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SNÌM A TRYZNA
Ve ètvrtek 8. bøezna 2018 se koná od
10.00 hod. v Pinkasovì synagoze v Praze
tradièní tryzna k výroèí vyvra�dìní rodin-
ného tábora v Osvìtimi-Bøezince.

Pøedsednictvo Terezínské iniciativy
oznamuje, �e Snìm Terezínské iniciativy
se koná 9. dubna 2018 v hotelu DUO
v Praze (Teplická 492, Praha 9, stanice
metra C � Støí�kov) od 10.00 hodin, pre-
zence od 9.15 hodin.    ti

BRUSELSKÁ VÝÈITKA
Tomá� Radil je jedním z posledních pa-
mìtníkù, kteøí se do�ili osvobození Osvì-
timi pøímo v hlavním táboøe, kam 27. led-
na 1945 dorazila Rudá armáda. Tehdy mu
bylo ètrnáct let. Dnes je uznávaným profe-
sorem neurologie a psychologie, publikuje
v presti�ních vìdeckých èasopisech, vydal
nìkolik knih, v tìch posledních se vìnuje
nejen svým vlastním vzpomínkám, ale
i lidskému chování, etice a historii. Profe-
sor Radil byl leto�ním hlavním øeèníkem
pøi shromá�dìní k Mezinárodnímu dni pa-
mátky obìtí holokaustu v Evropském par-
lamentu v Bruselu a o pár dní pozdìji
i v pra�ském Senátu.

Bruselské slavnostní shromá�dìní, které
se koná ji� tradiènì ve spolupráci s Evrop-
ským �idovským kongresem, vyboèilo do
jisté míry z ji� zavedeného formátu. V dobì,
kdy je v na�í zemi relativizován romský ho-
lokaust, se Evropský parlament naopak roz-
hodl tuto èást váleèné tragédie zvýraznit.
Pøed samotným zahájením pietního aktu
probìhla v pøilehlých prostorách vernisá�
výstavy o romském holokaustu, kterou za-
hájila irská europoslankynì a místopøedsed-
kyní EP Mairead McGuinness.

Kromì standardních projevù na tradiè-
ním místì v sále Yehudiho Menuhina a do-
jemného doprovodného programu, ve kte-
rém zaznìly i básnì terezínských dìtí (v�e
je na internetových stránkách EP), je tøeba
vyzdvihnout odvahu jednoho z leto�ních
øeèníkù, který neváhal � jakkoli diploma-
tickým zpùsobem � vnést do pietního tónu
i osten kritiky, mo�ná i výèitky. Pøedseda
izraelského parlamentu Juli Edelstein do-
slova øekl: �Vysoce oceòujeme úsilí bojo-
vat proti antisemitismu a chránit �idy
v Evropì. Jak si ale vysvìtlit to, �e politici
se jeden den úèastní pochodu spoleènì
s �idovskou komunitou a druhý den de-
monstrace proti Izraeli? Jak chápat fakt, �e
se oficiální pøedstavitelé objímají s míst-
ním rabínem na znamení solidarity poté,
co byl spáchán zloèin z nenávisti, a pak
jednají s Hamásem jako s legitimním part-
nerem. Vím, �e delegace tohoto parlamen-
tu nedávno nav�tívila Teherán � a jsem si
jist, �e bìhem této náv�tìvy nikdo z dele-

gátù neprotestoval proti soutì�i karikatur,
popírajících holokaust.� Jako dùkaz pak
Juli Edelstein ukázal vítìzný obrázek
z pera francouzského karikaturisty, který
za nìj obdr�el padesát tisíc dolarù. Je na
nìm nechvalnì známá osvìtimská brána,
pøecházející do pokladny s klikou a èíslicí
6 000 000� 

Podle mnohých tím trefil pøedseda Kne-
setu povìstný høebíèek na hlavièku. Nejde
jen o licomìrnost politikù, skeptické hlasy
se ozývají ji� del�í dobu, ostatnì zazname-
nali jsme je i v na�ich pøíspìvcích. Bude
nadále Mezinárodní den památky obìtí
holokaustu slou�it jen jako jakýsi fíkový
list rùzným politickým pøedstavitelùm �
a to nejen v Evropì �, kteøí se verbálnì bu-
dou distancovat od antisemitismu a ostat-
ních projevù nenávisti a nesná�enlivosti,
ale ve skuteènosti neudìlají nic pro to, aby
jim zabránili? Doufejme, �e to tak nebude.
Dobrým znamením je fakt, �e Evropský
parlament ji� v èervnu loòského roku pøi-
jal drtivou vìt�inou definici antisemitismu
ve znìní navr�eném Mezinárodní asociací
pamìti holokaustu (IHRA) a doporuèil ji
svým èlenským státùm k implementaci.
Mnohé to ji� udìlaly, u nás je vìc zatím �
i vzhledem k povolební situaci � ve stadiu
pøíprav.

Profesor Radil je jeden z posledních pa-
mìtníkù. Kdo za nì promluví pøí�tí rok?
A kdo v letech následujících? Vysly�í nì-
kdo jejich varování?

Tomá� Kraus

NOÈNÍ PROJEKCE
Na podzim roku 2017 byla v �idovském
muzeu v Praze spu�tìna veøejná projekce
fotografií obìtí �oa na �tít mikve u Pinkaso-
vy synagogy. Tímto projektem chce muze-
um vzdát úctu více ne� 78 000 �idovských
spoluobèanù, kteøí bìhem �oa zahynuli.

Projekce s názvem Tváøe obìtí �oa trvá
pøes pìt minut a koná se ka�dý veèer kro-
mì pátkù a �idovských svátkù. Celkem je
promítnuto 52 snímkù, je� v pravidelných
intervalech støídá název projektu v èe�tinì,

angliètinì a hebrej�tinì. V zimních mìsí-
cích potrvá promítání dennì a� 2,5 hod.,
v letních pouze desítky minut s ohledem
na pozdìj�í západ slunce. Projekci lze nej-
lépe pozorovat z �iroké ulice smìrem od
Filozofické fakulty.

Zámìrem projekce je pøiøadit tváø ales-
poò k nìkterým ze jmen obìtí z Èech
a Moravy, která jsou napsána na zdech
uvnitø Pinkasovy synagogy. Prostøednic-
tvím �iroké veøejnosti a pøedev�ím pamìt-
níkù pøe�iv�ích �oa získalo �idovské mu-
zeum v Praze fotografie jejich blízkých,
pøátel a známých, kteøí zahynuli nebo byli
zavra�dìni v ghettech èi koncentraèních
a vyhlazovacích táborech.

Vedoucí projektu Jana �plíchalová uvádí
k výbìru fotografií: �Dramaturgie projekce
byla konzultována s filmovými historiky,
s historiky holokaustu z Památníku Terezín,
s vedením sdru�ení bývalých terezínských
vìzòù � Terezínskou iniciativou, s Institu-
tem Terezínské iniciativy, s pøedstaviteli Fe-
derace �idovských obcí a �idovské obce
v Praze. Rozhodující pro nás byl pøedev�ím
souhlas pamìtníkù pøe�iv�ích rasovou per-
zekuci. Pamìtnická veøejnost vnímá mo�-
nost prezentace fotografií svých blízkých,
kteøí zahynuli, jako významnou pietní vzpo-
mínku na nì. Zájem o projekci fotografií
pøíbuzných, pøátel a známých projevilo tolik
pozùstalých, �e bychom jim rádi vyhovìli
pøípravou dal�ích projekèních smyèek.�

Vnímání venkovního prostranství jako
souèásti výstavních prostor hraje klíèovou
roli v novém pojetí expozice v Pinkasovì
synagoze, je� se ji� letos pøedstaví ná-
v�tìvníkùm a bude novì obsahovat vý-
stavní prvky umístìné jak na vstupním ná-
dvoøí synagogy, tak i v tzv. Pinkasovì
ulièce, která pøiléhá k areálu Umìlecko-
prùmyslového muzea.                 Jiøí Tejkal
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Výsledky prùzkumu na téma stereotypù
vùèi �idùm a Romùm v na�í spoleènosti,
které v únoru formou závìreèné zprávy
pod názvem Co si myslí� o... Pøedsudky
v èeské spoleènosti a jak s nimi úèinnì
pracovat ve �kole zveøejnil Ústav pro stu-
dium totalitních re�imù (ÚSTR) a Socio-
logický ústav AV, nejsou pøíli� optimistic-
ké. Pro prùzkum vytvoøený s podporou
nìmecké Nadace pøipomínka, odpovìd-
nost, budoucnost (Stiftung EVZ) pou�il
tým Sociologického ústavu data z ka�do-
roènì se opakujících výzkumù Centra pro
výzkum veøejného mínìní. Z tìch vyplý-
vá, �e lidé ve vìku od 15 do
29 let jsou vùèi �idùm mírnì
pøedsudeènìj�í ne� star�í ge-
nerace a vùèi Romùm stejnì
(výraznì) pøedsudeèní jako
ostatní populace. Tým ÚSTR
se zabýval tím, jak mù�e tuto
situaci zmìnit �kola � vedl
rozhovory s uèiteli a lektory
o tom, jak se na �kolách uèí o Romech
a �idech a jaké jsou reakce �ákù. 

VZTAH K �IDÙM
Konkrétnì z prùzkumu z bøezna 2017,
v nìm� respondenti mj. odpovídali na
otázku, zda jsou jim Romové a �idé sym-
patiètí / ani sympatiètí, ani nesympatiètí /
nesympatiètí, vyplývá, �e zatímco 24,3 %
lidí ve vìku mezi 15 a 29 lety jsou �idé
nesympatiètí, v kategorii 30�44 let tak
smý�lí 14,8 %, v kategorii 45�59 let to je
18,3 % a v kategorii 60 let a více 19,6 %.
Sympatie k �idùm z nejmlad�í skupiny
cítí 30,7 %, z dal�ích skupin to je 29,2 %;
29,7 % a 36,3 %. Prùzkum organizovaný
CVVM pojem �id nijak blí�e nedefinuje
a je dost dobøe mo�né, �e na rozdíl od
nejstar�í kategorie (60+) nemají mlad�í
roèníky s lidmi �idovského pùvodu �ád-
nou konkrétní zku�enost. Vedoucí výzku-
mu ÚSTR Mgr. Karina Hoøení k tomu
øíká: �Je zajímavé, �e kdy� se na �kole
koná debata s pøe�iv�ím holokaustu, uèi-
tel se èasto nejdøíve zeptá, co se dìtem
vybaví, kdy� se øekne �idé. Témìø po-
ka�dé nìkdo øekne, �e jsou ,bohatí�, co�
je klasický stereotyp. Tì�ko si pøedstavit,
�e dìti mají nìjakou zku�enost s movitý-
mi �idy.� 

A dále: Nejvíce sympatií k �idùm cho-
vají lidé s vysoko�kolským vzdìláním,
nejménì se základním a vyuèení; nejmé-
nì sympatiètí se pøitom jeví responden-
tùm v hlavním mìstì, nejvíce v Èechách
(mimo Prahu). Dìleno podle zamìstnání,
nejsympatiètìj�í jsou �idé lidem pracují-

cím ve �kolství, v obchodì, v pohostin-
ství. Nejménì sympatiím se �idé tì�í
mezi zamìstnanci slu�eb pro podniky, ve
výzkumu a vývoji, mezi IT pracovníky
a také mezi lidmi od nemovitostí. Témìø
polovinì respondentù nejsou �idé ani
sympatiètí, ani nesympatiètí, mají k nim
neutrální postoj. Do výzkumu bylo zahr-
nuto 1045 respondentù z celé ÈR.

Jeden z dùle�itých faktorù vztahu k �i-
dùm je �ivotní spokojenost a dùvìra v in-
stituce. K. Hoøení dodává: �Pøedsudky
hodnì souvisejí se spokojeností s vlast-
ním �ivotem � èím jsou lidé spokojenìj�í

a sebevìdomìj�í, èím vìt�í mají dùvìru
ve státní instituce, tím ménì mají tenden-
ci hledat za v�emi problémy nìjaké spik-
nutí lidí, kteøí zdálky øídí bìh svìta. Po-
kud spokojeni nejsou, vyskoèí tradièní
stereotyp, �e za v�e mohou �idé.�

Tuzemský prùzkum �idovské populace
se nijak netýkal vztahu k Izraeli. Tím se
zabýval mezinárodní prùzkum organizo-
vaný ADL, Ligou proti pomluvám, roku
2013, podle nìj� 42 % respondentù z ÈR
souhlasilo s výrokem, �e ��idé jsou loa-
jálnìj�í Izraeli ne� zemím, v nich� �ijí�
(jinak se ÈR mezi hodnocenými státy
ukázala jako zemì s velmi nízkou mírou
antisemitských pøedsudkù).

VZTAH K ROMÙM
Hodnì odli�né jsou výsledky prùzkumu
ve vztahu k Romùm. V nich nehraje roli
ani vìk, ani profese, vzdìlání èi spoko-
jenost se �ivotem: sympatie jsou velmi
nízké, antipatie vysoké. Napøíklad v Èe-
chách jsou Romové sympatiètí 2,4 %
respondentù, na Moravì 7,1 % respon-
dentù a v Praze jen 1,4 % odpovídají-
cích, nesympatiètí jsou ve stejných lo-
kalitách 76,3 %, 76,4 % a 82,1 %
respondentù. Neochotu mít za souseda
Roma vyjádøilo 58,4 % respondentù
(�ida by nechtìlo 7 %). V celkovém po-
øadí sympatií vybraných 17 národností
�ijících v ÈR zaujímají �idé 7. místo
(po Èe�ích, Slovácích, Polácích, Øe-
cích, Nìmcích, Vietnamcích), zatímco
Romové místo 16. (pozici poslední za-
ujímají Arabové). Právì vztah k Romùm,

v podstatì jediné problematické men�inì
u nás, signalizuje, �e èeská spoleènost
není tolerantní, a dokazují to i zku�enosti
uèitelù a lektorù, s nimi� pracovníci
ÚSTR hovoøili.

Dosavadní praxe ve vìt�inì základ-
ních, støedních a uèòovských �kol je ta-
ková, �e v rámci obèanské nauky nebo
multikulturní výuky si uèitelé mohou po-
zvat lektory, kteøí mají program a výuko-
vé materiály o men�inách. Lektoøi mají
pøipravenu pøedná�ku, následuje debata
s dìtmi, pracuje se s výukovými materiá-
ly. Touto jednorázovou akcí se v�ak vý-

uka o men�inách èasto odbude,
uèitel u� se k tématu nevrací.
U programu zamìøeného na
Romy navíc není výjimeèné,
�e uèitel, který si lektora po-
zval, pozdìji èelí stí�nosti ro-
dièù a posléze i vedení �koly
(na které se �dotèení� rodièe
obrátí).

Pøi výuce o holokaustu zvou �koly èas-
to pøe�iv�í, kteøí vyprávìjí své pøíbìhy.
�Ale v�e konèí osvobozením, návratem
domù � a u� není èas mluvit o tom, co bylo
pak, o pováleèném èi moderním antisemi-
tismu,� poznamenává K. Hoøení. Podle ní
se holokaust �idù �vyuèuje lépe�, proto�e
hlavní viník je jasný, zatímco s romským
holokaustem � a podílem Èechù na nìm �
to je slo�itìj�í. Situaci je�tì zhor�ují výro-
ky nìkterých politikù. �Co zmù�ou lekto-
øi a uèitelé, kdy� rodièe a dìti sly�í, �e
nejvy��í politici zpochybòují existenci
romského koncentráku v Letech?� 

TOLERANCE K JINAKOSTI
V èeských a moravských mìstech �fun-
guje� neoficiální segregace �kolákù:
zaène-li do nìjaké �koly chodit více
romských dìtí, nerom�tí rodièe své dìti
ze �koly vezmou a pøihlásí je do jiné.
Naopak na vesnicích, kde je málo dìtí
a jen jedna �kola, se sou�ití bere jako
nutnost a nìjakým zpùsobem se daøí.
I zde tedy platí, �e lidé se nejvíce bojí
toho, co neznají (nebo znát nechtìjí).
Nejlep�í cesta k toleranci tedy vede pøes
praxi: vzájemná setkávání, spoleèné
akce, inkluze � pokud ne pøímo ve �ko-
le, tak ve sportovních oddílech, skautu,
mimo�kolních aktivitách.

Z debat s lektory a uèiteli vyplývá
také to, �e výchova k toleranci men�in
úzce souvisí s tolerancí k jinakosti obec-
nì, a tam, kde ve tøídì existuje �ikana
odli�ného �áka, je dobré zamìøit se na

(pokraèování na str. 9)

CO SI MYSLÍ� O...
Prùzkum o stereotypech

v èeských �kolách



STØEPY SVATOSTI (PEKUDEJ)
Na závìr detailních pøíkazù týkajících se
stavby Pøíbytku a pøipomínky, �e zacho-
vávání �abatu znamená zanechání i prací
na samotném Pøíbytku (2M 31,12�17),
následuje vìta, �e kdy� s ním (Bùh s Mo-
�em) na hoøe Sinaj domluvil, dal Mo�e-
mu dvì desky svìdectví, desky kamenné,
psané Bo�ím prstem (2M 31,18). Nebýt
dále popisovaných událostí, vyprávìní
by logicky pokraèovalo stavbou Hospo-
dinova pøíbytku, k ní� v�ak Tóra dospìje
a� v oddíle Pekudej. Do hry neèekanì
vstupuje �lidský faktor�, s ním� ètenáø
ani Mo�e nepoèítali, a dokonce, co� je
mnohem záva�nìj�í, se vnucuje i otázka,
zda s tím poèítal Bùh. 

Ten lid vidìl, �e se Mo�e zdr�uje sestou-
pit z té hory, a shromá�dil se na Aharona.
Øekli mu, vstaò a udìlej nám boha, jen�
pùjde pøed námi, proto�e tenhle mu�
Mo�e, jen� nás vyvedl z Egypta � nevíme,
co se mu stalo. Pokud jde o Mo�eho, byly
mu události utajeny do chvíle, kdy mu
Bùh pøikázal: �Odejdi, odstup, ten tvùj
lid, který jsi vyvedl ze zemì Micrajim, se
zvrhl! Rychle se�li z cesty, ji� jsem jim pøi-
kázal, udìlali si litého býèka, koøili se mu
a obìtovali mu, øíkajíce: To je tvùj bùh,
Jisraeli, jen� tì vyvedl ze zemì Micra-
jim!� Hospodin øekl Mo�emu: �Vidìl
jsem tento lid, a je to lid tvrdo�íjný! Nyní
mne nech, mùj hnìv na nì vzplane, skon-
cuji s nimi a veliký národ udìlám z tebe!�

Mo�e tuto alternativu odmítl ze dvou
dùvodù: zaprvé proto, �e jsou to potomci
Avrahama, Jicchaka a Jaakova, jim� se
Bùh zapøísahal, �e dá zemi Kenaán jejich
potomstvu, a za druhé, co by øekli Egyp-
t�ané, kdyby se dozvìdìli, �e Bùh nedoká-
zal dovést svùj zámìr k zamý�lenému
cíli. Podaøí se mu tím ale pøimìt druhou
stranu jen k tomu, �e Hospodin litoval
toho zla, o nìm� mluvil, �e se stane jeho
lidu, ale to je jen komentáø vypravìèe.
Potøebuje-li v�ak Bùh støízlivý lidský mo-
zek svého slu�ebníka, aby ovládl svùj
hnìv a mìnil své rozhodnutí, líèila by
Tóra èlovìka jako rovnocenného partnera
Stvoøitele. Ten sice mù�e Izrael znièit, ale
v tomto svìtì, který stvoøil, nemù�e bez
nìj svùj stvoøitelský úmysl uskuteènit. 

A Mo�e se obrátil, a kdy� � se pøiblí�il
k táboru a spatøil toho býèka a ty tance,
vzplanul Mo�e hnìvem, vyhodil ty desky
ze svých rukou a pod horou je rozbil. Pod-
le traktátu Baba batra 14b byly støepy
tìchto desek ulo�eny ve schránce spolu
s druhými deskami, které Mo�e rabenu
dostal pozdìji. Tento názor vychází z líèe-

ní v 5M 10,2, kde Mo�e vypráví: V tu
chvíli mi Hospodin øekl: Vytesej si dvì ka-
menné desky jako ty první a vystup ke
mnì na horu, a udìlej si døevìnou truhlu.
Já na ty desky napí�i slova, která byla na
prvních deskách, které jsi rozbil, a vlo� je
(støepy prvních desek) do té truhly! Poz-
dìji byly proto ulo�eny v nejsvìtìj�í sva-
tyni Pøíbytku do svaté schránky k druhé-
mu vydání Desatera na deskách, které
Bohu pøipravil Mo�e. Nabízí se tedy otáz-
ka, zda Bùh, kdy� Mo�emu ony pùvodní
desky dával, nemìl na mysli právì to: je-
jich rozbití a umístìní jejich støepù vedle
druhých desek na nejsvìtìj�ím místì své-
ho Pøíbytku. 

S tím souvisí talmudská agada, podle
ní� k pøedání prvních desek, kdy� byly jak
v rukou dárce, tak v rukou obdarovaného,
v nejvy��ím okam�iku spojení bo�ského
s lidským, zasáhl odpùrce, Satan, a pøe-
nesl na oèích celého Izraele nad táborem
klamný obraz Mo�eho úmrtního lo�e.
Pra�ský Maharal vysvìtluje v Tiferet Jis-
rael, �e vstup temné strany je motivován

právì okam�iky, kdy by dobro mohlo tri-
umfovat. Zlo v�ak stvoøil Bùh, jak je øeèe-
no (Je� 45,6�7): Je tím, jen� formuje svìtlo
a tvoøí temnotu, jen� dìlá mír a tvoøí zlo.
V ranní modlitbì jsou slova tvoøí zlo inter-
pretována tak, �e tvoøí to v�e. To znamená,
�e samotné stvoøení je podmínìno stvoøe-
ním zla, a to nejen jednorázovým. Tak
jako formuje svìtlo, tvoøí i zlo a dìlá mír
v ka�dém okam�iku existence stvoøeného.
Funkce zla v samotné podstatì stvoøení
vyplyne v�ak a� v souvislosti s èlovìkem,
bytostí, jejím� posláním i prokletím je zlo
poznávat a rozli�ovat od dobra. Jsou-li
v�ak síly dobra a zla vyrovnané, aby èlo-
vìk svou volbou rozhodoval o svém �ivo-
tì, naè v èlovìku Bùh spoléhá, a naè
v sobì mù�e spoléhat èlovìk, je-li také øe-
èeno (Jirm 31,10), �e Hospodin vykoupil
Jaakova z ruky silnìj�ího, ne� je sám?
V daném kontextu jde o vykoupení
z egyptského otroctví, kdy Bùh vysly�el
jejich køik a pøipomnìl si svou smlouvu
s Avrahamem, s Jicchakem a s Jaakovem.
Na první pohled se mù�e zdát, �e sám
�lidský faktor� nemìl na vykoupení jiný
podíl, ne� �e se s odkazem na zásluhy pra-
otcù stal objektem vykoupení. 

Pøitom se v�ak pomíjí jejich volání o zá-
chranu. Proto�e smìøovalo výhradnì
k Nìmu, Bùh si pøipomnìl smlouvu s pra-
otci a vysly�el je. V�echny následující
události exodu je tøeba � pokud jde
o vlastní podíl Izraele na nìm � odvozovat
od jejich køiku, zoufalé snahy dovolat se
záchrany od Boha jejich otcù. Proto øíká
Ho�ea (14,3): Vezmìte s sebou slova a vrat�-
te se k Hospodinu. Øeknìte mu: Odpust�
celou vinu a vezmi dobré, býky na�ich rtù.
To dobré, èím je èlovìk schopen zvrátit
rovnováhu mezi objektivním dobrem
a objektivním zlem, je proto modlitba, vy-
vìrající z jeho nejniternìj�ího já, které si
je vìdomo své absolutní závislosti na
Tom, k nìmu� volá. Je to síla te�uva, po-
tøeby návratu, ji� je pro její objektivní
platnost mo�no pøirovnat k pøírodnímu zá-
konu. Nebot�køièeli a Hospodin je vysly�el
a ze v�ech jejich úzkostí je zachránil. Hos-
podin je blízký lidem zlomeného srdce
a lidi pokorného ducha spasí. (� 34,19). 

Otázku, proè Bùh odevzdal Mo�emu
první desky, jestli�e vìdìl, �e skonèí jako
støepy ve schránce úmluvy pod køídly
cherubù, lze proto zodpovìdìt jenom tak,
�e právì to bylo od samého poèátku jejich
cílové urèení. Vedle pozemských desek,
získaných silou te�uva, mají støepy nebes-
kých desek pøipomínat cenu rozbitého
ideálu. EFRAIM K. SIDON
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Mo�e vzplanul hnìvem... Marc Chagall, 1931.



JUDAISMUS JE CESTA, NIKOLI CÍL
Pekudej (2M 38,21�40,38)
Sezení je nové kouøení, jak zní moderní
zdravotní mantra. Pokud trávíte pøíli�
mnoho èasu u psacího stolu nebo pøed ob-
razovkou poèítaèe, riskujete vá�né zdra-
votní problémy. Svìtová zdravotnická or-
ganizace vyhodnotila fyzickou neèinnost
jako ètvrté nejvìt�í nebezpeèí pro lidské
zdraví, vá�nìj�í ne� obezita. Slovy dokto-
ra Jamese Levina, jednoho z nejvýznam-
nìj�ích odborníkù na toto téma, èelíme
hrozbì, �e se �usedíme k smrti�.

Nebyli jsme stvoøeni pro pasivní sezení.
Na�e tìla byla stvoøena pro pohyb, stání,
chùzi èi bìh. Kdy� tìlo pravidelnì netré-
nujeme, snadno se mù�e porouchat. Otáz-
ka zní: platí to samé i pro du�i a mysl?

