodil se jako Du�an Rosenzweig
28. února 1935 ve východoslovenském
Trebi�ovì. �ivot rodiny byl v�ak brzy
poznamenán vznikem fa�istické Sloven-
ské republiky a antisemitismem. Du�a-
nùv otec byl jako Èech a �id pøinucen
se pøestìhovat do Èech, do své domov-
ské obce v Sepeko-
vì u Tábora. Matka
mu�e s dìtmi násle-
dovala, ale ten za
rok zemøel. Po vál-
ce si Du�an nechal
zmìnit pøíjmení,
i v rámci poèe�tìní
nìmecky znìjících
jmen, na Karpatský
� jako odkaz na své
rodi�tì � U�horod
z Podkarpatské Rusi, která tehdy nedob-
rovolnì pøipadla Sovìtskému svazu.

Po studiu na rakovnickém gymnáziu
vystudoval v 50. letech èe�tinu a srbo-
chorvat�tinu na Filologické fakultì Uni-
verzity Karlovy. Dùvodem studia nebyl
nìjaký idealistický pøíklon k v�eslovan-
ské vzájemnosti, ale zájem o jugosláv-
skou politiku. Bylo to v èase, kdy Titova
Jugoslávie byla Moskvou zavr�ena jako
�slu�ebník imperialismu�. Karpatský
v té dobì také pro sebe i èeské ètenáøe
objevil zásadního chorvatského autora,
básníka a dramatika Miroslava Krle�u,
který, aè komunista, psal bez schémat
a dogmatických pouèek, syrovì a sytì.

Karpatský po studiích pùsobil nejprve
jako pedagog na základní �kole, pozdìji
pracoval v Èeskoslovenském rozhlase
a jako redaktor v redakcích literárních
mìsíèníkù Plamen a Se�ity pro mladou
literaturu. Na konci �edesátých let strá-
vil pìt semestrù jako lektor èe�tiny na
Filozofické fakultì Univerzity v Záhøe-
bu. Za normalizace publikoval pod vy-
pùjèenými jmény (Malý labyrint litera-
tury, který znají snad v�ichni, kdo v té
dobì studovali na støedních �kolách, vy-
�el pod jeho autorstvím a� v roce 1993),
pracoval jako tlumoèník a externì uèil
na jazykové �kole v Praze. Po roce 1989
vstoupil do redakce obnovených Lite-
rárních novin, kde pùsobil a� do roku

1995. Jako editor se mj. podílel na vy-
dání Zábranových deníkù Celý �ivot. 

V Du�anovì bibliografii tvoøí nejpod-
statnìj�í èást více ne� sto pøekladù z chor-
vatské, srbské, bosenskohercegovinské
a èernohorské literatury. Podílel se na lite-
rárních i encyklopedických slovnících,
vlastivìdných publikacích, sepsal dokon-
ce jihoslovanskou kuchaøku, osobnì se
významnì anga�oval na podporu demo-
kratických sil v èase války v bývalé Jugo-
slávii. Jako literární historik se Du�an
Karpatský zabýval i vzájemným prostu-
pováním chorvatské a èeské kultury a uèi-
nil v tomto oboru nìkolik dùle�itých obje-

vù � mj. nalezl,
pøelo�il a v Záhøebu
vydal èesky psané
autobiografické tex-
ty chorvatského po-
litika Stjepana Radi-
æe. Pøevádìl nejen
jihoslovanské auto-
ry, ale i èeské básní-
ky do chorvat�tiny �
Václava Havla, Vla-
dimíra Holana èi

Jana Patoèku. A pak jsou tu dva skuteèné
kni�ní monumenty, které by bez Karpat-
ského energie a pøekladatelského i drama-
turgického umu nikdy nemohly vyjít �
u nás vydaný Koráb korálový (tisíc let
chorvatské poezie v díle stovky básníkù)
a Zlatá kniha èeského písemnictví, vydaná
v Chorvatsku. Nemù�u nevzpomenout na
jeden svùj ostrovní zá�itek. Pøed pár lety
jsem pobýval na chorvatském ostrovì
Pag. Náhodnì jsem se tam v jedné zapadlé
vesnici dal do øeèi s místním kulturním èi-
novníkem, uèitelem a vedoucím místní
pìvecké skupiny, a kdy� jsem mu øíkal, �e
jsem z Èech, pohotovì odvìtil: �Tak to
musíte pozdravovat gospodina Du�ana
Karpatského.� Onìmìle jsem zíral: �Vy
tady znáte pana Karpatského?� Podobná
scéna se opakovala je�tì dvakrát � pøi roz-
hovoru se starostou Novalje a s místním
øeditelem muzea. Oba pozdravovali do
Prahy gospodina Karpatského! A bylo mi
zcela jasné, �e v Chorvatsku u� nav�dy
budu chodit v Du�anových �lépìjích.

Karpatského neskuteènou tvùrèí a or-
ganizátorskou energii, která se za jeho
pøeklady a aktivitami jako vesmír skrý-
vala i rozléhala, pova�uji za velký pro-
evropský èin. Pøipomíná mi pevný
most, po kterém korzují a i v budoucnu
budou moci procházet sem a tam Chor-
vaté a Èe�i.

Pro LN a Rch MILO� DOLE�AL

Foto archiv.
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Znepokojení z prvních krokù americké-
ho prezidenta Trumpa signalizují v USA
i �idovské listy. Jejich autoøi reagují na
zmìnu imigraèní politiky, kterou vnímají
prizmatem vlastní historické zku�enosti
lidí, jejich� rodièe respektive prarodièe na-
�li v Americe vstøícný domov, a tak chtìjí,
aby podobnou �anci dostali i souèasní
uprchlíci. Velkou kritickou vlnu vyvo-
lalo té� prohlá�ení Bílého domu ke Dni
holokaustu, v nìm� nebyli zmínìni
�idé. Za v�echny pøi-
ná�íme èást textu, jej�
napsala na sklonku led-
na historièka Deborah
Lipdstadtová (The Trump
Administration´s Flir-
tation with Holocaust
Denial na www.the-
atlantic.com).

BEZ ZMÍNKY
O �IDECH
Deborah Lipstadtová
pí�e: Minulý pátek [tj.
27. ledna] jsem byla
v Amsterdamu na pro-
mítání filmu Popírání.
Je to film o �alobì pro
pomluvu, kterou na mì podal David Ir-
ving, kdysi nejvlivnìj�í popíraè holo-
kaustu na svìtì. Proces se konal roku
2000 v Londýnì a trval 10 týdnù. Po ná-
roèném amsterodamském dnu plném
projekcí a interview jsem se vydala na
krátkou procházku. Chtìla jsem si tro-
chu u�ít okolí, a tak jsem ignorovala, �e
mi bzuèí telefon. Kdy� zvonìní neustá-
valo, vzdala jsem to a hovor pøijala. Doz-
vìdìla jsem se, �e Bílý dùm vydal ke Dni
pøipomínky holokaustu prohlá�ení, které
nezmiòuje �idy ani antisemitismus, a na-
místo toho lituje �nevinných obìtí�.
Spoustu lidí to rozèílilo, internet byl ve
varu. Jakkoli nejsem �ádná Trumpova fa-
nynka, mìla jsem za to, �e se jedná o za-
èáteènickou chybu nové administrativy
zamìstnané vydáváním laviny nových
pøíkazù. Nìkdo zkrátka udìlal botu.
Rozhodla jsem se, �e se nebudu vzru�o-
vat, a lidem, kteøí mi volali, jsem dopo-
ruèila, aby si �etøili munici na jindy.
Myslela jsem, �e se brzy v�e vysvìtlí.
Jen�e jsem se spletla.

V matné obranì prohlásila Hope
Hicksová, øeditelka strategické komu-

nikace Bílého domu, �e tím, �e prohlá-
�ení nezmínilo �idy, se vyjádøilo �in-
kluzivním� zpùsobem. Nezaslou�í si
proto odsuzování, ale chválu. Ty, kdo
se dále vyptávali, odkázala na jakýsi
èlánek, který vyjadøoval politování nad
tím, �e se pøíli� èasto zapomíná na
�ostatní� obìti holokaustu. V podtextu
tohoto prohlá�ení je tvrzení, �e �idé si
�zabírají� holokaust pro sebe � co� je
antisemitská pomluva.

Samozøejmì �e na-
cisté zavra�dili stra�li-
vým zpùsobem miliony
nevinných lidí, nìkteré
bìhem války a jiné pro-
to, �e je Nìmci pova�o-
vali za hrozbu svému
re�imu. Samozøejmì,
�e nesmírnì trpìli. Ale
nebyl to holokaust.

OTÁZKA
HISTORICKÉ
PØESNOSTI
Holokaust byl nìco
naprosto jiného. Byl to
organizovaný program
s cílem vyhladit urèi-

tou skupinu lidí. �idé nemuseli udìlat
vùbec nic, a pøesto si podle nacistù za-
sluhovali smrt. K té byli odsouzeni
i starci, které museli k deportaèním
vlakùm odvézt na koleèkových �idlích,
i miminka, která tam museli odnést.
Podstatou nebylo zbavit se lidí, kteøí by
v okupovaných zemích mohli bojovat
proti nacismu, ale zbavit se jich proto,
�e to byli �idé. Nacisté se zamìøili i na
Romy (Cikány), ale nedùslednì. Nìk-
teøí mohli v klidu �ít, èi dokonce slou-
�it v nìmecké armádì.

Tøetí øí�e krutì pronásledovala homo-
sexuály. Nìkterým dala mo�nost, aby se
�napravili� a bojovali na východní fron-
tì, kde se z mnohých stal kanonenfutr,
potrava pro dìla. Zda bych chtìla být
homosexuál v Øí�i nebo ve zbytku na-
cisty okupované Evropy? Rozhodnì ne.
Ale nebyli systematicky vyhlazováni.

To je otázka historické pøesnosti, ni-
koli srovnávání utrpení. Kdyby mé pøí-
buzné Nìmci zabili za to, �e kladli od-
por, nebo pro jiné �provinìní�, neutì�ila
by mì skuteènost, �e jejich smrt nebyla
souèástí holokaustu.

Kdyby Nìmecko vyhrálo, pravdìpo-
dobnì by vyhladilo miliony dal�ích lidí,
vèetnì Romù, homosexuálù, jakýchkoli
disidentù a dal�ích �neu�iteèných jedlí-
kù�. Ale �idy bylo nutné vyhladit u� bì-
hem války. Jen v pøípadì �idù nemìly
váleèné zále�itosti pøednost. Nìmecko
vedlo dvì války naráz � konvenèní válku
a válku proti �idùm. Tu první prohrálo,
tu druhou prakticky málem vyhrálo.

Dejudaizaci holokaustu, jak ji pøed-
vedlo prohlá�ení Bílého domu, oznaèuji
za mìkké popírání holokaustu. Tvrdému
popírání � kdy Irving nepokrytì, úmysl-
nì a úpornì popíral skuteènosti o holo-
kaustu � jsem èelila v soudní síni.

Mìkké popírání pou�ívá jinou takti-
ku, ale má stejný cíl. (Slov tvrdý a mìk-
ký pou�ívám naschvál, nebot�popíraè-
ství pova�uji za druh historiografické
pornografie.) Nepopírá fakta, ale mini-
malizuje je a tvrdí, �e �idé zneu�ívají
holokaust proto, aby odvedli pozornost
od kritiky Izraele. Mìkké popírání se
také dopou�tí rùzných l�ivých paralel
a pøirovnání a zahrnuje i rèení typu, �e
�tak zlé to nebylo�.

Bílý dùm pøedvedl klasické mìkké
popírání. Holokaust byl od�idov�tìn. Je
mo�né, �e v�e zaèalo nìjakým omylem.
Nìkdo si prostì neuvìdomil, oè se jed-
ná. Stejnì tak je mo�né, �e to bylo úmysl-
né. Hlavní poradce Bílého domu Steve
Bannon se chlubil, �e kdy� vedl Breit-
bart, vytvoøil platformu pro alternativní
pravici. Richard Spencer, samozvaný
vùdce této alternativní pravice, zve na
své schùze otevøené popíraèe holokaus-
tu a jeho stoupenci se zapojují i do pøí-
mého popírání. Právì on prý se bìhem
Trumpovy kampanì pøièinil o to, �e nì-
které projevy a inzeráty obsahovaly an-
tisemitskou rétoriku.

Poté, co prohlá�ení bránila Hicksová,
pøidal se i øeditel kanceláøe Bílého
domu Reince Priebus. I ten tvrdil, �e
k �ádnému omylu nedo�lo, a prohlásil,
�e �ve�keré utrpení bìhem holokaustu,
samozøejmì vèetnì utrpení v�ech �idù,
bylo nepøedstavitelnì smutné�.

V pøedposlední vìtì prezidentova pro-
hlá�ení o památce holokaustu slíbil Bílý
dùm, �e zajistí, �aby síly zla ji� nikdy ne-
zvítìzily nad silami dobra�. Toto prohlá-
�ení pøitom vy�lo tý� den, kdy byl vydán
zákaz vstupu uprchlíkù. Tì�ko se pak
bránit obavì, �e síly zla tentokrát na ad-
rese 1600 Pennsylvania Avenue ve Wa-
shingtonu zvítìzily. 

Pøelo�ila am

MÌKKÉ POPÍRÁNÍ
D. Lipstadtová reaguje na prohlá�ení americké administrativy

Deborah Lipstadtová. Foto archiv.
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Téma pøátelství je v odkazu Josefa
Sudka pøítomno v mnoha podobách, ve
fotografiích, dopisech i v øadì osob-
ních vzpomínek. O jeho vztahu k uèite-
li Karlu Novákovi èi druhùm z legen-
dárních 20. let se toho ji� napsalo dost.
Ménì v�ak o jeho pomoci za druhé
svìtové války tøem mladým mu�ùm,
kterým umo�nil vyhnout se nasazení
v Øí�i. Pøi tom vzal na sebe velké rizi-
ko, nebot�mu hrozilo, �e by i pøes svoje
tì�ké tìlesné posti�ení skonèil v sou-
kolí války. Zcela výjimeèný vztah v�ak
mìl k jediné své uènici, mladé Sonì
Bullatyové, její� snímky nyní vystavu-
je Galerie Josefa Sudka, v pra�ském
Úvoze è. 24.

VÁLEÈNÝ OSUD 
A UÈENÍ U JOSEFA SUDKA
Její pøedci pocházeli z ji�ních Èech,
ale otec Robert byl u� Pra�an, vypra-
coval se na úspì�ného a dobøe situo-
vaného bankovního úøedníka. V roce
1920 se o�enil s Markétou Zelenko-
vou, oba byli �i-
dovského vyznání,
a 17. øíjna 1923 se
jim narodila dcera
Soòa. Nástup na-
cismu zasáhl jako
mnohé �idovské
obyvatele Èesko-
slovenska i Soni-
nu rodinu. V druhé
polovinì 30. let se
situace zhor�ila
natolik, �e se Bul-
latyovi pokusili
vystìhovat, ale
bylo ji� pozdì.
V dùsledku rasové
perzekuce v pro-
tektorátu Soòa ne-
mohla dokonèit
gymnázium. Jako
�bolestné� jí otec
vìnoval fotoapa-
rát. Rodina byla pøinucena nastoupit
do jednoho z prvních �idovských trans-
portù (B, 21. 10. 1941) a byla odveze-
na do ghetta v polské Lod�i. Tam roku
1944 zastihla otce smrt, matèin osud
není pøesnì znám. Soòa byla odtud

poslána do Osvìtimi a následnì do na-
cistického koncentraèního tábora

Gross-Rosen v Dolním Slezsku. Na
jaøe 1945 se jí spolu s dal�í vìzeòkyní
podaøilo utéct z pochodu smrti a doèkat
se konce války. V ghettech a nacistic-

kých koncentraèních táborech strávila
tøi a pùl roku, z tisícovky lidí v trans-
portu B jich pøe�ilo asi osmdesát. Po
návratu do Prahy zjistila, �e z celé rodi-
ny zùstala takøka sama. Tím v�ak utr-
pení neskonèilo. Do rodného bytu na

Vinohradech (Italská 36/25) ji noví ná-
jemníci nevpustili ani pøes práh. A zná-
mí, u kterých si rodina ukryla osobní
vìci, jí v�e zapøeli. Útoèi�tì nakonec
na�la u kamarádky z koncentraèního
tábora. Po válce si udìlala maturitu, ale
jak se dostala na Újezd do ateliéru Jo-
sefa Sudka, to u� dnes asi nezjistíme.
Jisté v�ak je, �e se jí Sudek se sestrou
Bo�enou ujali a více ne� rok u nich
byla v uèení. V té dobì se zrodilo pøá-
telství, které pøetrvalo dal�í desetiletí.

