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OPRAVA INFORMACÍ
V srpnovém èísle èasopisu Roš chodeš
byl na stranì 3 uveøejnìn inzerát centrály Claims Conference v Nìmecku. Tato
strana nebyla oznaèena jako inzerce
a vyvolává tak mylný dojem, že jde
o redakèní oznámení.
Ráda bych uvedla na pravou míru nepøesné informace týkající se možnosti
pøímého vytištìní individualizovaného
formuláøe žádosti o vyplacení pøíspìvku
z tzv. Child Survivors Fund, které tento
inzerát obsahuje.
Na uvedených webových stránkách
existuje pouze možnost on-line aktualizace údajù, na základì kterých bude klientùm formuláø zaslán.
Od ledna 2015 je na stránkách k dispozici jednotný formuláø žádosti o odškodnìní, který má 13 stran a musí ho
vyplnit pouze noví žadatelé. http://www.
claimscon.org/what-we-do/compensation/
apply-for-compensation/
Klienti, kteøí již byli u Claims Conference registrováni a obdrželi nìjaký
druh odškodnìní, mají nárok na vyplacení pøíspìvku z Child Survivors Fund
a neobdrželi poštou individualizovaný
formuláø, mají možnost o nìj zažádat
pouze již zmínìnou on-line aktualizací
osobních údajù. http://www.claimscon.
org/what-we-do/compensation/ background /child-survivor-fund/child-survivor-fund-frequently-askedquestions/csf-contact/
Dita Šnajdrová
IZRAELSKÉ REŽISÉRKY
NA MFF KARLOVY VARY
Na letošním Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech byly uvedeny dva filmy mladých izraelských režisérek. V rámci soutìže dokumentárních filmù byl uveden film Ženy v umyvadle
(v koprodukci Británie/Izrael) sedmatøicetileté izraelské režisérky Iris Zaki, žijící od roku 2009 v Londýnì, který
uvedla režisérka osobnì. Ženy v umyvadle se odehrávají v kadeønictví „U Fifi“
v Haifì, jehož majitelkou je køes•anská
Arabka. Režisérka umístila kameru na
jedno z umyvadel, aby mohla v prostoru, kde se ženy cítí bezpeènì, snímat
konverzace s náhodnými zákaznicemi
Hovoøí se o koexistenci arabského a židovského obyvatelstva i o pohledu žen
na politiku, historii, lásku a život. Iris
Zaki pracovala nìkolik let v izraelských
médiích. Svùj debut, krátký dokument
My Kosher Shifts, natoèila v roce 2011.
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AKTUALITY

Svou evropskou premiéru mìl v soutìži
Fórum nezávislých celoveèerní film
další izraelské režisérky Tali Shalom
Ezer Princezna, který získal cenu pro
nejlepší izraelský film na Jerusalem

REDAKCE
ROŠ CHODEŠ
PØEJE VŠEM
ÈTENÁØÙM
¡
ŠTASTNÝ
NOVÝ ROK 5776.
ŠANA TOVA!
Film Festival 2014. Tento komorní debut o zvláštních rodinných vztazích nadané dívky Adar s matkou a jejím pøítelem Michalem vyvolal v Izraeli mnoho
diskusí. V hlavní roli exceluje zaèínající
Shira Haas. Matku Adar hraje v Izraeli
slavná komediální hereèka Karen Mor.
Alena Ortenová
CZECH FILM WEEK
Èeské Centrum a Velvyslanectví ÈR
v Izraeli uspoøádalo ve dnech 16. 8.–18.
9. v Tel Avivu, Jeruzalémì, Haifì, Herzlii a Cholonu tradièní festival èeského
filmu Czech Film Week. V jeho rámci
byl izraelským divákùm pøedstaven výbìr filmù, které mìly premiéru v letošním roce. Souèástí festivalu byla i projekce filmù natoèených pøed 50 lety.
Tìmi organizátoøi pøipomnìli, že letos
se konal už 50. roèník Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech. Promítány byly snímky Fair Play
(2014), Díra u Hanušovic (2014), Klauni (2014), Olga (2014), Filmová lázeò
(2015), Lásky jedné plavovlásky (1965)
a Obchod na korze (1965).
cc