Málokdy se setkáme s tím, aby tato otáz-
ka byla zodpovìzena tak citlivì jako na
konci na�í sidry a v Druhé knize Moj�í�ovì
obecnì. �idé vytvoøili svatyni (pøíbytek
stanu setkání) a shromá�dili se kolem ní.
Závìreèné ver�e hovoøí o vztahu mezi sva-
tyní a �oblakem� Hospodinovy velebnosti,
který naplnil pøíbytek stanu setkání. Tento
pøíbytek byl pøenosný, dal se rozlo�it a jeho
èásti nesli Izraelité, kdy� putovali. Kdy�
nastal èas, aby se vydali na cestu, mraèno
se zvedlo mimo tábor a ukázalo smìr, kudy
mìli vyrazit. Tóra to popisuje takto:

�A kdy� se vznesl oblak nad pøíbytkem,
táhli synové Jisraele po v�ech cestách
svých. Dokud se v�ak oblak nepovznesl,
netáhli dále, [a� do] toho dne, kdy se [opìt]
vznesl. Nebot�oblak Hospodinùv [byl] nad
pøíbytkem ve dne a oheò byl v nìm v noci,
pøed oèima celého domu Jisraelského na
v�ech cestách jejich.� (2M 40,36�38)

Vidíme zásadní rozdíl mezi významem
slov �na cestách svých/jejich�. Nejprve je
význam doslovný. Jakmile se oblak zvedl,
�idé �li dál. V druhém pøípadì výraz nelze
vylo�it doslova. Oblak nedlel �nad pøíbyt-
kem� na cestách jejich, ale naopak, pøi �za-
stávkách� (v tomto smyslu pøekládá ver�
E. K. Sidon). Bìhem cesty se oblak vznesl.
Ra�i k tomu poznamenal: �Místo, kde tá-
boøili, se také nazývá masa, �cesta�, proto-
�e z tábora se v�dycky znovu vydali na
dal�í cestu; proto se v�emu øíká �cesty�.�

Poznámka je to sice lingvistická, ale se
záva�ným poselstvím. V nìkolika slovech
shrnul Ra�i existenciální jádro �idovské
identity. Být �idem znamená cestu, nikoli
cíl. Byli jsme stvoøeni k pohybu, ke zkou-
mání, k hledání a rùstu. I zastávka, spoèinu-
tí, je cestou, a nejen ve fyzickém smyslu.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � bøezen 2018 � adar/nisan 5778

Staronová synagoga
1. 3. ètvrtek PURIM
2. 3. pátek �U�AN PURIM

veèerní bohoslu�ba 17.27 hodin
3. 3. sobota �ABAT HAFSAKA �ENIJA

KI TISA 2M 30,11�34,35
hf: 1Kr 18,1�39
mincha 17.05 hodin
konec �abatu 18.35 hodin

9. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 17.38 hodin
10. 3. sobota �ABAT PARA

VAJAKHEL-PEKUDEJ 2M 35,1�40,38
mf: 4M 19,1�22; hf: Ez 36,16�38
mincha 17.15 hodin
konec �abatu 18.46 hodin

16. 3. pátek pøedveèer Ro� chode� nisan
veèerní bohoslu�ba 17.50 hodin

17. 3. sobota �ABAT HACHODE� NISAN
VAJIKRA 3M 1,1�5,26; para�a Hachode� 4M 28,9�15
mf: 2M 12,1�20; hf: Ez 45,16�46,18
mincha 17.30 hodin
konec �abatu 18.58 hodin

23. 3. pátek veèerní bohoslu�ba 18.01 hodin
24. 3. sobota �ABAT HAGADOL

CAV 3M 6,1�8,36
hf: Mal 3,4�24; v Praze Jr 7,21�8,3; 9,22�23
mincha 17.40 hodin
konec �abatu 19.09 hodin

29. 3. ètvrtek úklid chámecu
30. 3. pátek pùst prvorozených                                 5.03�20.10 hodin

spálení chámecu do 11.50 hodin
pøedveèer Pesach, veèerní bohoslu�ba 19.12 hodin
1. SEDER 20.30 hodin

31. 3. sobota �ABAT 1. DEN PESACH 2M 12,21�51
mf: 4M 28,16�25; hf: Joz 5,2�6,1; 6,27
mincha 18.50 hodin
konec �abatu 20.21 hodin
2. SEDER 20.45 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Veèerní bohoslu�by se zde konají 2. 3. v 17.27 a 16. 3. v 17.50 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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

Pesachový seder se koná v pátek 30. bøezna v 18.30 hodin v Hagiboru, 
(Vinohradská 1201/159, Praha 3).



JINDØICH MANN se narodil roku 1948
v Praze, kde byl po støedo�kolských stu-
diích pøijat na FAMU. Kvùli ruské okupaci
v srpnu 1968 do ní ji� nenastoupil a odjel
s rodièi do Spolkové republiky Nìmecko,
kde �il a� do pádu komunismu v Èeskoslo-
vensku. Absolvoval Filmovou akademii
v Západním Berlínì, poté se �ivil jako
filmaø na volné noze. Od roku 1989 �ije
støídavì v Nìmecku a v Èechách. 

Roku 2008 vydal v nakladatelství Ro-
wohlt knihu Prag, Poste Restante, v ní�
osobitým zpùsobem zpracoval slo�itou
historii pra�ské rodiny Mannù, tj. své mat-
ky Leonie (která se po válce provdala za
spisovatele Ludvíka A�kenazyho), její
matky Marie, roz. Kahnové, která byla
první man�elkou nìmeckého autora Hein-
richa Manna a po rozvodu s ním se roku
1933 vrátila do rodné Prahy, aby pak na
vlastní kù�i za�ila nacistickou perzekuci,
vèetnì vìznìní v Terezínì. Vzpomínky
vzbudily velký ohlas a roku 2012 vydalo
èeskou, autorem pøelo�enou a pøepraco-
vanou verzi této knihy (s titulem Poste re-
stante) nakl. Labyrint.

Loni vydalo toté� nakladatelství kni-
hu J. Manna Lední medvìd, která ob-
sahuje tøi novely. Odehrávají se v roz-
mezí 50. a 60. let minulého století
v Praze, v Berlínì a v baltském letovis-
ku a jejich protagonisté se více èi
ménì úspì�nì vypoøádávají s problé-
my, které jim pøipravilo tvrdé politické
klima i jejich vlastní slabosti.

Pane Manne, va�i rodièe o své minu-
losti zøejmì pøíli� nemluvili, a tak se
výchozím bodem knihy Poste restante
staly kusé útr�ky jejich vzpomínek,
va�e imaginace a posléze archivní do-
hledávání. Do jaké míry kradmo pro-
nesené vìty rodièù ovlivnily va�e dìt-
ství?
Na to, �e jsem vyrùstal v nenormální
dobì komunisticko-stalinského útlaku,
jsem mìl neuvìøitelnì, a� trapnì normál-
ní dìtství. Rodièovské vzpomínky na mì
vùbec nedoléhaly. Já o jejich pøedcho-
zích �ivotech, o jejich traumatech oprav-
du nic nevìdìl, i kdy� ten zá�itek holo-
kaustu byl u nich poøád hroznì èerstvý
a týkal se jejich nejbli��ích. 

Ty støípky, které zmiòuji, jsem si vyba-
voval a� pozdìji, v úplné dospìlosti. Mùj
otec svou �idovskou identitu opravdu ne-

zdùrazòoval. To neznamená, �e se k ní
nehlásil, hlásil, a jak stárl, tak èím dál
víc... Kdykoli ètu jeho povídky, uvìdo-
muji si, jak hodnì a zvlá�tnì o �idov-
ském osudu, tøeba o dobì protektorátu
(kterou na vlastní kù�i neza�il, proto�e tu

nebyl), pí�e. Nám nic neøekl. O jeho ro-
dinì, která pocházela z východopolské
Stanislavi, nevím vùbec nic.

Zmiòujete, �e za�itý a ve slovníkových
heslech pøejímaný údaj o místì naroze-
ní va�eho otce není pravdivý. �e se
Ludvík A�kenazy nenarodil v Èeském
Tì�ínì, ale právì ve Stanislavi.
Mateø�tinou mého otce byla nejspí� pol-
�tina, kdy� mluvil èesky, míval pøízvuk,
který pùvodnì znìl trochu ostravsky,
sly�el jsem to na starých rozhlasových
nahrávkách, pozdìji u� ho nemìl�
Èesky se asi nauèil a� ve Svobodovì ar-
mádì. Øekl bych, �e otec si místo svého
rodi�tì posunul tak, aby jednak odùvod-
nil svùj �ostravský� pøízvuk a jednak
aby bylo v hranicích Èeskoslovenska.
Tì�ín byl nejblí�e Polsku a souèasnì byl
èeský. Mo�ná to poprvé uvedl, kdy�
chtìl vstoupit do armády.

Mìl �tìstí, �e ho Rusové neposlali do
gulagu jako mnoho jiných Èecho-
slovákù z Rusy zabraného Polska
a z Ruska.

Ale oni ho poslali! O svém dìtství otec
nemluvil nikdy, ale o váleèných letech nì-
kdy trochu vyprávìl. Tøeba o tom, �e ne�
se dostal do armády, nìkdy na zaèátku
války v tom chaosu bloudil Ruskem, jed-
nou ho zatkli a do lágru ho opravdu posla-
li. Je�tì se dvìma etnickými, sovìtskými
Nìmci. Ale tak, �e jim dali lístek na vlak
a øekli, at�dojedou nìkam na Sibiø, tam vy-
stoupí a pøihlásí se. Nastoupili, ale otec
z toho vlaku vystoupil, ti dva ne�t�astníci
jeli dál. Nebo o tom, �e ho nìkde vyslý-
chalo NKVD a byl tam nìjaký dùstojník,
ve kterém se projevila snad lidskost, a øekl
jim: �Tak bì�te, kluci.� On se celou tu
dobu potloukal s jedním kamarádem ze
Stanislavi, který pak také �il v Èechách.

O samotných bojích mluvil? Bojoval
u Sokolova, dostal nìkolik vyzname-
nání�
Jako kluk jsem tou�il po tom, aby mi vy-
právìl o svých hrdinských èinech, o roz-
støílených nìmeckých divizích. Ani toho
jsem se moc nedoèkal. Ale po válce se
obèas stýkal s bývalými spolubojovníky
v kavárnì hotelu Evropa, brával mì s se-
bou. Sedával tam s nimi, pøipadali mi
star�í ne� on a mluvili s ruským nebo pol-
ským pøízvukem. Nìjaké zvlá�tní legio-
náøské pouto mezi nimi nebylo. Myslím,
�e se navzájem nebrali moc vá�nì. Vní-
mal jsem u stolu takovou melancholickou
skepsi, ta se nejspí� nevztahovala k dáv-
ným bojùm, ale k tomu, co následovalo.
Byl jsem malý, ale v�iml jsem si, �e se
s nimi �ivot asi moc nemazlil.

Vás otec patøil k oficiálním autorùm,
byl èlenem komunistické strany.
Ano, do strany vstoupil a v jeho pøípadì
bych øekl, �e skuteènì z pøesvìdèení.
U lidí, kteøí pro�li holokaustem, druhou
svìtovou válkou, se rozhodnutí dát se ke
komunistùm, myslím, mù�e mìøit jinak. Je
zajímavé, �e ve Svobodovì armádì byly
politické strany zakázané, tedy i komunis-
tická strana, tak�e do ní vstoupil hned po
válce. Ale rozhodnì nás pak, jak se pama-
tuji, v komunistickém duchu nevychová-
val, naopak, spí�e protire�imnì. Mo�ná �e
jeho prore�imní období jsem neza�il, nebo
jsem byl moc malý. Myslím, �e du�í nebyl
komunista, ale spí�e socialista. Kdy� jsme
se o komunismu pozdìji bavili, vzpomí-
nal, jak v armádì hovoøil s èlovìkem, kte-
rý mu dával protikomunistické �kolení
a pou�íval pøi tom jasné argumenty, vèetnì
moskevských procesù. A otec byl schopný
mi popsat, jak tyto argumenty na èlovìka,
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BRALI MÌ JAKO EXOTA
Rozhovor s filmaøem a spisovatelem Jindøichem Mannem

Jindøich Mann. 
Foto Margareta Vojtková, 2018.



pokud je o své pravdì pøesvìdèený, vùbec
nepùsobí. 

Existovalo nìjaké rodinnì tradované
vyprávìní, jak se vlastnì va�e babièka
Marie (Mimi) seznámila roku 1914 se
spisovatelem Heinrichem Mannem?
Bylo to v divadle, jak naznaèujete ve
vzpomínkách?
�ádná rodinná povìst se k jejich setkání
nevá�e. Existují dvì teorie, jednu jsem
popsal v knize, �e se setkali v divadle,
druhá �e na ma�karním bále v Berlínì.
Babièka byla hezká a asi bystrá �ena s ji-
stým sklonem k tlou�t�ce; s tím bojovala
celý �ivot a pøe�lo ji to a� v Terezínì.

Vá� dìd do Èech, do Prahy jezdil po-
mìrnì èasto, pøátelil se s místními inte-
lektuály. Kdy� ho nacisté roku 1933 zba-
vili nìmeckého obèanství a emigroval do
Francie, po�ádal si o obèanství èeskoslo-
venské. K tomu potøeboval domovské
právo, o které neúspì�nì �ádal v Liberci,
a nakonec ho získal v obci Proseè na
Chrudimsku. Proè právì tam?

Domovské právo mu nabízely i jiné obce
(tøeba Litomy�l). Proè to byla nakonec
Proseè, pøesnì nevím, ale domnívám se,
�e díky místnímu radnímu, panu Fleisch-
mannovi, slu�nému èlovìku. Dìdovo do-
movské právo podporoval i pan starosta,
profesí malíø pokojù. Byli asi nejkonkrét-
nìj�í, skuteènì jednali a díky nim získali
v Proseèi domovské právo, a tím právo na
obèanství, nejen mùj dìda, ale i jeho bratr
Thomas Mann, jeho �ena Katia a v�echny

jejich dìti. Ten pan Fleischmann zøejmì
nebyl �ádný introvert, lidé ho mìli rádi,
umìl dát vìci do pohybu. Jemu na Man-
nech hodnì zále�elo, snad to jako �id
dovedl lépe pochopit, snad z nìjakého
proseèského vlastenectví. Starostu pak
Nìmci na èas zavøeli, panu Fleischman-
novi se na�tìstí povedlo vèas utéct, usadil
se v Anglii. Pøál si ale být pochován
v Proseèi, tak�e kdy� roku 1966 zemøel,
nìkdo jeho urnu tajnì pøivezl do Proseèe
a tam ji pod fale�ným jménem ulo�ili na
høbitovì. 

Udr�ujete s Proseèskými kontakt?
Obèas tam jezdím, jsou to moc milí lidé.
Ale je�tì k panu Fleischmannovi: povedlo
se mu vèas poslat s pomocí Nicholase
Wintona své dcery do Anglie; s obìma
jsem se krátce setkal. Milena Grenfell-
Baines je tu dost známá, podporovala èes-
ké hudebníky, také kuchaøe a hoteliéry.
Do Anglie se díky ní zaèala dová�et re-
moska a vydala kní�ku receptù Lady Re-
moska. Její man�el je architekt a byl za
své zásluhy pový�en do �lechtického sta-
vu, tak�e ona je lady. Druhá dcera Eva je
pedago�ka a obì jsou velké osobnosti.

Vá� dìd nakonec skonèil roku 1940
v USA. Pí�ete, �e i z exilu dokázal za-
sahovat ve prospìch své bývalé man-
�elky a dcery. Máte pro tuto domnìn-
ku nìjaké dùkazy?
Pøímé ne, ale naznaèovala to matka, na-
víc tomu odpovídají fakta. Babièku
a matku zatklo gestapo hned druhý den
po okupaci, ne jako �idovky, ale jako
pøíbuzné H. Manna. Byly zøejmì na nì-
jakém seznamu, které tyhle re�imy pro-
dukují. Gestapo ale bylo úplatné, a dì-
dovi se zøejmì povedlo je vykoupit.
Potom zachránil babièku pøed transpor-
tem, proto�e v Terezínì byla zahrnuta
mezi �prominenty�. Ale na následky
vìznìní stejnì brzy po válce zemøela.

Mezi bratry Thomasem a Heinrichem
posléze nepanovala úplná shoda � je
to tak? 
Na tohle téma existuje øada odborných
knih, mnoho teorií. Já se domnívám, �e
to byla jednak pøirozená bratrská øevni-
vost, pøièem� Heinrich, star�í, byl dlou-
ho ten úspì�nìj�í, zaèal psát døív ne�
Thomas a mo�ná právì on mlad�ího
bratra ke spisovatelství pøivedl, pozdìji
se to zcela obrátilo. A pak urèitá rozdíl-
nost povah � Heinrich byl spí� republi-
kánský demokrat (mluvíme o 19. století,

poèátku 20. století), vá�il si francouzské
demokracie, mìl rád románskou kultu-
ru, dlouho �il v Itálii. Thomas byl hodnì
zamìøený na císaøské Nìmecko, na své-
bytnou nìmeckou cestu.

Lze øíct, �e východonìmecká propa-
ganda si Heinricha Manna po válce
do jisté míry pøivlastnila?
Ano, východní Nìmci si ho pøivlastnili.
Mìøítky poèátku 20. století byl vnímaný
jako socialista, bouølivák, levièák, bo-
hém. Dùkazem toho je koneckoncù i to,
�e si v témìø kmetském vìku padesáti let
vzal mou babièku, neznámou hereèku ze
Smíchova, a po rozvodu s ní pak bardámu
Nelly, ale také to, �e v tøicátých letech za-
stával nekritický pohled na Sovìtský
svaz. Východní Nìmci ho jmenovali pre-
zidentem Akademie umìní, co� byla za
výmarské republiky velmi vá�ená institu-
ce a on byl jejím prezidentem u� pøed vál-
kou. On tu funkci sice pøijal, ale tak tro-
chu li�ácky, proto�e odjezd z Ameriky
poøád odkládal, a� tam roku 1950 zemøel.
To byl u� opravdu v letech, �il opu�tìný
a pomìrnì chudý a osudem zkøísnutý,
jeho man�elka spáchala roku 1944 sebe-
vra�du. Kdyby se o nìj nestaral bratr
Thomas, nepøeèkal by asi vùbec.

Pøijalo vás v emigraci Nìmecko jako
�Mannovy�, nebo jako dal�í z øady
uprchlíkù? 
Jako dal�í z mnoha uprchlíkù. Jiné to
bylo pro mou matku, ta se vracela do
známé zemì. Ale z domova se odcháze-
lo tì�ko. My jsme si vlastnì celý ten rok
po emigraci, po roce 1968, kdy se tak
úplnì nevìdìlo, co bude, prodlu�ovali
výjezdní dolo�ku. Úøady s námi komu-
nikovaly, a tím jsme prome�kali mo�-
nost jít dál, proto�e nìkteré mo�nosti se
neopakují. Nicménì Spolková republika
se k èeskoslovenským emigrantùm cho-
vala velmi vstøícnì a serióznì.

Pane Manne, o èem jsou va�e filmové
dokumenty a filmy? 
Mì zajímala hlavnì fikce, chtìl jsem po
filmové akademii toèit hrané filmy, ale to
nebylo jednoduché, takových lidí byla
spousta a penìz omezenì. Dìlat doku-
menty pro televizi bylo snaz�í, dìlalo se
jich víc a jsou nepomìrnì levnìj�í. Já se
kulturnì cítil jako Èech a tenhle kulturní
pøístup jsem se sna�il do práce nìjak do-
stat. To nebylo snadné, ona to není náho-
da, �e Nìmci jsou Nìmci a Èe�i jsou Èe�i. 

(pokraèování na str. 8)
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Ludvík A�kenazy v Bolzanu, 70. léta.



(dokonèení ze str. 7)
Jinak vnímají poezii, skuteènosti, hu-
mor. Pøedsudkù vùèi Nìmcùm jsem se
postupnì zbavil (samozøejmì nemluvím
o nacismu), jako �e jsou bez humoru
a ko�ení, ale jejich poetika je skuteènì
jiná ne� na�e. 

Já v sobì nesl ta pra�ská filmová �ede-
sátá léta. Kdy� jsem toèil absolventský
film, hledal jsem herce. Zjistil jsem, �e na
pracovním úøadì je v kartotéce zaregistro-
vána spousta komparzistù. Tak jsem je ob-
telefonoval, za�el za nimi. Jednou z nich
byla stará paní, tedy bylo jí asi sedmdesát,
která se na stará kolena rozhodla, �e bude
skládat písnièky a �e je bude zpívat. K tìm
písnièkám si �ila i kostýmy. Na�la si staré
pøedváleèné texty, k nim slo�ila hudbu
a u�ila kostým. Tak jednou vystupovala
jako cigareta, podruhé jako kozák s kní-
rem. Byla zvlá�tní, taková drobná, abso-
lutní proletáøka z nuzných pomìrù, vystu-
povala ve starobincích. Takoví lidé mì
zajímali a o tìch jsem toèil. Nakonec jsem
si svými dokumenty na svá témata udìlal
jméno a mohl jsem dìlat i hrané televizní
filmy, ov�em nejdøív pro dìti. Toèil jsem
pak i pro dospìlé, prime time, jak se øíká,
napøíklad rùzné díly detektivních øad. Ty
jednotlivé èásti byly v�dy ukonèené. Pár-
krát jsem si i zahrál.

Je vám jako va�emu otci vlastní dìt-
ská optika? V povídkách ji pou�íváte.
To je spí� náhoda. Pro hrané filmy jsem
psal scénáøe a a� na jeden èi dva to byly
souèásti nìjakých seriálù. Vìt�inou
jsem se sna�il, aby se v nich vyskytova-
lo co nejmíò dìtí. Ale nìkdy to ne�lo. 

Víte, já se ocitl ve �patnou dobu na
správným místì. V sedmdesátých letech
nastupovala k filmu moje generace,
nebo trochu star�í lidé, co� byli vìt�inou
levicoví revolucionáøi, kteøí bojovali
s nìmeckou tradicí, kterou po právu za-
vrhovali, ale tím se z nich stávali zastán-
ci takového hloupého osvícenectví. Za-
vrhovali fantazii, hlavnì chtìli ka�dého
vychovávat. Bylo to tì�ko snesitelné,
nakonec mì brali jako takového exota.

Mìl stejné potí�e i vá� otec?
Ani ne, ten psal rozhlasové hry a hodnì
pohádky. Musel �ivit rodinu, zùstal na
volné noze, tak�e psal vìci na dost vy-
soké úrovni, ale denní spotøeby, rozhla-
sové hry, ka�dých ètrnáct dní pohádku

pro bavorský rozhlas, televizní scénáøe.
Drasticky se s tím ale utkával re�isér
Radok ve �védsku, toho to úplnì nièilo.

Jak jinak vzpomínáte na �ivot v roz-
dìleném Berlínì? 
Bylo to dost unikátní. Na východ jsem se
bál, i jezdit pøes NDR na jiná místa Spol-
kové republiky, a jinudy to ne�lo. Dlouho
jsem jenom létal, letenky byly levné, spol-
ková vláda je subvencovala, nebyl jsem
sám. Západní Berlín byl taková trochu
o�untìlá, ale pøesto nejvìt�í nìmecká me-
tropole, �ivot tam bì�el 24 hodin, �ádné
policejní zavírací hodiny. Dnes normální,

tehdy je�tì rarita. Bylo to mìsto studentù
a podivných existencí a mezi tím se vysky-
tovali pùvodní Berlíòani. Mìlo to jemnì
bizarní rysy, zvlá�tní �arm. Jednou jsem se
i na rok odstìhoval do Mnichova, ale stýs-
kalo se mi. Na druhé stranì bylo zapotøebí
v�dy na èas vypadnout, u� jenom aby èlo-
vìk vidìl nìjaké louky a obzor.

Jste spisovatel ze spisovatelské rodi-
ny. Kdo jsou va�i oblíbení autoøi?
Tak to se jistì mìní vìkem. Kdy� jsem
si poprvé pøeèetl Dumasovy Tøi mu�ke-
týry, nemohl jsem uvìøit, �e u� jsem je
doèetl, a hned jsem je zaèal èíst znovu.
No a teï u� jsem je mo�ná �edesát let
neotevøel. Stejné to bylo asi pozdìji
s Markem Twainem. Pak jsem chtìl psát
jako Hemingway, a u� dávno nechci.
Tím nechci øíci, �e kdybych chtìl, tak
mohu. Mám hodnì rád Singera, Nabo-

kova, ale i ty vybírám trochu namátkou.
Z èeských Èapka, zbo�òuji Poláèka,
hodnì jeho skvìlých knih je dost nezná-
mých, Kunderu i mého otce � pokud
mluvím o díle, ne o jedné kní�ce, která
mne nìèím uchvátila.

Vá� otec se po pádu komunismu vrá-
til k èeským ètenáøùm, vy�ly jeho vy-
brané spisy, vycházejí pohádky, prózy
pro dìti se dramatizují. Máte pocit, �e
se vrátil do zdej�ího ètenáøského po-
vìdomí? 
Neøekl bych. Myslím si, �e A�kenazy byl
opravdu velmi dobrý spisovatel. Ve své
dobì byl známý a slavný, ale samozøejmì
byla spousta jiných vynikajících spisova-
telù, kteøí na konci padesátých let a poté
buï publikovali s bídou, jako Josef �kvo-
recký, nebo nemohli vùbec. Poté, co jsme
emigrovali, zmizel ale z knihoven a knih-
kupectví. Nepsal ale ani pro èeská nestát-
ní média, at�u� samizdat nebo exilová na-
kladatelství, v exulantském prostøedí se
neanga�oval, tak upadl v zapomnìní.
Také onemocnìl a pomìrnì brzy zemøel.
Ale jeho vìci se v�dy znovu vynoøí. Èas-
to nìkoho potkám, kdo ho má rád. V Di-
vadle v Dlouhé bì�í u� asi dvacet let hra
Jak jsem se ztratil, co� je výbornì udìla-
né pøedstavení v úpravì Jana Borny. 