DO AMERIKY
Soòa se roku 1947 na pozvání vzdále-
ných pøíbuzných vystìhovala do Spoje-
ných státù amerických a usadila se
v New Yorku. Ve fotografických atelié-
rech na St. Marks Place se seznámila
s Amerièanem italského pùvodu Ange-
lem Lomeem (narozeným 1921), za nì-
ho� se roku 1951 vdala. Ten pro�il dìt-
ství na Manhattanu v New Yorku,
v pùvodnì irské ètvrti ne neprávem na-
zývané Hell�s Kitchen. V New Yorku
nejdøíve studoval prùmyslový design
a malbu na School of Industrial Arts, za
války byl nasazen v zámoøí. Po návratu
pracoval jako døevorubec v Montanì,

roku 1946 se vrátil
do New Yorku, kde
pùsobil jako foto-
graf právì na St.
Marks Place. Soòa
a Angelo tvoøili
nejen man�elský
pár, ale i dvojèlen-
ný pracovní tým.
Vìnovali se repro-
dukování muzej-
ních a galerijních
fondù (tam se Sonì
hodila Sudkova øe-
meslná prùprava),
ale postupnì i kra-
jináøské fotografii,
která se stala je-
jich hlavní do-
ménou. Následnì
publikovali foto-
grafie v nejrùznìj-
�ích èasopisech

a knihách: Vermont in All Weathers
(1973), Circle of Seasons (1984), The
Little Wild Ponies (1987) a dal�í. Mno-
haleté putování po kontinentu zúroèili
v knize America America (1999), pøede-
v�ím v�ak pracovali na nejrùznìj�ích

SONJA BULLATY & JOSEF SUDEK
Osud �aèky slavného fotografa a výstava v Galerii Josefa Sudka

S. Bullaty: Josef Sudek o svých 80. narozeninách. 

Sonja Bullaty a Angelo Lomeo: Bez názvu (ruské tanky), 1968.
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místech svìta, zejména v Itálii. Soòa
Bullatyová, nyní u� Sonja Bullaty, ni-
kdy nezapomnìla na svùj starý domov
a milovaného �pana �éfa�. Do Prahy
jezdila od poèátku 60. let, v roce 1968
s man�elem fotograficky zdokumento-
vali záblesky nadìje i následnou tragic-
kou okupaci. Po návratu do New Yorku
se zúèastnili výstavy Eye-
witness: Czechoslovakia,
1938�Aug. 1968 v Riversi-
de Museu. Exulant Jan Lu-
kas tam pøispìl souborem
Pra�ský deník 1938�1965,
zachycujícím �ivot za na-
cistických a komunistic-
kých diktatur, Sonja Bulla-
ty,Angelo Lomeo a Hilmar
Pabel vystavili zase aktuál-
ní fotografie ze znovu oku-
pované Prahy. Kurátorem
byl Cornell Capa, dlou-
holetý øeditel agentury
Magnum Photos a zakla-
datel International Center
of Photography.

SUDKOVI PØÍVR�ENCI V USA
Josef Sudek mìl ve Spojených státech
dva své spøíznìnce. První byl pøedvá-
leèný pøítel z Umìlecké besedy lékaø
Josef Brumlík, který ho zásoboval
gramofonovými deskami, a Sonja mu
posílala fotografický materiál. Oba
byli pravidelnými adresáty Sudko-
vých fotografií. To, co od 40. let v Èe-
chách dìlal Jan Øezáè jako editor
a propagátor Sudkova díla, o to se
v Americe od konce 60. let sna�ila
Sonja. První tamní samostatná Sudko-
va výstava se uskuteènila v jejím
a Angelovì ateliéru, vernisá� byla
roku 1971 v den Sudkových 75. naro-
zenin a je dolo�ena panoramatickou
montá�í fotografií a poznámek ná-
v�tìvníkù, zachycující celou výstavu
vèetnì gratulantù. Mezi pøáteli nachá-
zíme mimo jiné Sudkova dávného
spolupracovníka z Dru�stevní práce
Ladislava Sutnara, Jana Lukase a dal-
�í. Výstava byla uspoøádána z majetku
Sonji, která se pozdìji podílela i na
pøípravì dal�ích Sudkových výstav,
napøíklad v Light Gallery v New Yor-
ku. Nejdùle�itìj�ím poèinem Sonji
Bullaty bylo roku 1978 vydání knihy
Sudek (s úvodem Anny Fárové). Na
dlouhou dobu to byla nejkvalitnìj�í

publikace o Sudkovi a dodnes je jedna
z nejrespektovanìj�ích.

Sonja s Angelem vystavovali své
fotografie napøíklad v Metropolitan
Museum of Art v New Yorku, East-
man House v Rochesteru, N. Y., v 90.
letech také v Praze, v Galerii Svazu
èeských fotografù, legendární galerii

FOMA a v Èeském centru fotografie.
Vìrným prùvodcem jim byl Zdenìk
Kirschner, který hluboký vztah Jose-
fa Sudka s o generaci mlad�í Sonjou
Bullaty popsal slovy: �Nikdy nemlu-

vila se Sudkem o jeho ruce. Obìma
staèilo, �e spatøili nejhlub�í dno lid-
ských hrùz a hranice, kde zaèíná ni-
cota. Proto byli oba zahledìni do �i-
vota, a chtìli jej u�ít a tvoøit v nìm.�
Sonja Bullaty zemøela v New Yorku
5. øíjna 2000.

JAN MLÈOCH, kurátor výstavy

VÝSTAVA
V pra�ské komorní Galerii Josefa Sudka
naleznou zájemci práce, které S. Bullaty
vytvoøila spoleènì se svým man�elem
Angelem Lomeem a které prozrazují
Sudkovu �kolu: nìkolik èernobílých foto-
grafií ze srpna 1968 (mezi nimi pøízraè-

ný snímek fotografovaný
z auta, pøed ním� jedou so-
vìtské tanky), portréty Jo-
sefa Sudka (mimo jiné mis-
tr s cylindrem èi krásný
snímek, který S. Bullaty
udìlala pùl rok pøed foto-
grafovou smrti � jedná se
prý o jediný, kde je Sudek
zachycen pøed svým úvoz-
ským ateliérem). Jsou tu
i barevné snímky: zábìr
Staronové synagogy èi
Starého �idovského høbi-
tova a poameriètìlé vari-
ace na sudkovská okna. 

Nechybìjí ani doku-
menty: snímky J. Sudka
a jeho �aèky v pra�ských

Vysoèanech, kdy� po válce fotografo-
vali trosky nìmeckých letadel, èi foto
panoramatické montá�e fotografií
a poznámek náv�tìvníkù na Sudkovì
výstavì v New Yorku v roce 1971 (viz
text J. Mlèocha). Pøi komentované
prohlídce J. Mlèoch zavzpomínal, jak
o Sudkovì výuce Sonja Bullaty mluvila
� byl to prý ryze praktický trénink, pøi
práci se nijak se nezdr�ovali poèítá-
ním expozice, mistr dìlal v�e od oka.
A tak ji prý pak v Americe pøekvapilo,
jak slo�itì tam fotografové k èinnosti
pøistupují� Zaznìlo té�, s jakou odva-
hou a noblesou se Sudek za války ujal
mladíkù, kterým hrozilo totální nasa-
zení � fotografa Jaroslava Kysely a vý-
tvarníkù Vladimíry Fuky a Václava
Sivka � a kteøí u nìj pak v poklidu pøe-
èkali válku, ji� tak v podstatì brali
jako �léta uèednická�.

Na výstavì je zastoupeno i nìkolik
snímkù Josefa Sudka, jeho fotografic-
ké vzpomínky na Sonju a jejího man-
�ela Angela Lomea. Rozsahem nevel-
ká, ale objevná a zajímavá expozice
potrvá do 21. kvìtna a v Úvoze 24 je
pøístupna v bøeznu od úterý do nedìle
11�17 hodin, v dubnu a v kvìtnu od
úterý do nedìle 11�19 hodin.

(am)

J. Sudek: Vzpomínka na Sonju a Angela, 1968�9.

Sonja Bullaty: Vzpomínka na Sudka, Vermont 1976.



V loòském roce vydalo nakladatelství Eu-
romedia Group vzpomínky britského au-
tora Fredericka Forsytha. Zatímco èeský
titul zní Vypravìè. Vlastní �ivotopis, cha-
rakter díla snad lépe vystihuje originální
název The Outsider. My Life in Intrigue.
Nejedná se toti� o souvislé vzpomínání,
ale krátké výseky z pozoruhodného �ivo-
ta tohoto novináøe a spisovatele, který se
roku 1970 proslavil ji�
svým prvním románem
Den pro �akala. Své autor-
ské metodì � domý�let si-
tuace, které nabízel vývoj
20. století s jeho totalitní-
mi re�imy, válkami, kon-
flikty a politickým napì-
tím, vyu�ívat dokonalou
znalost prostøedí, èerpat
z autentických vzpomínek
lidí, jejich� osudy ho inspi-
rovaly, a postavit skvìle
naèasovaný a strhující pøí-
bìh � zùstal vìrný i v dal-
�ích knihách (øada z nich se doèkala filmo-
vého zpracování): Spis Odessa, �oldáci,
Ïáblova alternativa, Ètvrtý protokol ad. 

A proè se nìkdo tak uznávaný jako
Forsyth pokládá za �outsidera�? Nará�í
tím jednak na své pomìrnì osamocené
dìtství v rodné vesnici v jihovýchodním
Kentu, odkud byly kvùli nìmeckým nále-
tùm evakuovány z bezpeènostních dùvo-
dù v�echny dìti (jen Forsythovi rodièe �
na rozdíl od ostatních � svého potomka
pøivezli domù hned, jakmile na podzim
1940 skonèila bitva o Británii), a jednak
na to, �e si odmala zvykl jednat na vlastní
pìst a nepodléhat autoritám. Do 16 let se
bìhem prázdninových pobytù v Evropì
dokázal nauèit francouzsky, nìmecky,
dále pochytil v Paøí�i i ru�tinu a absolvo-
val studium ve �panìlské Granadì (kde se
v�ak více vìnoval toreadorskému výcvi-
ku). Znechucený drilem na støední �kole
odmítl mo�nost stipendia v Oxfordu èi
Cambridgi a jako nejmlad�í frekventant
nastoupil vojenskou slu�bu v Britském
královském letectvu. Hned poté se vrhl na
novinaøinu, nejprve pro anglický list Eas-
tern Daily Press a poté se díky svým ja-
zykovým dovednostem i dobrodru�né ná-
tuøe dostal jako zpravodaj pro agenturu
Reuters do Paøí�e a pak do východního
Berlína. Ve Francii získal nejen skvìlou
praktickou �kolu objektivního novináøství

(s povinností ovìøovat zprávy z nìkolika
nezávislých zdrojù), ale i cenné zku�enosti
(mj. se ocitl na místì pokusu o atentát na
prezidenta de Gaulla), ve východním
Nìmecku poznal atmosféru komunistické-
ho re�imu. V knize zaznamenává stude-
nou sprchu v podobì slu�by v BBC (a ne-
mo�nosti pravdivého zpravodajství
v dobì války o Biafru) i poèátek své spi-

sovatelské dráhy, ji� tehdy
� po výpovìdi z BBC �
vnímal jako z �nouze
ctnost�. Stejnì jako Forsyt-
hovy romány jsou i jeho
vzpomínky podány neoby-
èejnì �ivì a napínavì. Na�e
ètenáøe snad zaujme to, �e
Forsyth nikdy nepodlehl
britskému levicovému pro-
tiizraelství a naopak �idov-
skému státu, bojujícímu
proti arabské pøesile podpo-
rované Rusy, fandil. Z ces-
ty do Izraele na jaøe roku

1968 zaznamenal v knize nìkolik vzpo-
mínek. Pøetiskujeme dvì z nich.         (am)

EJLAT
Je�tì v roce 1945 Ejlat, dnes obrovský
pøístav a letovisko, témìø neexistoval.
Pøes záliv naproti vìt�ímu jordánskému
mìstu Akaba, které v roce 1917 obsadil
Lawrence z Arábie, stálo jen pár chatrèí
vybavených nábytkem z beden od po-
meranèù.

První osadníci museli být zatracenì
hou�evnatí. Zaèali budovat a obdìlávat
pùdu v úplné pustinì. Mezi tìmi, kteøí
pøi�li nejdøíve, byli doktor Morris z Man-
chesteru s man�elkou. Ten za války létal
u RAF, stal se lékaøem a se svou mladou
�enou emigroval. Do roku 1968 se zaøa-
dili k pøedním obèanùm mìsta, av�ak �ili
skromnì v domì, který si sami postavili.

Pøede�lé léto se Izraelci pøehnali pøes
Sinajský poloostrov, kdy� generál Jis-
rael Tal se svými postar�ími britskými
tanky zatlaèil Násirovy síly a� k Suez-
skému prùplavu. Aèkoli se tato tøídenní
operace odehrávala na severním okraji
Sinaje, pod izraelskou kontrolu se do-
stalo celé trojúhelníkové území a s ním
také místní beduíni, jejich� vojenským
lékaøem byl doktor Morris jmenován.
Egypt�ané, kteøí beduíny odjak�iva po-
hrdali, jim nikdy �ádného nepøidìlili.

Na západì je Sinaj ohranièený Suez-
ským prùplavem, který ústí do Rudého
moøe, na východì Ejlatským (Akab-
ským) zálivem, jen� je souèástí tého�
moøe, a na severu Støedozemním mo-
øem, tak�e jde prakticky o ostrov. A be-
duíni zøídkakdy pøekraèují vodu.

Ze své pou�tní divoèiny beduíni sle-
dovali, jak armády Øímanù, Fénièanù,
Øekù a muslimù procházejí z rùzných
smìrù jejich územím s dobyvaènými zá-
mìry èi na ústupu. Pozdìji pøi�li køi�áci,
Napoleonovy legie, Allenbyho brit�tí
pì�áci a Izraelci.

Beduíni celá staletí jen pøihlí�eli. Pøe-
suny a boje se odehrávaly podél severní-
ho okraje, u Støedozemního moøe. Vnitro-
zemí zùstávalo jejich. Vyznávali stále
stejnou politiku: stáhnout se do písèité
a kamenité pou�tì, nezasahovat, k niko-
mu se nepøidávat, dívat se a pøe�ít. Po
èervenci 1967 byli Izraelci prvním náro-
dem, který se k nim choval slu�nì.

�enisté vybudovali vodovod z Ejlatu
pøes Arí� a� do Suezu. V tøíkilometro-
vých rozestupech jej opatøili kohoutky
a koryty. A voda byla zdarma, v zemi,
kde znamená �ivot. Beduíni zprvu pøed-
pokládali, �e to musí být past, ale ko-
houtky nikdo nehlídal, a tak zaèali pøi-
cházet v noci i s velbloudy, aby se napili
a naplnili mìchy z kozí kù�e. Následo-
val první kontakt s arabsky hovoøícími
dùstojníky. Ti nabídli léky na øadu cho-
rob a infekcí. Pak se na scénì objevil
doktor Morris. Ve vybraných oázách za-
lo�il lékaøské ordinace a zvolna se zaèa-
li objevovat pacienti.

Velkou èást tvoøily �eny a jejich potí�e
byly hlavnì gynekologické. Nepøipadalo
v úvahu, aby vy�etøoval beduínky, nikoli
proto, �e byl �id, ale kvùli tomu, �e byl
mu�. Do stanù tedy vcházela armádní
zdravotní sestra, køièela na nìj, co zjistila,
a on volal dovnitø, jak bude probíhat léèba.

Pacienti platili protislu�bou. Èlovìk ni-
kdy nespatøí beduíny, pokud mu to sami ne-
umo�ní, zato oni vidí v�echno. Kdykoli se
na sinajském pobøe�í vylodilo egyptské ko-
mando, zprávu o tom dostala nejbli��í izra-
elská hlídka. Egypt�ané pak byli obklíèeni,
odzbrojeni a posláni zpìt, av�ak na zabíjení
nikdy nedo�lo. Byla to témìø formalita.

Pøes doktora Morrise jsem získal povole-
ní doprovázet ve velitelském voze skupinu
izraelských vojákù na dvoudenní cestì po
Sinaji. Jeli jsme divokou a bezútì�nou kra-
jinou plnou balvanù velkých jako fotbalové
míèe, které by vìt�inì aut znièily pérování,
protínanou pásy ne jemného písku, ale roz-

14 VÌSTNÍK 3/2017

VYPRAVÌÈ VZPOMÍNÁ
Nad knihou novináøe a spisovatele Fredericka Forsytha



páleného �tìrku. Ve dvou oázách jsme si dali
kávu s beduíny, zatímco jejich �eny se krèily
z dohledu ve stanech z velbloudí kù�e.

Dnes poloostrov vypadá jinak. Na vý-
chodním pobøe�í vyrostla øada potápìèských
letovisek od Taby po Ras Mohamed. Turisté
mohou v samém støedu pou�tì nav�tívit sta-
robylý klá�ter svaté Kateøiny vyznaèující
místo, kde prý Moj�í� obdr�el desky s Desa-
terem. V dobì kolem roku 1968 se v�ak mni-
�i celá léta nesetkali s nikým zvenèí.

Po návratu do Ejlatu jsem za�el do plá-
�ového baru Rafiho Nelsona a dopøál si
ochlazení v zálivu a studené pivo. Mezi
hosty byl Jicchak �Ike� Ahronowitz, který
mluvil bezchybnou angliètinou, proto�e
studoval v Americe. Kromì toho býval ka-
pitánem Exodu, uprchlické lodi, kterou
Britské královské námoønictvo vrátilo
v roce 1947 od palestinského pobøe�í. Po-
øád mu bylo jen kolem pìtaètyøiceti.

Já jsem si na rok 1947 nepamatoval, ale
vìdìl jsem, �e �lo o znaènì vypjatý inci-
dent, podle nìho� napsal Leon Uris výraz-
nì protibritský román, a vidìl jsem film,
který byl natoèen v roce 1960. Zeptal jsem
se ho, jestli sdílí pocity pana Urise. Za-
myslel se nad tím. �Víte, dùstojníci va�e-
ho námoønictva plnili rozkazy. A byly to
pitomé rozkazy.� Usmál se a zvedl pivo
v �ertovném pøípitku. �Tak�e jste byli pi-
tomci, ale aspoò slu�ní pitomci.�

Za pár dní jsem se rozlouèil s Morri-
sovými a odjel autobusem na sever do
Jeruzaléma.

JERUZALÉM
Nevìøím, �e nìkdo mù�e nav�tívit poprvé
Jeruzalém a nebýt uchvácen oním labyrin-
tem starovìkých ulic a chrámù, které uctí-
vají tøi nejvýznamnìj�í svìtová nábo�en-
ství. Po odchodu Britù a nejednoznaèném
výsledku války za nezávislost v roce 1948
zùstalo Staré Mìsto na východì Jeruzalé-

ma uzavøené pro �idy, ale ne pro muslimy
a køest�any. Nyní bylo otevøené pro v�ech-
ny. V�il jsem se do role turisty, bydlel ve
skromném penzionu a toulal se ulièkami,
kudy pøede mnou kráèelo padesát generací
vìøících a váleèníkù, po Via Dolorosa na
vrch Golgota, od Skalního dómu po me�itu
al-Aksá, kolem Zdi náøkù a pozùstatkù �a-
lomounova chrámu znièeného Øímany. Zí-
ral jsem s otevøenými ústy. Po tøech dnech
jsem byl pozván na èaj do hotelu Král Da-
vid. U� jsem o nìm sly�el. Kdysi býval síd-
lem vlády Britského mandátu Palestina
i velení armády a stal se jednou z moder-
ních pamìtihodností mìsta. Navzdory
opravám ale byly stále patrné �rámy po
bombovém útoku z roku 1946. Pøed ná-
v�tìvou jsem si pøeèetl to nejpodstatnìj�í.

