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JOM HA-�OA
Veøejné ètení jmen obìtí holokaustu, Jom
ha-�oa, se letos v Èeské republice usku-
teènilo u� podvanácté. Pøipomínková akce
probìhla v pondìlí 24. dubna ve tøinácti
mìstech Èeské republiky. Vedle tradièních
mìst, jako jsou Praha, Brno, Olomouc, Li-
berec, Su�ice, Kolín, Kutná Hora, Plzeò,
Havlíèkùv Brod a Blatná, se letos k veøej-
nému ètení prvnì pøipojila i mìsta Ústí
nad Labem, Kosova Hora a Klatovy.      rd

PRIPOMIENKY �OA
Na prelome marca a apríla sa uskutoènilo
nieko¾ko podujatí, ktoré slovenskej verej-
nosti dôstojne (a dôrazne) pripomenuli
tragické chvíle nedávnej minulosti.

Sériu spomienkových aktivít na zlo-
èiny �oa zaèala pripomienka prvého
transportu. Vlak odi�iel 25. marca 1942
z popradskej stanice a do Auschwitzu
odviezol �náklad� 1000 slobodných �i-
dovských dievèat. Teraz, presne o 75
rokov neskôr, odhalili za úèasti preziden-
ta Andreja Kisku na budove miestneho
gymnázia (pôvodne kasárne, v ktorých
zhroma�ïovali deportovaných) pamät-
nú tabu¾u, pripomínajúcu tento smutný
historický medzník. U� o deò skôr Slo-
venská po�ta predstavila vo svojej
centrále novú známku, venovanú tomu-
to výroèiu. Slovenskú vládu pri tejto
príle�itosti zastupoval minister �kol-
stva Peter Plavèan. Pote�ilo, �e po�ta
do h¾adania vhodného grafického rie-
�enia zapojila mladú generáciu. Vyhlá-
sila sút�a� pre �tudentov stredných �kôl
a pou�ila vít�azný návrh.

Detské obete deportácií pripomína ce-
stujúcim nová pamätná tabu¾a, ktorú 6.
apríla slávnostne odhalili na prvom ná-
stupi�ti bratislavskej Hlavnej stanice.
Prítomní boli aj podpredseda Národnej
rady Béla Bugár, minister dopravy Ar-
pád Érsek a ministerka spravodlivosti
Lucia �itòanská. 

Posledne menovaná sa u� 29. marca,
teda o tý�deò skôr, spolu s ministrami
spravodlivosti Maïarska a Rakúska, po-
die¾ala v Bratislave-Petr�alke na prie-
behu iného spomienkového aktu. Presne
pred 72 rokmi (necelý tý�deò pred oslo-
bodením Bratislavy) zavra�dili nacistic-
kí rakúski strá�covia viac ako 500 �i-
dov z Maïarska. Nahnali ich sem, aby
v ne¾udských podmienkach budovali
obranný val proti postupujúcim voj-
skám sovietskej armády. Na múroch
historického hostinca Leberfinger, ktorý
bol súèast�ou tohto tábora, sa teraz na-

chádza pamätná tabu¾a. V slovenèine,
maïarèine, nemèine a hebrejèine infor-
muje o tomto nezmyselnom zloèine. Zá-
roveò vo v�etkých �tyroch jazykoch vy-
zýva okoloidúcich: Emlékezz! Erinnere
dich! Zachor! Pamätaj!       Peter Salner

NA PAMÁTKU 
HUGA WEISGALLA
Ve støedu 6. dubna byla v Ivanèicích
odhalena pamìtní deska významnému
místnímu rodákovi Hugu Weisgallovi.
V Ivanèicích �il jen do osmi let, ne� se
s ním rodièe pøestìhovali do Spojených
státù. Tam vystudoval a postupnì za-
nechal výraznou stopu pøedev�ím jako
hudební skladatel, autor nesèetných oper,
dirigent, tenorista, hudební pedagog
a publicista.

Jak øekl pøi této pøíle�itosti kulturní
ata�é velvyslanectví USA v ÈR Anthony
Jones ve svém obsáhlém a poutavém
projevu: �Osobnosti, jako byl Hugo We-
isgall, pøispívají k tomu, �e si Amerièané
vá�í pøistìhovalcù z Èech a Moravy.�
Weisgallovo hudební a pedagogické pù-
sobení pøirovnal k americkému vkladu
Antonína Dvoøáka a jeho televizní hu-
dební a vzdìlávacích programy k èinnos-
ti Leonarda Bernsteina. Za svou práci byl
Hugo Weisgall mnohokrát ocenìn. Ze-
møel v New Yorku 11. bøezna 1997 ve
vìku 85 let.

Akt se konal za úèasti pøedstavitelù
mìsta Ivanèice, starosty Milana Buèka
a místostarosty Romana Sládka, americ-
kého kulturního ata�é Anthonyho Jonese,
pøedstavitelù pra�ské a brnìnské nábo-
�enské obce, zejména zemského rabína
Karola Efraima Sidona a brnìnského ra-
bína �tìpána Mena�e Klimenta. Modero-
val J. Klenovský, prùvodní slovo mìli po
krátkém úvodu rabín E. K. Sidon a staros-
ta mìsta M. Buèek. 

Podnìt k poøízení pamìtní desky vze-
�el od zastupitelstva a obèanù mìsta

Ivanèice a její odhalení se tì�ilo poèetné
úèasti a zájmu.                                      hp

STARÁ SYNAGÓGA
V BARDEJOVE
Po viac ako 70 rokoch sa svojej obnovy
doèkala Stará synagóga v Bardejove,
ktorá je ako súèast�areálu �idovských ri-
tuálnych budov jedineènou kultúrnou pa-
miatkou zapísanou do Zoznamu svetové-
ho kultúrneho a prírodného dedièstva
UNESCO. Rekon�trukcia vá�ne po�ko-
denej synagógy trvala takmer dva roky.
V priebehu obnovy pre�la Stará synagó-
ga výraznou premenou. Znovu postavili
rizalit so schodiskom na �enskú galériu,
zre�taurovali vonkaj�iu fasádu i bohaté
ornamentálne ma¾by v interiéri. Pod¾a
re�taurátora Tomá�a Luptáka i�lo o po-
kraèovanie v záchrane objektu, ktorá sa
zaèala postupne v roku 2007 stabilizova-
ním strechy a základov. Na fasáde boli
odkryté slneèné hodiny s hebrejským le-
topoètom, v �tudovni a vestibule boli
zre�taurované najstar�ie ma¾by na dreve-
ných stropoch �idovskej rituálnej stavby.

Ústredný zväz �idovských nábo�en-
ských obcí v Slovenskej republike získal
na obnovu pamiatky dotáciu takmer 650
tisíc eur z grantov Islandu, Lichten�tajn-
ska a Nórska prostredníctvom Finanèného
mechanizmu EHP a zo �tátneho rozpoètu.

Stará synagóga sa po svojej rekon�t-
rukcii má stat�miestom konania výstav,
koncertov, konferencií alebo predná�ok.
Dejiny bardejovskej �idovskej komuni-
ty má pribli�ovat�expozícia na �enskej
galérii. Ïal�ie mo�nosti vyu�itia ponúka
nádvorie synagógy.                           kopr
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V My�í ulici je místo pro Svobodné
slovo. Ne, to není úryvek z Apollinai-
rovy básnì ani výkøik narkomana. Je
to jen konstatování situace. V centru
Var�avy, v ulici Mysia, stojí proti
sobì dvì budovy: v jedné sídlilo
pøed více ne� ètvrtstoletím vedení
komunistické strany, ve druhé byla
polská obdoba na�eho Úøadu pro tisk
a informace, tedy cenzura. Dnes se
oba domy zcela promìnily, v jednom
jsou redakce nìkolika polských de-
níkù, ve druhém jsou kanceláøe
rùzných významných meziná-
rodních institucí. Uprostøed je
parkovi�tì, kde je nìkolik míst
vyhrazeno pro redakci deníku
Svobodné slovo. V bývalém
sídle cenzury byla pak v po-
sledních dnech bøezna slavnost-
nì otevøena regionální kanceláø
American Jewish Committee pro
støední Evropu.

O Americkém �idovském výboru
(American Jewish Committee, AJC)
a jeho projektech na na�ich stránkách
pravidelnì informujeme. Svá zastou-
pení ji� otevøel v Berlínì, Bruselu, Pa-
øí�i a v Øímì. Var�avská kanceláø je
tedy pátá v poøadí, co se Evropy týèe,
tentokrát se zamìøením na postkomu-
nistické státy. Na rozdíl od mnoha ob-
dobných amerických institucí AJC je
s politickou mapou na�eho kontinentu
velmi dobøe obeznámen. Kanceláø
bude mít pùsobnost v zemích Vise-
grádské ètyøky a ve tøech pobaltských
státech. Jak øíká výkonný tajemník
AJC David Harris: �Otevøení vlastní
kanceláøe znamená, �e tady nebudeme
u� jen párkrát do roka ani �e se jen ob-
èas sejdeme s pár diplomaty ve Wa-
shingtonu a v New Yorku, odteï tu
budeme v denním styku se v�emi, kte-
øí mají vliv na dìní v tìchto zemích.
Chceme posílit na�e partnerství i ve
smyslu transatlantické spolupráce.�
Pravdou je, �e AJC byla jediná �idov-
ská organizace, která se podílela na
sly�ení v americkém Senátu pøi pøijetí
Èeské republiky, Polska a Maïarska
do NATO. �V této bouølivé dobì je
partnerství s demokratickými státy
v Evropì o to víc dùle�ité. Je obou-
strannì prospì�né nejen v ekonomic-
ké a obchodní rovinì, ale i pøi ochranì
na�ich spoleèných hodnot a v oblasti
bezpeènosti,� dodává Harris.

PROÈ VAR�AVA?
AJC spolupracoval od devadesátých let
s mnoha polskými institucemi, nejvý-
znamnìj�í byl spoleèný projekt s pol-
skou vládou na záchranu a rekultivaci
místa, kde se bìhem druhé svìtové vál-
ky nacházel koncentraèní tábor Be³¿ec.
Pøes dvacet let pak bì�í výmìnné stu-
dijní pobyty v rámci Fóra pro dialog,
obdobnì jako v pøípadì Nìmecka, kde
se AJC anga�uje ji� od konce války.
Podle Harrise má umístìní kanceláøe do

Var�avy smysl z historického, ale i geo-
grafického a geopolitického hlediska.
Donedávna panoval v �idovských kru-
zích ve Spojených státech pomìrnì re-
zervovaný postoj k polské �idovské
historii, pøedev�ím k té moderní. Byli
i tací, kteøí prohla�ovali � podobnì jako
v pøípadì Nìmecka �, �e nikdy nevkro-
èí na jeho pùdu. Diskuse o polském tra-
dièním antisemitismu a jeho podílu na
událostech holokaustu je stále v �ivé
pamìti, staèí pøipomenout nìkteré scé-
ny z Lanzmannova filmu �oa èi kontro-
verzi kolem knihy Jana Grosse Souse-
dé. Tento názor se v posledních letech
zaèal mìnit s tím, jak zaèala generace
synù a vnukù odkrývat své rodinné ko-
øeny, které èasto do Polska sahají. AJC
v tomto hledání dialogu a konsenzu
v�dy hrál znaènou roli. 

Kritikùm v�ak nyní nahrála souèas-
ná situace v Polsku, která je pøinej-
men�ím nepøehledná a mnoha projek-
tùm zahranièních organizací údajnì
není pøíli� naklonìna. V této souvis-
losti samozøejmì vyvstala otázka,
proè byla kanceláø umístìna právì do
Var�avy a nikoli do Prahy. Èeská re-
publika by mìla pro organizaci formá-
tu AJC nìkolik významných pøednos-
tí. Historie její �idovské komunity je
také dlouhá a bohatá, èeská spoleè-
nost dlouhodobì vykazuje nejni��í
míru antisemitismu v Evropì a èeská
zahranièní politika je výraznì proizra-
elská a transatlantická, nehledì na his-
torickou roli, kterou Èeskoslovensko

sehrálo v roce 1948 pøi a po vzniku
Státu Izrael.

Rozhodnutí, vèetnì finanèních zá-
vazkù, v�ak ji� byla uèinìna, a tak se
kanceláø AJC otevøela ve Var�avì.
Praha ale zatím dostala alespoò sym-
bolickou �náplast�.

�IDOVSKÁ ÓDA
Po skonèení slavnostních shromá�dì-
ní, projevù a recepcí se ameriètí dele-
gáti AJC rozjeli z polského hlavního

mìsta do v�ech zemí, které bude
mít nyní var�avská kanceláø na
starosti. Nejvýznamnìj�í a nej-
poèetnìj�í delegace pod vede-
ním Davida Harrise vyrazila do
Prahy. Zde se setkali s mnoha
politickými pøedstaviteli, se zá-
stupci �idovské komunity, ale
také s bývalými disidenty, novi-

náøi, politology a historiky. Nav�tívi-
li expozice �idovského muzea a vy-
dali se také do Terezína. Pro mnohé
z nich to bylo první setkání s historií
a kulturou na�í zemì a na�eho mìsta,
ale také s na�í komunitou. A � jak
mnozí sami øíkají � byl to zá�itek,
který jim otevøel oèi. 

Nezùstalo jen u toho. Krátce po ná-
vratu z Evropy otiskl David Harris
v jednom z nejpresti�nìj�ích svìtových
médií The Huffington Post svùj obsáh-
lý èlánek, nazvaný ��idovská óda na
Èeskou republiku� (A Jewish Ode to
the Czech Republic). V nìm se rozplý-
vá nejen nad krásami Prahy, nad jejím
kulturním, historickým, �idovským,
ale i hudebním dìdictvím, zmiòuje se
o historických událostech, o Mnichovu
(není náhoda, �e jej velmi èasto zmiòu-
jí v Izraeli), Lidicích, o tragédii �oa, ale
i o prezidentu Masarykovi (jeho� je
velkým obdivovatelem), jeho synu Ja-
novi a mnoha dal�ích osobnostech, kte-
ré jsou nám známé, ale americký ète-
náø � pokud neèetl Pra�skou zimu od
Madeleine Albrightové � se s nimi set-
kává poprvé. 

Tahle óda je v�ak nejen výrazem
opravdového pochopení a pøátelství,
které nám ostatnì AJC v�dy projevo-
val. Je to také významný politický
a ekonomický signál. Je to propagace
Èeské republiky v zahranièí, jakou by
nám mohlo závidìt nìkolik institucí
typu CzechTourism. 

TOMÁ� KRAUS

ÓDA NA ÈESKOU
REPUBLIKU
AJC otevøel svou kanceláø 

pro støední Evropu



�ÁDOUCÍ VINA? 
K par�at Bechukotaj
Tóra, ji� nám Bùh dal, obsahuje dvì pasá-
�e, které by k nám mìly promlouvat s je�-
tì vìt�í naléhavostí ne� k pokolením pøed
�oa a zalo�ením Státu Izrael. Na rozdíl od
nich toti� mù�eme øíci, �e jsme dospìli
k samému závìru pøedpovìdìných ne-
�tìstí, pøed nimi� nás Bùh a jeho mluvèí
Mo�e varovali ji� v dobì putování pou�tí
po východu z Egypta. Budete-li se øídit
mými naøízeními, má pøikázání zachová-
vat a vykonávat je, umístím svùj svatostá-
nek ve va�em nitru, ani� by si vás hnusila
má du�e. Nebudete-li mne v�ak poslou-
chat a budete si o�klivit má naøí-
zení a va�e du�e si bude hnusit mé
zákony, roze�enu vás mezi pohany
a vytasím za vámi meè, aby va�e
zemì zùstala zpusto�ená a va�e
mìsta zùstala ruinami! 

Tak lze ve zkratce definovat dù-
vody exilu vzhledem k du�i. Bùh
o ní mluví jak o své du�i (nefe�),
je� si nehnusí Jisrael, kdy� se øídí
jeho zákony a Bo�í svatynì je
v jeho nitru, tak du�i Jisraele, je� si
Bo�í zákony zhnusí a pøivodí exil.
Z druhé strany je v�ak øeèeno, �e
dùvodem exilu jsou léta odpoèin-
ku, která mìl Jisrael poskytovat zemi
a krátil ji o její právo, proto�e si hnusil
Bo�í zákony. Tak se po v�echna ta léta
zpusto�ení, kdy budete v zemi svých ne-
pøátel, dostane zemi jejích �abatù, tehdy si
ta zemì odpoèine a vy�ádá si své �abaty.
Za to, �e nemohla odpoèívat o svých �aba-
tech, kdy� jste na ní sídlili, bude teï odpo-
èívat po v�echny dny svého zpusto�ení, za-
tímco vy budete zanikat mezi národy
a zemì va�ich nepøátel vás pozøe. V Tal-
mudu je zkáza Prvního chrámu pøipisová-
na høíchùm modloslu�by, incestu a prolé-
vání nevinné krve, jediným tøem høíchùm,
jich� se èlovìk nesmí dopustit, ani kdyby
si tím zachránil �ivot. Zkázu Druhého
chrámu zpùsobila bezdùvodná zá�t�, ale
proè Talmud uvádí tyto ètyøi høíchy, kdy�
v Tóøe byla jasnì pojmenována vina za
høích nedodr�ování sedmkrát sedmi rokù
odpoèinku zemì a padesátého roku na zá-
vìr cyklu? Vysvìtlení mù�e být jen jedno,
�e uvedené høíchy mají spoleèný koøen,
proto�e na nedodr�ování �mitot a jovelu
neslo vinu celé spoleèenství Jisraele.

Na podobném principu jako padesátile-
tý cyklus jovelu je zalo�eno poèítání ome-
ru, poèínaje druhým dnem svátku macesù.
Poèítáme sedm týdnù a padesátý den je
svátek darování Tóry. Vykoupení z egypt-

ského otroctví vede den za dnem k bez-
podmíneènému pøijetí Desatera, na nìm�
jedinì mù�e být zalo�ena svoboda jedince
a lidského spoleèenství v tomto svìtì.
Proto máme podle Pirke avot slovo �cha-
rut�, vyryto (do desek), èíst �cherut�, svo-
boda (v deskách). Abychom si ji zachova-
li, musíme chodit cestami svobody, které
nám pøikazuje Bùh. A máme-li jako svo-
bodný národ spolurozhodovat o svém
osudu ve vlastní zemi, musíme respekto-
vat jak svobodu druhého èlovìka, jen�
upadl do otroctví, a koncem �estého roku
ho propustit, tak potøebu svobody zemì.
Podobnì jako se �mitou a jovelem je tomu
i se �abatem. Bùh nám dal den odpoèinku,
abychom jej poskytovali i bytostem, které
jsou na nás závislé. Èlovìk, který nere-
spektuje svobodu druhého, nechápe ani
svou vlastní svobodu.

Proces zanikání mezi národy nepopisuje
Tóra jako fyzický zánik Jisraele. Ne, ale
budou se v zemích svých nepøátel rozplý-
vat ve své vinì a také ve vinì svých otcù
s nimi se budou rozplývat. A budou-li vy-
znávat svou vinu a vinu svých otcù, budou
tak èinit stejnì zpronevìøile, jako kdy� se
mnou chodili jen nechtì. �Jen nechtì� je
pøeklad hebrejského be-keri, pøièem� keri
je doslova poluce, nevìdomé vypu�tìní se-

mene ve spánku, zavinìné drá�divým
snem. Tím se dostáváme k pravé podstatì
záhadné promìny Bo�í du�e v du�i lid-
skou, je� si není vìdoma svého pùvodu.
A tak i já s nimi pùjdu be-keri, hlásí Bùh
pøedem, a zavedu je do zemì jejich nepøá-
tel. Anebo se koneènì pokoøí jejich neo-
bøezané srdce a koneènì si vy�ádají svou
vinu, a já si pøipomenu svou smlouvu s Ja-
akovem, také svou smlouvu s Jicchakem
a smlouvu s Avrahamem si pøipomenu,
a pøipomenu si tu zemi! Období poèítání
omeru je poznamenáno vá�ností, s výjim-
kou �abatù a obøízek se nekonají �ádné
svatby a jiné oslavy. Události 20. století

v�ak zpùsobily, �e v tomto období
po dvou tisících let vznikl �idovský
stát, a tak v omeru slavíme Jom ha-
acma�ut. Slova �zavedu je do zemì
jejich nepøátel� nelze v této souvis-
losti vykládat jinak ne� jako pro-
roctví o naplnìní Bo�ího be-keri,
ani� by se neobøezané srdce lidu
pokoøilo a �vy�ádal si svou vinu�.
Bùh proto pøedpokládá dvì eventu-
ality. Buï si za to, �e zemì od nich
byla opu�tìna a vy�ádala si své �a-
baty, jsouc od nich zpusto�ená, po-
koøí jejich neobøezaná srdce a vy-
�ádají si svou vinu jako zemì své

�abaty, anebo je zavedu do zemì jejich ne-
pøátel, co� je souèasný stav, kdy oslavuje-
me Den nezávislosti Izraele. Tím dùle�itìj-
�í jsou následující slova: Pøesto v�e si je
nezprotivím a nebudu si je hnusit, abych je
znièil, a nezru�ím svou smlouvu s nimi,
kdy� budou v zemi svých nepøátel, proto�e
já, Hospodin, jsem jejich Bùh! A budu mít
pro nì na pamìti smlouvu prvních, které
jsem pøed zraky národù vyvedl ze zemì
Micrajim, abych jim byl Bohem, já jsem
Hospodin. 

Tórou zdùraznìná paralela mezi zemí,
je� si vy�ádá své �abaty, o které byla Jisrae-
lem okradena, a Jisraelem, jen� si má vy�á-
dat svou vinu, doslova ji bytostnì chtít, nás
i dnes, po zalo�ení státu, staví pøed rozho-
dující posun v lidském vìdomí jako pøed-
tím. Vina � nikoli høích, za nìj� vinu nese-
me � je nám pøedkládána jako pozitivum,
o které se pøi vyznání høíchù okrádáme,
kdy� se v ní rozplýváme. Z tohoto hlediska
je acma�ut, samostatnost, zalo�ená na pl-
ném vìdomí svobody, k nìmu� patøí plné
vìdomí viny, skuteèným krokem k vykou-
pení, a její oslava ve vá�ném období poèí-
tání omeru zcela namístì, uvìdomujeme-li
si pøitom, �e jsme na cestì z otroctví ke
svobodnému pøijetí Tóry a nikoli �jen ne-
chtì� jako ve snu.          EFRAIM K. SIDON
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JAK ZNÍ TICHO
Bemidbar (4M 1,1�4,20)
Oddíl Bemidbar se obvykle ète o �abatu
pøed svátkem �avuot, a tak uèenci mezi
tìmito dvìma prvky hledali nìjaký
vztah. �avuot je dobou darování Tóry,
výraz bemidbar znamená �v pou�ti�.
Jaké je spojení mezi pou�tí a Tórou,
pustinou a Bo�ím slovem?

Na�i moudøí pøedlo�ili rùzné interpre-
tace: v Mechiltì èteme, �e Tóra byla da-
rována veøejnì a na místì, je� nikomu
nepatøilo, aby si ji nemohli nárokovat
jen �idé; dal�í výklad tvrdí, �e kdyby
byla Tóra darována v Izraeli, ostatní ná-
rody by si mohly najít výmluvu, proè ji
odmítnout. S tím je spjatá interpretace,
�e ne� Hospodin daroval Tóru Izraeli-
tùm, nabídl ji v�em ostatním národùm,
ale ty ji odmítly. Je�tì dal�í výklad øíká,
�e pustina je zdarma � nikdo do ní ne-
musí platit �vstup�, a tak i uèení Tóry je
bezplatné, je to Bo�í dar.

Ale existuje je�tì jeden, duchovnìj�í
dùvod. Pou�t� je místem, kde panuje ti-
cho. Není tu nic, co by vás rozptylovalo,
�ádné okolní hluky. Samozøejmì, kdy�
�idé obdr�eli Tóru, sly�eli hømìní, vidìli
blesk, zaznìl �ofar, zemì se chvìla, jako
by se otøásala v základech. Ale pozdìji,
kdy� prorok Elijá�, poté, co se utkal s Ba-
alovými proroky, stál sám na té�e hoøe,
setkal se s Bohem nikoli za zvuku hromu
a zemìtøesení, ale prostøednictvím kol
demama daka, jemného, tichého hlasu,
doslova za �zvuku slabounkého ticha�.
Takového, jej� bych popsal jako zvuk,
který lze sly�et, jen kdy� èlovìk naslou-
chá. V tichu pou�tì midbar mù�ete sly-
�et, co praví medaber, mluvèí, a to, co
øíká � medubar. Abyste zaslechli hlas
Bo�í, musíte nejprve naslouchat tichu ve
vlastní du�i.