Od roku 1989 �ijete èásteènì zde
a èásteènì v Nìmecku. Jak z tohoto
pohledu hodnotíte vývoj u nás? Co
vás nejvíce mrzí a co naopak tì�í?
Nejvíc mì tì�í, �e padl komunismus, �e
jsme se mohli vrátit. Kdy� èlovìk jel
z Berlína do Mnichova, nato� z Berlína
do Amsterdamu, byly optické rozdíly
markantní, lidé jinak vypadali, jinak se
oblékali, jinak jedli, byly rùzné hospody,
zatímco kdy� jsem jel roku 1989 poprvé
vlakem ze Západního Berlína do Prahy
pøes východní Nìmecko, bylo to opticky
úplnì toto�né. Mìl jsem pocit, �e ten so-
vìtský kolonialismus zemì opravdu zpo-
dobnil, �e ztratily svou tváø. Tak�e já si
zmìnu re�imu ka�dodennì pøipomínám,
nebot� je v�ude vidìt. Zemì civilizaènì
a kulturnì hroznì rozkvetla, nejen v Pra-
ze, ale i v men�ích mìstech, co� si zøejmì
asi polovina lidí neuvìdomuje. Snad to je
i tím, �e od èasù Václava Havla se nena�la
osobnost, která by urèité ideje a hodnoty
dokázala definovat, sympaticky zjednodu-
�it a reprezentovat, zatímco opaèné ideje
a hodnoty si své reprezentanty na�ly� Ale
já jsme optimista a vìøím, �e se to zlomí. 

ALICE MARXOVÁ
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BRALI MÌ JAKO EXOTA
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Vá�ená redakcia Ro� chode�,
pova�ujeme za potrebné reagovat�na

rozhovor s predsedom bratislavskej
�NO Tomá�om Sternom (Rch 2/2018,
str. 6�7, 15). 

Predseda �NO Bratislava T. Stern ve-
die dlhodobo ohováraèskú kampaò proti
ÚZ �NO a jeho predsedovi, ako aj proti
predchádzajúcim vedeniam �NO Brati-
slava a proti mimobratislavským �NO.
V rámci kampane rozosiela tisícky mai-
lov plných poloprávd, alebo klamstiev.
Pre potvrdenie virtuálnej reality, ktorú
vytvára o sebe, vyrába mno�stvo doku-
mentov, SMS správy, zápisnice a naj-
nov�ie novinové roz-
hovory, ktoré majú
v lep�om prípade len
èiastoèný vzt�ah k rea-
lite. Aj v citovanom
rozhovore pre RCH
neraz uvádza klamli-
vé informácie s cie-
¾om oèiernit� nielen
ÚZ �NO, ale aj pred-
sedov v�etkých ostat-
ných obcí. Popiera
fakty aj v prípadoch, ktoré sú ¾ahko ove-
rite¾né. Ako príklad uvádzame tvrdenie
Sterna, �e �novozvolený predseda obce je
urèite najmlad�ím za posledných sto ro-
kov�. Skutoènost� je taká, �e nie je naj-
mlad�ím ani za podstatne krat�ie obdobie.
V citovanom èlánku je viacero podob-
ných príkladov �vo¾ného narábania�
s faktami. 

Stern podpísal spoloèné prehlásenie
v�etkých predsedov �NO k situácii
oh¾adne Claims Conference, ale na dru-
hý deò vystúpil s úplne opaèným vyjad-
rením pred star�ími èlenmi komunity,
ktorí nemajú dostatok informácii, aby
posúdili pravdivost�jeho tvrdení. 

H¾adanie nepriate¾ov je základným
pracovným prostriedkom MUDr. Ster-
na. U� prvé mesiace jeho pôsobenie vo
funkcii predsedu viedlo k odchodu via-
cerých dlhoroèných aktivistov a tie� za-
mestnancov obce, ktorých znechutila
ním produkovaná �ikana. Hoci opako-
vane deklaruje ako svoj cie¾ �spájat�
komunitu�, v skutoènosti po roku 1989
nik nedokázal rozo�tvat��NO v Brati-
slave aj na celom Slovensku do tej mie-
ry, ako sa to v krátkom èase podarilo
jemu.

Predseda Stern po�aduje, aby akej-
ko¾vek aktivity v prospech èlenov obce
boli ním vopred schválené, aj keï to nie
sú aktivity v priestoroch obce, teda bez
jeho súhlasu nemo�no vykonat� naprí-
klad ani bat/bar micva, brit mila, svadbu
a pod. E�te absurdnej�ie sa javí po�ia-
davka odovzdávat�zoznamy úèastníkov
nábo�enského obradu!! Toto opatrenie
bolo zamerané proti aktivitám rabína
Kapustina. Rabi Kapustin reagoval na tr-
valé �ikanovanie tak, �e opustil byt, kto-
rý mu bol pridelený obcou. Reakcia
T. Sterna? Vinný je Ústredný zväz, pre-
to�e si dovolil nenechat�rabína na ulici,

ale poskytol mu uby-
tovanie v inom byte.

Èo sa týka, cituje-
me: �neschopnosti
urèitých ¾udí po-
vzniest�sa nad osob-
né animozity�, to je
veta, ktorú by si
MUDr. Stern mal
opakovat�denne, pre-
to�e sa nikoho netý-
ka vo väè�ej miere,

ako jeho samotného. Je hodné pozornos-
ti, �e otvorené di�tancovanie sa od kro-
kov a vyjadrení MUDr. Sterna zaznieva
u� aj priamo z radov jeho najbli��ích
spolupracovníkov, z Prezídia �NO Bra-
tislava. Do pozornosti èitate¾ov dávame
aj to, �e Stern (v citovanom rozhovore)
najprv uvádza, �e �diskusii neprospeje,
keï sa o interných zále�itostiach komu-
nity povedú debaty prostredníctvom mé-
dií�, a v nasledujúcich riadkoch nenechá
na Ústrednom zväze �NO �suchú nit-
ku�. Má vôbec zmysel charakterizovat�
takú absenciu sebareflexie?

Vieme, �e tón tohto listu nezodpo-
vedá �tandardu èlánkov v RCH, ale
v reakcii na �vedrá �piny� trvale pro-
dukované MUDr. Sternom nevieme
inak odpovedat�.

I. Rintel, predseda ÚZ �NO v SR
R. Duda, predseda �NO Ko�ice

a podpredseda ÚZ �NO v SR 
M. Barto, predseda Revíznej komi-

sie ÚZ �NO 
(Ro� chode� dal mo�nost vyjádøit se

obìma stranám, zúèastnìným na diskusi.
Nicménì nepøedpokládá, �e její eventuální
pokraèování bude vedeno jeho prostøed-
nictvím.)

PRÙZKUM 
O STEREOTYPECH

(dokonèení ze str. 3)
nejprve na dùvody konkrétních pro-
blémù s èlovìkem, který sice nepo-
chází z men�iny, ale je �jiný�, a teprve
pak pøímo na lidi z men�in. 

Jedná se o velmi slo�ité a dùle�ité
téma, které má vliv na celou spoleè-
nost. Pracovníci ÚSTR ve své zprávì
pøedkládají øadu konkrétních návrhù,
jak situaci zlep�it, ani� by se pøidávala
administrativní práce ji� teï papíro-
váním pøehlceným a celkovì pøetí�e-
ným pedagogùm a zároveò se úèelnì
èerpaly zdroje, které nabízejí èetné
domácí a zahranièní neziskové orga-
nizace. 

Mezi tyto návrhy patøí napøíklad to,
aby se jednorázové pøedná�ky pro vel-
ké skupiny studentù nahradily dlouho-
dobìj�ími projekty (typu úspì�ných
projektù �idovského muzea �Na�i,
nebo cizí� èi �Zmizelí sousedé�). Or-
ganizace, které jsou schopny poskyt-
nout potøebnou asistenci (Institut Tere-
zínské iniciativy, �idovské muzeum,
Muzeum romské kultury ad.) by mìly
se �kolami navazovat trvalej�í spolu-
práci nebo podporovat uèitele, aby
studenti ve výuce s tématem semináøe
dál pracovali. Programy by mìly být
vytváøeny na základì potøeb jednotli-
vých �kol. Projektové výzvy dárcù by
mìly být flexibilní, aby pøíjemci (�ko-
ly) mohli mìnit obsah a prùbìh pro-
jektu v závislosti na tom, co jejich �á-
kùm vyhovuje a co potøebují. Uèitelé,
kteøí dìlají takovouto práci navíc, by
mìli být finanènì odmìòováni. A �
co� je velmi dùle�ité � podporovat by
se mìly projekty, které se zamìøují ne-
jen na dìti, ale také na rodièe a místní
komunitu. (Zprávu lze nalézt na adre-
se www.stereotypy.cz.)

Jednou z pøeká�ek zlep�ení situace
je dle K. Hoøení i minimální komuni-
kace mezi dárcovskými organizacemi,
které vypisují projektové výzvy, a pøí-
jemci (�kolami) a lektory a celkový
kontakt s ministerstvem �kolství. Prv-
ním krokem k nápravì je konference,
kterou ÚSTR uspoøádal a pozval na ni
zástupce v�ech zmínìných skupin.
O tom, co setkání pøineslo, budeme
informovat.                                     (am)

I. Rintel hovoøí na tryznì v �ilinì. Foto archiv.

VYJADRENIE ÚZ �NO NA SLOVENSKU
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Na zaèátku února vrátil mìstský úøad pùl-
milionového sibiøského mìsta Tomsk
místní �idovské obci starou døevìnou
synagogu postavenou pøed 120 lety. Bu-
dova dnes pøipomíná spí�e chátrající
mì�t�anský døevìný dùm z 19. století, ja-
kých nalezneme
spoustu po celém
Rusku: prohnilé
základové trámy,
zbytky bohaté øez-
báøské práce, vy-
tluèená okna
zabednìná proti
nezvaným hostùm
a cedulky varující
pøed havarijním stavem budovy.

Nicménì tradièní název �vojácká syna-
goga� z povìdomí obyvatel Tomsku ni-
kdy tak úplnì nezmizel, tøeba�e budova
v sovìtském období postupnì slou�ila
jako úøad, sklad a od 30. let pak jako uby-
tovna pro vìdecké pracovníky Tomské
státní univerzity. 

Za svùj neobvyklý název vdìèí syna-
goga okolnostem, za kterých byla v roce
1897 vybudována. A pøedev�ím pak dù-
stojníkovi carské armády �idovského
pùvodu Hercelu Camovi, který byl v té
dobì du�í obce �idovských vojenských
veteránù v Tomsku. �ivotní pøíbìh to-
hoto jediného ruského �ida, který si
v carské armádì vyslou�il dùstojnickou
hodnost, ani� by se vzdal �idovské víry,
je více ne� dobrodru�ný a souvisí s fe-
noménem tzv. �kantonistù�.

KANTONISTÉ
Jako �kantonisté� byli v Rusku v první
polovinì 19. století obecnì oznaèováni
neplnoletí synové vojákù ni��ích vojen-
ských hodností, kteøí se kvùli svému pù-
vodu automaticky stávali poddanými
vojenské správy a mìli povinnost slou-
�it v ruských ozbrojených silách. Slovo
�kantonista� je pøevzaté z nìmèiny
a stejnì tak i samotný systém doplòová-
ní armádních stavù se inspiroval v Prus-
ku, kde byly odvody do armády prová-
dìny právì podle �kantonù�. 

Tento carský výnos vstoupil v plat-
nost po nástupu cara Mikulá�e I. na
trùn, ale ve skuteènosti je�tì nese ruko-
pis Alexeje Arakèejeva, zakladatele pro-
slulých vojenských osad � jakéhosi pro-
totypu budoucích pracovnì-nápravných

táborù, které mìly z tradièního venkov-
ského obyvatelstva �vyrábìt� normova-
né a dokonale poslu�né vojáky. 

Rozhodnutí o povinných odvodech ne-
plnoletých chlapcù mìlo za úèel doplnit
stav ozbrojených sil oslabených po napo-

leonských válkách
o poddùstojníky,
topografy, vojen-
ské in�enýry, kres-
lièe, hudebníky, vo-
jenské soudce, lé-
kaøe, písaøe a nej-
rùznìj�í øemeslní-
ky. U� ménì se ale
ví, �e od roku 1827

do roku 1856 se tato forma poddanství
vztahovala také na dìti ruských Finù, Ci-
kánù, Polákù a �idù, kteøí byli do armády
nezøídka odvádìni násilnì. Za 29 let, tedy
do chvíle, ne� car Alexandr II. tuto formu
poddanství korunovaèním manifestem
zru�il, bylo do armády násilnì odvedeno
75 000 �idovských dìtí.

�idovské obce, v té dobì je�tì stopro-
centnì soustøedìné na západních územích
Ruska, v tzv. pásmu osídlení, mìly povin-
nost dodávat roènì sedm �kantonistù� �
tedy �idovských chlapcù star�ích �estnác-
ti let � na tisíc mu�ù z jednoho vojenské-
ho okruhu. Okruhy byly ètyøi, tak�e
z ka�dého se odvádìlo jednou za ètyøi
roky. V roce 1827 car zákon zpøísnil,
v dùsledku èeho�
se odvodový vìk
chlapcù sní�il na
dvanáct let a poèet
odvedených �kan-
tonistù� stoupl na
deset z tisíce mu-
�ù. Vzhledem k to-
mu, �e mnohé
rodiny se z pocho-
pitelných dùvodù plnìní této povinnosti
vyhýbaly, Mikulá� I. nechal zøídit speciál-
ní oddíly profesionálních únoscù � �cha-
punù�, jak jim øíkali �idé. Ti poøádali ná-
jezdy na pásmo osídlení a dvanáctileté
nebo i mlad�í chlapce z �idovských rodin
uná�eli. Rodièe se pak o osudu svých dìtí
èasto u� nikdy nedozvìdìli. 

Dal�í �idovské chlapce potom odvá-
dìli jako �pokutu� za ty, kteøí ze slu�by
utekli nebo nesnesitelné pomìry v ar-
mádních zaøízeních øe�ili sebezmrzaèe-
ním. V takových pøípadech byl tolerova-

ný odvodový vìk i pod deset let. K bì�-
né praxi také patøilo, �e po zavleèení do
tzv. �kantonských praporù� byli �idov�tí
chlapci násilnì pokøest�an�t�ováni a ji-
ným zpùsobem �pøevychováváni�.

ZATVRZELÍ �IDÉ
�O pokøest�an�t�ování v kantonských �ko-
lách v�ichni vìdìli. Po køtu chlapcùm mì-
nili pøíjmení. Nìkteré k pøestupu na pravo-
slaví pøesvìdèovali pomocí pøemlouvání
a kázání, jiné podpláceli a nìkteré køtili
prostì násilnì,� vypráví David Ki�ner.
Ubránit si svou �idovskou víru se podle
nìj daøilo jen málokomu z nich. Tìm, které
se nepodaøilo zlomit, se øíkalo �zatvrzelý
�id�, a nebylo jich málo. Ale i mnozí
z tìch násilnì pokøtìných na víru svých
pøedkù nezapomínali.

Zachoval se napøíklad dopis z roku
1873, ve kterém tomský pravoslavný
protojerej sdìluje gubernskému vojen-
skému veliteli nezlomné pøání písaøe
Jicokvièe pøejít z pravoslaví na �idov-
skou víru. 

Takových �ádostí se podle Ki�nera
v sibiøských archivech dochovala celá
øada. Ale teprve v roce 1905 byl vydán
carský výnos, kterým se povolovalo
�nechat se na vlastní pøání vylouèit
z pravoslavné církve�.

Samotné �idovské obce povinné odvody
nezletilých chlapcù pøijímaly jako nutné
zlo a smiøovaly se s nimi. Existoval dokon-
ce nábo�enský rituál vyprovázející novo-
peèené �kantonisty� na jejich cestu do no-
vého �ivota. Novobranci zahalení do talitù

museli nastoupit
pøed  archou úmlu-
vy a v pøítomnosti
pøedstavitelù nábo-
�enské obce a svìt-
ských úøadù pro-
nést v jidi� nebo
hebrej�tinì pøísahu
následujícího znì-
ní:

�Ve jménu Hospodina, V�emohoucí-
ho a vìèného boha Izraele, pøísahám, �e
budu z vlastní vùle slou�it ruskému ca-
rovi a ruskému státu tam, kam budu od-
velen k výkonu slu�by, a podøídím se
vojenskému velení stejnì bezvýhradnì,
jako bych byl povinen slou�it obranì
zákonù zemì izraelské. [...] A pokud ze
slabosti nebo z nìèího navedení poru-
�ím mnou danou pøísahu vìrnosti ve vo-
jenské slu�bì, at� na mou du�i padne
vìèné prokletí a postihne i celou moji
rodinu. Amen.�

SYNAGOGA NA SIBIØI
�idov�tí vojáci v carské armádì a jejich synagoga v Tomsku

Synagoga v Tomsku, pùvodní vzhled. Foto archiv.

Synagoga v Tomsku, dne�ní podoba. Foto T. Salimova.
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�IDÉ NA SIBIØI
Hercel Cam byl jedním z tìch nemnoha,
kdo k pravoslaví konvertovat odmítli,
a vojenskou kariéru udìlal jen díky
svým mimoøádným schopnostem.

Kdy� byl v roce 1876 ve vìku 41 let
s poctami a v hodnosti dùstojníka pro-
pu�tìn do výslu�by, zaèal v sibiøském
Tomsku budovat obec a synagogu pro
dal�í armádní veterány � bývalé �idov-
ské �kantonisty�, jako byl on sám. 

�idovské osídlení na Sibiøi bylo v té
dobì pomìrnì poèetné. První �idé se
tam objevili ji� v 17. století. Byli to vá-
leèní zajatci z bojù, které vedlo Rusko
s Polsko-litevským kní�ectvím. Po
skonèení rusko-polských válek dostali
�litev�tí, nìmeètí a �idov�tí� zajatci prá-
vo vrátit se do své vlasti, ale mnozí se
rozhodli na Sibiøi zùstat. Dal�í �idé se
na Sibiø dostali jako vyhnanci a galejní-
ci. Ale v 19. století tam �idé zaèali pøi-
jí�dìt také dobrovolnì, �za lep�ím�.
V roce 1836 inicioval car Mikulá� I. za-
kládání �idovských zemìdìlských kolo-
nií, kde mìli být �idé �pøevychováni
a nauèeni zemìdìlským pracím�. Stov-
ky �idovských rodin ze v�ech koutù
Ruska se tehdy rozhodly pøesídlit do
�Nové Palestiny�. Vedly je k tomu pøe-
dev�ím zoufalé �ivotní podmínky v �i-
dovských �tetlech v pásmu osídlení.
Kvùli pùdì a lep�í �ivotní perspektivì
byli ochotní podstoupit cestu do chlad-
ných, neznámých sibiøských krajù. Pe-
níze na cestu a zaøízení dostali od státu.
Z dnes ji� tì�ko zjistitelných dùvodù
byl výnos povolující odjezd �idù na Si-
biø po pìtaètyøiceti dnech zase zru�en.
Ale stovky �idovských rodin se tam pøe-
ci jen usadily.

V dobì, kdy Hercel Cam zaèal uva�o-
vat o stavbì �vojácké synagogy�, v Tom-
sku u� dvì synagogy byly. První, tak-
zvaná �kamenná�, sídlila v domì, který
místní �idovská obec vykoupila u dìdièek
jednoho zdej�ího vysoce postaveného
úøedníka. A v roce 1859 nechal místní ku-
pec Kaminer postavit na pozemku vlast-
ního domu druhou synagogu, které se od
té doby øíkalo Kaminerova. 

Kantonisté i vyslou�ilí vojáci chodili
právì do Kaminerovy synagogy, proto-
�e byla nejblí�e kasárnám. Podle Davi-
da Ki�nera je tam v�ak nevítali právì
s otevøenou náruèí. 

�Jednomu z vojákù-kantonistù, Moi-
sejovi Gurevièovi, se narodil syn a na
jednu ze sobot dohodl obøad obøízky.
Kdy� ale spoleènì s pøáteli vojáky pøi�li

do synagogy, správce jim navrhl, aby
obøad probìhl v �atnì. Vojáci se urazili
a pøísahali si, �e si postaví vlastní syna-
gogu,� vypravuje Ki�ner.

VOJÁCKÁ SYNAGOGA
A tak zaèala v roce 1872 v Tomsku fun-
govat døevìná �vojácká synagoga�. Je-
jím prvním gabajem a pokladníkem se
stal právì vyslou�ilý dùstojník carské
armády, kantonista Hercel Cam. 

Jeho cesta do Tomsku byla dlouhá
a trnitá. Car�tí pochopové, zmínìní
�chapunové�, ho unesli v roce 1851 ze
�tetlu poblí� Volynì. Bylo mu osm let.
Své rodièe u� nikdy nevidìl. Dostal se
do �kantonské� �koly a v roce 1854 ho
spoleènì s ostatními �idovskými chlapci
z Volyòské gubernie poslali do sibiøské-
ho Tomsku, kde je pøipojili k 8. pìchot-
nímu pluku. Sám Hercel Cam vzpomíná
na své �kantonské� dìtství takto:

�Po veèerech jsme se museli shromá�-
dit v jedné místnosti. Chodili za námi
pravoslavní popi a s pomocí v�elijakých
slibù nás pøemlouvali, abychom pøijali
køest�anství.�

Pøibli�nì polovina z dvou set dìtí,
které pøijely v roce 1854 z Volynì, se
bìhem roku nechala pokøtít. Hercel
Cam odmítl. 

Pøes setrvalý nátlak se ke konverzi ni-
kdy nenechal pøesvìdèit. O jeho pový-
�ení do dùstojnické hodnosti usilovali
v�ichni dùstojníci v jeho pluku a nako-
nec byl zvlá�tním carským výnosem
Alexandra II. pový�en na praporèíka
a pozdìji dokonce na kapitána. O svém
nelehkém dìtství, vojenské kariéøe i vy-
budování �vojácké synagogy� a �ivotì
�kantonské� �idovské obce v Tomsku
napsal Hercel Cam knihu Dìjiny vzniku
vojensko-nábo�enské vojácké �koly
v mìstì Tomsku, kterou dne�ní gabaj
tomské synagogy oznaèuje za vzácný
pramen pro pochopení nábo�enských
nálad mezi tehdej�ími sibiøskými �idy. 

V roce 1930 byly znárodnìny v�ech-
ny tøi tomské synagogy vèetnì døevìné
�vojácké� a zbytek �idù, kteøí bez ohle-
du na protinábo�enské nálady v Sovìt-
ském svazu zùstali vìrní víøe pøedkù, se
na �ábes ke studiu Tóry tajnì scházeli
v rodinì Romackých. Kdy� zaèalo být
jasné, �e �idovskou obec se udr�et ne-
podaøí, nìkolik svitkù Tóry ze zavøe-
ných synagog tajnì dopravili ze Sibiøe
do Litvy, Vilniusu a Kaunasu, kde se
i v sovìtských dobách udr�ela pomìrnì
�ivá nábo�enská obec. 

Svitek Tóry z �vojácké synagogy� se
podaøilo zachránit dìdovi dne�ního
pøedsedy tomské �idovské obce Mena-
chemu-Josefu Romackému, který v sy-
nagoze pracoval jako �ámes. �Kdy� so-
vìtské úøady synagogu zavøely, podaøilo
se mu svitek Tóry nepozorovanì vynést
a uschovat,� vypráví pøedseda obce Bo-
ris Romackij. Jeho dìd a otec jej dlouhá

desetiletí schovávali doma
a a� u pøíle�itosti nedávného
pøedání synagogy tomské �i-
dovské obci se jej rodina
Romackých rozhodla vrátit.

�idovská obec v Tomsku
ostatnì v posledních letech
vùbec za�ívá nebývalou rene-
sanci. Díky úsilí rabína Levi-
ho Kamineckého, který do
Tomsku pøicestoval pøed ètr-
nácti lety z Izraele, se podaøi-
lo zrekonstruovat Chorální

synagogu a vybudovat �idovské spole-
èenské centrum. Rekonstrukce v nejbli��í
dobì èeká právì i �vojáckou synagogu�,
na kterou by se mìly vrátit pùvodní døe-
vìné kupole a bohatá øezbáøské práce,
která pùvodnì synagogu zdobila.

�Je zázrak, �e se synagoga vùbec za-
chovala,� prohlásil bìhem slavnostního
pøedání vrchní ruský rabín Berl Lazar.
Navrácení �vojácké synagogy� �idovské
obci podle nìj není jen akt spravedlnosti,
ale i impuls k duchovnímu rozvoji mìsta.

Co bude s touto synagogou dál, zatím
není jasné. Místní obec uva�uje o tom, �e
by v ní zøídila Muzeum dìjin �idù na Si-
biøi. Anebo slavnostní synagogu. S tím si
ale v den navrácení synagogy �idovské
obci nikdo hlavu nelámal. Na jejím pra-
hu zaznìla poprvé po 120 letech tradièní
�idovská hudba a na dvoøe se zaèalo
tanèit. Desítky lidí se radovaly, �e sym-
bolický klíè od jediné dochované døevì-
né synagogy v Rusku má opìt v rukou
místní rabín.

JAN MACHONIN

Pøedseda �O v Tomsku Boris Romackij. Foto Tatjana Salimova.
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O �ivotì a díle malíøe a grafika Friedri-
cha Feigla (1884 Praha � 1965 Lon-
dýn) jsme v Rch psali ji� nìkolikrát.
Naposledy pøedloni, kdy u pøíle�itosti
výstavy Oko vidí svìt v Galerii výtvar-
ného umìní v Chebu vy�la péèí editora
Nicholase Sawického Feiglova mono-
grafie s pøíspìvky domácích i zahraniè-
ních autorù (viz 9/2016). Ty pøinesly
øadu nových zji�tìní jak o Feiglovì
tvorbì z období Osmy, tak o jeho gra-
fické tvorbì z poèátku dvacátých let
a zejména z doby Feiglova �ivota
v Berlínì, napø. o jeho blízkých vzta-
zích s Ludwigem Meidnerem a Jako-
bem Steinhardtem. Zvlá�tì zajímavé
jsou pro nás nové skuteènosti o Feiglo-
vì �ivotì v Londýnì, jeho pùsobení
v emigrantských umìleckých kruzích
nebo o jeho èinnosti ve výboru Ben Uri
Gallery, která pùsobí v Londýnì do-
dnes. Neménì významné je poznání
Feiglovy role jako prostøedníka kon-
taktù èeských umìlcù s berlínskými
galeriemi, jeho iniciaèní a organizaèní
pùsobení v rùzných umìleckých sesku-
peních a jeho snahy o zabezpeèení tr-
valej�í spolupráce mezi pra�skými nì-
meckými a èeskými umìlci. 

