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TRYZNA KEVER AVOT
Záøijová tryzna k uctìní památky našich
blízkých, zavraždìných bìhem šoa, se
bude konat v nedìli 2. záøí 2018 v Terezínì od 11 hodin. Dopravu, kterou zajišt’uje rabinát, je možné si objednat do 27. 8.
na telefonním èísle 224 800 849 nebo na
rabinat@kehilaprag.cz. Sraz bude 2. 9.
v 9.15 u hotelu Intercontinental, Paøížská 30, Praha 1.
ra
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NFOH
A SEMINÁØ
Vyhlašujeme výbìrové øízení v programech Péèe, Pøipomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše budoucnost. Uzávìrka je 18. záøí 2018. Žádosti
se podávají prostøednictvím systému
Grantys na adrese https://nfoh-granty.
cz/login. Systém bude otevøen v den
uzávìrky do 22 hodin. Odkazy na grantová pravidla jsou souèástí systému
Grantys a také si je mùžete stáhnout na
uvedené adrese. Rovnìž zde najdete
Manuál pro žadatele. V pøípadì jakýchkoli dotazù nás neváhejte kontaktovat.
Zároveò zveme pøedevším ménì zkušené žadatele na semináø. Dozvíte se
podrobnosti z grantových pravidel
a spoleènì projdeme vyplnìní žádosti
a rozpoètu v Grantysu. Semináø se
bude konat 4. záøí 2018 od 10 do 12 hodin v Nadaèním fondu obìtem holokaustu, Legerova 22, Praha 2, 4. patro. Hlásit
se mùžete e-mailem koordinátorce Andree Fictumové (fictumova@fondholocaust.cz), nejpozdìji do 29. srpna 2018.
Tìšíme se na vaše projekty a pøípadné
setkání na semináøi pro žadatele.
nfoh
KRAV MAGA A JEJ TVORCA
Imrich (Imre) Lichtenfeld (1910 Budapešt’ /niektoré zdroje uvádzajú miesto
narodenia Bratislava/–1998 Netanja,
Izrael) je tvorca izraelského bojového
systému krav maga (boj zblízka, prípadne kontaktný boj).
Vyrastal v Bratislave v rodine policajného inšpektora Samuela Lichtenfelda,
ktorý bol trénerom bratislavských policajtov v bojových umeniach. Inšpektor
Lichtenfeld sa systematicky staral o rozvoj duševných aj fyzických schopností
svojich dvoch synov. Jeho mladší syn
Imrich sa prejavil ako všestranne nadaný športovec, predovšetkým plavec, ale
aj zápasník, gymnasta a boxer. Vo viacerých športoch získal významné ocenenia, okrem iného sa stal r. 1928 junior-
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ským majstrom Èeskoslovenska v zápasení (v ¾ahkej aj strednej váhe).
Osud rodiny Lichtenfeldovcov sa dramaticky zmenil po zániku demokratického Èeskoslovenska a vzniku fašistického
Slovenského štátu v r. 1939. Sprievodným
znakom nástupu fašizmu boli fyzické útoky zamierené na domy a štvrte obývané

židovskými obyvate¾mi. Reakciou Imricha Lichtenfelda bolo organizovanie židovskej obrany, ktorá bránila bratislavské
židovské domy pred útoèníkmi. Väèšina
èlenov obrany sa rekrutovala z podobného
prostredia ako Imrich Lichtenfeld, boli to
boxeri, zápasníci a vzpieraèi.
Lichtenfeldovi sa v poslednej chvíli
(r. 1940) podarilo opustit’ Slovensko
a emigrovat’ do Palestíny. Bol jedným
z pasažierov dunajského parníka Pentcho, ktorý sa dostal až k moru a napokon stroskotal v Grécku. Lichtenfeld sa
dostal do Palestíny r. 1942 a o ïalšie
dva roky už trénoval v sebaobrane príslušníkov elitných vojenských jednotiek
Hagany a Palmachu. V tejto èinnosti
pokraèoval aj po založení Štátu Izrael,
kde sa stal známy pod menom Imi SdeOr. Systém boja a sebaobrany krav maga
sa dnes vyuèuje na izraelských školách,
používa ho izraelská armáda a venuje sa
mu množstvo záujemcov na celom svete.
Na Slovensku je príbeh Imricha Lichtenfelda pomerne málo známy. Približuje ho súèasná výstava Krav maga a jej
tvorca v Múzeu židovskej kultúry – Slo-

venskom národnom múzeu. V súvislosti
s výstavou bola na fasáde budovy na Židovskej ulici 1 odhalená pamätná tabu¾a, ktorá verejnosti pripomína život
a pôsobenie tohto významného obèana
Bratislavy.
jf
VÝSTAVA MALÝ TROSTINEC
Dokumentární výstava s názvem Vyhlazovací støedisko Malý Trostinec – dìjiny
a památka probíhá ve výstavních prostorách IV. dvora Malé pevnosti (cela è. 41)
Památníku Terezín. Malý Trostinec, dnes
pøedmìstí Minsku, byl v období od jara
1942 do léta 1944 nejvìtším vyhlazovacím komplexem na území okupovaného
Sovìtského svazu. Aby vrazi zahladili stopy, koncem roku 1943 nechali tìla obìtí
vykopat a spálit. Mimoøádná státní komise pro vyšetøování nacistických zloèinù
odhadla v srpnu 1944 na 206 500 obìtí –
pøedevším bìloruských, rakouských, nìmeckých a èeských Židù, civilistù, partyzánù, odbojáøù a sovìtských váleèných
zajatcù. Po roce 1945 vznikaly na místì
sovìtské vzpomínkové památníky, velký
památník byl slavnostnì otevøen v roce
2015. Tato výstava – nìmecko-bìloruský
pilotní projekt – obìti uctívá a souèasnì
ukazuje, jak a v kterých místech v Bìlorusku, Nìmecku, Rakousku a v Èeské republice se na zavraždìné vzpomíná. Zabývá se však také topografií vraždìní
a samotnými pachateli. Výstava je pøístupná do 30. záøí dennì od 9 do 18 hod.
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Smrt nenávidìl, zároveò ho rozèilovala, NDR, SSSR, maoistické Èíny, v Severní Ko- života vstupoval zas a zas, s neomaleností
a sebejistou brutalitou rozzuøeného býka, jefascinovala a neodolatelnì pøitahovala. reji se dokonce bláznivì zamiloval.
Stejnì vášnivì jako miloval, také lyžo- hož fyziognomií pøipomínal.
Claude Lanzmann ji potkával už jako mlaAè byl a až do konce zùstal levicovým
dý èlen protinacistického odboje v Cler- val, lezl po horách, pilotoval, cestoval, øeèmont-Ferrand v Auvergne ve støední Fran- nil, psal, toèil, hádal se. A hlavnì pracoval, intelektuálem, èástí levice byl nenávidìn
cii. Ty, co v nebezpeèné a vzrušující høe neustále, do úmoru. Smrt však vždy pobý- stejnì zuøivì jako extrémní pravicí. Persoo život prohráli, èekala kulka nebo jim vaz vala poblíž. V roce 1966 spáchala sebe- nou non grata se pro ni definitivnì stal,
srazila široká sekera. Možná proto vždy vraždu jeho sestra. Jak sám zdùrazòoval, když po snímcích Proè Izrael a Šoa natoèil
nosil hlavu trochu schovanou mezi rozlo- o smrti a nikoli o pøežití byl i film, jemuž další, tentokrát pìt hodin trvající veledílo.
žitými rameny, jako kdyby se mu šikmé pøál, aby mohl zùstat bez názvu a který na- Film o vyhlazování ještì tolik nevadil, zde
ostøí gilotiny mìlo každým okamžikem za- konec pojmenoval Šoa. To slovo vyjadøo- ale ukázal „syny a vnuky sonderkommand
z Osvìtimi“, Židy
kousnout do šíje.
hrdé, mladé a neohroJeho pøedci uprchli
žené, bránící se a bodo Paøíže pøed výchojující, schopné rány
doevropskými pogronejen pøijímat, ale
my, nicménì v rodinì
Ve vìku 92 let zemøel Claude Lanzmann, autor filmu Šoa
i rozdávat. K lásce
se tradice nedržely. Za
a obdivu k životaorlí nos své emancipované matky, která se s otcem rozvedla, když valo ticho, samotu, zmar a prázdnotu mno- schopnosti Izraele se vždy hlásil a nikdy se
za to neomlouval. Uvedení filmu Cahal
mu bylo devìt let, se dokonce stydìl. Žida hem lépe než „holokaust“.
o armádì židovského státu proz nìj udìlali nacisté. Až po válce
vázely halasné demonstrace, dosi uvìdomil, jak výjimeèný osud
konce násilí.
celá jeho rodina mìla. Nikdo neskonèil v táboøe, všichni pøežili,
BEZ KOMPROMISÙ
matka Paulette, mladší bratr JacS hlupáky, jak protestující a mnoques i sestra Évelyne, on a jeho
ho jiných bez rozpakù nazýval,
otec Armand dokonce se zbraní
byla škoda marnit èas. V jeho
v ruce. Jiní, miliony jiných, tohle
svìtì nebylo mnoho místa pro
štìstí a možnost nemìli.
kompromisy. Když jde o vìci
bytí a nebytí, èlovìk mùže øešit
HLAD PO ŽIVOTÌ
pouze èernobílou volbu, zda stát
Lanzmann vyšel z války jako na
se silami svìtla, nebo tmy, nelze
smrt rozzlobený mladý muž. PoFoto archiv.
si lámat hlavu detaily a nuancekládal ji za obscénní, nepochopimi. Proto mìl vždy blízko k Sartrovi, nikotelnou a neuchopitelnou, spojil s ní však ŽIVOTNÍ DÍLO
svùj život. Zkoumal ji neustále, intenzivnì Svému životnímu dílu vìnoval skoro dva- li Camusovi – a to i v pøípadech, kdy se náa obsesivnì, at’už na Goyových obrazech, náct let a dokonèil je, když mu bylo devì- zorovì rozcházeli, tøeba právì v otázkách
skrze vlastní filmy, knihy a èlánky, napo- tapadesát. Devìt a pùl hodiny trvající mi- antisemitismu nebo vztahu k Izraeli.
Bývalým i souèasným nacistùm, kolonisledy na perverzních videích islamistù z IS nimalistická symfonie slov a obrazù bez
– ten prchavý okamžik, kdy oèi zvolna vy- jediného archivního zábìru je složena alistùm, extrémní levici, popíraèùm a relahasnou a pøestanou vnímat svìt, kdy nùž z celkem 350 hodin výpovìdí hrstky ži- tivizátorùm šoa, zpochybòovaèùm existendovských pøeživších, polských vesnièanù, ce židovského národa a jeho práva na život
hlavu plnì oddìlí od tìla.
Èím více se zaobíral smrtí, tím hladovìj- nacistických vrahù od psacího stolu i ply- ve vlastní zemi, tìm všem ukazoval vztyší byl po životì. Bral si ho plnými hrstmi, nových komor a komentáøù historikù. èený prostøedníèek. Provokoval je o to víc,
bez skrupulí, bez váhání, arogantnì, pøí- Lanzmann tak vytvoøil nejzásadnìjší vizu- že se jejich zavilé zlobì vysmíval. Podobmoèaøe. Stejnì jako ženy. Vìtšina se mu ální rozklad nejsystematiètìjší a nejrozsáh- nì jako když bývalému dozorci z Treblinoddala dobrovolnì a bez odporu. Se tøemi lejší genocidy v dìjinách a jednou provždy ky Franzi Suchomelovi pøed kamerou slíse postupnì oženil. Dlouhý, zásadní vztah zmìnil historii filmu. Z materiálu natoèe- bil, že jeho jméno nezveøejní, aby ve filmu
prožil v padesátých letech se spisovatelkou ného pro Šoa vycházel ještì v nìkolika po- tento slib okamžitì porušil. Stejnému Sua filosofkou Simone de Beauvoir. Láskypl- zoruhodných snímcích, ty však jeho geni- chomelovi, který pøíchozí do vyhlazovacínì jí øíkal „Castor“ a obdivoval ji pro inte- ální opus magnum už z podstaty vìci ho tábora ujišt’oval, že po koupeli ve sprchách pùjdou na práci. Války se zlem se
lekt i krásu. Byl jediným mužem, se kterým pøekonat nemohly.
Filmem Šoa si kromì mnoha obdivovate- vedou nevybíravými prostøedky.
sdílela nejen lože, ale naèas i domácnost.
Smrt si ještì v roce 2017 vzala jeho tøiaTo už byl aktivním úèastníkem levicového lù získal i spoustu nepøátel. Zejména proto,
intelektuálního a revoluèního kvasu paøížské že se nezabýval polským utrpením, zajímala dvacetiletého syna Félixe. Pro samotného
Latinské ètvrti a redaktorem hlasu existencia- ho jen židovská smrt – a nutnì i polský podíl Clauda Lanzmanna si pøišla ve ètvrtek
listické avantgardy, žurnálu Les Temps Mo- na ní. Zabývat se tím, zda Židé byli zároveò 5. èervence 2018. Tentokrát se jí nepokoudernes. Patøil mezi zapøisáhlé odpùrce kolo- i obìt’mi obìtí, nebylo jeho cílem. Polská šel utéci, ani se s ní nepøel, nebojoval. Neniální války v Alžírsku, jako jeden z prvních vláda požadovala zákaz filmu. Lanzmann bylo už proè. Vždyt’ se znali tak dlouho
ve svých kruzích ale také zpytoval realitu do politické arény bìhem svého dlouhého a dùvìrnì.
LUKÁŠ PØIBYL

SMRT NENÁVIDÌL
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KDE ZAÈÍNÁ A KONÈÍ KULTURA
(PARŠAT REE)
„Jste syny Hospodina, svého Boha, nezraòujte si tìla záøezy a nevkládejte lysinu
mezi své oèi pro mrtvého, protože jsi lid,
svatý svému Bohu!“ (5M 14,1) Podle
Rambana jde o objasnìní pøíkazu v 3M
21,5, kde Bùh pøikázal knìžím: „Nevyholujte si na hlavì lysinu a nezaøezávejte si
do tìla záøezy.“ Moše zde objasòuje, že se
zákaz nevztahuje pouze na knìze, nýbrž
na celou obec Izraele, protože „všichni
jste svatí a všichni jste syny Hospodina“!
Jestliže by pøíkaz v 3M platil jen pro knìze, byl by knìz pro poškození svého tìla
nevhodný ke službì Bohu, ale Moše v 5M
14,1 øíká, že se to vztahuje na celý Izrael,
„protože jsi lid, svatý svému Bohu“ a bohoslužbou je každý život.
Mnohem starší midraš Sifre k tomu
uvádí názor rabiho Jehudy, že když Izrael
plní Hospodinovy pøíkazy, je svatý lid,
a neplní-li je, svatým lidem není. Rabi
Meir však naopak øíká, že je svatým lidem tak èi onak, a uvádí pro to dùkaz
z prorocké knihy Hošea 2,1, že v dobì
vykoupení jim už nebude Bùh øíkat „nejste mùj lid“, ale bude jim øíkat „jste synové živého Boha“! Pak je ovšem otázka, proè Bùh zakazuje sebezraòování
a lysiny kvùli mrtvému všem Izraelitùm.
V tom se názory rozcházejí. Podle Rašiho je tomu tak proto, že Izrael má zachovávat krásu Boží podoby a ne ji hyzdit
záøezy a lysinami. Podle Rambana však
jeho výklad postrádá logiku. Kdyby šlo
o zachování krásy Božího obrazu, neplatil by ten zákaz jen kvùli mrtvému.
Cituje proto názor rabiho Avrahama
ben Ezry, jenž zdùrazòuje, že Židé jsou
Božími syny, a budou-li si toho vìdomi,
budou si uvìdomovat, že je Bùh miluje.
A budou-li si vìdomi, že je miluje jako
otec syny, nebudou se fyzicky poškozovat kvùli bolesti, již jim pùsobí. Všechno,
co vám udìlá, je pro vaše dobro, a i když
jako malé dìti nechápete poèínání svého
otce, mùžete na nìj spoléhat. Izrael je
svatý lid, a proto at’neèiní, co na znamení
zármutku dìlají ostatní národy. Ramban
ale naproti tomu vysvìtluje, že zákaz sebetrýznìní kvùli mrtvému v sobì skrývá
ubezpeèení o zachování duše po smrti.
Jsi-li svatý lid a Hospodinùv výbìr a Bùh
nestvoøí žádnou duši s úmyslem ji od
sebe zapudit, není namístì si kvùli duši
mrtvého dìlat záøezy a vyholovat si lysinu, ani když èlovìk zemøe v mládí.
Písmo nezakazuje pláè, jelikož je pøirozené oplakávat i ztrátu milovaných
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Abraham oplakává Sáru, 1931.

a jejich odchod do ciziny, když jsou živí,
ale pro naše rabíny z toho vyplynul zákaz
truchlit nad duší zemøelého více, než je
tøeba, protože ta žije i po smrti tìla, a dokonce i tìla spravedlivých oèekává vzkøíšení z mrtvých. Je-li z tohoto hlediska sebetrýznìní a vyholování si lysin kvùli
mrtvému u ostatních národù výrazem bolesti nad koneènou a neodvolatelnou
ztrátou milovaného èlovìka pøirozené,
v pøípadì Izraele nejenže postrádá smysl,
ale je profanací Hospodina a samotného
pojmu svatý lid. Proto vìnuje židovská
halacha velkou pozornost kodifikaci pravidel chování, spojených s umíráním,
úmrtím, zaopatøením mrtvého až po pohøeb a období smutku po nìm.
Pouèný je pøitom zpùsob, jímž je pozùstalý povinen projevit bolest nad smrtí
pøíbuzných a uèitelù v okamžiku, kdy se
o ní dozví. Jejím výrazem není poškozování vlastního tìla, ale odìvu, jenž je jeho
tìlu nejblíže. Pøed jeho roztržením (kri´a)
na šíøi dlanì pronáší proto požehnání za
pøíkaz kri´a, jímž Bùh Izrael posvìtil, ale
až do zakrytí rakve hlínou je s ohledem

na svou bolest osvobozen ode všech pøíkazù. Avelut, období smutku, je pak odstupòováno s pøihlédnutím k postupnému
návratu do spoleèenského života na týden, mìsíc a rok od úmrtí. Bìhem šiv´a,
sedmi dnù nejhlubšího smutku, se ale
avelim, truchlící pozùstalí, vystøíhají vycházení mezi lidi a plnì vìnují svou mysl
ránì, jež je postihla. Slova útìchy, s nimiž
pøicházejí vzdálenìjší pøíbuzní, pøátelé
a známí, nejsou ani povinni pøijmout.
Proto ani halachou pøedepsaná slova útìchy neopomíjejí skuteènost, že se èlovìk
se smrtí svých nejbližších mùže i v dalších letech vyrovnat jen èásteènì. Úplnou
útìchu mu mùže poskytnout až Bùh, když
jej uèiní svìdkem a úèastníkem posledního vykoupení: Hamakom jenachem otcha
betoch šavej Cion virušalajim. Necht’tì
uprostøed vracejících se na Cion a do Jeruzaléma utìší Bùh.
Není zde místo, abychom probírali celou problematiku avelut. Místa pro to,
abychom se zabývali pøístupem sekularizované èeské spoleènosti k smrti, máme
však možná až pøíliš. Židovský ritus by
u prùmìrného Èecha vzbuzoval stejnì
pobavený úsmìv, jako u Židù vzbuzují
pohøební rituály starých Egypt’anù. Prùmìrný èeský obèan by dospìl k závìru,
že Židé vìnují smrti až chorobnou pozornost. Už si odvykl se tímto faktem zabývat, natož mu dát jakoukoli formu. Jen
mizivých nìkolik procent Èechù se úèastní jakéhokoli veøejného rozlouèení s nejbližšími pøíbuznými, nemluvì o pohøbu
samotném. Naopak se snaží vrátit co nejdøív k všedním starostem a na svùj smutek co nejdøíve zapomenout. Proè se také
trápit, když se tím mrtvému život nevrátí?
Nejmarkantnìjším rysem každé kultury je její zacházení se smrtí. Pohanské
kultury pøikazovaly lidem se na znamení
smutku trýznit, aby si tím pøipomínali
ztrátu nenahraditelného èlovìka, a mìlo
to snad smysl. Co však svým lidem pøikazuje souèasná èeská kultura, hrdá na
své kulturní statky? Vymazat bolest
a smrt z pamìti a ze života, odsunout je
z vìdomí? Tento pøístup øíká vlastnì už
úplnì bez obalu, že lidský život, kromì
toho, že je žit, nemá absolutnì žádnou
hodnotu, a jestliže se nìkdo trápí, že ztratil milovanou bytost, je to jeho soukromá
vìc. Bolí-li tì srdce, jdi k lékaøi, v tomto
pøípadì k psychiatrovi. Ten ti dá prášky
a hned ti bude líp. Ještì vìtší neštìstí ale
je vymìnit za bezcennou vìc nìco tak
cenného, jako je dobrá rada k životu.
EFRAIM K. SIDON
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PROÈ KONÈÍ CIVILIZACE
Ekev (5M 7,12– 11,25)
Co nejvíce ohrožuje svobodnou spoleènost? V paraše Ekev to Mojžíš formuloval takto: „Proto se chraò zapomenout
na Hospodina, svého Boha, že bys nezachovával jeho pøíkazy, soudy a naøízení,
jak ti dnes pøikazuji. Aby se nestalo, že
bys jen jedl a sytil se, stavìl pìkné
domy a zlenivìl. Že by se rozhojnil tvùj
skot a tvùj brav se množil, množilo by
se ti jen støíbro a zlato a všechno, co
máš. A tvé srdce by se zaèalo povyšovat
a zapomnìl bys na Hospodina, svého
Boha, jenž tì vyvádí ze zemì Micrajim,
z domova otrokù.“ (5M 8,11–14)
Mojžíš tím nové generaci sdìlil, že
skuteèné nebezpeèí a životní test nepøedstavovalo ètyøicetileté putování
pouští, ale že ta pravá zkouška nastane,
jakmile Izraelci dobudou a osídlí zemi
a zaène se jim dobøe daøit.
Hlavním lidským problémem není chudoba, nejistota a otroctví, nýbrž nadbytek,
bezpeèí a svoboda. Mojžíš byl první, kdo
toto dìjinné pravidlo vyjádøil. Pozdìji, ve
14. století, je formuloval velký islámský
myslitel Ibn Chaldún; v 18. století pak
italský politický filosof Giambattista Vico
a nedávno harvardský historik Niall Ferguson. Chaldún tvrdil, že když se civilizace dostanou na vrchol, její elity pøivyknou luxusu a lidé jako celek ztratí sociální
solidaritu. Stanou se posléze obìtí ménì
civilizovaných, ale soudržnìjších a agresivnìjších dobyvatelù.
Zajímavì téma pojal Bernard Russell
v úvodu svých Dìjin západní filosofie. Za
dva vrcholy civilizace pokládá starovìké
Øecko a renesanèní Itálii. Oba tyto útvary
v sobì obsahovaly zárodek své vlastní
zkázy. N. Ferguson dokládá, že Západ
získal dominanci díky své soutìživosti,
vìdì, demokracii, medicínì, konzumerismu a protestantské pracovní morálce.
Dnešní spoleènost však pøestává vìøit
sama sobì a hrozí jí úpadek.
Mojžíš v Knize Dvarim navrhuje vytvoøit spoleènost schopnou bránit se obvyklým zákonùm, jimž podléhají civilizace, tedy cyklu vzestupù a pádù. Jaký
nabízí Tóra recept? Každý èlovìk sdílí
odpovìdnost za celou spoleènost. Každý zná historii svého národa, principy,
které ho stvoøily, a každý studuje a chápe zákony, které vládnou všem. A každý
je uèí své dìti tak, aby je i ony sdílely
a žily podle nich.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – srpen 2018 – av/elul 5778
27. 7. pátek
28. 7. sobota