SEMINÁØ O STALINISTICKÝCH
MONSTRPROCESECH
Dne 7. 10. 2015 se bude v hotelu Olšanka na Žižkovì konat semináø na výše
uvedené téma. Iniciátorem je p. Dirk
Harms, soudce brémského zemského
soudu v. v., pøedseda èesko-nìmeckého
spolku Porta Bohemica v Brémách.
Spolupoøadatelem je Brémský spolek
soudcù, z nìhož asi 25 èlenù na tuto akci
pøijede do Prahy. Na èeské stranì byl navázán kontakt se Soudcovskou unií.
Záštitu nad tímto semináøem pøislíbil
Ministr spravedlnosti ÈR pan Mgr. Robert Pelikán, jenž by mìl i pozdravit
hosty. Konference je poslední èástí a vyvrcholením ètyødílné vzdìlávací øady na
téma „Neprávní justice v totalitních
systémech“.
Dirk Harms se bude zabývat stalinistickými procesy padesátých let v ÈSR,
a pøedevším jejich silnì antisemitským
charakterem. Jako další øeèník vystoupí
Karel Schling (Londýn, Praha), syn popraveného Otty Schlinga. Hana Frejková,
dcera popraveného Ludvíka Frejky, pøeète ukázku ze své knihy Divný koøeny.
Brémská delegace též navštíví Památník ve vìznici na Pankráci, kde se konaly popravy. Dále se zúèastní nìkterých
soudních jednání v Praze a bude navazovat kontakty s èeskými kolegy. Pro
pøíští rok by chtìla pozvat èeské kolegy
do Brém.
Semináø zaèíná v 9.30 hodin. Hlavní
pøednáška bude v nìmèinì s èeským
pøekladem Zainteresovaná veøejnost je
srdeènì vítána.
mv
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tele, nebo tím chtìl øíci, že reacha, pastýøù o pastviny a vodu, protože
Milí pøátelé!
Než se rok sejde s rokem, mìli by- tvùj druh, je vlastnì tvùj pøítel. jeden pro druhého pøedstavují zlo.
chom prolistovat zápisníky svých Rea a chaver nejsou už od pohledu A pøitom je i druhý pastýø „jako
srdcí a prozkoumat, co se nám tam synonyma. Zatímco chaver, pøítel, ty“, jen s tím rozdílem, že jeho stázapsalo. Je známo, a èasto se to je spojenec, s nímž tì spojuje pou- do není tvé stádo. A tak je tomu
pøed Vysokými svátky pøipomíná, to sympatie a porozumìní, rea v so- i s reacha, tvým druhem, i on má
že Den smíøení usmiøuje jen høí- bì dokonce skrývá potenciál zla, své zájmy jako ty, které se však
chy spáchané vùèi Bohu, a høíchy ra. Obìma pojmùm je gramaticky s tvými mohou dostat do konflika prohøešky vùèi svým bližním si pøíbuzný roe, pastýø, ale co, pro- tu. Na pøíkazu Tóry je nejpozoruhodnìjší, že máš
máme
vyøídit
k druhému chovat
pøedtím. Na zalásku právì proto,
èátku oddílu Keže je jako ty,
došim v naší
a vaše zájmy se
Tóøe (3M 19,
pøíliš neliší. I když
16–18) pro to
se každý staráme
nalezneme náo své živobytí,
vod, povýšený
o své rodiny,
na povinnost láso uplatnìní svého
ky k bližnímu:
nadání a schopveahavta lereaností a dùstojné
cha, kamocha.
místo ve spoleèRabi Akiva to
nosti, je to v rámprohlásil za jeci jednoho spoleden z pilíøù Tóry
èenství, jednoho
a Hilel dokonce
organismu. Z toza základ, k nìhoto hlediska je
muž je zbývající
tvùj rea tvùj spoTóra komentájenec, pøítel, a doøem, protože je
konce tvùj bratr.
tøeba se hodnì
Totéž ale platí pro
uèit, aby èlovìk
pøistìhovalce v tvé
tuto povinnost
zemi: Chovej k nìdokázal splnit.
mu lásku, je jako
Èekali bychom,
ty, ponìvadž jste
že si Hilel vybebyli pøistìhovalci
re první pøikázáv egyptské zemi,
ní Desatera nebo
Já jsem Hospodin,
vyznání vìrnosti
Aron hakodeš v bøeznické synagoze s nápisem veahavta lereacha, kamocha. Foto Jiøí Stach.
váš Bùh! (tamtéž
Bohu Šma, Jisrael, a kdyby už mìlo jít o lásku, ne- bùh, mají kromì slovního koøene 34). Proto Tóra pøikazuje: Nerozmìl by èlovìk pøedevším milovat spoleèného? Pastýø je pøece do- trušuj pomluvy ve svém lidu a neHospodina, svého Boha? Ale Hi- brý, stará se o své stádo, vyhledá- stùj neèinnì nad krví svého druha,
lel, o nìmž nelze pochybovat, že si vá mu tu nejlepší pastvu a vodu, já jsem Hospodin! Nenos zášt’ vùèi
takové námitky uvìdomoval, pøe- a proto k nìmu pøirovnáváme i Bo- svému bratru ve svém srdci, ale
sto pøi vší úctì øíkal, že to patøí ke ha! Zmìòme však hledisko a sou- varuj svého souvìrce, abys nenesl
komentáøi, a nejdùležitìjší je láska vislost pochopíme. Zatímco z hle- jeho høích! Nezavrhuj syny svého
k druhému èlovìku. Dokonce pøí- diska svého stáda, z nìhož má lidu a nechovej vùèi nim výèitky,
kaz Tóry pozmìnil v zákaz: nedì- užitek, jistì zlý není, z hlediska ji- chovej ke svému druhu lásku, je
lej svému pøíteli to, co sám nenávi- ných pastýøù, kteøí pro svá stáda jako ty, já jsem Hospodin! Buïte
díš, pøitom nejenže zamìnil lásku vyhledávají co nejlepší pastvu tedy dobøe zapsáni a zapeèetìni do
ohleduplností, ale druha pøítelem. jako on, už zdaleka tak dobrý být nového roku, pøátelé!
Otázka je, zda tím zúžil rádius za- nemusí. V Tóøe samotné je dostahrnující všechny druhé jen na pøá- tek míst, která to ilustrují spory
Efraim K. Sidon