Pøes tato nová zji�tìní zùstává obraz
Feiglova díla stále je�tì znaènì neúpl-
ný. Za to mù�e jeho neklidný �ivot, to,
�e vìt�ina jeho prací v Nìmecku byla
znièena, a v posledku i jeho kvapný
odjezd z Èeskoslovenska v bøeznu
1939. O to vítanìj�í jsou v�echny dal�í
pøírùstky, které se objevují na umìlec-
kém trhu doma i v zahranièí a které se
postupnì daøí získávat i èeským sbìra-
telùm. Z nich nejpozoruhodnìj�í je ne-
dávný objev u nás dosud neznámého
grafického alba, které zakoupil sbìratel
Jan Placák na aukci v Berlínì. Zájemci
ho mohou nyní zhlédnout na men�í vý-
stavì v prostorách Galerie a antikvariá-
tu Ztichlá klika. Tomuto albu jsou vì-
novány také následující poznámky. 

ALBUM PRAG
Dosud neznámý Feiglùv grafický cy-
klus PRAG � Zehn Tuschlithos von
Friedrich Feigl (PRAHA � deset tu�o-
vých litografií od Friedricha Feigla)
vydal nakladatel Ferdinand Möller

v Postupimi nejspí�e v roce 1924. Po-
mìrnì rozmìrné album (40 x 56 cm)
vy�lo v nákladu 50 exempláøù, z nich�
10 bylo vyti�tìno na ruèním papíru
a od umìlce vlastnoruènì kolorováno.
To, které získal J. Placák, patøí právì
mezi tìchto deset nejzajímavìj�ích
exempláøù z celého nákladu. Pokud je
nám známo, �ádný dal�í z výtiskù to-
hoto alba se dnes v èeských veøejných

sbírkách nenachází a lze se domnívat,
�e kompletní kolorované album Pra-
ha dnes u nás existuje pouze v tomto
jediném exempláøi. 

Ve svém pøedchozím litografickém
albu Prager Ghetto (12 listù), vyda-
ném v Nakladatelství pro �idovské
umìní a kulturu Fritze Gurlitta v Ber-
línì v roce 1921 (rovnì� v nákladu 50
výtiskù, u nás zastoupeno také v jedi-
ném exempláøi), se Feigl deformacemi
postav i architektury ulièek a zákoutí
v pra�ském Josefovì výraznì pøiblí�il
expresionismu. Nové a ponìkud mlad�í
album Praha se od pøedchozího cyklu
odli�uje jak svým stylem, tak motivy.
Ve srovnání s prostøedím pra�ského
ghetta, kde se Feigl sna�il zachytit podle
vzpomínek a starých fotografií stísnìné
ulièky, zákoutí a plácky zaniklé ètvrti

v okolí Staronové synagogy a Jose-
fovské (�iroké) ulice, v albu Praha
chtìl umìlec ukázat souèasnou Prahu
svých oblíbených procházek podél
Vltavy se �irokými výhledy do pra�-
ské kotliny a na její panoráma. Sou-
èasnì rozvíjí i nové mo�nosti své kres-
by a zpùsob vytváøení dynamického
obrazového prostoru. Feiglovi se zde
otevírá daleko �ir�í prostor, v nìm�
mù�e dát volný prùchod svému vizio-
náøství a energické kresbì. 

Vìt�ina listù alba Praha tedy zachy-
cuje �iroké pohledy z okolí Vltavy, kte-
ré byly Feiglovi velmi blízké jako mís-
to èastých vycházek v dobách, kdy
nábøe�í je�tì nebylo sevøené navigací
a ani zde nejezdila tramvaj, o záplavì
turistù nemluvì. V rodném mìstì pro-
�il celé dìtství a mládí a mìl k nìmu
velmi osobní vztah, nacházel zde stále
nové motivy pro své kresby a obrazy
a v�dy umìl pùsobivì zachytit jeho at-
mosféru. Feiglova rodina bydlela èasto
ve ètvrtích okolo Vltavy, nedaleko ná-
bøe�í nebo pøímo s výhleden na øeku.
Feigl sám se narodil nedaleko Janské-
ho námìstí a vltavského bøehu, které
byly nejspí�e místem jeho prvních her.
Z Dlouhé tøídy se Feiglovi stìhovali
patrnì kvùli asanaèní pøestavbì do
vzdálenìj�í ulice Karoliny Svìtlé, která
rovnì� ústila na nábøe�í, definitivní
útulek v�ak nalezli v Myslíkovì ulici
naproti �ofínu a pozdìj�ímu Mánesu.
Jak je zøejmé, mnohá z míst jejich po-
bytu le�ela podél nábøe�í, nemluvì
o galerii Feiglova mlad�ího bratra
Huga, kterou vedl v tøicátých letech na
bývalém Masarykovì (dnes Smetano-
vì) nábøe�í.

UNGELT
A KØI�OVNICKÉ NÁMÌSTÍ 
Pouze dva, resp. tøi z Feiglových po-
hledù v albu Praha se vracejí do srdce
Starého Mìsta, na nádvoøí pra�ského
Ungeltu, jednou v pohledu na východ
s hotelem Ungelt v náro�ním domì
a svatojakubskou vì�í v pozadí, po-
druhé v pohledu z Ungeltu na západ
s lodí Týnského chrámu nad støecha-
mi domù. Starý Ungelt Feiglova mlá-
dí byl ov�em jiný: zatímco domy na
nádvoøí jsou v podstatì stejné, vnitøní
prostranství je poloprázdné, po ná-
dvoøí pobíhají slepice, co� navozuje
témìø venkovskou atmosféru. Feiglovi

Friedrich Feigl. Foto archiv.

ALBUM PRAHA
O málo známém pra�ském grafickém cyklu Friedricha Feigla
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bydleli v dobì umìlcova mládí v Dlou-
hé ulici a Feigl nav�tìvoval nedalekou
obecnou �kolu i Staromìstské gymná-
zium. Navíc v okolí bývaly nejrùznìj-
�í hospody a kafírny, kam malíø po-
zdìji rád chodil. 

Dal�í z mìstských scén
alba se odehrává na Køi-
�ovnickém námìstí, hlav-
ním vstupním prostoru do
Starého Mìsta, kde se na-
skýtá obligátní pohled se
Staromìstskou mostec-
kou vì�í a výhledem na
kopuli sv. Mikulá�e za øe-
kou. Také tento list je dy-
namizován energickou
kresbou, která tentokrát
jakoby z podhledu uvádí
zdej�í domy a Mosteckou
vì� do pohybu, který se
pøená�í na sochy na mos-
tì i nìkolik kráèejících
postav. Zdá se, �e právì toto místo
mìlo pro Feigla zvlá�tní význam, jak
naznaèují jeho kresby a obrazy z Kar-
lova mostu po celé období jeho umì-
lecké kariéry.

ÈERTOVKA NA KAMPÌ
V�echny zbývající litografie alba Pra-
ha jsou pohledy na Vltavu nebo Èer-
tovku na Kampì, obvykle se starými
mlýny nebo v jejich blízkosti a s výhle-
dy na Karlùv most. V zá-
sadì bychom v�echny tyto
motivy mohli snadno obe-
jít pøi jedné krátké pro-
cházce od Národního di-
vadla pøes most Legií, pak
na Kampu a� ke Karlovu
mostu, na Køi�ovnické ná-
mìstí a nábøe�í s celko-
vým pohledem na pra�ské
panoráma.

Vìt�ina tìchto Feiglo-
vých pohledù v otevøeném
prostoru je budována po-
mocí ostrých svìtelných
kontrastù, temných a svìt-
lých skvrn, které vytváøejí
dynamický prostor od
pomyslného úbì�níku kdesi upro-
støed kompozice. Není tomu tak
ov�em v�dy, nìkteré pohledy malíøo-
vu zámìru vyhovují lépe. Nìkdy se
dynamika kresby zmocòuje celého
výjevu a ovládá ho intenzitou ener-

gické kresby a� po okraje grafického
listu. Nejlépe v�ak umìlci vyhovují
motivy, které mají hloubkovou per-
spektivu � zejména pohledy na Èer-
tovku z nadhledu z mostu Legií nebo

z Karlova mostu, které sledují zu�u-
jící se øeku a domky s vegetací na
jejích bøezích, zdùrazòují dynamic-
ky ubíhající prostor, jen� expanduje
z plochy kresby zdánlivì a� do vnìj-
�ího prostoru. Zrcadlení nebe na
hladinì prodlu�uje pohled do hloub-
ky, aby se pak zvedl do oblak a po-
kraèoval a� k vì�ím katedrály na
horizontu. Snad nejpùsobivìj�í je
pohled na Èertovku z Karlova mos-

tu. Feigl tu dospìl k výraznému
zjednodu�ení scény, v ní� energicky
buduje témìø explozivní prostor, kte-
rý se rozbíhá z hloubky obrazu do
vý�ky a souèasnì se zrcadlí ve vodní
hladinì. 

PRA�SKÉ PANORÁMA
Cyklus uzavírá celkový pohled z nábøe-
�í za køi�ovnickým klá�terem na západ-
ní èást pra�ského amfiteátru v osvìtlení
zapadajícího slunce od Petøína s roz-

hlednou, pøes Strahovský
klá�ter po Hradèany a ty-
èící se vì�e katedrály. Za-
tímco západní bøeh je ji�
celý ve stínu, sluncem
ozáøené a zrù�ovìlé nebe
odrá�í siluetu celého pra�-
ského panoramatu na klid-
né hladinì øeky s loïka-
mi rybáøù. Stupòující se
kontrasty s hrou svìtla
a èernobílých skvrn tak
vytváøejí �iroký prostor
a zesilují jeho pùsobení
pomocí jemných akvarelo-
vých tónù. Tyto pohledy
nám pøipomínají kompozi-
ci barokních obrazù, kde

svìtlo proniká z nebe a prorá�í mezi
mraky, aby osvìtlilo jako reflektor mís-
ta v obrazu, odkud pak vyzaøuje do
okolního prostoru. 

Pøipomínají nám té� jiného známého
malíøe pra�ských panoramat, toti� Os-
kara Kokoschku s jeho podobným nad-
hledem nad øekou a výhledy do mrakù
a bouølivého povìtøí. Kokoschka je Fei-
glovi blízký nejen svým vidìním, ale
zèásti i silnými deformacemi obrazo-

vého prostoru. Také jeho
prostor je dramatický, své
pohledy naplòuje podob-
ným pohybem a dynami-
kou a svými pra�skými
panoramaty získal znaè-
nou proslulost, s jakou se
z èeských malíøù sotvakdo
mù�e mìøit. Kokoschka se
navíc s Feiglem dobøe znal
a znal jistì i jeho pra�ské
album, i kdy� svoje pra�-
ské pohledy maloval a�
o patnáct èi osmnáct let
pozdìji ne� Feigl.

Výstava grafiky z alba
Praha je v Galerii Ztichlá
klika (Betlémská 10, Pra-

ha 1) pøístupna do 28. bøezna (úterý �
pátek 13�19 hodin); na ni navá�e dal�í
Feiglova výstava, tentokrát u nás do-
sud neznámých olejomaleb. O té se
doètete v pøí�tím èísle Rch. 

ARNO PAØÍK

Hradèany v podveèeru, kolorovaná litografie, kol. 1924.

Èertùv mlýn na Kampì.
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Vláda Èeské republiky ve svém Progra-
movém prohlá�ení v srpnu roku 1998
stvrdila, �e za prvoøadou prioritu svého
úsilí pova�uje naplnìní v�ech atributù
demokratického právního státu, v nìm�
jsou na pøedních místech otázky sprave-
dlnosti a odstranìní diskriminace. Ve
vztahu k církvím vláda prohlásila, �e ne-
hodlá pokraèovat v exekutivním pøevodu
státního majetku, s vý-
jimkou arizovaného
majetku �idovských
obcí. Vláda vyjádøila
vùli tuto zále�itost øe�it
a vyvinout maximální
úsilí, aby zloèiny na
majetku �idovských
obèanù a institucí
byly zdokumentovány
a uloupený majetek
vrácen èi jinak kom-
penzován. Jedná se
pøevá�nì o majetek,
na který se polistopa-
dové restituèní záko-
ny nevztahovaly, majetek shromá�dìný
pøi realizování proti�idovských zákonù
a opatøení na území souèasné Èeské re-
publiky bìhem okupace èi v Sudetech po
jejich odtr�ení, pøípadnì i majetek, kte-
rý byl konfiskován dvakrát, a to jak bì-
hem nacistické okupace, tak poté za ko-
munistické totality. 

Za tímto úèelem vláda svým usnese-
ním ze dne 25. listopadu 1998 zøídila
Smí�enou pracovní komisi, zabývající
se problematikou zmíròování nìkterých
majetkových køivd, zpùsobených obì-
tem holocaustu. Hlavními úkoly Komi-
se bylo zejména shromá�dìní co nejvìt-
�ího mno�ství údajù a dokumentování
�idovského majetku konfiskovaného nì-
meckými okupaèními orgány vèetnì na-
kládání s tímto majetkem po roce 1945
a pøíprava návrhù právní úpravy na
zmírnìní nìkterých majetkových køivd
zpùsobených obìtem holocaustu. 

Tolik Závìreèná zpráva k èinnosti
Smí�ené pracovní komise vlády a Fede-
race �idovských obcí, které pøedsedal
tehdej�í místopøedseda vlády JUDr. Pa-
vel Rychetský. Text je zajímavý i z dne�-
ního pohledu, kdy u� jsou nìkterá fakta té-
mìø zapomenuta. Zpráva ve svém závìru
mj. konstatuje, �e: �pokraèování èinnos-
tí, souvisejících s navracením umìleckých

pøedmìtù, je øádnì zaji�tìno prostøednic-
tvím Centra pro dokumentaci majet-
kových pøevodù kulturních statkù obìtí
2. svìtové války.

Toto Centrum bylo rozhodnutím Smí-
�ené komise ustaveno 1. listopadu 2001,
tehdy jako samostatné pracovi�tì Ústa-
vu pro soudobé dìjiny Akademie vìd
ÈR. O jeho èinnosti jsme ji� mnohokrát

referovali na na�ich
stránkách. Od doby
svého vzniku se trans-
formovalo v obecnì
prospì�nou spoleènost
a stalo se renomova-
nou institucí, která je
uznávána v odborných
kruzích jak u nás, tak
v zahranièí. Za dobu
své existence vydalo
Centrum celou øadu
publikací, at� u� to
byly sborníky z jeho
konferencí, nebo vý-
znamné monografie,

zabývající se osudy váleèných deponátù
èi umìleckými sbírkami, které se nachá-
zejí v souèasných èeských muzeích
a galeriích.

SYCHROV � SVOZOVÉ MÍSTO
Koncem loòského roku vydalo Centrum
dal�í rozsáhlou monografii, nazvanou
�idovský majetek ulo�ený na zámku Sy-
chrov. Publikace mapuje pohyb umìlec-
kých sbírek z tohoto severoèeského
zámku, který slou�il jako svozové místo
pro konfiskované pøedmìty bez ohledu
na to, odkud pøi�ly. Objasnìní pùvodu
umìleckých pøedmìtù, tzv. provenienè-
ní výzkum, je ostatnì klíèovou èinností
Centra, které se sna�í o to, aby i souèas-
né sbírkové instituce vìdìly, jaký byl
pøedchozí osud jejich exponátù. Nejde
tedy jen o snahu identifikovat pùvodní
�idovský majetek, ale také o jeho pre-
zentaci v pøíslu�ném historickém kon-
textu a � pokud je to vùbec mo�né �
o identifikaci pøípadných dìdicù
a umo�nìní restitucí tìchto umìleckých
dìl. Zmínìná publikace, která vy�la
koncem loòského roku, je toho názor-
ným pøíkladem. Je vybavena bohatou
obrazovou pøílohou, není v�ak jen pou-
hým katalogem pøedmìtù, jedná se
o odbornou studii, je� obsahuje i �ivoto-

pisy pùvodních majitelù, které se poda-
øilo identifikovat právì a� pracovníkùm
Centra. Ji� samotná obálka je toho do-
kladem. Je na ní reprodukce miniatury,
která byla celá desetiletí vedena pod
rùznými inventárními èísly jako�to
Portrét dámy. A� øeditelce Centra Hele-
nì Krejèové se podaøilo tento portrét
�ztoto�nit�, pokud bychom chtìli pou�ít
�argon spí�e policejní. Zjistila, �e se
jedná o Elly Grabovou, která sama byla
významnou sbìratelkou umìní a které se
nepodaøilo vèas vycestovat do ciziny. Její
majetek byl nacisty zkonfiskován a ona
sama zahynula v roce 1941 v Lod�i.

NAV�DY ZTRACENO
Medailonky pùvodních majitelù, které
bylo mo�no identifikovat podle depor-
taèních èísel slou�ících posléze i jako
inventární èísla sbírkových pøedmìtù,
jsou souèástí knihy a osudy tìchto lidí
jsou � jak jinak � velmi dramatické
a konèí tragicky. Pozoruhodný je také
novodobý pøíbìh samotného sychrov-
ského zámku. Jak se pí�e v úvodu, pù-
vodní domov francouzské aristokratické
rodiny Rohanù byl na základì Bene�ova
dekretu è. 12 v roce 1945 znárodnìn
a o dva roky pozdìji rozhodla tehdej�í
Národní kulturní komise o jeho vyu�ití
jako zámku svozového. Byly sem pøi-
vá�eny pøedmìty v�emo�ného druhu,
vèetnì nesetøídìných konvolutù knih.
A� zde byly vìci rozdìlovány, av�ak ni-
koliv podle toho, odkud byly pøivezeny
� tìch míst bylo více jak tisíc �, ale po-
dle charakteru, tzn. nábytek, obrazy,
plastiky, tapisérie atd. Tím se také zcela
ztratilo povìdomí o tom, �e mezi nimi
byla i spousta pøedmìtù pùvodnì kon-
fiskovaných �idùm. Jak probíhala kon-
fiskace v samotném protektorátu, nám
pøibli�uje publikace, at�se jedná o roli
tzv. Ústøedny pro �idovské vystìhování
a jeho oddìlení Treuhandstelle èi roli
Majetkového úøadu, který pøevádìl ten-
to majetek na základì rozhodnutí gesta-
pa pøímo Øí�i. Jedna z kapitol je pak vì-
nována i pováleèné situaci, kdy autoøi
konstatují, �e velká èást �idovského ma-
jetku ze Sychrova je nenávratnì ztracena,
mimo jiné i z dùvodu rùzných pøevodù
a zápùjèek mezi státními institucemi
v padesátých letech i pozdìji.

To v�e � a nejen toto � se lze dozvìdìt
z publikace o �idovském majetku na
zámku Sychrov. Je to ètení zajímavé ne-
jen pro odbornou veøejnost.

TOMÁ� KRAUS

PORTRÉT DÁMY
O nové publikaci Centra pro dokumentaci majetkových pøevodù



Dovolím si hned v úvodu pøipomenout
jednu samozøejmou vìc: Ka�dá obìt�
mìla své jméno, svou tváø, svou radost
i své trápení. Vzpomenu blí�e jedno
z tìch jmen � Hanu� Adel. Byl skautem,
stejnì jako já. Byl zavra�dìn jako milio-
ny dal�ích evropských �idù. 

Hanu� Adel se narodil 25. bøezna 1909
v Plzni jako syn obchodníka Vítìzslava
Adela a Arno�tky, rozené Königové. Ha-
nu�ùv otec nechal 15. prosince 1910 za-
psat u krajského soudu v Plzni �obchod
zbo�ím galanterním, módním a hraèkáø-
ským� Vítìzslav Adel, nìmecky Siegfried
Adel, se sídlem v Plzni, Podìbradova tøí-
da èp. 53/è. or. 5 (dùm najdete v dne�ní
Pra�ské ulici pod èp. 53/è. or. 29). 

Vítìzslav Adel vedl svoji �ivnost de-
vatenáct let a po jeho smrti v roce 1929
pøe�lo vedení firmy dìdictvím rovným
dílem na vdovu Arno�tku Adelovou
a jediného syna Hanu�e Adela. Ten vedl
po smrti otce obchod dál a soustøedil
sortiment zejména na hraèky, v dobo-
vých inzerátech se proto firma objevuje
jako �Dùm hraèek Adel�. 

KAMZÍCI, LI�KY A BOBØI
Skauti, vèetnì �idovských, zaèali pùsobit
v Plzni pøed sto lety. Pùvodní 8. skautský
oddíl v Plzni vznikl pravdìpodobnì u�
v roce 1919, jeho èlenstvo v�ak postup-
nì zestárlo a oddíl se zmìnil v 11. old-
skautský klub. Volné èíslo 8 bylo pøidì-
leno od 1. záøí 1931 �idovskému oddílu
vzniklému na jaøe uvedeného roku � ten
vedl právì Hanu� Adel.

8. oddíl byl jediný, který se v rámci
svazového Junáka v Plzni profiloval
jako �idovský � �idov�tí èlenové v nìm
pøeva�ovali, ale chodilo sem i nìkolik
chlapcù z ne�idovských rodin. V jeho
èinnosti nebyla zdùraznìna sionistická
náplò typická pro nìkteré jiné nesvazo-
vé �idovské skautské organizace, které
se � mimo bì�ný skautský program �
sna�ily cílenì pøipravovat své èleny na
budoucí odchod do Palestiny. 

8. oddíl se postupnì se rozrostl na pøibli�-
nì 40 èlenù rozdìlených do tøí dru�in �
Kamzíkù, Li�ek a Bobrù. První klubovnu
mìl ve starém �eleznièním vagonu pod �e-
leznièní lávkou poblí� høi�tì SK Slavoj. Od
roku 1933 oddíl vystøídal nìkolik kluboven,
a� v roce 1938 zakotvil ve �skautském
domovì� na Klatovské tøídì 106, spolu

s 1. kmenem roverù Dakota, 2. oddílem
Stopa a 3. smeèkou Vlèat.

Letní tábory poøádal 8. oddíl v letech
1932�1938 na Plzeòsku, výjimkou byl
v roce 1932 putovní tábor do Vysokých
Tater vèetnì výstupu na Lomnický �tít.
V letech 1933 a 1934 uspoøádal oddíl
zimní tábory v �elezné Rudì.

V roce 1934 se nìkteøí èlenové 8. od-
dílu zúèastnili Makkabiády v Bohumí-
nì, proto�e vìt�ina z nich byla zároveò
èleny �idovského tìlovýchovného spol-
ku Makkabi. 

V roce 1932 se oddíl úèastnil skaut-
ského �upního srazu v Su�ici, roku 1935
skautských závodù v Plzni-Doubravce,
v roce 1936 protifa�istické manifestace
ve Støíbøe a roku 1937 srazu Západoèes-
ké �upy v Karlových Varech. Po reorga-
nizaci plzeòských skautských oddílù
poèátkem roku 1939 obdr�el oddíl nové
èíslo 12. V té dobì nahradil Hanu�e
Adela ve vedení oddílu Karel Struska,
jeho� dva synové byli té� èleny oddílu.

Rodinná firma �Dùm hraèek Adel�
plzeòské skauty aktivnì podporovala,
prodávala sportovní vybavení vyu�itel-
né pro skautský výcvik a podílela se na
organizaci skautských akcí pro veøej-
nost, napø. populárních ko-
lobì�kových závodù a závo-
dù dìtských vozítek.

TEREZÍN A OSVÌTIM
Èinnost oddílu ale radikálnì
naru�ila nìmecká okupace
v bøeznu 1939 a následná
proti�idovská opatøení. Pøes-
to se bìhem jara a léta 1939
nìkterým èlenùm podaøilo
odejít za hranice.

�idovský pùvod se pro
Hanu�e Adela i dal�í èleny
8. skautského oddílu stal za
války osudným. V rámci dru-
hého velkého transportu plzeòských �idù
oznaèeného jako transport �S� opustil Ha-
nu� Adel i s matkou Arno�tkou, man�elkou
Jarmilou a dcerou Vìrou 22. ledna 1942 rod-
nou Plzeò a byl s nimi pøevezen do Terezína.
Zde jeho matka 17. dubna 1944 zemøela. 

Hanu� Adel s rodinou byl 28. øíjna 1944
odeslán transportem �Ev� z Terezína do
Osvìtimi. Jejich dal�í osud není znám,
víme jen to, �e patøí mezi 937 zahynulých
z pùvodního plzeòského transportu �S�,

z kterého se konce války doèkalo jen
67 osob. Jména Hanu�e Adela a èlenù
jeho rodiny jsou uvedena na kamenech
v plzeòské Zahradì vzpomínek, památní-
ku vzniklém v prostoru bývalé �idovské
�koly v sousedství Staré synagogy.

Holokaust si pøipomínáme mimo jiné
proto, abychom byli schopni vnímat a pøi-
pomínat ka�dé jméno, ka�dého èlovìka,
a ne jen èísla a fakta z váleèných událostí
dìjin Evropy a svìta. Právì proto jsem jed-
no jméno a osud pøipomnìl. Svá jména,
tváøe a individuální osudy mají i v�echny
souèasné obìti násilí, zvùle, chudoby i ra-
sové èi nábo�enské nesná�enlivosti. 

V dobì druhé svìtové války v kon-
centraèních a vyhlazovacích táborech
zmizela celá jedna kultura, my�lení,
tvoøivost, talent. Byla znièena jedineèná
komunita, kterou tvoøili skvìlí a ú�asní
lidé, kteøí mohli zmìnit svìt. Lidé �i-
dovské národnosti èi víry se projevují
i dnes ve v�ech oblastech �ivota: vìdì,
umìní, mezinárodním obchodu � ale
jsou také svìdomím svìtových dìjin. 