Judaismus je pøitom velmi verbální
kultura, je to nábo�enství svatých slov.
Slovy stvoøil Bùh svìt a podle Targumu
nás èiní lidmi právì na�e schopnost mlu-
vit. Na�e vztahy jsou v dobrém i zlém ur-
èovány slovy. I v Tóøe znaèí ticho èasto
negativní stav.

Ale ne ka�dé ticho je smutné. �alm
nám øíká, �e �ticho je tvá chvála�. Za-
sáhne-li nás skuteènì velikost Bo�í, ne-
zmìrnost vesmíru a témìø nekoneèné
rozpìtí èasu, své nejhlub�í pocity sku-
teènì nedoká�eme vyjádøit slovy. Pro�i-
jeme je jen v tichu.

(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � kvìten 2017 � ijar � sivan

Staronová synagoga
26. 4. støeda 1. den Ro� chode� ijar
27. 4. ètvrtek 2. den Ro� chode� ijar
28. 4. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
29. 4. sobota TAZRIA�MECORA 3M 12,1�15,33

hf: 2Kr 7,3�20
mincha � perek 2 19.45 hodin
konec �abatu 21.13 hodin

1. 5. pondìlí JOM HAZIKARON

2. 5. úterý JOM HAACMAUT � DEN NEZÁVISLOSTI IZRAELE

5. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
6. 5. sobota ACHAREJ MOT�KEDO�IM 3M 16,1�20,27

hf: Am 9,7�15
mincha � perek 3 20.00 hodin
konec �abatu 21.26 hodin

10. 5. støeda PESACH �ENI

12. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
13. 5. sobota EMOR 3M 21,1�24,23

hf: Ez 44,15�31
mincha � perek 4 20.10 hodin
konec �abatu 21.39 hodin

14. 5. nedìle LAG BEOMER

19. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
20. 5. sobota BEHAR�BECHUKOTAJ 3M 25,1�27,34

hf: Jr 16,19�17,14
mincha � perek 5 20.20 hodin
konec �abatu 21.51 hodin

24. 5. støeda JOM JERU�ALAJIM � DEN JERUZALÉMA

26. 5. pátek Ro� chode� sivan
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

27. 5. sobota BEMIDBAR 4M 1,1�4,20
hf: Oz 2,1�22
mincha � perek 6 20.30 hodin
konec �abatu 22.02 hodin

30. 5. úterý pøedveèer �avuot 20.42 hodin
31. 5. støeda 1. den �AVUOT

1. 6. ètvrtek 2. den �AVUOT
MEGILAT RUT 10.30 hodin
MAZKIR 11.00 hodin

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

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.

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

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 5. 5. v 19.30 hodin a 19. 5. v 19.30 hodin.
Ve ètvrtek 1. 6. ranní bohoslu�ba v 8.50, mazkir v 10.45.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.



Od února pùsobí v Èeské republice
nový velvyslanec Státu Izrael, pan
Daniel Meron. Narodil se roku 1960
v Austrálii, o rok pozdìji se s ním ro-
dièe pøestìhovali do Izraele. Absolvo-
val právnická studia na Hebrejské
univerzitì v Jeruzalémì, studoval té�
na Bar-Ilanovì univerzitì a na Národ-
ní univerzitì obrany ve Washingtonu.

Od roku 1987 pùsobí na izraelském
ministerstvu zahranièních vìcí: jako
zástupce velvyslance slou�il na amba-
sádách na Kypru a v Norsku, po ná-
vratu domù pùsobil v právním týmu
ministerstva a pozdìji byl jmenován
zahraniènìpolitickým poradcem pre-
zidenta Ezera Weizmana. Dále zastá-
val funkci øeditele odboru pro lidská
práva a humanitární zále�itosti a ko-
ordinátora pro udr�itelný rozvoj. Dva-
krát za svou kariéru pùsobil na Velvy-
slanectví Státu Izrael ve Washingtonu,
nejprve na postu rady, pozdìji, v le-
tech 2007�2011, jako zmocnìnec pro
zále�itosti Kongresu. 

D. Meron je �enatý s paní Jill, s ní�
má ètyøi dìti.

Pane velvyslanèe, narodil jste se
v Austrálii. Va�e rodina odtud ale
asi nepochází�
Otcovi rodièe pocházeli z východní
Evropy, z Minsku, Pinsku, z Litvy
a Besarábie. Dìdeèek David Müller se
odstìhoval z Litvy do Londýna a jako
velmi aktivní sionista pøijel pøed sto
lety do Palestiny. Patøil k chalucim, pi-
onýrùm, a zakladatelùm mìsta Karkur
poblí� Chadery. Babièka se do Palesti-
ny dostala jako sedmnáctiletá, pøijela

sama z rodného Rumunska, z Besará-
bie. Zatímco babièka stavìla v Tel Avi-
vu domy, dìdeèek obdìlával pùdu
v Karkuru. Jen�e tì�ce onemocnìl ma-
lárií a lékaøi mu poradili, aby zmìnil
klima, tak odjel za pøíbuznými do Aust-
rálie. Druhý dìdeèek v Austrálii vy-
rostl, byl to právník. Za druhé svìtové
války, bìhem holokaustu byl hodnì
èinný v Sionistické federaci � sna�il
se sehnat co nejvíce víz pro ohro�ené
evropské �idy. Rodièe se tedy poznali
v Austrálii. Ale proto�e byli oba velcí
sionisté, roku 1968, po �estidenní vál-
ce, se rozhodli pøestìhovat do Izraele
a usadili se v Jeruzalémì. Otec zde
pøijal pøíjmení Meron.

Kdy� vzpomínáte na své dìtství, za-
�il jste je�tì radostnou náladu po ví-
tìzné �estidenní válce?
Ano. Pamatuji si jako malý kluk, jak
se nìkdy v roce 1969 konala vojenská
pøehlídka a jak hrdí tehdy lidé byli.
Hodnì se chodilo k Západní zdi, kam
�idé pøedtím nemohli. V�dycky, kdy�
jsme mìli odjet z mìsta, �li jsme nejpr-
ve tam, stalo se to na�ím zvykem. Ne�
jsem se vydal do Prahy, také jsem ke
Zdi se synem za�el. �ili jsme v Bejt ha-
Kerem, v zahradní ètvrti, poblí� Izrael-
ského muzea, které jsme nav�tìvovali
v�dycky o �abatu. Pøes cestu staèilo za-
bìhnout na Hebrejskou univerzitu, cho-
dil jsem tam sportovat, hrát ping-pong,
plaval jsem.

Rodièe byli sionisté � a byli také
zbo�ní?
Otec byl ortodoxní, maminka je seku-
lární, co� tehdy, pøed padesáti lety bylo
spí� výjimeèné, ne tak obvyklé jako
dnes. Vyrùstal jsem tedy v obou svì-
tech.

A va�e vlastní cesta je jaká?
Tradièní judaismus, co� je �iroký po-
jem. Znamená to, �e obèas chodíme
do synagogy na �abat, ale ne poka�dé,
dr�íme svátky, rozsvìcíme �abatové
svíce, dodr�ujeme ko�er stravu. Rád
bych se zapojil do �ivota místní pra�-
ské komunity, slavil s ní svátky a dal�í
oslavy. Od pøedsedy obce dr. Munka

jsem dostal nádhernou knihu o èes-
kých a moravských �idovských pa-
mátkách, tak se tì�ím, a� je v�echny
uvidím.

Co mìlo vliv na to, �e jste se dal na
diplomatickou dráhu?
Po studiu práv jsem chtìl práci, pøi
které bych pomohl reprezentovat Izra-
el v zahranièí, asi tomu napomohl
i fakt, �e pocházím z tak sionistické
rodiny. Chtìl jsem nìjak napomoci Iz-
rael bránit.

Mohl byste komentovat nìkolik ob-
lastí, jim� jste se zatím profesionál-
nì vìnoval? Na ministerstvu zahra-
nièí jste pùsobil v odboru OSN. To
asi nebyla lehká práce.
Organizace spojených národù je pro
ka�dého izraelského diplomata sku-
teènou výzvou. Izrael tam èelí poèetní
pøevaze: kdy� hlasuje 193 zemí, 120
z nich automaticky hlasuje proti Izrae-
li. Nelze dìlat nic jiného ne� poukazo-
vat na to, jak pokrytecké to je, bojovat
s tím, ale také vná�et na pùdu OSN
nìco pozitivního, navrhovat projekty,
jimi� mù�e na�e zemì pøispìt ke zlep-
�ení svìta, at� u� v oblasti zdravotní
péèe, vìdy nebo hospodaøení s vo-
dou� Kdy� se pak hlasuje o nìèem,
co Izrael pøedkládá a je to oèividnì
prospì�né, jsou arabské zemì jediné,
které hlasují proti, tak�e místo aby do-
staly do izolace Izrael, dostávají se do
izolace ony. Napøíklad ka�dé dva roky
pøedkládá Izrael rezoluci týkající se
zemìdìlských technologií, hospodaøe-
ní s vodou, zavádìní kapkové závla-
hy atd. Naposledy, kdy� jsem ji pøed-
kládal, pro ni hlasovalo 140 státù, jen
arabský blok spolu s nìkterými mus-
limskými zemìmi byl proti.

Jak se vyvíjí situace s palestinskými
�kolami, které provozuje UNRWA,
tedy OSN, a zjistilo se, �e jsou v nich
dìti vychovávány k nenávisti k Izra-
eli a v podstatì k terorismu?
Na palestinské stranì existuje spousta
propagandy proti Izraeli, proti samot-
né existenci �idovského státu v Zemi
izraelské, který Palestinci oficiálnì ni-
kdy neuznali. Domnívají se, �e �idov-
ský stát nemá právo existovat, a to je
podstata problému. V tomhle duchu
vychovávají i své dìti. Ty se ve �kole
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DÙVÌRA A SPOLUPRÁCE
Rozhovor s novým velvyslancem Státu Izrael Danielem Meronem

Foto Eugen Kukla.



nedozvìdí vùbec nic o holokaustu, ale
uèitelé jim øíkají, �e ti, kdo bojují pro-
ti Izraeli, jsou muèedníci. Pod mezi-
národním nátlakem se výuka ve �ko-
lách UNRWA snad stane prùhlednìj�í,
ale rozhodnì je to zatím stále daleko
od prokazatelných skuteèností. Ale
mezinárodní odezva pomáhá.

Na druhé stranì teroristé, kteøí si
odpykávají trest v izraelských vìzni-
cích, pøijímají platy od Palestinské sa-
mosprávy a �ijí si nesmírnì blahobyt-
nì. Vèetnì toho, �e mohou studovat
a získávají univerzitní diplomy.

Vìnoval jste se také humanitární
a lidskoprávní agendì. Èím jste se
zabýval?
Jedním z mých úkolù bylo øe�it nele-
gální obchod s lidmi. Konkrétnì to byl
problém, který jsme v Izraeli mìli pøed
patnácti lety. �eny v zemích bývalého
sovìtského bloku, �lo o nevzdìlané
�eny z vesnic, dostávaly fale�né nabíd-
ky, �e mohou jet do Izraele, pracovat
tam jako hospodynì a vydìlat spoustu
penìz. Po pøíjezdu do Izraele jim mafi-
áni sebrali pas a nutili je pracovat jako
prostitutky. Zaèali jsme to øe�it na
vládní úrovni a tenhle trend se povedlo
dramaticky sní�it. Na východoevrop-
ské konzuláty rozesíláme letáky, které
jsou pøelo�ené do místních jazykù
a dávají se �enám, které �ádají o izrael-
ská víza. V letácích naleznou doporu-
èení na co si dávat pozor.

Sna�íme se také hodnì vycházet
vstøíc lidem s handicapem. Na�e ne-
vládní organizace Access Israel (AI)
se zabývá tím, aby se fyzicky znevý-
hodnìní lidé mohli výtahy a dal�ími
zaøízeními kamkoli dostat � do stát-
ních institucí, do obchodù, dopravních
prostøedkù, do �kol. AI vzdìlává ve-
øejnost, apeluje na státní úøady, pùsobí
po celém svìtì.

Mìl jste na starosti i agendu �idov-
ských uprchlíkù z arabských zemí.
Jak dalece je jejich osud znám?
Moc se o nìm nemluví, a právì proto
se sna�íme pøipomínat, �e na konci
ètyøicátých a na poèátku padesátých
let muselo z arabských zemí, z Iráku,
z Maroka, z Jemenu a dal�ích státù
odejít na milion �idù. Byli vyhnáni ze
dne na den, s holýma rukama, a nikdy
nedostali za svùj majetek �ádnou ná-

hradu. 30. listopad se v Izraeli stal ofi-
ciálním Dnem pøipomínky osudu �i-
dovských uprchlíkù z arabských zemí.
Od roku 2015 se u nás v tento den ko-
nají na toto téma rùzné akce a osud
tìchto vyhnancù pøipomínají izraelské
ambasády i v zahranièí. 

Pane velvyslanèe, byla Èeská re-
publika va�í volbou, nebo jste se tu
ocitl nìjakou shodou okolností? Co
znáte a máte rád z èeské kultury?
Rozhodnì jsem sem chtìl. Funkce
velvyslance v ÈR je velmi �ádaná
a v�dy se na ni hlásí hodnì uchazeèù.
Ví se, �e Èe�i jsou vùèi Izraeli pøátel-
�tí, �e jsou srdeèní, �e va�e vláda
praktikuje vùèi Izraeli vstøícnou poli-
tiku, �e tradice dobrých èesko-�idov-
ských i èesko-izraelských vztahù je
dlouhá, a navíc jste nám blízko i geo-
graficky. 

K mým oblíbeným autorùm patøí
urèitì Franz Kafka, mám rád knihy
Karla Èapka èi Mila-
na Kundery. 

Máte k èeským ze-
mím osobní vazby?
Já ne, ale moje �ena.
Vèera, pøi Jom ha-
�oa, mìla man�elka
poprvé pøíle�itost pøe-
èíst jména svých blíz-
kých, kteøí zahynuli
v dobì holokaustu.
Její rodina � Bergero-
vi � pochází z Uher-
ského Hradi�tì. Dozvì-
dìli jsme se, �e její
prababièka proslula
jako �vadlena tradiè-
ních moravských krojù.
Jedna z jejích praprate-
tièek, Stella, se provdala za spisovatele
a diplomata Viktora Fischla, Avigdora
Dagana. Byl na na�í svatbì a jsme
stále v kontaktu s jeho synem Gabim.
Uva�oval jsem o tom, �e by stálo za
to pokusit se znovu vydat Fischlovu
knihu Hovory s Janem Masarykem,
která vy�la èesky naposledy nìkdy
pøed dvaceti lety. Pøipomnìla by se
tím Masarykova role pøi vzniku Státu
Izrael. 

Pøí�tí rok bych toti� velmi rád èes-
kému národu podìkoval za to, jak
v roce 1948 bojujícímu Státu Izrael

pomáhal � dodával zbranì, politicky
ho podpoøil, v rámci brichy nechali
Èe�i volný prùchod �idùm odcházejí-
cím z východní Evropy do Izraele.
Kniha pøipomínající Jana Masaryka
by k vyjádøení díkù patøila, uva�uje-
me i o nìjaké akci na jeho pamìt�.

Jaké máte dal�í plány pro svou prá-
ci v Èeské republice?
Rád bych navázal na èinnost svých
pøedchùdcù, pana Leviho a pana Ko-
rena. První okruh aktivit je hledat zá-
le�itosti, které jsou dùle�ité pro obì
na�e zemì, pokraèovat ve vzájemné
spolupráci a dùvìøe. 

Èerstvì zaèíná nový projekt v ob-
lasti �ivotního prostøedí. Nedávno
byl v Izraeli èeský ministr �ivotního
prostøedí pan Brabec a s izraelskou
stranou dohodl bilaterární spoluprá-
ci: Èeská republika nabízí Izraeli po-
moc s øe�ením zneèi�tìného ovzdu�í,
Izrael zase v oblasti hospodaøení

s vodou, proto�e va�e
zemì teï za�ila nì-
kolik suchých let.
Nìco podobného se
týká i vìdy: V èervnu
se uskuteèní náv�tìva
deseti pøedních vìdcù
z Technionu a Weiz-
mannova institutu
vìd v ÈR, pøijedou
do Prahy a do Brna
na Masarykovu uni-
verzitu. A od vás po-
jede deset �pièko-
vých èeských vìdcù
do Izraele. Doufám,
�e posílí na�e u� i teï
vynikající obchodní
vztahy. 

Druhý velký okruh
práce spoèívá v práci s mladými lid-
mi. Pan Koren u� zahájil akce v rám-
ci projektu Cemach, kdy velvyslanec
a odborníci na Izrael nav�tìvují
støední �koly po celé zemi a hovoøí se
studenty. U� jsem s tím zaèal. V Pra-
ze i mimo metropoli se sna�ím setká-
vat s místními støedo�koláky, byl
jsem tøeba v Hradci Králové, v Praze
na Gymnáziu Botièská. Mluvil jsem
s nimi o historii a souèasnosti na�í
zemì, sám se také z otázek studentù
hodnì dozvídám.  

ALICE MARXOVÁ
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Jill Meronová ète jména svých zahynulých
pøíbuzných na námìstí Jiøího z Podìbrad.



Obèanská sdru�ení, nábo�enské spoleè-
nosti, odborné organizace a zájmová èi
sportovní uskupení tvoøí tzv. obèanskou
spoleènost. Jde tedy o souhrn nevládních
organizací a institucí, které projevují zá-

jmy a vùli obèanù pùsobících v prostoru
mezi státem a byznysem, øíkají sociolo-
gové. A právì takováto spoleènost je po-
va�ována za klíèovou pro øádné fungová-
ní svobodného a demokratického státu. 

Pakli�e zpùsob vlády, který byl nasto-
len v Èeskoslovensku po okupaci zemì
státy Var�avské smlouvy v roce 1968, po-
dobnì jako po roce 1948, taková uskupe-
ní ohro�oval a bránil jejich svobodnému
pùsobení, se nazýval normalizací, �lo jen
o krycí název pro vládnoucí nenormalitu. 

Tento stav dokumentuje výstava s ná-
zvem Labyrintem normalizace s podti-
tulem �idovská obec jako zrcadlo vìt�i-
nové spoleènosti, která byla otevøena 5.
dubna 2017 v Galerii Roberta Guttman-
na v Praze. Potrvá do 28. ledna 2018.

PAVOUK 
A SEZNAMY �PRAVDOLÁSKAØÙ�
Expozice je èlenìna do nìkolika kójí, které
pøipomínají, jak kremel�tí ideologové a je-
jich místní pohùnci navazovali na antisemit-
ské tradice sovìtských ideologù a i na èeské
politické procesy padesátých let, které byly
prodchnuty antisemitským slovníkem. Proto
politické uvolnìní v letech 1967 a 1968 bylo
oznaèeno za sionistické spiknutí. 

Za sionistu Kreml pova�oval ka�dého,
kdo mìl �idovské pøedky èi se s lidmi, kteøí
je mìli, stýkal, a ka�dého, kdo se sna�il do-
kumentovat genocidu �idù a pøedávat tradi-

ce mlad�ím generacím. Asi po osmileté pøe-
stávce proto Státní bezpeènost zaèala opìt
sestavovat seznamy osob �idovského pùvo-
du pro �operativní vyu�ití� v boji se sionis-
mem, které byly dùkladnìj�í ne� za nacistù:

pùvod se zkoumal a� do
pátého pokolení. Tato
akce dostala krycí název
Pavouk a obsahovala asi
17 000 jmen.

Pøipomenutí této sku-
teènosti je zvlá�tì
v dne�ní dobì velmi dù-
le�ité, kdy� se opìt ve
spoleènosti objevují
lidé, jako je napøíklad
Adam Benjamin Barto�.
Ten zaèal sestavovat po-
dobné seznamy, pøièem�
jeho soupis takzvaných
pravdoláskaøù byl v roce

2010 tehdej�ím prezidentem Václavem
Klausem oznaèen za geniální. Za takovými
èiny je v�dy cítit nebezpeèná víra v pøe-
svìdèení, �e existuje jen jediná pravda
a ostatní názory je tøeba potírat, aè ji� dáv-

no víme, �e pravda je jen nekoneèný pro-
ces, a proto ji nikdo nikdy nemù�e vlastnit.
A na tomto procesu se právì mají podílet
v�echna mo�ná uskupení s rùznými názo-
ry, koøeny i zku�eností, jinými slovy ob-
èanská spoleènost.

RADA A GENERACE
Státní bezpeènost vypracovala na poèátku
sedmdesátých let dvì kontrarozvìdné akce
s krycími názvy Rada a Generace. První
akce mìla slou�it k ovlivòování slo�ení vr-
cholných orgánù v�ech �idovských obcí

v Èechách a na Moravì. Druhá sledovala
potomky funkcionáøù a jejich mláde�nické
pøátele a ve�keré jejich aktivity. V�ichni tito
lidé byli �ikanováni, vydíráni a pravidelnì
pøedvoláváni k výslechùm. Dopisy ze za-
hranièí jim docházely rozlepené s razítkem:
Obálka byla poru�ena mimo území Èesko-
slovenské socialistické republiky.

Zároveò se státní instituce sna�ily syste-
maticky likvidovat �idovské památky, to
znamená hlavnì synagogy a høbitovy, které
pøipomínaly existenci �idovských komunit
na na�em území. Byly zachovány jen v ne-
zbytné míøe, kvùli propagandì a kvùli pøíj-
mùm ze zahranièí. Od roku 1969 byl zøízen
jako centrální vykonavatel státní správy ve
vìcech církví tzv. Sekretariát pro vìci cír-
kevní ministerstva kultury. Tento úøad dával
souhlas k výkonu duchovní èinnosti (tedy
faráøùm, rabínùm atd.), kontroloval hospo-
daøení a aktivity církví, rozhodoval o slo�e-
ní jejich orgánù, povoloval pøijímání darù
a publikací a sestavoval dlouhodobé plány
práce. Na výstavì jsou tøeba dochované ná-
vrhy èlenù pøedstavenstva Rady �idovských
obcí v ÈSSR i s pøipomínkami schvalovate-
lù. Jako dùvod neschválení byla nejèastìji
uvádìna prosionistická orientace, vylouèení
z KSÈ èi èlenství v K 231.

BEZ RABÍNA
Od roku 1970, tedy od smrti Richarda Fe-

dera, a� do inaugurace
Daniela Mayera v roce
1984 nepùsobil v Èe-
chách a na Moravì �ád-
ný rabín. Komunisté
pøedpokládali, �e bez
rabína, který jako jedi-
ný smìl vést nábo�en-
skou výuku, �idovská
tradice zmizí a s ní i po-
stupnì celé �idovské
spoleèenství. Netu�ili,
�e ve spise Cemach Da-
vid slavné osobnosti ru-
dolfinské Prahy Davida

Ganse se Èechy objevují poprvé v odstav-
ci, který se týká roku 2108 �idovského ka-
lendáøe (tedy dávno pøed poèátkem køes-
t�anského letopoètu), o králi A�kenázu,
který údajnì vládl i v Bohemii. Ve Span-
genbergovì kronice je první zmínka o Slo-
vanech na na�em území a� z roku 451
køest�anského letopoètu. 

Z dùvodù potlaèení historických faktù
týkajících se �idù na na�em území byly po-
va�ovány za státní tajemství i transportní
listiny se jmény obìtí holokaustu. Bloková-
ní pøístupu k relevantním archivním fon-
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O VLÁDNOUCÍ NENORMALITÌ
PO ROCE 1968
K výstavì v Galerii Roberta Guttmanna v Praze

Demolice synagogy v Táboøe, 1977.

Sederová veèeøe na svátek Pesach, Praha 1972.
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dùm mezi Státním �idovským muzeem
a dal�ími státními orgány koordinovala
akce StB s krycím názvem Archiv. Komu-
nistická propaganda se v�emi prostøedky
sna�ila umen�it hrùzy �idovské genocidy
a vinila �idy z toho, �e se na holokaustu
sami podíleli. V roce 1987 pøinesl èasopis
Svazu protifa�istických bojovníkù Hlas re-
voluce dokonce absurdní èlánek s názvem
��ivot s váleèným zloèincem�. Autor
v nìm tvrdil, �e sám Reinhard Heydrich,

jeden z organizátorù vyvra�ïování �idù, se
pùvodnì jmenoval Süss a byl �idovského
pùvodu. Heydrich podle èlánku z matrièní
kanceláøe v Halle ukradl rodný list a nechal
odstranit náhrobek z hrobu své �idovské
prababièky. Aè �lo o vylo�enou le�, oprava
nikdy nebyla zveøejnìna. 