3. 8. pátek
4. 8. sobota

10. 8. pátek
11. 8. sobota

12. 8. nedìle
17. 8. pátek
18. 8. sobota

24. 8. pátek
25. 8. sobota

31. 8. pátek
1. 9. sobota

Staronová synagoga

veèerní bohoslužba

19.30 hodin

ŠABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23–7,11
hf: Iz 40,1–26
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba
EKEV 5M 7,12–11,25
hf: Iz 49,14–51,3
mincha perek 4
konec šabatu
veèerní bohoslužba

20.20 hodin
21.52 hodin
19.30 hodin
20.10 hodin
21.39 hodin
19.30 hodin

ŠABAT ROŠ CHODEŠ

REE 5M 11,26–16,17
mf: 4M 28,9–15
hf: Iz 66,1–24
mincha perek 5
konec šabatu
2. den Roš chodeš elul
veèerní bohoslužba
ŠOFTIM 5M 16,18–21,9
hf: Iz 51,12–52,12
mincha perek 6
konec šabatu
veèerní bohoslužba
KI TECE 5M 21,10–25,19
hf: Iz 54,1–10
mincha perek 1–2
konec šabatu
veèerní bohoslužba

19.55 hodin
21.25 hodin
19.30 hodin
19.40 hodin
21.10 hodin
19.30 hodin
19.25 hodin
20.54 hodin
19.30 hodin

ŠABAT SLICHOT

KI TAVO 5M 26,1–29,8
hf: Iz 60,1–22
mincha perek 3-4
19.10 hodin
konec šabatu
20.38 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.
1. 9. První slichot ve 22.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se konají 6. 7. v 19.30 a 20. 7. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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NEMÌNIL BYCH NA TOM NIC
Rozhovor se sochaøem a judaistou Valerianem Trabalkou
Když jsme se pøed lety setkali
v Bratislavì, bylo to období, kdy se
na všech stranách mluvilo o identitì. Tehdy jste øekl, že s identitou
žádný problém nemáte.
Nemám s tím problém. Nosil jsem nìkdy v osmdesátých letech na krku na
øetízku takovou starou izraelskou
minci a nìkdo z obce se mì zeptal, co
to mám. To je židovská mince, øekl
jsem, já jsem Žid, to nevíš... Nikdy
v životì jsem s tím nemìl
problém. Jsem na to hrdý,
hrdý na to, že jsem Žid
a pøekvapilo mì, když mi
pøišla do ruky kniha s názvem Nechcel som byt’Židom. To nikdy nebyl mùj
pøípad.
Bylo to to tak odjakživa?
V rùzné míøe ano. Ale až
když jsem studoval v šedesátých letech minulého století v Krakovì na Akademii výtvarných umìní,
dostal jsem se tam k jednomu pánovi, který uèil Židy
– tam jsem se koneènì
nìco podstatnìjšího o židovství dozvìdìl a nauèil.
Pozdìji, pøed nìjakými
15 lety, jsem byl znovu
v Krakovì. Zašel jsem tam
do synagogy a jen jsem do ní vstoupil,
v tom okamžiku mi v mysli zaznìl citát: šnej macu talis echad – dva najdou jeden talis – (a rozdìlí se o nìj).
Když jsem se vrátil ze svìta do Bratislavy, mìl jsem doma hebrejský chumaš
a snažil jsem se ho èíst. Tehdy nebyl
k dispozici žádný hebrejsko-slovenský
ani hebrejsko-èeský slovník. Ale v knihkupectví Sovìtská kniha jsem našel
slovník hebrejsko-ruský a s jeho pomocí
jsem si pøekládal slovíèka, která jsem
neznal a vypisoval je na kartièky. To byl
zaèátek mé práce na prvním hebrejskoslovenském slovníku, který potom
v roce 1996 vyšel tiskem.
Tìch cest k poznání je mnoho. Já
jsem si zvolil tu, že chci vìdìt. Chci,
abych rozumìl, i když se jedná o vìci,
které jsou pro mì nepochopitelné. Ale

nechávám to na Šéfovi. Tak je to
i s tou hebrejštinou. Je to velice systematický jazyk. Když poznáš koøen,
tak víš všechno. A to je krása, je to
nádhera bádat v tom, v tìch slovech
a vìtách, a tak to dìlám.
Dlouhá léta jste se také zabýval
(a živil) umìním.
To se ani nedá øíct, že umìním. Dìlal
jsem fontány, které ani moc za umìní

jsem se. Pauzák jsem položil na návrh
a jednoduchou animací lev udìlal
krok. Tak, pán profesor, jak to má být?
On koukal a povídá: „no takhle“ a dal
mi razítko. Pauzák jsem pak sundal
a medaili udìlal podle svého. Vùbec
poslední moje sochaøská práce byla
kopie toho svatého, jak on se jen jmenuje, stává na mostì, Jan Nepomucký.
A to se mi vymstilo, usekl jsem si pøi
té práci kus palce.
Ovlivnil vás nìkterý malíø nebo sochaø?
Z èeských to byl Josef Váchal. To je
nádhera. Když se podíváš
na moje grafiky, tak to pouèení z jeho práce tam najdeš, i když téma je jiné.
Taky profesor Tröster v Praze mì ledacos nauèil a tady
na Slovensku Vašek Kautman. To jsou lidi, které jsem
mìl a mám rád. Ale kopírovat nìkoho, to jsem nedìlal
a ani to neumím. Vždycky
jsem se chtìl dostat ke všemu vlastní cestou.

A èetba?
Nemám na to moc èas. Teï
jsem èetl Fedora Gála. Je to
o tom, co jsme všichni zažili, a tak nìjak bych to napsal
i já. Taky mám rozeètenou
knížku od Petera Salnera,
ve které popisuje pohøební
Valerian Trabalka 2018. Foto Jiøí Daníèek.
zvyky. Dokonce mì, abych
nebyly považovány, a potom, pozdìji, se pochválil, i dvakrát cituje. Ale romájsem se vìnoval sochaøskému desig- ny a podobné vìci už moc neètu.
nu. Navrhoval jsem informaèní systémy, hlavnì z kovu, a uživil jsem se. Vedete židovský život doma i na veNemusel jsem se srát po všelijakých øejnosti, jsou s tím spojené nìjaké
komisích, které o všem, èemu se øíka- problémy?
No, tady na Kopaniciach všichni vìdí,
lo „umìní“, rozhodovaly.
Jednou jsem dostal nabídku, abych že jsem židák. Chvíli trvalo, než se lipro nìjakou pøíležitost udìlal lva, stát- dem podaøilo vysvìtlit, že jsem Žid
ní znak. Tehdy byl ještì na tom husit- pùvodem a náboženstvím a ne, jak se
ském štítu, jak ho pøedìlali nìkdy na Slovensku øíká židožid, tedy skrbv šedesátých letech. Já jsem ho ale lík. V takovém významu slovo žid
modeloval podle mince z první repub- obyèejní lidé bìžnì užívají. Mìl jsem
liky, protože v té podobì je mnohem na akademii kamaráda, byl to celkem
hezèí. Pøijdu na komisi, to muselo být, vzdìlaný èlovìk, a ten o mnì jednou
a bylo zle. Pan profesor nás sprdnul, øekl: „Vždyt’ to není žádný židák, je
že takhle to nejde, že lev musí vykra- normální jako jiní slovenští chlapci.
èovat levou nohou dopøedu. Na pravé Aj víno zaplatí, a nesere se.“
Tady si na mì lidé zvykli, nenabízemá stát. Tak jsem si sehnal kus pauzáku, obkreslil jsem tu nohu, a vrátil jí mi, když se sejdeme, co já nejím,
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a celkem mì respektují. Vlastnì s tím
žádný problém nemám.

také zajedou, a tak ani v tomhle ohledu tu nejsme úplnì sami.

Už tady na vsi pod Javorinou žijete
dvanáct let. Jak vypadá váš bìžný
den?
Vstávám okolo šesté, umyju si ruce,
pomodlím se a sednu si k poèítaèi.
Vlastì ne, ještì si pøed tím vyèistím
zuby (slivovicí), pustím z kurníku slepice a oveèky na louku, a potom se
zaènu uèit a souèasnì pøekládat. Hebrejské texty, z Mišny, z Talmudu nebo
z liturgie, ze siduru i z machzorù,
dennì tak ètyøi pìt stránek.
Mìl jsem v posledních letech tøi
mozkové pøíhody, a mimo jiné jsem
ztratil cit v rukou. Ledacos se spravilo, ale ten cit už se nevrátil. Když to
pøišlo potøetí, zasáhlo to i øeè. Ležel
jsem v nemocnici a soused vedle na
posteli chrápal. Strašnì chrápal celou
noc a èasto i ve dne a já mu nemohl
øíct „pøestaò, proboha“. Až jednou –
ten èlovìk zase strašnì chrápal a na
pokoji byla právì sestøièka – se mi podaøilo po dlouhé dobì vyslovit první
artikulované slovo: „Do riti!“

S uznáním se mluví o vaší slivovici.
Ano, máme sádek, švestky, jablíèka
i hrušky, taky belice, co jsou takové
aromatické žluté švestky, regionální
zvláštnost...

Je to tìžké uèit se znovu mluvit?
Nejhorší je, že se mi nechce, nechce se
mi. Naèo, øíkám si, mám hodnou ženu,
ta øekne všechno za mì... Jak vidíš
a slyšíš, nìco jsem zvládnul, a nìco
taky ne. S grafikou je to podobné. Obèas nìco udìlám, ale technicky mi to
dìlá problémy. A potom, nemám na
všechno èas.
Asi nejvíc mi vadí, že mi následky
tìch tzv. mozkových pøíhod zabraòují v soustøedìní na modlitbu. Dokážu
text èíst a s jistou námahou i vyslovovat, ale mozek se opožïuje pøi
sledování významu tìch slov. Možná
je to tím, že se modlitbami a jejich
pøeklady zabývám tolik, že už mi nezní tak pøirozenì a upøímnì jako
døív.
Lidé z Bratislavy si vás pamatují ze
svátkù a ze sederù také jako kantora...
Teï už se modlím hlavnì doma.
Dìláme si tady na Pesach sederové
veèeøe, na nìkteré svátky jezdíme do
Bratislavy, jednou za mìsíc bývá
v Trenèínì na obci ve ètvrtek rabín
Kapustin, tak tam také chodíme. Je tu
po vsích ještì pár Židù, kteøí tam

A co politika, sledujete ji, máte na
ni nìjaký náhled?
Mám. Myslím si, že ten pán, kterého
jsme zvolili za prezidenta, Andrej Kiska, je dobrý. Škoda, že nebude pokraèovat. Pak je dobré, že odešli ti dva, Fico
a Kaliòák. I když ve skuteènosti neodešli, aspoò na èas zmizeli. A nedokážu se
zorientovat v tìch pánech, kteøí by je
mìli nahradit. Já jsem volil Most, a už je
volit nebudu. I když to mysleli dobøe,
udìlali to zle. A koho volit, nevím.
Když se podíváte tìch málem už
osmdesát let zpátky, chtìl byste na
tom, co se stalo, nìco podstatného
zmìnit
Kdybych... Všechno je uloženo tam
nahoøe, a i kdybych mohl, nemìnil
bych na tom nic. Jestli jsem obèas
št’astný, tak právì proto, že vìci se
staly tak, jak se staly.
A nìjaké nesplnìné pøání?
Ty knížky, které jsem napsal a pøeložil. Kdybych se dožil jejich vydání,
dal bych za to všechno. Nebojím se
smrti, jen mi bude líto toho, že neuvidím svoji práci dokonèenou.
JIØÍ DANÍÈEK

***
VALERIAN TRABALKA, sochaø, grafik
a možná vùbec na prvním místì judaista, se narodil v Bratislavì 9. bøezna
1942. Studoval v Krakovì na Akademii výtvarných umìní (1961–1963),
na pražské UMPRUM (1963–1964)
a na Vysoké škole výtvarných umìní
v Bratislavì (1969–1975). Od roku
1996 do roku 2006 pøednášel v Institutu judaistiky Univerzity Komenského v Bratislavì judaismus a vyuèoval
klasickou hebrejštinu. Vìnoval se
analýze hebrejských biblických textù
a v roce 1996 vydal Prvý hebrejskoslovenský slovník. Je autorem textù
Úvod k rabínským komentárom, Halacha a Agada a Komentáre k Tóre. Ètyøikrát také absolvoval dvoumìsíèní

studijní pobyt na univerzitì v izraelské Haifì.
Od léta 2006, kdy odešel do dùchodu, žije a pøekládání z hebrejštiny se
vìnuje na lubinských Kopaniciach pod
Javorinou. Z jeho pøekladù zatím vyšly
Pesachová hagada (2004), Antológia
Talmudu (2016), Antológia Mišny
(2017), Modlitby synov Jisraela (sidur
na sobotu, 2016) a Modlitby synov Jisraela (sidur na piatok, 2018). Do tisku
jsou pøipraveny knihy Šulchan aruch
Šloma Ganzfrieda, Maimonidova Kniha pøíkazù, pøeklady Haftarot, Sidur
a Pìt sváteèních svitkù (Ester, Píseò
písní, Žalozpìvy, Rut a Kazatel).
Jako výtvarník je asi nejznámìjší
svými grafickými cykly Maase Berešit – Skutky stvorenia a Brachot – Požehnání. Maase Berešit se skládá ze
ètyøiceti linorytù, inspirovaných první
kapitolou 1. knihy Mojžíšovy, cyklus
Brachot pøedstavuje tøicet grafických
listù – výtvarných ekvivalentù hebrejských požehnání pro nejrùznìjší pøíležitosti. Je také autorem chanukije, která se každoroènì zapaluje na Rybném
námìstí, a podílel se na restaurování
náhrobkù na starém bratislavském židovském høbitovì.
V bratislavské obci patøil k výrazným postavám, at’už jako pravidelný
minjanman, jeden èas také jako gabaj
nebo také kantor. A vlastnì nejen
v obci, ale i v Bratislavì vùbec. Jak to
jednou sám charakterizoval, když vyprávìl, jak ho tehdejší pøedseda obce
pan Reich pøemlouval, aby šel do Jeruzaléma studovat na rabína. „Pane Reich,“
odpovìdìl Valerian, „umíte si pøedstavit, že bych byl rabínem v Bratislavì,
kde mì zná tolik lidí?“ A pan Reich
musel uznat, že na tom nìco je.
Vypravili jsme se koncem kvìtna
s pøítelem nás obou Jarem Franekem
na lubinské Kopanice, abychom se po
dlouhé dobì s Valérem setkali, zjistili,
zda a jak si žije, co práce, jak zdraví
a tak vùbec. Strávili jsme s ním a jeho
ženou Janou hezký den, spoleènì
jsme podnikli malý výlet na Javorinu,
pochválili slivovici a hlavnì si povídali. O èem, to se dá èásteènì vyrozumìt z otištìného rozhovoru, který si
neklade za cíl pøedstavit Valeriana
Trabalku v celé šíøi a velikosti. Je to
jen zpráva o tom, že poøád žije, pracuje a že na svìt nezanevøel.
jd
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PIEROT VE SVITU LUNY
Josef Herman, malíø, který chtìl vytváøet obrazy ticha
Na výstavì Jankela Adlera ve Wuppertalu (viz Rch 7/2018) jsou vystaveny i dva obrazy dalšího, mnì do té
doby neznámého východožidovského

seznámil a spøátelil s Jankelem Adlerem. Kvùli vzrùstajícímu antisemitismu emigroval v roce 1938 z Polska
do Bruselu, pozdìji žil v Paøíži. Po

Josef Herman: Hráèi, 1938.

malíøe Josefa Hermana. Natolik pozoruhodné, že se mi i se jménem autora
ihned vryly do pamìti. Pøi nedávné návštìvì Berlína jsem št’astnou náhodou
v knihkupectví objevil jeho monografii
vydanou v Londýnì roku 2009.
VARŠAVA, PAØÍŽ, GLASGOW
Josef Herman se narodil 3. ledna
1911 v židovské rodinì ve Varšavì,

Stránka ze skicáøe Èas v Izraeli, 1953.

v letech 1930–1932 studoval na umìleckoprùmyslové škole v místì svého
rodištì. Roku 1935 se stal zakládajícím èlenem levicové umìlecké skupiny Czapa Frygijska a roku 1936 se

obsazení Francie Nìmeckem se mu
podaøilo uprchnout do Velké Británie.
Zde se roku 1942 dozvídá o zavraždìní celé své rodiny nacisty ve
varšavském ghettu. V Glasgowì se opìt setkává s Adlerem, který mu pomáhá pøekonat tìžkou duševní krizi.
V té dobì zaèíná malovat obrazy s námìty ze života rybáøù a zemìdìlských dìlníkù. Jejich hlavním tématem
je tìžká, vysilující fyzická
práce. Maluje rovnìž obrazy,
ve kterých reflektuje situaci
evropských Židù. V letech
1944–1953 žije Herman
v hornické vesnici Ystradgynlais v jižním Walesu, kde
se seznamuje s neradostným
životním údìlem a namáhavou prací horníkù. Ti se pak
stávají dùležitou a trvalou
inspirací jeho obrazù. Když
19. února roku 2000 v Londýnì umírá, patøí jeho rozsáhlé malíøské dílo
k uznávaným hodnotám britského
umìní 20. století.

PURIMOVÍ HRÁÈI
Na jednom z prvních dochovaných
obrazù, malovaném zøejmì krátce po
pøíjezdu do Bruselu, je ženské torzo,
které s divošskou radostí brèkem srká
jakousi podivnou hmotu ze sklenky,
která jako by rostla z výstøihu blùzky,
zpod které se místo òadra tlaèí ven jablko s tøešnìmi, zatímco druhý prs je
zpodoben jako nezakryté jablko na
tácku. Ve vlasech má žena vpletené
kvìty a na hlavì místo šátku banány.
Expresivní a divoce barevný obraz,
jediný, který zachycuje radost, byt’
velmi živoèišnou. Snad autorovu, po
zmìnì pro nìho nepøíjemného prostøedí v Polsku krátce pøed válkou.
Jiný obraz z téže doby již tak radostný
není. Hráèi v témìø prázdném lokálu,
posedlí svou vášní, podle výrazu oèí plní
zloby a vùle se porvat, v kontrastu k nim
kibic s rozmazanou tváøí, cele se však
vìnující svému ještì plnému poháru.
V pozadí samotáøský opilec a jiný u výèepu otravující znudìnou šenkýøku.
Nervní, expresivní kresba s karikujícími
rysy. Stejnou technikou, kvašem, malované dílo s názvem Moje rodina a já
z roku 1940–1941. Zádumèivá a melancholická práce plná jinotajù. V popøedí
autor u malíøského stojanu malující Pierota ve svitu luny, za ním u stolu mladší
bratr zcela pohroužený do studia (studo-

Purimoví hráèi, 1940.

val chemii), uprostøed matka s prázdným výrazem ve tváøi èi spíše jakoby
s nasazenou maskou máchá prádlo ve
velkém škopku, pøed ní po stranì na ver-
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pánku sedí otec s hlavou otoèenou do
místnosti a nevìøícnì hledí za sebe do
nitra pokoje, na opaèné stranì místnosti

Šabtaj Cvi, 1942–1943.

stojí rabín v talitu, s modlitební knihou
v ruce; s vidoucíma oèima hledícíma
vstøíc zlé budoucnosti. Na oknì sedí
sestra, mladièká talentovaná sochaøka,
s prohnutì stojící koèkou, somnambulní,

svoji bolest a strach, v pozadí stojící
matka s dìckem, spíše již neživé mrtvoly, a na flašinetu sedící pták jako
umrlec. Portrét falešného mesiáše
Šabtaje, nešt’astného a ustrašeného
muže s korunou a v královském rouchu a za ním lascivní a šklebící se poloobleèená kurtizána.
WALES, IZRAEL I GHETTO
Významný je cyklus obrazù ze ètyøicátých až padesátých let inspirovaný pobytem ve Walesu, na kterých zachytil
bezútìšný a neradostný život havíøù.
Na rozdíl od vìtšiny sociálních malíøù
se autor nesoustøedil na realistické vykreslení utrpení jednotlivcù, ztrhaných
a utrápených tváøí, ale pomocí gest
v kombinaci s odlidštìnými tváøemi,
potemnìlou barevností a strnulostí
v èase dosáhl neobyèejnì silného úèinku. Jako by se jejich život odehrával
v ghettu nebo za zdmi kárného tábora.
Ostatnì sám autor do dolù sfáral a pøímo v podzemí poøídil nìkteré skici.
V roce 1952 navštívil Herman Izrael, z této doby se zachoval skicáø pojmenovaný Èas v Izraeli, s kresbami,
zachycující zejména práci v kibucích.
Obraz z roku 1963 namalovaný krátce
po kubánské krizi nese název Alder-

tonu v roce 1958 na protest proti válce
a vývoji zbraní.
Jeden z posledních obrazù nese název
Památce bojovníkù varšavského ghetta.