Dvaadvacátého èervence 1946 agenti
ultrasionistické organizace Irgun obe�li ne-
valná bezpeènostní opatøení a pøijeli do

podzemních skladova-
cích a zásobovacích
prostor s dodávkou.
Z té vylo�ili 350 kilo-
gramù trhaviny v kon-
vicích na mléko a roz-
místili je po sklepì
a noèním klubu. Pøi
výbuchu zahynulo
jednadevadesát lidí,
hlavnì civilistù, a �est-
aètyøicet bylo zranìno.
Pokud mìlo být ter-
èem velení armády,
pak atentátníci umístili
nálo�e na opaènou

stranu, co� vedlo k civilním obìtem.
Zemøelo osmadvacet Britù vèetnì tøinác-

ti vojákù, ale poèetnì pøevá�ilo jednaètyøi-
cet Arabù a sedmnáct palestinských �idù.
O události se zmiòuji kvùli nìèemu, co se
mi pøihodilo pozdìji tého� týdne.

Mnoho let se vedly spory o tom, zda
bylo uèinìno telefonické varování, a pokud
ano, jestli mu byla vìnována pozornost.
Atentát odsoudili David Ben Gurion i orga-
nizace Hagana, kteøí si pøáli ukonèení brit-
ského mandátu a nezávislost. Podle jejich
názoru Britové stejnì odejdou, jakmile
novì vzniklá Organizace spojených národù
v New Yorku dospìje k rozhodnutí.

Ve Sde Boker, svém pou�tním útoèi�ti,
mi pan Ben Gurion vyprávìl, �e opravdový
boj nastal teprve po vyhlá�ení nezávislosti,
kdy� Arabové zaútoèili na mladý izraelský
stát a chtìli jej znièit. Nadace Mosad le-ali-
ja Bet, která zaji�t�ovala �idovské pøistìho-
valectví ze zahranièí, a Hagana na území
mandátu se sna�ily propa�ovat do zemì bo-

jovníky i zbranì, pøièem� Britové si mohli
vybrat, zda pøimhouøí oèi, èi nikoli. Atentát
na hotel Král David, který naru�il vzájemné
vztahy, byl proto umírnìnìj�ími �idy po-
kládán za zcela kontraproduktivní.

Pil jsem s pøáteli èaj na horní terase, kdy�
mi oznámili, �e mì nìkomu pøedstaví. Sta-
nul jsem proti mu�i s èernou páskou pøes
oko, jím� byl generál Mo�e Dajan, ministr
obrany a tvùrce izraelské taktiky pro �esti-
denní válku. Hovoøili jsme pùl hodiny.
V�dycky jsem pøedpokládal, �e ho o oko
pøipravila kulka, ale vysvìtlil mi, jak se to
stalo. Pøed druhou svìtovou válkou byl na
hlídce s britským sionistou Ordem Winga-
tem, který v této èásti svìta zavedl a vyuèo-
val principy partyzánské války.

Wingate byl zvlá�tní mu�, køest�an s en-
cyklopedickou znalostí Starého zákona
a pøesvìdèením, �e Svatou zemi dal �idùm
sám Bùh. Proto vyznával sionismus. Jeho
dovednosti v partyzánské válce byly tako-
vé, �e ho Churchill pozdìji povolal ze
Støedního východu a poslal velet chinditùm
za japonskými liniemi v Barmì.

Na hlídce Mo�e Dajan pozoroval da-
lekohledem arabské pozice, kdy� vtom
objektiv na opaèné stranì zasáhla zblou-
dilá kulka. Byl to tedy okulár, co vniklo
do oèního dùlku a zpùsobilo slepotu.

Známí mi domluvili je�tì jeden rozho-
vor. Chtìl jsem mluvit s Ezerem Weizma-
nem, zakladatelem izraelského letectva
a dal�í uctívanou postavou poté, co se vy-
znamenalo za války v roce 1967. Mezitím
pùsobil jako ministr dopravy a já jsem za
ním druhého dne podle dohody pøi�el na
ministerstvo. Dostavil se pozdì a úplnì na
na�i schùzku zapomnìl. Mohl se mnou
mluvit jedinì cestou do Tel Avivu, av�ak
nemìl v úmyslu jet autem. Chtìl letìt a le-
ti�tì se nacházelo jen pár minut daleko.

�Nevadí vám létání?� zeptal se. Vìdìl
jsem, �e za druhé svìtové války pilotoval
v Egyptì hurricany britského letectva,
a tak jsem se zmínil, �e mám také køídlatý
odznak RAF. Zadíval se na mì a pak se
usmál. �Výbornì, mù�ete mi dìlat druhé-
ho pilota,� øekl a vy�tìkl pokyn øidièi. Jeho
ministerský asistent vypadal zdì�enì.

Pøedpokládal jsem, �e poletíme nìkoli-
kamístným �tábním strojem, ale on si vy-
bral malý hornoplo�ník izraelské výroby,
který v�ak pøipomínal cessnu nebo piper.
Pøipoutali jsme se, Weizman pro�el pøed-
startovní úkony a vzlétli jsme. Témìø
okam�itì se nás zmocnilo stoupající
proudìní teplého vzduchu z Judské pou-
�tì a letoun zaèal poskakovat a toèit se.

(pokraèování na str. 18)
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Prostranství u Západní zdi týden po vítìzství v �estidenní válce. Foto archiv. 
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V pøedveèer 27. ledna, Dne památky obì-
tí holokaustu, uvedlo pra�ské Kino Pilotù
v èeské premiéøe film Bulharská rapso-
die, který byl roku 2015 jedním z kandi-
dátù na Oscara za nejlep�í cizojazyèný
film. Místo nemocného re�iséra Ivana Ni-
èeva (1940), absolventa Filmové akade-
mie v Lod�i a Wajdova �áka, se slavnost-
ního veèera pod patronací velvyslanectví
státù Bulharsko a Izrael, v jejich� kopro-
dukci film vznikl, úèastnila mladá bulhar-
ská hereèka Eliza Tokevová. 

Bulharská rapsodie násle-
duje po Nièevových filmech
Po konci svìta (1999) a Cesta
do Jeruzaléma (2003) a je
tøetím dílem váleèné trilogie,
která podle jeho vlastních
slov vznikla v dobì, kdy nám
neúprosnì dobíhá èas, kdy
je�tì mù�eme zdokumento-
vat pøíbìhy pøe�ití a �ivota za
holokaustu.

NA ZÁKLADÌ 
SKUTEÈNOSTI
Dìj Bulharské rapsodie je za-
sazen do roku 1943, kdy je
Bulharsko na stranì nacis-
tického Nìmecka, na Sofii
dopadají spojenecké bomby a Nìmci stále
úpornìji naléhají na tamní oficiální místa,
aby deportovala své �idovské obèany. Bul-
harská vláda byla ov�em mezi spojenci
Nìmecka výjimeèná v tom, �e masové de-
portaci svých �idù zabránila, a tím pøed jis-
tou smrtí zachránila asi 48 000 lidí. Atøeba�e
byli nejrùznìj�ími zpùsoby perzekvováni,
povìt�inou jim bylo dovoleno �ít � co� je
èást historie, na kterou jsou Bulhaøi po pùl ti-
síciletí tureckého útlaku nále�itì py�ní. 

Nicménì deportaci �idù z okolních
území tzv. Velkého Bulharska (kupø.
Makedonie) u� zabránit nedokázali,
a pøes území Bulharska tak projí�dìly
vlaky odvá�ející odtud do Polska cel-
kem 11 343 �idù � z nich� koncentraèní
tábory pøe�ilo jen nìkolik desítek.

Film vznikl na základì skuteèných osu-
dù: re�isér spolu s izraelským producen-
tem Nissim Livim poøídil v Tel Avivu bez-
mála tucet rozhovorù s Izraelci, jejich�
rodiny pocházely z Bulharska, a v Bulhar-
sku se narodil i pan Livi, jeho� rodièe
emigrovali do Palestiny, kdy� mu byly tøi
mìsíce. Postavu Mazal, kterou ztvárnila

vý�e zmínìná Eliza Tokevová, èásteènì
inspirovala Liviho matka. Eliziným filmo-
vým otcem je jeden z nejvìt�ích izrael-
ských hercù Moni Mu�onov a do dìje se
promítá i osud jeho dìdeèka. Ten za války
v Bulharsku zùstal, ale svou dceru vybavil
penìzi, aby mohla uprchnout.

BEZ JEDINÉHO VÝSTØELU
Ústøedním tématem celého filmu jsou
po�etilosti mládí a dospívání skupinky
�idovských teenagerù. 

Hlavní hrdina Moni �ije s otcem, ba-
bièkou a star�í sestrou Mazal v Sofii, od-
kud se vypraví na krátký výlet do øecké
Kavaly, idylického pøímoøského mìsta,
kde se poprvé vá�nì zamiluje do odvá�né
a volnomy�lenkáøské dcerky rodinných
pøátel jménem Shely. Jeho nejlep�í kama-
rád je �gój� (ale nikoli antisemita) �o�o,
s ním� poslouchá americký jazz, líbá he-
reèky na plakátech a cituje hlá�ky Clarka
Gablea a Humphreyho Bogarta. 

Plachého Moniho s umìleckými sklony
jeho køest�anský kamarád �kolí, jak na to se
�enami � ale Moni je pomalý �ák. A kdy�
jeho nic netu�ící láska Shely pøijede na
svatbu jeho tìhotné sestry Mazal do Sofie,
vznikne mezi ní, Monim a �o�em nezvy-
klý milostný trojúhelník � s tím, �e na Mo-
niho bedrech nakonec spoèine tíha neopì-
tovaného milostného citu, co� je podle
re�iséra Nièeva typické bulharské téma.
Shely toti� po svém návratu do Kavaly
pí�e �o�ovi jeden dopis za druhým, on je
v�ak naprosto ignoruje � a odpovídá na nì
bez jeho vìdomí zamilovaný Moni s tím,
�e je samozøejmì podepisuje jako �o�o. 

Holokaust se tak nikdy neocitne ve støe-
du dìní, i kdy� na rovinì jednotlivcù (viz
�o�ùv otec, který osobnì napomáhá trans-
portùm �idù právì z Kavaly) se ukazuje,
jak se z neteènosti mù�e stát i zrada � a jak
i tzv. normální èlovìk s normálními pro-
blémy doká�e morálnì naprosto selhat.
V�e se tedy odehrává na pozadí �íøícího se
nacismu, a tøeba�e nepadne jediný výstøel,
kameraman Addie Reiss v pøedtu�e tragé-
die postupnì temní tón.

POUÈÍ, ZAUJME I DOJME
Tvùrcùm se díky pomalému tempu filmu
výbornì podaøilo zachytit ztracený svìt
bulharských �idù vèetnì hudby, jídla a ja-

zyka ladino (vìt�ina jich pù-
vodnì pøi�la ze �panìlska).
Postavy jsou pøitom zachy-
ceny v bì�ných situacích ro-
dinných �arvátek a pøi osla-
vách dùle�itých milníkù
(Mazalina �idovská svatba),
a �idé i jejich sousedé jsou
vykresleni pøevá�nì jako za-
jímaví, odvá�ní a soudr�ní
lidé: napøíklad ve scénì,
v ní� vláda hodlá �idùm
zkonfiskovat rádia, a oni,
ne� aby je poslu�nì odevz-
dali, je radìji rozbijí, nebo
výjev, kdy se �gój�tí� souse-
dé solidárnì dostaví se �lutý-
mi hvìzdami na klopì (a ty

jejich jsou navíc mnohem vìt�í). 
Dùrazem na kladné ne�idovské postavy

se tak       Bulharská rapsodie blí�í Schind-
lerovì seznamu, zatímco zvolna a posléze
a� nesnesitelnì vzrùstajícím napìtím by se
dala spí� pøirovnat k Obchodu na korze. Ve
filmu v�ak nikdo nepøijde o �ivot, i kdy�
divák samozøejmì pochopí, jaký osud She-
ly s rodinou v Polsku èeká � a zámìrnì
strohé, vìcné informace mu pak dodají zá-
vìreèné titulky.

Pro bulharské diváky pøedev�ím star�í
generace byla ov�em kromì nezbytné hero-
izace minulosti ohromným lákadlem i po-
pulární hereèka Tat�ana Lolovová ztìlesòu-
jící matriarchální �idovskou bubbe a pro
izraelské obecenstvo ji� øeèený Mu�onov,
který se proslavil i v Hollywoodu, zatímco
na pøehlídkách v Turecku, �anghaji, Toron-
tu èi Pittsburghu diváky nejvíce uchvátily
výkony mladièkých neprofesionálních her-
cù a jejich podání dìtských vztahù a her.
Suma sumárum jde tedy o film pro �iroké
diváctvo v tom dobrém slova smyslu: pou-
èí, zaujme i dojme zároveò. 

HANA ULMANOVÁ

Mazal se vdává, ale napìtí stoupá... Foto z filmu.

BULHARSKÁ RAPSODIE
O novém bulharsko-izraelském filmu
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V dubnu 2016 byl na berlínském filmo-
vém festivalu uveden dokumentární film
Rabbi Wolff re�isérky Britty Wauerové,
která tuté� osobnost pøedstavila ji� v roce
2008 celoveèerním dokumentárním sním-
kem Im Himmel, unter der Erde (V nebi,
pod zemí) o krásném �idovském høbitovì
ve ètvrti Weißensee v Berlínì, jen� zázraè-
ným zpùsobem pøeèkal válku i pováleèný
vývoj (obec Weißensee patøila k východní-
mu Berlínu). Pro svùj dokument tehdy hle-
dala re�isérka vypravìèe, který mìl osvìt-
lit rozdíly mezi køest�anským a �idovským
smuteèním rituálem a také pøedstavu
o tom, co �idovství oèekává od stavu po
smrti. �ivý, vìcný a vtipný zpùsob, jakým
rabi Wolff o høbitovì (který pamatoval je�-
tì z dìtství) i o zále�itosti mluvil, získalo
filmu nesmírnou popularitu, co� by èlovìk
od dokumentu o høbitovì opravdu neèekal.
Autorka se proto snadno rozhodla vìnovat
Williamu Wolffovi i nadále: celý rok ho
provázela na cestách, pøi vykonávání funk-
ce rabína i kantora v Nìmecku i pøi jeho
soukromých akcích v Anglii a zrodil se
dal�í celoveèerní dokument.

Z PARLAMENTU NA RABÍNA
Willi (tedy William) Wolff se narodil
v únoru 1927 v Berlínì. Rodina se tøemi
malými dìtmi a bez jakýchkoli protekcí èi
známostí ode�la velmi brzy po nástupu
Hitlera, u� v bøeznu 1933, do Amsteroda-
mu a o �est let pozdìji do Londýna. Wolff
vystudoval v Londýnì �urnalistiku a ve
svém oboru se prosadil, pøispíval do pøed-
ních britských novin. Po tøi desetiletí pù-
sobil jako zpravodaj o dìní v britském
parlamentu, úèastnil se rùzných meziná-
rodních novináøských diskusí (mj. v poøa-
du Internationales Frühschoppen v nì-
mecké televizi), v 70. letech vyprovázel
britského ministra zahranièí pøi cestì do
Èíny a Sovìtského svazu. Jen�e: Kdy� mu
bylo tøiapadesát, �okoval své okolí (a pøe-
dev�ím svou matku) � oznámil, �e povìsí
novinaøinu na høebík a pùjde studovat na
rabína.

Jeho rozhodnutí v�ak nebylo ani ná-
hlé, ani náhodné: vyrùstal v ortodoxní
rodinì a rabínem si pøál být u� jako dítì;
jen�e rodina �ijící v exilu nemìla prostì
prostøedky k tomu, aby ho podporovala
na rabínském semináøi. Wolff vybral
ve�kerý obnos ze své �ivotní pojistky
a dal se do nového studia na Leo Baeck

College. Od roku 1984, kdy absolvoval,
byl postupnì liberálním rabínem v ko-
munitách West London Synagogue,
v Newcastlu, v Milton Keynes, v Rea-
dingu, v Brightonu a ve Wimbledonu.

V roce 2002, kdy� mu bylo 75 let, pøe-
vzal úøad zemského rabína Meklenbur-
ska-Pøedního Pomoøanska a tuto funkci
vykonával a� do roku 2015, �idovským
obcím ve Schwerinu, Rostocku a Wisma-
ru byl zároveò rabínem i kantorem. Kdy�
skonèil, nebylo to kvùli �stáøí�, ale proto,
�e pro prakticky èistì �ruské� obce u� do-
rostla generace rabínù z vlastních øad.

NÌCO NOVÉHO
Pro Nìmecko znamená tento film nìco
nového. Dosud se z valné èásti nìmecké
filmy týkající se �idù zabývaly spí�e
obìt�mi nacismu a holokaustu, který pøed-

váleènou komunitu témìø vyhladil. K nì-
meckým �idùm, kteøí pøe�ili koncentraèní
tábory, se pøidali bì�enci, tzv. displaced
persons (DP), lidé vìt�inou z Polska, kteøí
pro�li holokaustem a nechtìli se vrátit
tam, kde po válce pogromy pokraèovaly.
Z tìchto obou skupin se v prvních pová-
leèných letech mnozí vystìhovali do USA
a do Izraele. Obnova �idovského �ivota
v obcích nebyla snadná. Od roku 1991
pøicházeli tzv. kontingentní bì�enci, �idé
ze státù bývalého Sovìtského svazu. �ivot
mnoha nových �idovských obcí v Nìmec-
ku (celkem jich funguje 110) je tedy veli-
ce specifický, odehrávají se více ménì

v ruském jazyce a s lidmi, kteøí se toho
povìt�inou v dìtství a mládí v Sovìtském
svazu o �idovských dìjinách ani o nábo-
�enských zvycích pøíli� nedozvìdìli. 