HRA ESTER
Zatímco stará generace byla usmýkaná �i-
votem, mlad�í byli kurá�nìj�í. Nejzøetelnìji
se to projevilo v roce
1981, kdy se usku-
teènilo purimové
pøedstavení hry ètyøi-
cetiletého Karola Si-
dona Ester. Premiéra
se stala nejvìt�í politic-
kou událostí spojenou
s �idovskou nábo�en-
skou obcí v Praze. Jak
napsal Martin �mok
v publikaci, která k výstavì vy�la: �Charis-
matického Sidona, spisovatele, chartistu
a zbo�ného �ida, který kolem sebe sdru�o-
val mlad�í generaci, pova�ovaly státní or-
gány za nejvìt�í hrozbu. Jako nejlep�í øe�e-

ní se jim jevila nucená emigrace, odchod
Sidona ze zemì.� Karol Sidon byl nucen
v roce 1982 emigrovat do Nìmecka, kde
v Heidelbergu studoval judaistiku.

V roce 1989 v únoru, kdy tzv. reálnému
socialismu zvonila hrana, artikuloval vý-
hrady vùèi znormalizovanému pùsobení
pra�ské �idovské obce dal�í z mladých, re-
daktor nakladatelství Albatros Leo Pavlát.
Jeho dopis podepsalo 25 èlenù �idovské
obce, kteøí po�adovali zmìnu chování ve-

dení, vydávání nábo�en-
ské literatury, otevøení
obce setkáváním a dis-
kusím. Tomu mìlo na-
pomoci i oti�tìní dopisu
v mìsíèním bulletinu �i-
dovských obcí Vìstník,
av�ak k tomu nedo�lo. 

Kritikou devastace �i-
dovských kulturních pa-
mátek a zamlèování
úlohy �idù v èeskoslo-
venských dìjinách se
zabýval i dokument
Charty 77 èíslo 28/29
z 5. dubna 1989, na kte-
rém se autorsky podíleli
historik Pavel Berg-
mann, Jiøí Daníèek, Leo
Pavlát a Arno Paøík,
tedy opìt i mladí lidé.

�idovská komunita
ve znormalizovaném Èeskoslovensku
se neli�ila od vìt�inové spoleènosti �
i ona mìla své spolupracovníky StB. Ji�
bezprostøednì po listopadu 1989 se v�ak
její vedení ráznì promìnilo.

Do vedoucích funkcí se dostaly nezkom-
promitované osobnosti, mezi nimi i nìkdej�í
odpùrci normalizaèních praktik. Karol Si-
don dokonèil v Izraeli na Institutu Harryho
Fischela (Machon Ariel) v Jeruzalémì rabín-
ská studia a roku 1992 byl jmenován pra�-

ským a zemským rabí-
nem. Ve druhé z funkcí
pùsobí dodnes. Leo Pa-
vlát ode�el jako diplo-
mat do Izraele a po ná-
vratu je od øíjna 1994
øeditelem odstátnìného
�idovského muzea
v Praze. Jiøí Daníèek,
který redigoval v letech
1978�1989 samizdato-

vou edici Alef, se stal �éfredaktorem mìsíè-
níku Ro� chode� i nakladatelství Sefer. Byl
té� opakovanì pøedsedou Federace �idov-
ských obcí, dnes je èlenem jejího prezidia. 

KAREL HVÍ�ÏALA

DÌDEÈKU, VIDÌL JSI BOHA?
,
Viktor Pivovarov, narozený 14. ledna
1937 v Moskvì, zaèínal jako ilustrátor
a grafik, od sedmdesátých let se vìnuje
rovnì� malbì. V Moskvì spolu s Iljou
Kabakovem vytvoøil �ánr takzvaného
alba (konceptuální spojení kreseb a tex-
tù). Patøil do skupiny neoficiálních mos-
kevských umìlcù �retìnskij Bulvar
(jeho èleny byli Erik Bulatov, Vladimir
Jankilevskij, Ilja Kabakov èi Eduard
Steinberg). Od roku 1982 Pivovarov
�ije a pracuje
v Praze (viz
rozhovor s ním
v minulém èís-
le Rch). 

V Galerii Kla-
tovy / Klenová
byla 31. bøezna
leto�ního roku
zahájena roz-
sáhlá výstava
s názvem Dìdeèku, vidìl jsi boha? zahr-
nující jeho obrazy z let 2005 a� po sou-
èasnost. V osmi sálech jsou nainstalová-
ny cykly obrazù Jedlíci citronù, Temné
pokoje, Dìti bohù, Zahrady mnicha Ra-
binovièe, Eidosy, Obvody kruhu i zatím
poslední z velkých Pivovarovových ob-
razových cyklù Du�e medúzy aneb Lás-
ka k filosofii. Vedle obrazù najdeme ve
tøetím sále sérii dvaadvaceti perokreseb
Poustevníci a v sále druhém Sútru stra-
chù a pochybností, desetimetrový svitek
z roku 2006, která svou formou pøipo-
míná svitek Tóry a v jejím� textu se také
hebrej�tina vedle ru�tiny objevuje.

Výstava dokládá, �e ne neprávem se
v souvislosti se svìtovì proslulými Ka-
bakovem a Steinbergem mluví také
o Viktoru Pivovarovovi. Pivovarov vy-
tvoøil a stále vytváøí jedineèný svìt obra-
zù a kreseb, které obsahují jak zku�enost
z let pro�itých v Moskvì a v Rusku, tak
i pouèení ze západního umìní. Originální
syntéza filosofie, erotiky, literatury, kte-
rou v obrazech a albech nacházíme, je
vyjádøená ryze výtvarnými prostøedky
a skvìlou technikou malby i kresby. 

Setkáme se tu s ironií i melancholií,
blasfémií i esoterickou vírou, se støípky
dìtství i s mnichem Rabinovièem. O nìm
se v hezkém malém katalogu k výstavì
mimo jiné praví, �e je autorovo alter ego.
Nìco na tom asi bude.

Výstava v Galerii Klatovy / Klenová
je otevøena do 4. èervna leto�ního roku
a rozhodnì stojí za vidìní.                 (jd)

Pìvecký sbor �OP jako souèást purimového pøedstavení Ester, 1981.

�idovské náhrobky slou�ily i jako materiál
k výrobì dla�ebních kostek.

Rozum a srdce, 2012.
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VZPOMÍNKA
NA R. JAKOBSONA
(Ad Rch 4/2017 )
Moje maminka, rozená Pírková, byla
sestra Jakobsonovy druhé �eny Svatavy,
tak�e Roman Jakobson byl mùj strýc.
Maminka mi vyprávìla, �e kdy� jsem
byla miminko, dìlal na mì nìjaké jazy-
kové pokusy. Roku 1939 ode�el do emi-
grace a já jsem ho pak vidìla a� roku
1957, kdy pøijel do Prahy na konferenci
o Janu Amosi Komenském. Ubytoval se
v hotelu Flora, já bydlela u námìstí Jiøího
z Podìbrad, tak�e jsem to mìla blízko.

Vzkázal mi, at� se za ním zastavím
v hotelu na snídani. Pøi�la jsem za ním,

ale nikdy jsme nebyli sami, v�dycky se
kolem nìj toèila spousta lidí. Poøád mìl
pocit, �e ho nìkdo sleduje, co� asi byla
pravda. V prostranství hotelu byl silný
sloup. Pamatuji se, �e kdy� za ten sloup
za�el nìjaký èlovìk a zastavil se tam, Ro-
man si hned myslel, �e to je fízl. Nade�el
si ho z druhé strany a podíval se na nìj.
Nevím, jestli je známo, �e Jakobson mìl
nìjakou zrakovou vadu � hroznì �ilhal,
tak�e asi poèítal s tím, �e kdy� se na nì-
koho podívá, ten èlovìk se lekne. Podí-
val se tedy na toho fízla (?) a zeptal se
ho: �Nejste náhodou Bretschneider?�

Druhý den mìl pøedná�ku a pøijel pro
nìj taxík, který v�ak nikdo neobjednal.
Øidiè navíc pøesnì vìdìl, kdo je. Øekl
mu: �Pane profesore, vy potøebujete na
filosofickou fakultu, jsem tu pro vás.�
Roman hned zpozornìl, cestou si pøipra-
vil peníze, celkem dost, a kdy� jsme vy-
stupovali, vtiskl je øidièi do ruky a povì-
dìl mu: �To je pro vás, va�e øemeslo
bylo v�dycky �patnì placené.�

Naposledy jsem ho vidìla po ruské
okupaci v srpnu 1968, ale to u� tu byl se

svou dal�í �enou, s tetou Svatavou se
rozvedli. Zùstaly mi po nìm nìjaké jeho
fotografie a pohled, který mi napsal
z Amsterdamu. A také Øád T. G. Masary-
ka, který Jakobsonovi in memoriam roku
1991 udìlil prezident Václav Havel a kte-
rý na�e rodina pozdìji vìnovala Masary-
kovì univerzitì v Brnì, kde strýc pùsobil
jako profesor a pro�il tam snad nej�t�ast-
nìj�í dobu svého �ivota. 

MARIANNA MARKOVÁ, Praha

*   *   *
ZEMØEL HEREC
JIØÍ ORNEST
(27. 9. 1946 � 9. 4. 2017)

�David Czesany mì obsadil do Havlovy
Asanace, co� mì zvlá�t�tì�ilo. U� jsem
ji hrál po rekonvalescenci, ale poøád
mám je�tì problémy s mluvením, zvlá�t�
kdy� jsem unavený. Je�tì to není ono,
tøeba do rádia nemù�u, mikrofon zachy-
tí v�echno. Teï na Asanaci bylo málo
lidí, nebylo to dobré pøedstavení a já si
to hlavnì neu�ívám. A to mì �tve � po
padesátce jsem mìl pocit, �e u� toho
konì vedu tam, kam chci, a to kvùli mé
nemoci tak trochu vzalo za své,� øekl
Jiøí Ornest koncem roku 2014 Lidovým
novinám. V citované pasá�i nará�el na
to, �e pøed ètyømi lety pøi operaci srdce
mìl smùlu a lékaøi museli vynalo�it vel-
ké úsilí, aby ho dostali z klinické smrti.
To se jim podaøilo, ale Ornest ochrnul
a musel se uèit znovu mluvit i chodit.
Díky jeho silné vùli a hou�evnatosti se
z toho dostal a mohl se vrátit na jevi�tì.

Byl to výjimeèný èlovìk: intelektuál. Na
jevi�ti nikdy nespekuloval, ka�dého levné-
ho kalkulu se �títil, mìl pøirozenou schop-
nost sebeironie, díky které zvládal i slo�ité
situace v divadlech. Jednou o sobì prohlá-
sil: �Máma ze mì chtìla mít malého génia,
a já usiloval o to, aby se ze mì stal velký
grázl.�

To jsou zøejmì i dùvody, proè ho ba-
vily hry Václava Havla a rakouského
spisovatele Thomase Bernharda. Pode-
zíral Havla, �e se musel dost sna�it, aby
z námìtù, které jsou vlastnì milostnými
trojúhelníky, mo�ná tak trochu konver-
zaèkami, dostal nìco víc. Øíkal: �Je to
vtipné, výbornì proháèkované, takový
pøesnì cvakající hodinový stroj.� S Ha-
vlem ho spojoval i podobný smysl pro
humor, proto si s ním rád povídal. 

V �ivotì pracoval jen ve dvou diva-
dlech a komentoval to slovy: �Divadlu

Na Poøíèí u Burianù jsem byl vìrný ze
zbabìlosti, proto�e se nic jiného nerýso-
valo. Na Zábradlí jsem zùstával, proto�e
jsem mìl pocit, �e to stojí za to.� A dodá-
val, �e za svou kariéru potkal dva re�isé-
ry, se kterými rád pracoval. Jednak to byl
Jan Kaèer ve své vrcholné formì v Diva-
dle E. F. Buriana a pak Petr Lébl na Zá-
bradlí. Lébl toti� � podle nìj � patøil k tìm
nìkolika re�isérùm, kteøí v té ú�asné svo-
bodì po roce 1989 nerozbøedli.

Kromì divadla se Ornest objevil i ve
filmu, dostal výrazné pøíle�itosti napøí-
klad ve snímcích Hanele, Golet v údolí
èi v komedii Mistøi. Hrál i ve snímku
Protektor èi seriálech Terapie II. a Já,
Mattoni. V televizi vystupoval spolu
s Janem Krausem v satirickém poøadu
Dvaadvacítka, hrál v sérii pøíbìhù Souk-
romé pasti èi v seriálu Zázraky �ivota.
Za zmínku jistì stojí, �e jeho velkým
pøítelem v mládí byl Petr Svojtka, který
pøedèasnì zemøel. Velmi blízko mu byl
i Jan Kraus, se kterým nastudovali spolu
s Josefem �lut�ákem Hrubým hru Nah-
nilièko, pro kterou Ornest napsal texty.

Jiøí Ornest pocházel ze staré �idovské
umìlecké rodiny, pùvodnì se jmenovali

Ohrensteinové. Sám byl nejen herec, ale
i re�isér a pøekladatel. Matka Jarmila
Smejkalová byla hereèka, stejnì jako
strýc Zdenìk Ornest. Otec Ota Ornest
byl divadelní re�isér, dramaturg, pøekla-
datel a øeditel Mìstských divadel pra�-
ských a dal�í strýc, Jiøí Orten, byl èeský
básník. Nevlastní sestra Ester Janeèko-
vá, její� matkou je literární historièka
a bývalá mluvèí Charty 77 Marie Rút
Køí�ková, je oblíbenou moderátorkou.

Jak oznámila Ornestova �ena, hereèka
Daniela Koláøová, zemøel v nedìli 9. dub-
na v 70 letech.

KAREL HVÍ�ÏALA
(Psáno pro ÈRo Plus a Rch)

Roman Jakobson, padesátá léta, archiv M. Markové.

Jiøí Ornest. Foto ze zkou�ky v Divadle Na zábradlí.
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Výstava Labyrintem normalizace, a�
do ledna 2018 pøístupná v Guttmanno-
vì galerii �idovského muzea v Praze,
se sna�í zachytit fungování, atmosféru
a vztahy v �idovské obci v Praze v le-
tech 1969�1989, v�eobecnì oznaèo-
vaných jako období �normalizace�.
Pro ka�dého tehdej�ího èlena této
obce je dobrou pøíle�itostí k zamy�le-
ní, jak to tehdy vlastnì bylo a jak on
sám tímto labyrintem procházel a pro-
�el. Tedy pøedev�ím pro ty, kteøí z rùz-
ných dùvodù nevyu�ili mo�nost emi-
grace, je� pøiná�ela také slo�ité, ale
øádovì jiné situace a problémy.

STARONOVÁ SYNAGOGA
Pro mì osobnì byla pra�ská �idovská
obec v sedmdesátých a osmdesátých
letech jedním z míst, kde v�eobecná
mizerie a ponurá atmosféra Husákova
re�imu na èlovìka nedoléhala tak tì�ce
a nepøíjemnì jako jinde. Mám tím na
mysli pøedev�ím synagogu, v tomto
pøípadì Staronovou synagogu a její
osazenstvo, v rozhodující míøe slo�ené
z �idù pùvodem z Podkarpatské Rusi.
Byli to lidé, kteøí u� v �ivotì pøi�li té-
mìø o v�echno, oè èlovìk mù�e pøijít,
o domov, o rodinu, o zdraví, o maje-
tek� Jejich osudy (které byly ov�em
souèástí osudu vìt�iny evropských
�idù ve 20. století), s nimi� jsem se po-
stupnì z jejich vyprávìní, poznámek
a nará�ek seznamoval, mimodìk ko-
mentovaly to, co se dìlo za zdmi syna-
gogy, tu normalizaci. 

Jsem pøesvìdèen, �e nikdo z nich ne-
byl jejím aktivním èinitelem. Sna�ili se
�ít a v mezích mo�ností i uspìt v dobì,
která jim byla pøidìlena, ale zachováva-
li si od ní neokázalý odstup a tím i dù-
stojnost a svobodu. Vlastnì nikdy
o svých �ivotech moc nemluvili. A pøe-
ce nìkolika slovy dokázali pøesvìdèivì
poukázat napøíklad na to, �e výslech na
StB nebo pobyt v cele pøedbì�ného za-
dr�ení nepatøí je�tì k tomu nejhor�ímu,
co mù�e mladého èlovìka potkat. Nás
nìkolik tehdy mladých lidí, kteøí do sy-
nagogy chodili, spojených s disentem
a pozdìji s Chartou 77, pro nì zname-
nalo jisté riziko, ale oni ho pøijali a ti,
kteøí byli kvùli nám pøedvoláváni na
policii, nám to nikdy nevyèítali. Vìt�i-

na z nich mìla dìti v zahranièí a tak
jsme mo�ná také i èásteènì fungovali
jako jejich náhradníci.

At�tak èi tak, nauèili nás hodnì. Into-
naci modliteb a melodie písní, které se
po tøetím �abatovém jídle vzadu ve
�vajbr�ílu� zpívaly, ètení haftory, zdo-
bení suky, vázání tefilin, radosti ze svát-
kù a jejich dodr�ování a mnoho dal�ího.
Asistovali také pøi na�em prvním vstu-
pu do mikve, kterou byla v tomto pøípa-
dì Vltava pod mostem �Inteligence�.
A v neposlední øadì samotnou svou exi-

stencí dokládali to základní, toti� �e �i-
vot jde dál a ani Hitler, ani Stalin, nato�-
pak Bre�nìv nebo Husák tomu nejsou
schopni trvale zabránit. 

�IDOVSKÁ RADNICE
Vedlej�í budova �idovské radnice byla
u� místem ménì jednoznaèným, ale pøi-
jde na to, o kom a o èem je øeè. Pøede-
v�ím tam byla jídelna, tehdy hodnì nav-
�tìvovaná i �lidmi z ulice�, tedy Ne�idy,
a potom vlastní administrativa, kam se
chodily pøedev�ím kupovat lístky na
obìdy, ko�er konzervy pro ty, kteøí vní-
mali ka�rut, a obèas také vyøídit nìco

spojeného s èlenstvím, napøíklad pøís-
pìvky. I tam byla øada hodných a zají-
mavých lidí, a sem tam i ti druzí. Sídlila
tam také redakce Vìstníku, který jsem
poka�dé èetl rád, a pokud se vyskytlo
nìco poplatného té okolní normalizaci,
dalo se to jednodu�e pøeskoèit. A byly
tam také chanukové a purimové bály,
v roce 1981 se hrálo, s velkým úspì-
chem u publika, a malým u StB a v dù-
sledku toho pak i u vedení obce, divadlo,
zpívalo se pod vedením doktora Bluma
a potom Hany Rothové ve sboru�

Nebylo to úplná idyla, ale ani normali-
zaèní polep�ovna, pokud se èlovìk neza-
pletl a nenechal ze sebe udìlat konfiden-

ta nebo placeného fízla.
Myslím, �e vedle toho,
èemu se øíká charakter,
bylo rozhodující, zda
a jaké ambice kdo mìl.
Pokud se ty ambice sklá-
daly ze snahy u�ivit se
tøebas i fyzickou prací
a v rámci obce se pohy-
bovat v pøízemí radnice
a synagogy, pak to pozi-
tivní, co obecní provoz
mohl i tehdy nabídnout,
bylo dostupné. 

Co se lidí s vìt�ími
ambicemi týká, i tam
byly velké a� diametrální
rozdíly. Jejich rozmìry
by snad mohly dolo�it
dokumenty a doklady,
které se z archivu obce
na konci roku 1989 zá-
hadnì ztratily. Ale sou-
kromì mám za to, �e
i tady by se lidí, kteøí
spolupracovali z vlastní
iniciativy a ne pod tì�-

kým nátlakem, mnoho nena�lo. 
Zanedlouho uplyne u� celých tøicet

let od chvíle, kdy se po dlouhé dobì
na pra�ské �idovské obci uskuteènily
skuteènì svobodné volby a �idovská
pospolitost zaèala fungovat bez dozo-
ru církevních tajemníkù, StB a dal�ích
komunistických vynálezù. Po deseti-
letích mìla �idovská obec mo�nost
uspoøádat si své vìci podle své svo-
bodné vùle a ov�em také na svou zod-
povìdnost. Nemìlo by se na to zapo-
mínat. A hlavnì � mìlo by se v tom
pokraèovat.

JIØÍ DANÍÈEK

TA NORMALIZACE

Minjan staronové synagogy. Foto Jiøí V�eteèka, 1990.
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V chladných a vìtrných dnech, které
panovaly letos na jaøe, se èlovìk rád
v duchu zatoulal do teplej�ích krajù �
v ideálním pøípadì rovnou do pou�tì,
konkrétnì do Ne-
gevu, který jsem
nav�tívila v pùli
bøezna. Nápad na
výlet do Izraele
vznikl spontánnì
pøi setkání nìkolika
matek po rodièov-
ských schùzkách
Lauderových �kol
a kupodivu jsme
ho nìkolik mìsícù
poté opravdu uskuteènily. Zpìtnì vidì-
no: Lep�í �vedlej�í úèinek� tøídních
schùzek si nelze pøedstavit!

�IVTA
Øada ètenáøù Rch v Negevu u� asi byla,
tak se pokusím popsat (a doporuèit) dvì
místa, která snad nejsou tak známá a je�
jsme krom jiných v zemi nav�tívily

díky na�í obìtavé a Izraele znalé prù-
vodkyni (øidièce a vùdèímu duchu
v jedné osobì) Martinì Pojarové. 

�ivta se nachází 43 km na jihozápad
od Beer �evy a je zde jedineèná ar-
cheologická památka � jedno z naba-
tejských mìst vybudovaných podél
starovìké kadidlové obchodní stezky,

která fungovala v období od 3. století
pøed obèanským letopoètem do 2. sto-
letí o. l. 

Kadidlovou stezku, tedy sít�cest, ve-
doucích z Asie do
Evropy, konktrétnì
z pøístavù v oblasti
dne�ního Jemenu
a Ománu na Arab-
ském poloostrovì
pøes pou�tì v Saúd-
ské Arábii do Jor-
dánska, poté pøes
Negev do pøístavù
El-Arí� a Gaza, od-
kud bylo zbo�í pøe-

vá�eno na lodích do Evropy, ovládl
a støe�il arabský kmen Nabatejcù. Ten
díky obchodu s koøením, kadidlem, ale
také parfémy a asfaltem (jím� se utìs-
òovaly lodi) nesmírnì zbohatl a vybu-
doval nìkolik velkých mìst a pevností.
Nejznámìj�ími nabatejskými sídli�ti je
skalní mìsto Petra v Jordánsku a na
jihu Izraele, ve zhruba stokilometro-

vém prostoru v Negevské pou�ti, mìsta
Chaluca, Mam�it, �ivta a Avdat. V prù-
bìhu 20. století nalezi�tì prozkoumali
evrop�tí a izrael�tí archeologové a roku
2005 byly unikátní pozùstatky tìchto
nabatejských mìst zapsány do se-
znamu svìtového kulturního dìdictví
UNESCO.

Poèátky �ivty sahají do doby, kdy
oblast ovládali Øímané, tedy do obdo-
bí 1. století pøed o. l. a� do 1. století
o. l. Nejvìt�í rozmach za�ila ve 4.�5.
století v dobì byzantské, kdy se hrani-
ce východoøímské øí�e stabilizovaly
a podmínky pøály rozvoji. Tehdy u� se
v�ak Nabatejci nevìnovali výluènì
obchodu: Poté, co se Øímané nauèili
dová�et zbo�í na lodích z Indie do
Egypta a po Nilu ke Støedozemnímu
moøi, zaèal význam kadidlové stezky
upadat. V Byzanci Nabatejci konver-
tovali ke køest�anství a jejich hlavní
ob�ivou se stalo zemìdìlství.

Mìsto �ivta fungovalo zhruba do
konce 7. století, kdy území dobyli
muslimové; poté zaèali její obyvatelé
odcházet a v 9. století u� zùstalo mìs-
to zcela opu�tìné. 