Památce bojovníkù varšavského ghetta, 1974.

Herman ho namaloval v roce 1974 a roku
1998 ho pøepracoval. Mladá, odhodlaná
žena, která se nedá nièím zastrašit, divoká
a neústupná jako tahy malíøova štìtce.
Mistrný obraz z rodu temných obrazù
Francisca Goyi. Sám autor k obrazu øíká:

Horník s dítìtem, 1952.

za otevøeným oknem nebe bez luny.
Herman vlastnì portrétuje sestru, maluje
ji jako pierota. Na zdi pøipevnìný autoportrét Goyùv. Za rok bude celá rodina
s výjimkou autora zavraždìna.
Na jiných pracích z té doby se objevují židovské námìty. Purimoví hráèi,
na rozdíl od svátku Purim neveselý
obraz, ze kterého pøímo èiší, že houslista neskuteènì vrže na skøipky.
V popøedí zlobná hlava v masce cení
zuby, poulièní flašinetáø vyzpívává

Moje rodina a já, 1940–1941.

maston, což je jméno vesnice, poblíž
které se nachází britské zaøízení pro
vývoj atomových zbraní. Obraz byl
inspirován pochodem zhruba sto dvaceti tisíc lidí z Londýna do Aldermas-

„Ghetto je mojí jedinou malbou utrpení
a vzdoru. Mým hlavním cílem bylo vytváøet obrazy ticha a dùstojnosti obyèejného každodenního života, které tuto skuJAN PLACÁK
teènost pøesahují.“
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JASNOST A ÚSPORNOST SLOV
Richard Pipes o své práci na knize Dìjiny Ruské revoluce
Jasnost a úspornost slov, o jaké usiluji, je dùsledkem dvou faktorù. Zaprvé
vím, co chci sdìlit, nebo se aspoò nepokouším nìco napsat, dokud nemám
jasnou pøedstavu o tom, co sdìlit chci.
A zadruhé, své koncepty opravuji tak
dlouho, dokud kýžené jasnosti nedosáhnu. Pøi každém dalším ètení zjišt’uji, že se stále víc odpoutávám od obsahu a pøibližuji se situaci budoucího
ètenáøe.
Zpravidla jsem naklonìn vyprávìným dìjinám, a protože se události
odvíjejí v èase, je chronologie samozøejmì kauzální kostrou. Rád však vyprávìní prokládám spojující analýzou,
abych tak dodal rámec, v nìmž se
události odehrávaly.
Pøedpokládám, že to, co zaujme
mì, zapùsobí podobnì i na mého ètenáøe. Abych vysvìtlil, co tím míním,
udìlám nejlépe, budu-li citovat Thomase Carlylea, který v dopise takto
popsal, jak si dìlá poznámky: „Ptáteli se mne, jak si dìlám poznámky (...)
moc rád bych vám popsal všechny
své metody, kdybych nìjaké mìl;
jenže já žádnou metodu nemám. Pouštím se do práce s veškerou inteligencí, trpìlivostí, klidem a dalšími nadáními a ctnostmi, jaké mám... Jistì se
totiž ukáže, že pravda je následující:
za vytištìní stojí pouze to, co se nakonec uchovalo živé ve vaší pamìti
a srdci; jen to jediné má dostateènou
šanci živì proniknout do srdce a pamìti jiných. A jsem pøesvìdèen, že to
je pravou podstatou všech pravidel,
kterými jsem se kdy dokázal øídit.“
REVIZIONISTÉ
Do vzniku revizionistické školy
kladla literatura o Ruské revoluci dùraz na kombinaci politických a sociálních faktorù. Tradièní historici si
uvìdomovali dùvody nespokojenosti
rolníkù a prùmyslových dìlníkù, zamìøovali se však na politiky, u moci
i v opozici. Na øíjen 1917 nenahlíželi
jako na lidové povstání, ale jako na
státní pøevrat provedený skupinkou
spiklencù, kteøí využili anarchie po
zániku carismu. Tento zánik vykládali tak, že bylo možné se mu vyhnout

a že ho zpùsobil vstup Ruska do svìtové války a politická pošetilost carského režimu, zvláštì pak špatnì vedené váleèné operace. Následující
anarchii pøisuzovali hrubým chybám
jeho nástupce, prozatímní vlády. Na
leninský a stalinský režim se nahlíželo tak, že si v zásadì vydobyly autoritu zavedením teroru.
Revizionisté celý tento výklad obrátili. Zánik carského režimu byl podle
nich nevyhnutelný – at’ by Rusko
vstoupilo do první svìtové války nebo

ne – kvùli zvìtšující se bídì a utrpení
„mas“. Pøedem dané bylo i to, že se
moci chopili bolševici: ani zdaleka totiž nebyli spikleneckou menšinou, ale
v roce 1917 ztìlesòovali všeobecnou
vùli lidu, který je dotlaèil k pøevzetí
moci a zformování vlády sovìtù.
Z toho, že se jejich demokratické zámìry neuskuteènily a z bolševického
režimu se brzy stala diktatura, obviòovali revizionisté ruskou „buržoazii“
a její západní spojence, kteøí odmítli
pøijmout novou skuteènost a postavili
se komunistickému režimu na odpor
silou zbraní. Stalinismus vysvìtlovali
jako plod spolupráce režimu a obyvatelstva, které z jakéhosi dùvodu spolupracovalo na tom, jak strašnì s ním
moc nakládala. Aby vìdci pochopili,

co a proè se stalo, museli se obrátit
ke spoleèenským silám, a zejména
k dìlnické tøídì, která podle Marxe
a Engelse tvoøila hnací sílu moderních dìjin. Celá pøedstava vcelku odpovídala sovìtské poststalinské historiografii, i když bez povinných
odkazù na Marxe, Engelse, Lenina
a toho, kdo byl v dobì vzniku díla
v SSSR právì u moci.
Revizionisté pøi zavádìní svého
schématu psali monografie o rozmanitých aspektech ruských spoleèenských dìjin na zaèátku 20. století –
a to chtìli i od svých studentù –, pøièemž opomíjeli pøedchozí práce.
Rozdrtili tradièní pohled, aniž by ho
nahradili vlastním, protože se ukázalo, že obecné dìjiny Ruské revoluce
nelze napsat, nevìnuje-li èlovìk náležitou pozornost politice a ideologii.
Jejich popisy tudíž nutnì byly jen
epizodické.
KONTROLA DÌJIN
Rys, který mì na stoupencích této
školy vždy zarážel, byla jejich naprostá lhostejnost ke komunistickému
mravnímu násilí – násilí, které se tak
nápadnì odráží v soudobých pramenech a které je tak dùležité v literatuøe
o nacionálním socialismu. Protože se
rozhodli postupovat vìdecky, vyhýbali
se morálním soudùm a nevšímali si jedincù. Používali abstraktní výrazy –
„spoleèenské tøídy“, „tøídní konflikty“,
stranická hesla, statistiky – a od samého poèátku existence bolševické vlády
zavírali oèi pøed realitou, kterou tak
živì v novinových èláncích zobrazil
Maxim Gorkij a v denících Ivan Bunin.
Psali nekrvavé dìjiny doby, jež se topila v krvi, doby masových poprav a pogromù, jichž se nová diktatura dopouštìla. To, co bylo pro národy Ruska
bezpøíkladnou katastrofou, bylo pro nì
ušlechtilým, pøestože nakonec neúspìšným experimentem. Tento postoj
jim umožòoval vyhnout se moralizování. Jenže pøi revoluci nešlo o to, jak
pøíroda zachází s pøírodou, ani o to, jak
s pøírodou zacházejí lidé, ani o to, jak
pøíroda zachází s lidmi, ale o to, jak
lidé zacházejí s lidmi, a nìco takového
proto volá po soudu.
Revizionisty nespojovala jen spoleèná metodologie, oni vytvoøili stranu, rozhodnutou zavést nad výukou
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moderních ruských dìjin kontrolu.
Zpùsobem, který byl v americkém
akademickém životì novinkou, i když
je dùvìrnì znám z dìjin bolševismu,
se snažili si profesi zmonopolizovat,
a do znaèné míry se jim to podaøilo.
Mìlo jim to zajistit, aby univerzitní
místa v tomto oboru pøipadla po celé
zemi jejich stoupencùm. To mìlo za
následek odsouvání vìdcù známých
odlišnými názory. Ve stejném duchu
postupovali i ve svých dílech. Revizionisté se pøi prosazování své vìci netrápili tím, že by dokázali, jak jejich
pøedchùdci chybovali, a poté pøistoupili k budování vlastního výkladu: prostì
je pominuli. Bylo tudíž komické pozorovat, jak je pobuøovalo, když jim to
jejich protivníci, jako jsem byl já, opláceli a také pomíjeli jejich práce.
Takový byl stav literatury o Ruské
revoluci na konci sedmdesátých let
20. století. Starší práce se vìtšinou nevydávaly a byly zastaralé, novìjší literatura byla monografická a jednobarevná. Ujal jsem se tedy zaplnìní
prázdného místa. Pøedsevzal jsem si,
že velice rozšíøím rozsah tématu, a to
jak pokud jde o chronologii, tak téma
samo. Vrátím se nejménì na konec 19.
století a zaèlením bìžnì opomíjené
námìty – kulturu a náboženství, zahranièní politiku a násilnou zmìnu,
hladomory a epidemie, stìhování obyvatelstva a teror. Aby se èlovìk s revolucí náležitì vyrovnal, musel se pokusit o „velkou historii“, jaká se
psávala, než se omezila na spoleèenské detaily a triviality. V kvìtnu roku
1977 jsem podepsal smlouvu s nakladatelstvím Alfred A. Knopf, které postupnì vydalo nìkolik mých knih. Byl
to velmi št’astný vztah, protože Knopf
mé knihy vydával ve vkusné úpravì
a prokázal obchodní zdatnost pøi jejich marketingu.
DVOUDÍLNÁ RUSKÁ REVOLUCE
Harvardské knihovny jsou tak kvalitní, že jsem se vždycky mohl spolehnout, že v nich najdu devìt desetin potøebného materiálu ke každému
tématu. Co v nich nebylo, to jsem
našel v Hooverovì institutu ve Stanfordu ve státì Kalifornie, v Newyorské veøejné knihovnì a vzácnìji také
v Londýnì a Paøíži. Archivy Sovìtského svazu mi byly ze všemožných

praktických dùvodù do roku 1992
nepøístupné.
Ukázalo se, že zabývat se revolucí
je emoènì vyèerpávající. Mìl jsem
neustále zlost na licomìrnost a brutalitu komunistù i na falešné pøedstavy
jejich protivníkù. Jejich chování mi
stále znovu pøipomínalo chování nacistù. Detailní studium rudého teroru,
které dosavadní historická literatura
buï redukovala na minimum, nebo je
pomíjela, ve mnì budilo malomyslnost a špatnì jsem kvùli nìmu spal.
(Napøíklad Carr se o nìm ve svých
mnohadílných dìjinách vùbec nezmiòuje.) Když jsem se zabýval zavraždìním carské rodiny v Jekatìrinburgu,
psal jsem si do zápisníku: „Celou
dobu jsem mìl tìžkou depresi. Cítil
jsem pach holokaustu, spálených tìl
a vysokých komínù Osvìtimi.“
Mùj výzkum pøerušily dva roky ve
Washingtonu a práce na knize Survival
Is Not Enough (Pøežít nestaèí). Vrátil
jsem se k nìmu v roce 1984. Na jaøe
a v létì roku 1985 jsem musel pøibrzdit, protože jsem v Benátkách ten rok
onemocnìl latentnì smrtelnou chorobou imunitního systému nazývanou
dermatomyositida. Snažil jsem se ji ignorovat, cestoval jsem a také jsem
v dubnu roku 1985 pøednesl na Harvardu tøi pøednášky o jekatìrinburgské tragédii. Strávil jsem ale také mnoho èasu
v posteli, potil se a obtížnì jsem se pohyboval. Naštìstí ještì pøed koncem
roku choroba zmizela, což lékaø, který
mì navštìvoval, pøedvídal.
Pracoval jsem souèasnì na dvou
èástech knihy – „Smrtelný zápas starého režimu“ zabývající se lety
1899–1917 a „Uchvácení Ruska bolševiky“ pokrývající roky 1917–1919.
Na zaèátku roku 1989 jsem rukopisy
odevzdal nakladatelství Knopf. Chtìl
jsem, aby obì èásti vyšly oddìlenì ve
dvou svazcích, Knopf se však z komerèních dùvodù rozhodl je prodávat
ve svazku jednom pod názvem Ruská
revoluce. Kniha vyšla v øíjnu roku
1990. To už jsem pracoval na tøetí, závìreèné èásti dìjin, která se mìla jmenovat Rusko za nového režimu, ale Sovìtský svaz se na konci roku 1991
rozpadl a místo nìho nastoupil demokratický režim. Protože by se pùvodní
název mohl mylnì vykládat jako Rusko za Borise Jelcina, pøejmenoval

jsem závìreènou èást na Rusko za bolševického režimu. Vyšla v roce 1994.
Když jsem dokonèil dìjiny, èítající
1500 stran, pochopil jsem, co tím George Chapman myslel, když o tøi a pùl
století døíve po dokonèení pøekladu
Homéra zvolal: „Vykonal jsem práci,
kvùli které jsem se narodil.“
Tušil jsem, jaké reakce se mohu nadít od revizionistù v lednu roku 1988
na konferenci o Ruské revoluci, která
se konala na Jeruzalémské univerzitì.
Pøednesl jsem svou pøednášku s celkovým zhodnocením revoluce v závìreèný den konference. Témìø všechno, co jsem øíkal, vzbudilo pohoršení.
Publikum složené z profesionálních
historikù revoluce obzvlášt’pohoršilo
mé tvrzení, že bolševický režim mìl
vliv hlavnì na nacismus, a to v pozitivním i v negativním smyslu. Pozitivnì tak, že nacistùm nabídl model diktatury jedné strany, a negativnì tak, že
jim umožnil dìsit Nìmce strašákem
komunismu. Tyto spíše banální a pro
mì samozøejmé teze mé posluchaèe
rozlítily do bìla. Jeden o mnì prohlásil, že jsem odvážný èlovìk, když provádím taková srovnání. Odpovìdìl
jsem, že to, co jsem pøednesl, nevyžadovalo odvahu, protože mi nic nehrozí, ale znalosti. Jakýsi izraelský profesor vykøikl z publika: „Kdo mìl podle
vás vyhrát válku: nacisté, nebo Sovìti?“ Taková byla úroveò diskuse.
ZÁVÌREÈNÉ MYŠLENKY
V této chvíli je namístì vyprávìní
o mém životì ukonèit. Dozvìdìl jsem
se nìco za ty roky, které mi byly
dány? Jednu nebo dvì vìci.
Pokud jde o mì, dospívám pøi
ohlédnutí za témìø osmdesáti prožitými roky k závìru, že jsem víc než
moc, slávu nebo peníze miloval nezávislost, nekompromisní právo být ve
slovech i èinech sám sebou. Moje pøesvìdèení a názory patøí ke mnì stejnì
jako moje tìlo: jsem to já v doslovném, byt’ nikoli ve fyzickém smyslu
toho slova. Nestarám se moc to, zda
se mnou nìkdo souhlasí, nebo ne, ale
dohání mì k zuøivosti každá pøekážka,
jež mi brání tato pøesvìdèení a názory
zastávat, protože takový nátlak pokládám za pøímý útok na své bytí.
(pokraèování na str. 18)
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DAVID A ŠALOMOUN
Historické jádro a dobová interpretace
Historie je zvláštní disciplína. Poté, co
si ze školy odnášíme jakousi pøedstavu
o tom, jak to v minulosti bylo a chodilo,
se døíve nebo pozdìji z jiné strany dozvíme, že to bylo jinak, buï v detailu,
nebo dokonce vùbec. Pøestože se historie poèítá mezi vìdy, její protagonisté,
historici, vytváøejí øadu škol, které se
v pohledu na minulost pøekvapivì liší.
Zatímco jedni tvrdí, že se dìjiny odehrávají jako sled nutností a zákonitostí
a skrze toto pøesvìdèení je popisují a vykládají, jiní je vidí
jako øetìzec nepøedvídatelných náhod,
ovlivnìných èi využitých mimoøádnými
osobnostmi, které jim
v té které dobì dávají
smìr a podobu. Další
vycházejí z kombinace obou principù, ještì
jiní v nich nacházejí Král David, mozaika z
ruku prozøetelnosti,
která jim dává smysl a cíl. A to je stále
øeè o skuteèné historické vìdì a jejích
pøedstavitelích. Existovalo a existuje
totiž nemalé množství „historikù“, kteøí
pracují na zakázku a bezostyšnì podle
ní minulost a její jednotlivé etapy upravují a zkreslují. Pøece jen ale, až na ty
poslednì jmenované, se všichni ve
svém výkladu minulosti snaží opírat
o fakta, pokud možno nezvratnì a spolehlivì prokázané skuteènosti. Jedny
z nejspolehlivìjších, zejména pokud se
starovìku týká, dodává historikùm archeologie. Buï v té podobì, že nìco
zajímavého objeví, nebo naopak, že nic
neobjeví. Zatím. Protože èas od èasu se
vždy podaøí objevit nìco, co zmìní dílèí a nìkdy i celkový obraz urèité události a doby.
BIBLE A ARCHEOLOGIE
Pokud èlovìk pøijme nìjakou souhrnnou informaci o urèité dobì èi události
za pravdivou a pokud se ho nìjak osobnì týká – napøíklad pozitivní výklad
o událostech z minulosti národa, ze kterého pochází nebo o historických postavách, spojených s náboženstvím, které

vyznává –, získá k takto formulované
zprávì mimo jiné i citový vztah. Nerad
je pak konfrontován s jiným výkladem,
který tuto informaci nìjak zpochybòuje
nebo i jen vidí v jiných souvislostech.
Tanachu, Hebrejské bible a její víceménì identické podoby, ve které ji jako
souèást své Bible pod názvem Starý zákon pøevzali køest’ané, se to týká par excellence. Urèité pochybnosti ohlednì
naprosté spolehlivosti historických informací, obsažených
v biblických knihách,
vyvolávaly (a stále
vyvolávají) rozhoøèené reakce náboženských autorit, které je
vnímaly jako snahu
zpochybnit celkové
poselství
svatých
knih. Posláním biblických pøíbìhù však
není pøesný historický záznam, ale pøeGazy Maritimy, 6. st. o. l.
devším zprostøedkování nadèasových hodnot, které
obsahují. Nìkteré procházely složitým
literárním a historickým vývojem,
o tom už pochybuje jen málokdo. Na
pøíbìhu králù Davida a Šalomouna, jak
jsou zachyceny v 1. a 2. knize Samuelovì a prvních 11 kapitolách 1. knihy
královské, to mimoøádnì zajímavì ukazují izraelský archeolog Israel Finkelstein a jeho belgický kolega Neil Asher
Silberman ve spoleèné knize David
a Šalomoun. Poèátky mesianismu ve
svìtle moderní archeologie.
V úvodu k metodì a cílùm své práce
autoøi uvádìjí: „Díky archeologii mùžeme dnes poprvé analyzovat jednotlivé prvky biblického pøíbìhu a zkoumat,
kdy a jak každý z nich vznikl. Výsledky
zkoumání se možná budou zdát pøekvapivé, ponìvadž archeologické objevy
posledních desetiletí jasnì ukázaly, že
se velkolepé líèení postav v Písmu od
skuteèného Davidova a Šalomounova
svìta znaèné liší. Zároveò však tato legenda není pouze romantickým výplodem fantazie, ve kterém by figurovaly
jen smyšlené postavy a události. Jádro
autentických vzpomínek se bìhem sta-