MLADÝ DEVADESÁTILETÝ
Rabi Wolff je ten nejzvlá�tnìj�í rabín pod
sluncem. Aè z ortodoxní rodiny, rozhodl
se pro liberální vìtev judaismu. Nemá pl-
novous a nedodr�uje ko�er stravu. O Vá-
nocích provází své pøátele do katedrály
svatého Jiøí ve Windsdoru, ka�dý rok si
zajede na proslulé dostihy do Ascotu, kde
sází (vesmìs neúspì�nì) malé èástky. Ce-
stuje po Evropì s dvìma igelitovými ta�-
kami místo kufru, rok co rok tráví dva týd-
ny v lázních, kde dr�í pøísný pùst. Ovládá
jogínské cviky jako dvacetiletý. Kvùli
svým svìøencùm v Meklenbursku se na-
uèil rusky. Ète desítky rùzných novin, jeho
domek, ve kterém sám hospodaøí, je kniha-
mi a novinami pøímo vystlán. A hlavnì:
vyzaøuje z nìj radost a energie, ale také
moudrost a humor. �Kdy� mì nìco pøesta-

ne bavit, postarám se o to, abych si na�el
nìco, co mi pøiná�í radost,� øíká mimo
jiné ve filmu. A není proè mu nevìøit. Je-
den divák prohlásil, �e �kvùli nìkomu ta-
kovému by dokázal i konvertovat�. 

Ukázky z obou dokumentù lze zhléd-
nout (v nìmeckém originále s anglický-
mi titulky) na YouTube a na www.rabbi-
wolff.com. Snad by bylo mo�né film
nìjak zpøístupnit i èeským zájemcùm
(napø. v rámci projekcí ve vzdìlávacím
centru �MP?). Dokument o pozoruhod-
ném mu�i, kterému bylo teï v únoru 90
let, za pozornost urèitì stojí.

VÌRA TRNKOVÁ

MLADÝ DEVADESÁTNÍK
Celoveèerní dokument o rabínovi Willim Wolffovi

Rabi Wolff doma, zábìr z dokumentu. © Uli Holz, Britzka Film.



Starý �idovský høbitov na �i�kovì je po
Starém �idovském høbitovì v Josefovì
nejvýznamnìj�ím a nejstar�ím dochova-
ným pra�ským �idovským høbitovem.
I z tohoto dùvodu patøí právem mezi
nejvýznamnìj�í umìlecko-historické
památky nejenom mìstské èásti Prahy 3,
ale i celého hlavního mìsta. Pùvodnì
morové pohøebi�tì z roku 1680 se nako-
nec stalo místem
posledního odpo-
èinku 38 000
pra�ských �idov-
ských obyvatel.
Jeho provoz byl
ukonèen a� v roce
1890, kdy se po-
høby pøesunuly na
novì zøízený �i-
dovský høbitov na
Ol�anech. Málo-
kdo ze souèasných náv�tìvníkù v�ak ví,
�e se pùvodní pozemek høbitova rozklá-
dal na mnohem vìt�í rozloze, ne� je
dnes pøístupná
a otevøená èást
s náhrobky. Na
poèátku 60. let
byl z vìt�í èásti
zru�en a pøemì-
nìn v park, dne�ní
Mahlerovy sady.
Ve druhé polovinì
80. let 20. století
byl høbitov v sou-
vislosti s výstav-
bou �i�kovského
vysílaèe komunis-
tickým re�imem
zdevastován, vel-
ká èást høbitova
byla vybagrová-
na, dal�í náhrob-
ky byly povaleny
a rozbity a zbytek
høbitova byl zasypán a pøemìnìn v park
(viz Rch 11/2013).

Zachovanou èást �idovského høbitova
ve Fibichovì ulici, která je památkovì
chránìna, pøevzalo v roce 1999 do své
správy �idovské muzeum v Praze, které
ho po nezbytných stavebních úpravách
a základních restaurátorských pracích
v záøí 2001 zpøístupnilo veøejnosti. Sa-
motné restaurování náhrobních kamenù
v�ak pokraèovalo i nadále, tak�e do

konce roku 2013 se podaøilo restaurovat
164 náhrobky a 4 tumby za celkových
nákladù 4 miliony Kè. �idovské muze-
um v Praze na své náklady také nechalo
postavit novou zeï oddìlující høbitov
od stávajícího parku a také zde vybudo-
valo vrátnici s potøebným zázemím pro
správce høbitova.

Na základì dohody mezi �idovskou
obcí v Praze a �i-
dovským muzeem
pøe�el tento høbi-
tov v lednu 2014
do správy �idov-
ské obce, respekti-
ve Správy budov
a høbitovù spoleè-
nosti Matana, a. s.,
která nadále po-
kraèuje v péèi o tu-
to významnou pa-

mátku. Nejedná se jen o udr�ovací
a restaurátorské práce (údr�ba zelenì
a statické zaji�t�ování pomníkù). Je�tì

v roce 2014 byly
pro náv�tìvníky
høbitova pøiprave-
ny informaèní ma-
teriály, ve kterých
jsou spoleènì s pøe-
hledem význam-
ných hrobù uvedena
i základní histo-
rická fakta o tomto
pohøebi�ti. Ve stej-
ném roce byly
u významných hro-
bù instalovány in-
formaèní tabulky.

V roce 2015 za-
poèala rekon-
strukce ojedinìlé
památky, která se
na plo�e høbitova
nachází: klasicist-

ní Zappertovy studny, která pochází
z roku 1792. Nároèná rekonstrukce, kte-
rá vrátila studni pùvodní funkci i ráz,
skonèila v øíjnu loòského roku.

Starý �idovský høbitov na �i�kovì je
pøístupný zdarma, v bøeznu a v zimním
období ka�dý den s výjimkou sobot a �i-
dovských svátkù od 9 do 16 hodin, od
dubna do øíjna od 9.00 do 17.00. V pátky
se høbitov zavírá celoroènì ji� ve 14.00.

Text a foto PAVEL VESELÝ

VYPRAVÌÈ VZPOMÍNÁ
(dokonèení ze str. 15)
Rozhovor se uskuteènil pøes oblièejové
masky za øevu motoru. Weizman dosáhl
patnácti set metrù a zamíøil ke Sde Dov,
vojenskému leti�ti u Tel Avivu. Zeptal
jsem se ho na zalo�ení nyní mocných izra-
elských vzdu�ných sil.

Vyprávìl, �e kdy� se v roce 1947 schylo-
valo k vyhlá�ení nezávislosti, dostal za úkol
najít a koupit nìjaká pou�itelná stíhací leta-
dla. Mosad le-alija Bet jich nìkolik objevil
v Jugoslávii, kde po osvobození od nìmec-
ké okupace vládl bývalý partyzán mar�ál
Tito. Tito byl komunista, ale na tom nezále-
�elo. Potøeboval zahranièní mìnu a Hagana
byla protiimperialistická. Uzavøeli obchod.
Ètyøi letadla, která zùstala po Nìmcích,
byla stále v pùvodních bednách od výrobce.
Izraelský tým se vydal na sever, aby je
smontoval. Pozdìji dorazil Weizman se tøe-
mi dal�ími piloty. Ètyøi mladí �idé ironií
osudu usedli do kokpitù ètyø stíhaèek Mes-
serschmitt Bf 109 s nacistickými výsostný-
mi znaky.

Zamíøili na jih, tajnì dotankovali v Tu-
recku a nad Tel Avivem se objevili v den,
kdy zemì získala nezávislost a byla napa-
dena Araby. Pøiletìli prakticky na výpary
z nádr�í a dozvìdìli se, �e se na sever pøes
A�kelon blí�í letka egyptských stíhaèek.
Nebyl èas pøistát a doplnit palivo. Pokra-
èovali na jih a zjistili, �e proti sobì mají
hurricany britské výroby ve slu�bách krále
Farúka. Do prvního leteckého souboje nad
Izraelem tedy zasáhli Egypt�ané v hurrica-
nech a �idé v messerschmittech.

Ezer Weizman celou dobu �ivì gestikulo-
val, ale nyní zvedl obì ruce z øídicí páky,
roztáhl prsty a pøedvádìl, jak s Bennym
Katzem z Ji�ní Afriky na køídle vedl útok.
Jednoplo�ník se okam�itì pøevrátil a Judská
pou�t� se pøesunula do horní èásti èelního
skla. Zøejmì mu to nevadilo. Kdy� jsme za-
èali hlavou dolù klesat, napadlo mì, �e by
bylo rozumnìj�í odlo�it blok a tu�ku a cho-
pit se kniplu. Srovnal jsem letadlo, obrátil
ho k pobøe�í a navrhl Weizmanovi, aby se
zase ujal øízení. On v�ak pouze pokrèil ra-
meny, dál mával rukama a popisoval, jak ro-
zehnali hurricany, které se vrátily do Egyp-
ta, a dosedli pak na travnatou dráhu na místì
dne�ního Ben Gurionova leti�tì.

Øízení pøevzal a� pøed pøistáním, na
zemi vypnul motor, vyskoèil ven, vesele
mi zamával a odjel v ministerském autì.
Pozemní personál mi dovolil prohlédnout
si jeho osobní èerný spitfire, nádherné le-
tadlo, a pak jsem od hlavní brány letecké
základny odjel autobusem do centra Tel
Avivu.

Pøelo�il Michal Prokop.
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DRUHÝ NEJSTAR�Í V PRAZE
O rekonstrukci na starém �idovském høbitovì na �i�kovì

Jeden z opravených náhrobkù.

Rekonstruovaná Zappertova studna.



�estého února vystoupila pøed vyprodaným
hledi�tìm brnìnského Janáèkova divadla
nejznámìj�í izraelská zpìvaèka souèasnosti
ACHINOAM NINI (umìleckým jménem NOA).
Narodila se roku 1969 v Tel Avivu v rodinì,
která do Izraele pøi�la z Jemenu. Zpívá nejen
anglicky a hebrejsky, ale také arabsky, fran-
couzsky, italsky, �panìlsky, hindsky, thajsky
a jemenským náøeèím hebrej�tiny. Od dvou
do sedmnácti let v�ak Noa �ila v New Yorku,
kde ji ovlivnil jak jazz a blues, tak ameriètí
písnièkáøi �edesátých let. Spolupracuje napø.
s rockerem Stingem, ale pøedstavila se také
za doprovodu významných filharmonických
orchestrù. Èeské publikum si ji mù�e pama-
tovat z hudebního festivalu Colours of Ostra-
va (viz Rch 8/2008), samostatnì u nás teï �
a s velkým úspìchem � koncertovala poprvé. 

Va�e písnì èerpa-
jí z nejrùznìj�ích
zdrojù, od jemen-
ských nápìvù, po
klasiku a ame-
rické písnièkáøe.
V Izraeli to není
výjimeèné, ale
pøece jen to je za-
jímavá smìs.
Pøejala jsem do re-
pertoáru i nìkolik
jemenských písní.
Nejsou to ale písnì,
které zpívali jemen-
�tí �idé, proto�e ty
se nejèastìji opíraly o posvátné texty, ale ty,
které zpívaly �eny. Jejich písnì se podobají
jemenské muslimské tradici, proto�e �eny
obou kultur byly vìt�inou negramotné
a zpívaly hlavnì o svých trablech � a byly to
logicky hodnì smutné písnì.

Jinak mám moc ráda hlavnì Paula Si-
mona a Leonarda Cohena � úplnì první
koncert, na kterém jsem jako dvanácti-
letá holka byla, byl Cohenùv koncert
v Carnegie Hall. 

Je o vás známo, �e spolupracujete
s arabskými umìlci. 
Ano, s arabskými zpìváky z celého svìta
jsem hodnì pracovala i døív, pøesto�e se
toho v prùbìhu let docela dost zmìnilo. Za-
èínala jsem kdysi s Khaledem z Al�írska,
velkou hvìzdou v celém arabském svìtì,
a poøád je�tì hraju tøeba s Nabilem Salame-
hem, co� je Palestinec narozený v Libano-

nu, teï �ije v Itálii. Jde to ale stále obtí�nìji
hlavnì proto, �e v dne�ní spoleènosti narost-
ly polarizace a antagonismy a spousta lidí se
prostì bojí. Na arabské stranì se nìkdy stra-
chují doslova o �ivot, proto�e existují orga-
nizace, které jim vyhro�ují smrtí, a hudební-
ci se spolupráce s izraelskými umìlci radìji
pøedem vzdají. A na izraelské stranì se lidé
zase nechtìjí do nièeho politického zaplést,
proto�e by to mohlo negativnì ovlivnit je-
jich kariéru. Já mám v Izraeli problém s pra-
vicí, podle ní� stojím podporou práv Pales-
tincù, mírového øe�ení a dvou státù
extrémnì nalevo, zatímco v Evropì mám
problém s levicí u� proto, �e jsem Izraelka �
a jako takovou mì bojkotuje. 

Jak tedy vidíte souèasnou situaci v Iz-
raeli?

Od atentátu na pre-
miéra Rabina v ro-
ce 1995 se zmìnil
celý svìt, a rozhod-
nì ne k lep�ímu.
V Izraeli jsme po
Rabinovì smrti ne-
mìli vùdce, který by
mìl odvahu a do-
konèil jeho dílo. Pa-
lestinci se utápìjí ve
stále vìt�í beznadìji
a Izraelci jsou poøád
neteènìj�í a neteè-
nìj�í � a celý Blíz-
ký východ navíc

neoplývá mírovou atmosférou. Staèí se po-
dívat na Sýrii nebo na tzv. arabské jaro
nebo na konflikt mezi �íity a sunnity, který
je co do rozmìru o mnoho vìt�í ne� ten
ná�. A to urèitì v oèích na�í vlády není
�ádné povzbuzení, i kdy� já se to ve chví-
lích optimismu pokou�ím vidìt pøesnì na-
opak: a sice �e bychom mìli být první, kdo
by vyøe�ili svùj lokální problém, co� by
mohlo mít pozitivní dopad na celý region.
A také se mi obèas zdá, �e aktuálnì má zá-
jem øe�it napjatou situaci více stran: panuje
tu vìt�í otevøenost umírnìných státù, jako
Jordánsko nebo Libanon, a zanedbatelná
není ani saúdskoarabská nebo egyptská
iniciativa. Upøímnì proto vìøím, �e se nám
brzy zmìní vláda, proto�e Netanjahu se ve
svém úøadì dr�í u� hodnì dlouho, a dou-
fám, �e ji povede nìkdo z politického støe-
du, abychom mohli v Izraeli normálnì �ít. 

HANA ULMANOVÁ

JMENUJI SE RADEK BANGA

Jmenuji se Radek Banga a jsem romský
hudebník. Mùj dìda Ernest Halu�ka byl
spoleènì se svými tøemi bratry v odboji.
Ernest a dva ostatní jako partyzáni a ten
poslední v armádì. Dìda to pøe�il jako
jediný. Koncentraèní tábor zmìnil celý
jeho �ivot i �ivot na�í rodiny. Víte, kdy�
posloucháte ty hrùzy z druhé svìtové
války a navíc máte v rodinì nìkoho, kdo
to za�il na vlastní kù�i, tak u� z úcty
k tìm lidem nedoká�ete pøihlí�et jakým-
koliv projevùm nenávisti a xenofobie.

Mìl jsem �tìstí, �e v rodinì mé man�el-
ky Veroniky mì pøijali, ani� by jim vadi-
lo, �e jsem jiný, �e jsem Rom. Mùj etnic-
ký pùvod nikdo neøe�il. Zajímalo je, jaký
jsem èlovìk. Snad to bylo i tím, �e dìda
z téhle bì�né èeské rodiny, èlen Sokola,
pro�il témìø celou válku v nìmeckých
vìznicích a koncentraèním táboøe Tere-
zín. A v�dycky svým dìtem zdùrazòoval,
�e to není o národech, ale o lidech. Setkal
se se stateènými Èechy, i s Èechy, kteøí
zradili. Ze strachu poslali své kamarády
na smrt. Vyprávìl o zrùdných Nìmcích,
i o Nìmcích, kteøí èeským vìzòùm pomá-
hali, pøesto�e tím riskovali vlastní �ivot.

A tak se nìkdy zamý�lím nad tím,
proè ve 21. století stále existují lidé, kte-
øí jsou schopni vás nenávidìt jen pro
barvu va�í pleti èi proto, �e jste �id,
muslim nebo homosexuál. Co�pak 2.
svìtová válka nebyla dost svìtová? Pøi-
padá snad nìkomu, �e to, co se tehdy
stalo, nebylo dost zrùdné na to, aby-
chom si to u� nav�dy zapamatovali?
Bylo tìch obìtí války snad málo? V�dyt�
tìch rodin, co za�ily válku na vlastní
kù�i, bylo tolik. Mù�ete jít od jedné ves-
nice k druhé a v ka�dé bude nìjaký po-
mník a leckdy je�tì i pamìtník. (�)

Jsem pøesvìdèený, �e my lidé 21. století
máme na víc ne� se vzájemnì nenávidìt.
Tento svìt nikdy nebyl jen èerný a bílý. To,
co nás ji� tisíce let navzájem obohacuje, je
odli�nost, nikoliv stejnost. Navzájem se to-
lerovat a hledat to dobré, èím si mù�eme
vzájemnì prospìt. To je jediná logická ces-
ta, jak udr�et svìt bez války. V�ichni toti�
víme, kam to mù�e zajít, kdy� si zvolíme
netoleranci, fundamentalismus èi naciona-
lismus. Nenávist není mo�né ovládnout.
Není mo�né ji nièím uspokojit. Historie
nám to u� mnohokrát ukázala. Proto je vel-
mi dùle�ité historii nezapomínat, abychom
si ji nemuseli zopakovat.