KOSTELY, ME�ITA I KIOSEK
A co v�echno mù�e náv�tìvník v kdy-
si ru�né a bohaté �ivtì spatøit? Z nì-
kdej�ího mìsta, které se rozkládalo na
plo�e devíti hektarù, se zachovala vel-
ká èást s nìkolika ulicemi a centrem,
s pozùstatky budov, námìstí, kostelù
a vodních nádr�í. Na trase archeolo-

gického parku, která zahrnuje 14 za-
stávek a na ní� se turisté orientují díky
plánku, který si vezmou u vstupu, na-
razíte také na stáje (s dobøe patrnými
�laby) èi na velký dùm, na nìm� je vi-
dìt, jak Nabatejci vyu�ívali odli�né
druhy místního vápence: spodní èást
�iroké zdi je do vý�ky dvou metrù po-

CESTA DO POU�TÌ
aneb Chvála vedlej�ího úèinku tøídních schùzek

Ze �ivty se zachovala velká èást s nìkolika ulicemi a centrem, pozùstatky budov, námìstí, kostelù, vodních nádr�í i sadu. Foto �árka Hetzendorfová.

�ivta: Severní kostel s atriem a sloupy. Foto AM.
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stavena z drsného kamene, zatímco
vrchní èásti tvoøí hladký vápenec. Na
dveøních zárubních a pøekladech lze
spatøit zdobné geometrické vzorce. 

V �ivtì není jediný pramen ani stud-
na, obklopuje ji kamenitá a písèitá
pou�t�. Jak se tedy Nabatejci mohli z ob-
chodníkù pøeuèit na zemìdìlce? Pøed-
stavu o tom nám dávají nádr�e, do nich�
místní obyvatelé prostøednictvím uni-
kátního vodovodního systému sbírali
de�t�ovou vodu. Dvì nejvìt�í, které (na
rozdíl od men�ích bazénù, je� patøily
majetným soukromníkùm) slou�ily ce-
lému mìstu, se nacházely na námìstí;
jedna z nich je zasypaná, druhou lze vi-
dìt. Pojala 2035 kubických metrù vody
a plnila se dodnes zachovanými kanály
z hlavního akvaduktu, který vedl ze se-
verovýchodu oblasti. V péèi o údr�bu
nádr�í se �ivt�ané støídali, o èem� svìdèí
nápis, který archeologové rozlu�tili na
hlinìném støepu: je datován z øíjna roku
600 a obecní radní v nìm stvrzují, �e ji-
stý �Flavius Garmus, syn Zakarkiosùv,
splnil slu�bu v nádr�ích� (tj. vyèistil je).

Nejvìt�í budova v areálu je severní
kostel. Na portálu brány vedoucí na
jeho nádvoøí jsou rozeznatelná písmena

alfa a omega, tedy první a poslední pís-
meno øecké abecedy, odkazující k Je�í-
�ovým slovùm: �Já jsem první i posled-
ní�� Kostel sám je postaven jako
bazilika, do její� hlavní lodi se vcháze-
lo pøes ètvercové atrium se sloupy, je�
zøejmì podpíraly klá�terní prostory.
V boèních apsidách nalezli archeologo-
vé výklenky s nádobami na posvátné
pøedmìty. Krom tohoto (a dal�ích dvou
kostelù, ji�ního a støedního) a køtitelni-
ce je v �ivtì k vidìní i zbytek me�ity,
ji� tvoøil sál se dvìma øadami sloupù,
v ka�dé øadì stály tøi. Modlitební vý-

klenek (mihráb) orientovaný k jihu je
velice blízko køtitelnice, tak�e se pøed-
pokládá, �e me�ita i kostely fungovaly
v ranì muslimském období souèasnì.
O �ivotì �ivtské pospolitosti vypovídá

prostor, který archeologové nazvali �ki-
osek�: nachází se na severním námìstí
a je to dùm s místností s kamennými la-
vicemi, kde se snad místní scházeli
a probírali sousedské zále�itosti. Mo�-
ná se bavili o poèasí (døíve prý v Nege-
vu pr�elo mnohem více), mo�ná o tom,
jakou èekají úrodu, nebo hodnotili, jak
peèlivì (nebo nedbale) Flavius letos
vyèistil nádr��

Asi 800 metrù severnì od �ivty
(cesta je vyznaèená dvìma øadami
kamenù) se rozkládá dal�í pozoru-
hodnost: místní sad, jej� v padesá-
tých letech na základì vykopávek ze-
mìdìlských zídek rekonstruovali
odborníci. Kamenné zídky obnovili
a vysázeli tu plodiny, které se tu pì-
stovaly: karob (tomu se prý daøí nej-
lépe), fíkovníky, mandlovníky, �vest-
ky, olivovníky, granátová jablka,
meruòky a vinnou révu. O zavla�o-
vání se postaral (a dosud stará) do-
chovaný systém kanálkù vyspádova-
ných smìrem k sadu.

A VEDLE�
Hned vedle nabatejského mìsta se na-
chází budova, která je zajímavá témìø
stejnì jako sám archeologický park: je
to hospodáøství, které spoleènými si-
lami v devadesátých letech minulého
století z ruin (nikoli byzantských dob,

ale ze tøicátých let minulého století)
rekonstruovali man�elé Dina a Ami.
Pøízemní budova zahrnuje velkou jí-
delnu, její� stìny zdobí Amiho sbírka
zbraní, které nalezl v pou�ti, a ohrom-
ný dvùr, který stíní pergola porostlá
vínem, a dále nìkolik pokojíkù,
v nich� se mohou ubytovat turisté.
Objevily jsme v nich nejen v�e po-
tøebné, ale té� vylekanou pou�tní
my�ku a na polièce kní�ku od jedné
z pøedchozích náv�tìv � k na�í radosti
to byla kniha To je Praha z naklada-
telství Baobab. Kromì nás tu právì
pobývali ornitologové, kteøí se vydali
pozorovat místní ptactvo; aè tu lze prý
zahlédnout i supy, my jsme narazily
jen na drobného bìloøita. 

Zdej�í paní domu Dina poklidnì dr-
tila nasu�ené byliny do velkých kovo-
vých mís a vyprávìla nám, jak vypadá
zdej�í �ivot: ona a man�el pocházejí
z mìsta, ale zakotvili tady, proto�e
mají rádi prostor a pou�t� � farmu
opravili a rádi na ní pracují; vodu si
pøivedli vlastnoruènì vykopaným po-
trubím z nedaleké vojenské základy
a mají jí dostatek. Turistická sezona
trvá od února do bøezna, pak u� je
horko (i kdy� v domì a na dvoøe je
pøíjemnì), a pak na podzim v øíjnu
a v listopadu. Pro dìti jezdí ka�dé
ráno �kolní autobus � a té dìlostøelby,
která je èím dále hlasitìj�í, se nemusí-

me bát, to je jen vojenské cvièení. Po-
radila nám také, jak dorazit k cíli na-
�eho dal�ího putování z neobvyklého
místa: jak spatøit kráter Ramon nikoli
z pozorovatelny v mìsteèku Micpe
Ramon, ale z hory Ramon, nejvy��ího
vrcholu v oblasti. 

(pokraèování na str. 15)

�ivta: Zdobený portál. Foto Eva Køivohlávková.

Po výstupu na horu Ramon: První, druhá, tøetí�

�a ètvrtá. 



V minulých týdnech vy�el ji� ètvrtý svazek
kni�ní øady �idé � dìjiny � pamìt� Naklada-
telství Lidové noviny. Kniha Jen pro pení-
ze?, ji� do èe�tiny výbornì pøelo�ila Veroni-
ka Dudková, je skupinovou biografií pìti
pra�ských rodin �idov-
ských velkomì�t�anù 19.
století. Autorka, Martina
Niedhammer, dokázala
v této knize nejenom pøi-
spìt k historii �idù v Pra-
ze a v Èechách, ale pøed-
kládá i pøesvìdèivé teze
k obecné �idovské histo-
rii, které zpochybòují bì�-
né interpretace. 

NOVÁ 
INTERPRETACE
Kniha je rozdìlena do kapitol podle �es-
ti reálných nebo imaginárních míst. Na
základì místnì vázaných témat umo�-
òuje tato kompozice pou�ít rozdílné
perspektivy v pøístupu k tématu. Jeruza-
lémský ostrov na Vltavì reprezentuje
prùmyslové podnikání a obchodnický
�ivot; �ofín na Novém Mìstì spolkové
a spoleèenské dìní; templ v Du�ní ulici
zastupuje �ivot nábo�enský; c. k. dvorní
kanceláø ve Vídni je obrazem administ-
rativního i politického zakotvení a obra-
zem vyjednávání; vila Portheimka,
obydlí rodiny Porgesovy na Smíchovì
u Prahy, reprezentuje rodinný �ivot
a koneènì Jeruzalém tu figuruje coby
�emocionální útoèi�tì� i místo charita-
tivních experimentù.

Výsledek takovéto hluboké a mnoho-
vrstevnaté analýzy je pøínosem v nìkolika
ohledech. Martina Niedhammer názornì
ukazuje, jak pøíslu�níci �idovských rodin
jednali v mnoha smìrech sebevìdomì, ak-
tivnì a kreativnì. Tím zpochybòuje per-
spektivu �participace asimilací� nebo jed-
nostranné �akulturace�, je� pøevládá ve
vìdecké literatuøe (zvlá�tì té èesky psané).

Autorèina mikroanalýza sociálních
vztahù pìti �idovských rodin dokládá
�íøi kulturních, politických a charitativ-
ních aktivit, je� zcela pøirozenì zapada-
ly do kontextu pra�ské elity pøíslu�níkù
zámo�ného støedního stavu: napøíklad
podpora Vlasteneckého muzea, Mì�t�an-
ské besedy nebo �ivnostenského spol-

ku, zájem o ideu bohemismu nebo aus-
troslavismu, úèast na prominentním hu-
debním �ivotì mìsta (u Porgesù hrál na
koncertech napøíklad i Antonín Dvoøák,
Julii Lämelovou uèil na klavír Václav

Jan Tomá�ek, Sophii
Lämelovou zase Carl
Maria von Weber).
Soukromé i spoleèenské
kontakty tìchto rodin
zároveò pøekraèovaly
hranice zemì. �idov�tí
podnikatelé se znali ne-
jen s místními osob-
nostmi jako Franti�ek
Palacký a jeho zet�Fran-
ti�ek Ladislav Rieger,
ale i Johann Wolfgang
von Goethe, Heinrich

Heine a Rahel Varnhagenová. Jak v�ak
autorka pøesvìdèivì ukazuje na nábo-
�enském �ivotì, na svatebních a pohøeb-
ních rituálech i na Lämelovì charitativ-
ním projektu v Jeruzalémì, tato inkluze
a aktivní úèast na kulturním, politickém
a prùmyslovém �ivotì Prahy a Evropy
neznamenala pro tyto rodiny oslabení
nábo�enských hodnot a významu �idov-
ského spoleèenství. 

PRA�SKÁ SPECIFIKA
Fascinující je také autorèina nová inter-
pretace nobilitace prvních �idù, mezi
nimi i nìkterých pøíslu�níkù zkouma-
ných rodin. Tato interpretace odporuje
bì�nému výkladu nobilitace jako aktu,
jím� �idovská elita dávala pøednost in-
dividuální emancipaci pøed emancipací
obecnou. Martina Niedhammer vypoèí-

tává velké mno�ství snah zejména rodi-
ny Lämelových a Porgesových o eman-
cipaci v�ech �idù na území Èech. Jestli-
�e ve star�í generaci mìla taková
vyjednávání o emancipaci �idù pøevá�-
nì podobu �ádostí o milost spojených se
skvostnými dary, pak v mlad�í generaci,
napøíklad u bratrù Porgesových ve tøicá-
tých letech 19. století, probíhalo jednání
spí�e na bázi pøediva rozsáhlých trans-
nacionálních kontaktù a na podkladì
dlouhodobých strategií. Jak autorka de-
tailnì a s vyu�itím pøesvìdèivých doku-
mentù demonstruje, docházelo k nobili-
taci tìchto osob nikoli proto, �e by
upøednostòovaly individuální emancipa-
ci pøed emancipací obecnou, ale naopak
proto, �e stát emancipaci v�ech �idù dù-
slednì odmítal a individuálního pøí-
mluvce radìji umlèel nobilitací.

Na nìkolika místech knihy se pøipomí-
nají specifické rysy pra�ských �idovských
elit a jejich rodin. Zaprvé: Autorka konsta-
tuje, �e na rozdíl od Vídnì a Budape�ti
nová �idovská ekonomická elita po roce
1800 pocházela ze starých pra�ských rodin.
Pøi ustavování vrstvy zámo�ného mì�t�an-
stva mezi �idovským obyvatelstvem tedy
hrála migrace jen okrajovou roli. Zadruhé:
bohatství tìchto rodin pocházelo hlavnì
z èinnosti ve sféøe velkoobchodu. Na rozdíl
od bankéøských rodin z Frankfurtu nebo
Vídnì nebyla �ádná z tìchto pra�ských ro-
din spojena s nìkdej�ími dvorními faktory.
Na jiném místì v knize nalezneme tøetí

specifikum Prahy: �Aèkoli v Praze podob-
nì jako v øadì dal�ích mìst nebyly proti�i-
dovské nálady výjimkou, podíleli se pøed-
stavitelé �idovských elit nejpozdìji od
ètyøicátých let 19. století �ivì na místním
spolkovém �ivotì� (s. 55). �Je kupøíkladu
nápadné, �e v Praze nelze od poloviny 19.
století dolo�it �ádné snahy ustavit svébytný
�idovský spolkový a spoleèenský �ivot za-

14 VÌSTNÍK 5/2017

ZE �IVOTA
PRA�SKÝCH MÌ� ¡TANÙ
O skupinové biografii Jen pro peníze?

Letohrádek Portheimka, kde Porgesové poøádali komorní koncerty a spoleèenská setkání. Foto archiv.



lo�ený na etnických (nenábo�enských)
principech, jak se èasto dìlo v jiných støe-
doevropských mìstech, v neposlední øadì
v reakci na výluèné nároky ne�idovských
spolkù� (s. 55, pozn. 7).

POKOJNÉ SOU�ITÍ
Ètenáøe v�ak zároveò pøekvapí, �e tako-
váto klíèová informace se objeví v po-
známce pod èarou. Autorka by byla mo-
hla toto zji�tìní dále prohloubit a tázat
se po dùvodech i proto, �e jako vysvìt-
lení by mohly poslou�it její vlastní døí-
vìj�í teze. Nesouvisí skuteènost inkluze
�idovských elit ve dvacátých a tøicátých
letech 19. století s tím, �e �lo o rodiny,
které byly u� dlouho souèástí pøediva
sociálních vztahù ve mìstì a prostøedí
dobøe znaly? A vzhledem k tomu, �e se
nejednalo o bývalé dvorní faktory, byla
i jejich startovní pozice v obchodnic-
kém �ivotì srovnatelná s pozicí jiných
mì�t�anských podnikatelù z køest�an-
ských rodin, a proto byla i jejich spoleè-
ná úèast na spoleèenském �ivotì pro
obì strany pøijatelná.

Skuteènost nápadnì smírného sou�ití
køest�anských a �idovských rodin boha-
tých mì�t�anù v Praze, kde pøinejmen-
�ím pøed rokem 1848 bylo pøi spoleèen-
ských pøíle�itostech dùle�itìj�í sociální
prostøedí hostù ne� jejich etnicko-nábo-
�enská pøíslu�nost, by mohla také po-
slou�it jako dal�í vysvìtlení pro pozdìj-
�í mimoøádné inkluze �idovské elity
mezi pra�skou nìmeckou horní vrstvu.
(K inkluzi pra�ské �idovské elity na
konci 19. století viz zejména Gary Co-
hen: The Politics of Ethnic Survival:
Germans in Prague, 1861�1914, rev. 2.
vyd., Lafayette 2006.)

Martinì Niedhammer se podaøilo na-
psat inovativní, fundovanou a my�lenko-
vì bohatou knihu, která nám poskytuje
plastický a mnohovrstevnatý pohled do
zpùsobu my�lení, v�edního dne a sebei-
dentifikace pìti �idovských rodin zámo�-
ných pra�ských mì�t�anù. Zároveò je její
kniha nepøehlédnutelným, dùle�itým
pøíspìvkem k historii �idù na území
Èech a habsburské monarchie i k historii
Prahy. 

KATEØINA ÈAPKOVÁ

(Martina Niedhammer: Jen pro peníze?
Pra�ské �idovské elity v 19. století �
skupinová biografie 1800�1867. Vydalo
Nakladatelství Lidové noviny v Praze
roku 2017. Z nìmèiny pøelo�ila V. Dud-
ková. 262 stran, dop. cena: 299 Kè.)

CESTA DO POU�TÌ
(dokonèení ze str. 13)
�To místo je pøekrásné, stojí za to tam
zajet.� A mìla pravdu.

MÌSÍÈNÍ KRAJINA
JAKO PAMÁTNÍK
Hora Ramon, har Ramon, o nadmoøské
vý�ce 1035 metrù, se nachází zhruba
sedm kilometrù od hranic s Egyptem.
Silnice èíslo 171, po
které pokraèujete poté,
co jste minuli Micpe
Ramon, a� máte do-
jem, �e jste zabloudili,
zde v podstatì konèí.
Nad povrch pou�tì vy-
ènívá hora Ramon jen
asi 250 metrù, ov�em
stoupáte-li po ní ve
vìtru a de�ti, jako se
po�tìstilo nám, pøipa-
dá vám celkem vysoká.
Ostatnì celá oblast Ne-
gevského pohoøí, je� se
táhne od Micpe Ramon
a� do Egypta, se vyznaèuje chladnìj�ím
podnebím a mno�stvím srá�ek (i snìho-
vých).

Negevské krátery mají zvlá�tní jmé-
no � machte� (hmo�díø) �, které znaèí
prohlubeninu v zemi, kterou nezpùso-
bil naráz meteoru, ale eroze pùdy, po-
demleté spodními vodním proudem;
útvar, který je ze tøí stran uzavøen
a ètvrtou z nìj
odtéká voda.
V encyklope-
diích se dále
doètete, �e ná-
zev Ramon po-
chází z arab-
ského slova
Ruman, tedy
Øímané. �e na
celém svìtì se
nachází pou-
hých sedm
machte�ù,
z toho �est v Izraeli a jeden v Egyptì
a �e nejznámìj�í a nejvìt�í je právì
Machte� Ramon � mìøí 40 kilometrù
na délku a na �íøku 2�10 kilometrù. 

Machte�e vznikly pøed nìkolika
sty miliony let, a to tak, �e z dne�ní
oblasti Negevské pou�ti ustoupilo
moøe � dle geologického slo�ení lze

urèit, �e horní vrstvy tìchto kráterù
tvoøily pùvodnì jeho dno. Po ústupu
moøe byly machte�e vyvý�eninami,
které postupem èasu podléhaly ero-
zi, kdy� se do jejich vnitøku dostala
voda. Z vyvý�enin se tak propadem
pùdy staly krátery. Na dnì nejvìt�í-
ho machte�e Ramon byly nalezeny
geologické vrstvy star�í pøes 200
milionù let. 

To v�e je dobré vìdìt, ale i kdybyste
to neznali, pøi pohle-
du do téhle nekoneèné
liduprázdné krajiny,
do �iroce rozevøené-
ho kráteru, zbarveného
modrofialovou barvou,
tvoøícího propast, do
ní� jako by vplouvalo
nebe, se vám pøedsta-
va vìèného trvání rá-
zem vybaví. 

Na vrchol Ramonu
pøed nìkolika lety
umístili tabuli na pamìt�
posádky raketoplánu
Columbia, jen� ztros-

kotal 1. února 2013. Její izraelský èlen,
kapitán Ilan Ramon, tuhle oblast miloval
a právì po ní pøijal nové jméno � rodné
Wolferman po svém otci, který uprchl do
Izraele pøed nacismem roku 1935, zmì-
nil na Ramon. Po zahynulých kosmonau-
tech se teï jmenuje sedm èerných èedi-
èových kopcù na dnì kráteru. 

Dé�t�náhle vystøídalo slunce, oblo-
ha se vyèistila
a nad kráterem
se rozevøela
duha. 

�Tvá jsou
nebesa a tvá je
zemì,� èteme
na pamìtní ta-
buli a úryvek
z �almu jako
by na tomto
místì nemohl
znít výsti�nìji.

A tak kdy�
se èlovìku zasteskne, mù�e si pøedsta-
vit paní Dinu, jak beze spìchu pøebírá
nasu�ené byliny a míchá koøení zatar,
nebo duhou ozáøený pestrobarevný
kráter, a pøi vìdomí toho, �e taková
místa existují a trvají a trvat budou, je
mu hned veseleji.

ALICE MARXOVÁ
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Pamìtní deska. Foto Martina Pojarová.

�Tvá jsou nebesa a tvá je zemì.� Foto M. Pojarová.



Nejstar�í �idovský høbitov ve Vídni mìl
zajímavý osud a dìjinné katastrofy pøeèkal
témìø zázrakem. Z ulice ho nespatøíte � je
ukrytý v prostoru za vysokou moderní bu-
dovou místního �idovského Domova seni-
orù a dostanete se k nìmu jen pøes jeho
vrátnici a vstupní halu. Zrestaurované ná-
hrobky pak mù�ete obdivovat z døevìné
plo�iny stojící nad høbitovem, na nìm� stá-
le probíhají záchranné práce.

SMLOUVA NA VÌÈNÉ ÈASY
Høbitov Rossau (na adrese Seegasse 9
v devátém okrsku) byl zalo�en roku 1540
a jeho renesanèní a barokní náhrobky
oznaèovaly místo posledního odpoèinku
øady osobností obnovující se vídeòské ko-
munity (tu pùvodní, støedovìkou, ukonèila
násilná likvidace roku 1421). Mimo jiné tu

byli pohøbeni dva mu�i, kteøí se zaslou�ili
o to, aby po vypovìzení �idù z Vídnì roku
1670 høbitov nezanikl. Prvním z nich byl
kupec Jakob Koppel Fränkel, ve druhé pùli
17. století nejmajetnìj�í �id habsburské
metropole, jen� zaplatil 4000 guldenù za
to, �e pøedstavitelé mìsta pøislíbili, �e høbi-
tov �zachovají na vìèné èasy�. O dvì de-
sítky let pozdìji høbitov odkoupil dvorní
bankéø Samuel Oppenheimer, nechal opra-
vit náhrobky a kolem pozemku dal posta-
vit kamennou zeï. Høbitov se pou�íval a�
do konce 18. století; poté se na nìm ji� ne-
pohøbívalo, ale jeho zhruba 950 náhrobkù
zùstalo zachováno.

Bìhem køi�t�álové noci v listopadu 1938
zboøili nacisté a jejich místní pomahaèi
s jednou výjimkou v�echny vídeòské syna-
gogy, høbitovy pøeèkaly. Rozkaz srovnat se
zemí i �idovská pohøebi�tì vydali roku
1941, mnoho høbitovù v zemi v letech
1943�1944 skuteènì znièili. Kdy� mìlo do-
jít na høbitov v Seegasse, rozhodlo se nìko-
lik zbývajících èlenù ji� zdecimované ko-
munity, �e se pokusí alespoò èást náhrobkù

zachránit: nìkteré ukryli v �idovském oddì-
lení Ústøedního høbitova a dal�í zakopali
pøímo na starém høbito-
vì. Ze zachráncù válku
nikdo nepøe�il, a tak se
o ukrytých kamenech po
válce nevìdìlo, a vzhle-
dem k tomu, �e obec za-
èínala od zaèátku a øe�ila
základní existenèní pro-
blémy, o jejich osud se
nikdo ani pøíli� nestaral.

POMALU,
ALE JISTÌ
S péèí o nejstar�í �idov-
ské pohøebi�tì ve Vídni
se zaèalo pozdìji. Roku
1978 vídeòská radnice
oficiálnì obnovila sta-
rou smlouvu s �idovskou komunitou a za-
vázala se, �e ho nechá na své náklady
opravit, co� se také sice zvolna, ale úspì�-
nì dìje. Na poèátku osmdesátých let se na
nìj vrátily náhrobky z Ústøedního høbitova
a høbitov byl znovu otevøen. Se systema-
tickými restauraèními pracemi se zaèalo
pøed nìkolika lety díky velkolepému obje-
vu: kdy� se pøenesené zachránìné náhrob-
ky osazovaly na místo, narazilo se na ukry-
té kameny a práce nabyly mnohem �ir�ího
rozmìru. 