letí vyvinulo ve složité a nadèasové literární dílo. Davidova a Šalomounova
legenda vyjadøuje svými nezapomenutelnými obrazy a dramatickými scénami (boj s Goliášem, Davidùv vzestup
z psance na krále èi nádhera Šalomounova dvora) obecné poselství o národní
nezávislosti a transcendentních náboženských hodnotách, které lidé na celém svìtì pøijali za své. Uvidíme, že
poèátky legendy lze vystopovat v archeologii a dìjinách jednoho malého
království doby železné, které se postupnì z vesnické spoleènosti promìnilo v rozvinutý stát.“
ZBOJNÍK, KRÁL A MESIÁŠ
Kniha je rozvržena do tøí èástí. V první
z nich, nazvané „Hledání dìjin“, sledujeme biblický text popisující, jak se
prostý pastýø David stává bojovníkem,
vítìzem nad Goliášem a Pelištejci, rivalem krále Saula a nakonec judským
králem, dobyvatelem Jeruzaléma a králem celého Izraele. Každá èást tohoto
pøíbìhu je v knize co do historické vìrohodnosti a datování podrobnì konfrontována s výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu na Judské
vysoèinì. Na jeho základì a vodítek
v textu došli autoøi k závìru, že aèkoli
text nemohl být sepsán døíve než dvì
stì let po Davidovì smrti, reálie v nìm
obsažené odpovídají situaci v 10. století
pø. o. l., tedy dobì, ve které David s nejvìtší pravdìpodobností žil a kraloval.
S velkou pravdìpodobností se prosadil
jako náèelník jedné ze zbojnických
skupin, které pùsobily v oblasti Judské
vysoèiny, jak se o tom ostatnì mùžeme
doèíst na nìkolika místech 1. knihy Samuelovy (22,1–2; 23,5; 23,13–14). Ale
jak se v knize konstatuje: „Je možné, že
na kenaánské vysoèinì existovali i další
podobní místní hrdinové. S Davidem se
však mìøit nemohou. Jeho sláva není
jen prchavým zábleskem komety. (...)
Byl to nakonec právì on, kdo založil
dynastii, která pak vládla dalších ètyøi
sta let. Na tuto dynastii ani poté, co
ztratila svou politickou moc, lidé po tisíciletí nepøestávali vzpomínat a ctít ji.“
Období, kdy David pùsobil jako
zbojník, je ovšem jen jedna èást jeho
cesty k moci. Stejnì dùležitá, ne-li dùležitìjší je jeho role v pøíbìhu prvního
izraelského krále Saula. Biblická verze
jejich rozporuplného vztahu patøí k nej-
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známìjším a nejdramatiètìjším biblickým pøíbìhùm, ale opìt, jako historický
pramen ke konkrétním událostem, se
dokládá archeologicky i ze sporých
egyptských písemných pramenù jen
obtížnì. Ty naopak nasvìdèují tomu, že
izraelské království, relativnì hustì
osídlené a ekonomicky mnohem silnìjší než Davidovo Judsko, bylo poraženo
a ponièeno vojskem faraona Šešonka,
který se rozhodl vojensky upevnit vliv
Egypta v Kenaánu. Judské království,
snad pro jeho tehdejší bezvýznamnost,
takový osud nepotkal. Není také vylouèeno, že bylo pøi invazi pasivním partnerem egyptsko-pelištejské aliance.
MISTRNÉ VYPRÁVÌNÍ
Závìr první èásti si klade otázku, zda
to, co se dozvídáme z biblického podání o válkách, které David vedl, a o stavbách, které nechal zbudovat, odpovídá
tomu, co o obecné archeologické skuteènosti té doby dnes víme. Autoøi se
domnívají a dost pøesvìdèivì to i dokazují, že nikoli. Mají za to, že ani pomìry
na Davidovì dvoøe, tak, jak je popisuje
2. kniha Samuelova 9–20 a 1. kniha
královská 1–2, nejsou v jeho dobì dobøe myslitelné a patøí do pozdìjší doby.
Podle jejich názoru ale „není biblické
vyprávìní o Davidovì vzestupu k moci,
jeho vládì a nástupu Šalomouna na trùn
pouze náhodnì poskládaným souborem
starovìkých lidových pøíbìhù. Z velké
èásti sice z ústních tradic rùzných historických období èerpá, ovšem v podobì,
v jaké se s ním setkáváme v Bibli, se
jedná o rozsáhlé literární dílo, v nìmž
pamìtihodné události a nezapomenutelné postavy, které v nìm vystupují, vytváøejí ucelené a mistrné vyprávìní.“ To
je jedna z velkých pøedností knihy, že
totiž nezpochybòuje hodnotu Davidova
a Šalomounova pøíbìhu, tak jak ho vypráví Bible. Jen se k nìmu vyjadøuje na
základì skuteèností, které archeologie
objevila a prokázala ve snaze oddìlit
historická fakta a neustále probíhající
rekonstrukci dìjin.
ŠALOMOUN, NEBO MENAŠE?
Druhá èást, nesoucí název „Vývoj legendy“, zamìøuje pozornost nejdøíve
na druhou polovinu 8. století pø. o. l.,
kdy se Judsko stává vazalem Asýrie
a kdy izraelské království zaniká. Mnoho obyvatel izraelského království se
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pøed deportací, kterou Asyøané na do- ského chrámu podílet mohl a jeho stavbytém území provádìli, zachránilo útì- ba byla potom v prùbìhu staletí zvìtšokem do Judska. Tady se podle autorù vána a zdokonalována.
potkaly a støetly dvì rùzné tradice, izraelská Saulova a judská Davidova. CESTA K VÌÈNOSTI
A tehdy byla také, ve snaze sjednotit Èást tøetí je pojmenována „Legenda
novou spoleènost, sepsána oficiální utváøí dìjiny“. Poté, co Nebukadnesar
znièil v roce 586 pø. o. l. Jeruzalém,
verze dìjin královské dynastie.
Samostatná kapitola je vìnována bib- chrám i celou zemi, se chápání pøíbìhu
lickému líèení ètyøicetileté vlády krále Davida a jeho dynastie pomalu pøesouŠalomouna. A opìt tu nacházíme závìr, vá z oblasti praktického politického
že na rozdíl od mimoøádné literární hod- použití. Poté, co perský král Kýros ponoty pøíbìhu, který na mnoho století sta- volil nìkterým vyhnancùm návrat do
novil pøedobraz spravedlivého krále, je Judeje a byl položen základ stavby drujeho historická hodnota malá. Reálie hého chrámu, objevuje se v souvislosti
rozhodnì neodpovídají skuteènostem, s jeho stavbou davidovský potomek Zeve kterých se v 10. století nacházelo rubábel, se kterým se spojovaly obno„malé, izolované venkovské království vené mesiášské nadìje. Stal se dokonce
na vysoèinì“. Odpovídají ale situaci krá- oficiálním místodržitelem „Jehudu“.
lovství v dobì, kdy byl v jeho èele Me- Ale poté, co byl kolem roku 516 pø. o. l.
naše (698–642 pø. o. l.) a kdy se judský jeruzalémský chrám dokonèen, Zerubástát po pohromì, kterou znamenal asyr- bel se z dìjin vytrácí. „Je jasné, že na
ský vpád v èele se Sancheríbem, znovu konci 6. století pø. o. l. dùm Davidùv
vzpamatoval a úspìšnì se prosadil ve z tehdejšího politického života Jehudu
svìtì imperiálního obchodu. Menaše mizí. David a Šalomoun nyní patøí vìèprovedl v zájmu oživení prosperity státu nosti.“
Další kapitoly tøetí èásti pak popisují,
a jeho obyvatel rozsáhlé kroky. Tento
vývoj „až nápadnì pøipomíná popis plá- jak pøíbìh Davida a Šalomouna prochánované královské kolonizace a správy, zí staletími a tisíciletími a ukazují jeho
které s takovým zápalem oslavuje pøíbìh setrvalý vliv. „Tento pøíbìh je jedním
z nejtrvalejších odkazù západní civilio Šalomounovi“.
zace. Postava Davida
Co se chrámu a Ša– pastýøe, váleèníka
lomounova podílu
a Bohem ochraòovana jeho vybudování
ného krále – a jeho
týká, konstatují autosyna Šalomouna –
øi, že prakticky žádné
významného stavitearcheologií podložené
le, moudrého soudce
argumenty pro nebo
a rozvážného panovproti nejsou k dispoziníka obrovské øíše –
ci, protože v tìch mísse staly vìènými vzotech stojí mešita Alry
spravedlivého
Aksá a Skalní dóm
vùdce, který vládne
a z náboženských dùz božího povìøení.
vodù nelze archeoUtváøely
západní
logický
výzkum
pøedstavy o statusu
provádìt.
krále a sloužily jako
Ovšem „ChrámoMarc Chagall: Šalomoun na trùnì.
vzor královské zbožvá hora byla v 1. století pøed o. l. místem jedné z nejvìt- nosti, mesianistických oèekávání a náších stavebních úprav v dìjinách rodního pøedurèení.“
Svaté zemì. Král Herodes nechal na
JIØÍ DANÍÈEK
tomto místì postavit obrovskou plošinu, která existuje dodnes. Je velmi ne- Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman:
pravdìpodobné, že by pozùstatky David a Šalomoun. Poèátky mesianismu ve
z doby železné tyto rozsáhlé stavební svìtle moderní archeologie. Pøeložila Marie
úpravy pøestály.“
Èapková, vydalo nakladatelství Vyšehrad
V tomto ohledu docházejí k závìru, v roce 2010, 266 stran, pevná vazba, mapy
že Šalomoun se na stavbì jeruzalém- a plány v textu. Snížená cena 99 Kè.
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KDYŽ DVA DÌLAJÍ TOTÉŽ...
Úvaha nad dvìma výklady Uhdeova Zázraku v èerném domì
Hrou Zázrak v èerném domì se Milan
Uhde (1936) po letech strávených
v politice úspìšnì pøed více než deseti
lety vrátil jako dramatik. Pøed jedenácti lety za ni obdržel Cenu Alfréda
Radoka za pùvodní èeskou hru, úspìšné bylo v roce 2007 i její nastudování
v Divadle Na zábradlí v režii Juraje
Nvoty. Slovenský režisér pochopil, že
nejde jen o mìšt’anskou moralitu o nápravì narušených rodinných vztahù,
ale o podobenství pøesahující rámec
jednoho rodinného dusna a o poselství, že skuteèná náprava nemùže být
dílem technických opatøení, bez nahlédnutí a pojmenování „jádra vìci“.
Na úspìchu pražské inscenace se
skvìlými hereckými kreacemi podíleli
Jiøí Ornest a Marie Spurná, ale i další.
Autor šel tehdy na trh se svou kùží nejen v obrazném (zpátky z politiky ve
svìtì umìní), ale dá se øíci, že i v doslovném smyslu, nebot’ šlo na rozdíl
od jeho pøedešlé více „extrovertní“
dramatické tvorby o dílo vytvoøené
z tkaniva vlastního života.
V Zázraku v èerném domì zpracovává Uhde své životní trauma, o nìmž
se doma nemluvilo a kolem nìjž on
sám po léta chodil jako po obvodu sopeèného kráteru. Událost z protektorátní doby, o níž se dozvìdìl až mnohem pozdìji, výraznì ovlivnila celý
jeho další život. Podobnì jako ti, kdo
pøežili šoa, si vyèítal, že se tak stalo –
byt’bez jejich pøièinìní – na úkor jiných. Pøed smrtí v transportu jej
a jeho židovskou matku totiž zachránila zoufalá akce prarodièù. Nepoèítáme-li olomouckou inscenaci, kterou
v roce 2008 režíroval sám autor, èekal
Zázrak v èerném domì na další uvedení až do letošního roku: v dubnu mìla
hra premiéru nejen v Národním divadle Brno (Reduta) v nastudování Bøetislava Rychlíka, ale o mìsíc pozdìji
také v Západoèeském divadle v Chebu v režii Davida Šiktance.
***
Bøetislav Rychlík mìl v brnìnské první scénì k dispozici výrazné herecké
osobnosti a rozhodl se hru místy ještì

„dobrnìnštit“. Slyšíme melodii písnì
Hvìzdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem z konce padesátých let – ta je už
delší dobu také znìlkou brnìnského
hlavního nádraží. Všechny nelehké
peripetie Uhdeovy rodiny skrývá ve
své pamìti rodinný dùm v Královì
Poli, funkcionalistická vila ze tøicátých let – scéna brnìnského pøedsta-

vení napodobuje její interiér. V domì
vše pøestává postupnì fungovat, nìmý
svìdek promlouvá sobì vlastním zpùsobem – chátrá. Rozpadání jen umocòuje kapání vody z netìsnících kohoutkù nebo dìravìjící støechy a jiné
sugestivní zvuky. Dùm obývají rodièe
s nemocnou dcerou, již navíc opustil
muž. Režie k pøedstavení pøiložila
i rodinný filmový dokument, v nìmž
je autor zachycen jako malý chlapec
jevící se jako rukojmí rodného domu.
Rodina se v dobì odpovídající zhruba polovinì devadesátých let schází,
aby vyøešila otázku, kdo by mìl dùm
po smrti rodièù zdìdit. Bolestivou
ránu z protektorátu mezitím staèily

pøekrýt další neuralgické stopy, které
v životech zúèastnìných zanechala
další neblahá epocha, vyhrocené rodinné spory, jakož i zdìdìné rodové
zatížení. Aèkoli se dìti s rodièi setkávají po delší dobì, zaèíná uvnitø domu
témìø okamžitì fungovat nìco jako
ponorková nemoc. Starší syn Dušan
(Tomáš Šulaj), nìkdejší disident a èerstvì bývalý ministr, se bìhem chvilky
chytne s mladším bratrem Ivanem
(Martin Sinièák), kterého podezøívá,
že na nìj za totality donášel, nakonec
mezi nimi dochází
k pìstnímu souboji.
Zjitøené vztahy se
snaží moderovat ponìkud až andìlská
Vit’ka, jíž Izabela
Smeèková Bencová
dùslednì
vtiskla
støízlivou vìrohodnost – její postava
tak èásteènì vyvažuje i pøespøíliš expresivnì pojaté party
obou mužù. Vìrohodnou a výraznou
podobu matky rodu
propùjèila postavì
Hedy Pompeové
i Marie Durnová.
Ale co si poèít tøeba
s dr. Eduardem
Pompem?
Pavel
Zatloukal
velice
pøesvìdèivì pøedvádí umanutého a co
chvíli rozkaceného
tatíka, u nìhož nemùže být pochyb
o jeho pùvodu z brnìnského „Kéniku“, ale chyba spoèívá v tom, že pøedstavuje úplnì jinou spoleèenskou vrstvu. Barbora Bezáková v roli Ivanovy
ženy Tat’ány jako by do pøedstavení
zabloudila z nìjakého satirického poøadu tepajícího drobné nešvary – pøehrává a postrojením i gesty pøedvádí
nevkus pøíliš okatì a nevìrohodnì.
A populus ex machina neboli soused
pan Køenaø (Jiøí Pištìk) je pøeexponován pøímo nesnesitelnì. Jako „ten s kosou“ má ztìlesòovat také memento
mori, záhadu, mírné varování, rozhodnì ne figurku z nìkdejšího Dikobrazu.
Ta kosa je ovšem bøemeno nepohodlné
jako hrábì do kapsy – zatím se s ní
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potýkali všichni její nositelé. Co je
potom platné, že Hana Tomáš Briešt’anská v roli nemocné Šárky pøedvádí mimoøádnì sugestivnì etudu maniodepresivní psychózy, když mezi
postavami moc nefunguje synergie,
chybí vyvážený soustøedný tah, který
by mìla mít celá inscenace. Je Uhdeovo dílo spíše rozhlasový útvar, jímž
snad mìlo nejpùvodnìji i být? Je
v nìm skuteènì více mluvení než
dìje, jak patrnì vlivem Rychlíkova
výkladu uvažuje jeden z recenzentù?
Postrádá tato hra vnitøní dynamiku
a logiku do té míry, že její vyjevující
se tajemství musí být zahlceno vnìjšími efekty? Ale hlavní chyba spoèívá
po mém soudu právì v tom, že režisér
zde Uhdeùv dramatický text svým
rozbíhavým pojetím podcenil, dostateènì mu neuvìøil a nevytìžil všechny
možnosti, které nabízí.

kových brnìnských (para)reálií, a troufám si tvrdit, že tím naopak získalo.
Více tím vynikl univerzální zábìr
a pøedevším poslání Uhdeovy „komedie“. Sestup do malého inferna v rodinném balení, v nìmž jako kdyby život
ustrnul a nehýbal se, je tak více závislý
na hercích, nejen na jejich hraní, ale
také a pøedevším na jejich souhøe.
Pøedstavitelé otce a matky Pavel Marek a Jarmila Simèíková, dlouholeté
opory tamní scény, jsou manželé – na
spoleèném snímku na obálce programu
drží svoji skuteènou svatební fotografii. Pavel Marek jako by chvíli hledal
pro svou nesnadnou roli správné nastavení. Není lehké na sebe vzít postavu
starého nerudného muže z vyšších kruhù, jenž je celoživotnì na útìku pøed
pøiznáním si svých minulých selhání
a který se na druhé stranì pedantsky až
nesmiøitelnì vkládá do øešení problé-

***
Scéna chebského
pøedstavení
je
mnohem ménì výpravná než v Brnì,
v podstatì funkcionální. Parketová
podlaha, na ní stolek a nìkolik židlí,
chladná
svìtla,
strohé døevìné stìny se tøemi vchody
namísto autorem pøedepsaných ètyø.
Odnikud nekape voda, neslyšíme ani
hlasité vzdechy chátrající stavby.
I Brno ustoupilo výraznì do pozadí, diváci v Chebu reagují spíše na narážky
týkající se èesko-nìmeckých vztahù
(napøíklad výrobce baterií Myjava kontra Bosch). Možnosti chebského souboru jsou také skromnìjší, než tomu je
u brnìnské první scény. Z režijního výkladu Davida Šiktance, který na sebe
upozornil mimo jiné inscenacemi
Brechtova Baala nebo Ibsenovy Divoké kachny v ostravské Arénì, v Chebu
ukázal, že pøi adekvátním uchopení se
projeví myšlenková síla Uhdeova dramatického textu – zároveò s tím, jak
v nìm jsou dùmyslnì provázány osudové stopy postav i nìkolik rovin dìní
na scénì, Dìjiny s velkým D s mikrosvìtem obyèejných smrtelníkù. Pøedstavení v Chebu se obešlo i bez doplò-

mù ryze technické povahy. Nakonec
ale místy pøipomíná Leoše Suchaøípu
blahé pamìti v jeho nejlepších rolích.
Radmila Urbanová je jako Šárka ménì
nápadná než její brnìnská kolegynì –
tím nemá být øeèeno, že je ménì výrazná –, o to vìrohodnìji mate své okolí,
pokud jde o její zdravotní stav. Tat’ána
Pavly Janiššové se obešla bez karikaturního postrojení a je zcela uvìøitelná
jako normální žena s pouhou maturitou
– pøi rozhodování o tom, komu má pøipadnout dùm, se ostatnì zachová eticky, tj. nezištnì.
Jarmila Šimèíková dokázala velice
dobøe odstínit jednotlivé polohy své
postavy – rozhodnost i nejistotu, ale
pøímo nám vyrùstá pøed oèima se závìreèným odhodláním dabru emet,
èesky: øíci pravdu. Pravda vás osvobodí, èteme ostatnì u svatého Jana.
Matka si na zaèátku protektorátu uvì-

domila, že by se její muž – pøes sliby
a silácké øeèi – s ní jako s Židovkou
rozvedl. Podala (podle textu hry) žalobu na vlastní rodièe. Ti podplatili
soudního znalce, který vydal potvrzení, že jejich dcera nevykazuje žádné
znaky židovského pùvodu. Našli také
dva lidi, kteøí ji místopøísežnì prohlásili za svou biologickou dceru. To zachránilo ji i její dìti. Když ukázala
rozsudek svému muži, pokrytecky ji
odsoudil, že nìco takového nemìla
dìlat, nebot’ je to høích. (Když jsem
s autorem dìlal pøed èasem rozhovor
u pøíležitosti jeho sedmdesátin a hovoøili jsme i o tomto jeho traumatu,
mìl jsem dojem, že hlavní iniciativu
v celé riskantní akci vyvinuli prarodièe z otcovy strany, ale mohu se mýlit.)
O rodinném tajemství z váleèného období kolovaly v rodinì jen dohady –
když je v pøedstavení matka svìøuje
staršímu synovi,
jinak hluchý otec
je vyslechne a pokusí se zastøelit,
naštìstí neúspìšnì. Nejdùležitìjší
je, že puchýø minulosti
praskl.
Není tøeba nikoho
dodateènì trestat,
pøípadný soud je
na nìkom jiném.
Není èas na odplatu, nastává smíøení. Lze se nadechnout svìžího vzduchu. Matka volá otce, aby se koneènì
šel nasnídat.
Ze srovnání obou inscenací vyplývá, že ménì mùže nìkdy znamenat
více. Neplatí to vždycky, tentokrát si
troufnu øíci, že ano.
Pro Divadelní noviny a Roš chodeš
JOSEF MLEJNEK
Národní divadlo Brno – Reduta – Milan
Uhde: Zázrak v èerném domì. Rodinné
úètování. Režie Bøetislav Rychlík, scéna
Svatopluk Sládeèek, kostýmy Markéta
Sládeèková, hudba David Smeèka, premiéra 27. dubna 2018, repríza 2. kvìtna
2018.
Západoèeské divadlo Cheb – Milan
Uhde: Zázrak v èerném domì. Režie David Šiktanc, scéna Jan Štìpánek, kostýmy
Juliána Kvíèalová, hudba Michal Vejskal,
premiéra 26. kvìtna 2018, psáno z reprízy
31. kvìtna 2018.
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FINCHLEYSTRASSE
Galerie Ben Uri a emigrantské umìní v Británii
Ben Uri Gallery and Museum nepatøí
k velkým a známým londýnským institucím. Nenachází se v centru mìsta,
ale v jeho severní èásti, mimo hlavní
turistický ruch, v severolondýnské
ètvrti soustøedìné kolem Finchley
Road, jež mívala a dosud má židovský
charakter (odtud i pøezdívka Finchleystrasse). Návštìvníci tu míøí hlavnì do
nìkdejšího domu Sigmunda Freuda
(dnes Muzea S. F.), a co se týèe hromadného turismu, ten smìøuje na
Abbey Road. Tam vyhledávají turisté
bývalé nahrávací studio Beatles a proslulý „zebra crossing“ pøed studiem,
na kterém byli èlenové skupiny roku
1969 zvìènìni pro obálku stejnojmenného alba. Možnost být vyfotografován na témže pøechodu pøivádí stovky
fanouškù nejrùznìjších národností do
stavu takové extáze, že ztrácejí jakýkoli pud sebezáchovy a jen díky trpìlivosti a odolnosti místních øidièù není
Abbey Road poseta jejich zranìnými
tìly. Mineme-li rozdovádìné davy
a pokraèujeme-li po ulici stále vpøed,
dospìjeme asi za deset minut k Boundary Road (do èísla 108a) a ke zmínìné Ben Uri Gallery.