(Èást projevu, který Radek Banga
pronesl v Senátu 27. ledna 2017.)
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ABYCHOM MOHLI NORMÁLNÌ �ÍT
Nìkolik otázek pro zpìvaèku Achinoam Nini

Achinoam Nini � Noa. Foto archiv.
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K najstar�ím a kultúrne najvýznam-
nej�ím mestám Iránu patrí polmilió-
nový Hamadan le�iaci v rovnomennej
provincii na úpätí pohoria Zagros
pribli�ne 450 kilometrov juhozápadne
od Teheránu. Vznik mesta sa datuje
dvetisíc rokov pred poèiatkom obèi-
anskeho kalendára. Jeden z historic-
kých názvov mesta znie Ekbatana,
známa ako hlavné mesto Medskej
rí�e. Súèasný názov je pravdepodobne
arménskeho pôvo-
du. Celá oblast�, aj
mesto je etnicky ne-
homogénna, okrem
obyvate¾ov perz-
ského pôvodu
v nej �ijú aj Ar-
méni, Kurdovia
a (pre mnohých
prekvapujúco) tie�
malý poèet �idov.
Sú súèast�ou alebo
posledným zvy�-
kom jednej z naj-
star�ích, kontinu-
álne jestvujúcich
�idovských komunít na svete. Z ich
histórie najlep�ie poznáme príbeh Es-
ter a Mordechaja previazaný s oslavou
sviatku Purim. Perzskí �idia sa hlásia
k tradícii, pod¾a ktorej je miestom po-
sledného odpoèinku krá¾ovny Ester
a jej strýka Mordechaja synagóga
v meste Hamadan. Táto tradícia je v�ak
lokálna a nemá �iadnu oporu v rozsiah-
lej �idovskej nábo�enskej spisbe, nie je
o nej zmienka ani v Babylonskom, ani
v Jeruzalemskom talmude. Za najstar�í
�idovský zdroj spomínajúci hroby Es-
ter a Mordechaja v Hamadane sú pova-
�ované denníky Benjamína z Tudely,
ktorý nav�tívil Hamadan roku 1167.
Pod¾a jeho zápiskov �ilo v Hamadane
50 tisíc �idov. 

Priamo v Hamadane sa dnes k �i-
dovstvu hlási okolo 30 osôb patriacich
k piatim rodinám. Je to prekvapujúce,
ale napriek ich malému poètu, ktorý
sa stráca v islamskej majorite, napriek
povesti a medzinárodnej rétorike �tátu
v ktorom �ijú, je spolu�itie s majori-
tou bez trecích plôch. Takto situáciu
charakterizuje Gabrielle Flossmann

v èlánku uverejnenom v �idovskom
mesaèníku Illustrierte Neue Welt z aprí-
la minulého roku, z ktorého èerpáme
informácie. 

V Hamadane sa nachádza synagóga
umiestnená uprostred �ivej trhovej
ulièky plnej ¾udí. Ak sa chcete dostat�
dovnútra, postaèí stlaèit�zvonèek umiest-
nený na dverách. Na rozdiel od Euró-
py nie sú �idovské objekty v Iráne
strá�ené a ani táto synagóga nepotre-

buje �iadnu policajnú alebo inú ostra-
hu. Náv�tevníkov synagógy víta rok-
mi obdarený miestny rabín, ktorý
okrem úradného perzského jazyka
a hebrejèiny hovorí aj anglicky a fran-
cúzsky. Odsúva t�a�ké kamenné dosky
ktoré prikrývajú vstup do podzemnej
hrobky, v ktorej sa skrývajú náhrob-
ky Ester a jej strýka Mordechaja. Ho-
vorí, �e je hrdý na to, �e mô�e byt�
v najbezpeènej�ej synagóge na svete.
Pôsobí v�ak rezignovane a priznáva,
�e v jeho synagóge sa u� minjen ne-
zhroma�dí. Rakúskym turistom sa
v�ak zjavne pote�í a je pripravený
zodpovedat� ich prípadné otázky. Na
otázku, èi sa cíti byt�Iránèanom, alebo
Per�anom, odpovedá, �e sa pova�uje
za �ida s iránskym pasom, a zdôraz-
òuje, �e Irán miluje. 

�idovské obyvate¾stvo Iránu �ije
ako �tátom uznaná nábo�enská mino-
rita a má rezervované (rovnako ako
ïal�ie minority) jedno kreslo v 290
èlennom parlamente. �idia sú chráne-
ní, ale nie rovnoprávni obèania. Prí-
stup do vysokých pozícií v politike

alebo verejnej správe je im zamedze-
ný. Jestvuje v�ak �tátna podpora urèe-
ná na prevádzku a udr�iavanie syna-
góg, �idovských kni�níc a kó�erných
re�taurácií. 

Iránska �idovská minorita si ve¾mi
priala uzavretie dohody medzi Iránom
a Spojenými �tátmi oh¾adne iránskeho
jadrového programu. Z tohto dôvodu
sprevádzali zástupcovia iránskych �i-
dov prezidenta Hasana Rúháního na
jeho ceste do New Yorku, kde vystúpil
na Valnom zhroma�dení Organizácie
spojených národov. Prezident sa im
odvïaèil demon�tratívne pro�idov-

skými gestami, po-
slal �idovskej komu-
nite Iránu gratuláciu
k Novému roku, za-
sadil sa za podporu
�idovskej nemocnice
a �idovských �tuden-
tov oslobodil poèas
�ábesu od �kolskej
dochádzky (sobota je
v Iráne pracovným
dòom.) 

Do zalo�enia �tátu
Izrael roku 1948 �ilo
v Iráne asi stotisíc �i-
dov. Poèas revolúcie

roku 1979 ich bolo e�te stále osemde-
siattisíc. Potom odchádzali, bohat�í do
USA, chudobnej�í do Izraela. Tí, ktorí
e�te dnes �ijú v Iráne, tam u� chcú
ostat�. Tak, ako rabín z Hamadanu. 

Irán sa chváli svojou �idovskou ko-
munitou. Pasuje to do jeho imid�u umi-
ernenej regionálnej mocnosti obklope-
nej radikálnym sunnitským okolím.
Hoci posledné sèítanie obyvate¾stva Irá-
nu uviedlo celkový poèet �idov desat�
tisíc, vláda hovorí o 25 tisícovej �idov-
skej men�ine a minister zahranièia
Javád Zaríf rád spomína na prastarú
väzbu, ktorá vznikla medzi Per�anmi
a �idmi, keï Kyros Ve¾ký roku 539
pred poèiatkom obèianskeho letopoètu
oslobodil �idov z babylonského zajatia.
Av�ak ten istý minister Zaríf bol pokar-
haný predstavite¾mi konzervatívnej
väè�iny v iránskom parlamente, keï vy-
�lo najavo, �e pred reportérmi nemeckej
televízie onaèil holokaust ako tragédiu. 

JARO FRANEK
(Pod¾a èlánku Gabrielle Flossmann
z 04/2016 Illustrierte Neue Welt + iné
zdroje.)

IRÁN A �IDIA
Ester, Mordechaj, Rúhání a �idia s iránskym pasom

Pascal Coste: Hrob Ester a Mordechaje v Hamadane, 1840.



Nìkterým ètenáøùm se mù�e zdát, �e v po-
sledních èíslech Rch pí�eme o Spojených
státech a novém prezidentu Trumpovi a�
umanutì. Nìco na tom je. Tato umanutost
ale postihuje celý svìt. Celý svìt se pokou-
�í popsat a pochopit nejpøekvapivìj�í zmì-
nu na èele USA od Ronalda Reagana, ba
snad od druhé svìtové války. Proto se to
téma týká té� Izraele, ba �idù obecnì. Pøi-
tom je øeè o svìtì, který se uzavírá do ná-
zorových bublin, podléhá úzkému fandìní
a posilují v nìm vyhrocené volby: buï ten,
nebo onen; buï my, nebo oni. Tak je tomu
i v Izraeli, kde vládní elity pova�ovaly Ba-
racka Obamu za nepøítele �idovského stá-
tu, zatímco do Donalda Trumpa vkládají
nadìje jako do prezidenta nezatí�eného
ideologií. Jako do politika, který nepova-
�uje osady na Západním bøehu za hlavní
pøeká�ku míru a nejen tím je blízký Benja-
minu Netanjahuovi. Jako do mu�e, jeho�
zvolení je pro Izrael velké plus.

Hledáte-li v mediální záplavì rázných
odsudkù Donalda Trumpa i nekritického
fandìní jeho osobì nìjaký hlas rozumu
a umìøenosti, nabízí ho Josi Klein Halevi
v listu The Times of Israel. Haleviho ne-
musíme pøedstavovat. Bývá zde citován
a známý je i pøeklad jeho knihy Vzpomín-
ky �idovského extremisty (Sefer, 2001).
Ale v èlánku �Obama, Trump a nebezpeèí
,�idovského� prezidenta� pí�e o nìèem
obecnìj�ím, ne� je nástup mu�e proslulé-
ho smìsí chlapáctví, bohatství, libertari-
ánství i vulgarity. Halevi probírá neotøelé
téma, a sice to, jak se poslední prezidenti
(Obama a Trump) ztoto�òují s �idovstvím
a co to s sebou pøiná�í.

ÈESTNÍ PØÍSLU�NÍCI KMENE
Podle Haleviho úspìch amerického �i-
dovstva vytvoøil fenomén nemající ob-
dobu od chazarského krále Bulana, jen�
pøestoupil k judaismu. Tak prý pùsobí
role Baracka Obamy i Donalda Trumpa,
dvou prezidentù, kteøí se identifikují
s rùznými aspekty judaismu a které je-
jich �idov�tí stoupenci � jen napùl iro-
nicky � pasují na �idy honoris causa.
Autor to ov�em dokládá argumenty.

Kdy� Obama v roce 2015 vystoupil
ve washingtonské kongregaci Adas Isra-
el, sám se oznaèil za �èestného pøíslu�-
níka kmene, jen� poøádal sedm pesacho-
vých sederù v Bílém domì a do týmu

svých poradcù zaøadil dva �idovské �éfy
�tábu�. A pro jistotu je�tì pøipomnìl, �e
známý novináø Jeffrey Goldberg ho na-
zval �prvním �idovským prezidentem�.

Je�tì pøekvapivìji ale pùsobí, �e v tom-
to smìru s Obamou mù�e soutì�it Trump.
Televize Fox News v jednom pøíspìvku
uvedla, �e Trump bude �idovské zájmy
hájit tak ráznì, �e právì on se mù�e stát
�prvním �idovským prezidentem�. A po-
kud mìl Obama dva �idovské poradce,
Trump má zase svùj �idovský pár � zetì
Jareda Kushnera a dceru Ivanku, která
pøed svatbou konvertovala k judaismu.

Takhle to vypadá z pohledu fanou�kù.
Analogický je pohled odpùrcù. Trumpo-
vy �idovské oponenty vytáèí, �e mu�

ztìlesòující antitezi �idovských hodnot
mù�e být uznán za èestného pøíslu�níka
kmene. Podobnì Obamovy �idovské
oponenty zase vytáèel fakt, �e èestné �i-
dovství se má pøisoudit mu�i, jen� zpù-
sobil nejvìt�í hrozbu pro bezpeèí Izraele
(rozumìj dohodu s Íránem).

Pøedchozí odstavce pùsobí a� trochu ko-
micky. Ale jsou jen logickým vyústìním si-
tuace pøíznaèné pro americké �idy. Jak Oba-
ma, tak Trump se identifikují s jednou èástí
�idovské komunity v USA. Aprávì toto hlu-
boké ztoto�nìní se �svými� �idy vede oba
dva k tomu, �e odmítají �idy z opaèného ná-
zorového tábora, nebot�prý zrazují autentic-
ké �idovské hodnoty a zájmy. Pro oba, pro
Obamu i Trumpa, se tak �idovský národ dìlí
na �dobré �idy� a ��patné �idy�.

ZRÁDCI, KAM SE PODÍVÁ�
Obama � ve své øeèi v kongregaci Adas
Israel � definoval jako klíèovou hodno-
tu judaismu sociální spravedlnost. Podle
Haleviho si tím Obama pøedsevzal nìco

víc ne� jen sdílet názory s �idovskými
liberály. Vlastnì si nárokoval právo de-
finovat �idovské hodnoty. Trvá na tom,
�e nejautentiètìj�ím vyjádøením judais-
mu je postoj propalestinský soubì�nì
s postojem proizraelským.

Ale �idov�tí konzervativci øadí hodnoty
judaismu jinak. Historický nárok �idù na
vlast èi zaji�tìní bezpeèí pro �idovský stát
nadøazují nárokùm Palestincù. To není
nelegitimní. Ale kdy� se Obamùv pohled
rozvine do dùsledkù, vzbuzuje dojem, �e
konzervativci nejsou jen politicky na
�patné stranì, ale pøímo �ne�idov�tí�, ba
zrazující autentický judaismus.

Halevi zdùrazòuje, �e pokud se Obama
a Trump ztoto�òují s opaènými ideovými
tábory amerických �idù, je to neblahý
vzkaz. Náklonnost k �dobrým �idùm�
(tìm z vlastního tábora) se mù�e zmìnit
v pohrdání ��patnými �idy� (názorovì
oponentními). Tak lze vysvìtlit hluboký

osobní odpor Baracka Obamy k Benjami-
nu Netanjahuovi: odmítá-li Bibi ukonèit
okupaci Palestincù, zrazuje tikun olam
(nápravu svìta), Obamou hýèkanou vizi
judaismu. A �èestný pøíslu�ník kmene�,
zklamaný tím, �e kmen nesplnil jeho oèe-
kávání, pak nechá projít rezoluci OSN øa-
dící Západní zeï mezi okupovaná území.

Svou verzi zklamané lásky k �idùm
a ��patných �idù� má i Trump. Steve
Bannon, stratég jeho volební kampanì,
vidìl �na�eho èlovìka� v Billu Kristolo-
vi, �éfovi konzervativního listu Weekly
Standard. Kdy� se pak ukázalo, �e Kri-
stolùv list Trumpovi nefandí, naopak ho
kritizuje, na Bannonovì webu Breitbart
vy�el text s titulem �Bill Kristol: kazi-
svìt republikánù, odrodilec �idù�.

Pro trumpovce je zrádcem �idù (Izra-
ele) novináø Kristol, pro obamovce je
zrádcem �idù (zásady tikun olam) pre-
miér Netanjahu. A� tam mù�e podle Ha-
leviho dojít selektivní filosemitismus. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL:
USA a ��idov�tí� prezidenti

Barack Obama a Donald Trump, dva ��idé honoris causa�. Foto archiv.



Dílem náhody a dílem symbolicky pra-
cují Èe�i na ochranì vesnièky Kerem
Maharal. Její název v pøekladu znamená
Vinice pra�ského rabiho Jehudy Löwa.
Pøed 68 lety ji zalo�ili �idé právì z Èes-
koslovenska. Tradice èeských lesnic-
kých dobrovolníkù se zrodila po po�á-
rech v Karmelském lese
v roce 2010. Teï po nièi-
vých plamenech z listopadu
loòského roku mají zase
o hodnì víc práce. Druhý
velký karmelský po�ár znièil
2000 hektarù lesa a skoro
600 domù. 75 000 lidí muse-
lo pøed plameny uprchnout
z pøístavního mìsta Haify.
Na rozdíl od izraelských ko-
legù v èeské výpravì letos profesionální
lesníci zcela chybìjí. V �estièlenné sku-
pinì ohánìjící se pilami je jeden tiskaø,
jeden ekonom a ètyøi protestan�tí du-
chovní. V�ichni tu jsou na své náklady
a o své dovolené. (ÈT1, 8. 2.) !!Pøíèina
autismu i rakoviny mozku, velký byznys
farmaceutických firem, nesluèitelné
s køest�anskou vírou, to jsou jen nìkteré
z argumentù krajnì pravicové Kotleba �
¼udové strany Na�e Slovensko, proè by
se �mìly vytvoøit podmínky pro svobod-
né rozhodování obèanù o oèkování�.
Marian Kotleba, pøedseda strany, která
mimo jiné �bojuje� proti uprchlíkùm,
Romùm, EU, NATO èi údajnému �idov-
skému spiknutí, se tak stal pro slovenské
odpùrce oèkování kladným hrdinou.
Konspiraèní my�lení a jeho zkratko-
vitost se v souvislosti s oèkováním na
Slovensku objevily u� krátce po skonèe-
ní druhé svìtové války. Tehdy se fáma
o oèkování stala záminkou k pogromu
na �idy v Topo¾èanech. (zdravotnicky-
denik.cz 9. 2.) !!Pøe�il holokaust i po-
chod smrti, v koncentraèním táboøe
Terezín také zpíval ve sboru v Requiem
Giuseppe Verdiho. Vyuèený kuchaø
Edgar (Eda) Krása, který �il od 60. let
20. století v USA, zemøel ve vìku 93 let.
Oznámila to tisková agentura JTA. Krá-
sa se narodil v �idovské rodinì v roce
1924 v Karlových Varech, v roce 1933
se rodina pøestìhovala do Prahy. Vyuèil
se kuchaøem v restauraci U Rozvaøilù,
na podzim 1941 odjel s prvním transpor-
tem do terezínského ghetta, kde dál pra-
coval jako kuchaø. Krása byl v záøí 1944
deportován do vyhlazovacího tábora
v Osvìtimi, odtud do tábora v Gleiwit-
zu, kde opravoval vagony. V lednu 1945

se mu podaøilo uprchnout z pochodu
smrti a vrátil se do Prahy. Pak se �t�astnì
shledal s rodièi, v listopadu 1949 se o�e-
nil a o rok pozdìji se mu podaøilo s man-
�elkou dostat se po nìkolika pokusech
do Izraele. I tam pracoval jako kuchaø.
V 60. letech se pøestìhoval do USA,

usadil se v Bostonu, kde
vlastnil restauraci. (echo24.
cz, 11. 2.) !! �Rozlouèili
jsme se v klidu, nikdo nepla-
kal, brali jsme to jako dobro-
dru�ství. V Londýnì mì
a bratra mìla navíc vyzved-
nout rodinná pøítelkynì. Ro-
dièe øíkali, �e budou brzy
emigrovat také, �e za nimi
pojedeme do Ekvádoru.