Vyhledávání zakopaných náhrobkù, je-
jich oprava a osazování stále probíhá a dle
slov Raimunda Fastenbauera, tajemníka ví-

deòské �idovské obce, tyto práce budou tr-
vat je�tì alespoò deset let. Neoèekává se, �e
budou nalezeny v�echny kameny. Dosud
jich bylo odhaleno na 350, vìt�ina z nich

ji� stojí a v proøídlých øadách zaplòuje trav-
natý prostor. Ty, které u� jsou opravené
a osazené, pøipomínají materiálem, tvary
a dekorací náhrobky a renesanèní tumby,
které známe ze Starého �idovského høbito-
va v Praze. Opravena je napøíklad krásná

mohutná tumba rabína Samsona Werthei-
mera (1658�1724), dvorního �ida císaøe
Leopolda I., u nìho� pùsobil jako finanèní
poradce a vìøitel (podobnì jako jeho kole-
ga rabín Samuel Oppenheimer). Jak vidíme
na pøedváleèném snímku, døíve stávala
uprostøed dal�ích, podobnì majestátních
a zdobených náhrobkù, nyní záøí u høbitov-
ní zdi témìø osamocenì. Z nìkterých ná-
hrobkù zbyla pouhá torza, u jiných je za-
chován více ménì kámen celý, ale nápis
i dekorace zmizely nebo se zachovaly jen
èásteènì. Jeden náhrobek je tvoøen úlomky
nìkolika znièených kamenù a èásti náhrob-
kù byly vsazeny také do høbitovní zdi

(mezi nimi jsou i ty, kte-
ré pocházejí ze zdevas-
tovaných høbitovù mi-
mo Vídeò). 

Zatím se bohu�el ne-
podaøilo nalézt tumbu
Samuela Oppenheime-
ra, jen� se o místní høbi-
tov tolik zaslou�il, ani
jeho pøedchùdce Jakoba
Fränkela. Ale jejich
péèe a snaha zajistit
høbitovu ochranu na
�vìèné èasy� jako by
pøece jen nìjak fungo-
vala� 

ALICE MARXOVÁ

(Text byl napsán s pomocí Zahranièní
kanceláøe mìsta Vídnì Eurocomm-PR
v Praze.)
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NEJSTAR�Í VE VÍDNI
O druhém �ivotì ukrytých náhrobkù

Hrobka rabína Samsona Wertheimera. Foto archiv.

Souèasný pohled. Foto Monika Je�ková.

Takhle vypadal høbitov roku 1904. Foto: Rakouská národní knihovna /Interfoto/
Alamy Stock Photo.



Filmová dramata odehrávající se v soud-
ních síních mají díky svému prostøedí
a napìtí velké kouzlo a nìkolik z nich (za
v�echny jmenujme Dvanáct rozhnìva-
ných mu�ù) patøí ke zlatému fondu svìto-
vé kinematografie. Britsko-americký sní-
mek Popírání holokaustu re�iséra Micka
Jacksona, jen� byl u� uveden i do èeských
kin, sice filmaøsky k tìm nejlep�ím svého
�ánru nepatøí, ale pøesto stojí za vidìní:
Zabývá se tématem, které je v souèasné
dobì velmi naléhavé: jak snadné je pøed-
kládat lidem �alternativní pravdy� a jak je
dùle�ité se vùèi nim jasnì vymezit.

MÍSTO ÈINU
Proè vlastnì britský popíraè �oa a historik
samouk David Irving roku 1996 za�aloval
americkou historièku holokaustu Deboru
Lipstadtovou a nakladatelství Penguin
Books za urá�ku na cti a dokonale si tím
�nalétl na vidle�, je otázkou. Snad mìl po-
cit, �e je tak uznávaný (co� mu tehdy stvr-
zovala vydání jeho knih i jeho pøekladu
Goebbelsových deníkù v Británii i Ameri-
ce), �e proces nemù�e prohrát, nebo si
myslel (a tak to ve filmu formuluje sama
Lipstadtová), �e se autorky jako �eny a �i-
dovky nemusí bát. Proces a s ním spjatou
medializaci mohl pova�ovat za dobrou
pøíle�itost, jak na zcela legální pùdì obha-
jovat své názory: Lipstadtová ho toti� iri-
tovala právì tím, �e s ním odmítala jakko-
li diskutovat. Mohl si té� pøedstavovat, �e
Penguinu kniha za proces nebude stát
a pokusí se mu nìjak vyhnout.

Nakladatelství Penguin Books je ale na
soudní pøe zvyklé, a pokud se nìjakého au-
tora rozhodne vydat, ctí jeho názory èi
umìlecké kvality a bojuje za nì: tak roku
1960 poté, co vydalo román Milenec Lady
Chatterlyové, hájilo D. H. Lawrence; na
sklonku osmdesátých let pøes varování
publikovalo Rushdieho Satanské ver�e
(následovaly exploze v nìkolika skladech
nakladatelství) a roku 1993 vydalo práci
D. Lipstadtové Popírání holokaustu, sílící
útok na pravdu a pamìt�(è. 2001, 2006),
v ní� autorka mj. rozebírá Irvingovu meto-
du a nazývá ho �jedním z nejnebezpeènìj-
�ích mluvèích popírání holokaustu�. Kdy�
Irving nakladatele a historièku v Londýnì
za�aloval, dùkazní bøímì bylo dle britské-
ho zákona na nich. Jinými slovy museli
dokázat, �e evrop�tí �idé byli bìhem �oa
cílenì a masovì vyhlazováni v plynových

komorách a �e Irving tím, �e toto vra�dìní
popírá, a navíc tvrdí, �e Hitler nikdy maso-
vé zabíjení �idù nenaøídil, vìdomì falzifi-
kuje historii. 

Lipstadtová pokládala skuteènost, �e pøed
soudem se ocitla �sama historie� za absurdní
a byla odhodlaná svìdèit a spolu s pøe�iv�í-
mi Irvingovy teze pøed soudem vyvrátit.
Jen�e její zástupce Antony Julius (jeden
z nejlep�ích britských právníkù a souèasnì
znalec moderního antisemitismu) rozhodl,
�e jakkoli je Lipstadtová samozøejmì schop-
ná Irvinga usvìdèit pravdivými argumenty
a logikou, hrozí, �e Irving ji, ale hlavnì pøe-
�iv�í �ukøièí� a utluèe svou demagogií (jak
to umí, pøedvádí hned první scéna filmu,
kdy se na uvedení knihy Popírání holokaus-

tu lidé z publika vùèi Lipdstatové vymezují
a vyèítají jí, �e to, �e nechce s Irvingem dis-
kutovat, je �nedemokratické�, a poté stojí
frontu na Irvingovu kní�ku, ji� autor rozdává
zdarma). A. Julius proto svému týmu naøídil,
�e na popíraèe je nutno se pøipravit jako na
kteréhokoli jiného lháøe, usvìdèit ho jeho
vlastními výroky a konkrétními dùkazy
z místa èinu.

�DRUHÁ STRANA SPORU�
Procesu, jen� zaèal v lednu 2000 a trval osm
týdnù, pøedcházela dùkladná pøíprava, je�
zahrnovala i cestu do Osvìtimi, kde skupi-
nu právníkù provedl historik architektury
Robert Jan van Pelt. Ten dostal za úkol pøi-
pravit forenzní analýzu trosek osvìtim-
ských krematorií a dal�í materiály. Jeho
zpráva zalo�ená na konkrétních dùkazech
o masovém zabíjení plynem nakonec èítala
900 stran a pøedstavovala klíèové svìdectví
obhajoby stejnì jako výpovìï profesora

historie z Univerzity v Cambridgi Richarda
J. Evanse a dal�ích odborníkù. Ti shrnuli ne-
jen Hitlerovu proti�idovskou politiku a jeho
roli v promy�lené genocidì evropských
�idù, ale detailnì zmapovali Irvingovu me-
todu vìdomého pøekrucování historických
pramenù k prospìchu svých tezí i jeho na-
pojení na extrémnì pravicová a neonacistic-
ká seskupení (ve�kerou tuto zásadní doku-
mentaci obhajoby lze nalézt na stránkách
www.hdot.org). 

Snímek Popírání samozøejmì nemù�e
zachytit v�echny výpovìdi, a tak se (snad a�
pøíli� polopatickým zpùsobem) soustøeïuje
jen na nejdùle�itìj�í a nejdramatiètìj�í body,
kdy odborníci Irvinga v rámci køí�ového
výslechu pøichytili pøi l�i. Zachycuje ale
také Irvingovu ochotu bavit se s médii
a hlavnì ochotu médií bavit se s Irvingem �
brát ho jako rovnocennou �druhou stranu
sporu�. A tak v den, kdy pøelíèení bylo pøe-
ru�eno ve chvíli, kdy Irving prohla�uje
��ádné díry [tj. otvory pro komíny na kre-
matoriu] znamenají, �e nebyl �ádný holo-
kaust (no holes, no holocaust)�, tato slova
do titulkù pøebírají nìkteré senzacechtivé
londýnské deníky... V dokumentárních zá-
bìrech je Irving zobrazen v akci: jako øeè-
ník na neonacistických shromá�dìních,
jako hrubián, který urá�í pøe�iv�í, a jako za-
stánce �obyèejných lidí�, které holokaust u�
nudí. Film zaznamenává i to, co procesu
pøedcházelo: pøinejmen�ím zvlá�tnì pùsobí
pøedstavitelé britské �idovské komunity,
kteøí D. Lipstadtovou v podstatì �ádali, aby
se s Irvingem pokusila domluvit.

Jak proces dopadl, je známo: Irving byl
soudnì usvìdèen jako mu�, který zlovolnì
klame, jeho popíraèské teze byly stopro-
centnì vyvráceny. Jeho povìst rozsudkem
trvale utrpìla, v nìkolika evropských ze-
mích byl za své výroky souzen. 

Jen�e: poslední scéna filmu úplnì optimis-
ticky nevyznívá � zachycuje Irvinga v tele-
vizní debatì, v ní� vehementnì tvrdí, �e jeho
prohra byla vlastnì vítìzstvím a �e v�e je úpl-
nì jinak. Dal�í øeèník dodává, �e �kdyby se
práce kteréhokoli historika podrobila tak
pøísným mìøítkùm, kdo by obstál?�. Zatímco
filmová Deborah Lipstadtová (ji� ztvárnila
hereèka Rachel Weiszová) znechucenì vypí-
ná televizor, skuteèná historièka charakteri-
zuje zásadu, ji� uèí i své studenty, takto:
�Máte-li nìjaký názor, musíte ho podepøít
fakty; pokud to nedoká�ete, nemá vá� názor
cenu, nebo je to názor zalo�ený na l�i. Ne-
mù�ete pøedkládat nepravdivou verzi skuteè-
nosti � je buï pravda, nebo le�.� Zní to sa-
mozøejmì, ale film Popírání ukazuje, �e tak
úplnì jednoduché to není.                          (am)
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Rachel Weiszová v hlavní roli filmu.

PENGUINS BOOKS VERSUS D. IRVING
O filmu Popírání holokaustu
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Dne 7. února zemøel ve vìku 81 let básník,
pøekladatel, scenárista, dramatik a profesor
dramaturgie a autorské tvorby na Divadelní
fakultì JAMU v Brnì ANTONÍN PØIDAL. 

Pocházel z Prostìjova, po studiu jazykù na
brnìnské filozofické fakultì pracoval v �ede-
sátých letech v literárnì-dramatické redakci
Èeskoslovenského rozhlasu. V roce 1970 mu-
sel rozhlas z politických dùvodù opustit a ná-
sledujících devatenáct let, kdy byl na indexu
ne�ádoucích, se vìnoval hlavnì pøekladatel-
ské èinnosti (mnoho jeho pøekladù vy�lo pod
cizími jmény). Po listopadu 1989 pøedná�el
na Divadelní fakultì JAMU v Brnì a spolu-
pracoval s Èeskou televizí (moderoval Klub
netopýr a Z oèí do oèí). Je autorem nìkolika
publicistických knih, dvou svazkù divadel-
ních a rozhlasových her a ètyø básnických sbí-
rek (Neznámí ve mìstì, Smrt na ostrovì, Sbo-
hem ale èemu, Zpovìdi a odposlechy).

Vynikajícím zpùsobem pøelo�il øadu
dìl anglických a �panìlských autorù (mj.
F. Garcíi Lorcy, P. Whitea, J. Updika èi J.
Hellera), pøedstavil èeským ètenáøùm Jic-
chaka Ba�evise Singera (rozsáhlým výbo-
rem z jeho povídek nazvaným Stará láska)
a po Pavlu Eisnerovi se zhostil úkolu pøe-
vést do èe�tiny krkolomné slovní pøemety
�ákù jedné tøídy newyorské Veèerní pøí-
pravné �koly pro dospìlé a jejího nejsvéráz-
nìj�ího �áka, krejèího Hymana Kaplana.
�Slabé, omylné postavièky se na tìchto strán-
kách utkávají s vesmírem jazyka, a je to boj
s pøesilou, pøesnou a krásnou, ba skvostnou �
právì proto v�ak pøesilou,� napsal A. P.
v úvodu ke knize Pan Kaplan má stále tøídu
rád od Lea Rostena. Pøidal tuto vesmírnou
pøesilu pøevedl do rodného jazyka s jazyko-
vým mistrovstvím, fantazií i láskou. Pøíhody,
je� vy�ly v nìkolika vydáních, jsou stále po-
pulární, a to i díky jejich rozhlasové podobì,
kterou pøekladatel sám pøipravil a zre�íro-
val. Z knihy (z vydání z roku 1988) pøetis-
kujeme 7. kapitolu.                                  (am)

*  *  *
Navzdory pánì Kaplanovì krkolomné
výslovnosti, scestné gramatice a barbar-
skému pravopisu byl profesor Parkhill
odhodlán jednat s ním tak, jak jednal
s ka�dým jiným �ákem. To, �e pan Ka-
plan mluvil o feudální �lechtì jako o �fe-
duální �plechtì� nebo �e z dechového
kvinteta udìlal �dýchavý kvikneto�, ne-
byl pøece dùvod, aby mu pøi vyuèování
nevìnoval právì tolik èasu jako ostat-
ním. (Pedagogovo odhodlání v�ak pøece
jen malièko povadlo, kdy� pan Kaplan
prohlásil, �e protiklad slovesa �vdecho-
vat� je �mrtfol�).

Teï stál tento student na stupínku
vedle katedry a s úsmìvem se chystal
vychrlit na své spolu�áky (s nimi� nì-
kdy jednal jako se svými �áky) tøíminu-
tový referát. (Profesor Parkhill èasto
�asl, jak mohou být tøi minuty mluvního
cvièení dlouhé.)

�Mluvte, prosím, pomalu,� nabádal
ho pan profesor. �Pamatujte, pane Ka-
plane, �e nezále�í na tom, jak rychle
mluvíte nebo kolik toho stihnete øíct...
Sna�te se mluvit pøesnì, prostì, bez od-
boèek. A vyslovujte co nejzøetelnìji.�

Záøivý oblouèek na cherubovì tváøi
se roz�íøil.

�A pozor na znìlé a neznìlé souhlás-
ky! Stále je zamìòujete, proto�e jejich
artikulaci nevìnujete patøiènou péèi.�

�Pamprésor, já dnes vìnuju takovou
peèu,� vzepjal se pan Kaplan jako kùò
na startu, ��e budete èekápnutej.�

�Øíkáme: pøekvapen, pane Kaplane...
Tøído, pokud budete chtít nìco opravit,
mù�ete referát kdykoli pøeru�it.� Nechat
tøídu, aby do mluveného projevu zasa-
hovala, bylo velmi blahodárné. Nejen�e
se tím pozornost poslouchajících udr�o-
vala na maximu, ale promlouvající si
dávali co nejvíc zále�et. Opravy od spo-
lu�ákù místo od vyuèujícího jim toti�
pøipadaly jaksi potupné. �Tak prosím,
pane Kaplane. Mù�ete zaèít.�

Pan Kaplan ztuhl pýchou a zajiskøil
u�lechtilostí. Miloval øeènická cvièení.
Miloval domácí úkoly, které mohl na-
psat na tabuli. Po pravdì øeèeno miloval
v�echno, co mu umo�òovalo být støe-
dem pozornosti. Pøimhouøil oèi, �kubl
man�etami a upøel zrak do vesmíru.
�Tamyjapanóve � myslim, �e tak se má
oslovi dùvodem ��

�Oslovit úvodem,� ozval se pan profe-
sor.

�Spráfnì,� pøisvìdèil pan Kaplan. Pak
vykrou�il gesto hodné kardinála. �Ponì-
vaè dnes máme treperáty, vypral sem za
moje tema �� 

�Referáty, pane Kaplane,� pøeru�il ho
vyuèující, �a za své téma.�

�Vypral sem za své terna mùj � né,
svùj � volný èas!� Profesor Parkhill po-
tì�ené pøikývl.

Pan Kaplan odpovìdìl pøikývnutím
je�tì potì�enìj�ím. �Meno na svùj refe-
rát je: Moje houby.�

�Va�e co?� vyvalila oèi Fanna Gid-
witzová.

�Moje houby.�
�Neøika se houby, ale usta,� pouèila

ho Olga Tarnovská.
�Usta nejsou houby,� odrazil ji pan

Kaplan.
,A houby nejsou usta!� køikla opo-

nentka.
�Myslíte huby, sleèno Tarnovská,� za-

sáhl profesor Parkhill, �co� je skuteènì
slovo nepatøièné, pokud jím oznaèujeme
lidská ústa. Ale to pan Kaplan nedìlá.
Má na mysli houby lesní, viïte, pane
Kaplane.�

�Èesnì tak,� zdrtil pan Kaplan sleènu
Tarnovskou opovr�livým pohledem.
�Houby lesní a èírotní.� 

�Pøírodní.�
�Spráfnì. Moje houby sou �ecky mo�-

ny dùry. Lesni dùry, louèni dùry, horsky
dùry, prostì cik cak do èíroty. Jak míle
je venku teple a slùnì ��

�On myslí hobby!� zvolala sleèna
Mitnickova.

�Hroby?� zívl Oscar Trabish, právì
procitnuv�í z obvyklého zchrupnutí.

�A túry,� dodala sleèna Mitnickova.
�Tak budu �ikat hoby.� Pan Kaplan

akceptoval kritickou pøipomínku s vel-
korysým úklonem hlavy. �Jedna nul pro
Mitnick.� Vypjal hruï. �Ta oplocha! To
sluníèko! Ten úblnìk! Ty souchvostí!�

�Ta souhvìzdí!�
�Ty opláèky! Ten èistej stuch do plí-

cù! Ty pa�idy pod nohama! Ty cvrky
nepeskýho ptákovstva ��

�Nebeského ptactva,� vylekal se pan
profesor. �A cvrlikání, ne cvrky.�

�� ty cvrlikání nebeskýho ptactva
a �meláci a kobylinky, to �ecko sou zás-
raky èíroty.�

�Pøírody,� ohrnula ret sleèna Valuska-
sová.

�A zázraky,� kabonil se Vincente Pe-
rez.

PAN K*A*P*L*A*N a HOUBY
Na památku pøekladatele a básníka Antonína Pøidala

Foto archiv.
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�Jaký kobylinky?� u�klíbl se pan Mar-
cus. �Kobylky!�

Hymana Kaplana tyto hnidopi�ské
pøipomínky nezastra�ily.

�A fá�íme to, my lictvo? Víme to u�ít?
Cha? Né!� (Sleèna Mitnicková, kterou
bard provrtával pohledem, jako by za lid-
skou lhostejnost k pøírodì byla osobnì
odpovìdná, sklopila hlavu.) �Proto já dì-
lám moje hoby z èírotních turù... Tamyja-
panóve! Sítili vy nìkdy �ici korporátnì
nebo jednoplivnì, sítili vy ve va�em nitru
ty stromy, ty ptáèky spíváèky, ty tráfy, ty
flusy, ty �� 

Proto�e se ozvalo dvojí �enské za-
chichtání a jedno pobouøené �Flusy?�
byl nucen vìtu pøeru�it, ruku v�ak ne-
chal øeènicky pøedpa�enu.

Pan profesor si odka�lal: �Jakého slo-
va jste to pou�il, pane Kap�?�

�Já �ecky mo�ny.�
�Ale bylo mezi nimi jedno ��
�Flusy!� vyletìlo z paní Mosko-

witzové. �To slovo nesmi se �ikat, kde
sou damy! Flusy sou v blivátku, a ne
v sirotì!� Jako zralá �ena a matka se
paní Moskowitzová mohla ozvat i v si-
tuacích, které byly pro køehèí stvoøeníè-
ka ve tøídì pøíli� choulostivé.

�On asi myslí øeky,� osmìlila se ne-
smìle sleèna Mitnicková.

�Nemíchejte dvì jazyky, Kaplan!� za-
burácel pan Blattberg, a� se mu na vestì
rozhoupal øetízek, na kterém nosil zoub-
ky svých vnouèat.

Profesoru Parkhillovi, který se do-
mníval, �e �flusy� snad vznikly zkomo-
lením výrazu �v luzích�, náhle do�lo, �e
v pánì Kaplanovì mateø�tinì znamená
Fluss øeku.

�Pomiòte, Moskowitz, tiky, Mitnick,
já peru zpátky flusy, Blattberg, a dávám
�eky.�

�Øeky,� vzdychl pan profesor.
�Já je míluju! Já míluju èistej pozoun.

Já míluju v�eholení ptáèkù ��
��veholení! Musíte peèlivì artikulo-

vat.�
�V�eholení ptáèkù?� zachechtal se

Norman Bloom. �Odkdy maj ptáci fou-
sy?�

Jízlivý výpad trubadúrovi nevadil.
�A dy� ti ptáèkové ���eveholejou, tak je
mátinka èírota � jak se �iká � krása ne-
vítaná!�

Profesor Parkhill si mnul spánky.
Ano, epea pteroenta, okøídlená slova �
jen�e na køídlech pøíli� vratkých...

�Minulej tejden sem vyvez mou Sáru
do venkova. Já �ek: Sára, ty musi� rek-

rejovat. Ty musi� jen spávat, pu�írovat
a vyházet do èíroty. A ráno poválej v po-
stelu, jak dlouze se ti líbne.�

�Jak dlouho se ti líbí.�
�Ale má �ena? Poválela ona? Né. Vy-

házela ona? Malièko. Dy� sou dlouhole-
pý cviky � kdo odcvikne raz dva?...
Ka�dý ráno má Sára vstála v �est, at�
bylo hodin kolik chce.�

Tøídou otøásla exploze.
�Chyba!�
�Mi�ma�!�
�Krávina!� 
�Já umøu!�
�Tøído... no tak tøído!� prosil pan pro-

fesor. �Musíme se pøece ovládat! Pokud
chcete nìco opravit � ano, sleèno Mit-
nicková?�

S tváøí zrumìnìlou, ale hlasem neo-
chvìjným odpovìdìla Róza Mitnicko-
vá: �Jak mù�e pan Kaplan øíci, �e paní
Kaplanová vstala ka�dé ráno v �est, at�
bylo hodin kolik chce?�

Vybledlými stìnami zazmítala salva
smíchu.

�Správnì mu povìdìla!�
,At�nedìlá chlupáky!�
�U toho èelovìka je chyb jako pisku

na plá�i!� jásala Olga Tarnovská.
�Tarnovská,� zeptal se pan Kaplan

povznesenì, �máte èipominku, nebo
èedná�ku?�

�Kaplan!� osopil se Gus Matsukas.
�Vy by mìl sleènì Mitnick dìkovat!�

�Já po�lu sleènì telekrám.�
�Zleèna Tarnovská má zvatou prav-

du!� zabzuèel Wolfgang Schmitt.
�Tak jí dejte metáliji.� 
�Tøído ��
�Ustupte o píïu, pane Kaplan,� úpìla

Bessie Shimmelfarbová. �O jednu
píïu!�

�Já nedìlám píïalu, ale reperát,� opá-
èil pedant.

�Tøído! Soustøeïme se, prosím, na to
podstatné. Pane Kaplane, já� jsem pøe-
svìdèen, �e to, co jsme sly�eli ve va�í
poslední pasá�i, jste myslel jinak.�

�O kerou pasá�i jedná?�
�Sleèno Mitnicková,� øekl pan Parkhill,

�zopakujte, prosím, svou pøipomínku.�
�Já jsem øekla, �e urèit pøesný è-èas

v �est,� zakoktala sleèna, �a potom øíct
at� bylo hodin kolik chce � to nejde!�

Pan Kaplan na ni shlédl z vý�e Olym-
pu. �Pro nìkerý �eny mo�na nejde. Ale
moje �ena pudila ráno tak prso, �e vstá-
vala v �est, at� bylo hodin kolik chce!�

Výraz sleèny Mitnickové byl vskutku
srdceryvný. �Ale pane Kaplane, kdy� ��

�Nebuïte palíèatej, Kaplan!� zahømìl
pan Bloom. �Kdy� je �est, tak víte, kolik
je hodin, né? Tak jak mù�ete øíkat ��

�Achá!� zvolal pan Kaplan. �Dìláte
stejnou chrupku s Mitnick! Souèeïujte
na muj smysl. Má �ena spí jako paèes.
A najednou je �est. Fajn. Ona vstáné.
Ale jak mochla vìdìt, kolik bylo hodin?
Vy by vìdìl, �e je v �est, dyby vy spal
jako paèes?�

Pan Bloom zaøval, sleèna Mitnicková
zasténala, pan Pinsky zanotoval �Ïjú-
úú!� a na poèest svého idolu se plácl do
tváøí.