DOPIS
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA
K NOVÉMU ROKU 5776
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HAAZINU (5M 32,1–52)
Èlovìk Mojžíš
Téhož dne promluvil Hospodin k Mošemu, øíkaje: „Vystup na tuto horu pøechodù, horu Nevo, jež je v zemi Moav, jež je
pøed Jerichem, a viz zemi Kenaán, již dávám synùm Jisraele do držení, a na té
hoøe, kam vystoupíš, zemøi, a budeš sebrán ke svým kmenùm ... Takže uvidíš tu
zemi odnaproti, ale tam do té zemì, již
dávám synùm Jisraele, nepøijdeš.“
Tìmito slovy se chýlí ke konci život
nejvìtšího hrdiny židovského národa –
Mojžíše, vùdce, osvoboditele, zákonodárce, muže, který dostal na svobodu skupinu otrokù, uèinil z této rozhádané sbírky jednotlivcù národ, a z tohoto národa
pak spoleèenství následující vìèné ideje.
To Mojžíš rozmlouval s Hospodinem,
vykonával znamení a zázraky, dal židovskému lidu jeho zákony, bojoval s ním,
když høešil, a bojoval za nìj, když se
modlil o Boží odpuštìní, vìnoval mu celý
život a trpìl, když vidìl, že není schopen
naplnit jeho velká oèekávání.
Každá doba má svého Mojžíše. Mystiètìji založeným uèencùm vyhovoval
Mojžíš jako muž, který vystoupil na nebesa, aby pøijal Tóru. Tam se musel dohadovat s andìly, kteøí nesouhlasili
s tím, aby tak drahocenný dar padl do
rukou pouhým smrtelníkùm. Bùh øekl
Mojžíšovi, aby se s nimi pustil do sporu,
což prorok pohotovì vykonal. A èlovìk
Mojžíš nakonec nad andìly zvítìzil.
Další uèenci vnímali Mojžíše jako Rabenu, „našeho rabína“, nikoli krále, politického a vojenského vùdce, ale jako
uèence a znalce zákona, tedy ztìlesnitele
role, kterého obdaøili výsostnou autoritou.
Dokonce tvrdili, že když se Mojžíš modlil
k Bohu, aby odpustil Židùm høích se zlatým teletem, Hospodin odpovìdìl: „Nemohu, nebot’jsem pøísahal – Kdo obìtuje
božstvùm kromì samotného Hospodina,
budiž usmrcen jako kletý! (2M 22,19),
a já nemohu zvrátit vlastní pøísahu.“ Mojžíš odvìtil: „Pane svìta, což jsi mì sám
neuèil zákony o rušení pøísah? Èlovìk nemùže zrušit své vlastní, ale nìjaký uèenec
by mohl.“ A Mojžíš zrušil Hospodinovu
pøísahu (Šemot raba 43,4).
Filó, židovský alexandrijský uèenec
z 1. století, chápal Mojžíše jako krále-filozofa, jakého zobrazil Platón ve své
Republice. Vládne národu, zavádí zákony, chová se èestnì a dùstojnì; je moudrý, stoický a schopný sebekontroly. Takový byl øecký Mojžíš, jenž se podobá
slavné Michelangelovì soše.
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SIDRA
PRO TENTO
MÌSÍC