Hor�í byl návrat z Anglie zpìt,� vzpomí-
nal Asaf Auerbach vèera v Kladnì. Dnes
83letý mu� je jedním z �idovských dìtí,
které zachránil sir Nicholas Winton pøed
smrtí v koncentraèním táboøe. Auerbach
otevøel v galerii v 1. patøe obchodního
domu Central výstavu s názvem Místa
utrpení, smrti a hrdinství � vìzni z èes-
kých zemí v nacistických koncentraèních
táborech. (MF DNES, 8. 2.) !!Pra�ský
magistrát po�ádal stát o dotaci ve vý�i
pìtasedmdesáti tisíc korun na devìt
dobrovolníkù, kteøí mají v prùbìhu
roku vypomáhat se zabezpeèením spole-
èenských akcí pra�ských �idovských or-
ganizací. Podle dùvodové zprávy, která
je pøílohou materiálu schvá-
leného pra�skými radními,
má projekt pomoci pøi eli-
minaci bezpeènostních hro-
zeb, které se týkají teroris-
mu nebo extremismu. (MF
DNES, 9. 2.) !! Pra�ský
mìstský soud zru�il osvobo-
zující verdikt nad bývalým
pøedsedou pra�ské muslim-
ské obce Vladimírem Sáò-
kou. Kauzu �íøení radikální
islámské knihy musí znovu
projednat Obvodní soud pro Prahu 1.
Pøípad se týká vydání publikace od Bilá-
la Philipse s názvem Základy tauhídu.
Islámský koncept boha. Podle výroèní
zprávy o extremismu vydávané èeským
ministerstvem vnitra kniha propaguje sa-
lafijský smìr islámu, který hlásá netole-
ranci a nenávist k jiným nábo�enstvím.
(MF DNES, 10. 2.) !!Osud bývalého �i-
dovského høbitova pøed reálným gymná-
ziem v Prostìjovì není lhostejný ani
prostìjovským pøedstavitelùm církví.

Vydali prohlá�ení, ve kterém se postavili
za zvýraznìní pietního charakteru místa,
zároveò pak vyjádøili nesouhlas s údaj-
ným antisemitským chováním ze strany
nìkterých odpùrcù tohoto kroku. Jedním
ze signatáøù je také evangelický faráø
Jan Jun. �Pova�uji za �patný antisemitis-
mus, který se zde objevuje, a to je�tì
s odvoláním na køest�anství.� Strany vy-
zývá ke klidu a spolupráci. (Prostìjov-
ský týden, 15. 2.) !! Novináø Charles
Krauthammer kdysi karikoval utopické
oèekávání míru ve Svaté zemi. V biblic-
ké zoo v Jeruzalémì vedle sebe le�í lev
a beránek. Zírá na to naivní Zápaïan
a ptá se: �Jak jste to dokázali?� �Snad-
no,� zní odpovìï, �ka�dý den nové jeh-
nì.� Kdy� Donald Trump pøedevèírem
pøijal Benjamina Netanjahua, nedohodli
nic konkrétního, a pøece se ukázal zá-
sadní rozdíl mezi postoji západní
Evropy i donedávna Obamovy Ameriky
a Ameriky Trumpovy. Ta jeho chápe lo-
giku Krauthammerova pøímìru. Kdykoli
pøijde øeè na Izrael, u� se vytahují výra-
zy �øe�ení v podobì dvou státù�, �osady
jako pøeká�ka míru� èi �sta�ení na hra-
nice z roku 1967�. Trump na nich neba-
zíruje. Chce sice mír ve Svaté zemi a ne-
závislou Palestinu, ale v tom hlavním
chápe izraelského premiéra. I kdy� to
øekl jen oficióznì: �Uvítám takové øe�e-
ní, které si vyberou obì strany.� (LN,
17. 2.) !! Jazzový kytarista David Do-
rù�ka vydal nové instrumentální album
Autumn Tales. Nìkolik písní na albu
pøevzal a upravil z �idovské tradice: jed-
nu z litevského ghetta, jinou od starého

ukrajinského rabína, která v tuzemsku
zapustila koøeny, kdy� ji v Terezínì za
druhé svìtové války upravil skladatel
Gideon Klein. Líbezná ukolébavka ko-
nej�ící ke spánku musela v takovém
kontextu pøenesenì hovoøit o spánku
vìèném. �Asi se na téhle desce víc vra-
cím ke svým koøenùm, èeským i �idov-
ským,� poznamenává Dorù�ka, jeho�
pøedci se pøátelili s Kleinovou sestrou.
(Hospodáøské noviny, 17. 2.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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LEV A BERÁNEK ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 170 lety, 12. bøezna 1847, se v Prostì-
jovì narodila ROSA SONNESCHEINOVÁ,
která aè pocházela z moravské ortodox-
ní �idovské rodiny Fasselù, patøila
k nejpokrokovìj�ím �enám své doby.
Roku 1864 se provdala za rabína Solo-
mona Sonnescheina a ode�la s ním nej-
prve do Prahy a pak do USA. Man�elé
�ili v New Yorku a následnì v St. Louis,
kde rabi Sonneschein získal práci ve
zdej�í komunitì � pøes patnáct let vedl
Shaare Emeth Temple. Kdy� jej odtud
pro �pøíli� pokrokové názory� propustili,
ode�lo s ním i mnoho pøedních èlenù kon-
gregace a spoleènì zalo�ili nové spole-
èenství � Temple Israel Congregation.
Velmi èinorodá byla
i jeho man�elka Rosa:
pøesto�e vychovávala
ètyøi dìti, zalo�ila dám-
ský klub a vedla �enský
literární spolek. 

Roku 1893 zasáhla ro-
dinu událost, která vzbu-
dila senzaci po celé
Americe, a dokonce o ní
referoval deník The
New York Times: �Zhru-
ba pøed rokem pronikla
do tìchto novin senzaèní
zpráva, je� zmiòovala ji-
stého rabína a pøekrás-
nou blondýnku. V�ichni
rabíni v Saint Louis jedním hlasem �á-
dali, aby bylo zveøejnìno rabínovo jmé-
no. Vy�lo najevo, �e se jedná o Sonnen-
scheina. Krátce poté dotyèný rezignoval
a odjel do Evropy s tím, �e ji� nemá
v úmyslu navrátit se do St. Louis. Jeho
�ena zùstala. (�) Nyní pøichází práva,
�e tento ctihodný rabín pobývá v New
Yorku a navrací se z evropského turné
domù. Poté zapoène rozvodový soud
kvùli tomu, �e opustil man�elku. Paní
Sonnescheinová je na náv�tìvì u pøátel
v Chicagu a proslýchá se, �e o rozvod
po�ádá tam. Paní Rosa Sonnescheinová
je jednou z nejpùvabnìj�ích �en v Saint
Louis a je velmi vzdìlaná. Má velký li-
terární talent a napsala ji� nìkolik poví-
dek, jimi� se proslavila i mimo hranice
mìsta.� 

Tého� roku se rozvod uskuteènil
a R. Sch. se poté vrhla do novináøské
práce. V dubnu 1895 zalo�ila a po nìko-
lik let následnì editovala magazín The
American Jewess � první èasopis, který

byl urèen výhradnì americkým �idov-
kám. Celkem vy�lo 46 èísel, vìt�inou
mìsíènì, a� ke konci ètvrtletnì, v dobì
nejvìt�í slávy v nákladu a� 31 tisíc vý-
tiskù. Na stránkách listu øe�ila jak prak-
tické otázky (napø. zda mohou �eny jez-
dit na bicyklu), tak intenzivnì �íøila své
nábo�enské a politické názory. Patøila
k velkým stoupenkyním �enské rovno-
právnosti a sionismu, a její noviny byly
první, do kterých pro americké ètenáøe
psal Theodor Herzl. Zúèastnila se té�
prvního sionistického kongresu v Basi-
leji. Roku 1898 svùj èasopis prodala,
psát do nìj v�ak nepøestala. Na sklonku
�ivota zatrpkla � rozèaroval ji jednak ne-
dostatek zájmu o sionismus, a jednak to,
�e americké �idovky ve svých kongre-
gacích nedostateènì usilují o rovnost

s mu�i. The Amerièan
Jewess zanikl roku 1899,
jeho zakladatelka zemøe-
la 2. 5. 1932 v St. Louis. 

Pøed 50 lety, 4. bøez-
na 1967, zemøel v Praze
význaèný èeský judaista
a historik OTTO MUNE-
LES. Narodil se 8. ledna
1894 v pra�ské �idovské
rodinì, studoval Talmud-
Tora a poté na nìmecké
univerzitì v Praze klasic-
kou filologii a pozdìji
hebraistiku, dále v pol-
ských je�ivách Talmud
a chasidskou literaturu.

Získal zde té� rabínskou aprobaci. Po
ukonèení univerzitních studií pracoval
v pra�ském pohøebním bratrstvu a sou-
èasnì se zaèal zabývat hebrejskou biblio-
grafií, je� se postupnì stala jeho hlavním
oborem. Za války byl vìznìn v terezín-
ském ghettu (kde katalogizoval svá�ené
hebrejské tisky), celá jeho rodina byla vy-
vra�dìna. Po válce pùsobil v pra�ském
�idovském muzeu. Je autorem øady od-
borných studií; dodnes nepøekonané zù-
stávají práce Bibliografický pøehled �i-
dovské Prahy (1952) a monografie Starý
�idovský høbitov v Praze (1955). 

Pøed 125 lety, 22. bøezna 1892, se
v Rychnovì nad Knì�nou narodil spiso-
vatel a novináø KAREL POLÁÈEK. Jeho
�ivot a dílo u� snad není tøeba ètenáøùm
Rch pøedstavovat, pøipomeòme jen, �e
v Nakladatelství Franze Kafky jsou do-
sud (a za zvýhodnìnou cenu) dostupné
celé jeho Spisy, které toto nakladatelství
vydalo v letech 1994�2001 a èítají dva-
cet svazkù.                                   (ra, am)

VZPOMÍNKA NA MLÁDÍ
Centrum souèasného umìní DOX (Poupì-
tova 1, Praha 7) pøipravilo rozsáhlou výsta-
vu u pøíle�itosti nedo�itých 80. narozenin
Václava Havla. Výstava Havel pøedstavu-

je nìkolik set fotografií dvou pøedních
èeských fotografù Tomkiho Nìmce a Boh-
dana Holomíèka, kteøí øadu let zazname-
návali historické okam�iky i obyèejné
chvíle v �ivotì Václava Havla jako drama-
tika, politika, prezidenta i obèana. Foto-
grafie doplòují dosud nezveøejnìné video-
záznamy dokumentaristy Petra Janèárka
z posledních tøí let prezidentova �ivota.

�Ta atmosféra 90. let byla ú�asná a nadu-
paná energií do takové míry, �e si to mnoh-
dy uvìdomíte a� zpìtnì. Snímky, které jsem
je�tì pøed 15 lety pøecházel bez pov�imnutí,
jsou dnes daleko aktuálnìj�í. I z toho dùvo-
du je na výstavì hodnì fotek, které jsem ni-
kdy pøedtím nezveøejnil,� øekl ke své èásti
expozice Tomki Nìmec. Holomíèek, dlou-
holetý Havlùv pøítel a autor mnoha fotogra-
fií, dokumentujících pøedev�ím neoficiální
podobu jeho �ivota, k vystaveným sním-
kùm poznamenal: �Je to jakási mozaika na-
�ich �ivotù a Václav je v ní takovým prù-
vodcem. Dalo by se i øíct, �e je to prùøez
na�ím celo�ivotním pøátelstvím.� 

Expozice je také pohledem do èasu, který,
pøesto �e ho vìt�ina z nás za�ila osobnì, jako by
spoèíval ve velké vzdálenosti, kam je�tì do-
hlédneme, ale u� nemù�eme vstoupit. Za nece-
lých tøicet let ho nahradil a vytlaèil èas pod-
statnì jiných kvalit a vlastností, tehdej�ího
prezidenta a jeho pøátele nahradili jiní preziden-
ti s jiným okolím a mnohé z toho, èemu na foto-
grafiích s rozzáøenýma oèima pøitakávají zástu-
py lidí, je dnes oficiálnì oznaèováno (v tìch
lep�ích pøípadech) za naivní poblouznìní. 

Je ale povzbuzující vidìt, jak se ná-
v�tìvníci výstavy v lidech na fotografiích
poznávají, jak si pomalu uvìdomují, �e je
samotné zatím nikdo nenahradil a �e je
v jejich mo�nostech se na poselství, které
snímky zachycují, podílet i dnes. Na ty
star�í výstava pùsobí jako silná a dobrá
vzpomínka z mládí, zatímco ty mlad�í na
hodnotu vlastního mládí upozoròuje.

Expozice je otevøena u� jen do 13. bøez-
na a rozhodnì stojí za vidìní.                   jd
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Rosa Sonnescheinová. Foto archiv.

Bohdan Holomíèek: Olga a Václav Havlovi.



Milena Jesenská
KØI�OVATKY (VÝBOR Z DÍLA)
! První souborná edice díla Mileny Jesen-
ské je výsledkem mnohaleté práce Marie
Jiráskové, nejvìt�í znalkynì díla této novi-
náøky, pøekladatelky a spisovatelky. Jde
o dílo základního významu nejen pro lite-
raturu èeskou, ale i v mìøítku evropském �
tato edice bude slou�it jako východisko
k pøekladùm díla Mileny Jesenské do ci-
zích jazykù. Rozsáhlé dílo Mileny Jesen-
ské je zde zachyceno ve v�ech svých faze-
tách. Jeho jádro le�í v publicistice psané
za �ivota Franze Kafky, Kafkou komento-
vané a ve spoleèensko-politické publicisti-
ce spjaté s Peroutkovou Pøítomností na
sklonku 30. let. Kniha je opatøena edièní
poznámkou, doslovem a úplnou bibliogra-
fií díla Mileny Jesenské.

Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2017.
880 stran, dop. cena 599 Kè.

Ladislav Èumba
WITTGENSTEINOVA KNIHA FAKTÙ
! Beletristický text s nadhledem líèí pøí-
bìh rodiny oceláøského krále Karla Witt-
gensteina poté, co zemøel a zùstala jen
matka Leopoldina, �Poldi�, její� podobu
si nìkteøí obèané Kladna je�tì uchovávají
v pamìti. Onìch pozoruhodných a málo
známých faktù, soustøedìných hlavnì na
�ivot filosofa Ludwiga Wittgensteina (jen�
jako ostatní dìti odmítl otcovo hutní impé-
rium pøevzít), zachytil autor spoustu. Zají-
mavé u� je to, �e publikace byla vydána
k výroèí 100 let od udìlení stipendia ra-
kouským umìlcùm (Trakl, Rilke, Loos)
z penìz kladenských hutníkù. Stipendium
roku 1914 anonymnì udìlil syn Poldi
Wittgensteinové, cambridgeský filosof
Ludwig. Kniha je bohatì doprovázena ob-
razem a citacemi z rùzných dìl.

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2017.
368 stran, dop. cena 348 Kè.

Ruth J. Weiniger
ELIÁ�OVY PØÍBÌHY NA ZEMI, 
NEBI A NA MOØI
! Výbìr z biblických pøíbìhù a �idov-
ských, køest�anských a muslimských le-
gend o proroku Eliá�ovi je urèen pro
v�echny, kdo se nebojí pohádek ukrývají-
cích více ne� jeden význam. Povìstí a le-
gend, v nich� se objevují démon, bohové,
svìtci a proroci. Pøíbìhy o proroku Eliá�o-
vi, tajemném poutníkovi, si vyprávìjí lidé
skoro po celém svìtì. Eliá� putuje nebem
i zemí, pou�tí i moøem a v pøevleku za
�ebráka, poutníka èi �a�ka pomáhá malým
i velkým. Ilustracemi doplnila Rézi J. Wei-
niger.

Vydalo nakl. Malvern v Praze roku
2016. 128 stran, dop. cena 288 Kè.

VÝSTAVA
DÌL EDUARDA STEINBERGA
! Galerie hlavního mìsta Prahy pøedstaví
ve spolupráci s Muzeem ve Wiesbadenu
malíøskou a kreslíøskou tvorbu pùvodem
ruského avantgardního malíøe Eduarda
Steinberga (1937�2012), kreativního po-
kraèovatele tradice ruského suprematismu
ve druhé polovinì 20. století � umìlce,
který zùstal pro svùj pùvod v �idovské in-
telektuální disidentské rodinì a abstraktní
umìlecký projev, navazující na díla Kazi-
mira Malevièe, prakticky neznámým. Jeho
otec, malíø Arkadij Steinberg, pro�el stali-
nistickými tábory a pak �il ve vyhnanství
v Taruse na øece Oce, 130 km od Moskvy
(ve zdej�í umìlecké kolonii pobývali i Na-
dì�da Mandel�tamová, dcera Mariny Cvì-
tajevové èi Jurij Kazakov). V Turse pro�il
mládí i Eduard a v místním kulturním
domì také poprvé veøejnì pøedstavil svá
díla. První souborné výstavy v Moskvì se
doèkal teprve po pádu berlínské zdi. Pøes
její velký úspìch a ohlas se pøestìhoval na
zaèátku 90. let do Paøí�e, kde v zimních
mìsících tvoøil, aby v letním období nadá-
le pobýval na ruském venkovì, kde èerpal
tolik potøebnou inspiraci. Steinbergovo
dílo je z velké èásti umístìno v nìmec-
kých sbírkách. Výstava v Domì U Ka-
menného zvonu potrvá do konce kvìtna
a v Rch se k ní je�tì vrátíme.