�Pane Kaplane!� pøemohl profesor
Parkhill své zoufalství. �Vy obcházíte
jádro vìci. Uvedete-li pøesný èas, pak je
prostì nesprávné dodat, at� je hodin ko-
lik chce. To je vylo�ený protimluv!�

Tváø pana Kaplana na vteøinu zkame-
nìla, ale pak znovu o�ila sebevìdomím.
�Dy� je to protibluf, tak to neni opyèej-
ná chrupka. Chápáte, Bloom, ten postát-
nej rostíl?�

Pan Bloom protestoval proti tak ne-
stydaté sofistice. Sleèna Goldbergová se
dusila bonbónem. Sleèna Mitnicková si
frustrovanì hryzala ret i tu�ku. (Nebohá
sleèna Mitnicková: v�dycky mìla prav-
du, a nikdy nezvítìzila.)

�Kaplan!� zakvílela Olga Tarnovská.
�Za to vás poslat na Sibi�!�

�Neuèíme tady semìpis,� poznamenal
pan Kaplan. 

�Pane Kaplane!�
Øeèník se znovu vnoøil do své rapso-

die. �Kolik vás mìskejch lidù vidìlo vy-
házet slunce poèirým nebem? Kolik vás
dítku èíroty vùnìlo do nosu tráfu, skapa-
nou od rosy? Kolik ��

Nikdo se u� nikdy nedovìdìl, kolik
�kolik� mìl pan Kaplan je�tì v zásobì,
proto�e na chodbì se rozdrnèel zvonek.
Cicero zaèáteènické tøídy znehybnìl
s rukama ve vzduchu.

�To je pro dne�ek v�e,� øekl pan pro-
fesor. Jen síla charakteru mu umo�òova-
la zakrýt, jak se mu ulevilo.

Pan Kaplan se sklonil pøed neoblom-
ností èasu. �Tak to musí bejt konec tre-
perátu, kerej èipravil Hyman Kaplan!�

A profesor Parkhill to jméno náhle
uvidìl. Bylo to samozøejmì absurdní,
bylo to nesmyslné, ale jakousi prapo-
divnou transmutací sluchových vjemù
ve zrakové se mu zjevilo tak, jak je
tento �ák v�dycky vymaloval: 

H*Y*M *A*N K*A*P*L*A*N. Je
mo�né, aby nìkdo vyslovil své jméno
èervenomodrozelenì?
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VIKTORIE MOCHALOVA pochází z Moskvy,
v sedmdesátých a� osmdesátých letech se
jako man�elka malíøe Ilji Kabakova úèastni-
la aktivit neoficiálních umìlcù. Vystudova-

la polonistiku,
od  devadesá-
tých let vede Se-
fer � centrum
pro univerzitní
výuku �idovské
civilizace, kte-
ré poøádá kur-
zy, semináøe,
pøedná�ky, letní

a zimní �koly a konference pro studenty
i vysoko�kolské pedagogy. Souèasnì pù-
sobí v Ruské akademii vìd, v jejím Insti-
tutu slovanských studií, kde øídí program
slovanská judaika, vìnovaný rùzným
aspektùm vztahù mezi �idy a slovanským
obyvatelstvem v ruské øí�i, na Litvì
a v Polsku. Podrobné informace o èin-
nosti centra lze nalézt na jeho webových
stránkách: www.sefer.ru.

Paní Mochalova, jak vzpomínáte na
Moskvu svého mládí?
Byl to èas spojený s nadìjí, nìco se
otevøelo, literatura, umìní� Sovìtský
�ivot byl tak vybudovaný, �e nic neby-
lo, ale v�echno jsme mìli z undergroun-
du. Dobrá literatura se nevydávala, ale
mìli jsme jí spoustu ze samizdatù i ta-
mizdatù, co� byly knihy vydávané na
Západì � tam � a pa�ované do Ruska.

S Iljou jsme byli spolu pøes dvacet let,
byl to zajímavý �ivot. Mám radost, �e
hodnì tìchhle na�ich umìlcù pokraèuje,
�e se proslavili. Ale v�ichni se odstìhova-
li: Kabakov, Bulatov, Pivovarov. Do Rus-
ka se vracejí jen kvùli svým výstavám. 

Identifikovala jste se v mládí nìjak se
svým �idovstvím?
Byli jsme asimilovaná rodina jako
v�ichni. Jen jsme na Pesach kupovali
macesy a o Simchat Tóra jsme � pod do-
zorem Státní bezpeènosti � tanèili pøed
synagogou. Tradice jsme sice neudr�o-
vali, ale stejnì ka�dý vìdìl, �e jsme
�idé, ostatnì jsme to mìli i v obèan-
ském prùkazu. Ka�dý mìl kvùli svému
�idovství problémy, buï ho nepøijali na
univerzitu, nebo do zamìstnání, to bylo
bì�né. Hodnì lidí proto také emigrova-
lo, kdy� se naskytla pøíle�itost.

Vám se nechtìlo odjet?
Chtìlo, mìla jsem i pozvání, ale moji
rodièe øekli, �e ne, �e zùstávají. Sestra
se provdala do Èech, tak�e bych je ne-
chala úplnì samotné. Tak jsem zùstala.

Existovala za komunismu v Sovìt-
ském svazu nìjaká mo�nost studovat
hebraistiku?
Existovala, ale ne pro nás, jen pro etnické
Rusy. V Leningradì se uèila hebraistika
na univerzitì, tam mìla dlouhou tradici.
Ale to byla jen biblická archeologie, stará
hebrej�tina, �ádný Izrael ani moderní lite-
ratura. Jakási hebraistika byla i v Moskvì
� na jedné katedøe se tam uèili budoucí
diplomati a také �pioni, ti se samozøejmì
uèili i moderní ivrit. 

Po pádu komunismu se zaèalo znovu.
Ano, nejprve vznikly �idovské univer-
zity � v Petrohradì, v Moskvì a v Kyje-
vì, pøímo se jmenovaly Jevrejskij uni-
verzitìt, v Kyjevì to byla Solomonova
univerzita. Zvlá�tní katedry hebraistiky
a �idovských studií vznikly ve Vilniusu,
v Rize, v Tallinnu. 

Proè tedy vznikl Sefer, kdy� u� probí-
hala univerzitní výuka?
Univerzity pracovaly ka�dá za sebe,
nebyly propojené, nemìly �ádnou za-
støe�ující organizaci. Kdy� jsme byli na
poèátku devadesátých let na stá�i v je-
ruzalémském Mezinárodním institutu
pro univerzitní výuku �idovské civili-
zace, po�ádali nás, abychom takové
centrum pro bývalý Sovìtský svaz za-
lo�ili. Hebrejská univerzita nám hodnì
pomohla a stále s námi spolupracuje.
Uèí na ní hodnì bývalých kolegù, kteøí
odjeli z Ruska a teï se vracejí a vypo-
máhají u nás.

Uèíme studenty, ale také profesory �i-
dovských studií z univerzit v Moskvì èi
Petrohradì, kteøí potøebují zvý�it od-
bornost. Publikujeme, dìláme konfe-
rence, pro dospìlé i studenty, poøádáme
rùzné workshopy a výjezdy, byli jsme
i v Èesku a na Slovensku. Hodnì spo-
lupracujeme s pobaltskými republikami
a s Polskem � s Var�avskou univerzitou,
s muzeem Polin, s polskou akademií
vìd. Poøádáme neformální letní a zimní
�koly na rùzná témata, vìt�inou trvají
týden. Letos poøádáme letní �kolu ve

Var�avì na téma historie a kultura pol-
ských �idù. 

Z nabídky va�ich kurzù je vidìt, �e
vyuèujete spí�e star�í období. Moder-
ními dìjinami se nezabýváte?
Kdy� hebrejská studia zaèala, byl dale-
ko vìt�í zájem o star�í období. Lidi víc
bavilo to, o èem nevìdìli nic, k èemu
nebyla literatura, ne� o relativnì nedáv-
ných událostech, se kterými mìli oni
sami nebo jejich rodièe zku�enost. I ty
mlad�í víc zajímá Bible nebo vojsko
z doby makabejských válek èi Talmud
a chasidismus ne� státní antisemitismus
v Rusku. Uèíme i jidi�, literaturu i ja-
zyk, o to zájem je. 

Vedete program o vztazích Slovanù
a �idù. Co byste o nìm øekla?
Pol�tí, ukrajin�tí a bìloru�tí �idé �ili uv-
nitø slovanského svìta a jejich vztahy
s okolím byly velmi zajímavé, a dokon-
ce pøetrvávají. Tøeba na Ukrajinì: Kdy�
jsme se studenty jeli do Èernovic na ji-
di� konferenci, na�li jsme tam krásnou
synagogu i rabína. A pøedstavte si, �e
k tomu rabínovi se chodí radit køest�an-
ky, stojí frontu na to, aby jim pomohl
s jejich problémy. Vidìli jsme to a ze-
ptali jsme se tìch �en, proè chtìjí právì
rabína.

Proè?
Kdy� se modlily se v kostele, nepomoh-
lo to. Tak �ly za rabínem. V synagoze
visí krabièka pro svatého Meira, divo-
tvorce. Kdy� mají køest�anky konflikt,
vlo�í do té krabièky pøání a také mince,
aby je Meir rozsoudil. Vìøí, �e je tak
mocný, �e jim pomù�e.

V jakém stavu jsou �idovské památky
v bývalém Sovìtském svazu?
Nikdo o nì systematicky nepeèuje,
s va�imi podmínkami se to nedá srov-
návat. Na Ukrajinì se bojuje o národní
identifikaci, a tak si nechtìjí pøipomí-
nat ani Poláky, ani �idy. Proè by mìli
peèovat o �idovské památky? V Rusku
tak staré památky nemáme, ani nemù-
�eme mít, na Ukrajinì ano, ale jsou to
èasto ruiny.

Jako to je být �idem v Putinovì Rusku?
Být �idem v Rusku nikdy nebylo poho-
dlné, tak nejsme rozmazlení. Hodnì lidí
odjelo a mám pocit, �e nás nic dobrého
neèeká. 

ALICE MARXOVÁ

O MOSKEVSKÉM CENTRU SEFER
Nìkolik otázek pro jeho øeditelku Viktorii Mochalovou

Foto archiv.



Obèas by èlovìk podnikl malý pokus.
Projít databázi èlánkù èi televizních po-
øadù o Izraeli a zjistit, kolik z nich se ne-
toèí kolem výrazù typu teror, okupace èi
ilegální osady. Byla by jich dvì procen-
ta nebo snad tøi? Jisté je, �e pìknou
ukázku poskytla 3. dubna Èeská televi-
ze, byt�rozsahem nevelkou. O to vìt�í je
její význam.

Blízkovýchodní zpravodaj Jakub Szántó
informoval o tom, �e Izrael právì uzavøel
dohodu s Itálií, Øeckem a Kyprem o bu-
doucích dodávkách zemního plynu do Ev-
ropy. Je to zpráva na první pohled banální.
S ropou i plynem se obchoduje bì�nì.
Skonèily doby vydírání, kdy tì�aøské státy
diktovaly ceny a politické podmínky, kdy
dodávky fosilních paliv èi embarga na nì
urèovaly bìh svìta. V tomto smyslu
smlouva Izraele se státy Evropské unie
(podpisu v Tel Avivu se úèastnil i euroko-
misaø pro energetiku Miguel Arias Canete)
není pøelomová. V mnohých oèích ale pøe-
lomovì mìní obraz Izraele.

TÌ�EBNÍ VÌ�? NEØÍKEJTE
Setrvaènost pamìti je vìt�í, ne� si lidé
sami pøipou�tìjí. Proto si mnozí zakódo-
vali Izrael jako malý stát, který sice pøed-
vádí �pièkové výkony v bezpeènosti
a obranì, je svìtovou jednièkou napøíklad
v oblasti zavla�ování, ale �ivotnì závisí
na podpoøe zvenèí. Na vojenských do-
dávkách z USA (stále je v pamìti letecký
most za jomkipurové války), na zbraních
i technologiích z Nìmecka (tankové ka-
nony èi ponorky), je� se i tímto zpùsobem
sna�í odèiòovat holokaust. A hlavnì na
dodávkách energie, nebot�bez dová�ené-
ho uhlí by nevyrobil elektøinu.

Kdo v Izraeli cestoval podél moøského
pobøe�í, musel si v�imnout ru�ivých mo-
mentù. Napøíklad tepelných elektráren
v prùmyslových zónách, jako je A�dod,
a dlouhých mol, u nich� pøistávají lodì na-
lo�ené uhlím. Jen�e právì tento obrázek se
stává minulostí. Zaèal ho mìnit prùzkum
moøského dna a nálezy lo�isek ropy
a zemního plynu. První velký objev pochá-
zí z roku 2000, komerèní tì�ba zaèala ro-
kem 2012 a od té doby stoupá. Výsledek je
ten, �e elektrárny zùstávají, ale více ne�
uhlí je krmí zemní plyn. U�etøí se tím ex-
halace, ale hlavnì a� pìt procent HDP, kte-
ré Izrael utrácel za dovoz uhlí.

Je�tì kdy� roku 2012 Izrael vydal
po�tovní známku s motivem tì�ební

plo�iny v moøi, pùsobila na místní po-
mìry exoticky. Izraelská tì�ba ropy
a zemního plynu byla tématem spí�e pro
odborný tisk. Jen specialisté vìdìli, �e
Izrael vlastními surovinami plní své
energetické potøeby, ba �e vytì�ený
plyn vyvá�í i na území Palestinské sa-
mosprávy. Od leto�ního ledna proudí
i do Jordánska, leè bez oslav, nebot�
arabské státy se za spolupráci jaksi sty-
dí. A� dohoda se státy EU (pøesnìji øe-
èeno pøedbì�ná rámcová smlouva) uká-
zala novou realitu v plném svìtle.

Ve zcela plném svìtle je�tì nikoli.
Projekt nejdel�ího a nejhloubìji ulo�e-
ného moøského plynovodu na svìtì má

být dokonèen a� v roce 2025. Teprve
tehdy poteèe plyn z tì�ebních plo�in
v izraelské ekonomické zónì východní-
ho Støedomoøí na Kypr, odtamtud kolem
Kréty do západního Øecka, pak do Itálie
a pozdìji � ji� potrubím po pevninì �
mo�ná je�tì dál. Ale u� jeho pøíprava
zmìnila obraz Izraele ze státu úplnì zá-
vislého na dovozu energetických suro-
vin na jejich vývozce.

DÍLEM �TÌSTÍ, DÍLEM VOLBA
Pøedchozí text umo�ní lépe pochopit to,
co v zimì publikoval èasopis The Ameri-
can Interest. Ka�dý rok vydává �ebøíèek
osmi svìtových velmocí podle vlastní
volby. Poøadí neodrá�í èísla z uznávaných
statistik (Svìtová banka, Mezinárodní
mìnový fond, OSN), ale celkový obraz,
který stát vytváøí. A letos se do tohoto
�ebøíèku poprvé dostal Izrael (na 8. mís-
tì). Co� jistì nenaznaèuje, �e je osmou
nejsilnìj�í èi nejbohat�í mocností svìta.

Vypovídá to �jen� o tom, jak je vnímána
jeho role, jeho potenciál a jeho sílící vliv.

Umístìní na �ebøíèku dotyèná zpráva
komentuje. Analýza zaøazení Izraele mezi
velmoci se opírá o tøi oblasti � o jeho eko-
nomický rozvoj, o posílení jeho významu
v táhlé regionální krizi a o �ikovné poèíná-
ní jeho diplomacie. Vezmìme to postupnì.

Rozvoj ekonomiky Izraele odrá�í dí-
lem �tìstí (náhodu), dílem kvalitu vlast-
ních rozhodnutí (volbu). Do polo�ky
�tìstí patøí objev i vyu�ití podmoøských
lo�isek ropy a plynu � fakt, �e jsou
zrovna tam. Právì to zmìnilo Izrael ve
vývozce energie, jak zpráva pí�e doslo-
va. Do polo�ky kvalita rozhodnutí patøí
jiné body. Izrael rozvíjí sektor nových
technologií, �kolství, soustøeïuje a vyu-
�ívá talenty ve výzkumu i v podnikání.

Za nejvìt�í úspìch zpráva pokládá roz-
voj v oblasti kyberbezpeènosti a infor-
matiky. Právì díky této bran�i dnes Izra-
el patøí k centrùm revoluce ve vojenství.

Zároveò vychází najevo, jak pøita�li-
vost informaèní velmoci ovlivòuje diplo-
macii. Dnes u� to není tak, �e partnerem
jsou jen USA. K partnerùm patøí Indie
(vztah s ní zaznamenává znaèný rozvoj),
Èína i Rusko. Anebo Erdoganovo Turec-
ko: loni se odvrátilo od vìt�iny spojencù
v NATO, ale vztah k Izraeli naopak posí-
lilo: �I jeho vládci chtìjí plyn a omezit zá-
vislost na Rusku,� pí�e se ve zprávì.
�A Izrael je souèástí odpovìdi.�

Izrael u� není páriou Blízkého výcho-
du. Paradoxnì je více izolován na liberál-
ním Západì. Evrop�tí diplomaté, americ-
ká levice a hodnì amerických �idù
oslabují své sympatie. To musí pøí�tí izra-
el�tí lídøi napravit, pí�e zpráva, ale pro
nynìj�ek se zdá, �e to mohou ignorovat. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: V roli vývozce energie

Izraelská plo�ina Tamar pro tì�bu zemního plynu. Foto archiv.



Vìt�ina èeských médií informovala o tom,
�e �idé slaví v dubnu svátek Pesach,
který letos pøipadl na stejný týden jako
køest�anské Velikonoce. !!�Na svìtì ne-
najdete mnoho pøíkladù, kdy by otec
a syn zastávali diplomatický post ve stej-
né zemi. Rodina Pojarova je takovou vý-
jimkou. Milo� Pojar byl prvním èesko-
slovenským velvyslancem v Izraeli poté,
co obì zemì v roce 1990 znovu navázaly
diplomatické vztahy pøeru�ené v roce
1967. Syn Tomá� pøijel ve stejné roli do
Tel Avivu pøesnì dvacet let po svém otci.
Milo� Pojar zemøel pøed pìti lety, v lednu
2012. Krátce pøed svou smrtí dokonèil své
zásadní �ivotní dílo, knihu T. G. Masa-
ryk a �idovství,� uvádí Seznam.cz. (8. 4.)
!!Ve vìku 84 let zemøel v sobotu v Tul-
se v americké Oklahomì ruský básník
a prozaik Jevgenij Jevtu�enko. Byl jed-
ním ze symbolù �doby tání� v �edesá-
tých letech 20. století. V jedné ze svých
nejznámìj�ích básní z roku 1961 posta-
vil symbolický pomník obìtem masakru
�idù v rokli Babí Jar na okraji Kyjeva,
kde nacisté povra�dili pøes 33 tisíc lidí.
V básni varoval i pøed antisemitismem
v SSSR. !!Dny izraelské kultury poøá-
dané od 6. do 13. dubna ve Slaném mají
za sebou dal�í úspì�né poèiny. Kromì
�idovské hudby, izraelských vín èi �i-
dovských svatých písem mìli obyvatelé
Slaného mo�nost poznat novì i svoje
mìsto. Ètvrtý den festivalu se toti� usku-
teènila procházka s názvem �idovský
Slaný. Pøi procházce mìstem si skupina
pøipomnìla významné �idovské rodiny,
jejich� èlenové z velké èásti zahynuli za
druhé svìtové války v koncentraèních
táborech. (Rakovnický deník 13. 4) !!
Orbanizace se stala zavedeným pojmem.
�Stabilizovat spoleènost� se od maïar-
ského premiéra Orbána u� skoro dva
roky uèí polský politický �éf Kaczyñski,
o orbanizaci se � pøes podstatné rozdíly
� mluví i v Chorvatsku, Srbsku a Make-
donii. Postoj tìchto vlád k nezávislým
univerzitám bude dùle�itým lakmuso-
vým papírkem. Bylo otázkou èasu, kdy
bude z cesty odklizena presti�ní Støedo-
evropská univerzita v Budape�ti (Central
European University, CEU), kterou v de-
vadesátých letech zalo�il finanèník Geor-
ge Soros. U� pøed nìkolika lety padlo za
obìt�Collegium Budapest, první institu-
ce ve východní Evropì zøízená podle

vzoru princetonského Institute for Advan-
ced Study. Nìmecký sociolog Wolf Le-
penies vzpomíná na tehdej�í jednání
s maïarskými úøady: kdy� ministrovi
pro vìdu pøedlo�il seznam maïarských
kolegù, s nimi� mìl institut spolupraco-
vat, dostalo se mu jasné odpovìdi: To
neprojde, je jich tam moc. �Jich� zname-
nalo samozøejmì �idù. (LN, 15. 4.) !!
�Jiøí Tichý je pozoruhodná postava èes-
kého umìleckého prostøedí. Mohl by být
vnímán i jako jeden z exponátù ve Ve-
letr�ním paláci, kde je navzdory svému
men�ímu vzrùstu postavou nepøehlédnu-
telnou: vykonává funkci ochrany. Pozo-

ruhodný je ov�em i jeho �ivot: v drama-
tických letech 1968�1970 �il v Izraeli
a po návratu se zapojil do èeské opozice,
podepsal Chartu, pracoval pro samizdat.
Byl oblíbeným a vìrným pøítelem mno-
ha umìlcù, kteøí vìdìli, �e se na nìj mo-
hou spolehnout,� pí�e v úvodu rozhovoru
s J. Tichým J. Peòás. (echo24.cz, 19. 4.)
!!Asi sto padesát tisíc korun z mìstské
kasy zaplatí radnice Jindøichova Hradce
za úpravy zeleného prostranství na Zá-
kosteleckém námìstí. Podle místostaros-
ty Bohumila Komínka plánované práce
souvisejí s umístìním památníku, který
má pøipomínat tragickou událost � trans-
port témìø tøí stovek �idovských obyvatel
Jindøichova Hradce. (Èeskobudìjovický
deník, 19. 4.) !! Pøed rokem, v bøeznu
roku 2016, spustila spoleènost Microsoft
umìlou inteligenci jménem Tay. Trvalo
jen 24 hodin, ne� se z programu speciali-

zovaného na �pøirozenou komunikaci�
stal rasista opìvující Adolfa Hitlera a urá-
�ející ostatní diskutující. Microsoft pak
musel robota stáhnout, a dokonce i od-
stranit celou øadu komentáøù stroje.
S vysvìtlením pøi�el tým Aylin Caliska-
nové z Princeton Center for Information
Technology Policy. Chyba se podle ní
stala u� v okam�iku, kdy se stroj zaèal
uèit anglicky. Umìlé inteligence anglo-
fonní provenience se toti� uèí porozumìt
a pou�ívat jazyk na obrovském souboru
pøirozeného jazyka, kterému se øíká kor-
pus. Podobný má i èe�tina, jmenuje se
Èeský národní korpus. Ten anglický
jménem Common Crawl je mnohem
vìt�í, obsahuje asi 840 miliard slov � vy-
chází z výrazù nalezených na internetu.
Stroje toti� získávají z tìchto korpusù in-
formace nejen o samotných slovech a je-
jich významech, ale také o jejich kontex-
tu. Napøíklad slovo kojit se vyskytuje
prakticky v�dy ve spojení s osobou �en-
ského pohlaví � tady je propojení zcela
správné. Jen�e stejnì èasto se také objevu-
je jméno Hitler vedle výrazu �idé; mnoho
internetových komentáøù jeho chování
schvaluje, poèítaè tedy pøijal jako pravdi-
vou informaci, �e to bylo správné. Výz-
kum v�ak vrhá nové svìtlo i na je�tì
hlub�í téma; tedy fakt, jak moc je lidský
jazyk plný jazykových pøedsudkù, a to
i napøíklad v èistì gramatické rovinì.
(ct24.cz, 21. 4) !!Palestinská samosprá-
va pøeru�ila styky s Úøadem OSN pro
palestinské uprchlíky, který jim ka�dý
rok vìnuje jednu a ètvrt miliardy dolarù.
Proè? Proto�e úøad chtìl zmìnit pales-
tinské �kolní osnovy, které podnìcují
k násilí na Izraelcích. Úøadu samotnému
to nikdy nevadilo � a� do pøíchodu Do-
nalda Trumpa do Bílého domu. Spojené
státy hradí tøetinu rozpoètu a teï zmìni-
ly tón. Barack Obama �tvavé palestinské
osnovy pøehlí�el, ale Trump je kritizuje.
A tak úøad kvùli obavám ze ztráty pøís-
pìvkù vypracoval nové osnovy a ukázal
je samosprávì. A ta prohlásila, �e �ádné
zmìny nedovolí, proto�e �urá�ejí pales-
tinský lid, jeho historii a boj�. (ÈRo
Plus, 21. 4.) !! Cyklus maleb nazvaný
Bøezinka, který reflektuje utrpení a hrùzy
koncentraèního tábora v Osvìtimi, v pra�-
ském Ane�ském klá�teøe vystaví slavný
nìmecký malíø Gerhard Richter. Men�í
expozice doplní velkou výstavu, kterou
tuto støedu otevøe Národní galerie v Paláci
Kinských. Richter je pova�ován za jed-
noho z nejvýznamnìj�ích umìlcù po-
sledních desetiletí. (iHNed.cz, 22. 4.)   jd
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SPOLEHLIVÝ TICHÝ ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/

Antonín Sládek: Jiøí Tichý



Kalendárium
Pøed 70 lety, 19. 5. 1947, zemøel v Tel
Avivu právník a politik ANGELO GOLD-
STEIN. Pocházel z Milevska, z rodiny
místního rabína (narodil se 29. 7. 1889).
U� od støedo�kolských studií byl aktivní
v mláde�nickém sionistickém hnutí,
v dobì právnických
studií na Karlovì
univerzitì v Praze
zalo�il spolu s dal�í-
mi vysoko�koláky
akademický spolek
Theodor Herzl s èe�-
tinou jako jednací
øeèí. Z první svìto-
vé války se vrátil se
zranìním a poté si
v Praze otevøel a úspì�nì provozoval
advokátní kanceláø. Zajímal se v�ak pøe-
dev�ím o politiku, k ní� mìl dle jeho ko-
legy, spisovatele Viktora Fischla, pøiro-
zené nadání: �Goldstein byl fascinující
øeèník velkého formátu a tím, �e dal
svou schopnost jasné a pøesné formula-
ce i prùbojného umìní argumentace
souèasnì odzbrojující i pøesvìdèivé do
slu�eb sionistického hnutí, zaslou�il se
o to, �e sionistická motivace a cíle ve�ly
ve známost èeské veøejnosti� (viz Rch
5/1997). Goldstein byl zvolen do pra�-
ského zastupitelstva a pùsobil v men�i-
nové �idovské stranì, od roku 1931
a pak znovu od roku 1935 (souèasnì za
sociální demo-
kracii) byl i po-
slancem v parla-
mentu, stal se
èlenem ústavního
výboru snìmov-
ny. Po nástupu
Hitlera k moci
patøil k pøedním
varovným hla-
sùm pøed podce-
òováním nacistic-
kého nebezpeèí.
Roku 1939 stihl uprchnout s rodinou do
Palestiny. V novém domovì se mu po-
daøilo uplatnit své právnické vzdìlání
a erudici a zùstal politicky èinný. 