Socha F. Bílka Mojžíš nedaleko Staronové synagogy.

Maimonides tvrdil, že Mojžíš se od
ostatních prorokù zásadnì liší, a to ve ètyøech bodech: 1) Zatímco ostatní proroci
pøijímali svá proroctví ve snech nebo vidinách, Mojžíš je pøijímal v plném vìdomí.
2) Zatímco k ostatním prorokùm hovoøil
Hospodin v nepøímých podobenstvích,
k Mojžíšovi mluvil pøímo a jasnì. 3) Ostatní proroci byli zdìšeni, když se jim Bùh
zjevil, ale o Mojžíšovi je øeèeno: „Hospodin mluvíval s Mošem tváøí v tváø, jako
když muž hovoøí se svým druhem“ (2M
33,11). 4) Zatímco ostatní proroci se museli na Hospodinova slova dlouze pøipravovat, Mojžíš mluvil s Bohem, kdykoli
chtìl nebo potøeboval. Byl „vždycky pøipravený jako jeden ze služebných andìlù“
(Zákony o základech Tóry 7,6).
Na Mojžíšovi, jak je vykreslen v Tóøe,
je však nejpozoruhodnìjší jeho zcela lidská povaha. V žádném jiném náboženství
nenalezneme takový systematický dùraz
na to, že Bùh a èlovìk, nebesa a zemì, nekoneèné a smrtelné se naprosto liší.
Jiné kultury tyto hranice znejistìly,
z nìkterých lidí uèinily jakési dokonalé
neomylné bohy. I v židovské kultuøe