CENA OTOKARA FISCHERA
! Institut pro studium literatury (www.
ipsl.cz) oznamuje zalo�ení Ceny Otokara
Fischera pro nìmecké bohemisty, je� si
klade za cíl ocenit a zviditelnit nejvý-
znamnìj�í nìmecky psané a v Nìmecku
vydávané odborné práce o èeské literatuøe,
hudbì, výtvarném umìní, divadle, filmu,
architektuøe a èeské kultuøe a kulturní his-

torii v daném roce. První slavnostní vyhlá-
�ení ceny probìhne v èervnu 2017 v Praze.
Dlouhodobým zpøístupòováním nejlep�ích
výsledkù nìmeckých bohemistických vý-
zkumù v èeském prostøedí pøispìje Cena
Otokara Fischera k posilování dialogu
mezi èeskou a nìmeckou bohemistikou
a tím k vlastnímu rozvoji oboru. Projekt je
realizován s podporou Èesko-nìmeckého
fondu budoucnosti.

IZRAELSKÁ KULTURA V BØEZNU
! V rámci festivalu dokumentárních filmù
Jeden svìt (6.�15. 3.) budou letos pøed-
staveny ètyøi izraelské snímky: dokument
Who�s Gonna Love Me Now z dílny bra-
trù Heymannových o HIV pozitivním
Izraelci, který se po 18 letech �ivota
v Londýnì vrací zpìt k rodinì; dokument
My Friend Yaniv o tì�ce posti�eném ka-
marádovi re�iséra Maayana Schwartze,
který tou�í po osamostatnìní od rodièù
a pøes obtí�nou situaci si zachovává smysl
pro humor; a snímek Forever Pure Mayi
Zinshteinové z prostøedí fotbalového klu-
bu Beitar Jerusalem, jen� mapuje rasismus
v uzavøeném svìtì profesionálního fotba-
lu. Festival uvede i dokument re�iséra
Tzachiho Schiffa Down the Deep, Dark
Web, jen� zachycuje úskalí internetu, která
bì�ný u�ivatel nezná. Více na www.je-
densvet.cz.
! 8. 3. v 19.30 vystoupí v Divadle U hasièù
na pra�ských Vinohradech jeden z nejzná-
mìj�ích izraelských hudebníkù Idan Rai-
chel se sólovým klavírním programem, za-
hrnujícím prùøez celou jeho tvorbou.
! 10. 3. v 19.00 se v Mìstském divadle
v Mladé Boleslavi koná premiéra hry Byl
to skøivan od Ephraima Kishona. �idov-
ský dramatik a humorista si pro ni vypùj-
èil titulní postavy nejslavnìj�í Shakespea-
rovy tragédie a nechal je pøe�ít vlastní
smrt a �ít bì�ným (a nepøíli� romantic-
kým) man�elským �ivotem�
! 18. 3. v 19.00 vystoupí na festivalu Jaz-
zinec v Trutnovì klavírista a zpìvák Uriel
Hermann, jen� zahraje melodické sklad-
by s vlivy Blízkého východu na pomezí
jazzu a rocku. 
! 21. 3. ve 20.30 vystoupí v pra�ském Stop
Time Hadar Noiberg Trio. Hadar je flét-
nistka, skladatelka a aran�érka, ovládající
�ánry kubánské a jazzové hudby i world
music, je� zaèala s hudbou jako interpret-
ka klasické hudby. Na pra�ském koncertì
ji bude doprovázet Daniel Dor na bicí
a Tal Mashiach na kontrabas.
! 27. 3. v 19.30 se v pra�ské Novomìst-
ské radnici koná ji� pátý tuzemský koncert
oblíbeného jazzového klavíristy Shaie
Maestra a jeho spoluhráèù: kontrabasisty
Jorge Roedera a bubeníka Ziva Ravitze.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 2. bøezna pøivítáme na obci
vzácného hosta � pra�skou vrchní státní
zástupkyni Lenku Bradáèovou.

Kavárna je pøístupna od 14.30, zahájení
programu pøesnì v 15.30. Pøipravil a mo-
deruje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! 20. 3. v 18.00: Spinoza a �idovství I. �i-
dovský pùvod B. B. Spinozy. První ze
dvou pøedná�ek Martina Hemelíka, autora
dvou monografií vìnovaných holandské-
mu mysliteli a filosofovi Baruchu Bene-
diktu Spinozovi (1632�1677), jeho� díla
hluboce ovlivnila moderní �idovské i ne-
�idovské my�lení. Vstup volný.
! 30. 3. v 18.00: �ena bli�ního tvého. První
èást jarního cyklu Tøi veèery s legendárním
Hugem Haasem filmové historièky Alice
Aronové, který pøiná�í projekce Haasových
hollywoodských re�ijních poèinù. V úvodní
pøedná�ce se A. Aronová zamìøí na re�ijní,
hereckou a producentskou èinnost Huga Ha-
ase v USA, jeho pùsobení ve slavném Chap-
linovì ateliéru, produkèní systém hollywo-
odských studií a srovnání s jeho èeskou
tvorbou. Projekce: �ena bli�ního tvého
(USA 1953, 77 min). Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich ro-
dièe: 5. 3. ve 14.00: Lvíèek Arje má kar-
neval. Oslava nejveselej�ího �idovského
svátku Purim. Zlý Haman, vezír perského
krále Acha�vero�e, chce zabít v�echny
�idy. Podaøí se královnì Ester tomu zabrá-
nit? Pøijïte v�ichni v maskách, zatanèíte
si, nauèíte se purimovou písnièku a ochut-
náte tradièní sladké ta�tièky zvané Hama-
novy u�i. Prohlídka: �panìlská synagoga.
Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Skot�tí �idé.
Fotografie Judy Passowa. Do 30. 3., po�èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních pro-
gramù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 2. 3. v 19.00: Duo Beautiful Strings. Kon-
cert houslistky Moniky Urbanové a harfe-
nistky Hedviky Mousa Bacha, bìhem nìho�
zazní díla T. A. Vitaliho, C. Debussyho,
C. Saint-Saense, J. Suka, S. Prokofjeva,
M. Ravela, E. Blocha a F. Kreislera. Vstu-
penky na koncert mo�no zakoupit v pøedpro-
deji v Maiselovì synagoze, v Informaèním
a rezervaèním centru �MP (Maiselova 15,

Praha 1), v síti Ticket Art a na webových
stránkách �MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 7. 3. v 18.00: Pojï, milý mùj... Veèer po-
øádaný pøi pøíle�itosti stejnojmenné výstavy
ilustrací k Písni písní v moderní umìlecké
tvorbì od poèátku 20. století a� po souèas-
nost, která je do 12. bøezna k vidìní v muzej-
ní Galerii Roberta Guttmanna. Bìhem veèera
publicista a autor nejnovìj�ího èeského pøe-
básnìní Písnì písní Daniel Raus pøedstaví
audionahrávku svého pøekladu v re�ii Luká-
�e Hlavici. O výstavì promluví její kurátor
Michal Bu�ek a o køest�anské a �idovské in-
terpretaci tohoto biblického textu budou roz-
mlouvat teolog a religionista Pavel Ho�ek
a judaista a religionista Ale� Weiss. Moderuje
Terezie Beèková. Vstup volný.
! 8. 3. v 18.00: Slova zní zpoza zdí... Pásmo
zhudebnìných textù z terezínského ghetta.
Významné místo mezi mladými, zde vìznì-
nými básníky zaujímají Hanu� Hachenburg,
Petr Ginz a Zdenìk Ornest. O o�ivení odka-
zu tìchto a dal�ích terezínských literárních
umìlcù se pokusili studenti a uèitelé Gym-
názia Pøírodní �kola, kteøí jejich vybrané tex-
ty zhudebnili. Písnì zazní v podání autorù
hudby, jejich spolu�ákù a kolegù. Veèer je
vìnován obìtem terezínského rodinného tá-
bora v Osvìtimi, mezi nimi� byl pøed tøiase-
dmdesáti lety i tehdy patnáctiletý Hanu� Ha-
chenburg. Vstup volný. 
! 14. 3. v 18.00: Mit brennender Sorge
1937�2017. Pøesnì pøed osmdesáti lety, 14. 3.
1937, vydal pape� Pius XI. nìmecky psanou
encykliku Mit brennender Sorge (S palèivou
starostí) namíøenou proti vypjatému naciona-
lismu a rasismu. Pozvání k historickému bi-
lancování o tehdej�ím postoji øímské kurie
i ostatních køest�anských církví v Nìmecku
a Èeskoslovensku k nacismu, rasismu a anti-
semitismu pøijali historici Jaroslav �ebek, Ru-
dolf Vévoda, Miloslav Szabó a Michal Fran-
kl. Vstup volný. 
! 22. 3. v 18.00: �idovské dìtství za Husá-
ka. Tøetí série pamìtnického cyklu Na�e 20.
století pøiná�í pøíbìhy èeských �idù z druhé
poloviny 20. století. Hostem veèera je øeditel
Pra�ského literárního domu autorù nìmecké-
ho jazyka David Stecher. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 2. 3.: Po stopách zaniklých �idovských
obcí � Jemnice a Police. První pøedná�ku
pronese etnolo�ka Jana Lochmanová
z Muzejního spolku v Jemnici. Kromì dù-
le�itých dìjinných událostí vylíèí i barvité
osudy místních významných �idovských
rodin a osobností. Na pøedná�ku navá�e
vernisá� výstavy �idovská nábo�enská
obec v Jemnici a Polici. Tuto výstavu mù-
�ete zhlédnout do konce bøezna.
! 7. 3.: Poèátky rakouského Manchesteru.
Úvodní pøedná�ka z cyklu Morav�tí �idov-
�tí podnikatelé doc. Bohumíra Smutného
z Moravského zemského archivu bude vì-
nována prvním úspì�ným �idovským pod-
nikatelùm z Brna a okolí v období poèáteèní
fáze prùmyslové revoluce. Vylíèí specifika
rozvíjejícího se vlnaøského prùmyslu, pro-
blémy, kterým museli �idov�tí podnikatelé
èelit vùèi státním úøadùm a nastíní politiku
a hospodáøství revoluèního roku 1848.
! 9. 3.: Postava Moj�í�e jako literární in-
spirace. Starozákonní postavu Moj�í�e obe-
stírá spousta nejasností, mnohoznaèností
a paradoxù, které po staletí vyvolávají mno-
hé interpretace a otázky. Pøedná�ka prof. In-
geborg Fialové z Katedry germanistiky
Univerzity Palackého v Olomouci bude
vìnována interpretacím Moj�í�e pohledem
Goetha a Schillera, dvou nejvìt�ích nì-
meckých historikù své doby.
! 14. 3.: Jak se vytváøí hebrejský slovník?
V polovinì února vy�el èesko-hebrejský
a hebrejsko-èeský slovník, který jako první
zachycuje souèasnou podobu moderního
hebrejského jazyka. Kdo a jakým zpùsobem
slovníky vytváøí a co je dùle�ité pro jejich
vznik, na pøedná�ce pøiblí�í Eva Kopeèková
z nakladatelství Lingea. Slovník bude na
místì k zakoupení za zvýhodnìnou cenu.
! 21. 3.: Beseda s novináøem a esejistou
Karlem Hví�ïalou, komentujícím �iroké
pole témat domácího i zahranièního dìní
vèetnì politické situace na Blízkém vý-
chodì. Debatu s oceòovaným spisovate-
lem, autorem kni�ních rozhovorù a esejù,
napøíklad o Karolu Efraimu Sidonovi èi
Václavu Havlovi, povede novináø a vyda-
vatel Zdenko Pavelka. Program se koná ve
spolupráci s KVC RF pøi �OB.
! 26. 3. v 10.30 hodin: �Od zaèátku mìsí-
ce radost roste�. Dìtská purimová drama-
tická dílna, pøi které dojde i na Purim �píl
� veselé divadelní pøedstavení o pøíbìhu
královny Ester. Dílna se uskuteèní v pro-
storách sálu Turistického a informaèního
centra �OB na �idovském høbitovì v Brnì-
-�idenicích.
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Z cyklu Skot�tí �idé Judy Passowa.         



TRYZNA
V PINKASOVÌ SYNAGOZE
! Ve støedu 8. bøezna se od 10.00 koná
v Pinkasovì synagoze v Praze tradièní
tryzna k výroèí vyvra�dìní rodinného tá-
bora v Osvìtimi-Bøezince.                       pti

LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Obnovený 2. stupeò: Jak jsme ji� in-
formovali, loòského záøí byl obnoven 2.
stupeò základní �koly. L� se tak opìt staly
komunitní �kolou, v ní� najde své místo
ka�dé dítì, které má zájem o vzdìlání v du-
chu tradic judaismu. Obnovenou �první�
�estou tøídu nav�tìvuje 15 �ákù. Jak zá-
kladní �kola, tak gymnázium mají spoleè-
né akce a na obou typech �kol uèí stejní
uèitelé. Srovnatelný je i vzdìlávací pro-
gram. Pøi pùlroèních projektech �áci Z�
spolupracují s gymnazisty, úèastní se ex-
kurzí, ale men�í tøídní kolektiv na základní
�kole umo�òuje individuální pøístup. Po
prvním pololetí se zdá, �e sou�ití dvou
typù �kol funguje velmi dobøe. �áci 6.
roèníku si mohou vybrat mezi hebrej�ti-
nou a pøedmìtem �svìt velkých pøíbìhù�,
který integruje literární a výtvarnou vý-
chovu. 

Výuka je na 2. stupni základní �koly
koncipována tak, aby �áci na�li oblast, ve
které vynikají, a aby na konci 9. roèníku
úspì�nì slo�ili pøijímací zkou�ky na støed-
ní �kolu, resp. na�e èi jiné gymnázium.
V záøí 2017 2. stupeò základní �koly po-
kraèuje otevøením dal�ího 6. roèníku. Po-
kud byste mìli zájem dozvìdìt se o �kole
víc, srdeènì vás zveme na Den otevøe-
ných dveøí na Z�, který se koná 8. bøez-
na od 14.00�18.00.
! Projekt Domov: Práce na pùlroèním
projektu na téma Domov vyvrcholila na
konci ledna prezentací v Divadle U Hasièù,
kdy ka�dá dílna ukázala, na èem pracovala.
Jedna ze skupin pøedstavila výstupy z dílny
Domov jinak aneb Mají si kde hrát. V rámci
dílny se na�i �áci setkávali s dìtmi z dìtské-
ho domova. Dal�í dílna fotografovala ne-
známá místa na�ich domovù, jiní natáèeli
krátké filmy o rodinných koøenech. �áci
prvního stupnì sehráli nìkolik divadelních
pøedstavení, napø. o klíèových událostech
na�í historie. Dìti z M� uspoøádaly charita-
tivní prodejní výstavu. Ve foyer �koly vysta-
vovaly vlastní kresby, které nabízely k pro-
deji. Peníze budou vìnovány dìtskému
domovu nedaleko �kolky.
! Tu bi-�vat ve �kole: Bìhem pøedtubi�-
vatového týdne se ve �kole konalo nìkolik
akcí spojených s tímto svátkem. Tradiènì
jsme poøádali sbírku pro èeský výbor
KKL. Vybrali jsme 4401 Kè, které budou
vìnovány na výsadbu stromù v Masaryko-
vì lese v Izraeli. 

ÈR�SR LIMMUD 2017
! Ve dnech 24.�28. kvìtna se koná dal�í
z oblíbených limmudù, tentokrát pod ná-
zvem V�echny chutì Izraele. Registrace
zaèíná 16. bøezna v 18 hodin. Více infor-
mací naleznete na adrese www.limmud.cz.

PURIM 5777
! �idovská obec v Praze ve spolupráci
s pra�ským rabinátem a Andreou a Petrou
Ernyeiovými vás co nejsrdeènìji zvou na
tradièní purimovou veselici.

Koná se v sobotu 11. bøezna od 20 hodin
v hlavním sále �idovské radnice. Veèer uve-
de rabín David Peter, dále vystoupí Vida
Neuwirthová a dìti z divadla Feigele, pìvec-
ký soubor Mi�pacha pod vedením Heleny
Divecké, Martin Sochor s pantomimickým
vystoupením. Zahrají Olga Hrachovcová
(klavír), Jiøí Stivín (flétna), Ondøej Kabrna
(akordeon) a Petra Ernyeiová (zpìvaèka).
Program moderuje Petr Vacek.

Od 21.15 hraje v hlavním sále k posle-
chu i k tanci kapela Petry Ernyeiové. Ob-
èerstvení si lze zakoupit v hlavním sále od
19 hodin, bìhem programu bude uzavøe-
né, ale po celou dobu oslavy se budete
moci obèerstvit v sále ve 3. patøe. Masky
jsou vøele vítány!

Vstupenky lze zakoupit v pokladnì
�OP. Tì�íme se na vás. 

PURIM PRO DÌTI
! Purimová oslava pro dìti se koná 12.
bøezna od 14.00 v Domì seniorù na Hagibo-
ru. Èeká vás spousta zábavy, jídla a pití a také
purimový workshop, ètení Megilat Ester, Pu-
rim �píl divadla Feigele, kouzelník pan Kra-
vata, rej masek a purimové písnièky.

PURIM BEJT SIMCHA
! Purimová oslava se koná 11. bøezna od
16 hodin v Bejt Simcha. V pøípadì zájmu
prosíme o zprávu na kehila@bejtsimcha.
cz nebo na tel.: 603 393 558. Od 18 hodin
pak následuje oslava pro dospìlé s kantilací
megily. Masky vítány! 

PLES HAKOACH 
! Srdeènì vás zveme na 9. výroèní ples �i-
dovského sportovního klubu Hakoach, který
se tradiènì bude konat v Hluboèepském zá-
meèku, a to v sobotu 4. bøezna od 19.00.

Cena vstupenek vèetnì rautu: 300 Kè do 1. 3.
pøi zaslání na úèet; 350 Kè po 1. 3. pøi zaslání
na úèet nebo platbì na místì (èíslo úètu Ha-
koach je 2900409898/2010, variabilní sym-
bol 03, do zprávy pro pøíjemce uvést jméno
a pøíjmení). Vstupenky budou pøedány pøi
pøíchodu na základì pøíchozí platby.