Dne 29. kvìtna si pøipomínáme 120
let od narození skladatele a dr�itele
ceny americké akademie Oscara ERI-
CHA WOLFGANGA KORNGOLDA (29. 5.
1897 Brno�29. 11. 1957 Los Angeles).
Narodil se v moravské nìmecko-�idov-
ské rodinì hudebního kritika Julia Korn-

golda a ji� od útlého vìku smìøoval
k hudbì. Vìnoval se zejména koncertní
hudbì a operám, které do svého progra-
mu èasto zaøazovala pøední evropská di-
vadla a oceòovaly je i takové osobnosti
jako Puccini èi Strauss.

Roku 1934 odcestoval Korngold do
Hollywoodu, kde se stal jedním z prù-
kopníkù filmové hudby. Nejvìt�í-

ho ocenìní dosáhl
o ètyøi roky pozdì-
ji, kdy získal za
hudbu ke snímku
Dobrodru�ství Ro-
bina Hooda Osca-
ra. V tém�e roce se
definitivnì usadil
v USA a strávil zde
zbytek své kariéry
a �ivota. 

V minulém èísle jsme opomnìli po-
gratulovat sousedovi na�í redakce:
Dne 27. dubna oslavil malíø, sochaø,
ilustrátor, scénograf, re�isér, herec
a pedagog JAROSLAV RÓNA v plné síle
60 let. Pochází z Prahy, vystudoval
Vysokou umìleckoprùmyslovou �kolu
v Praze, na sklonku osmdesátých let
patøil k zakladatelùm skupiny Tvrdo-
hlaví i divadelních seskupení Sklep,
Mimóza a Pra�ská pìtka, spolu s Fran-
ti�kem Skálou a Ale�em Najbrtem pøí-
le�itostnì vystupuje jako èlen své-
rázných Tros sketos. Ilustroval díla
Franze Kafky, E. A. Poea, Gustava
Meyrinka èi George Orwella, jeho ma-

líøská a sochaø-
ská díla se vy-
znaèují tradièním
zpùsobem malby
a sugestivní har-
monií barev a ná-
mìty z oblasti
mytické prehis-
torie, staro-
zákonní a køes-
t�anské mytologie
èi antiky a vytvá-
øí chmurnou vizi

souèasné civilizace (s pøedtuchou její-
ho zániku). Jako sochaø pracuje se
sklem, terakotou, bronzem. Je auto-
rem pomníku Franze Kafky v Praze na
Starém Mìstì èi monumentální jez-
decké sochy markrabìte Jo�ta v Brnì
na Moravském námìstí, zabývá se
i návrhy a tvorbou náhrobkù pro Nový
�idovský høbitov. Srdeènì mu pøejeme:
Ad mea veesrim �ana!                               

(ra, am)

ZEMØEL PETR ERBEN
(20. 3. 1921 � 5. 4. 2017)

Z Izraele pøi�la na poèátku dubna smut-
ná zpráva: Ve vìku 96 let zemøel ve støe-
du 5. dubna v ranních hodinách pan Petr
Erben. Poslední rozlouèení se uskuteè-
nilo v pátek 7. dubna na høbitovì v mo-
�avu Gea u A�kelonu.

Petr Erben se narodil 20. bøezna 1921
v Ostravì v �idovské rodinì jako Petr
Eisenberg. Od mládí byl aktivní v sio-
nistickém hnutí, byl èlenem organizace
Tchelet Lavan, aktivnì sportoval a byl
také nadìjným atletem klubu Makabi
v Ostravì a v Brnì.

Studoval prùmyslovou �kolu v Brnì,
v jednadvaceti letech byl deportován do
ghetta Terezín, odkud je známý jako po-
pulární brankáø fotbalového mu�stva.
Hlavnì v�ak pomáhal Fredymu Hirschovi
v péèi o mláde�. �U mladých se jednalo
o to, aby se vyuèili nìjakému øemeslu.
Nejvìt�í èásti jich pracovala v zemìdìl-
ství, kde se dala ovocem a zeleninou zlep-
�it ob�iva,� vzpomínal v knize Fotbal pod
�lutou hvìzdou. 

Do vyhlazovacího tábora v Osvìtimi se
dostal v záøí 1944. V lednu následujícího
roku byl deportován do nacistického tá-
bora v Mauthausenu. Osvobození se do-
èkal v táboøe v Gusenu.

Poté �il v Praze, znovu zaèal pracovat
v sionistickém hnutí a v roce 1948 emi-
groval s man�elkou, spisovatelkou Evou
Erbenovou, pøes Francii do novì vznik-
lého Státu Izrael, kam mu pøed tím u�
komunistické úøady cestu nepovolily.

V nové zemi na�el uplatnìní ve staveb-
nictví. S man�elkou se usadili v A�kelo-
nu, kde zalo�ili dnes ji� poèetnou rodinu
a pro�ili celý �ivot. Petr Erben byl velmi
aktivním èlenem sdru�ení Bejt Terezín.
Po pádu komunismu, dokud mu to zdraví
dovolilo, se rád vracel do rodné zemì a a�
do své smrti byl citlivým komentátorem
politického vývoje v Èeské republice
a v Izraeli. Èetl a komentoval i mìsíèník
Ro� chode�, do kterého pøispìl nìkolika
vzpomínkami na své pøátele z Èeskoslo-
venska, kteøí jako on pøe�ili v�echny
mo�né útrapy a na�li druhý domov v Izra-
eli. Roku 2003 vydal memoárovou knihu
Po vlastních stopách. Jeho velkým pøá-
ním bylo, aby se na nikoho z tìch, které
postihl holokaust, nezapomnìlo. Na Petra
Erbena budeme urèitì vzpomínat, nejen
pro to, èím pro�el, ale také pro jeho èino-
rodou, laskavou a pozornou povahu.           

red
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Jaroslav Róna. Foto archiv.



Rav Jigal Ariel
PØÍBÌH KNIHY ESTER
! Kniha komentáøù rav Jigala Ariela k bib-
lické knize Ester. Publikace se skládá ze
dvou hlavních èástí � èesko-hebrejské bi-
lingvy svitku Ester (v pøekladu rabína Karo-
la E. Sidona) a komentáøe rav Jigala Ariela
(v pøekladu Jana Diveckého). Rav Jigal
Ariel je významným izraelským rabínem
a patøí k nejuznávanìj�ím souèasným ko-
mentátorùm tanachických knih. Sidonùv
pøeklad se vyznaèuje vìrností originálu
a souèasnì pùvodností a expresivitou.

Vydalo nakl. P3K v Praze roku 2017.
208 stran, doporuèená cena je 249 Kè, na
e-shopu nakladatelství (www.p3k.cz) stojí
199 Kè (plus po�tovné), e-kniha je za
119 Kè.

Jonathan Sacks
DÙSTOJNOST V ROZDÍLNOSTI
! O nastupujícím globálním prostøedí
bylo napsáno mnoho knih, av�ak jen velmi
málo z nich pojednává o souvisejících
mravních a duchovních otázkách. Pøitom
právì ony patøí k tìm nejzáva�nìj�ím, na
nì� si musíme odpovìdìt, máme-li zvý�it
�ance na zachování míru. Pøesnì tìmito
otázkami se ve své knize Dùstojnost v roz-
dílnosti zabývá dr�itel Templetonovy ceny
za rok 2016, bývalý vrchní rabín Velké
Británie, pozoruhodný nábo�enský mysli-
tel Jonathan Sacks. 

Leitmotivem knihy je, jak napovídá ná-
zev, obhajoba Bohem ustanovené lidské
rozmanitosti. Podle Sackse je nutné nejen
hledat hodnoty spoleèné v�em nábo�en-
stvím, ale hlavnì zásadnì pøeformulovat
zpùsob, jakým vnímáme svou rozdílnost.
Novým ètením známých i ménì známých
biblických pasá�í a jejich aplikací na ty nej-
palèivìj�í otázky souèasnosti Sacks odhalu-
je bohaté a dosud neprozkoumané zdroje,
které máme pøi jejich øe�ení k dispozici.

Vydalo nakl. Triton v Praze roku 2017.
Z angliètiny pøelo�ila Markéta Crowe-
Atanasová; 224 stran, dop. cena 349 Kè.

Jana Herrmannová
RODNÉ HNÍZDO
! Jana Herrmannová v této knize s humo-
rem i s nostalgií zaznamenala historii své
rodiny, základním zpùsobem propojenou
se svým vlastním pøíbìhem. Málokde se
setkáme s tak pøesvìdèivým a v nejlep�ím
slova smyslu zábavným zachycením atmo-
sféry padesátých a zejména �edesátých let
minulého století a jejich pokraèování. Rodi-
na Herrmannových, skládající se z èeské
maminky, �idovského otce a jedné dcery,
je navzdory pøevá�nì polemické debatì,
která v ní neustále probíhá, soudr�ná a ne-
oddìlitelnì vzájemnì pøipoutaná. Do to-

hoto vztahu vstupuje pøíbuzenstvo z obou
stran vèetnì tìch, kteøí zahynuli za války
nebo ode�li po roce 1968 do emigrace. Kni-
ha Rodné hnízdo je mimo jiné vyprávìním
o tom, �e v�ichni nìkam patøíme a �e i pøes
v�echny nesnáze a nìkdy i pohromy je dob-
ré �ít. I kdy� to není v�dycky lehké.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2017.
240 stran, dop. cena 290 Kè, v redakci
nakl. 250 Kè.

IZRAELSKÁ KULTURA V KVÌTNU
! 9. 5. od 21.00 se v pra�ském klubu Jazz
Dock koná koncert Avishai Cohen Quar-
tetu, tedy kvarteta izraelského trumpetisty
Avi�aje Cohena (pozor, neplést se stejno-
jmenným kontrabasistou!). Avi�aj Cohen se
narodil v Tel Avivu v Izraeli a jako dospívají-
cí hudebník hrával s Young Israel Philharmo-
nic Orchestra pod vedením Zubina Mehty
a Kurta Masura. V roce 1997 ode�el do USA
na Berklee College of Music a postupnì se
etabloval na newyorské scénì. Velký vliv na
jeho hudební my�lení mìla stará izraelská
hudba, zejména melodika východoevropské
hudby a také sefardských písní. Spolu s ním
zahrají Jonathan Avi�aj (klavír), Joni Zelnik
(kontrabas) a Nasheet Waits (bicí).
! Osm let natáèel izraelský re�isér Tomer
Heymann �ivot a tvorbu jednoho z nejvý-
znamnìj�ích svìtových choreografù Oha-
da Naharina. Heymannùv dokument Mr.
Gaga, odkazující k unikátní Naharinovì ta-
neèní technice, bude uveden v èeské premi-
éøe za pøítomnosti jeho autora v rámci Festi-
valu taneèních filmù v pra�ském Svìtozoru.
Projekce se koná 11. 5. od 20 hodin.
! Dne 10. 5. se koná v Michelské synagoze
(U Michelského mlýna 124/27, Praha 4) sé-
rie veøejných ètení. Známí herci pøedne-

sou ukázky z nových pøekladù men�ích
i vìt�ích literatur. Izraelskou tvorbu bude le-
tos reprezentovat Amos Oz se svým romá-
nem Jidá�, z nìho� bude pøedèítat Martin
My�ièka z Dejvického divadla. Kromì Pra-
hy probíhá festival Noc literatury v dal�ích
více ne� padesáti èeských mìstech.
! Ve dnech 11.�14. 5. se na pra�ském Vý-
stavi�ti v Hole�ovicích uskuteèní ji� tra-
dièní mezinárodní kni�ní veletrh a literární
festival Svìt knihy. Pøijïte se podívat na
stánek s izraelskou literaturou, který pøed-
staví souèasné literární dìní v Izraeli a na-
bídne �iroký výbìr kni�ních titulù. Letos
se navíc mù�eme tì�it na náv�tìvu vý-
znamného izraelského autora Uriho Orle-
va (nar. 1931), kterému vy�ly v èeském
pøekladu ji� dva romány (Ostrov v Ptaèí
ulici a Bì�, chlapèe, bì�). 
! Dne 16. 5. od 18.00 a 17. 5. od 19 hodin
vystoupí v Janáèkovì divadle v Brnì je-
den z pøedních svìtových taneèních sou-
borù Kibbutz Contemporary Dance Com-
pany s pøedstavením Horses in the Sky,
fascinujícím pohybovým divadlem s pùso-
bivými svìtelnými obrazy. 
! 27. 5. od 19.30 vystoupí v Terezínì zpì-
vaèka Kama Kamila. Narodila se v ázerbájd-
�ánském Baku �idovské matce a muslimské-
mu otci do rodiny s velkou muzikantskou
tradicí. Po svém pøíchodu do Izraele stu-
dovala herectví, kterému se nadále vìnuje
spoleènì s hudbou. Ve své tvorbì propoju-
je temperamentní zpìvaèka prvky izrael-
ské a ázerbájd�ánské kultury. Kama Ka-
mila vystoupí v Terezínì na prvním
roèníku netradièní sportovnì kulturní udá-
losti Terezínská cihla, která probìhne na
pevnostním prvku Ravelin è. XVIII (ul.
Pra�ská).

ZMIZELÝ SVÌT
VODÒANSKÝCH �IDÙ
! Jména vodòanských obyvatel posti�e-
ných nacistickými rasovými zákony pøipo-
míná sice ji� léta pomník váleèným obì-
tem v parku Zeyerovy sady, jejich sepìtí
s mìstem upadá ov�em v zapomnìní.

Mìstské muzeum a galerie Vodòany ve
spolupráci s dal�ími institucemi pøipravily
výstavu, která by chtìla pøipomenout �idov-
ské obyvatele mìsta Vodòan ve dvacátých a�
ètyøicátých letech 20. století a jejich stopu
v tehdej�ím spoleèenském i hospodáøském
�ivotì. Pokou�í se ukázat tento ztracený
svìt z rùzných úhlù pohledu a pomocí ar-
chivních fotografií a dokumentù vrátit
obìtem nacismu a rasové nesná�enlivosti
opìt jejich tváø. Výstava Vrátit obìtem je-
jich tváø se koná od 1. kvìtna do 18. èerv-
na ve vodòanské synagoze (Mìstském mu-
zeu). Pøístupna je dennì kromì pondìlí od
9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 10. kvìtna bude na�ím hos-
tem novináø, filosof, scenárista a �éfredak-
tor stanice Èeského rozhlasu Vltava Petr
Fischer, o její� náplni a zajímavostech
bude hovoøit stejnì jako o úskalích sou-
èasné novináøské práce. 

Kavárna otevírá jako v�dy od 14.30,
program zaèíná pøesnì v 15.30 hodin. Pøi-
pravil a moderuje Honza Neubauer.

DISKUSE V MAISLOVCE
! Dne 24. kvìtna se Maiselovì 18 od
18.00 hodin koná dal�í poøad z cyklu Dis-
kuse v Maislovce. Komentátor ÈRo Jan
Fingerland bude hovoøit s knìzem, teolo-
gem a sociologem Tomá�em Halíkem.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! Poøady zaèínají v 18 hodin a je na nì
volný vstup.
! 10. 5.: Neznámý básník Jiøí Stein (1920�
1944). Komponovaný veèer vìnovaný ne-
dávno objevené lyrické tvorbì mladého
èesko�idovského básníka Jiøího Steina
(1920�1944), který byl zavra�dìn v kon-
centraèním táboøe Dachau. O �ivotì Jiøího
Steina a jeho básnické sbírce, která právì
vychází v nakladatelství Triáda, pohovoøí
literární teoretik a básník Vratislav Färber,
jen� se na vydání básní zásadním zpùso-
bem podílel. Ukázky z básní Jiøího Steina
pøednese studentka Lauderových �kol Ju-
lie Ondraèková, jedna z editorek sbírky.
Kniha bude na místì k prodeji. 
! 11. 5.: Lizzie. Tøetí èást cyklu Tøi veèery
s legendárním Hugem Haasem filmové
historièky Alice Aronové, v nìm� A. Aro-
nová pøedstaví Huga Haase jako nezávis-
lého producenta a zakázkového re�iséra
a krátce pohovoøí o jeho nerealizovaných
projektech. Projekce: Lizzie (1957, èeský
dabing). 
! 25. 5.: Kolébka a hrob lékaøe a cestova-
tele Jakoba Eduarda Polaka. Historik Da-
vid Venclík (PedF UK) pohovoøí o �ivotì
pozapomenutého prùkopníka západního
smìru lékaøství v Persii a osobního �áhova
lékaøe Jakoba Eduarda Polaka (1818�1891)
i o jeho vztahu k èeským zemím. 
! Nedìlní program pro dìti a jejich ro-
dièe: 14. 5. ve 14.00: Lvíèek Arje a do-
pravní prostøedky v Bibli. Budeme si vy-
právìt o dávných dopravních prostøedcích,
o zpùsobech cestování a �ivotì ve starovì-
ku a vyrobíte si starovìké i souèasné do-
pravní prostøedky. Prohlídka: Starý �idov-
ský høbitov. Jednotné vstupné 50 Kè.

! Výstava v prostorách OVK Mám se
v Terezínì velice dobøe? pøedstavuje stu-
dentské práce výtvarné soutì�e Památníku
Terezín a potrvá do 29. 6. Po�èt 12�16, pá
10�12, bìhem veèerních programù a po
domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! Poøady zaèínají v 19 hodin a vyjma
koncertu na nì je volný vstup.
! 3. 5. Z Berlína do Prahy s mnoha okli-
kami. Pamìtnický cyklus Na�e 20. století
pøedstaví Franka Reisse (*1935), který za
druhé svìtové války za�il pronásledování
na Slovensku a v Terezínì. Po osvobození
studoval v Bratislavì a pùsobil jako práv-
ník v Praze. Na jaøe 1968 emigroval do
USA, pozdìji mj. pracoval v západní Ev-
ropì pro americké podpùrné organizace.
S F. Reissem bude rozmlouvat publicista
Petr Brod. Vstup volný.
! 4. 5.: Duo Teres / Pra�ský kaleidoskop.
Koncert komorního sboru Duo Teres
houslistky Lucie Fulka Kopsové, kytaristy
Tomá�e Hoòka a sopranistky Lucie Silke-
nové. Bìhem koncertu zazní mimo jiné
díla Martina Brunnera, Ondøeje Kukala
nebo souèasného izraelského skladatele
Jana Freidlina. Vstupenky lze zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v In-
formaèním centru �MP (Maiselova 15,
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových
stránkách �MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 23. 5.: Rovinám rodným nále�í písnì
mé. Pøedstavení stejnojmenného výboru
poezie polabských �idovských básníkù
první poloviny 20. století Camilla Hoff-
manna, Franze a Hanse Janowitze a Ru-
dolfa Fuchse. Velká èást básní vychází
v tomto zrcadlovém dvoujazyèném vydání
v èe�tinì vùbec poprvé. Hostem veèera
bude editorka tohoto svazku Lenka Kusá-
ková a ver�e pøednese èeský germanista
a pøekladatel Vratislav Slezák. Koná se ve
spolupráci s Pra�ským literárním domem
autorù nìmeckého jazyka. 
! 29. 5.: Malièká slzièka: Nacizmus a jeho
nièivé dôsledky v �ivotoch stredoeuróp-
skych hudobníkov (1933�1945). Pøedstave-
ní stejnojmenné anglicko-slovenské publi-
kace (Hudobné centrum, 2017), v ní� Agata
Schindler, v Drá�ïanech �ijící slovenská
muzikolo�ka, shromá�dila výsledky svého
výzkumu o sedmi hudebnících spojených
s pøedváleèným Èeskoslovenskem, kterým
do rozvíjející se hudební kariéry tragicky