existuje taková tendence, jakkoli okrajová, ale je tu: vidí uèence jako svìtce, velké mudrce jako andìly. Tanach nám však
ukazuje jediné: øíká, že Bùh, který nikdy
neslevuje ze svého božství, po nás nikdy
nežádá víc, než abychom byli lidmi.
Mojžíš je èlovìk. Známe ho v situacích, kdy si zoufá a chce zemøít. Známe
ho ve chvílích, kdy ztrácí trpìlivost, kdy
už témìø nevìøí v národ, který má vést.
Vidíme ho, jak prosí, aby smìl pøekroèit
Jordán a vstoupit do zemì, k níž celý život jako vùdce smìøoval. Mojžíš je z rodu
hrdinù, kteøí zápasí se svìtem takovým,
jaký je, a s lidmi takovými, jací jsou.
Tóra tvrdí, že „nikdo dodnes nezná
jeho hrob“ (5M 34,6), aby se zabránilo
tomu, že by se tento hrob stal poutním
místem. Mojžíš není v judaismu pøedmìtem uctívání, ale je vzorem, který
mùže inspirovat každého. Je vìèným
symbolem èlovìka, jenž se stal velkým
nikoli tím, èeho dosáhl, ale tím, oè usiloval. Síla Mojžíšova pøíbìhu spoèívá
nakonec v tom, že potvrzuje naši smrtelnost. Existuje øada vysvìtlení, proè
Hospodin Mojžíšovi nedovolil vstoupit
do Zemì zaslíbené. Já bych øekl, že to
bylo prostì proto, že „každá generace
má vlastní vùdce“ (Avoda zara 5a) a že
èlovìk, který dokázal vyvést lidi z otroctví, nemusí oplývat schopnostmi
k tomu, aby vedl další generaci v øešení
jejích zcela jiných problémù.
Franz Kafka vyjádøil ve svém deníku
jinou a neménì pøesvìdèivou pravdu:
„Pøítomnost zemì Kananejské tuší po
celý život; že tu zem mìl spatøit teprve
pøed smrtí, je nevìrohodné. Smyslem této
poslední vyhlídky mùže být jen to, že
pøedvede, jak nedokonalým okamžikem
je lidský život, nedokonalým, protože by
takový zpùsob života mohl trvat nekoneènì dlouho, a pøece by výsledkem nebylo
zase nic než okamžik. Nikoli proto, že byl
jeho život pøíliš krátký, se Mojžíš nedostal do zemì Kananejské, nýbrž proto, že
to byl lidský život.“
Co nám tedy øíká Mojžíšùv pøíbìh?
Že je správné bojovat za spravedlnost
i proti režimùm, které se zdají neznièitelné. Že když povstaneme proti útlaku,
je Bùh na naší stranì. Že musíme vìøit
tìm, koho vedeme, a že když jim pøestaneme vìøit, nemìli bychom je vést. Že
lidé se mìní vznešenými ideály, i když
to mùže trvat celá staletí.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
pøeložila A. Marxová. Biblické úryvky
jsou citovány z pøekladu E. K. Sidona.)
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HUDBA KOL NIDREJ
Hudba ke Kol nidrej patøí k nejemotivnìjším nápìvùm naší liturgie. Èím je tato
modlitba pro úèastníky bohoslužby tak
pùsobivá? Její slova jsou jen formálním
právním prohlášením. Jedná se o hatarat
nedarim, suchou aramejskou formulaci
zproštìní osobních slibù a pøísah mezi
Bohem a èlovìkem. Zakládá se na talmudském prohlášení (Nedarim 23b), že
ten, kdo si pøeje zrušit své sliby, by mìl
na „zaèátku roku“ vstát a své závazky veøejnì anulovat.
Text Kol nidrej existoval v babylonské liturgii už v 8. století. Monumentálnost a vznešenost mu dodává jeho melodie a závažnost svátku, s nímž je spjat.
Dnešní melodie, jež se zpívá v aškenázských synagogách, vznikla zøejmì na
sklonku 15. èi v 16. století.
Podle modlitební knihy z poèátku 12.
století machzoru Vitry rabiho Simchy
ben Samuela se má nápìv zpívat tøikrát:
nejprve tiše a jemnì, pøi opakování je
nutné hlas vždy o nìco zesílit. Symbolizuje to bázeò, s kterou poddaný vstupuje do královského paláce, a poté sebedùvìru, s níž stojí pøed svým králem.
Tento zvyk dodržujeme dodnes.
První zmínku o zavedené melodii Kol
nidrej lze nalézt v díle Levuš Malchut od
rabína Mordechaje Jaffe z Prahy (1530–
1612), jenž píše o nápìvu, který tehdejší
chazanim všeobecnì znali a pøijímali.
Nejranìjší notový záznam melodie pochází z roku 1765 a jeho autorem je kantor Aron Beer z Berlína (1738–1821).
Kol nidrej zní jako amalgám nápìvù
mi-sinaj (tedy tak starých, že se zdají,
jako by byly darovány na hoøe Sinaj),
jako jsou starší melodie Alejnu nebo Taamej HaMikra podle Tóry a haftary. Pøední židovský muzikolog Abraham Idelsohn (1882–1938) napsal, že v Kol nidrej
se projevil chazan z pøelomu 15.–16. století v jihozápadním Nìmecku, který vyjádøil pocity vydìšených marranù, kteøí
pronášeli Kol nidrej a skrze tuto modlitbu vyjádøili své pøání zrušit pøísahu konverze ke katolictví.
Melodie Kol nidrej je vnímána jako
základní pøíspìvek judaismu k liturgické hudbì. Vyjadøuje pocity èlovìka, který doufá, že jeho modlitby pøíznivì
ovlivní prùbìh nastávajícího roku, odráží jeho obavy i nadìje do budoucna na
prahu nejsvìtìjšího dne roku.
BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – záøí 2015
4. 9.
5. 9.