Sportovní klub Hakoach

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 5. 3. od 15.00: Fotoinformel � Vernisá�
obrazù výtvarné techniky Evy Hubatové.
! 8. 3. od 15.00: Pøedpurimové setkání se
zemským rabínem K. Efraimem Sidonem. 
! 26. 3. Od 15.00: Pozdrav jaru v Hagibo-
ru � Koncert dìtí z rodiny Rothových
a Koneèných.
! 29. 3. od 14.00: Setkání s paní prof. Zu-
zanou Rù�ièkovou, moderuje Václav Peter. 
! Výstavy: Barvy � obrazy Dany Øímano-
vé; Hra barev a tvarù � výtvarná díla Jany
Dubové.

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Tentokrát jsme dostali od ètenáøe vtip, v nìm�
vystupují tradièní postavy, ale na aktuální
téma: Pøijde Roubíèek ke Kohnovi do krámu.
Nakoupí si a platí. Kohn mu podává stvrzen-
ku se slovy: �Roubíèek, vezmou si ten papír.�
�Kohn, já ho ale nepotøebuji; já jim vìøím.�
�Ne, ne. Musej si to vzít. To je to Babi�ovo
EET!� �Kohn, nechaj si to. Já nic nechci.�
�Roubíèek, ale je na to nový zákon.� �Vzpa-
matujou se, Kohn. My �idi a Nový zákon...?� 

ZEMØELA EVA HERRMANNOVÁ
Dne 13. února zemøela v Praze ve vìku 87
let po dlouhé nemoci emeritní �éfka Opery
Národního divadla paní Eva Herrmannová.
Narodila se ve Vídni 22. èervence 1929. Její
otec byl obchodník, matka operní pìvkynì.
Dìtství pro�ila nejprve v Opavì a v letech
1938�1943 v Prostìjovì. Od roku 1943 byla
internována v terezínském ghettu, kde se
úèastnila tamního hudebního �ivota, mj. pøi
provedení Krásovy opery Brundibár � ope-
ru a terezínské skladatele posléze propago-
vala celý �ivot. Své zá�itky vypráví v knize
Do Terezína a zpìt. Po válce slo�ila maturi-
tu na gymnáziu v Opavì a poté v roce 1957
absolvovala na FF Univerzity Karlovy stu-
dium hudební vìdy. Po ukonèení studia na-
stoupila do novì zalo�eného Divadelního
ústavu, kde pracovala od roku 1957 a� do
penze. V roce 1958 slo�ila státní zkou�ku
z operní re�ie na Akademii múzických umì-
ní. V letech 1991�1995 byla �éfkou opery
Národního divadla v Praze, kterou nasmìro-
vala ke sbli�ování s evropským operním dì-
ním a pøizvala ke spolupráci øadu význam-
ných osobností, mj. èeské emigranty a èeské
umìlce pracující v zahranièí.                   (red)
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�NO BRATISLAVA
V marci srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom: pán Fridrich Feldmar � 85 rokov; pani
Zuzana Herzková � 90 rokov; pán Martin Ja-
vor � 71 rokov; pán Jozef Klein � 75 rokov;
pán MUDr. PhD. Pavol Lesný � 71 rokov;
pán RNDr. Jozef Pevný � 82 rokov; pán
Ing. Tomá� Redlich � 82 rokov; pán Ing. Pe-
ter Schlesinger � 78 rokov; pani Al�beta
Steinitzová � 88 rokov; pani MUDr. Anna
�everová � 78 rokov; pani Herta Tkadleèko-
vá � 86 rokov, a pán Valerián Trabalka � 75
rokov. Prajeme dobré zdravie, ve¾a �t�astia
a radosti v �ivote.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V marci srdeène blaho�eláme: pán Tomá�
Geist, nar. 7.3. � 81 rokov; pani Miriam Kur-
jatková, nar. 13.3. � 76 rokov, a pán Peter
Rada, nar. 25.3. � 61 rokov. �eláme im ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V bøeznu oslavují své narozeniny: pan Mi-
chael Samuel Bla�ko, nar. 24.3. � 24 let; paní
Zuzana Blau, nar. 30.3. � 43 let; paní Dag-
mar Borkovcová, nar. 30.3. � 61 let; paní
Anna Filkuková, nar. 21.3. � 32 let; paní Ta-
t�ána Filkuková, nar. 13.3. � 71 let; paní Jana
Nejezchlebová, nar. 12.3. � 70 let; pan Boris
Barak Selinger, nar. 1.3. � 61 let; pan Leeron
Shaham, nar. 6.3. � 26 let; pan Josef Sinaj-
ský, nar. 18.3. � 66 let; paní Otilie Weidhaa-
sová, nar. 6.3. � 102 let; pan Norbert Wil-
helm, nar. 8.3. � 79 let; paní Kateøina
Zapletalová, nar. 11.3. � 28 let, a paní Milada
Zatloukalová, nar. 13.3. � 79 let. V�em osla-
vencùm pøejeme pevné zdraví a osobní po-
hodu do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V bøeznu oslavili narozeniny: pan Fedor
Gál, nar. 20.3. � 72 let; paní Helena Mráèko-
vá, nar. 20.3. � 43 let; paní Lucie Nachtigalo-
vá, nar. 10.3. � 45 let; paní Ota Vlèková, nar.
14.3. � 64 let, a paní Eva Vopatová, nar. 6.3.
� 31 let. V�em oslavencùm pøejeme pevné
zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Pavel Ru-
bín, nar. 16.3. � 69 let, a paní MUDr. Jarmila
Weinbergerová, nar. 21.3. � 94 let. Oslaven-
cùm srdeènì blahopøeje celá dìèínská �idov-
ská obec.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V marci oslávi narodeniny: pani Zuzana
Borhyová � 83 rokov; pán Peter Gáti � 71 ro-
kov; pán MUDr. Alexander Breiner � 87 ro-
kov; pani Viera Dobrovová � 80 rokov; pani

RNDr. Katarína Grunmannová � 73 rokov;
pán Arno�t Hermel � 66 rokov; pán Július
Lefkoviè � 70 rokov; pán Ján Lefkoviè � 73
rokov; pani MUDr. Judita Lefkovièová � 70
rokov; pani RNDr. Katarína Nováková � 62
rokov; pán Róbert Rozner � 69 rokov; pani
MUDr. Marta Uhríková � 74 rokov; pani
RNDr. Vera Veselá � 69 rokov, a pán Ladi-
slav Klein � 69 rokov. Prajeme im v�e dobré
a ve¾a �t�astia a radosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V bøeznu oslaví kulaté narozeniny pan Egon
Wiener, nar. 27.3. � 70 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V bøeznu oslaví �ivotní jubileum: pan Jan
Dreiseitl, nar. 18.3. � 44 let; pan Ludvik Cvr-
kál, nar. 20.3. � 50 let; Jakub Cvrkál, nar.
9.3. � 11 let; paní Iveta Forejtová, nar. 8.3. �
44 let; paní Inge Olochová, nar. 25.3. � 81
let; pan Ing. Petr Papou�ek, nar. 21.3. � 40
let; sleèna Mgr. Olga Poláková, nar. 12.3. �
52 let; pan Ing. Pavel Repper, nar. 28.3. � 85
let; paní Ludmila Unzeitigová, nar. 14.3. �
62 let, a paní Helena Kouøilová, nar. 3.3. �
69 let. Pøejeme hodnì zdraví a radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Hana
Olívková, nar. 19.3. � 78 let. Pøejeme v�e
nejlep�í do pøí�tích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny tito na�i èleno-
vé: Miriam �áèková � 10 let; pan Hanu� Rie-
sel � 80 let; paní Eva Termerová � 81 let;
paní Monika Kováøová � 52 let; paní Ruth
Weiniger � 35 let; pan Jan Vlach � 59 let;
paní Jana Ka�áková � 55 let; paní Petra
Löwyová � 33 let; paní Eva Èermáková � 80
let; pan Ivo Pano� � 85 let; pan Ladislav
Kirschner � 67 let; paní Mirjam Tydlitátová
� 26 let, a paní Helena Schückerová � 63 let.
V�em oslavencùm srdeènì blahopøejeme.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: paní Vìra
Dulová, nar. 31.3. � 82 let; pan Petr Erben,
nar. 20.3. � 96 let; paní Anna Hyndráková,
nar. 25.3. � 89 let; paní Edita Katzová, nar.
22.3. � 101 let; paní Nina Ko�eluhová, nar.
4.3. � 84 let; paní Anna Lorencová, nar. 13.3.
� 90 let; pan Rudolf Palivec, nar. 28.3. � 89
let; pan Paul Rausnitz, nar. 9.3. � 89 let; pan
Hanu� Riesel, nar. 30.3. � 80 let; pan Rudolf
Roubíèek, nar. 13.3. � 91 let; paní Vìra Stei-
nerová, nar. 18.3. � 95 let; paní Hana �nejd-
rová, nar. 26.3. � 80 let, a pan Viktor Welle-
mín, nar. 23.3. � 94 let. Pøejeme pevné zdraví
do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Se smutkem oznamujeme, �e dne 11. 2. zem-
øel ve vìku 97 let pan Franti�ek Mi�ka.

Dne 15. 2. zemøela v Hamburku ve vìku
97 let paní Livia Roubíèková, dlouholetá
a noblesní zamìstnankynì pra�ské �idovské
obce. Se zesnulou jsme se rozlouèili 23. 2.
v obøadní síni N�H.

Dne 19. 2. zemøela ve vìku 88 let paní
Vìra Kalvachová. Se zesnulou jsme se roz-
louèili 21. 2. v obøadní síni N�H, obøad pro-
vedl vrchní pra�ský rabín David Peter. 

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci marec sa do�ívajú jubileí: pán
Ing. Ladislav Izrael � 60 rokov; pán Franti-
�ek Izrael � 70 rokov; pani Judita Schvalbo-
vá � 81 rokov; pani Ing. Zuzana Hrehorèáko-
vá � 48 rokov, a pán Vladimír Lichtig � 63
rokov. �eláme im v�etko najlep�ie. 

Ad mea veesrim �ana!

�NK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci marec majú sviatok narodenín: pani
Mária Rybárová, nar. 1.3. � 69 rokov; pani
Marianna Fedorová, nar. 2.3. � 69 rokov; pani
Judita Färber-Rybárová, nar. 8.3. � 34 rokov;
pán Ladislav Radó, nar. 24.3. � 66 rokov,
a pani Al�beta Kleinová, nar. 28.3. � 70 rokov.
Prajeme dobré zdravie a ve¾a radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Tomá�
Kredl, nar. 11.3. � 35 let; paní Drahomíra Ki-
riláková, nar. 8.3. � 59 let; paní Hedvika Ma-
xová, nar. 20.3. � 76 let; paní Vendulka Láta-
lová, nar. 7.3. � 45 let, a paní Vìra Veselá,
nar. 7.3. � 69 let. Pøejeme dobré zdraví
a hodnì radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Zde-
nìk Kubart, paní Monika Danielová, paní
Anna ¡Tupková a sleèna Marie ¡Tupková.
V�em jmenovaným pøejeme hodnì zdraví a ra-
dosti do dal�ích let. Ad mea veesrim �ana!

VÌSTNÍK 3/2017 27

ZPRÁVY 
Z OBCÍ



PØÍRÙSTEK DO KNIHOVNY
Národní knihovna v Izraeli èerstvì zís-
kala nejvìt�í soukromou sbírku hebrej-
ských knih a rukopisù na svìtì (známou
jako Valmadonská knihovna) � vèetnì
takových pokladù, jako je Nachmanidùv
komentáø k Pìti knihám Moj�í�ovým
z roku 1489 z Lisabonu èi jeden z nìko-
lika mála výtiskù slavné pra�ské Pesa-
chové hagady zdobené døevoryty z roku
1526. Sbírku shroma�ïoval pøes �ede-
sát let Jack Lunzer, britský obchodník
s diamanty narozený v Antverpách, kte-
rý nedávno zemøel ve vìku 92 let. Pro-
hlásil, �e by si pøál, aby se jeho sbírka
nerozptýlila, ale zùstala pohromadì.
�Jsou to mí pøátelé a byl bych �t�astný,
kdyby o nì bylo dobøe postaráno. Ka�dá
z tìch knih pláèe vlastními slzami.�
V Izraeli bude umístìno 80 procent
slavné sbírky, zbytek zùstává u soukro-
mých vlastníkù. 

DUKE PODPORUJE LE PENOVOU
Kandidátce na francouzskou prezident-
ku Marine Le Penové vyjádøil podporu
David Duke, bývalý vùdce americké ra-
sistické organizace Ku-klux-klan a po-
píraè holokaustu. Podle agentury AFP
Duke pochválil i jejího otce a zakladate-
le krajnì pravicové Národní fronty Jea-
na-Marieho Le Pena. �Její otec je velký
mu�, opravdový vlastenec. Vychoval in-
teligentní a silnou �enu, která ví, jak dìlat
politiku v 21. století,� prohlásil Duke,
který pøed loòskými prezidentskými
volbami v USA podporoval kandidáta
Donalda Trumpa.

SLOVNÍK O 77 SLOVECH
V odpovìdi na otázku listu New Yorker
okomentoval situaci po amerických vol-
bách jeden z nejvýznamnìj�ích souèas-
ných autorù Philip Roth:

�Narodil jsem se roku 1933, v roce, kdy
nastoupil do funkce Franklin Delano Roo-
sevelt. Byl prezidentem do mých dvanácti
let a od té doby jsem rooseveltovský de-
mokrat. U� bìhem období Richarda Nixo-
na a George W. Bushe mì jako obèana le-
ccos rozèilovalo. Ale i kdy� jsem vnímal
jejich povahovou èi intelektuální ome-
zenost, ani jeden z nich nebyl lidsky tak
chabý, jako je Trump: neumìtel v oblas-
ti vlády, historie, vìdy, filosofie i umìní,
neschopný vyjádøit nebo rozpoznat jem-
nost èi nuanci, postrádající jakoukoli slu�-
nost a mocný slovníku zvícího sedmdesát
sedm slov, jen� pøipomíná spí�e øeè �im-
panzù ne� angliètinu.�

VÝHRÙ�KY �IDOVSKÝM OBCÍM 
Jedenáct �idovských komunitních cen-
ter (mj. v Houstonu èi Nashvillu, Tampì
a Bufallu) muselo v únoru vyklidit své
prostory poté, co jim zavolal anonym
a oznámil, �e u nich ukryl bombu. Vý-
hrù�ka se sice ukázala jako planý po-
plach, ale vzbudila velkou vlnu rozho-
øèení. Ke kritice se pøidaly i muslimské
organizace, jejich� skupina pro obèan-
ská práva nabídla 5000 dolarù jako od-
mìnu za informace, které by pomohly
najít pachatele.

V únoru do�lo také k vandalskému
útoku na starý �idovský høbitov na pøed-
mìstí St. Louis, pøi kterém bylo ponièe-
no pøes 100 náhrobkù. I zde se k pomoci
na opravu høbitova pøidali zdej�í musli-
mové, kteøí pro tento úèel vyhlásili sbír-
ku. Jejich krok pøijala veøejnost velmi
vstøícnì, ocenila jej napøíklad britská
spisovatelka J. K. Rowlingová. Pøedsta-
vitelé amerického �idovského spoleèen-
ství jsou nedávným vývojem v zemi
zneklidnìni.

ZEMØEL BEDØICH UTITZ
Dne 13. února zemøel v Nìmecku 96 le-
tech Bedøich Utitz. Narodil se roku
1920 ve Vídni, od 12 let �il s rodièi
v Praze, kde také vystudoval. V dubnu
1939 se mu podaøilo emigrovat pøes or-
ganizaci Èerná rù�e do Palestiny. Jako

èlen ès. zahranièní armády na Blízkém
východì se zúèastnil obrany Tobrúku,
v øadách ès. samostatné obrnìné brigády
ve Velké Británii pak i obléhání Dunker-
ku. V lednu 1945 byl nìmeckou armá-
dou pøi hlídce zajat, v dubnu 1945 pro-
bìhla jeho výmìna za nìmecké zajatce.
Po válce se vrátil do Prahy, pracoval
v Ès. rozhlasu, v letech 1963�1965 pù-
sobil v americkém rozhlasovém vysílání
na Kubì. Pozdìji se stal zpravodajem
Ès. rozhlasu. Po návratu z Kuby vedl a�
do sovìtské okupace Èeskoslovenska
nìmeckou sekci zahranièního vysílání
rozhlasu. Roku 1968 ode�el do SRN, se-
hnal práci na tiskovém oddìlení nìmec-
kého ministerstva zahranièí. V roce
1971 spolu s Adolfem Müllerem zalo�il
v Kolínì nad Rýnem exilové nakladatel-
ství Index. Po listopadu 1989 pùsobil
jako dopisovatel øady èeských médií.
V roce 1998 pøevzal Øád Tomá�e Garri-
gua Masaryka a v roce 2010 mu tehdej�í
ministr obrany Alexandr Vondra udìlil
vyznamenání Køí� obrany státu ministra
obrany ÈR.

VÌZNI RÁJE
Pøed nìkolika týdny vy�el v pøedním bar-
celonském nakladatelství Galaxia Guten-
berg román, jeho� tématem jsou tragické
osudy nìkolika �idovských umìlcù v te-
rezínském ghettu. Pod titulem Los prisio-
neros del paraíso (Vìzni ráje) v nìm
skladatel a propagátor hudby Xavier
Güell zpracoval �ivot skladatelù Hanse
Krásy, Gideona Kleina, Pavla Haase, Vik-
tora Ullmanna a dal�ích hudebníkù a zpì-
vákù v hrùzných podmínkách, kdy jejich
jedinou zbraní bylo umìní.            (am, jk)
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Megila Ester ve vypité lahvi. Kresba Mark Podwal, 1995.