zasáhl holokaust. S autorkou bude rozmlou-
vat kurátorka archivu dìjin holokaustu �MP
Jana �plíchalová, následuje projekce uká-
zek z filmu Zdeòka Jiráského V tichu
(2014), mezi jeho� protagonisty patøí nìko-
lik postav z knihy.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, poøady zaèínají
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 2. 5.: Domy �ivota V � Velká nad Veliè-
kou, Veselí nad Moravou, Bzenec, St-
rá�nice. Páté pokraèování cyklu pøedná-
�ek o moravských �idovských høbitovech.
Helena Bretfeldová pohovoøí o vyobrazení
jelena jako�to zpodobnìní osobního jména
Naftali a jmen Hirsch, Hir� a Cvi.
! 11. 5.: �idé v literatuøe nìmeckého ro-
mantismu. Profesorka Ingeborg Fialová
z katedry germanistiky Univerzity Palacké-
ho v Olomouci nastíní prudce se promìòují-
cí spoleèenskou situaci doby romantismu
podmínìné na jedné stranì osvícenskými
idejemi, na stranì druhé ovlivnìné rodícím
se nìmeckým nacionalismem.
! 16. 5.: Otroci tøetí øí�e. Bìhem druhé
svìtové války vzniklo na území dne�ní
Èeské republiky na tøicet osm poboèných
koncentraèních táborù, v nich� byli k práci
nuceni �idov�tí i politiètí vìzni. Propraco-
vaný systém spolupráce mezi prùmyslový-
mi podniky a tábory situovanými zejména
v oblasti Øí�ské �upy Sudety bude téma-
tem pøedná�ky Adama Alfonse z Ústavu
pro studium totalitních re�imù. Pøedstaví
také svou novou knihu Otroci tøetí øí�e,
která bude na místì k zakoupení za zvý-
hodnìnou cenu.
! 23. 5.: Spoleèenské promìny souèasné
Francie oèima �idovského intelektuála.
Moderovaný diskusní veèer nad knihou
Alaina Finkielkrauta Jedinì to je pøesné,
kterou tvoøí autorovy komentáøe k politic-
kým, spoleèenským a kulturním událostem
z let 2013�2015. Pozvání k diskusi pøijali
politolog prof. Vít Hlou�ek (FSS MU), his-
torik prof. Jiøí Hanu� (FF MU), politolog
Michal Pink, Ph.D. (FSS MU), a romanista
prof. Petr Kylou�ek (prodìkan FF MU). 
! Nedìle 21. 5. od 10.30: Poèítejme do
padesáti. Dílna pro dìti od 5 let o poèítání
omeru se uskuteèní v prostorách sálu Tu-
ristického a informaèního centra �OB na
�idovském høbitovì v Brnì-�idenicích. 
! 25. 5.: Staronový stát �idù. Ménì zná-
mými pohledy na Stát Izrael se bude zabý-
vat pøedná�ka kulturolo�ky a hebraistky
Terezie Dubinové.
! V kvìtnu mù�ete v sále OVK Brno
zhlédnout výstavu fotografií Skot�tí �idé.
Identita, pøíslu�nost a budoucnost.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Plánování dlouhodobého rozvoje �ko-
ly: V nedìli 2. dubna se ve �kole na pùl
dne se�lo 25 uèitelù Lauderek, rodièù, èle-
nù �kolské rady a Rady �koly L�, zástup-
cù �idovské obce a studentù a absolventù
L� se zástupci Lauderovy nadace. Schùz-
ka byla souèástí dlouhodobého projektu
nadace R. S. Laudera, který má za cíl po-
máhat spolupráci mezi �idovskými obcemi
a jejich �kolami a spoleènému stanovování
dlouhodobých cílù komunitního rozvoje.
Setkání bylo plné zajímavých a místy velmi
vá�nivých diskusí, které se týkaly zejména
budoucnosti obce a její podoby. Zajíma-
vostí debaty byla v�eobecná shoda v�ech
zúèastnìných na pøání, aby na�e �idovská
obec byla pøíjemnìj�ím a pøátel�tìj�ím
místem.
! Vzdìlávání na�ich pedagogù: Ná� uèi-
tel hebrej�tiny Peer Friedmann vycestoval
do Lauderovy �koly v Budape�ti, kde se
zúèastnil tzv. job shadowingu, tj. náslechù
u jiných vyuèujících a následných rozborù
vyuèovacích hodin, co� by mìlo poslou�it
jako inspirace pro výuku. V tomto pøípadì
byl �job shadowing� zamìøen na �idov-
skou výchovu a hebrej�tinu. Program je
realizován v rámci grantu Erasmus plus.
V leto�ním roce bude následovat je�tì celá
øada výjezdù na�ich pedagogù � do rùz-
ných, pøevá�nì �idovských �kol v Evropì.
! Zájem studentù o gymnázium Laude-
rových �kol: V tomto �kolním roce jsme za-
znamenali dosud nebývalý zájem o gymná-
zium Lauderových �kol. O studium v primì
projevilo zájem témìø 70 uchazeèù. V tomto
�kolním roce také poprvé probìhly státní
pøijímací zkou�ky z èeského jazyka a mate-
matiky, krom toho zájemci absolvují poho-
vor a test z obecných studijních pøedpokla-
dù. V dobì uzávìrky tohoto èísla nebylo
poøadí studentù dosud známo. Zájemci o �i-
dovské vzdìlání, kteøí se do primy nedos-
tanou, mohou na na�í �kole pokraèovat
v 6. roèníku základní �koly.
! Úèast na�eho studenta ve fotografické
soutì�i: Student L� Jonatan Mates obsadil
3. místo ve fotografické soutì�i Pøíroda po-
øádané Èeským zahrádkáøským svazem.
Pokud budete mít v létì cestu do Lysé nad
Labem, mù�ete v�echny soutì�ní fotografie
vidìt na výstavì Kvìty (13.�16. 7. 2017).

PROHLÍDKA
JERUZALÉMSKÉ SYNAGOGY
! Komentovaná prohlídka synagogy (Je-
ruzalémská 7) se koná ve ètvrtek 25. kvìt-
na od 19.00 hodin, na její úvod se rozezní
unikátní varhany pod rukama varhaníka
Václava Petera.

Vstupné: dospìlí 80 Kè, dìti do 6 let
zdarma, dìti 6�15 let a studenti 50 Kè.

ULOUPENÉ UMÌNÍ
! V Nostickém paláci (Maltézské nám. 1,
Praha 1) je do 25. kvìtnu pøístupna výsta-
va s názvem Uloupené umìní, kterou pøi-
pravilo Centrum pro dokumentaci majet-
kových pøevodù kulturních statkù, o. p. s.,
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ÈR.

Výstava seznamuje diváky s èinností
centra, jeho vznikem a vývojem a s jeho
rozsáhlou publikaèní èinností. Na osudech
pùvodních vlastníkù jsou pøedstaveny ne-
jen jejich sbírky, váleèné a pováleèné na-
kládání s umìleckými artefakty, ale té�
jednotlivé instituce, které �idovský maje-
tek spravovaly èi stále spravují.

VÝLET NA MASADU V SOBOTCE
! V Galerii Karla Sam�iòáka v �olcovì
statku v Sobotce (�olcova ul. 133) je k vidì-
ní série kreseb Výlet na Masadu, kterou
roku 1943 vytvoøil Jicchak Kurt Brück. Po-
cházel z Vídnì, byl èlenem sionistického
hnutí mláde�e. Na poèátku války se díky �i-
dovským a dánským organizacím dostal do
Dánska, v bøeznu roku 1941 mohl odjet do
Palestiny. Dva roky strávil v internátu ze-
mìdìlské �koly Ben �emen, poté patøil
k prvním budovatelùm nového kibucu Ge-
zer. Bìhem války o nezávislost Izraele roku
1948 byl kibuc pøepaden jordánskou legií,
pøi obranì padlo 28 lidí, mezi nimi byl i Jic-
chak. Ve vyplenìné osadì se na�ly jeho
kresby, vtipné, lehce a pøitom dovednì
naèrtnuté, mezi nimi i kreslený pøíbìh o dìt-
ském výletu na pevnost Masada. V Sobotce
si jej mù�ete prohlédnout a� do konce èerv-
na, dennì od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.
Statek vám na po�ádání zpøístupní Bázlero-
vi ze sousedního domu è. p. 262, staèí za-
zvonit u jejich dveøí.

PÌVECKÝ SBOR RIMON
! Pìvecký sbor Rimon má novou sbor-
mistryni Danu Krausovou a pøijímá nové
èleny. Zpíváme hebrejské písnì. Informa-
ce: adamuscinovav@gmail.com.

MACHOL Èechia 2017
! Zveme na mezinárodní semináø izrael-
ských lidových tancù: Vyu�ijte jedineèné
pøíle�itosti intenzivní výuky izraelských
lidových tancù a neopakovatelné atmosfé-
ry. Semináø s profesionálními uèiteli z Iz-

raele se koná od 28. èervna do 2. èerven-
ce 2017 v Nymburku. Bli��í informace na
www.besamim.cz, besamim@volny.cz,
tel.: 603852917 (Ondøej Novák).

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 10. 5. od 15.00: Dva svìty pod jednou
støechou, vernisá� výstavy obrazù Oldøi-
cha Pra�ana.
! 16. 5. od 10.30: Køeslo pro hosta � Jan
Kaèer, uvádí Eva Hru�ková.
! 25. 5. od 14.30: Za�lá sláva � vernisá�
výstavy fotografií Viktora Váchy. 
! Výstavy: Barvy � obrazy D. Øímanové.

ANTIKVARIÁT V �IROKÉ ULICI 
KONÈÍ
! Pro øadu z na�ich ètenáøù máme �patnou
zprávu: po Fi�erovì knihkupectví v Kap-
rovì ulici, knihkupectví na Staromìstském
námìstí a antikvariátu ve Smíchovské sy-
nagoze konèí Antikvariát a knihkupectví
Judaica Martina Krajíèka a Romany Nej-
dlové v �iroké 7. Pøíbìhu oblíbeného ob-
chodu, asi posledního s neturistickou at-
mosférou v této ètvrti, se budeme vìnovat
v pøí�tím èísle, teï nemù�eme ne� litovat
a podìkovat obìma knihkupcùm za obìta-
vou práci a za vlídné pøijetí, které náv�tìv-
níkùm dlouhá léta poskytovali. 

Antikvariát prodával i Ro� chode�, od
kvìtna si jej mù�ete kupovat v knihkupec-
tví Franze Kafky, které se nachází nedale-
ko, pøes ulici, na adrese �iroká 14, Praha
1. Otevírací doba: dennì od 10 do 17 ho-
din, v sobotu a v nedìli od 10 do 16 hodin.
Rch je k mání i v dal�ích pra�ských knih-
kupectvích: Academia na Václavském ná-
mìstí, Kalich v Jungmannovì ulici, Oliva
v Husovì ulici. 

UPOZORNÌNÍ 
NA�IM ABONENTÙM
! Vá�ené pøedplatitelky, vá�ení pøedplati-
telé, s kvìtnovým èíslem bychom Vás rádi
upozornili, �e od nìkterých z Vás jsme
je�tì neobdr�eli platbu za pøedplatné èaso-
pisu Ro� chode� na rok 2017. Pokud jste
abonné dosud neuhradili, prosíme, zaplat�te
pøíslu�nou èástku na úèet Federace �idov-
ských obcí v ÈR. Èíslo úètu je 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300
3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u Èes-
ké spoøitelny, a.s.

Roèní pøedplatné pro ÈR èiní 400 Kè,
roèní pøedplatné do Evropy 750 Kè, roèní
pøedplatné do zámoøí 1000 Kè, elektronic-
ké zasílání v PDF 240 Kè. Jako variabilní
symbol uveïte 122017, jako údaj pøíkazce
jméno pøedplatitele. Dìkujeme Vám a dou-
fáme, �e Vá� zájem o mìsíèník Ro� chode�
potrvá. Redakce
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�NO BRATISLAVA
V máji srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom: pán Ing. Jozef Dukes � 65 rokov;
pán Tomá� Janovic � 80 rokov; pani Agáta
Karvanová � 71 rokov; pani MUDr. Viera
Kirilèuková � 85 rokov; pán Ing. Pavel
Kuèera � 79 rokov; pani Valéria Lorintzy
� 72 rokov; pani Mgr. Viera Mlynárová �
70 rokov; pán Ing. Richard Pagáè � 86 ro-
kov; pán Ervín Schonhauser � 77 rokov;
pani MUDr. Maja �teruská � 84 rokov;
pán JUDr. Ivan �teruský � 55 rokov; pani
Karolína Takáèová � 71 rokov; pán
Prof. MUDr. Pavel Traubner � 76 rokov;
pani Mária �áková � 81 rokov, a pani Eri-
ka Fedorová � 93 rokov. Prajeme dobré
zdravie, ve¾a �t�astia a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V máji srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom, ktorí slávia sviatok svojich narode-
nín: pani Viera Mláková: 15.5. � 73 rokov,
pán Eduard Longauer: 26.5. � 68 rokov,
a pani Iveta Radová � 13.5. � 53 rokov.
V�etkým úprimne prajeme ve¾a zdravia
a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V kvìtnu oslavují své narozeniny: pan Mi-
chael Felix, nar. 14. 5. � 51 let; paní Eva
Meisterová, nar. 18. 5. � 90 let; paní Zuzana
Neufeldová, nar. 4. 5. � 50 let; pan Oldøich
Redlich, nar. 4. 5. � 66 let; pan Jiøí Schneer,
nar. 5. 5. � 68 let; paní Silvia Schullerová,
nar. 6. 5. � 67 let; paní �árka Steiner, nar.
13. 5. � 70 let; pan Michael Wachtl, nar. 7.
5. � 68 let, a pan Pavel Winkler, nar. 23. 5. �
71 let. Pøejeme zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Daniel
Dvoøák, nar. 25.5. � 44 let; paní Silva No-
votná, nar. 19.5. � 93 let; paní Tereza Raj-
ská, nar. 15.5. � 31 let, a paní Lea Roch-
litz, nar. 1.5. � 50 let. V�em oslavencùm
pøejeme pevné zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Jan Ti-
chý, nar. 8.5. � 68 let; pan Petr Rubín, nar.
11.5. � 45 let, a paní MUDr. Hana Vlková,
nar. 31.5. � 67 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V máji oslávi narodeniny: pán Zoltán Brei-
ner � 85 rokov; pani MUDr. Kvetoslava
Demková � 70 rokov; pani Viera Figu�ová �
90 rokov; pán Peter Galko � 63 rokov; pán

MUDr. Tomá� Gold � 63 rokov; pán Ing. Ju-
raj Grossmann � 66 rokov; pán JUDr. Doc.
Imrich Kanárik � 69 rokov; pani Katarína
Kolárová � 60 rokov; pán MUDr. Ivan Kolín
� 70 rokov; pani Klára Marksteinová � 83
rokov; pani PhDr. Doc Nata�a Polanová � 71
rokov; pani MUDr. Magdalena Riemerová �
70 rokov; pán Ing. Du�an Ruboviè � 70 ro-
kov; pán Juraj Solár � 70 rokov; pán Tomá�
�pira � 70 rokov; pán MUDr. Tomá� Te��er
� 70 rokov; pani Eva Tkáèová � 70 rokov;
pani Eva Weiszová 69 rokov, a pani Agáta
Winklerová � 71 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V kvìtnu oslaví narozeniny paní Raja
Majerová, nar.14.5. � 64 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V kvìtnu oslaví �ivotní jubileum: paní Dia-
na Deutschová, nar. 23.5. � 75 let; pan Vasil
Sadocha, nar. 26.5. � 45 let; paní Eva Na-
vrátilová, nar. 1.5. � 31 let, a pan Tomá�
Maier, nar. 13.5. � 40 let. Pøejeme hodnì
zdraví a radosti. Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V kvìtnu oslaví narozeniny: paní Milada
Hlubíková, nar. 24.5. � 73 let; paní Eva
�poková, nar. 20.5. � 76 let; pan Filip
Hess, nar. 12.5. � 46 let; paní Alena Serbu-
sová, nar. 15.5. � 71 let; pan Ing. Erik
Markoviè, nar. 11.5. � 33 let, a paní Irena
Urbanèíková, nar. 13.5. � 66 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Ing. Jiøí
Lövy, nar. 5.5. � 71 let; paní pøedsedkynì
�O Plzeò Eva �tixová, nar. 13.5. � 76 let;
paní Eleonora Koèandrlová, nar. 14.5. �
87 let; paní Mgr. Vìra Tydlitátová, ThD.,
nar. 17.5. � 58 let, a paní Alena Rù�ièko-
vá, nar. 18.5. � 69 let. V�em pøejeme hod-
nì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny: paní Mari-
anna Becková, nar. 17.5. � 97 let; paní Eva
Benková, nar. 16.5. � 84 let; pan Jiøí
Baum, nar. 7.5. � 81 let; pan Max Berg-
mann, nar. 29.5. � 81 let; paní Jitka Bouè-
ková, nar. 6.5. � 81 let; pan Oskar Dub,
nar. 9.5. � 93 let; pan Jiøí Pavel Kafka, nar.
2.5. � 93 let; paní Hana Klusáková, nar.
10.5. � 91 let; pan Felix Kolmer, nar. 3.5.
� 95 let; pan Arno�t Lederer, nar. 14.5. �
93 let; paní Alenka Lehká, nar. 21.5. � 86
let; paní Dagmar Lieblová, nar. 19.5. � 88
let; pan Oto Novotný, nar. 31.5. � 89 let;
pan Hanu� Orlický, nar. 10.5. � 91 let;
paní Lydia Pásková, nar. 10.5. � 96 let;
paní Hortenzia Pavlíková, nar. 10.5. � 83
let; pan Igor Petrák, nar. 29.5. � 88 let;
paní Eva Pokorná, nar. 17.5. � 88 let; paní
Liana Sagivová, nar. 2.5. � 84 let; paní
Vìru�ka Solarová, nar. 29.5. � 90 let; paní
Marta �épková, nar. 12.5. � 75 let; paní
Eva Vinaøová, nar. 20.5. � 85 let; paní Jana
Wolfová, nar. 10.5. � 91 let, a paní Marké-
ta Zádorová, nar. 7.5. � 94 let. V�em pøeje-
me pevné zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 1. dubna zemøel ve vìku 85 let pan
Pavel Werner.

Dne 5. dubna zemøel v A�kelonu ve vìku
96 let pan Petr Erben.

Zichronam livracha!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci máj majú sviatok narodenín:
pani MVDr. Anna Tömösváryová, nar. 24.5.
� 69 rokov, a pani Marta Lustigová, nar.
27.5. � 67 rokov. Prajeme im v�e dobré.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
Dòa 14. 3. zomrel vo veku 71 rokov ná�
èlen Iván Lusztig. �NO Rimavská Sobota
sa s ním rozlúèila dòa 28. 3. na �idovskom
cintoríne v Tornali.

Zichrono livracha!

�O TEPLICE
V kvìtnu oslaví své narozeniny: paní Judita
Augustová, nar. 25.5. � 69 let; paní Kateøina
Kreisinger, nar. 16.5. � 51 let; paní Bína
Herskovièová, nar. 28.5. � 93 let, a paní
Marta Krásová, nar. 8.5. � 31 let. Pøejeme
jim dobré zdraví a hodnì radosti v �ivotì.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví své narozeniny pan David
Nebeský a pan Bedøich Heller. Jmenova-
ným pøejeme hodnì zdraví a osobní pohody. 

Ad mea veesrim �ana!
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ÚTOK NA STUDENTKU
V dubnu do�lo v Izraeli k nìkolika dal-
�ím teroristickým útokùm; tragicky do-
padly tøi, mj. atak v pùli mìsíce. Palestin-
ský útoèník, 57letý, údajnì psychicky
naru�ený mu�, pøi nìm smrtelnì pobodal
v jeruzalémské tramvaji tøiadvacetiletou
britskou studentku Hannu Bladonovou
z Birminghamu, která v Jeruzalémì po-
bývala v rámci studentské výmìny a prá-
vì jela z archeologické expedice. 

DAVIDÙV PRAK
V dubnu dokonèil Izrael rozmist�ování
nového protiraketového obranného
systému zvaného Davidùv prak (Da-
vid´s Sling), který vyvinul ve spolupráci
se Spojenými státy. Ten doplní dosavad-
ní systém pøezdívaný �elezná kupole
(Iron Dome). Zatímco kupole doká�e
úèinnì nièit støely krátkého doletu (na-
pøíklad ty odpalované hnutím Hamás
z Pásma Gazy), nový systém by mìl Iz-
rael ochránit pøed raketami doletu støed-
ního. Nový systém je podle odborníkù
schopen zasáhnout cíle ohro�ující celé
území Izraele, vèetnì raket vypálených
ze Sýrie èi Libanonu. Bude tak moci èe-
lit hrozbì, kterou pro Izrael pøedstavuje
�íitské radikální hnutí Hizballáh.

BRITÁNIE NIÈEHO NELITUJE
Britská vláda odmítla palestinskou �á-
dost, aby se omluvila za vydání Balfou-
rovy deklarace z listopadu roku 1917,
je� byla jedním z dùle�itých mezníkù na
cestì k vytvoøení Státu Izrael. Vláda za-
slala dopis palestinskému ministerstvu
zahranièí a souèasnì odpovìdìla na pe-
tici od 13 tisíc Britù, kteøí té� �ádali
omluvu za zmínìný dokument. V odpo-
vìdi stojí: �Vláda Jejího Velièenstva se
nehodlá omlouvat za historický doku-
ment Balfourova deklarace. Jsme py�ní
na roli, kterou jsme sehráli pøi vzniku
Státu Izrael. Hlavním souèasným úkolem
je podporovat mír.� V odpovìdi je dále
zdùraznìno historické a nábo�enské pou-
to �idù k Izraeli i nutnost najít øe�ení, kte-
ré by Izraelcùm a Palestincùm zajistilo
v zemi pokojné a bezpeèné sou�ití. 

V UMEE NAPOSLEDY
Leto�ní Pesach byl poslední událostí, kte-
rou spoleènì oslavili èlenové �idovské
obce v severo�védském mìstì Umea.
V reakci na to, �e jejich komunitní cent-
rum bylo opakovanì vandalizováno,
jeho èlenové dostávali výhrù�né e-mai-
ly a státní úøady mu nedokázaly zajistit

dostateènou ochranu, se místní �idé
rozhodli své støedisko zavøít. V univer-
zitním mìstì s 120 tisíci obyvateli �ije asi
50 �idù, v celém �védsku asi 15 tisíc.
Uzavøení centra vyvolalo kritiku od �i-
dovského spoleèenství i liberálních politi-
kù, kteøí poukazují na to, �e proti�idovské
nepøátelství v zemi se silnou muslimskou
men�inou ji� pøesahuje meze.

VZÁCNÉ NÁLEZY U PA�ERÁKÙ
Tureètí policisté chytili v západoturec-
kém pøímoøském mìsteèku Ayvalik pa-
�eráky a zabavili jim nìkolik vzácných
historických pøedmìtù z helénského
a seld�uckého období, mj. so�ky, �perky
a støíbrné mince. Mezi nimi byl i 1500
let starý svitek Tóry psaný na pergame-
nu, který byl pøedán do muzea v Balike-
siru, hlavním mìstì kraje. V dubnu byl
té� zatèen Palestinec, jen� ve svém
domì na Západním bøehu ukrýval stov-
ky pøedmìtù z období Druhého chrámu.

KONTROVERZNÍ MUZEUM
Ji� tøi roky zùstává maïarské Muzeum
holokaustu zavøené a pøedstavuje jeden
z problémù, které pùsobí nacionalisticky
orientovaná politika prezidenta Orbána
a jeho úøadù. Proti muzeu od poèátku stálo
místní �idovské spoleèenství, nebot�ne-
souhlasí s tím, �e Dùm osudù, jak je mu-
zeum pojmenováno, mapuje prùbìh holo-

kaustu a� od nacistické okupace v bøeznu
1944 a nezmiòuje pøedchozí proti�idov-
ská opatøení naøízená vládou admirála
Horthyho. Ze stejného dùvodu odpírá spo-
lupráci s muzeem i jeruzalémský památ-
ník Jad va�em. Øeditelkou Domu osudù
byla jmenována historièka Mária Schmid-
tová, která prohlásila, �e nacismus nebyl
hor�í ne� sovìtský komunismus, co� je
v Maïarsku oblíbená verze, je� smývá
rozdíl mezi �ivotem v sovìtském totalit-
ním bloku a �idovskou genocidou. 

KANDIDÁTI 
NA MAN BOOKEROVU CENU
Do finále na významné britské literární
ocenìní (dotované èástkou 64 tisíc liber)
udílené za zahranièní díla pøelo�ená do
angliètiny, Man Bookerovu mezinárodní
cenu, byli nominováni dva nejuznávanìj�í
izrael�tí autoøi � Amos Oz a David Gross-
man. Oz za dílo Jidá� (je� vy�lo nedávno
i èesky) a Grossman za Vejde kùò do baru
(je dostupné ve slovenském pøekladu). Je
to poprvé, kdy se do finále této ceny dosta-
li izrael�tí spisovatelé. Vítìz vybraný ze
�esti finalistù bude znám v pùli èervna.

VARIACE NA ABBEY ROAD 
Hitem leto�ního telavivského trhu na
Karmelu se staly vtipné karikatury zná-
zoròující izraelské i svìtové politiky jako
rockové hvìzdy. Pro pøedstavu jednu
z nich, parodii na obálku slavného alba
skupiny Beatles, pøetiskujeme: místo
Broukù tu pøecházejí ulici Theodor Herzl,
David Ben Gurion, Golda Meirová
a Mo�e Dajan. Vdìèným objektem tìchto
maleb je i Bibi, Trump, ale také tøeba
dalajlama.                                              (am)
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Beatles by �asli: Abbey Road po sionisticku.