roku 1906 založena umìlecká akademie Becalel v Jeruzalémì). Galerie
mìla velký úspìch a okruh návštìvníkù zahrnoval desítky tisíc obyvatel

ètvrti. Neomezovala se však jen na
místní londýnskou židovskou umìleckou komunitu: Berson a jeho následoZAÈÁTKY V EAST ENDU
vník malíø Leopold Pilichowski zvali
Její vznik spadá do roku 1915, kdy ve dvacátých a tøicátých letech minuléruský emigrant, malíø se zájmem o ži- ho století do Ben Uri i zahranièní malídovské lidové umìní Lazar Berson zalo- øe: napøíklad Amedea Modiglianiho
žil v jedné restauraci
(mìl tu svou londýnv pøistìhovalecké (a tehskou premiéru), Marca
dy pøevážnì židovské)
Chagalla èi Maxe Lieètvrti Whitechapel v East
bermanna. Galerie poEndu galerii Ben Uri,
øádala i spoleèenské
zprvu známou jako
akce, plesy, pøednášky.
umìlecká okrasná spoBen Uri vydala také
leènost. Chtìl tak
první samostatné umìumožnit ruským židovlecké jidiš album.
ským imigrantským øeAè se galerie pøestìmeslníkùm a umìlcùm,
hovala a pøejmenovala
pro nìž byly zavedené
(do názvu pøibylo slovo
galerie ve West Endu
Museum), její poslání
nedostupné, prezentose za více než století
vat svá díla, a tak jim
èinnosti
nezmìnilo.
Jack Bilbo: Miriam, 1963.
pomoci proniknout do
Díky tomu, že Británie
povìdomí širší veøejnosti. Název ga- poskytla útoèištì øadì židovských
lerie byl odvozen od jména Becalela umìlcù prchajících z Evropy pøed naBen Uriho, jenž navrhl a vytvoøil Ar- cismem a že její hlavní devízou je prochu úmluvy (a na jehož poèest byla pojení umìní, fenoménu emigrace

a spoleèenské integrace v nové zemi,
její význam stále sílí. Galerie vlastní archiv s více než 1300 umìleckými díly
od zhruba 400 autorù, která nemùže
v ponìkud omezeném prostoru náležitì
pøedstavit. Od roku 2000 ji vede David
J. Glasser, který se spolu se svým týmem snaží o katalogizaci veškerých

Malá, ale zajímavá galerie. Foto am.

prací a o jejich zpøístupòování. Posloužit by tomu mìla i vìtší a dostupnìjší
lokace, která se nyní hledá a jež by
mìla fungovat i jako místo, v nìmž se
setkávají lidé z nejrùznìjších prostøedí.
Galerie spolupracuje též s psychology
a lékaøi: nìkterá díla používají v rámci
arteterapie starých lidí, kteøí v dìtství
ztratili domov a námìty obrazù, zobrazené postavy a prostøedí východoevropských komunit jim pomáhají oživovat
pamìt’. Ben Uri Gallery je zamìøením
obdobou pražské Galerie Roberta Guttmanna – o jejímž umístìní ve støedu
mìsta si mùže nechat jen zdát – a také
v ní umìlci emigranti pùvodem z Èeskoslovenska vystavovali (pøedevším
Bedøich Feigl, jemuž v roce 1959
a 1964 uspoøádala pøehlídky díla k jeho
75. a 80. narozeninám).
MALÍØI, GRAFICI, NÁVRHÁØI
Tým kurátorù poøádá výstavy nejen pøímo v sídle na Boundary Road, ale i na jiných místech. V souèasné dobì se Ben
Uri Gallery podílí na nìkolika akcích,
z nichž o jedné – výstavì obrazù Jankela
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K nejznámìjším souèasným britským
Adlera v nìmeckém Wuppertalu – jste
se mohli doèíst v minulém èísle. K auto- umìlcùm patøí FRANK AUERBACH z Berrùm galerie patøí i malíø Josef Herman lína (nar. 1931); k moderní tradici umì(viz strany 8–9). Další její expozice je do leckého tisku zásadnì pøispìl další
27. záøí umístìna v proberlínský rodák PETER
storách nìmeckého velBAER
(1924–1996);
vyslanectví v Londýnì na
z Hamburèanky EVY
Belgrave Square a jmeALDBROOKOVÉ (nar.
nuje se Finchleystrasse.
1925) se po studiu deNìmeètí umìlci v exilu ve
signu stala významná
Velké Británii a jinde v lemódní návrháøka (jedna
tech 1933–1945.
z tváøí firmy Dior). SurPøipomíná osudy na
realismem byl
300 malíøù, sochaøù
ovlivnìný doa grafikù, kterým se
brodruh JACK
v dobì nacismu podaBILBO (pùv.
øilo uprchnout do Brijm. HUGO BARUCH) z Berlítánie, ale také do Aus(1907–
trálie, Šanghaje, Pales- Margarete Marksová: Dr. Stross, 1936. na
1967), jenž
tiny a Spojených státù.
Výstava pøedstavuje „vzorek“: na 35 v internaci na Isle of Man zorobrazù dvaatøiceti umìlcù a umìlkyò ganizoval velkou výstavu
– malíøù, návrháøù, grafikù, typografù a v Londýnì založil galerii,
ad. Mnozí pøišli do Anglie jako dìti, která v letech 1941–1948
jiní za sebou již mìli vìznìní v nacis- fungovala jako centrum protitických koncentraèních táborech, dal- hitlerovské kulturní emigrace.
ší byli po vypuknutí války v Anglii in- Školením architekt a poté autor
ternováni jako obèané nepøátelské zajímavých expresionisticky
zemì a nìkolik umìlcù sloužilo v brit- ladìných obrazù MARTIN
ské armádì nebo se na porážce BLOCH pocházel z polské Nisy
Nìmecka podíleli grafickým zpraco- (nar. 1883) a pùsobil jako pedaváním propagandistických materiálù. gog na umìleckých školách.
Øada z nich se proslavila, jiní upadli V Šanghaji nalezl za války útoèištì Berlíòan MAX
HEIMANN
(1909–
1994), jenž studoval
v Nìmecku u Emila Orlika
a nakonec se usadil v Kalifornii. Je autorem mnoha zajímavých realistických portrétù,
poulièních scén a zátiší. Výraznými døevoøezy se zvíøecími
motivy se proslavil RUDOLF
(RUDI) LEHMANN z Berlína
(1903), který se usadil roku
1933 v Jeruzalémì, kde se svou
ženou založil sochaøské studio.
Modernì pojaté plakáty využívající koláže propagující londýnskou veøejnou dopravu
a britskou poštu vytváøel HANS
SCHLEGER z Kempenu (známý
též jako Zero, 1898–1976),
Max Heimann: Manželèiny ruce a ptáèek.
jenž napomohl i grafické podov zapomnìní a teprve nyní zaèínají bì knih slavného nakladatelství Penguin
být oceòováni. Všichni pøispìli svým Books. Školením keramièka MARGAREdílem k rozmanitosti kultury své ado- TE MARKSOVÁ z Kolína nad Rýnem
(1936–1990) v Nìmecku založila a úsptivní zemì.
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pìšnì vedla výrobnu keramiky, v exilu
vytváøela avantgardní návrhy pro umìleckou keramiku Minton Pottery, vìnovala se i kresbì a tisku. Na výstavì lze vidìt její zajímavou litografii, portrét
Dr. Strosse, poslance za Labour Party
v britském parlamentu, jenž vedl kampaò
za obnovení nacisty znièených Lidic.
Umìlecký samouk WILLY TIRR, rodák
ze Štìtína (1915–1991) sloužil za války
ve zpravodajské jednotce, poté vyuèoval
na akademii v Leedsu. Tíhl k abstraktním

Willy Tirr: Let III, 1983.

obrazùm, vycházejícím z nìmeckého expresionismu, ovlivnìn byl i moderním
americkým umìním. K nejslavnìjším
jménùm výstavy patøí v Berlínì narozený LUCIAN FREUD (1922–2011); k okruhu nìmeckých židovských umìlcù byl
pøiøazen i OSKAR KOKOSCHKA, jenž sice
nebyl ani Nìmec, ani Žid, ale nacisté
jeho umìní zaøadili mezi „zvrhlé“ a za
války patøil k jádru nìmecky mluvící
emigrantské spoleènosti v Anglii.
V pøíštím èísle se blíže zmíníme
o zásadní výstavì, která probíhá
v Ben Uri Gallery do pùlky záøí: pøedstavuje dílo teprve nyní docenìného
expresionistického malíøe DAVIDA
BOMBERGA (1890 Birmingham–1957
Londýn), autora mnoha pozoruhodných krajinomaleb (mj. ze Svaté zemì
a Španìlska) a portrétù. Více informací o galerii viz www.benuri.org.uk.
ALICE MARXOVÁ

18

VÌSTNÍK 8/2018

JASNOST A ÚSPORNOST SLOV
(dokonèení ze str. 11)
Èasto jsem si vykoledoval potíže,
když jsem na tomto právu trval, protože spoleènost jako celek i menší komunity, k nimž patøíte svou profesí,
organizací, náboženstvím atd., vyžadují pøizpùsobení. Nikdy jsem však
nelitoval, že jsem si zùstal vìrný.
Obecnìji jsem se dozvìdìl, že lidé
jsou naprosto nepøedvídatelní, že se
nedá pøedjímat, co udìlají, ani pochopit, proè to udìlají. To je dùvod mé obrovské skepse k pokusùm pochopit lidské chování, jednotlivce psychologií
a kolektivu politickou vìdou nebo sociologií. Vìda se zabývá fenomény,
které se odehrávají jednotným a pøedvídatelným zpùsobem, kdežto lidé jednají náhodnì a nevyzpytatelnì. Zdá se
mi, že zahradnièení (a také historie) nabízí pro politiku daleko lepší prùpravu.
Zahradník ví, že rostliny lze sešnìrovat
jen do urèité míry a o nic víc, že mají-li
rùst v nevhodné pùdì nebo podnebí,
vadnou a odumírají. Pìstování je tedy
spoluprací lidí s rostlinami, nejsou to
pøíkazy, jako by šlo o neteènou vìc.
Není divu, že Stalin podle své dcery
zahradnièení nenávidìl.
ZVOLIT BUDOUCNOST
Pro ty z nás, kteøí jsme mìli štìstí
a mohli si zvolit vlastní budoucnost –
mezi obyvateli Zemì je nás malá
menšina –, je dùležité se v životì záhy
správnì rozhodnout, co chceme dìlat,
a poté to dìlat. Jsem pøesvìdèen, že
by nás od tohoto úèelu nemìly odvádìt žádné vnìjší zøetele, a nejménì ze
všeho peníze.
Musíme mít urèité závazky – k lidem, práci, pøesvìdèením a místùm.
Mám problémy se sklonem dnešní
mladé generace žádné závazky na
sebe nebrat a nechat se unášet hledáním vlastního uspokojení. Tak èlovìk
nikdy neprožije dobrý život.
Mou životní filosofii odrážejí pocity
George Sandové, které jsem si nìkde
pøeèetl a poznamenal: „Èlovìk dosáhne štìstí vlastním úsilím, jakmile pozná, co je k nìmu zapotøebí: prostý
vkus, jistá odvaha, urèitá míra odøíkání, láska k práci a pøedevším èisté svìdomí.“

Má-li vùbec smysl otázka po smyslu
života, pak musím konstatovat, že
vzhledem k tomu, že našimi nejsilnìjšími emocemi jsou strach ze smrti
a láska k vlastním potomkùm, je patrnì
jeho jediným smyslem pøežití a rozmnožování. Svìt je totiž nejspíš uspoøádán tak, že si všechna stvoøení pøejí
existovat navìky, i když proè a za jakým úèelem, nám zùstává utajeno.
MLÁDÍ A STÁØÍ
Zùstáváme od dìtství do stáøí stejní?
Když ètu nìkteré vìci, které jsem napsal v mládí, èasto mì uvádìjí do rozpakù pocity, které jsou mi dnes naprosto cizí. V mládí napøíklad hodnì
stojíme o to, aby s námi naši vrstevníci
souhlasili. V prvním roèníku vysoké

Richard Pipes. Foto archiv.

školy se o mì v kampusu „ucházelo“
ètyøi nebo pìt studentských spolkù.
Pøestože mi tyto projevy popularity
byly pøíjemné, trápilo mì, že mì jeden
nechce.
Dnes mì daleko ménì zajímá, co si
kdo o mnì myslí, protože vím, že nepøátelství nejèastìji vyplývá z nìèeho,
co je mi cizí: ze závisti, pøedsudkù èi
nepochopení. To, co jsem tehdy od života oèekával, co se mi líbilo a nelíbilo, i moje obavy a nadìje se znaènì lišily od toho, jak jsem na tom dnes.
A pøesto... Abych odpovìdìl na otázku, kterou jsem si položil na zaèátku
této knihy – jsem stále stejný? –, udìlám nejlépe, když ocituji úvahy francouzského literárního kritika z 19.
století Sainte-Beuvea: „Možná si tím
tiše omlouvám svou lenost, anebo
jsem hloubìji pochopil princip, že

všechno spìje k témuž, dospìl jsem
však k názoru, že at’nìco dìlám nebo
ne, at’se vìnuji rozdìlané práci, hrabu
se v èláncích, chodím do spoleènosti,
marním èas s otravnými návštìvami èi
chudáky, nebo mám na ulici schùzku
lhostejno s kým a proè, nepøestávám
dìlat jedno a totéž: èíst jednu a tutéž
nekoneènou knihu života, kterou nikdo nikdy nedoète a ti nejmoudøejší ji
doètou nejdál. Ètu všechny její stránky, i ty neúplné a pozpátku, copak na
tom záleží? Nikdy jsem toho nenechal. Èím vìtší zmìt’ a èím èastìjší
pøerušení, tím víc získávám z té knihy,
kterou èlovìk nikdy nedoète dál než
do poloviny. Je však prospìšné aspoò
ji otevøít na každé z rùzných stránek.“
Když se èlovìk zamyslí nad smrti,
je to stejný zázrak jako narození, ne-li
vìtší, protože s ní nemùžeme nic dìlat, leda ji snad o chvíli oddálit. Když
jsem krásného jarního dne v roce
1973 kráèel po Brattleho ulici v Cambridgi na otcùv pohøeb na høbitovì
Mt. Auburn, zažil jsem podivný pocit
náboženského vytržení podobného
tomu, jaký jsem zakusil pøi narození
prvního syna. Od urèitého vìku každý
ví, že žije s podmínìným rozsudkem
smrti. Èlovìk se bezdìènì louèí s pøáteli
a nejmilejšími vìcmi – letním domem,
knihami a umìleckými díly, rodinnými
fotografickými alby – a pøemítá, kdo je
bude vlastnit, až tady nebude, a co
s nimi asi udìlá.
Až smrt pøijde, bude mi to stejnì
líto jako øecké básníøce z 5. století pø.
n. 1. Praxille ze Sikyonu:
Nejkrásnìjší z toho, co opouštím, je
sluneèní svit,
a hned po nìm svit hvìzd a mìsíce
tváø,
ale také zralé okurky, hrušky a jablka.
(Ukázka z knihy Richarda Pipese Vixi.

Pamìti nezaøaditelného navazuje na
èlánek „Akademik a státník“, otištìný
v minulém èísle Rch a vìnovaný životu
a dílu tohoto významného amerického
historika, který v kvìtnu letošního roku
zemøel. Autor v textu vysvìtluje svoji
pracovní metodu a pøístup k tématu svého stìžejního díla o pøíèinách, okolnostech a podobì Ruské revoluce v roce
1917 a v závìreèné èásti rekapituluje
svùj život. Pøeklad Ludìk Bednáø, mezititulky Rch.)
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ODKEDY ÈÍTÁME VEÈER ŠMA
Ukázka z Antológie Talmudu v prekladu Valeriana Trabalku
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že sa mame modlit’po ceste, a nauèil
som sa, že keï sa modlíme po ceste,
máme sa modlit’krátku modlitbu.
Povedal mi: Syn môj, aký hlas si poèul v tejto zrúcanine? Povedal som mu:
Poèul som ozvenu, ktorá hrkútala ako
holub a hovorila: Beda det’om, kvôli
vine ktorých som zbúral svoj Dom, spálil svoj Chrám a vyhnal som ich medzi
národy sveta. Povedal mi: Prisahám ti,
že nie iba v tomto èase takto hovorí. Ale
dennodenne hovorí takto trikrát.
A nie iba toto, ale v èase, keï Jisrael prichádza do modlitební a uèební
a hovorí: Buï požehnané jeho ve¾ké
meno, Svätý, je požehnaný, pokyvuje
hlavou a hovorí: Št’astný je krá¾, ktorého takto oslavujú v jeho dome, ale
ako je otcovi, ktorý vyhnal svoje deti?
Beda je det’om vyhnaným od stola
svojho otca.