pátek
sobota

Staronová synagoga

veèerní boslužba

KI TAVO 5M 26,1–29,8
hf: Iz 60,1–22
mincha perek – 3–4
konec šabatu
SLICHOT

11. 9.
12. 9.

pátek
sobota

13. 9.
14. 9.

nedìle
pondìlí

15. 9.

úterý

18. 9.
19. 9.

pátek
sobota

22. 9.
23. 9.

úterý
støeda

veèerní bohoslužba
NICAVIM 5M 29,9–30,20
hf: Iz 61,10–63,9
mincha perek – 5–6
konec šabatu
pøedveèer Roš hašana 5776
1. den ROŠ HAŠANA 5776
troubení na šofar
mincha a tašlich
veèerní bohoslužba
2. den ROŠ HAŠANA 5776
troubení na šofar
mincha a veèerní bohoslužba
konec svátku
veèerní bohoslužba

27. 9.
28. 9.
29. 9.

19.00 hodin
20.29 hodin
22.15 hodin
19.00 hodin
18.45 hodin
20.13 hodin
19.03 hodin
8.00 hodin
11.00 hodin
18.10 hodin
19.00 hodin
8.00 hodin
11.00 hodin
18.45 hodin
20.06 hodin
18.52 hodin

ŠABAT ŠUVA

VAJELECH 5M 31,1–30
hf: Oz 14,2–10; Jl 2,15–27
mincha
konec šabatu
pøedveèer Jom kipur
JOM KIPUR
MAZKIR

25. 9.
26. 9.

19.23 hodin

ŠABAT SLICHOT

18.30 hodin
19.57 hodin
18.44 hodin
8.00 hodin
11.00 hodin
11.30 hodin
16.30 hodin
19.49 hodin
18.37 hodin

musaf
mincha, neila, mariv
konec pùstu a svátku
pátek
veèerní bohoslužba
sobota
HAAZINU 5M 32,1–52
hf: Iz 51,12–52,12
mincha
18.10 hodin
konec šabatu
19.41 hodin
nedìle
pøedveèer Sukot
18.32 hodin
pondìlí
1. den SUKOT
9.00 hodin
mincha a maariv
18.30 hodin
úterý
2. den SUKOT
9.00 hodin
mincha a maariv
18.30 hodin
konec svátku
19.34 hodin
V sobotu šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga

Ve všední dny šachrit v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga

13. 9.
14. 9.
15. 9.
22. 9.
23. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslužby zde budou 4. 9. v 19.20. a 18. 9. v 18.45 hodin.
pøedveèer Roš hašana – mincha a maariv v 18.30 hodin.
1. den Roš hašana – šachrit v 8.00, teki’at šofar v 11.00 a maariv v 19.00.
2. den Roš hašana – šachrit v 8.00 a teki’at šofar v 11.00.
pøedveèer Jom kipur – v 18.15 hodin.
Jom kipur – šachrit v 8.00, mazkir v 11.00, mincha v 16.30, neila v 17.50,
maariv 19.40, konec pùstu a svátku v 19.49 hodin.
pøedveèer Sukot – v 18.20 hodin.
1. den Sukot – šachrit v 8.50 hodin.
2. den Sukot – šachrit v 8.50 hodin.
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MOŽNÉ JE VŠECHNO
Rozhovor s pøekladatelkou Alenou Bláhovou
a Martinù, a už jako malé holce mi
pouštìl Mahlerovy symfonie, Otvírání
studánek, popøípadì Glagolskou mši,
a nìkdy mne bral s sebou na generálky
do Obecního domu. Co se týèe mámy,
skonèila nakonec v jednom pražském
knihkupectví a zpìv povìsila víceménì
na høebík.