Na závìr si dovolím ocitovat znìní
skautského slibu, který slo�il i Hanu�
Adel: �Slibuji na svou èest, jak dovedu
nejlépe: milovati vlast svou, republiku
Èeskoslovenskou a slou�iti jí vìrnì
v ka�dé dobì, plniti povinnosti vlastní
a zachovávati zákony skautské, du�í
a tìlem býti hotov pomáhati bli�ním.�

Jsem pøesvìdèen, �e i v souèasné dobì
je potøeba milovat svou vlast, vìrnì jí
slou�it a pøedev�ím pomáhat du�í i tìlem
bli�ním. Kdy� se tìmito prostými slovy
budeme øídit, bude se nám v�em �ít lépe.

(Text pøednesl pan Petr Náhlík, námìstek
primátora mìsta Plznì 21. 1. 2018 na
shromá�dìní �idé a køest�ané spoleènì ve
Velké plzeòské synagoze. Otiskujeme ho
v nepatrnì zkrácené podobì, titulky Rch.)
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HANU� ADEL
a plzeòský osmý oddíl �idovských skautù

�idov�tí skauti z Plznì � zleva Rudolf Löwy, Ludvík Winkler, 
Oskar Löwy a vedoucí oddílu Hanu� Adel. Foto archiv Petra Náhlíka.



Z IZRAELSKÉ
POEZIE
David Vogel
* * *

Dva jsme,
já a mùj veliký pes,
sestupujeme podívat se na
chlapce a dívku
z vody vystupující.

U� padají listy ze stromù,
dny jsou lehèí a velice ze�loutly
a nejsou jako to léto tì�ké, 
�lutozelené.

Velká øeka se na nás pomalu plazí 
jako mocné zvíøe. A jeho kù�e se
chvìje 
chvìním podzimu. 

Dva jsme
a zvolna zarùstáme vlnou na zimu. �

Dalia Rabikovièová 
OKNO 

Co jsem vlastnì udìlala?
Roky jsem neudìlala nic.
Jen jsem se dívala z okna.
Kapky de�tì se vsakovaly do trávy,
rok za rokem.
Byl to mìkký a kvalitní trávník.
Kosové se po nìm procházeli.
Dále vzkvétaly jemné korále 
drobných kvítkù,
patrnì na jaøe.
Dále tulipán,
anglický narcis, bergenie,
nic zvlá�tního.
Nic jsem neudìlala.
Zima a léto se obracely mezi stébly
trávy. 
Spala jsem, jak jen to bylo mo�né. 
Bylo to dostateènì velké okno. 
V�e, co je potøeba, 
jsem vidìla z okna.

Jehuda Amichaj
TÁTA

Vzpomínám na tátu, zabaleného do
bílého papíru 
jako krajíc chleba ke svaèinì do práce.
Jako kouzelník, vytahující z klobouku
králíky a vì�e, 

vytahoval ze svého malinkého tìla �
lásku.

Øeky jeho rukou
se rozlévaly do jeho dobrých skutkù.

Chajim Nachman Bialik
HOUPAÈKA

Houpyty, houpyty,
kdy� klesám já,
stoupej ty.

Co nahoøe, co je dole?
Jenom já a dìvèe moje.
Dvì stejnì tì�ká záva�í,
mezi nebem, mezi zemí.

Alex Epstein
TAK CO DÌLÁTE V �IVOTÌ?

� Tak, co dìláte v �ivotì?
� Pí�u.
� O èem pí�ete?
� O lásce.
� A z toho se dá vy�ít?
� Ne. Ale dá se z toho neumøít.

Roni Somek 
VLASTENECKÁ BÁSEÒ

Jsem Iráèan-py�amo, má �ena je 
Rumunka
a na�e dcera � ta je zlodìjkou 
z Bagdádu.
Moje máma dál odmìøuje Eufrat
a Tigris,
má sestra se nauèila dìlat piro�ky 
od ruské matky svého man�ela.
Ná� kamarád, Maroko-bøitva, 
zabodne vidlièku
z anglické oceli do ryby narozené 
na norských bøezích.
V�ichni jsme propu�tìní dìlníci, 
donucení opustit le�ení vì�e,
kterou jsme chtìli postavit 
v Babylonu.
V�ichni jsme rezavé o�tìpy, které
Don Quijote vrhá
na vìtrné mlýny.
Stále je�tì støílíme na oslòující 
hvìzdy, 
chvíli pøedtím, ne� je pohltí 
Mléèná dráha.
Pøelo�ily: Sára Bednáøová (D. Vogel,
J. Amichaj, R. Somek), Julie Ondraèková
(D. Rabikovièová), Valerie Rosa Hetzen-
dorfová (Ch. N. Bialik) a Ester Hochma-
nová (A. Epstein).

S POMATENOSTÍ 
VONNÝCH BYLIN

Tato kniha se zrodila náhodou. Ve �kolním
roce 2015/2016 jsem v rámci �idovské vý-
chovy vedl se studenty vy��ího gymnázia
semináø na téma hebrejská poezie. V jeho
prùbìhu jsme èetli v èeském pøekladu, ale
pøedev�ím v originále básnì nejvìt�ích
hebrejských básníkù od støedovìku a� po
souèasnost. �lo o první pokus svého druhu
pøedstavit na�im studentùm zevrubný pøe-
hled vývoje hebrejské poezie a zároveò
jim dát pøíle�itost, aby mohli uplatnit své
jazykové znalosti získané v hodinách heb-
rej�tiny na na�í �kole. Kdo chtìl, mohl tak
poprvé skuteènì pracovat s tím, co se na-
uèil z tohoto �nepraktického jazyka�,
a aplikovat své znalosti na oblast literár-
ních textù a humanitních vìd vùbec. 

Jednou z variant závìreèné práce na se-
mináøi byla mo�nost vybrat si nìkolik tex-
tù, jimi� jsme se zabývali, a pøelo�it je.
Pozdìji jsem se studenty, vlastnì student-
kami na pøekladech pracoval, spoleènì
jsme pøemý�leli nad problémy, které pøed
nás staví hebrejský text, a sna�ili jsme se
pro nì najít pøekladatelská øe�ení. S roz-
hodnutím shromá�dit tyto pøeklady a vy-
dat je kni�nì pøerostla tato individuální
práce v jakousi pøekladatelskou dílnu. 

Básnì v tomto výboru vyprávìjí o lásce,
válce, sexu, o místì jednotlivce ve spoleè-
nosti, o exilu, vlastenectví, nábo�enství,
�idovství, víøe, umìní... A stejnì jako tato
kniha nakonec pøedstavuje reprezentativní
(pochopitelnì subjektivnì ladìný) prùøez
souèasnou hebrejsky psanou poezií, uka-
zuje svou kombinací dobøe zvládnutého
pøekladu a osobního pøístupu k pøekláda-
ným ver�ùm vlastnì také dojemný obraz
na�í �koly.

Z pøedmluvy Peera Friedmanna

S pomateností vonných bylin � výbor
z izraelské poezie. Vybraly a pøelo�ily
Viktorie Anto-
�ová, Sára Bed-
náøová, Matyl-
da Habartová,
Valerie Rosa
Hetzendorfová,
Ester Hochmano-
vá a Julie Ond-
raèková, ilus-
trace V. Anto-
�ová, S. Bedná-
øová, M. Habar-
tová. Redakènì
pøipravil Peer Friedmann. Rozsah 96
stran, doplnìno slovníèkem a portréty au-
torù. Vydaly Lauderovy �koly v roce 2017.
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POCTA JOHANNESU
URZIDILOVI
Kdybych si mìl vybrat svého literárního
patrona, pak by to byl nepochybnì Jo-
hannes Urzidil. Tìch dùvodù k poctì
a obdivu je víc a nejsem si jist, zda je
v�echny pøipomenu. 

Johannes Urzidil patøil do okruhu èesko-
nìmeckých literátù, kteøí se scházeli v ka-
várnì Arco. Urzidilovými souputníky byli
Franz Kafka, Franz Werfel, Max Brod, do
Arca chodili ale i Èe�i. Praha byla tehdy
�polemické mìsto�, kde �ili vedle Èechù
také Nìmci a �idé,
nìmèina byla bì�ným
druhým jazykem. �idé
v�ak byli vyvra�dìni,
v lep�ím pøípadì emi-
grovali, Nìmci byli vy-
hnáni � zùstali jsme
sami. 

O pra�ské nìmecké
literatuøe se léta ne-
mluvilo, ani nesmìlo.
A� vzpomínky Maxe
Broda, �ivot plný
bojù, kní�ka vydaná
v roce 1966 v edici
Kapka v Mladé fron-
tì, poodhalila existenci jiné Prahy a ji-
ných literárních hodnot. Hlavní pozor-
nost strhoval Franz Kafka, k Urzidilovi
jsem mìl je�tì daleko. Oèi mi otevøel a�
výbor povídek Hry a slzy vydaný
v Odeonu v roce 1985. Myslím, �e jsem
nebyl sám, koho kní�ka okouzlila, s nad-
�ením ji pøijali i moji pøátelé. 

Urzidil mì zaujal nejen jako vypravìè
a básník, ale také jako literární badatel
a vykladaè výtvarného umìní. V�dyt�
i já jsem se vìènì pohyboval mezi filo-
zofií, historií, kunsthistorií, výtvarnou
a literární publicistikou. Na druhé stranì
jsem se pak sna�il také sám tvoøivì psát.
V Urzidilovì tvorbì se nacházejí vedle
sebe odborná pojednání o Goethovi,
Hollarovi, povídky z pra�ského prostøe-
dí, fejetony, básnì èi studie o malíøi
Janu Zrzavém. Jedno vyrùstá z druhého,
nabývá na síle, ko�atí a tvoøí korunu,
kterou nazýváme kulturou. 

Mé sympatie k Urzidilovi vzrùstaly,
v jeho díle jsem nacházel spoleèný jme-
novatel pro své zájmy a snahy. Cesta
k jeho hrobu v roce 2008 byla pro mì li-
terární poutí, urèitou povinností uctít

básníka a vzdìlance. Johannes Urzidil
zemøel 2. listopadu 1970 v Øímì a je po-
chován na èestném místì pøi chrámu
svatého Petra. Høbitov Campo Santo
Teutonico není bì�nì pøístupný, hlavní
bránu støe�í �výcarská garda. Mùj pøítel
�professore� Petr Porcal, který se stu-
denty èasto v Øímì pobýval, mì vybavil
plánkem a dobrou radou, jak mám jed-
nat s pape�skou strá�í. Opravdu není
snadné místo najít, záznam na mramo-
rové desce je strohý, nalezneme jen
jméno a základní data narození a úmrtí.

�ádné bli��í oznaèe-
ní, ten podstatný údaj,
�e byl Schriftsteller,
dokonce chybí. 

V nejstudenìj�ích le-
tech studené války,
v roce 1953, byl Urzi-
dil v rámci levicových
èistek a honu na èaro-
dìjnice propu�tìn ze
stanice Hlas Ameriky.
Urzidil, demokrat a hu-
manista, proto�e obojí
patøí k sobì, byl pová-
leènou politikou zkla-
mán. V øemesle nachá-

zel úlevu, mravný a èistý �ivot, �to
rukodìlné�, das Handwerkliches, mìlo pro
nìj stejný smysl a hodnotu jako psaní. 

Johannes Urzidil nemìl o spojitosti øe-
mesla s literární tvorbou �ádné pochyby.
Kdy� z Prahy unikl nacistùm a dostal se
nakonec a� do New Yorku, vázal nejdøíve
knihy a vyrábìl krabièky a ozdobné etuje
z papíru a kù�e. Pro øemeslo mìl Urzidil
jen slova chvály, literatura musela na èas
poèkat� Ruce vedou èlovìka, kdy� je
v nouzi, kdy� hledá oporu v neklidném
moderním svìtì.

Co v�echno mì táhne k Urzidilovi �
zájem o Stiftera, o øemeslo a samozøej-
mì jeho pøirozený zpùsob psaní. O Jo-
hannesu Urzidilovi a jeho odkazu bych
mohl je�tì pokraèovat, dùle�itá je ale
i chvíle mlèení. Ani slova nemohou sdì-
lit v�echno, jen mlèení nabízí mo�nost
být s autorem sám. 

ÚØEDNÍÈEK U STARÉHO
�IDOVSKÉHO HØBITOVA
Jedineèná scéna bo�í zahrady s labyrin-
tem starých náhrobkù le�ela hned pod
okny mé kanceláøe. Mìl jsem �tìstí,

mohl jsem pozorovat promìny roèních
dob a nálad a tì�it se z klidu uprostøed
velkého mìsta.

Na jaøe, kdy� zaèala sezona, pøicháze-
li sem první turisté, høbitov tlumenì hlu-
èel. V létì se pod korunami vysokých
stromù rozhostilo vlahé pøítmí, høbitov
jako by se ponoøil do lenivé siesty. Ná-
v�tìvníci se zastavovali u náhrobku ra-
biho Löwa, aby do nìjaké volné �kvíry
zastrèili papírek s prosbou. Podzim nej-
prve zazáøil barvami, ale nakonec, kdy�
listí opadalo, odhalila se splet�èerných
vìtví a zavì�ená hnízda havranù. Dny se
krátily, v zadním plánu se rozsvítila
svìtla oken blízkých èin�ákù. Starý �i-
dovský høbitov se rázem promìnil v ta-
jemnou scénu jako vystøi�enou z Mey-
rinkova románu. 

Kdy� napadl sníh, nasadily si ná-
hrobky sváteèní bílé èepice, èepièky
jarmulky. Prostál jsem u okna hodiny,
ale dá se vùbec takový èas mìøit hodin-
kami? Èas plynul, anebo zastavoval
podle jiných zákonitostí. Zùstal jsem
v muzeu tøicet let, bylo to dlouho, byla
to chvíle, kdo ví?!

Po pádu totality se doba zmìnila,
zmìnili se i lidé, zmìnilo se v�echno.
Kdo by je�tì chtìl postávat u okna a po-
zorovat, jak se støídají roèní doby na
Starém �idovském høbitovì! I já bych
mìl poodstoupit a najít si jiné, lep�í mís-
to k uplatnìní.

Hned na zaèátku tìch nad�ených re-
voluèních dní se ozval Pavel Tigrid
a pozval mì do malé improvizované
kanceláøe v hotelu Forum. Co prý chci
dìlat, o jakou funkci bych mìl zájem,
mo�ností byla spousta. Odpovìdìl jsem
po pravdì, �e nevím, �e chci dìlat to, co
jsem dìlal, �e nemám �ádné tajné pøání. 

Pøi veèeøi jsem vyprávìl mamince
o svém setkání, a ta jen spráskla ruce.
�To chce� být stále tím úøedníèkem u �i-
dovského høbitova?!� Neodpovìdìl jsem
jí, abych ji nezarmoutil, ale v duchu jsem
si odpovìdìl, �e ano.

Lidé se drali do funkcí, hlásili se
o majetek, pøi�la divoká privatizace,
èas jako by se spla�il. Je�tì nìjakou
dobu jsem postával u okna, já úøední-
èek, odejít jsem nakonec musel � bohu-
�el a mo�ná i bohudík do pøedèasného
dùchodu. 

(Z pøipravované knihy vzpomínek Jose-
fa Kroutvora, kterou pod názvem Pole-
tování jednoho ptáèka chystá v leto�ním
roce nakladatelství Torst.)
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PSANÍ A ÈETBA
Dvì ukázky z pøipravované knihy vzpomínek Josefa Kroutvora

Ilustrace Jiøí Stach.
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Leto�ní bøezen je ve znamení dvou lange-
rovských výroèí: pøed 130 lety se 3. bøezna
v Praze narodil lékaø, legionáø, dramatik
a spisovatel FRANTI�EK LANGER (zemøel
2. srpna 1965 tamté�), a pøed 75 lety zemøel
12. bøezna v Tel Avivu jeho mlad�í bratr
JIØÍ (narozen 19. bøezna 1894 v Praze), au-
tor oblíbených Devíti bran. Zatímco Franti-
�ek pùsobil bìhem druhé svìtové války
jako vrchní lékaø èeskoslovenského zahra-
nièního vojska v Anglii, roku 1944 se zú-
èastnil obléhání Dunkerku, aby pak v rodné
zemi upadl po únoru 1948 v nemilost (obì
jeho dìti byly v padesátých letech vìznìny),
Jiøí pøi strastiplném útìku z Èeskoslovenska
po Dunaji (s vynucenou zastávkou na za-
mrzlé øece v rumunské Sulinì) tì�ce one-
mocnìl a v Palestinì zemøel. Osudy bratrù,
jejich� hry, prózy a chasidské pøíbìhy si na-
cházejí cestu i k dne�ním ètenáøùm a divá-
kùm, pøipomínáme výbìrem z dopisù z let
1940�1942. Jsou pøevzaty z druhého svaz-
ku Korespondence Franti�ka Langera, kte-
rý v rámci jeho Spisù vydal roku 2006 Di-
vadelní ústav v Praze. 

12. ledna 1940 (Sulina)
Milý Franti�ku,
právì jsem dostal lístek od Josefa s datem
27. prosince. U� vá�nì plánuje, �e
i s man�elkou odjede. Ale má velké potí�e
[emigrovat nestihli a bratr Josef spáchal
sebevra�du pøed transportem do Terezína,
pozn. red.]. Hned jsem mu odpovìdìl
a sna�il jsem se ty nejèerstvìj�í starosti
trochu rozehnat. Tenhle zpùsob cestování
je hrùzný. Sám nevím, jestli z toho vyváz-
nu �iv. Mìl jsem vysoké horeèky. Teï
jsem skleslý a slabý. Bojím se, �e a� pøije-
du do Palestiny, bude ze mì doèista mr-
zák. Poslal jsem Ti telegram, abys mi za-
volal na po�tu do Suliny. Na odpovìï
poøád èekám. Nevím, kdy se odtud po-
hnem. Potøebovali bychom peníze, asi de-
set tisíc anglických liber. A v Paøí�i pøeci
existuje nìjaký baron Rothschild a Svìto-
vé spojenectví izraelitù, Bnej brit, senátor
Mourie, doktor Bene� atd. A tady je 1500
Èechoslovákù ve vìku od 3 do 70 let, ves-
mìs dobøí chlapíci, a pomalu tu umíráme
zimou (30 stupòù pod nulou!) a hlady. Ne-
mohlo by pro nás � a pro mì � nìco udìlat
vyslanectví? Tøebas vyjednávat s Meziná-
rodní komisí vodní dopravy Dunaje! To je
veliká mocnost. Mohli by mì vzít do ne-
mocnice v Sulinì a pak poslat do Istanbu-

lu. Zále�í to jen na dobrých paøí�ských
kontaktech. Co se Josefa týká, bylo by za-
potøebí, aby se nìkdo z Tvých jugosláv-
ských pøátel, nìkdo dost vlivný, vyptával
na ka�dý pøijí�dìjící transport, jestli tam
není Tvùj bratr Josef se svou �enou. A po-
kud ano, aby je poslal tøeba do Londýna,
aby je zachránil z takového pekelného ce-
stování. Vím, �e to není jednoduché. Od
Vìrky jsem dostal lístek 24. prosince.

Tvùj Jiøí

Tel Aviv 13. èervence 1942 
Milý Frantíku,
dostal jsem Tvùj dopis ze dne 27. IV., pl-
nou moc, stvrzenku, 2 foto Honzíka a jeho
rukopis. Vèera jsme mìli sjezd hebrej-
ských spisovatelù v Jeruzalémì, kde se
taky pøedèítal dopis èeských spisovatelù

z Londýna. Nav�tívil jsem pøi té pøíle�itos-
ti Maøenku. Odevzdala mi ten francouzský
pøeklad Ferdy�e. Konzulát mi tìch 20 liber
poslal u� døív. Taky podporu dostávám.
Malou, ale je dobrá. Dìkuji Ti za v�echno
tisíckrát. Jsem Ti opravdu ohromnì zavá-
zán, tím víc, �e chápu, �e Ti to není lehké.
Jak jsem Vám u� psal, vede se mi zdravot-
nì lépe. Ale moc dobré to je�tì není. Bílko-
viny je�tì mám a hodnì vysoký krevní
tlak. Tady v Tel Avivu je pro mì hrozný
vzduch. Tì�ký a plný soli. A teï tu máme
sakramensky horké dny. Jeruzalém je zato
krásné mìsto. Horský vzduch, chládek,
výborná voda, ale ohromná drahota, tak�e
bych tam nemìl na �ivobytí. Mimoto
v�echny redakce jsou v Tel Avivu, a ka�-
dou malièkost musím desetkrát urgovat,
ne� vyjde. A tak tu musím bydlet. Slabý
jsem jako moucha. Cesta do Jeruzaléma

autem je ten nejkrásnìj�í výlet, jaký si èlo-
vìk dovede pøedstavit. Krajina je nadpøiro-
zenì velkolepá. Zvlá�t�v posledních letech,
kdy se skály zaèínají zalesòovat. Kdy�
jsem tu byl poprvé, pøed 10 lety, sázeli
teprv první sazenice, teï u� jsou tam krás-
né jehliènaté stromy. Na ka�dou cestu do
Jeruzaléma se tì�ím jako na svátek � ale
potom sotva dolezu domù, jak jsem utaha-
nej. Zkrátka hotový mrzák. Ale kdy� jsem
doma a moc nechodím, tak ani nevím, �e
jsem nemocen, a cítím se dobøe. Taky ne-
vypadám �patnì, jen kdy� jdu, tak trochu
ze�loutnu.

[�] Brodovi se moc valnì nevede. Ale
lépe ne� mnì. Zato jeho �ena je poøád ne-
mocná. Podporu taky dostává trochu vìt�í
ne� já. S Habímou, se mi zdá, není pøíli�
�t�astnej. Vùbec jsou to hrozný prasata. Ale
nehrajou �patnì. Teï tu bylo zalo�ený
nový divadlo, který mìlo znaèný úspìch.
Pokusím se u nich zakotvit. Jestli zatím ne-
pùjdou na vojnu. Ka�dý se mì tu ptá, zdali

pí�e�, a jsou zklamáni,
kdy� øíkám, �e ne.
Snad bys to pøece
mohl zase zkusit. Èetl
jsem jen Tvùj fejeton
o Krakovì. Bájeèný!
A� budu moci, po�lu
Ti velbloudici s mlá-
ïátkem. Ov�em jen
modely. Vìra mi psa-
la, �e byla zpodobnì-
na v nìjaké revui. At�
mi to èíslo po�le! Ale
brzy, abych to je�tì
dostal. Budu jí ostatnì
v nejbli��ích dnech
taky psát. A Honzovi

té�. U� bych Vás rád vidìl. Ale jestli? Tady
v Tel Avivu je ostatnì taky docela pìknì.
Nejhezèí je tu moøe. Ale plavat se v nìm
nemù�e, proto�e jsou hrozné vlny. Èlovìk
se mù�e nechat jen tak oplachovat na mìl-
èinì. Ale pohled z nábøe�í je bájeèný. Jako
na Vltavu. Jen�e scházejí ty Hradèany.
Buïte zdrávi a pi�te mi brzy, tøebas zase
na Brodovu adresu. Vá�

Jiøí Langer

Jsem hroznì rád, �e Ti ty velbloudi udì-
lali radost. Tady bys jich vidìl celé kara-
vany, jak si proplétají cestu na ulici
mezi auty a autobusy.

Tiberias 11. XI. [19]42
Milý Frantíku,
dìkuji Ti nastokrát za tìch padesát liber a za
povzbuzující slova telegramu. Jsem ne�t�a-

SCHÁZEJÍ TY HRADÈANY
Z dopisù Jiøího a Franti�ka Langera

Pohled na Tiberias 20. léta minulého století. Z archivu American Colony, Jeruzalém.
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sten, �e jsem Ti vlastnì taky padl na obtí�,
ale co dìlat? Nemohu Ti ani vylíèit, co v�e
jsem zkou�el, aby k tomu nedo�lo. Koneènì
snad Ti to budu je�tì nìkdy moci vynahradit.
Ov�em nevím. Je mi sice mnohem lépe,
v�echny poruchy se zase samy sebou upra-
vily, ale sil mi ubývá, aè se bráním, jak
mohu. Jen dvì pøednosti má moje choroba:
necítím �ádné bolesti a netrápí mì �ádnými
léèivy. Zato ta zlá dieta, která mi mnoho kr-
vinek nepøipadá a kterou ov�em musím za-
chovávat, aby se neopakovaly návaly krve
do mozku. Nesmím nic dìlat, ani psát, ani
moc èíst, chodit, a teï musím i omezit
kouøení. Je�tì�e smím dýchat! Jediná
vìc, která mì dr�í, je znaèný apetit,
aèkoli jakost jídla je hrozná. Teï jsem,
díky Tvé finanèní pomoci, v Tiberii.
Je to jakési lázeòské místo podobné
Karlovým Varùm. Horká zøídla ne-
jsou pro ledviny, ale pro revmatismus,
který nemám. Pro mì je dùle�ité míst-
ní klima, které je teplej�í a su��í ne� te-
lavivské. Rád bych tu pøezimoval, ale
jak dlouho staèí mé finance � nevím,
proto�e tu je za sezony ohromná dra-
hota i v tom nejskromnìj�ím hotýlku,
který jsem si vybral (Adler). Tiberias
je krásné starobylé mìsteèko, ale
v�echno je tu hroznì primitivní.
I v moderních ètvrtích. Krajina, jezero
Genezaretské, je skvost.