Odkedy èítame veèer Šma? Touto otázUèili: Rabi Eliezer hovorí: Tri strákou sa zaèína Talmud. Nie predslovom, že boli v noci a na každej stráži sedí
nie epigrafom, nie poïakovaním sa Svätý, nech je požehnaný, a reve ako
sponzorovi, nie chválením Najvyššieho. lev. Ako je povedané (Jirmijahu 25,
Od prvých slov pristupuje Talmud 30): „Pán na výšinách reve, zo svojho
k otázke nanajvýš praktickej: Kedy je svätého príbytku vydáva hlas, revom
Žid povinný èítat’ Šma (modlitbu, v kto- reve za svojím Chrámom.“ Znamenie
rej sú vyjadrené symboly viery). Rabi tejto veci pre prvú stráž je híkanie soEliezer odpovedá:
mára, druhej – zaDo konca prvej
výjajú psi, tretej –
stráže. Ale na poèet
dojèa saje z matkistráži nebol jednotných pàs a žena si
ný názor, èi boli tri,
šepká so svojím
alebo štyri. Preèo
manželom.
treba ¾piet’ na tomto nejasnom proHovoril rabi Jicbléme? Nebolo by
chak bar Šmuel
lepšie presne urèit’
v mene Rava. Tri
Poznámky
hodinu v noci?
stráže boli v noci Do konca prvej stráže. V staroveku sa delila
Ukazuje sa, že rabi
a na každej stráži noc na stráže. Gréci ju delili od troch do piatich,
Eliezer chcel podsedí Svätý, nech je Rimania na štyri stráže.
V. Trabalka, Šma Jisrael, linoryt.
Do štvrtej noènej hodiny. V dobe Talmudu sa
èiarknut’ univerzálpožehnaný, reve
rovnala
noèná hodina jednej dvanástine tmavej
nost’delenia noci: aj vo vyšších svetoch ako lev a hovorí: Beda det’om, pre
èasti dòa, èo znamená, že sa dåžka hodiny tak ako
sa delí na tri stráže. Na potvrdenie uvád- previnenia ktorých som zbúral svoj noci neprestajne menila. Štyri hodiny predstavoza barajtu slovami rabiho Eliezera, ktorá Dom, spálil som svoj Chrám a vyhnal vali jednu tretinu noci, tri jednu štvrtinu. Teda pre
nás prenáša zo zeme na nebo. Rozdele- som ich medzi národy sveta.
tých, ktorí delili noc na tri stráže, konèila prvá štyri hodiny po tom, keï nastala tma, a pre tých, ktonie na tri èasti sa ukazuje metafyzické.
Z neba prechádza text znovu na zem Uèili: povedal rabi Josi: Raz som išiel rí ju delili na štyri, po troch hodinách.
Ozvena (Bat kol). V talmudskej literatúre
k rozprávaniu o tom, ako bol rabi Josi po ceste a vošiel som do jednej zrúca- oznaèuje nižší stupeò prejavu Najvyššieho. Na
v rozvalinách Jeruzalema. Tým sa za- niny zo zrúcanín Jeruzalema, aby som rozdiel od proroctva, ktoré bolo prerušené od
èiatok Talmudu nestáva bohato ozdo- sa pomodlil. Prišiel Elijahu, nech je Malachiju, Zachariju a Chagaja, ozvena pokraèovala (Pod¾a Joma
benou vstupnou bránou, ale boènou spomínaný v dob9b). „Od toho èasu,
bránkou do labyrintu významov, pra- rom, a strážil ma
ako zomrel Malachija,
vidiel, podobenstiev a spomienok, vo vchode a (èakal
Zacharija a Chagaj, bol
ktorý nemá zaèiatok ani koniec.
na mòa), kým nedar proroctva Jisraelu
skonèím modlitbu.
odòatý, ale Bat kol
bolo ešte poèut’.“
Potom, ako som
***
Svedectvo Bat kol
skonèil modlitbu,
nemalo autoritu v prijími povedal: Pokoj
BRACHOT 2a 3a
maní halachických rozMišna. Odkedy èítame veèer Šma? s tebou, rabi!
hodnutí (Bava mecija
Od hodiny, keï prichádzajú koheni
Povedal som mu:
59b). Spolu s tým sa
však o Bat kol prehlajest’svoj podiel, do konca prvej –strá- Pokoj s tebou, rabi
suje: To i to sú slova žiže, sú slová rabiho Eliezera. Uèenci a môj uèite¾! Povevého Boha, ale domu
hovoria: Do polnoci. Rabi Gamliel dal mi: Syn môj,
Hilelovmu patrí halahovorí: Kým nevystúpia zore.
preèo si vošiel do
cha (Eruvin 13a).
Jednorožec, linoryt z cyklu Maase Berešit.
Gemara. Do konca stráže. Z èoho tejto zrúcaniny?
vychádza rabi Eliezer? Predpokladá, Povedal som mu: Modlit’ sa. Povedal (Malá ukázka z rozsáhlých textù, které
že v noci boli tri stráže, bolo to do mi: Mal si sa modlit’po ceste. Povedal z hebrejštiny pøeložil V. Trabalka, je pøeštvrtej noènej hodiny. Keï predpokla- som mu: Bál som sa, že ma prerušia tištìna z knihy Antológia Talmudu pod¾a
dá, že boli v noci štyri stráže, bolo to prechádzajúci po ceste. Povedal mi: A. Steinsaltza, kterou vydala Izraelská obchodná komora na Slovensku v roce 2016.
do tretej noènej hodiny. Vždy predpo- Mal si sa modlit’krátku modlitbu.
V tej chvíli som sa od neho nauèil Texty – kromì poznámek – jsou v knize
kladal, že v noci boli tri stráže, aby
nám dal vediet’, že ako boli stráže na tri veci: Nauèil som sa, ze nemáme uvedeny rovnìž v originální hebrejské
verzi.)
nebi, tak boli stráže aj na zemi.
vchádzat’do zrúcanín, nauèil som sa,
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ODKUD POCHÁZELI
A. GOLDSTEIN ÈI J. BRADY
Informace z prùzkumù židovských høbitovù v jižních Èechách
Probíhající prùzkum židovských høbitovù, který provádí spoleènost Matana,
a. s., ve spolupráci s Židovským muzeem
v Praze, se soustøeïuje na høbitovy dnešního Jihoèeského kraje. V souèasnosti
probíhá dokumentace a zhotovení databází z údajù náhrobních nápisù u poslední
tøetiny høbitovù. Celkem 46 høbitovù na
tomto území obsahuje necelých 10 000
kamenù, z nichž každý je oznaèen vlastním èíslem na základì zhotoveného plánu. Nejrozsáhlejší høbitovy èítají nìkolik
set náhrobkù (napø. Kolodìje nad Lužnicí
pøes 500 náhrobkù), nejmenší høbitovy
jen nìkolik desítek (Hoštice, Osek u Strakonic, Tøeboò). Území dnešního Jihoèeského kraje zahrnuje èást historické Moravy a souèástí projektu jsou rovnìž
høbitovy v Dolním Bolíkovì, Markvarci,
Olšanech a Píseèném.
NOVÁ ZJIŠTÌNÍ
Podrobný archivní prùzkum posouvá znalosti o poèátcích židovského osídlení v jednotlivých komunitách a dokumentace pøináší nová zjištìní o nejstarších náhrobcích.
Prùbìžné výsledky pøekvapivì ukazují, že
se na jihu Èech vyskytují jednotlivé náhrobky z konce 16. století, prozatím však byly
nalezeny pouze v Jindøichovì Hradci

Náhrobek Agnes (Ejdl), manželky Marka Metzla,
1872, Stráž nad Nežárkou. Foto autorka.

a v Kolodìjích nad Lužnicí. U dalších høbitovù se posouvá datace jejich založení obìma smìry. V nìkterých pøípadech høbitov

pochází z mladší doby, než se dosud soudilo
(napøíklad høbitov v Jistebnici, založený kolem roku 1630 s náhrobky poèínajícími koncem 17. století). Naopak høbitov komunity

Pasová fotografie Oty Synka, dvacátá léta 20. století,
Národní archiv v Praze.

v Mladé Vožici ležící na katastrálním území
Bìleè, jehož vznik dosavadní literatura kladla do 18. století, byl založen už po polovinì
17. století a nejstarší pohøby jsou doloženy
již v sedmdesátých letech 17. století.
PØEDCI LEA WINTERA
A SOUROZENCÙ BRADYOVÝCH
Jedním z pøínosù projektu je nalezení a urèení pøedkù významných historických
osobností, což se doposud podaøilo na nìkolika høbitovech. Na høbitovì v Babèicích jsou pod jednoduchými náhrobky pohøbeni prarodièe LEA (LVA) WINTERA
(1876–1935), èeského sociálnìdemokratického politika, ministra v nìkolika vládách, znalce sociálního zákonodárství
a iniciátora zákona o osmihodinové pracovní dobì a nemocenském pojištìní. Dìd
Leopold (hebrejským jménem Levi) byl
v dobì úmrtí majitelem vinopalny v nedaleké Horní Svìtlé. Po dìdovi získal Leo
své osobní jméno, èasem pøemìnìné na
Lev. Letopoèet úmrtí na náhrobku (1868)
se neshoduje s matrièním údajem, který
uvádí rok 1863. V tomto pøípadì je tøeba
pøiklonit se ke sdìlení z archivních prame-

nù, protože na náhrobcích se vyskytují obèas chyby v dataci. Babièka Lea Wintera
se jmenovala Anna Chajele a pocházela
z Radenína z významné rodiny Tellerù;
zemøela ve vìku 63 let roku 1876.
Zajímavou rodinnou historii pøedstavují
náhrobky pøedkù JIØÍHO BRADYHO (nar.
1928), kanadského podnikatele s èeskými
koøeny, pøeživšího holokaust, jenž se angažoval a angažuje na pomoc obnovy demokracie po pádu komunismu i v pøipomínání
památky obìtí šoa, a jeho sestry HANY
(1931–1944 Osvìtim-Bøezinka). Rodina,
pùvodním pøíjmením Metzl, je zaznamenaná na poèátku 19. století v Pøehoøovì, poté
pøesídlila na panství Stráž nad Nežárkou,
kde byli na zdejším høbitovì na katastrálním
území Pístina v 1. polovinì 19. století pohøbeni dva její èlenové (Elchanan a Kejla,
1834 a 1842). Pozdìji se rodina Metzlových
pøesunula zèásti do Tøebonì a zèásti do Líšova u Èeských Budìjovic. Ve Stráži pohøbívali až do založení tøeboòského židovského høbitova v závìru 19. století, který se
ve 20. století stal jejich posledním místem
spoèinutí. Mezi pohøbenými na obou høbitovech se nacházejí pøímí pøedci sourozencù
Bradyových. Ve Stráži jsou pohøbeni jejich
praprarodièe Markus aAgnes Ejdl Metzlovi,
1890 a 1872, a v Tøeboni prarodièe Michael
a Eleonora Metzlovi, 1901 a 1913.
DÌDOVÉ ANGELA GOLDSTEINA
A BRATØÍ SYNKÙ
Na milevském židovském høbitovì zaujme náhrobní kámen, jako jediný vsaze-

Náhrobek Jacoba (Jaakova Cviho) Sinka, syna Avrahama a Sary, 1895, Mladá Vožice. Foto autorka.

ný do ohradní zdi. Oznaèuje hrob Abrahama Goldsteina (1809–1887).
(pokraèování na str. 26)
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IZRAEL: Velmoc narozených dìtí
Když padne otázka, èím se Izrael vymyká
z vyspìlého Západu, èlovìk zabrousí i do
klišé. Snad každý ví, že povinnou vojenskou službou, kterou vykonávají i svobodné ženy. Ale je tu i další výrazný rozdíl. Zatímco porodnost ve vyspìlém svìtì
klesá, v Izraeli v posledních letech stoupá. Je to tak pozoruhodné téma, že magazín Mosaic vydal obsáhlý text s titulem
„Demografický zázrak Izraele“. Autorem
je historik a politolog Ofir Haivry, viceprezident Herzlova ústavu v Jeruzalémì.
V MÌØÍTKU GENERACÍ
Demografie zkoumá zmìny odehrávající se v mìøítku generací. Z toho plyne,
že pro jejich vysvìtlení je tøeba se také
o dvacet, tøicet èi více let vrátit. A tak to
dìlá i Ofir Haivry.
Letos Izrael slavil 70 let
nezávislosti. Pøipomínal si
úspìchy na poli vojenství,
moderních technologií,
ekonomiky, kultury i náboženského života. V øadì
ohledù se letošek podobal
roku 1998, kdy se slavilo
50 let státu, ale v jednom
byl oproti dnešku velký
rozdíl. Ponìkud neblaze
totiž pùsobily tehdejší populaèní výhledy.
Populaèní chování izraelských Židù ladilo s trendy vyspìlého svìta. Jinými
slovy porodnost klesala.
Velká pøistìhovalecká vlna
ze Sovìtského svazu (druhá alija) se již
vyèerpala. A Židé z Ameriky èi západní
Evropy se do Izraele až tak nehrnuli.
Proto se v té dobì objevily vážné a dobøe mínìné demografické výstrahy.
Tøeba ta, že Izrael by mìl dosáhnout
mírové dohody s Palestinci za každou
cenu. Už proto, že jinak (bude-li mít
pod svou správou Palestince ze Západního bøehu a Gazy) si neudrží židovskou
vìtšinu. Nedokáže si uchovat židovský
a demokratický charakter zároveò, øíkalo se tehdy. Výstrahy ještì pøitvrdily po
záøí 2000 a zaèátku druhé palestinské
intifády. Poèítaly i s Židy, kteøí budou
Izrael opouštìt.
A pøece se žádná z výstrah nenaplnila.
Druhou intifádu Izrael porazil vojensky
i politicky, pak se vzchopila jeho ekonomika a zaèala setrvale rùst. A Izraelci

zaèali plodit více dìtí. Porodnost izraelských Židù pøedstihla porodnost nejen
izraelských Arabù, ale i Arabù na Západním bøehu, a dokonce ve vìtšinì
zemí arabského a muslimského svìta.
Odkud se ten obrat vzal? Tak se ptá
Haivry a vrací se opìt do minulosti, tentokrát o sto let.
PØIJDE KOLAPS? NEPØIJDE?
Demografický pesimismus je spjat s vývojem sionismu. Simon Dubnov, židovský historik a oponent sionistù, napsal
již roku 1898, že „vytvoøení státu s významnou židovskou populací je nemožné“ a „v Palestinì bude v roce 2000 žít
nanejvýš pùl milionu Židù“.
A Roberto Bachi, pozdìjší zakladatel
Izraelského statistického úøadu, v roce

když se obával nárùstu arabské populace Izraele dokonce i v hranicích z èervna 1967: „Dosáhne-li (arabská menšina)
podílu 40 procent, židovský stát bude
anulován.“ Již zmínìný Arnon Sofer hovoøil o „demografickém kolapsu“.
Haivry má pro alarmisty jisté pochopení, nebot’vycházeli z reálných èísel. Plodnost žen ve vyspìlém svìtì klesla pod 2,1
dítìte, která ještì zaruèuje prostou reprodukci. Zvláštními pøípady jsou Írán èi Turecko, kde plodnost rapidnì poklesla ještì
døíve, než tyto zemì dosáhly vìtší ekonomické úrovnì (v Íránu z 6,2 na 1,7, v Turecku z 4,1 na 2,1 dítìte za tøicet let!).
A zcela zvláštním pøípadem je Izrael,
jenž jako prakticky jediný dosahuje vzestupu plodnosti.

KAM MÍØÍ TÌŽIŠTÌ
Úhrnná plodnost v Izraeli v roce 2015
èinila 3,13 dítìte na jednu ženu, a to pro
židovský i arabský sektor.
V praxi to znamená, že za
15 let (2000–2015) plodnost izraelských Arabek
klesla z 4,5 na 3,13 dítìte.
A plodnost izraelských Židovek za totéž období
stoupla z 2,6 na 3,13 dítìte.
To èíslo je pøekvapivé, ale
hlavnì stojí za podrobnìjší
rozbor, jak ho uvádí Ofir Haivry. Co se týèe ultraortodoxních Židovek, jejich plodnost
klesla asi o desetinu. U náboženských, leè nikoli ultraortodoxních žen plodnost nepatrnì stoupla. Výraznì stoupla
Demografický pesimismus se nenaplnil. Foto Karel Cudlín.
u tìch, jimž se øíká masorti
1944 spoèítal, že židovská populace („tradièní“), a to zvláštì u tìch, které se neZemì izraelské dosáhne k roku 1971 považují za nábožensky zvlášt’ zamìøené
poètu 1 900 000 lidí. Tím bude stále ješ- (o 20 procent). A o 15 procent stoupla plodtì v menšinì vùèi tamním Arabùm v po- nost u žen vyslovenì sekulárních.
Haivry to shrnuje slovy: dramatický náètu 2 186 000 lidí.
Demografický pesimismus posílil po rùst plodnosti napøíè židovskou populací
šestidenní válce, kdy zaèalo demogra- lze pøipsat rozhodnutí milionù rodin, žen
fické srovnávání Izraelcù a Palestincù. i mužù všech sociálních skupin, líèených
Již na zaèátku první intifády v øíjnu jako tradicionalisté, nenáboženští, ba seku1987 ho ukázal Thomas Friedman v no- lární. A aèkoli ještì neexistuje seriózní stuvinách The New York Times na èíslech die, která by rozklíèovala pøesné motivace,
Arnona Sofera z Haifské univerzity. Po- jisté závìry lze pøièítat hlavnì židovské
rodnost izraelských Židù tehdy byla 22 identitì a vzorcùm chování.
Za pozornost stojí i tento údaj: je znádìtí na 1000 obyvatel, u izraelských
Arabù 35 dìtí, u Arabù ze Západního mo, že Izrael soustøeïuje už 45 procent
bøehu 41 dìtí a v Pásmu Gazy èinila 47 svìtových Židù. Ale ze všech židovdìtí. Tato jasná èísla vedla k úvahám ských dìtí, které se na svìtì narodí, pøipadají na Izrael plné dvì tøetiny. To jaso „kalamitní“ arabské vìtšinì.
Této vizi podlehl v roce 2003 i tehdej- nì napovídá, kam se pøesouvá tìžištì
ZBYNÌK PETRÁÈEK
ší ministr financí Benjamin Netanjahu, pospolitosti.
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POCHMURNÉ CITACE ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Mám obrovský zájem, který je už utluèený desítkami let. Hlavnì na gymplu
jsem mìl zvláštní øetìzec pøíhod. Byli
jsme partièka – Milena Grušová, jejíž tatínek Jiøí Gruša byl disident, který byl
zavøený, a její dìdeèek byl Eduard Goldstücker. Židovský intelektuál, který byl
jedním z organizátorù liblické konference o Franzi Kafkovi. A v roce 1968 zdrhnul. Pak tam byla Hanka Skoumalová,
jejíž tatínek byl mimo jiné pøekladatel
Odyssea, ale to jméno zní taky klasicky
židovsky. A pak David Sís, což je docela
šílené jméno, a byl to syn slavného režiséra. A já. Mìli jsme paní uèitelku Hanu
Posseltovou, která pøišla do tøídy, ukázala èíslo z Osvìtimi a øekla: „Heleïte,
Hurvíni, tohle ale není mùj telefon.“
A zaèala nám vyprávìt, jak esesaèky nevidìly, ale polské dozorkynì prokopávaly nemocným vøedy. Mìli jsme Osvìtim
z první ruky. O této Hanì Posseltové,
která mimo jiné pøekládala Márqueze,
šla legenda, že se zachránila zázrakem
a že umìla devatenáct jazykù. Tøeba je
to kravina, nevím. Pozdìji vydala knihu
Máma a já, o putování Terezínem
a Osvìtimí. Mì strašnì ovlivnila.,“ odpovìdìl na otázku, zda má nìjaký specifický vztah k židovské kultuøe, spisovatel Jáchym Topol. (Ohlasy.info, 10. 7.)
!! Ve vìku 95 let zemøel 10. èervence
èestný obèan Ostravy, herec, režisér, divadelní øeditel a publicista Ludìk Eliáš.
Vìnoval se otázce holokaustu, poøádal pøednášky a besedy. Kvùli
svému židovskému pùvodu byl internován
v terezínském ghettu
a pozdìji pøežil vyhlazovací tábory v Osvìtimi-Bøezince a Sachsenhausenu i pochod smrti.
(nase-mesto.cz, 12. 7.)
!! Pøišel, vidìl, zvítìzil. Tak by se dal charakterizovat pobyt
rumunského filmového režiséra Radua
Judea na karlovarském filmovém festivalu. V hlavní soutìži mìl svùj nový snímek a odnesl si vavøíny nejvyšší: Køišt’álový glóbus za nejlepší film v hlavní
soutìži. Snímek se jmenuje se „Je mi
jedno, že se do dìjin zapíšeme jako barbaøi“. Název si vypùjèil z proslovu jednoho z rumunských dùstojníkù, kteøí

v roce 1941 veleli masakru Židù v Odìse. Právì Rumuni tu poté, co mìsto
ovládli, brutálnì a trýznivì zavraždili na
sto tisíc bezbranných a nevinných lidí.
Šlo o jeden z hrùzných poèinù takzvaného holokaustu. Pro Rumuny je to dodnes citlivá záležitost,
událost byla dlouho
zamlèována nebo pøekrucována. „Dnes je
už oficiálnì pøiznaná.
Po zprávì komise Elieho Wiesela ji uznala
i oficiální místa a taky
nejvyšší politické úøady v Rumunsku,“ øíká
Radu Jude. „Mezi bìžnými lidmi a ve spoleèenském diskurzu je to ale jinak. Tady
pøežívají názory z minulosti,“ dodává
k tomu. (Rozhlas.cz, 12. 7.) !! Letos si
v Èerveném Kostelci pøipomenou 150
let od úmrtí slavné Viktorky z románu
Boženy Nìmcové Babièka. Zajímavou
shodou okolností se ostatky Viktorky Židové kdysi ocitly na høbitovì, který døíve sousedil se zahradou domku Boženy
Nìmcové v Èerveném Kostelci. Proto
tam má na zahradì Viktorka svùj symbolický náhrobek. (ÈRo-hradec.cz, 15. 7.)
!! Jaké bylo soužití Nìmcù a Èechù,
køest’anù a Židù na území blízko hranic
pøed rokem 1938? A jak vnímají mladí
lidé události spojené s vyvražïováním
Židù? Na tyto otázky si
mohli odpovìdìt úèastníci nedávné èesko-nìmecké divadelní prezentace pod širým
nebem na místì zaniklé
obce Mostek. (Domažlický deník, 16. 7.) !!
Policie navrhla obžalovat bývalého tajemníka
hnutí Svoboda a pøímá
demokracie (SPD) Jaroslava Staníka kvùli nenávistným výrokùm ve snìmovnì. Jméno obžalovaného
mluvèí pražské policie Jan Danìk neuvedl, policie se ale v minulosti o Staníka
zajímala kvùli jeho nenávistným a rasistickým výrokùm na adresu Židù, Romù
a homosexuálù. Podle svìdkù výroky
pronesl koncem loòského øíjna ve snìmovnì. Ve zprávì o extremismu za první
ètvrtletí letošního roku odbor bezpeè-