Alena Bláhová. Foto Prokop Singer.

Pøekladatelka a literární historièka ALENA
BLÁHOVÁ (nar. roku 1954 v Praze) pøekládala v dobì komunismu do samizdatových edic Expedice a Alef, knižní a èasopisecké pøeklady jí mohly vycházet až po
roce 1989. Spolupracuje napø. s nakladatelstvími Sefer, Kalich, Torst, Prostor,
Argo, Portál, Garamond, Atlantis, s Nakladatelstvím Franze Kafky a s Goetheho
institutem. Pøeložila na šedesát titulù,
øadu z nich s židovskou tematikou: napøíklad chasidské studie Martina Bubera
a Elieho Wiesela, Wieselovu Noc, èasopisecké texty a studie od Jiøího Langera,
básnì Else Lasker-Schülerové, Politický
deník diplomata a spisovatele Camilla
Hofmanna z let 1932–1939, monografii
Berthy von Suttner od B. Hamanové
a velkou historickou studii Hitlerova Vídeò od téže autorky, biografie Franze
Werfela, Rainera M. Rilkeho a Oskara
Kokoschky èi knihu Pražský rabinát od
Gutmana Klemperera.
V èervnu získala A. Bláhová Rakouskou státní cenu za pøekladatelské dílo.
Porota ocenila její peèlivou a svìdomitou práci a eleganci, s níž dokáže pøevádìt výpovìï do svého jazyka. K ocenìní
jí srdeènì blahopøejeme a pøi této pøíležitosti jsme ji požádali o rozhovor.
Alenko, v jakém prostøedí jste vyrùstala – muselo být asi hodnì literátské…
Nebylo ani tak literátské, jako spíš muzikální, i když jsme doma mìli velkou knihovnu. Otec celý život zpíval, nejdøív
v Èeském pìveckém sboru (nyní Filharmonickém), tam se seznámil s mojí matkou, a pak u Pavla Kühna, kterému vedl
skoro do svých osmdesáti let notový archiv. Nejvíc miloval Mahlera, Janáèka

Má vaše rodina nìjaké židovské koøeny?
Není to tak úplnì jisté, ale ani vylouèené.
Moje babièka rozená Thorovská, maminka matky, pocházela z Mirotic u Blatné
a jako malá holka se vydala se svou sestrou Anièkou do Vídnì. Byla ještì mladièká, nìkdy na konci 19. století. Zùstala
tam až do dvacátých let a dìlala hospodyni, jak sama vždycky øíkala, „u Židù“.
Roku 1923 se narodila moje matka, ale
zajímavé je, že svého otce nikdy nepoznala, jen se vìdìlo, že babièka jela rodit
na hranice do Èeských Velenic, aby dítì
mìlo èeskoslovenské obèanství, a pak už
se pøestìhovala s mámou do Prahy. Takže možné je všechno.
Tatínkova rodina mìla také nìco spoleèného s Vídní?
Ta ne. Ale dìdùv bratr, prastrýc, míval
na Smíchovì povoznictví. Dìda se jako
kluk vrátil z první války, nic neumìl, ale
rozumìl koòùm, protože sloužil u dragounù. A jeho strýc ho zamìstnal ve své
celkem dobøe prosperující firmì, v Dvoøákovì povoznictví na nynìjší Radlické
ulici v starých Radlicích. V tom samém
domì jsem nìjaký èas bydlela, pamatuji
se na tehdy dávno prázdné maštale a velikánský dvùr. Tam jsem zaèínala pøekládat. Dneska tam vede magistrála.
Kdy a co jste studovala?
Chodila jsem na Štìpánskou v dobì,
kdy bylo znovu zavedeno klasické gymnázium (aby bylo vzápìtí opìt zrušeno,
ale to se naší tøídy netýkalo, my jsme
v tom programu ještì dojeli.) Mìli jsme
spoustu hodin latiny plus staroøeètinu.
Tu nás uèil starý pan profesor Trnka.
Prožila jsem tam takovou tu zvláštní
dobu, kdy se od nadšení, že si nikdy nezadáme, „lámal chleba“ na pøechodu
k normalizaci. Do SSM jsem nevstoupila, takže s pøijímaèkami na FF byly potíže. Dva roky jsem pak navštìvovala in-