Snad z nejkrásnìj�ích koutù svìta
a jsou tu pìknì zachované památky z dob
øímských. Já toho v�eho mnoho neu�iju,
proto�e vìt�inou le�ím v posteli nebo se-
dím v blízkém parku. Habíma nechce ode
mì nic pøijmout. Taky Brod s ní má teï
konflikty. Prosím Tì, nic jim u� nedej!
Wernera a Èapka hrají. Patrnì myslí, �e
se nebudou hlásit o honoráø (tantiémy).
Pøes ve�keré potí�e v nynìj�í dobì pùjdou
mé kní�eèky v tìchto dnech do tisku. Ko-
neènì. Bude to jen malá kní�eèka. Dvacet
básnièek, které jsem tu bìhem dvou let
udìlal. Jednotlivì u� byly oti�tìny ve
zdej�ích èasopisech a mìly úspìch. Taky
své chasidské povídky pøipravuji pro heb-
rejské ètenáøe a dìlám taky druhý díl De-
víti bran (to èesky), doufaje, �e je�tì pøeci
uvidím Prahu a budu jíst je�tì jednou
knedlíky (neslané). [�]

Líbá Vás v�echny
Vá� Jiøí Langer

Londýn 26. ledna 1943 
Milý Jiøíku,
dostal jsem Tvùj dopis z Tiberiady � psal
o ní Anatole France a tak bylo její jméno
pøekládáno � a byl jsem rád, �e má� nìja-

kou úlevu a je tam krásnì. Doufám, �e Ti
je teï líp a �e z té krásy nìco má�.

Co se týèe tìch penìz, tady se to má tak-
to: Tìch 50 liber, které jsem Ti poslal na
podzim, se skládalo z 30 plus 20. Tìch tøi-
cet mi pùjèil ke mnì stra�nì hodný èlovìk
na mùj oblièej a pøí�tí hry. Pak jsem u jed-
noho na�eho úøadu vy�ádal pro Tebe pod-
poru na rekonvalescenci a dostal tìch zby-
lých dvacet. Teï v lednu mi zas pro Tebe
dali v tém�e úøadì 21 liber jako podporu
na tøi mìsíce a docela urèitì mi v dubnu
dají dal�í. Kromì toho jsem �ádal minister-

stvo zahranièí, aby dalo Tobì a Brodovi
nìjakou podporu na va�e literární práce.
Tady tu a tam nìkomu pomohli, vymù�u
to urèitì pro vás také, jen�e nevím kolik.
Tak nemìj �ádné starosti, nìjaká pomoc se
v�dy musí najít, jen nevím, jestli Ti posí-
lám dost. Nevím, kolik potøebuje� na
skromnou, ale øádnou rekonvalescenci,
musíme to rozhodnì vytáhnout podle Tvé
potøeby. Napi� mi to. Také by bylo dobøe,
kdyby mi dr. Gruschka napsal o Tvém
zdravotním stavu airgraf, mìl bych to po
ruce jako Tvé lékaøské vysvìdèení. Pí�u Ti
o tìch penì�ních vìcech trochu dlouze, ale
jen abys vidìl, �e to jde. A kdybys potøebo-
val náhle, telegrafuj.

Tady u nás bys mìl sice své hlavní stravy,
brambor, co chce�, ale podnebí je tu stra�nì
obtí�né, snad vlhké a pøíli� nízko, kdekdo to
tì�ce odstonává. (Já ne.) Mnì se Anglie
a Anglièani moc líbí, koukám se tu na krás-
né zahrádky a lidi jsou hodní. Anglièina mi
nejde, dovedu se se svou vlastní výslovností
o jednoduchých vìcech vymáèknout, ale
víc ne, i kdy� se tím poøád obírám, �koda,
poznal bych tu v�elijaké zajímavé lidi i vìci.
Ètu v�ak dobøe a dost zbì�nì, a tak má nej-
milej�í zábava jsou knihy. Dìlám poøád
toho �éfa vojenské zdravotnické slu�by, je

to jen kanceláøská práce, a proto�e jsem u�
v�ecko dal dávno do chodu a mám tady na�i
armádu krásnì vybavenu, není to tì�ká prá-
ce a �etøí nervy. Veèer si pí�u, musím to za-
klepat, v poslední dobì pilnì, a pøibývá to,
takový pøíbìh ze vsi, hned po okupaci, a je
to drama, které se odehrává mezi gestapáky
a dìtmi. Bude to men�í románek, tak deset
archù. No a pak je�tì nìjakou divadelní hru
o Praze a o Kampì a o takových místech,
které mám rád. � Tì�ím se na ten druhý díl
Devíti bran. Kdyby byl tak první díl pøelo-
�ený do anglièiny, myslím, �e by se pro kni-

hu zde nebo vAmerice na�el naklada-
tel, kdy� ne teï, kdy je tu nedostatek
papíru na vìt�í náklady, po válce jistì.
Ale moc se tou prací nedøi. Taky na
Tvé básnièky se tì�ím, i kdy� jim ne-
budu rozumìt, v�ak já si tu nìkoho
najdu, kdo mi je pøelo�í. Nezapomeò
jeden exempláø také poslat panu pre-
zidentovi a Janu Masarykovi.

Dìti jsou zdravé. Pøikládám Ti
Honzùv dopis, psal jej, kdy� tu byl
o Vánocích. Pak prázdniny strávil
u paní Stevens, jako v�dy. Je mu na
venkovì líp ne� u mne, byl by tady
v Londýnì celý den bez dozoru
(jsem v úøadì), tam jej má a je�tì
dobrou stravu, a co hlavní, �ádné
bomby. Je to velkostatek, paní se

k nìmu chová jako k vlastním dìtem, má
tam koníka, psy, kolo, hlavnì dìti, letos
i vypomáhal a je hrdý, �e si vydìlal dvì
libry. Chtìl mi za nì koupit fajfku. Tak ho
sice vídám o ka�dých prázdninách jen pár
dní, ale jakápak otcovská sentimentalita,
jen kdy� je mu dobøe. U� je vysoký
170 cm, bezvadnì zdravý, rozumný
a hodný, má dobrý prospìch, ov�em ve
srovnání s na�emi �kolami jsou tady hod-
nì pozadu. Vìra Ti pí�e sama, uèení
v konzervatoøi bere velmi vá�nì, má také
dobrý prospìch, �koda �e je líná uèit se
systematicky anglicky, uchytila by se
i tady. Jinak je to fanfárum, jako byla, ale
je tak chytrá, �e se neztratí.

Tak nejsi-li na nìco zvlá�t�zvìdav, po-
vìdìl jsem Ti o sobì v�ecko. Hleï si
pìknì svého zdraví, vojna se u� obráti-
la, i kdy� je�tì budou v�elijaké nesnáze,
táhne pomalu ke konci. Tedy abychom
se v poøádku shledali. Pozdravuj ode
mne Broda, ostatnì mu také napí�u,
jsem mu moc vdìèný, �e se Tì ujal, zù-
staò dál v té Tiberiadì, a jak jsem Ti
øekl, kdybys mìl nìjakou náhlou starost,
jen klidnì zatelegrafuj.

Srdeènì Tvùj
Frant Langer

Pohled na Tem�i, 40. léta minulého století. Alamy Stock Photo.
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Kauza �polského zákona o holokaustu� je
smutným pøíkladem vr�ících se nedorozu-
mìní a nepochopení. Na obou stranách.
Obvinìní vùèi polské stranì bylo v me-
diálním prostoru vzneseno hodnì, v násle-
dujících øádcích se tedy pokusím shrnout
spí�e tu druhou � polskou � perspektivu.

V první øadì � není to zákon �o holo-
kaustu� a popravdì nikoho z jeho tvùrcù
zøejmì ani nenapadlo, �e by mohl vyvo-
lat konflikt zrovna s Izraelem. V polském
vnímání byl �osten� zákona zamìøený
smìrem na Západ a netýkal se �ádným
zpùsobem zpochybòování obìtí holokau-
stu. Naopak mìl øe�it snahy o zastírání
a dezinterpretaci jeho prùbìhu. 

PØÍÈINY FRUSTRACE
V Polsku dlouhodobì sílil pocit, �e jsme
pasivními svìdky zásadní promìny ve
zpùsobu, jakým se v globálním mìøítku
o �oa hovoøí. Na jedné stranì dochází u�
nìkolik dekád k posunu v popisu strùjcù �
namísto �Nìmcù� èi �nìmeckých nacistù�
nastupují �nacisté� zbavení jakékoliv et-
nické pøíslu�nosti. Na stranì druhé je, po-
èínaje anglicky mluvícím svìtem, stále po-
pulárnìj�í zkratka �polské koncentraèní
tábory�, která byla pùvodnì mínìná èistì
�zemìpisnì�, nicménì v dobì rostoucí his-
torické ignorance nabývá i národnostní vý-
znam. Tyto dva rovnobì�né procesy zpù-
sobily, �e pro generace, pro nì� je válka u�
jen bájnou minulostí, bìhem holokaustu
�nìjací� nacisté vra�dili �idy v �polských
koncentraèních táborech�. V Googlu má
tato fráze v angliètinì mnohem více odka-
zù ne� fráze �nìmecké koncentraèní tábo-
ry�. Na konci té cesty jsou pak paskvily
jako �polský koncentraèní tábor Dachau�
nebo �polské SS� � ano i tohle u� v západ-
ním tisku najdete� 

Není asi divu, �e frustrace narùstala.
Polská diplomatická zastoupení pí�í
protestní nóty u� øadu let, jednotliví ob-
èané se pokou�eli média, která tyto frá-
ze pou�ívala, �alovat pøed zahranièními
soudy. Výsledky byly mizivé, naopak
výskyt inkriminované fráze rostl skoro
geometricky. Zákon, který vyvolal bouøi
� at�ho budeme hodnotit jakkoliv � ne-
byl tedy jednorázovým výstøelkem, ale
dal�ím (zoufalým?) pokusem tento pøí-
val zpomalit. Jak napsal jistý polský
publicista v nará�ce na Havla � proje-
vem �vzteku bezmocných�.

Souèástí této frustrace byly i dva dal�í
pocity. Za prvé ura�ené hrdosti národa,
který zrovna svoji váleènou generaci a to,
jak bìhem války obstál, pova�uje za nej-
slavnìj�í kapitolu své minulosti. Bojoval
od prvního do posledního dne války, za-
platil za to nejvy��í cenu � ztrátu svých
obèanù, mìst, kulturního dìdictví. A nyní
je prezentován jako Hitlerùv hlavní po-
mocník, pøitom jako jediný z okupova-
ných národù (kromì Srbù) nevytvoøil �ád-
nou formu kolaborantské správy. Tohle
prostì bolí. V Polsku pøevládá pocit, �e

jsme v tomto ohledu mìli smùlu � kdy�
v Londýnì v roce 1945 defilovala spoje-
necká vojska, Stalin udìlal v�e pro to, aby
tam pol�tí vojáci nebyli. A tak u� to zùsta-
lo: kdy� se psaly dìjiny války, nebyli jsme
u toho. Polsko v tomto vyprávìní pak bylo
jen a pouze dìji�tìm �oa. Jeho ne�idov�tí
obyvatelé buï z pøíbìhu zmizeli zcela,
nebo mìli pøisouzenou roli Hitlerových
pomahaèù. Dodnes si na Západì vìt�ina
lidí plete �druhé� var�avské povstání
z roku 1944, o nìm� èasto nikdy nesly�eli,
s povstáním ve var�avském ghettu (1943).
A kdy� jsem se nedávno úèastnil pre-
zentace jedné knihy vzpomínek z kon-
centraèního tábora v Ravensbrücku, ji-
stá èeská nakladatelka mi udivenì sdìlila,
�e �netu�ila, �e v koncentrácích byli i nì-
jací Poláci�. 

Druhý pocit vyplývá z dlouhé a boles-
tivé debaty, která v Polsku probìhla ko-
lem chování mnoha Polákù k �idovským
sousedùm bìhem války, jejím� symbo-
lem je pogrom v Jedwabném. Opìt je zde
na prvním místì dojem totální nesprave-
dlnosti: na�e ��pinavé prádlo� jsme dost
poctivì vyprali, rozhodnì mnohem pocti-
vìji ne� øada západoevropských národù,
a pøesto na nás má ta �pína zùstat na vìky
vìkù? 

OBNOVUJÍCÍ SE
HISTORICKÁ PAMÌ ¡T
Tato krize je o to bolestivìj�í, �e Polsko
v poslední dobì pro�ívá autentický roz-
kvìt �idovské kultury. Mìsta a mìsteèka
objevují ztracené dìdictví svých �idov-
ských obyvatel, v�ude vznikají spolky,
které se tuto minulost sna�í pøipomínat,
máme nejkrásnìj�í muzeum �idovských
dìjin v Evropì a nejlep�í festivaly �idov-
ské kultury. Dìjiny �idovské komunity �
v minulosti umìle oddìlené � se minimál-
nì v polské pamìti stále více v �novém
historickém vyprávìní� stávají integrální
souèástí na�ich dìjin. Vèetnì tìch váleè-
ných: koneckoncù nad ghettem vlály ved-
le vlajky Bundu i vlajky polské. A v �dru-
hém� var�avském povstání bojovalo
poèetnì více �idù ne� v povstání v ghet-
tu. Problém antisemitismu v polské spo-
leènosti samozøejmì nezmizel a nezmizí,
ale ze v�ech statistik � at�u� deklarova-
ných antisemitských názorù nebo reál-
ných incidentù s tímto kontextem � roz-
hodnì není Polsko zemí, která by si
v rámci EU mìla dìlat starosti. Ostatnì
Polsko je u� øadu let spoleènì s Èeskem
nejvytrvalej�ím a nejvìrnìj�ím spojen-
cem Izraele v rámci EU. Nyní je celá tato
práce kvùli mnohavrstevnatému nedoro-
zumìní ohro�ená. Nezbývá ne� doufat, �e
tato krize pomù�e obìma stranám lépe
pochopit perspektivu toho druhého.

KOLEKTIVNÍ ODPOVÌDNOST
Nejdùle�itìj�í je, a zopakujme to na závìr
je�tì jednou, �e tento zákon, jakkoliv ho
mù�eme vnímat, není navzdory mediál-
ním informacím zamìøený na øe�ení indi-
viduální � morální a trestní � zodpovìd-
nosti kohokoliv za zloèiny spáchané vùèi
�idùm bìhem války. Øe�í téma odpovìd-
nosti kolektivní a � øeèeno spolu s Han-
nah Arendtovou � politické. Znovu a zno-
vu je toti� bohu�el v dne�ní dobì tøeba
pøipomínat, �e aèkoliv byla støední Evro-
pa té doby plná národnostního napìtí, po-
litických konfliktù a dokonce politického
násilí, nikdy nepøerostly vztahy mezi Po-
láky a �idy, Ukrajinci a �idy, Poláky
a Litevci èi Èechy a Slováky do fáze ge-
nocidy a etnických èistek. Tento údìl pøi-
chystaly støední Evropì a� Nìmecká øí�e
a Sovìtský svaz, nejdøíve jako spojenci
a posléze nepøátelé. Teprve tyto dva tota-
litní re�imy promìnily ná� region v �kr-
vavé zemì�. 

MACIEJ RUCZAJ
(Autor je øeditel Polského institutu v Pra-
ze. Mezititulky Rch.)

POLSKÁ PERSPEKTIVA
Pøíspìvek k debatì o kauze �polského zákona o holokaustu� 

Var�ava po povstání v roce 1944. Foto archiv.



Osvobození vyhlazovacího tábora Ausch-
witz (Osvìtim) se pøipomíná ka�dý rok
27. ledna. Je to Den památky obìtí holo-
kaustu. Ale letos ta doba dostala zvlá�tní
øíz. Ten jí dal nový polský zákon na
�ochranu povìsti Polské republiky a pol-
ského národa�. Ale za tím názvem je cosi
�ir�ího a konkrétnìj�ího: dotyèný zákon
kriminalizuje ty, kteøí by hovoøili o �pol-
ských táborech smrti� (místo o nìmec-
kých táborech smrti) èi o jakémkoliv pol-
ském podílu na holokaustu.

Právì to z nìj udìlalo téma pro politiky
i média v Izraeli, které spoleènost spojuje.
Vláda i mnozí obèané mají pochopení pro
Polsko jako spojence Ameriky a Izraele. Ale
nemají pochopení pro to, chce-li Polsko
omezovat debatu o komplicitì vlastních ob-
èanù na krvavých událostech zákonem. Ne-
mají pochopení pro to, �e
napøíklad pogromy v Jed-
wabném (1941) èi Kiel-
cích (1946) by se mìly
pøipisovat nacistùm, kdy�
je spáchali Poláci. Tak lze
shrnout v kostce celé dile-
ma.

PROBLÉMEM 
NEJSOU TÁBORY
List The Jerusalem Post
si v�ímá hlavnì této pa-
sá�e zákona: �Kdokoliv
veøejnì a v rozporu
s fakty pøipisuje polské-
mu národu èi polskému
státu odpovìdnost èi
spoluodpovìdnost za zloèiny nacistù spá-
chané nìmeckou tøetí øí�í�, mù�e být
posti�en pokutou nebo ztrátou svobody
a� na tøi roky.� Zákon sice nepostihuje ty,
kteøí �jednají v rámci umìlecké èi vìdec-
ké aktivity�. Zato nerozli�uje, kde (v kte-
ré zemi) se �zakázaný akt� odehrál a zda
ho spáchal obèan Polska èi jiného státu.

Izraelcùm nevadí snaha Polákù o ná-
pravu svého obrazu v dìjinách (tøeba
boj proti nadu�ívanému výrazu �polské
tábory smrti�). Vadí jim, �e tuto snahu
chtìjí zabetonovat zákonem, který deba-
tu nejen nasmìruje do pøedem daných
mantinelù, ale pøekroèení mantinelù do-
konce kriminalizuje. 

Vypukla jakási izraelsko-polská válka
slov, pøesnìji øeèeno tweetù. Internetová
slu�ba Twitter má své limity, nebot�
umo�òuje jen krátké vzkazy v rozsahu

do 280 znakù. Ale v tomto pøípadì i krát-
ká vyjádøení ilustrují podstatu sporu,
a proto je The Jerusalem Post cituje.

�Problémem NEJSOU tábory smrti,�
pí�e Emanuel Nach�on, mluvèí izrael-
ského resortu zahranièí. �Samozøejmì
�e nebyly polské. Byly to nìmecké tá-
bory smrti. Problémem je legitimní a zá-
kladní svoboda diskutovat o zapojení
Polákù do vra�dìní �idù bez obavy
z penalizace. Tot�v�e.�

�Zákon nemá okle�tit historický vý-
zkum ani popøít komplicitu nìkterých
Polákù na holokaustu,� pí�e Marek Ma-
gierowski, tajemník na polském minis-
terstvu zahranièí. �Má bojovat s pokøi-
vováním dìjin. Polský národ nebyl
odpovìdný za holokaust. Tu pohromu
uvrhli na �idovský národ nìmeètí oku-

panti.� S argumenty obou stran lze sou-
hlasit. Jen jedna otázka se poøád vkrádá
na mysl: Musí to øe�it zákon?

Osobnìji to bere Lahav Charkovová.
Pí�e, �e výraz �polské tábory smrti� ni-
kdy nepou�ila. Ale kdy� Polsko zákon
pøijalo, provokativnì napsala tweet, kde
se objevila slova �polské tábory smrti�.
Pak u� jen sledovala reakce a shrnula je:
�Prý jsem nepøítelem Polákù. Pøíkladem
zrádných �idovských médií. Ukázkou
dùvodu, proè byli �idé zabíjeni èi vyhá-
nìni z ka�dé zemì...� A tak dále.

Charkovová ví, �e dost Polákù �idy
zachraòovalo. Ale pøipomíná svého dì-
deèka, který se po válce ucházel o místo
na nìmecké univerzitì, a v�ude slýchal,
jak oponovali nacistùm a podporovali
�idy. A pak si polo�il otázku: �Kdy�
v�ichni ti lidé tak milovali �idy, jak se

mohl uskuteènit holokaust?� Podobnì
se autorka ptá Polákù: �Kdy� va�i pra-
rodièe zachránili tolik �idovských �ivo-
tù, jak mohlo být zavra�dìno 90 procent
polských �idù?�

Tolik k Polsku, jeho� vláda dìlá v�e
pro to, aby navodila obraz spoleènosti
nedùtklivé, ublí�enecké, reagující pøe-
pjatì na skuteèné i jen domnìlé útoky
na národní èest.

JEN S DOHLEDEM POLICIE
Izraelská média se ale vìnovala i dne�ní-
mu Nìmecku, které je v Evropì v mno-
hém ohledu protipólem Polska. Obrazem
spoleènosti progresivní, otevøené a ref-
lektující své viny.

Proto zaujala øeè kancléøky Merkelové
k 27. lednu. Jeruzalémský deník si v�ímá
hlavnì této pasá�e: �Je tì�ko pochopitelné
a ostudné, �e �ádná �idovská instituce �
�kola, mateøská �kolka èi synagoga � ne-

mù�e existovat bez poli-
cejního dohledu.� Proto
vládu posílí zmocnì-
nec pro antisemitismus.
Øíká-li toto lídr progre-
sivního a otevøeného
Nìmecka 73 let po konci
holokaustu, nìco je �pat-
nì. Zkoumáme-li, co je
�patnì, zamìøme se na
tøi témata v kancléøèinì
øeèi � konkrétnì na stud,
�koly a minulost.

O ztrátì pocitu studu
za antisemitismus pí�e
Carol Nurielová z Ligy
proti hanobení na webu
Ynet. Ztráta je dána jed-

nak generaèním odstupem od holokaustu,
ale i protiizraelskou aktivitou v médiích.
Její vyhrocené heslo zní takto: �My jsme
mìli své nacisty a teï máte vy �idé své.�

O �kolách a minulosti pí�e izraelsko-nì-
mecký publicista Chaim Noll na webu Osa
dobra v èlánku �Èest mrtvým �idùm, opo-
vr�ení �ijícím�. Stát støe�í památku obìtí
holokaustu, tedy minulosti, ale pomíjí �no-
vou epidemii proti�idovské nenávisti�. Po-
kud ji napájejí u� �áci s �migraèním poza-
dím�, nelze proti ní zasáhnout policejnì.
�Mezi arabskými a tureckými �koláky
v Evropì je neju�ívanìj�í nadávkou
��id�,� pí�e Noll. �Nìmeètí èi francouz�tí
spolu�áci to sly�í ka�dý den a cítí, jak se
tento antisemitismus v rámci vítací kultury
toleruje. Patøí-li islám k Nìmecku, patøí
k nìmu i islámské proti�idovství.�

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Památník obìtem pogromu v Jedwabném. Foto archiv.