nostní politiky ministerstva vnitra uvedl,
že hnutí SPD pøevzalo agendu extrémní
pravice. Hnutí ale podle zprávy nelze
oznaèit za extremistické podle definice
používané ministerstvem. Za nenávistnou ideologii SPD kritizovali i zástupci
národnostních menšin. Výhrady vùèi
SPD mìl napøíklad i bývalý ministr
spravedlnosti Robert Pelikán (ANO),
který SPD letos v únoru v rozhovoru
v Hospodáøských novinách oznaèil za fašistickou
stranu.
(echo24.cz, 18. 7.) !!
Festival židovské kultury Ha-Makom v Holešovì zaène už za pár
dní. Letos nese podtitul Sto let republiky
a mimo jiné pøinese
pøipomínku T. G. Masaryka formou výstavy
Masaryk a Svatá zemì. Novinkou je výlet na hrad Kurovice, kde došlo k unikátnímu nálezu starého nápisu z roku 1656,
který zde zanechali uprchlí Židé z litevského Vilna. „Jedná se o svìtovì ojedinìlou vìc, jsou to velmi pochmurné citace z Tóry, které vyškrábali do omítky,“
upozornil historik holešovské radnice
Karel Bartošek. (Slovácký deník, 21. 7.)
!! Festival židovské kultury Šamajim
v Tøebíèi pøipomene osudy místních lidí
odvleèených za druhé svìtové války do
koncentraèních táborù. „Jednomu z mála
pøeživších – Pavlu Friedovi – bude pøi
zahájení festivalu pøedáno èestné obèanství mìsta,“ povìdìla øeditelka mìstského kulturního støediska Jaromíra Hanáèková. Pøehlídka s koncerty, jež je
vìnována zachránci židovských dìtí Antonínu Kalinovi, se bude v židovské
ètvrti konat od 30. èervence do 4. srpna.
(MF DNES, 21. 7.) !! Navštívíme také
tábor, který organizuje Drahomíra Blažková a na kterém se podílí i její rodina,
dìti nevyjímaje. Tábor èeká i Vladimíra
s Romanou a jejich dìtmi, i když Romana se tu cítí o poznání lépe než Vladimír.
Ten se snaží spíše utíkat do okolních
lesù, a jak se ukazuje, vyhýbá se po èas
prázdnin také nìkterým pravidlùm, která
by mìl jako halachický Žid dodržovat.
Pátý díl dokumentárního seriálu Dokud
nás víra nerozdìlí o lidech, pro které jinakost není nepøekonatelnou pøekážkou
soužití. Vysílání: 5. 8., 12.50 hod., ÈT2.
Opakování: 10. 8., ÈT2., 11. 8., ÈT2.
(Scéna.cz, 22. 7.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Pøed 85 lety, 23. srpna 1933, zemøel
v Kalksburgu u Vídnì rakouský architekt, návrháø nábytku a teoretik archiPøed 100 lety, 13. srpna 1918, se tektury èeského pùvodu ADOLF LOOS
v Brnì narodila èeskoslovenská a po- (narodil se 10. 12. 1870 v Brnì). Jeho
sléze americká mistrynì svìta ve stol- tvorba je výraznì spjata s osudy pražním tenise GERTRUDE KLEINOVÁ ských a plzeòských židovských podni(zemøela 9. 4. 1975 v Las Vegas). Mo- katelù, pro které ve dvacátých a poèátravská rodaèka pocházela z velmi kem tøicátých let navrhoval vily i jejich
chudé židovské brnìnské rodiny, která interiéry, s dcerou jednoho z nich, Claire
byla do znaèné míry odkázána na so- Beckovou, se roku 1929 dokonce oženil
ciální pomoc židovské obce a malá (viz Rch 7/2016, 10/2017).
Gertrude si musela pøivydìlávat na žiPøed 15 lety, 23. srpna 2003, zemøel
vobytí ještì bìhem studentských let. v Praze èeský rozhlasový režisér, herec
Ke sportu se dostala v brnìnském ži- a pøekladatel JOSEF SCHWARZ-ÈERVINdovském sportovním klubu Maccabi, KA (nar. 16. 6. 1915 v Luži). Pøed válkde se nejprve vìnovala atletice. Poz- kou studoval herectví, v bøeznu 1938 se
dìji však „pøesedlala“ na stolní tenis, mu (spolu s pøítelem Pavlem Tigridem)
ve kterém dosáhla skvìlých úspìchù podaøilo na poslední chvíli uprchnout
a ve druhé poloz okupované revinì tøicátých
publiky, poté pùlet patøila ke
sobil v èeském
svìtové špièce.
vysílání v BBC.
Na svìtových
Po návratu z exišampionátech
lu zaèal v roce
v
anglickém
1947 pracovat
Wembley v roce
v Èeskosloven1935 a v Praze
ském rozhlase,
roku 1936 získde s pøestávkou
kala s èeskoslov roce 1950 (kdy
venskou reprebyl propuštìn)
zentací
dva
pùsobil až do své
tituly mistrynì
smrti. Režíroval,
svìta v týmoinscenoval èi hevých soutìžích.
recky ztvárnil
Tøetí a zároveò
nìkolik set básposlední zlatou
nických, prozamedaili pøidala
ických a dramave
smíšené
tických textù,
dvouhøe s Milobyl též skvìGertrude Kleinová ve 30. letech. Foto archiv.
slavem Hamrem
lým pøekladatena pražském mistrovství svìta. Do její lem z angliètiny (W. Saroyan, E. A.
nadìjnì se rozbíhající kariéry však Poe, W. Faulkner ad.).
krutì zasáhla nacistická okupace:
O nìkolik dnù pozdìji, pøed 15 lety,
v prosinci 1941 byla spoleènì se svým 31. srpna 2003, zemøel Èervinkùv pøímanželem deportována do ghetta v Te- tel a kolega z BBC, novináø, publicista,
rezínì, odkud byli oba posléze odveze- spisovatel, editor, vydavatel a politik
ni do Osvìtimi. Zatímco Kleinové se Pavel Tigrid (pùv. jm. Schönfeld; nar.
podaøilo vyhlazovací tábor pøežít, její 27. 10. 1917). O jeho rodinì, životì
manžel byl zavraždìn. Holokaustu a díle jsme psali pomìrnì nedávno
však unikl trenér Kleinové Eric Vogel, u pøíležitosti jeho stého výroèí narozekterý se stal jejím druhým manželem ní (viz Rch 10/2017), a tak jen pøipoa doprovodil ji do emigrace do USA meòme, že patøil k nejvýznamnìjším
v roce 1948. Dalších významných symbolùm odporu proti totalitáøským
sportovních úspìchù se však již Klei- režimùm a obrany demokracie a tolenová nedoèkala. V roce 1994 byla po- rance, které èeská spoleènost kdy mìla.
smrtnì uvedena do mezinárodní židov- K osobnostem, které nyní tak citelnì
ské sportovní Sínì slávy.
scházejí.
(ra, am)
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ZEMØELA MARTA DAVOUZE
Ètvrtého èervence zemøela ve Francii,
kde strávila poslední léta života, Marta
Davouze, kterou jsme znali pøedevším
jako Martu Železnou, nakladatelskou
redaktorku, a po roce 1990 zejména
jako øeditelku Centra Franze Kafky, jehož organizaci a provozu vìnovala hodnì let i úsilí. Devadesátá léta minulého
století mìla, zejména ve své první polovinì, zvláštní a málokdy se opakující atmosféru i klima. Nezáleželo tehdy, alespoò v nìkterých oblastech, pøedevším
na tom, co kdo je podle titulu èi podle
funkce, ale spíš na tom, co opravdu
dìlá, co umí a jak pro uskuteènìní svých
nápadù a cílù dokáže získat ty pravé
lidi. Jistì k tomu bylo potøeba také sehnat peníze a vytvoøit podmínky, ale jak
ještì nebylo všechno rozdáno a rozdìleno, podaøilo se ledacos, co by pozdìji ve
stejné podobì vzniklo jen tìžko.
Marta se Centru Franze Kafky a jeho
provozu vìnovala s obdivuhodnou energií. Pùsobilo tehdy v prostorách domu
proti orloji na Staromìstském námìstí
a fungovalo jako klub a nakladatelství,
bylo tam Café Milena, výstavní síò
a knihovna pro èleny centra i pro ostatní
zájemce. Byla to vlastnì trojjediná firma: Spoleènost, Centrum a Nakladatelství (vše Franze Kafky).
Když jsme na konci roku 1997 pøipravovali rozhovor pro Rch (otištìný v lednu 2008), bylo už hodnì vìcí v chodu –
vycházely sebrané spisy Franze Kafky
a Karla Poláèka, vypisovala se literární
soutìž o cenu Maxe Broda, jednalo se
o soutìži na Kafkùv pomník, právì probíhala výstava Roberta Piesena... Bylo
pøíjemné se tam èas od èasu zastavit, na
program nebo jen tak, na sklenièku.
Problémy byly: s nájmem domu, setrvale s financemi, obèas s magistrátem, spoleènost se stìhovala, mìnila
personálnì a také Marta jednoho dne
odešla, ze spoleènosti a pak i z Èech,
aby se usadila ve francouzské Bretani
a zaèala tam žít podle svých pøedstav,
jak to ale ostatnì do jisté míry dìlala
vždycky. Také psala a vydávala ètenáøsky úspìšné knížky – ale to už je jiná
kapitola.
Za své pùsobení v „Kafkárnì“, jak
jsme té instituci všichni øíkali, si rozhodnì zaslouží uznání a dobrou vzpomínku.
Protože Kafkárna patøila k tomu, co se po
devadesátém roce nakonec i docela povedlo a pøineslo výsledky.
(jd)
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Irwin Shaw
LÁSKA V TEMNÉ ULICI
! Paøíž, New York, Švýcarsko, zapadlý
kout amerického venkova – to všechno
jsou místa, která Irwin Shaw, jeden z nejlepších amerických prozaikù 20. století,
mistrovsky zachytil ve své povídkové
sbírce Láska v temné ulici. V jeho civilních pøíbìzích nejednou zazáøí lidská
nìha, nesobeckost, obìtavost a upøímný
cit. Povídky dosahují po formální stránce
vysoké úrovnì, vynikají jak vtipnými dialogy, tak skvìlou kresbou charakterù.
Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2018
(2. vydání). Z angliètiny pøeložila Heda
Kovályová; 344 stran, dop. cena 347 Kè
(v e-shopu nakladatelství 278 Kè).
W³adys³aw Szpilman
PIANISTA
! Knihu Smrt mìsta (Œmieræ miasta,1946,
è. 2003 pod názvem Pianista) nepsal autor
ani tak pro ètenáøe jako spíše pro sebe. Pomohla mu vyrovnat se s šokujícími událostmi, které bìhem holokaustu zažil; vyèistil si díky ní hlavu i srdce a dokázal pak
zaèít znovu. O svých váleèných zážitcích
totiž témìø vùbec nemluvil. Zaèátkem šedesátých let se nìkterá nakladatelství pokoušela zpøístupnit tuto knihu dalším generacím ètenáøù, ale vyšla až po více než
padesáti letech v Nìmecku a v roce 2000
v Polsku. Ve Velké Británii a v USA byl
román vyhlášen nejlepší knihou roku 1999
a v roce 2002 byl oznaèen za nejlepší knihu roku i francouzským literárním èasopisem Lire. Byl pøeložen do mnoha dalších
jazykù. V Èesku zatím vyšel jen jednou,
pøed patnácti lety.
Filmová adaptace Romana Polañského
z roku 2002 je nepochybnì jedním z nejdùležitìjších váleèných snímkù všech dob,
protože pøímo reálnì rekonstruuje klima
a kolorit doby a vypovídá o historické
pravdì díky své jedineèné nestrannosti.
Získala tøi Oscary, Zlatou palmu v Cannes,
deset polských Orlù a další významná
ocenìní.
Vydalo nakl. Argo (Filmová øada) v Praze roku 2018. Z polštiny pøeložila Helena
Stachová; 206 stran, dop. cena 248 Kè.
Wolfram Wette
ROTMISTR ANTON SCHMID
Hrdina humanity a zachránce Židù
! Biografie z pera nìmeckého vojenského
historika zachycuje osudy pøíslušníka
wehrmachtu, který v dobì holokaustu jako
jeden z mála nìmeckých vojákù aktivnì
a nezištnì pomáhal Židùm. Za tuto èinnost
byl odsouzen a 13. dubna 1942 popraven.
Pøíbìh Schmidova zdánlivì obyèejného hrdinství lze èíst jako románové vyprávìní,
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

ale také jako lekci mravnosti pro všechny,
kdo se vymlouvají „na dobu“ nebo „na
rozkazy“. Kniha je též brilantní ukázkou
historické práce o „obyèejném èlovìku
z lidu“, pøi níž se badatel musí vyrovnat
s nedostatkem primárních pramenù.
Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2018.
Z nìmèiny pøeložila Daniela Petøíèková;
320 stran, dop. cena 327 Kè (v e-shopu
nakl. 262 Kè).
Henry-Louis de La Grange
GUSTAV MAHLER
! Biografie rakouského skladatele Gustava Mahlera z pera jeho nejvýznamnìjšího
životopisce, francouzského muzikologa
Henryho-Louise de La Grangea, autora
ètyødílného životopisu tohoto skladatele.
Èerstvì vydaná publikace je autorovým
aktuálním poèinem z roku 2007, v nìmž
se s úspìchem pokusil o novou, byt’struènìjší syntézu dosavadních poznatkù, prostou jakéhokoli schematismu. Vzhledem
k autorovì dùvìrné znalosti skladatelova
života i díla se jedná o mimoøádný portrét
umìlce s èeskými koøeny, které se nezanedbatelnì odrazily i v jeho tvorbì.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2018.
Z francouzštiny pøeložila Danuše Navrátilová; 616 stran, dop. cena 448 Kè.
Jan Dvoøák, Adam Hradilek
ŽIDÉ V GULAGU
! Publikace Židé v gulagu. Sovìtské pracovní a zajatecké tábory za druhé svìtové
války ve vzpomínkách židovských uprchlíkù z Èeskoslovenska pøináší 21 rozhovorù

s èeskoslovenskými uprchlíky židovského
pùvodu, kteøí se v letech 1939–1941 ocitli
v sovìtských pracovních èi zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židù pùvodem z Èeskoslovenska, kteøí
se útìkem na východ sice vyhnuli útlaku
ze strany nacistických a maïarských okupantù èi slovenských fašistù, ale vìtšina
z nich byla Sovìty za nelegální pøekroèení
hranice, špionáž a další vykonstruované
trestné èiny odsouzena k mnohaletým
trestùm nucené práce v táborech Gulagu.
Specifickou skupinu pak tvoøili Židé,
kteøí buï zbìhli, èi padli do sovìtského
zajetí jako èlenové pracovních jednotek
maïarské armády.
Publikace mapuje ètyøi vlny útìkù –
z protektorátu, z nacistického tábora
v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze zmínìných pracovních jednotek. Každá kapitola
je uvedena popisem okolností vzniku
uprchlické vlny a jejích specifik. Na tento
úvod pak navazuje soubor rozhovorù s pamìtníky, které autoøi publikace sami zaznamenali nebo získali z archivù po celém
svìtì. Rozhovory doplòují nedávno odtajnìné a zpøístupnìné dokumenty a fotografie z archivù NKVD, které se autorùm podaøilo dohledat zejména v ukrajinských
archivech. Kniha vyšla s podporou Nadaèního fondu obìtem holokaustu.
Vydal Ústav pro studium totalitních režimù v Praze roku 2017. 296 stran, dop.
cena 305 Kè.
Gershom Scholem
HLAVNÍ PROUDY
ŽIDOVSKÉ MYSTIKY
! Hlavní proudy židovské mystiky jsou
dnes už klasickou oborovou prací, již ocení nejen odborníci – hebraisté, religionisté
èi historici filosofie. Autor vykládá látku
systematicky, pøehlednì a ètivì, takže dílo
je pøístupné i širší kulturní ètenáøské obci.
Kniha vyšla nejprve v anglickém autorizovaném pøekladu již v roce 1941 (Schocken
Publishing House) a v nìmèinì pak pod titulem Die jüdische Mystik in ihren Haupströmungen v roce 1957 v nakladatelství
Suhrkamp. Dílo bylo pøeloženo do øady
jazykù a znovu a znovu vydáváno v nìmèinì a v angliètinì. Mezi èeskými hebraisty jej vysoce oceòoval prof. Vladimír Sadek – napø. ve své knize Židovská mystika
(2003), v níž se zabývá pøevážnì kabalou,
na Scholema mnohokrát odkazuje. Vydání
této knihy v èeském pøekladu zaplòuje
velkou mezeru, která v tomto oboru až doposud v èeské pøekladové literatuøe existovala.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2018.
Z angliètiny pøeložil Martin Machovec;
560 stran, dop. cena 498 Kè.
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DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
! V nedìli 12. srpna bude v rámci druhého roèníku Dne židovských památek v ÈR
otevøeno pøes padesát vybraných židovských památek v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku. Návštìvníci budou moci zhlédnout i høbitovy a synagogy, které nejsou
volnì pøístupné nebo prošly v posledních
letech nákladnou rekonstrukcí. Akci poøádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se
Správou budov a høbitovù a. s. Matana,
Federací židovských obcí v ÈR, židovskými obcemi v Brnì, Karlových Varech, Liberci a Teplicích a také s dalšími regionálními partnery. Konání Dne židovských
památek je podpoøeno pøíspìvkem Nadaèního fondu obìtem holokaustu.
„Aèkoli je Den židovských památek zamìøen pøedevším na regionální památky,
v Praze budou moci návštìvníci zdarma
navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde
jsou umístìny expozice dokumentující obnovu židovských høbitovù a synagog po
roce 1990,“ uvádí Pavel Veselý z pražské
obce, hlavní koordinátor akce.
Upozornil, že mezi letos zpøístupnìnými objekty návštìvníci naleznou napøíklad
židovský høbitov v Kolínì, který lze po
Starém židovském høbitovì v Praze pova-

Synagoga v Mikulovì. Foto JD.

žovat za druhý nejvýznamnìjší židovský
høbitov v Èeské republice.
Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektù
z projektu Revitalizace židovských památek 10 hvìzd, které bude možné navštívit
za zvýhodnìné vstupné. Památky budou
pøístupné vìtšinou od 10.00 do 17 hodin.
Pokud celodenní otevøení není z rùzných
dùvodù možné, bude památka pøístupná
alespoò v èásti uvedeného èasu. Konkrétní
otevírací èasy budou uvedeny v týdenním
pøedstihu v každém detailu památky v mapì lokalit, kterou naleznete na https://sites.google.com/site/denzidovskychpamatek
/mapa-lokalit.
ULOUPENÉ UMÌNÍ
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Židovská obec Praha zve na výstavu
Uloupené umìní v Jeruzalémské synagoze (Jeruzalémská ulice, Praha 1), která pøi-

KULTURNÍ
POØADY
bližuje problematiku výzkumu provenience umìleckých dìl zkonfiskovaných v období druhé svìtové války a zpùsoby, jakými byl v prùbìhu nacistické okupace
zabavován židovský majetek.
Je pøístupna do 31. 8., otevøeno dennì
kromì soboty a židovských svátkù vždy
od 10 do 17 hodin.
VARHANNÍ KONCERT
A PROHLÍDKA
! V srpnu pokraèuje cyklus varhanních
koncertù v Jeruzalémské synagoze: dne
15. 8. od 18.00 hraje Martin Moudrý. Program: Martin Moudrý – Improvizace; Max
Reger: Monologe, op. 63 (výbìr). Vstupné
je dobrovolné.
! Dne 30. 8. se v synagoze od 19 hodin
koná komentovaná prohlídka s úvodním
varhanním koncertem Václava Petera.
Vstupné: dospìlí 80 Kè, dìti do 6 let zdarma; dìti 6–15 let a studenti 50 Kè.

JIÈÍNSKÝ ŠOULET
! Minifestival židovské kultury v Jièínì
se letos koná 26. srpna a jeho organizátor,
o. p. s. Baševi, zve na následující program: v 10 hodin zaèíná komentovaná
prohlídka v Jièínì-Sedlièkách (sraz pøed
høbitovem); od 14 hodin se koná pøednáška historièky Heleny Krejèové o uloupeném umìní v dobì nacismu (v domì Ži-

Synagoga v Jièínì. Foto Jiøí Stach.

dovská 100) a od 18 hodin se uskuteèní
koncert skupiny Rejbele, která v synagoze
zahraje klezmer, jidiš a balkánské písnì.
PØÍBÌHY TICHÉHO ÚDOLÍ
! Støedoèeské muzeum v Roztokách pøi-

SYNAGOGA TURNOV
! Dne 25. 8. od 18 hodin se v synagoze
koná koncert skupiny Rejbele, která zahraje klezmer, jidiš a balkánské písnì.
! Po dobu prázdnin až do konce záøí bude
na ženské galerii pøístupna výstava obrazù
s názvem Sedmiramenný svícen.
Zahrnuje díla s židovskými motivy od
Petra-Lubomíra Štíchy a jeho kolegù
umìlcù Dana a Any Neamuových, Ludmily Dyakonchuk, Monti Kubrika, Radka
Skopce a Martina Šrámka.
Výstava je pøístupná v otevírací dobì
synagogy, dennì od 9 do 17 hodin, v záøí
je v pondìlí zavøeno.
DESET HVÌZD
! Rekonstruované synagogy Èech a Moravy zvou v létì kromì svých stálých expozic na zajímavé výstavy a kulturní
akce. V synagoze v Mikulovì lze do konce záøí zhlédnout bronzové plastiky Václava Kostrohryze; synagoga v Úštìku
zve do konce srpna na výstavu kreseb
Marka Podwala, vìnovaných právì židovským památkám, které byly rekonstruovány v letech 2010–2014 v rámci
projektu Deset hvìzd; dne 11. 8. od 17
hodin se v synagoze koná kytarový recitál Josefa Gušlbauera; v bývalé židovské
škole v Jièínì (Židovská 100) mùžete vidìt výstavu fotografií z Izraele od Lukáše
Falteiska a maleb Krajiny Izraele od
Máøí Mikšaníkové. Více o programech
viz www.10hvezd.cz.

pravilo výstavu mapující osudy židovských
osobností, které v Roztokách pøed válkou
žily a postavily zde své architektonicky pozoruhodné vily. Z nich je pak vyhnala nejprve nacistická a pak komunistická zvùle.
Výstava je pøístupná na panelech na
prostranství pøed rekonstruovaných ateliérem sochaøky Zdeny Braunerové, pøístupna je do 28. øíjna, od støedy do nedìle,
10–18 hodin. Vstup zdarma (více viz minulé èíslo Rch).
FESTIVAL UM UM
! Ve dnech 17.–19. srpna se ve Staré ¼ubovni na Slovensku koná již posedmé komunitní festival souèasného divadla a umìní
Um Um. Jeho cílem je propojovat souèasné
umìní s multietnickou historií a tradicemi
staré Spiše. Každý rok je zamìøen na vztahy
mezi nìkterými z mnoha etnik, která se zde
setkávala, støetávala, ovlivòovala – a z nichž
nìkterá se v oblasti setkávají, a dokonce
i prolínají dodnes. Tématem loòského roèníku byl vztah Slovákù s Èechy a Rusíny, letos
se úèastníci soustøedí na vztah Nìmcù, Židù
a Slovákù ve Staré ¼ubovni.
Tøídenní festival je založen na umìleckých
výstupech vzájemnì se doplòujících ètyø
multimediálních projektù, nazvaných Symposium Theatrum, Symposium Pictum,
Symposium Musicum a Observatorium.
Doplòují je divadelní a hudební produkce,
diskuse, filmové projekce, workshopy i další
doprovodné programy pro dospìlé i dìti
(více o programu viz umumfestival.com).
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

NOVÉ KAMENY
ZMIZELÝCH
! Ve dnech 16. a 17.
srpna bude Günter
Demnig v Praze pokládat 23 kamenù zmizelých (Stolpersteine).
Nové pamìtní kameny
budou položeny na
následujících místech
a v tìchto èasech: 16. 8. 19.00: Lucemburská
40; 17. 8. 8.00: Platnéøská 9; 9.00: Lodecká
3; 9.45: Železná 20; 10.30: Dlouhá 52; 11.30:
Veletržní 17; 12.30: Jugoslávských partyzánù; 13.30: Pod Vyhlídkou 13; 15.30: Legerova 33; 16.15: Bìlehradská 61; 17.15: Sekaninova 38 a v 18.15: Stroupežnického 522.
VÝSTAVA
V TRENÈÍNSKÉ SYNAGOZE
! Toto som napisal, toto som namalovala.
Pod tímto názvem se v synagoze v Trenèínì uskuteènila 4. èervence vernisáž výtvarnice Katariny Zemkové. Své básnì pøednesl známý slovenský básník, esejista
a textaø øady hitù a muzikálù Ján Štrasser.
Hudební doprovod zajistila Eliška Magalová skladbami z filmù Schindlerùv seznam a Bídníci. Výstava potrvá do 9. srpna a je pøístupná od pondìlka do pátku
mezi 10.00 a 17.00 hodinou.