�Tak já bych nechtìl zvenku kritizovat,
nicménì si myslím, �e je to z polské stra-
ny pøehnané, proto�e v ka�dém národì se
najdou lidé, kteøí jsou nesná�enliví, kteøí
nemají rádi odli�nost, a ono to platilo
i o Polácích. O Èe�ích to také platí. A já
jsem napøíklad loni byl v Jedwabnem,
bylo to èirou náhodou, proto�e jsem jel
okolo, a najednou jsem zjistil, �e je to
mìsto, kde byl pogrom na �idy bìhem
druhé svìtové války, tak�e
tam je památník, tak jsem
k tomu památníku pøi�el,
pomodlil se a velmi jsem
ocenil, �e kdysi polský
prezident Kwasniewski se
právì za Jedwabne omlu-
vil,� øekl k polskému záko-
nu o holokaustu biskup
Václav Malý (ÈRo Dvoj-
ka, 2. 2.). !! Izrael posmrt-
nì udìlí titul Spravedlivý
mezi národy knìzi Václavu
Èermákovi. Izraelský velvyslanec Daniel
Meron pøedá ocenìní jeho dceøi koncem
února v Praze. Èermák bude 117. obèa-
nem bývalého Èeskoslovenska, kterého
izraelský památník Jad va�em uctí tímto
titulem. Evangelický faráø Václav Èer-
mák u sebe koncem války ukryl dvì �i-
dovské rodiny z Pre�ova. Weisenbergovi
a Schönbergovi utíkali pøed vlnou násilí
po neúspì�ném Slovenském národním
povstání. Titul Spravedlivý mezi národy
in memoriam dostali taky Ján Balciar
a ¼udovít Repa�, který skupinì zajistil fa-
le�né doklady. (irozhlas.cz, 9. 2.) !!
V Tel Avivu, druhém nejvìt�ím mìstì Iz-
raele, se Pardubický kraj v uplynulých
dnech pøedstavil na veletrhu zamìøeném
na cestovní ruch. �Mezi Izraelci je velká
poptávka po klasické turistické nabídce
pro rodiny s dìtmi v Evropì. Právì tato
oblast patøí mezi na�e profilové cílové
skupiny v oblasti turismu,� uvedl radní
René �ivný. Pøipomnìl, �e z Tel Avivu
do Prahy míøí mnoho pøímých leteckých
linek a také následná dopravní obslu�nost
z Prahy do Pardubic je dobrá. Pro ná-
v�tìvníky veletrhu byla pøipravena nová
publikace Stopy �idù v Pardubickém kra-
ji. Kniha mapuje historii a významné
mezníky v sou�ití �idovské men�iny
s vìt�inovou komunitou na rùzných mís-
tech v kraji. Kniha Stopy �idù vy�la nyní
v druhém, doplnìném vydání v èe�tinì

s anglickým a hebrejským pøekladem
a v Tel Avivu ji radní Pardubického kraje
slavnostnì pøedstavili. (orlický.deník.cz,
9. 2.) !!�Jednoho dne po sametové revo-
luci mi zazvonil telefon a já si okam�itì
uvìdomila, komu hlas patøí. Kdy� mi pak
Antonín Pøidal nabídl úèast v poøadu br-
nìnské televize Netopýr na téma �Co zna-
mená být �idem�, nemohla jsem této poctì
ani uvìøit. Tímto zaèalo moje setkávání

s mimoøádným èlovìkem,
spisovatelem, básníkem,
pøekladatelem a vysoko-
�kolským profesorem An-
tonínem Pøidalem. Díky
na�im dal�ím setkáním se
podaøilo pøipravit v brnìn-
ské poboèce �idovského
muzea dvì mimoøádnì
zdaøilá setkání s veøejností.
Tématem prvního byla
Magie slov a slovíèek, vì-
novaná jeho brilantnímu

pøekladu knihy Lea Rostena Pan Kaplan
má stále tøídu rád,� uvedla v Brnìnském
Metropolitanu v souvislosti s prvním vý-
roèím Pøidalova úmrtí Erika Bezdíèková.
(12. 2.) !! Mimoøádný výtisk knihy od
�idovského uèence �acha z roku 1677 se
podaøilo získat v aukci hole�ovské syna-
goze. Výjimeèné vydání pøicestovalo do
Hole�ova a� z New Yorku a roz�íøí stáva-
jící expozici rabínových knih, zároveò
bude nejstar�í z tìch,
které jsou v Hole�ovì
k vidìní. �Vy�la ètr-
náct let po �achovì
smrti, �achova kni-
hovna pøitom dopo-
sud nabízela nejstar�í
výtisk z roku 1715,�
podotkla Dana Pod-
hajská z Mìstského
kulturního støediska,
pod které synagoga
spadá. �Slavíme mi-
moøádný úspìch, pro-
to�e takové výtisky se na trhu témìø ne-
vyskytují, narazíte na nì velmi zøídka,�
øekl také správce a prùvodce synagogy
Vratislav Brázdil. Na cestì ze Spojených
státù je pøitom podle nìj je�tì dal�í kniha
z roku 1711. Výtisk z roku 1677 je �a-
chovým komentáøem �ulchan aruchu,
který na pøelomu 15. a 16. století napsal
pro sefardské �idy Josef Karo a shrnuje

v nìm �idovské právo. Kniha v té dobì
vyvolala obrovský ohlas a spolu s jinými
tvoøí dodnes základ �idovského práva.
(Na�e Vala�sko, 12. 2.) !! Veletrh Svìt
knihy u� má hlavní hvìzdu. S delegací
èestného hosta, jím� je letos Izrael, na
pra�ské Výstavi�tì dorazí renomovaný
izraelský prozaik David Grossman. Bude
to u� jeho tøetí náv�tìva v Èesku, av�ak
dobøe naèasovaná: ètyøia�edesátiletý au-
tor získal loni Mezinárodní Man Booke-
rovu cenu za román Pøijde kùò do baru,
který v èe�tinì u pøíle�itosti kvìtnového
veletrhu vydá nakladatelství Mladá fron-
ta. (iHNed.cz, 14. 2.) !! Pøed mìsícem
pøevzala èestné obèanství mìsta �ïár
nad Sázavou, oslavila tøiadevadesáté na-
rozeniny a tì�ila se na zájezd do Izraele.
Minulou sobotu Jaroslava Dole�alová
zemøela. Dáma, která za války s man�e-
lem ukrývala �idovskou dívku Jarmilu
Wilhelmovou, se tím stala známou a� na
sklonku �ivota. Jaroslavu Dole�alovou
loni v èervenci nav�tívil také izraelský
velvyslanec v Èesku Daniel Meron.
A do �ïáru pøijel letos v lednu znovu,
aby jí na radnici pøedal èestné uznání.
(jihlava.iDNES.cz, 21. 2.) !!Bývalý ta-
jemník hnutí SPD Jaroslav Staník si
vyslou�il trestní stíhání za své výroky
o fyzické likvidaci Romù, �idù a ho-
mosexuálù, které podle pra�ské policie
pronesl v øíjnu na pùdì poslanecké snì-
movny. Kriminalisté ho obvinili z pod-
nìcování k nenávisti a schvalování ge-
nocidy. Právu to vèera potvrdil mluvèí
pra�ské policie Jan Danìk. V pøípadì od-

souzení hrozí Staníkovi, který podle
webu hnutí pracoval 23 let u policie, a�
tøi roky vìzení. Podle mluvèí hnutí Mi-
chaely Dolanské Staník na svùj post ve
stranì ji� rezignoval. Na Staníkovy
údajné rasistické, homofobní a antise-
mitské výroky upozornil web Aktuál-
nì.cz. (Právo, 22. 2.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
V bøeznu si pøipomínáme hned dvojí vý-
roèí pra�ského rodáka, amerického archi-
tekta a zajímavého pøedstavitele historis-
mu Leopolda Eidlitze � 195 let od jeho
narození a 110 let od jeho úmrtí. LEO-
POLD EIDLITZ (29. 3. 1823 Praha � 22. 3.
1908 New York) se narodil jako jeden ze
dvou synù �idovských man�elù Abraha-
ma a Julie Eidlitzových. Po absolvování
reálky v rodném mìstì ode�el do Vídnì,
kde studoval na tamní technické univerzi-
tì. Roku 1843 vycestoval do USA, kde se
usadil v New Yorku a s tímto mìstem
také spojil znaènou èást
své profesní architekto-
nické dráhy. O tøi roky
pozdìji za ním emigro-
val i jeho bratr Marc
Eidlitz. 

Eidlitzovým význam-
ným poèinem byla ze-
jména spolupráce na
pøestavbì sídla vlády
státu New York v Alba-
ny roku 1875. Cenìným
dílem je i Tweed Court-
house na Manhattanu.
Øada jeho zajímavých
staveb ji� bohu�el ne-
stojí, nebot� je znièily
po�áry, nebo byly zbou-
rány, napø. v maurském stylu postavené
sídlo extravagantního milionáøe P. T.
Barnuma nazvané Iranistan (1848); bý-
valá synagoga Emanu-El v New Yorku
(1868) èi hudební uèili�tì Brooklyn
Academy of Music (1861). Eidlitz byl
také jedním ze zakladatelù American In-
stitute of Architects (1857) a autorem
øady odborných publikací a èlánkù.

Dne 7. bøezna 1938, tedy pøed 80 lety,
se v Praze v �idovsko-katolické rodinì
Hany a Aloyse Skoumalových narodil
budoucí skladatel oblíbených písní, jaz-
zových skladeb, divadelní a filmové hud-
by, klavírista a textaø PETR SKOUMAL.
Rodièe, vynikající pøekladatelé z anglièti-
ny, byli koncem války internováni � mat-
ka pro svùj �idovský pùvod, otec jako
man�el �idovky. P. Skoumal absolvoval
Janáèkovu akademii v Brnì (obor øízení
sboru), poté pùsobil v Èeskoslovenském
rozhlase, od roku 1966 byl hercem, hu-
debním dramaturgem a re�isérem v pra�-
ském Èinoherním klubu, v nìm� zaèal
spolupracovat s Janem Vodòanským a vy-
tvoøili zde písòovou a textovou kolá�

S úsmìvem idiota. Po roce 1980 se dvoji-
ce rozpadla, P. Skoumal se zaèal vìnovat
komponování a v letech 1985�1988 byl
èlenem skupiny ETC� Vladimíra Mi�í-
ka. Zemøel 28. záøí 2014 v Praze.

Pøed 70 lety, 10. 3. 1948, v Praze tra-
gicky zemøel ve vìku jedna�edesáti let di-
plomat a politik JAN MASARYK. Stalo se
to brzy po únorovém pøevratu, kdy se vlá-
dy v zemi zmocnili komunisté, jejich� ko-
mando syna T. G. Masaryka zavra�dilo.
K padesátému výroèí jeho smrti napsal
pro Rch vzpomínku spisovatel, diplomat
Viktor Fischl, autor Hovorù s Janem Ma-
sarykem. Citujeme: �Patøil ostatnì k hrst-
ce nejkrásnìj�ích lidí, které jsem v �ivotì

potkal. Mìl jsem �tìstí
být v jeho blízkosti dosti
dlouho na to, abych
mohl dosvìdèit, �e ve
své èinnosti politické stál
v�dy na stranì slab�ích,
ujímal se jich a hájil je-
jich práva s velikou
osobní odvahou. Mohu
té� dosvìdèit, �e nebylo
rozhodnutí, pøi nìm� by
tento veliký demokrat
nebyl vzal v úvahu i ná-
zor ka�dé men�iny a její
zájem a právo.� Je ji�
obecnì známo, �e právì
díky Janu Masarykovi
dostaly po válce trans-

porty vlakù s pøe�iv�ími povolení k prù-
jezdu pøes Èeskoslovensko k dal�í � teh-
dy ilegální � cestì do Palestiny.

Je to u� 15 let, kdy v Praze zemøel 12.
bøezna 2003 vrchní kantor Staronové
synagogy VIKTOR FEUERLICHT. Rodák
z Mukaèeva na Podkarpatské Rusi (kde
se narodil 26. 8. 1918), student je�ivy
v Hanu�ovcích nad Top¾ou a poté je�ivy
rabína Joela Teutelbauma v rumunském
Satu Mare, vìzeò pracovního tábora na
Sibiøi a voják èeskoslovenského armád-
ního sboru zformovaného v Sovìtském
svazu. Po válce se usadil v Praze (jeho
rodina na Podkarpatské Rusi byla za ho-
lokaustu vyvra�dìna), o�enil se s paní
Serenou, narodili se jim synové Jiøí
a Pavel. Od roku 1964 pùsobil na pra�-
ské obci jako vrchní kantor a poté od
roku 1974 i jako vedoucí tehdej�ího kul-
tového oddìlení. Byl to právì on, kdo se
v sedmdesátých letech �ujal� mlad�ích
lidí, kteøí zaèali objevovat své �idovství,
a tuté� slu�bu prokázal v letech devade-
sátých i dal�ím generacím. 

(ra, am)

�IDÉ NEBYLI
PASIVNÍMI OBÌ¡TMI 
Polský premiér Morawiecki minulý mì-
síc naznaèil, �e mezi pachatele holokau-
stu øadí i �idy. A poradce polského pre-
zidenta Zybertowicz hovoøil ji� døíve
o �zbabìlosti �idù bìhem holokaustu�. 

Oba výroky padly v souvislosti s kri-
tikou Polska za zákon, který se kontro-
verznì vyrovnává s holokaustem. A oba
výroky dokládají, jak nevìcnì mo�no
diskutovat o historii. 

Ohlednì ��idovské zbabìlosti� pøipo-
meòme jen z území okupovaného Pol-
ska nìkolik faktù. V dubnu 1943 do�lo
k povstání ve var�avském ghettu. V pøe-
dem ztraceném boji se pár stovek vyhla-
dovìlých, pistolemi vyzbrojených �idù
postavilo dvìma tisícùm vojákù s pan-
céøovými vozy, dìlostøelectvem, mino-
mety. Povstání ve var�avském ghettu je
dodnes symbolem váleèného hrdinství
i nezlomnosti ducha. A jako takové je
celosvìtovì pøipomíná izraelský pamìt-
ní Den vzpomínky na �oa a hrdinství. 

Kdo hovoøí o �idech, kteøí prý nacis-
tùm nekladli odpor, mìl by mít na pamìti
i vzpoury ve vyhlazovacích táborech.
V srpnu 1943 vypuklo povstání v Treblin-
ce. Skupina vìzòù zde zapálila nìkolik
budov, zne�kodnila èást táborových strá-
�í. Více ne� 300 povstalcù uprchlo, a po-
kud pøe�ili, bojovali na stranì partyzánù.
Tábor Treblinka byl poté nacisty zru�en. 

V øíjnu 1943 do�lo dále k povstání �i-
dovských vìzòù ve vyhlazovacím tábo-
øe Sobibor. Pøevá�nì pøi nìm zahynuli,
ale tábor ji� ve své vra�edné èinnosti
nepokraèoval. A obdobnì v øíjnu 1944
vypuklo povstání v Osvìtimi, pøi nìm�
bylo zapáleno jedno z krematorií. 

A �e vùbec mohlo k deportacím �idù
docházet? 

Nacisté na obsazených územích roz-
poutali proti �idùm za vìt�inového mlèe-
ní èi pøímo podpory domácích obyvatel
nevídaný teror. Opravdu udivuje, �e si
bì�né �idovské rodiny, je� zpravidla ne-
mohly pøedpokládat, co je èeká, neopatøi-
ly pøed deportací zbranì? Nepustily se do
boje? Je divné, �e si miliony �idù, izolo-
vaných od vìt�inové spoleènosti, nena�ly
úkryt a nekonspirovaly proti Nìmecku?
A na druhé stranì: Èetní �idé pøed nacis-
ty uprchli a bojovali pak v armádách pro-
tihitlerovské koalice. Celkem se jejich
poèet odhaduje na více ne� milion. 

Kdo tedy mù�e hovoøit o zbabìlosti
�idù v období holokaustu?    Leo Pavlát
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Leopold Eidlitz. Foto archiv.



Jindøich Toman (ed.)
ANGA�OVANÁ ÈÍTANKA
ROMANA JAKOBSONA
! Antologie s názvem Anga�ovaná èítan-
ka Romana Jakobsona. Èlánky, recenze,
polemiky 1920�1945 a Moudrost starých
Èechù, ji� sestavil bohemista, literární his-
torik, lingvista a básník Jindøich Toman,
pøedstavuje známého literárního badatele
a lingvistu Romana Jakobsona (1896�
1982) jako aktivního úèastníka a spolu-
tvùrce mediálního prostoru meziváleèného
Èeskoslovenska a váleèného exilu. Jakob-
son programovì hledal dialog s veøejností,
anga�oval se formou kritik, diskusí a pole-
mik, pøièem� i reflektoval propojení vìdy
a politiky a z newyorské emigrace pøipo-
míná odpovìdnost intelektuálù v boji za
okupované Èeskoslovensko. Výbìr zahr-
nuje øadu málo známých a nìkolik dosud
nezveøejnìných textù. Ètenáø zde nalezne
i Jakobsonovu stat�Mìsto uèencù: Období
rozkvìtu �idovské kultury ve støedovìké
Praze z roku 1941.

Vydalo Naklatelství Karolinum v Praze
roku 2017. Pøipravil, komentoval a èásteè-
nì pøelo�il Jindøich Toman. 300 stran,
dop. cena 380 Kè.

Mirjam Zadoff
TAK NAPØESROK V MARIENBADU
Ztracené svìty �idovských lázeòských
kultur
! Zhruba pøes padesát let byla západoèes-
ká lázeòská mìsta � Karlovy Vary, Marián-
ské Láznì a Franti�kovy Láznì � pøes léto
centry �idovského �ivota v Evropì. Cesto-
vali sem nejen �idé z nìmeckých a rakous-
kých vy��ích spoleèenských vrstev, ale také
chasidé z východní Evropy. Bìhem sezony
prodávaly obchody na kolonádì noviny
v jidi� i v hebrej�tinì, otevøeny byly ko�er
restaurace a �idovským hostùm byla nabí-
zena speciální divadelní pøedstavení. Tato
oblíbená �idovská centra se v�ak nalézala
v místech rostoucího nepøátelského nacio-
nalismu. Mimo sezonu bývala stejná mìsta
obèas dìji�tìm prudkých antisemitských
konfliktù. Na rozhraní mezi kulturní, lite-
rární a lékaøskou historií analyzuje Mirjam
Zadoff vývoj a promìny tìchto doèasných
��idovských míst� od jejich poèátku na
konci 19. století, pøes období první svìtové
války a� do jejího konce v pozdních tøicá-
tých letech. Mirjam Zadoff je profesorkou
�idovských studií a historie na Indiana Uni-
versity v Bloomingtonu. Za knihu Tak na-
pøesrok v Marienbadu získala øadu ocenìní,
mimo jiné Cenu Salo W. Barona Americké
akademie pro výzkum v oboru �idovských
studií.

Vydalo nakl. Lidové noviny v Praze
roku 2018. 244 stran, dop. cena 254 Kè.

O IZRAELI V TURNOVÌ
! V úterý 6. bøezna v 18 hodin se v Domì
Na Sboøe v Turnovì uskuteèní pøedná�ka
�Izrael a Palestina aktuálnì aneb Co se
z médií nedozvíte�. O tom, co aktuálnì
hýbe státem Izrael a palestinskou autono-
mií a o skuteèných problémech obou spo-
leèností pøedná�í Terezie Dubinová, Ph.D.

ARCHA NADÌJE
V JIHOÈESKÉM DIVADLE
! V pátek 9. bøezna v 19.00 se v Jihoèes-
kém divadle v Èeských Budìjovicích
koná derniéra pøedstavení Archa nadìje.
Její dìj vychází z deníku úèastníka ztros-
kotání lodi Patria Karla Brandýse. Osud
této lodi a jejích cestujících, prchajících
v listopadu roku 1940 pøed nacisty do Pa-
lestiny, je dobøe známý. Poté, co je Brito-
vé odmítli vpustit na území mandátní Pa-
lestiny a 3500 �idù na Patrii vyslali smìr
Mauritius, se èlenové Hagany pokusili
o zoufalou akci: nechali na lodi vybuch-
nout nálo�, aby mohlo být její osazenstvo
pøijato podle mezinárodních konvencí
jako troseèníci. Plán nevy�el, jak byl za-
mý�len, pøi potopení Patrie zahynulo na tøi
sta lidí.

Archa nadìje je pozoruhodná divadelní
hra Martina Vaèkáøe v re�ii umìlecké �éfky
souboru Jany Kali�ové, s písòovými texty
Jiøího Ornesta a hudbou Ale�e Bøeziny.
V rámci pøedstavení zazní na�ivo dvanáct
písní v rytmu swingu a klezmeru.            

hn

CHAVERUT
VE VALA�SKÉM MEZIØÍÈÍ
! Mìsto Vala�ské Meziøíèí spolu s poboè-
kou ICEJ pøipravily ji� 14. roèník cyklu
akcí vìnovaných Izraeli nazvaných Cha-
verut � Pøátelství. V rámci programu, jen�
probíhá od února do bøezna, se koná øada
pøedná�ek, besed, projekcí i výstav. Mimo
jiné je od 1. bøezna do 2. dubna ve vesti-
bulu Mìstské knihovny Vala�ské Meziøíèí

pøístupná výstava snímkù Lenky Hoff-
mannové �Maccabi Games v Berlínì 2015�,
dokumentující �idovskou olympiádu
uspoøádanou v olympijském areálu z roku
1936. Celý program naleznete na www.va-
lasskemezirici.cz.

KAREL CUDLÍN
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Od 22. bøezna lze v Jeruzalémské syna-
goze v Praze 1 zhlédnout výstavu fotogra-
fií Karla Cudlína s názvem Stigmatizova-
ná místa. Pøi �portrétování� míst, na nich�
do�lo k masovým vra�dám, vyhnání a vìz-
nìní (Babi jar, Bogdanovka, Kyjev, Ukra-
jina, Ba³uty v Lod�i, ale také ostrov Gorée
v Senegalu), jde Cudlínovi o zachycení
toho, co je v jádru nepopsatelné, ale sou-
èasnì neodbytné. Kurátorkou výstavy je
Michaela Sidenberg.

DIVNÝ KOØENY
V KNIHOVNÌ VÁCLAVA HAVLA
! Dne 22. bøezna od 19 hodin se v Kni-
hovnì Václava Havla v Praze (Ostrovní
13) koná prezentace audio nahrávky vzpo-
mínek hereèky a zpìvaèky Hany Frejkové
na dìtství, poznamenané tragickou rodin-
nou historií (její otec Ludvík Frejka byl
v roce 1952 obvinìn ze �pioná�e a vele-
zrady a ve vykonstruovaném procesu od-
souzen k smrti a popraven, jeho vdova
s dcerkou �ily léta ve vyhnanství a na
okraji spoleènosti). K uvedení audioknihy
Divný koøeny zazní písnì z programu Ji-
di� ve tøech (Hana Frejková � zpìv, Mari-
anna Borecká � zpìv, Milan Potoèek �
klarinet, Slávek Brabec � akordeon).

MÙJ �ÁLEK KAFKY
V GALERII R. GUTTMANNA
! V Galerii Roberta Guttmanna �MP
(U Staré �koly 3, Praha 1) je otevøena
nová výstava dìl grafika a ilustrátora Jiøí-
ho Slívy s názvem Mùj �álek Kafky. 

Pøedstavuje øadu kreseb, barevných lito-
grafií, leptù, pastelù a nìkolik olejomaleb
na jeho oblíbená témata Franz Kafka, Sig-
mund Freud, Golem, �idovské zvyky
a symboly, biblické motivy, jako� i dal�í
práce inspirované díly �idovských spiso-
vatelù. Výstava dále pøedstavuje výbìr
ilustrací z knih èesko-izraelské spisovatel-
ky Ruth Bondyové, které jsou vìnovány
jazyku, jménùm a zvlá�tním výrazùm èes-
kých �idù. Dal�ími oblíbenými tématy Ji-
øího Slívy jsou variace na prostøedí kavá-
ren a ka�dodenního �ivota, které jsou
výraznì ovlivnìny absurdním humorem,
jeho láskou k jazzu, vínu a tanci. 

Otevøeno dennì kromì sobot a dal�ích
�idovských svátkù v letní sezonì 9�18.00,
v zimní sezonì 9�16.30.
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Jiøí Slíva: z výstavy Mùj �álek Kafky.



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 6. bøezna mezi nás zavítá
doc. Karel Oliva, Ph.D., významný jazy-
kovìdec, jen� se zabývá matematickou
lingvistikou.
! Ve støedu 14. bøezna pøijde na kávu no-
vináø a spisovatel Karel Hví�ïala, pozor-
ný komentátor na�í doby a autor mnoha
pozoruhodných rozhovorù se zajímavými
osobnostmi.
! Kavárna je pøístupna jako v�dy od
14.30, program zaèíná v 15.30. Pøipravil
a moderuje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 1. 3. v 18.00: My a ruské dubisko. Ev-
ropská velmoc po prezidentských volbách.
Jaké jsou politické koøeny dne�ního Rus-
ka? A jaké jsou jeho koøeny duchovní a in-
telektuální? Jaké je místo �idovské men�i-
ny v souèasné ruské spoleènosti? Jak
budou jednou Rusové vzpomínat na Puti-
novu éru a co vlastnì znamená ve vztahu
k Èeské republice? O tìchto tématech se
svými hosty pøekladatelem a novináøem
Liborem Dvoøákem a slavistou a rusistou
Michalem Øoutilem pohovoøí publicista
a komentátor Èeského rozhlasu Plus Jan
Fingerland. Veèer probíhá ve spolupráci
s projektem Diskuze v Maislovce. Vstup
volný. 
! 6. 3. v 19.00: DUO MANERA. Origi-
nální hudební projekt dvou �ákù prof. �tì-
pána Raka Soni Vimrové a Miroslava �áry
s rytmem �panìlského flamenca a argen-
tinského tanga. Bìhem koncertu zazní díla
Isaaca Albénize, Enriqua Granadose, As-
tora Piazzolly a polského �idovského skla-
datele Alexandera Tansmana. Vstupenky
lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì sy-
nagoze, v Informaèním centru �MP (Mai-
selova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na
webových stránkách �MP, kde naleznete
i kompletní program koncertu. Vstupné
230 Kè/150 Kè.
! 19. 3. v 18.00: �ivotní pøíbìh zakladatele
ÈKD Emila Kolbena (1862�1943) a jeho
rodiny. Pøi pøíle�itosti 155. výroèní naroze-
ní Emila Kolbena byla v listopadu 2017 za
pøispìní a spolupráce obecního úøadu v jeho
rodných Stranèicích vydána publikace Pøí-
bìh rodiny Kolbenù ze Stranèic, jejím� au-
torem je Martin Hemelík ml. Na leto�ní rok
pøipadá 75. výroèí Kolbenovy smrti v tere-
zínském ghettu. Bìhem veèera se uskuteè-
ní krátké scénické pøedstavení �ákù Z�
Stranèice, kteøí ztvární nìkteré epizody ze
�ivota rodiny Kolbenových. Následovat
bude pøedná�ka autora publikace, pøedsta-

vení knihy a závìrem promluví man�elka
Jindøicha Kolbena, vnuka Emila Kolbena,
Andrée Kolbenová. Vstup volný.
! 27. 3. v 19.00: Ve víru ètyøicátých let.
Letos si pøipomínáme také násilnou smrt
Jana Masaryka 10. bøezna 1948 krátce po
uchopení moci v Èeskoslovensku komunis-
ty. Jako ministr zahranièí v exilové vládì
prezidenta Edvarda Bene�e a v nìkolika
pováleèných kabinetech zásadnì utváøel
postoj ÈSR k nacistickému pronásledová-
ní �idù a pozdìji k osudùm pøe�iv�ích. Je
proto také jednou z hlavních postav knihy
o èesko-slovensko-�idovských vztazích
v letech 1939 a� 1948 historika Jana Lá-
níèka, která nyní vychází èesky v naklada-
telství Academia. S ním a s diplomatem
Robertem Øehákem, kurátorem výstav
o vztazích Tomá�e a Jana Masarykových
k Palestinì a k sionismu, bude mluvit pub-
licista Petr Brod.
! Ve �panìlské synagoze (Vìzeòská 1) se
v úterý 20. 3. v 19.30 koná veèer s názvem
Zmizelé tóny jidi� tanga / Pocta polským
Spravedlivým. Pøenesme se do meziváleè-
né Var�avy, v ní� talentovaní �idov�tí hu-
debníci adaptovali pro oblíbené kabarety
a revue argentinská tanga plná �ivotní
energie a radosti. Jedineèný hudební pro-
jekt polsko-izraelské zpìvaèky Olgy Avi-
gail Mieleszczuk a její kapely pøipomene
inspirativní kulturu polských �idù zmize-
lou ve víru druhé svìtové války. Koncert je
také poctou Polákùm ocenìným izraelským
èestným titulem Spravedlivý mezi národy
svìta. Poøádá Polský institut v Praze ve spo-
lupráci s �MP. Vstupenky mo�no zakoupit
v Informaèním centru �MP (Maiselova
15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webo-
vých stránkách �MP. Vstupné 150 Kè/
100 Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! 11. 3. ve 14.00: Nedìlní program pro dìti
a jejich rodièe: Lvíèek Arje má karneval.
Oslava nejveselej�ího �idovského svátku
Purim. Zveme dìti v maskách. Zatanèí si,
nauèí se purimovou písnièku a ochutnají po-
vidlové ta�tièky �Hamanovy u�i�. Prohlíd-
ka: �panìlská synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 15. 3. v 18.00: Ètyøi veèery s oscaro-
vým Woody Allenem. První èást stejno-
jmenného cyklu filmové historièky Alice
Aronové se bude vìnovat vzpomínkám na
dìtství re�iséra a herce Woodyho Allena,
jak je zachytil ve filmu Zlaté èasy rádia,
lehce nostalgické komedii nabité dobovou

muzikou. Projekce: Zlaté èasy rádia (USA
1987, 85 min.). Vstup volný.
! Výstava v prostorách OVK: Purim.
Pøíbìh královny Ester. Výstava fotografií
Jindøicha Buxbauma. Od 12. 3. do 30. 4.
Po�èt 12�16, pá 10�12, bìhem veèerních
programù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP v Brnì
Tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! 6. 3. v 17.00: Vernisá� výstavy Polin /
�idé v republice mnoha národù. Výstava
pøipravená ve spolupráci Polského institu-
tu v Praze a Muzea dìjin polských �idù
Polin mapuje osudy �idovské komunity na
území republiky mnoha národù v 16.�18.
století, kdy díky pøíznivým spoleèensko-
politickým podmínkám polsko-litevský
stát pøedstavoval svìtové centrum �idov-
ské vzdìlanosti a kultury. Vstup volný.
Výstava potrvá do konce dubna.
! 14. 3. v 17.00: Hledání identity. �idov�tí
intelektuálové Kafkovy doby. Detailní analý-
za textù �idovských literátù a myslitelù Kaf-
kovy doby prozrazuje slo�ité pojetí a chápání
národní identity. Nìkteøí z tìchto myslitelù
stáli u zrodu spolku Brit �alom v Jeruzalémì,
který ji� ve dvacátých letech 20. století pro-
mý�lel mo�nost dvounárodnostního státu
v Palestinì. Analýze nacionalistických ten-
dencí a vnímání národní identity Kafkovými
souèasníky se bude vìnovat pøedná�ka Kate-
øiny Èapkové z Ústavu pro soudobé dìjiny
AV ÈR. Pøedná�ka z cyklu Køi�ovatky osudù.
�idovská komunita v Èeskoslovensku 1918 a�
1968 se uskuteèní za podpory statutárního
mìsta Brna. Vstupné 30 Kè.
! 18. 3. v 10.30: Dílna pro rodièe s dìtmi
od 5 let � Josef a jeho sny � se uskuteèní
v prostorech sálu Turistického a informaè-
ního centra �OB na �idovském høbitovì
v Brnì-�idenicích. Vstupné 30 Kè.
! 20. 3. v 17.00: Mesiá�ství a fale�ní me-
siá�i v judaismu: Jakob Frank v Brnì
a jiní. Ve váleèných dobách a v èasech so-
ciálních krizí vzbuzovali fale�ní mesiá�i
novou nadìji. Jejich hnutími byly v raném
novovìku zasa�eny také èeské zemì. Pøed-
ná�ka hebraistky Terezie Dubinové pøiblí�í
nábo�enské pojetí mesiá�ství a osudy nej-
známìj�ích fale�ných mesiá�ù �abtaje Cvi
a Jakoba Franka. Vstupné 30 Kè.
! 27. 3. v 17.00: Pesach. Smyslu, du-
chovnímu pozadí a praktické oslavì svát-
ku charakteristického specifickými stravo-
vacími zvyky se bude vìnovat pøedná�ka
Kristýny Kuboòové z Ústavu religionisti-
ky FF MU. Vstupné 30 Kè.
! 28. 3. v 17.00: V�dycky jsem chtìla
psát. Beseda se spisovatelkou Alenou
Morn�tajnovou o románech Hana, Slepá
mapa a její dal�í tvorbì. Vstupné 30 Kè.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Lauderovská e-�kola: V lauderovské
�kole pro dospìlé jsme v únoru otevøeli dru-
hý semestr. V na�ich kurzech je nyní zapsá-
no celkem 51 studentù, vìt�inou rodièù na-
�ich dìtí, rodièù dìtí studujících v dìtské
e-�kole nebo lidí z �ir�ího okruhu �idovské
obce; do e-�koly �chodí� i dva uèitelé L�.
Kurzy propojují uèitele a studenty z Èech,
Moravy, Slezska, Slovenska, Nìmecka a Iz-
raele, kteøí se uèí v 5 kurzech � ve 3 úrov-
ních hebrej�tiny a ve 2 kurzech judaismu. 
! Pùlroèní projekt �kola: V rámci pùl-
roèního projektu �kola probìhly poslední
dva projektové dny (24. a 29. 1.), 1. 2. se
konala prezentace jednotlivých dílen v di-
vadle U Hasièù.  Výstupy projektù jsou
k vidìní na �kolním you tube kanále.  
! Olympijské hry probìhly nejen v Kore-
ji, ale také na L�. Uspoøádal je �ákovský
parlament 1. stupnì. Pod bedlivým dozorem
pedagogù a dìtských èlenù �kolního parla-
mentu se házelo, bìhalo, skládalo, skákalo
a �plhalo. Studenti ni��ího gymnázia své
síly pomìøovali v biologické olympiádì.
! Dne 7. bøezna od 14 hodin se koná Den
otevøených dveøí základní �koly. Dal�í
informace naleznete na www.lauder.cz. ip

PURIM PRO DÌTI
! Srdeènì vás zveme na tradièní oslavu
svátku Purim v �idovské radnici. Koná se
dne 4. bøezna od 15.00 v jídelnì �idovské
obce v Praze (Maiselova 18). Zazpíváme si,
zahrajeme pøíbìh o Ester, pøijde i loutkáø se
spoustou loutek, purimové masky vítány!

PURIM V TØEBÍÈI
! V nedìli 4. bøezna se koná ji� tradièní
oslava Purimu v Zadní synagoze v Tøebí-
èi. Od 14 hodin zveme na veselou pohád-
ku a od 15.30 na setkání s rabínem Mena-
�em Klimentem a ochutnávku ko�er vína. 

PESACH 5778
! �idovská obec Praha srdeènì zve na tra-
dièní pesachové sedery: první seder se
koná v pátek 30. bøezna od 20.30 (povede
jej rabín K. E. Sidon), druhý seder v sobo-
tu 31. bøezna od 20.45 pod vedením rabí-
na Davida Petera. Vstupenky na nì lze
koupit od pùle mìsíce v pokladnì �OP
(Maiselova 18, 2. patro). Ceny: èlen �O
300 Kè, dítì 170 Kè; neèlen 350 Kè, dítì
190 Kè; turista 900 Kè, dítì 450 Kè. Ma-
cesy a macesovou mouèku zakoupíte
v ko�er prodejnì ve Vysoké synagoze.
Bli��í informace získáte na rabinátu �OP,
tel. è. 224 800 849.

BEJT SIMCHA
! Pesachový seder se koná 30. bøezna od
18.30 v DSP Hagibor (Vinohradská 159).

Bli��í informace získáte pøes kontaktní
formuláø bejtsimcha.cz/kontakty, e-mai-
lem nebo na tel. è. 603 393 558. Uzávìrka
pøihlá�ek konèí 23. 3. Vstupné: èlenové
F�O 300 Kè (studenti 200 Kè), neèlenové
400 Kè, dìti do 12 let zdarma.
! Ka�dé úterý od 18 hodin poøádáme ho-
diny hebrej�tiny pro zaèáteèníky, ve ètvr-
tek od 18.00 kurz pro pokroèilé a od 19.30
pro støednì pokroèilé, v úterý od 18.45 se
koná úvod do judaismu.

DESET HVÌZD MARKA PODWALA
! Kavárna Na balkonì v Maiselovì ulici 18
zve na výstavu obrazù, které newyorský
malíø a ilustrátor Marek Podwal vytvoøil
k opraveným synagogám a rabínským do-
mùm v Èechách a na Moravì, revitalizova-
ným v rámci projektu Deset hvìzd. Je pøí-
stupna od poèátku bøezna do konce dubna.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 1. 3. od 14.30 � Purimová oslava.
! 20. 3. od 10.30 � Klavírní matiné � sklad-
by klasikù uvádí a hraje prof. Ivan Klánský. 
! 26. bøezna od 10.30 �  Izraelský pìvec-
ký sbor Tzlil z Galileje.  
! Výstavy:  Abayudaya aneb �idé na rov-
níku � výstava fotografií Ivany Nepalové,
Olda Pra�an � obrazy, Bob Raku�an �
kni�ní ilustrace, Co se do Obecních novin
neve�lo � fotografie Petra Balajky.

PØIJÏTE SI ZATANÈIT S BESAMIM
! Ani v polovinì roku není pozdì zaèít s pra-
videlnou výukou izraelských lidových tancù.
Pokud jste zaèáteèník, dostanete zvlá�tní péèi
od va�eho prvního taneèního kroku. Pokud ji�
izraelské tance znáte, u�ijete si i ty nejslo�itìj-
�í. Výuka probíhá ka�dý ètvrtek od 19.00 do
22.00 v Z� Jiøího z Podìbrad, Praha 3. Více
informací najdete na www.besamim.cz, doptat
se mù�ete na besamim@volny.cz, tel.: 603
852 917. Tì�íme se na vidìnou, Ondøej Novák

MACHOL Èechia 2018
! Letos se koná ji� 20. roèník mezinárod-
ního semináøe izraelských lidových tancù
Machol Èechia. Semináø s profesionální-
mi uèiteli z Izraele se koná od 11. do 15.
èervence v Kralupech nad Vltavou. Bli��í
info na www.besamim.cz.

JEDEN SVÌT
! Ve dnech 5.�14. 3. probíhá v Praze
a dal�ích mìstech Mezinárodní festival fil-
mù o lidských právech Jeden svìt, který
uvede i izraelské dokumenty Ne� najdu
pevnou pùdu pod nohama a Muhí.

TGM VE SVATÉ ZEMI V LÁNECH
! V Muzeu TGM v Lánech lze od 7. 3. do
7. 4. zhlédnout výstavu dokumentující ná-
v�tìvu prvního èeskoslovenského prezi-
denta ve Svaté zemi.

I ! MAMMA v ABC
! Dne 17. bøezna uvádí Divadlo ABC
v Praze premiéru hry izraelské autorky
Hadar Galron (známé divákùm díky dra-
matu Mikve) s názvem I ! MAMMA.
Jedná se o tragikomedii o radostech a sta-
rostech souèasných matek.

ØEHOØ SAMSA
V GOETHE-INSTITUTU
! Do 29. bøezna se náv�tìvníci pra�ského
Goethe Institutu (Masarykovo nábøe�í 32)
mohou ponoøit do svìta Øehoøe Samsy a na
vlastní kù�i za�ít promìnu v hmyz. Fantas-
tická prostorová instalace na téma Kafkovy
novely vznikla ve spolupráci s èeským star-
tupovým týmem umìleckého vedoucího
a re�iséra Miky Johnsona. Díky speciálním
brýlím se ocitnete ve svìtì, v nìm� v�e zná-
mé pùsobí podivnì cize � pøedev�ím vlastní
tìlo. Jako Samsa se nejdøíve musíte nauèit,
jak se svým novým tìlem pohybovat v míst-
nosti vìrnì sestavené podle kni�ní pøedlohy.
Vstup volný, otevírací doba út�èt 13�19 ho-
din, v pátek 11�17 hodin.
! V bøeznu lze je�tì nav�tívit dvì pøedsta-
vení z cyklu Kafka jde do kina. Slavný au-
tor byl pravidelným náv�tìvníkem kina.
Z poznámek, které si k filmùm dìlal, sesta-
vil Hans Zischler poutavou sérii nìmých fil-
mù, doplnìných filmovou hudbou Güntera
A. Buchwalda a Richarda Siedhoffa. Po-
slední dvì èásti se konají 13. 3. a 20. 3.
v Goethe-Institutu v�dy od 18 hodin.

DAL�Í BØEHY V OPAVÌ
! Leto�ní 22. roèník festivalu Dal�í bøehy
(probíhá v bøeznu a dubnu) v Opavì má
téma �5000 let tajemství a zázrakù �idov-
ské kultury�. Festival pøedstaví zajíma-
vosti ze �ivota �idovské komunity na
Opavsku (napøíklad premiéru dokumen-
tárního snímku Tragický osud Davida
Weinsteina a jeho rodiny nebo výstavu Na
útìku), uspoøádá výstavy �idé v diaspoøe
a o Sigmundu Freudovi, uskuteèní se kon-
certy klezmerových kapel èi interpretací
synagogálních zpìvù Lenky Lichtenberg.
Program naleznete na www.facebook.
com/dalsibrehy.
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�NO BRATISLAVA
V marci srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pán
Fridrich Feldmar � 86 rokov; pani MUDr.
Jana Freyová � 65 rokov; pani Zuzana Herz-
ková � 91 rokov; pán Ondrej Hoffman � 77
rokov; pán Martin Javor � 72 rokov; pán
MUDr. Pavol Lesný, Ph.D. � 72 rokov; pán
RNDr. Jozef Pevný � 83 rokov; pán Ing. To-
má� Redlich � 83 rokov; pán Peter Ing. Schle-
singer � 79 rokov; pani Al�beta Steinitzová
� 89 rokov; pani Anna MUDr. �everová �
79 rokov; pani Herta Tkadleèková � 87 ro-
kov; pán Valerián Trabalka � 76 rokov; pani
Karola Volková � 55 rokov, a pán Ing. Peter
Werner � 70 rokov. V�etkým jubilantom pra-
jeme v�etko najlep�ie.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci marec slávia sviatok svojich na-
rodenín: pán Tomá� Geist, nar. 7.3. � 82
rokov; pani Miriam Kurjatková, nar. 13.3.
� 77 rokov, a pán Peter Rada, nar. 25.3. �
62 rokov. Prajeme ve¾a zdravia a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci bøeznu oslaví narozeniny: pan
Michael Samuel Bla�ko, nar. 24. 3. � 25 let;
paní Zuzana Blau, nar. 30. 3. � 44 let; paní
Dagmar Borkovcová, nar. 30. 3. � 62 let;
paní Anna Filkuková, nar. 21. 3. � 33 let;
paní Tat�ána Filkuková, nar. 13. 3. � 72 let;
paní Barbora Freundová, nar. 9. 3. � 30 let;
Barbora Mayerová, nar. 7. 3. � 1 rok; paní
Jana Nejezchlebová, nar. 12. 3. � 71 let; pan
Boris Barak Selinger, nar. 1. 3. � 62 let; pan
Leeron Shaham, nar. 6. 3. � 30 let; pan Josef
Sinajský, nar. 18. 3. � 67 let; pan Norbert
Wilhelm, 8. 3. � 80 let; paní Kateøina Zaple-
talová, nar. 11. 3. � 29 let, a paní Milada
Zatloukalová, nar. 13. 3. � 80 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Fedor
Gál, nar. 20.3. � 73 let, a paní Lucie Na-
chtigalová, nar. 10.3. � 46 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e 1. února ve vìku
nedo�itých 52 let zemøel pan Ing. Robert
Poskoèil.

Zichrono livracha!

�O KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Pavel
Rubín, nar. 16.3. � 70 let, a paní MUDr.
Jarmila Weinbergerová, nar. 21.3. � 95 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v marci
slávia sviatok narodenín: pani Zuzana Bor-
hyová � 84 rokov; pán Peter Gáti � 72 ro-
kov; pán Alexander Breiner � 88 rokov;
pani Viera Dobrovová � 81 rokov; pani Ka-
tarína Grunmannová � 74 rokov; pán Arno�t
Hermel � 67 rokov; pán Július Lefkoviè �
71 rokov; pán Ján Lefkoviè � 74 rokov; pani
Judita Lefkovièová � 71 rokov; pán Róbert
Rozner � 70 rokov; pani Marta Uhríková �
75 rokov; pani RNDr. Vera Veselá � 70 ro-
kov, a pán Ladislav Klein � 70 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V bøeznu oslaví narozeniny pan Egon
Wiener, 27.3. � 71 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V bøeznu oslaví �ivotní jubileum: pan Jan
Dreiseitl, nar. 18.3. � 45 let; pan Ludvik
Cvrkál, nar. 20.3. � 51 let; Jakub Cvrkál,
nar. 9.3. � 12 let; paní Iveta Forejtová, nar.
8.3. � 45 let; paní Inge Olochová, nar.
25.3. � 82 let; pan Ing. Petr Papou�ek, nar.
21.3. � 41 let; sleèna Mgr. Olga Poláková,
nar. 12.3. � 53 let; pan Ing. Pavel Repper,
nar. 28.3. � 86 let; paní Ludmila Unzeiti-
gová, nar. 14.3. � 63 let, a paní Helena
Kouøilová, nar. 3.3. � 70 let. V�em jmeno-
vaným pøejeme pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Petra
Löwyová, nar. 4.3. � 34 let; paní Jana Ka�á-
ková, nar. 5.3. � 56 let; Miriam �áèková,
nar. 11.3. � 11 let; paní Eva Termerová, nar.
12.3. � 82 let; paní Mirjam Tydlitátová, nar.
16.3. � 27 let, a paní Monika Kováøová, nar.
24.3. � 53 let. Pøejeme zdraví a spokojenost.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: paní Jana
Coufalová, nar. 12.3. � 75 let; paní Vìra

Drhová, nar. 29.3. � 80 let; pan Jan Hála,
nar. 2.3. � 81 let; paní Anna Hyndráková,
nar. 25.3. � 90 let; paní Edita Katzová, nar.
22.3. � 102 let; paní Nina Ko�eluhová,
nar. 4.3. � 85 let; paní Anna Lorencová,
nar. 13.3. � 91 let; pan Paul Rausnitz, nar.
9.3. � 90 let; pan Hanu� Riesel, nar. 30.3.
� 81 let; pan Rudolf Roubíèek, nar. 13.3. �
92 let; paní Milu�e Sedláèková, nar. 6.3. �
88 let; paní Vìra Steinerová, nar. 18.3. �
96 let; paní Hana �nejdrová, nar. 26.3. �
81 let, a pan Viktor Wellemín, nar. 23.3. �
95 let. V�em jmenovaným pøejeme pevné
zdraví a spokojenost v dal�ích letech.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 9. února zemøel ve vìku 68 let pan
Petr Horák. Se zesnulým jsme se rozlouèi-
li 21. 2. v obøadní síni N�H, obøad provedl
rabín David Peter.

Dne 20. února zemøela ve vìku 93 let
paní Bína Her�kovièová. Se zesnulou jsme
se rozlouèili 21. 2. v obøadní síni N�H,
obøad provedl rabín David Peter.

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V marci sa �ivotného jubilea do�ívajú títo
èlenovia: pán Franti�ek Izrael � 71 rokov;
pani Judita Schvalbová � 82 rokov; pani
Ing. Zuzana Hrehorèáková � 49 rokov,
a pán Vladimír Lichtig � 64 rokov. Jubi-
lantom prajeme v�etko najlep�ie, ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci marec slávia narodeniny nasle-
dovní èlenovia na�ej obce: pani Judita Fär-
ber � 35 rokov; pani Andrea Katu�ková � 53
rokov; pani Al�beta Kleinová � 71 rokov;
pán Ladislav Radó � 67 rokov, a pani Mária
Rybárová � 70 rokov. Prajeme týmto na�im
èlenom pevné zdravie a ve¾a �t�astia.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan To-
má� Kredl, nar. 11.3. � 36 let; paní Hedvi-
ka Maxová, nar. 20.3. � 77 let; paní Ven-
dulka Látalová, nar. 7.3. � 46 let, a paní
Vìra Veselá, nar. 7.3. � 70 let. Pøejeme v�e
dobré do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Zde-
nìk Kubart, paní Monika Danielová, paní
Anna ¡Tupková a sleèna Marie ¡Tupková.
V�em jmenovaným pøejeme pevné zdraví
a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!
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KONTROVERZNÍ ZÁKON
Den pøed Mezinárodním dnem pøipomín-
ky obìtí holokaustu v pátek 26. ledna
schválil polský parlament kontroverzní
návrh zákona, který zakazuje hovoøit
o úèasti �polského národa� na zloèinech
spáchaných bìhem �oa. Proti zákonu se
okam�itì zvedla v Izraeli vlna hlasù, od-
soudil ho prezident Reuven Rivlin i pre-
miér Benjamin Netanjahu. Zákon kritizo-
vali také badatelé z památníku Jad va�em
v Jeruzalémì, i kdy� uznali oprávnìnost
po�adavku Polákù neu�ívat oznaèení
�polské tábory smrti�.

Napìtí mezi Polskem a Izraelem zesíli-
ly je�tì dal�í události, pøedev�ím slova
premiéra Morawieckého, �e bìhem války
existovali i ��idov�tí pachatelé�. Tématu
se vìnujeme na stranách 20, 21 a 23. 

IZRAELSKÁ CENA
ZA LITERATURU 
PRO DAVIDA GROSSMANA
Izraelskou cenu za literaturu, jedno z nej-
presti�nìj�ích literárních ocenìní pro heb-
rejsky pí�ící autory, dostane letos spisova-
tel David Grossman (nar. 1954). Autor,
který publikuje od sedmdesátých let a je-
ho� knihy známe z øady èeských pøekladù,
byl porotou oznaèen za �jeden z nejproni-
kavìj�ích, nejjímavìj�ích a nejvlivnìj�ích
hlasù v na�í literatuøe�. David Grossman je
mimo jiné autorem postmoderního romá-
nu o holokaustu Viz LÁSKA (1986,
è. 1996), románu �ena prchá pøed zprávou
(2008, è. 2013) a nejnovìji útlej�í prózy
Vejde kùò do baru (2014, èesky vyjde
v kvìtnu), která byla vloni v anglickém
pøekladu ocenìna presti�ní Man Bookero-
vou cenou (stal se prvním izraelským auto-
rem, který ji získal). David Grossman bude
(spolu s A. B. Jeho�uou a D. Mi�anim)
v kvìtnu hostem mezinárodního kni�ního
veletrhu Svìt knihy v Praze.

STØELEC NA FLORIDÌ
Devatenáctiletý støelec Nikolas Cruz,
jen� zabíjel v únoru na floridské støed-
ní �kole, byl èlenem chatovací skupiny
na sociální síti Instagram, v jejím�
rámci zveøejòoval antisemitské, rasis-
tické a homofobní pøíspìvky, vèetnì
slov, �e nenávidí ��idy, negry a pøistì-
hovalce� a �e �idé chtìjí znièit svìt.
Cruz zastøelil ve �kole, z ní� byl døíve
vylouèen za �patné chování, sedmnáct
osob. Pìt z nich � ètyøi studenti a uèi-
tel Scott Beigel, který svou stateèností
øadu �ákù ochránil � bylo �idovského
pùvodu.

PAUL SIMON SE LOUÈÍ
Skladatel a písnièkáø Paul Simon ve
svých �estasedmdesáti letech oznámil,
�e souèasné americké a evropské turné
nazvané Homeward Bound je jeho po-
slední a nadále � s výjimkou charitativ-
ních koncertù � nebude vystupovat na
veøejnosti. Jeho kariéra zaèala v �edesá-
tých letech, kdy zalo�il duo se zpìvá-
kem Artem Garfunkelem, které se brzy
proslavilo. Vìt�inu jejich repertoáru na-
psal právì Simon, vèetnì nejznámìj�ích
písní The Bridge Over Troubled Water
nebo The Sound of Silence.

PREZIDENTSKÉ VOLBY
V TEL AVIVU
Lednové pøímé volby hlavy èeského státu
se zúèastnili i èe�tí obèané v Izraeli, kteøí
volili na ambasádì v Tel Avivu. U �izrael-
ských Èechù� získal v druhém kole prezi-
dentských voleb prvenství Jiøí Draho�
s 91,56 %, zatímco Milo� Zeman zde dosá-
hl výsledku 8,44 %. Volilo celkem 154 lidí. 

AKADEMIE PRO LADINO
Královská �panìlská akademie, hlavní
instituce, která urèuje normativní podo-
bu jazyka a podporuje u�ívání �panìl�ti-
ny ve svìtì, oznámila, �e v Izraeli zøídí
Národní akademii pro jazyk ladino (na-
zývaný té� judeo-�panìl�tina). Ladino je

pova�ovaný za �ohro�ený druh�, v sou-
èasné dobì jím doká�e hovoøit necelých
sto tisíc lidí.

�Vytvoøení této akademie v Izraeli po-
slou�í nejen k rozvoji filologického studia
judeo-�panìl�tiny, ale posílí presti� ladina
ve �panìlsku, v Izraeli a ve �panìlsky
mluvících zemích,� komentoval tento
krok izraelský velvyslanec ve �panìlsku
Daniel Kutner. V on-line verzi oficiálního
�panìlského slovníku se nedávno objevila
dvì nová slova: ko�er a chumus.

INTERAKTIVNÍ MAPA
EVROPSKÝCH SYNAGOG
Na webové stránce www.historicsynago-
gueseurope.com, kterou po témìø dvoule-
té práci zøídily nadace Foundation for Je-
wish Art se sídlem v Londýnì a Støedisko
�idovského umìní pøi Hebrejské univer-
zitì v Jeruzalémì, naleznou zájemci inter-
aktivní mapu synagog ve 48 evropských
zemích, je� vznikly pøed druhou svìtovou
válkou. Staèí klepnout na místo na mapì
a vyskoèí snímek souèasného stavu syna-
gogy spolu se základními údaji o jejím
vzniku, pùvodním architektonickém slo-
hu, architektu, stavebním materiálu, dobì
u�ívání a typu nynìj�ího u�ívání i to, v ja-
kém stavu se budova nachází. Mapa se
stále doplòuje, u nìkterých míst chybìjí
fotografie, nicménì u� teï se jedná o nej-
ucelenìj�í pøehled evropských synagog.
Díky nìmu, jak doufá nadace, bude mo�-
né získat i pomoc pøi záchranì nejzchát-
ralej�ích a nejohro�enìj�ích budov. Pøed
válkou stálo v Evropì 17 tisíc synagog;
podle mapy se jich zachovalo 3318, nece-
lá ètvrtina z nich stále slou�í svému úèelu. 

(am, ztis.cz)
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Paul Simon, 2016. Foto Mark Seliger.