ERRATA
! Omlouváme se ètenáøùm za chybu
v èlánku Dìti Maislovky (Rch 6/2018,
str. 17). V textu je zmínìna Velká Cerekev, jedná se samozøejmì o mìsteèko
Nová Cerekev.
ZEMØEL LUDÌK ELIÁŠ
Ve vìku 95 let zemøel 10. èervence herec, režisér, divadelní øeditel a publicista

Udìkk Eliáš, 2013. Foto archiv.

a také èestný obèan mìsta Ostravy Ludìk Eliáš (pùv. jménem Eckstein).
Narodil se roku 1923 ve Slaném. Za nìmecké okupace nemohl dokonèit gymnaziální studia, jako Žid byl posléze roku
1942 s rodièi internován v terezínském
ghettu. Poprvé se zde dostal k divadlu.
Z Terezína byl deportován do Osvìtimi

a Sachsenhausenu,
pøežil i pochod smrti.
Po válce nastoupil
vojenskou službu, již
absolvoval v Armádním umìleckém souboru, poté získal angažmá v oblastních
divadlech ve Slaném,
v Písku a Èeských Budìjovicích, zatímco jeho bratr Zdenìk
v roce 1948 emigroval a stal se jedním
z prvních redaktorù Rádia Svobodná Evropa. Roku 1956 nastoupil L. Eliáš do ostravského Divadla Petra Bezruèe a v letech
1961–1966 zde pùsobil jako øeditel, nìkolik her také sám režíroval, zahrál si i ve filmu. V letech 1966–1970 pracoval v ostravském studiu Èeské televize, a to jako
moderátor, dramaturg a vedoucí umìlecké
redakce. Po sovìtské okupaci v srpnu 1968
vysílal nìkolik dní z ještì svobodného improvizovaného studia v prostorách vysílaèe v Hošt’álkovicích. Za normalizace byl
z televize propuštìn a vrátil se k herectví,
v Divadle Petra Bezruèe pùsobil do poloviny osmdesátých let. Po pádu komunismu
se objevil v nìkolika filmech a televizních
inscenacích (Nejvìtší z Pierotù, Píseò o lítosti ad.). O jeho životních osudech natoèil
Petr Lokaj dokument Osud è. A2026.
Až do smrti pøednášel, pøedevším pro
støedoškoláky (ale nejen pro nì), o své
zkušenosti z holokaustu, o pobytu v ghettu, koncentraèních táborech, pravidelnì
jezdil se studenty do Osvìtimi. Pøátelé
a lidé, kteøí mìli možnost L. Eliáše poznat,
hovoøí o jeho velké životní síle a optimismu. V rozhovoru pro Lidové noviny odpovìdìl na otázku „Prožil jste hodnì dramatický život, cítil jste nìkdy skuteènou
beznadìj?“ takto: „Nepøipouštìl jsem si to.
Asi cítil, ale nechtìl jsem to pøijmout, ponìvadž to èlovìka ubíjí a bere mu to jistotu, nadìji a znervózòuje ho to a vùbec je to
ošklivej stav. Vždycky to nìjak musí jít.“
Pohøeb se uskuteènil v úzkém rodinném kruhu.
red
ZEMØELA
VÌNCESLAVA DEZORTOVÁ
Dne 18. èervence podlehla dlouhé a tìžké
nemoci ve vìku 74 let novináøka a spisovatelka Vìnceslava Dezortová. Autorka
nìkolika životopisných knih a dvou detektivních pøíbìhù spravovala též peèlivì
a obìtavì fotoarchiv svého manžela Jovana Dezorta. Spolupráce s ní jsme si velmi
vážili, její ochota a laskavost nám budou
scházet.
red

ODKUD POCHÁZELI
A. GOLDSTEIN ÈI J. BRADY
(dokonèení ze str. 20)
Hrob nechal zhotovit jeho syn Jakob pùsobící v Milevsku ve funkci kantora synagogy. Abraham byl dìdem Jakobova
syna Angela (1889 Milevsko–1947 Tel
Aviv), pozdìjšího právníka a poslance
èeskoslovenského parlamentu za Židovskou stranu. ANGELO GOLDSTEIN se ve
své profesi zabýval legislativními návrhy zákonù a vìnoval se i problematice
antisemitismu.
Další zajímavý milevský náhrobek stojí nad hrobem roèního Pavla Klinebergera
(1900) a pøipomíná zdejší pùsobení jeho
otce, advokáta, stoupence T. G. Masaryka
a pozdìji významného pøedstavitele èesko-židovského hnutí, JUDr. THEODORA
KLINEBERGERA, známìjšího pod svým
novým jménem Bohdan (1859 Rataje
u Bechynì–1928 Praha). Iniciály B.
K. jsou dochované na prùèelí Klinebergerova secesního domu è. p. 156 na Husovì
námìstí v Milevsku.
Nejznámìjším rodákem ze Stádlce je
JUDr. JOSEF ŽALUD (1850–1923), advokát, zemský poslanec a autor uèebnice
židovského náboženství, který pùsobil
vìtšinu života v Praze a patøil mezi zakladatele èesko-židovského hnutí. Josef,
hebrejským jménem Wolf ben Baruch,
byl pohøben na Novém židovském høbitovì v Praze (sekce XIII, øada 11, hrob 32).
Na høbitovì ve Stádlci jsou pohøbeni jeho
pøedci a pøíbuzní z rodin Žaludù a Skallových. Josefùv dìd Rudolf Skalla, zesnulý
roku 1835, zaujímal na poèátku tøicátých
let 19. století ve Stádlci význaèné postavení a vlastnil v synagoze èestné sedadlo
è. 1 vedle aronu ha-kodeš.
Hlavní mladovožickou židovskou rodinou byli Synkovi, v 19. století psaní vìtšinou Sinkovi. Na høbitovì v Mladé Vožici
na katastrálním území Bìleè se nachází
patnáct náhrobkù rodiny, která byla v 19.
století znaènì rozvìtvená. Na základì archivních dokumentù lze sledovat její koøeny až do druhé poloviny 17. století, kdy
pøišla do Vožice z Roudnice nad Labem.
Pøíjmení Sinek se na náhrobcích vyskytuje až v 19. století, pøedtím se v hebrejských nápisech rodina oznaèovala místem
pùsobení „Woschitz“. Mezi jejími èleny
nacházíme Jacoba Sinka (Jaakov Cvi, syn
Avrahama a Sary, 1895). Jacob byl dìdem
pøíslušníkù komunistického odboje za
druhé svìtové války OTTY a VIKTORA
SYNKOVÝCH (1900/1903–1941), popravených nacisty.
IVA STEINOVÁ
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ŽNO BRATISLAVA
V augustu oslávia narodeniny: pán Ing.
Michal Bednár – 74 rokov; pán Juraj
Drobný – 78 rokov; pán Ondrej Engel –
72 rokov; pani Mgr. Viera Fischerová – 75
rokov; pán Egon Gál – 78 rokov; pán Jack
Händler – 71 rokov; pán Ivan Kamenec –
80 rokov; pani Eva Kozmová – 81 rokov;
pán Ing. Pavol Lager – 70 rokov; pani Žaneta Maklaková – 79 rokov; pani Mariana
Maruniaková – 72 rokov; pani Mária Nemešová – 80 rokov; pán František Rajecký
– 75 rokov; pani Eva Reichová – 83 rokov; pán Ing. Juraj Stein – 71 rokov; pán
Ing. Peter Szalai – 80 rokov; pani Laura
Špániková – 96 rokov; pani Natália Tagerová – 85 rokov; pani Elvíra Weissová –
103 rokov, a pán Igor Zelina – 72 rokov.
Želáme im pevné zdravie a spokojnost’.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme dlhoroènému predsedovi obce Jurajovi Turèanovi k jeho
ve¾kému sviatku 80. narodenín, ktoré
oslávi 9. augusta. Celá obec praje ve¾a
zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V srpnu oslaví své narozeniny paní Milena Balbinderová, nar. 12. 8. – 83 let; paní
Tereza Balbinderová, nar. 1. 8. – 33 let;
pan Peter Fischer, nar. 29. 8. – 72 let; pan
Benjamin Samuel Ondra, nar. 15. 8. – 22
let; paní Zuzana Prudilová, nar. 17. 8. – 63
let; pan František Redlich, nar. 9. 8. – 86
let; pan Tadeáš Natanael Selinger, nar. 13.
8. – 19 let; paní Milena Schwoiserová, nar.
12. 8. – 62 let, a paní Eva Solaøová, nar.
18. 8. – 83 let. Pøejeme jim všechno nejlepší, hlavnì dobré zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V srpnu oslaví narozeniny: paní Irena
Dousková, nar. 18. 8. – 54 let, a pan
MUDr. Bohumil Skála, PhD., nar. 29. 8. –
63 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V srpnu oslaví narozeniny pan Ing. Hanuš
Spira, nar. 17.8. – 84 let. Pøejeme mu
všechno nejlepší do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v augustu slávia sviatok narodenín: pán Juraj
Adamec – 66 rokov; pán PhDr. Ivan Kamenský – 77 rokov; pán ¼udovít Laufer –
76 rokov; pán Milan Krendželák – 64 ro-

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ková, nar. 5.8. – 89 let; paní Bc. Jana Šperlová, nar. 5.8. – 46 let; paní JUDr. Jindøiška Weiniger, nar. 6.8. – 67 let; pan Karel
Šubrt, nar. 20.8. – 69 let; pan Radek Uhel,
nar. 28.8. – 43 let, a pan Ing. Jiøí Tanzer,
nar. 31.8. – 81 let. Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!

kov; pán Tomáš Mittelmann – 71 rokov;
pani MUDr. Judita Štecová – 88 rokov;
pani PhDr. Jana Teššerová – 70 rokov,
a pani Irena Vasilková – 96 rokov.
Jubilantom prajeme všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny: paní Eva
Èepelková, nar. 15.8. – 84 let; paní Cecilie
Dobiášová, nar. 17.8. – 91 let; paní Jana
Dubová, nar. 30.8. – 92 let; paní Libuše
Dudková, nar. 22.8. – 87 let; paní Zuzana
Ledvinová, nar. 5.8. – 88 let; paní Marianna Müllerová, nar. 16.8. – 98 let; pan Ota
Sofr, nar. 7.8. – 86 let; pan Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 95 let; paní Marieta
Šmolková, nar. 10.8. – 97 let; pan Petr Vogel, nar. 12.8. – 81 let; pan Igor Wasserbeger, nar. 1.8. – 81 let, a paní Raja Žádníková, nar. 25.8. – 89 let. Oslavencùm
pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!

ŽO LIBEREC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Ing. Kateøina Burešová, nar. 9.8. – 68 let; pan Michal Abraham, nar. 10.8. – 68 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 95 let; paní
Helena Mejstøíková, a paní Marie Delièová, nar. 30.8. – 71 let. Pøejeme jim všechno nejlepší, hlavnì dobré zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V srpnu oslaví životní jubileum: paní Marie Bínová, nar. 9.8. – 80 let; pan Jindøich
Buxbaum, nar. 30.8. – 65 let; paní Simona
Dorazilová, nar. 7.8. – 46 let; paní Jaroslava Gregorová, nar. 24.8. – 72 let; paní
Miluška Ottová, nar. 19.8. – 75 let; pan Milan Hein, 13.8. – 72 let, a pan Šimon Hrbek, nar. 30.8. – 23 let. Pøejeme jim vše nejlepší.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V srpnu oslaví narozeniny: paní Libuše
Bártová, nar. 31.8. – 72 let; pan Bronislav
Buèek, nar. 31.8. – 40 let; pan David Färber, nar. 13.8. – 43 let; paní Milada Filipová, nar. 29.8. – 44 let; pan Rudolf Gross,
nar. 1.8. – 72 let; paní Lidia Kohutková,
nar. 4.8. – 8 let; paní MUDr. Vìra Lasáková, nar. 8.6. – 72 let; paní Marie Lichnovská, nar. 21.8. – 90 let; pan Ladislav Madrý, nar. 12.8. – 88 let; paní Drahomíra
Nicielniková, nar. 29.8. – 73 let, a pan
Vladislav Roman, nar. 21.8. – 71 let.
Vše nejlepší do dalších let pøeje celá židovská obec. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny: paní Eva Kokošková, nar. 1.8. – 34 let; paní Eva Vál-

Úmrtí
Dne 25. 6. zemøel ve vìku 92 let pan
Ing. Pavel Král.
Dne 29. 6. zemøela ve vìku 82 let paní
Inna Rottová, autorka oblíbených románù,
povídek a detektivních pøíbìhù. Se zesnulou jsme se rozlouèili 29. èervna v obøadní
síni Nového židovského høbitova, obøad
provedl vrchní pražský rabín David Peter.
V pondìlí 23. 7. zemøela ve vìku 94 let
paní Judita Horáková. Pohøeb se konal 27. 7.
na Novém židovském høbitovì, obøad provedl vrchní zemský rabín K. E. Sidon.
Zichronam livracha!
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci august oslávi narodeniny: pani
Ema Koreòová – 67 rokov; pani Helena
Lennerová – 80 rokov, a pán Ing. Zoltán
Wirtschafter – 64 rokov. Želáme im pevné
zdravie a spokojnost’.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V srpnu oslaví své narozeniny: pan Tomáš Pulc, nar. 20.8. – 49 let; pan Michal
Leboviè, nar. 13.8. – 55 let, a paní Renata
Becková, nar. 25.8. – 40 let.
Celá teplická obec jim pøeje hodnì
zdraví a osobní spokojenosti. Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V srpnu oslaví narozeniny paní Renata
Lanèová. Celá obec pøeje naší èlence hodnì zdraví a spokojenosti.
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IZRAEL ZACHRÁNIL
BÍLÉ PØILBY ZE SÝRIE
V èervenci se izraelské armádì povedla
odvážná mise: záchrana nìkolika stovek
syrských záchranáøù, které Asadova vláda považuje za nepøátele a pøi postupu
vládních jednotek na jih se ocitli ve
smrtelném nebezpeèí. Dobrovolnou civilní záchranáøskou skupinu v Sýrii,
Bílé pøilby, založil roku 2012 bývalý
britský zpravodaj a podporovaly ji veøejné i soukromé zdroje na Západì. Èlenové skupiny (zhruba tøi tisíce mužù) po
dobu váleèného konfliktu pùsobili ve
všech oblastech Sýrie a pomáhali obìtem násilí: evakuovali lidi z ohrožených
míst, vyprošt’ovali je ze sutin po bombardování, poskytovali zdravotnickou
pomoc, dopravovali zranìné do nemocnic. Zachránili pøes sto tisíc lidských životù, sami pøišli pøi náletech vládních
syrských a ruských jednotek o dvì stovky mužù. Roku 2016 byla skupina nominována na Nobelovu cenu míru.
Izraelci na žádost USA a západních
zemí evakuovali pøes Golanské výšiny 420
záchranáøù a jejich rodin a pøevezli je do
Jordánska. Nyní èekají na azyl, který jim
nabídly Velká Británie, Nìmecko a Kanada. Syrská vláda evakuaci odsoudila jako
„zloèinný akt“. Stovky dalších pøíslušníkù
Bílých pøileb zùstávají v ohrožení.
SPORY V BRITSKÉ
LABOUR PARTY
Labouristé pod vedením Jeremyho Corbyna nadále øeší problémy s antisemitismem. Naposledy se spory vyostøily poté,
co vedení LP odmítlo pøijmout pracovní
definici antisemitismu ve znìní, jak ji formulovala organizace IHRA (Mezinárodní
aliance pro pøipomínání holokaustu).
Pøesnìji øeèeno: definici bylo ochotno
pøijmout, ale nikoli všechny pøíklady, které zahrnuje a které ilustrují souèasný antisemitismus. K tìm patøí i taková kritika
židovského státu, která se vymyká mìøítkùm, jež jsou používána v pøípadì jiných
státù, tvrzení, že samotná existence Izraele je rasistická, porovnávání „souèasné izraelské politiky“ s nacisty ad. Zatímco
britská vláda, stejnì jako vlády øady dalších evropských zemí (vèetnì ÈR) definici akceptovala, vedení labouristù pøijalo
vlastní, v níž vynechalo zmínky o Izraeli.
ŽIDOVSKÝ STÁT DLE ZÁKONA
Krátký text „zákona o židovském státì“,
který v èervenci prošel izraelským parlamentem pomìrem hlasù 62 : 55, vyvolal
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Bílé pøilby v akci. Foto archiv.

øadu negativních reakcí, pøedevším u izraelskoarabských poslancù a pøedstavitelù drúzù; jako netolerantní jej kritizuje
i mnoho Izraelcù a Židù z diaspory. Kritici pokládají za problematické hlavnì to,
že zákon zmìnil status arabštiny (dosud
jednoho z oficiálních jazykù zemì) a èást
o vztahu Izraele ke svìtovému židovství.
V zákonì se stanovuje, že stát bude investovat prostøedky do zachování izraelské
pøíslušnosti ke svìtovému židovství v diaspoøe, ale nikoli doma v Izraeli. Ustanovení prosadili poslanci ultraortodoxních
stran, kteøí se tak snaží zabránit tomu, aby
Izrael pøijal konzervativní a reformní formu judaismu. Prezident Rivlin nazval zákon „zbraní v rukou našich nepøátel“.
SYNAGOGA ZÙSTÁVÁ
Radnice v holandském mìstì Deventer
odmítla plán developera pøemìnit místní
velkou synagogu, postavenou v neomaurském stylu, v restauraci. Nepøíliš poèetná
deventerská židovská komunita, vìtšina
jejíchž èlenù byla zavraždìna za holokaustu, nedokázala budovu (registrovanou
jako národní památka) udržovat, a tak ji
pøed lety prodala místní církvi; a od té ji
pak koupil turecký developer Ajhan Sahin. Radnice rozhodla, že Sahinùv plán
„je v rozporu s charakterem budovy“.
TECHNOLOGIE POMOHLY
Bìhem mezinárodní mise na záchranu
dvanácti thajských chlapcù, kteøí se svým

fotbalovým trenérem uvízli v èervnu bìhem monzunového období v zatopeném
jeskynním komplexu a jejichž pobyt
v ohrožení sledoval celý svìt, sehrála klíèovou úlohu Izraelci vyvinutá technologie.
Izraelská firma Maxtech Network dokázala v podmínkách, kdy bìžné vysílaèky nestaèily, poskytnout pøístroj, jenž zajistil
hlasové, datové a obrazové spojení mezi
uvìznìnými fotbalisty a záchranáøi. Další
izraelská firma Radwin poskytla bezdrátový komunikaèní systém, díky nìmuž mohli záchranáøi koordinovat akce mezi sebou.
ZEMØELA REKORDMANKA
Dne 29. èervna zemøela ve vìku 72 let po
dlouhé a tìžké nemoci bývalá elitní polská
atletka Irena Szewiñská. Sedminásobná
olympijská medailistka dominovala ve sprinterských závodech a skoku do dálky
a jako jediná držela souèasnì svìtové rekordy na tratích 100, 200 a 400 metrù.
Narodila se v židovské rodinì v Leningradu, když jí byl rok, pøestìhovali se do
Varšavy (odkud pocházel otec). Jako osmnáctiletá získala støíbro na olympijských
hrách v Tokiu, na všech dalších OH získávala za své svìtové rekordy zlaté medaile.
Byla také pìtinásobnou vítìzkou mistrovství Evropy, na kterém získala celkem deset
medailí. V roce 1974 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní svìta, v evropské sportovní
anketì zvítìzila dvakrát. Po skonèení aktivní kariéry pracovala jako funkcionáøka.
Byla èlenkou Mezinárodního olympijského
výboru a místopøedsedkyní Polského olympijského výboru. Roku 1981 byla Irena Szewiñská uvedena do Mezinárodní židovské
sportovní sínì slávy.
(am, ztis.cz)
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