tenzivní celodenní abiturientské kurzy
nìmèiny a francouzštiny na tehdejší jazykovce, kde uèila spousta zajímavých
lidí, kteøí jinde uèit nemohli, tøeba paní
Susanne Bartošek… Konèili jsme státnicemi.
V sedmdesátých letech jste pracovala
v Státním židovském muzeu. Jak na
tuhle etapu vzpomínáte?
V muzeu jsem pracovala jako prùvodkynì v letech 1976–1977 a mám na to
nejlepší vzpomínky, provádìla jsem
a byla stále v terénu spolu s tìmi zajímavými starými dámami, z nichž nìkteré jsem si moc oblíbila a ony mne taky.
A taky jsem mìla ráda svoji šéfovou
Anitu Frankovou. Pøicházely nìmecké
školní výpravy, obèas nìjací jednotlivci,
kteøí se docela zajímali. Nejradši jsem
mìla, když jsem na konci dne mohla
zvonit na høbitovì, aby turisti vìdìli, že
mají odejít. Mìla jsem takový vìtší zvoneèek. Nìkdy tam nebyl vùbec nikdo
a procházela jsem se sama po høbitovì,
nejkrásnìjší to bylo v zimì, za soumraku, když byl sníh. V létì bývali havrani.
Obèas jim nìjaké mládì vypadlo z hnízda a jedna staøièká prùvodkynì je odnášela do ornitologického ústavu.
Tehdejší prùvodkynì – to byly asi pamìtnice.
Byly. Vìtšina z nich za sebou mìla koncentrák, paní Arhová, paní Niederführová, paní Hellerová, která byla strašnì
smutná, protože pøišla o dìti, pøi selekci
je poslali na druhou stranu. Paní Arhová
se mnou vždycky chtìla mít službu, protože øíkala, že se jí ostatní paní smìjou,
že si „vymýšlí“. A ona si možná opravdu vymýšlela – øíkala tøeba, že její otec
byl štolba na vídeòském dvoøe a že jako
malá jezdila s tatínkem na ostrov Korfu,
kam on doprovázel dvùr, a že jí jednou
korunní princ Rudolf, tìsnì pøed svou
smrtí, daroval perlový náhrdelník za to,
že mu jako tøíletá nasbírala škeblièky.
Prý se tam procházel po pláži a byl moc
smutný. Jenže Rudolf se zabil roku 1889,
takže paní Arhové by v tìch sedmdesátých letech muselo být kolem devadesáti. Ale perly nosila.
Jak øíkáte – možné je všechno. V muzeu jste zažila tvrdou normalizaci.
Ale stejnì mi pøipadalo jako nìjaký pøístav, kam ty normalizaèní vlny tolik nedosáhly, i když to samozøejmì nebyla
pravda, ony tam dosáhly, viz tøeba zá-
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mìrná devastace Pinkasovy synagogy
atd. Vzpomínám si, že mi tehdejší øeditel Klíma odmítl podepsat doporuèení
k výjezdní doložce a jednou nechal
o své vùli znièit náklad nìjakých prùvodcù, protože tam bylo nìco „ideologicky nevhodného“.
Od osmdesátých let jste pøekládala
pro samizdat. Jak to probíhalo?
Já jsem vlastnì pøekládala pro samizdat
už od konce sedmdesátých let, první
pøeklad byly Péguyho eseje pro Expedici. Pøišla s tím za mnou Vìra Jirousová
(Jiøí Nìmec se prý na ni tehdy zlobil, že
tak závažnou vìc nemùžou dát nìjaký
mladý holce). A vlastnì to byla zase
Vìra, která vìdìla, že jen tak z nadšení
pøekládám Bubera, a pøivedla k nám do
Radlic Jiøího Daníèka, èímž vznikla
naše spolupráce v edici Alef. Texty jsem
pøeložila a odevzdala Jiøímu, co s nimi
bylo pak, jsem nevìdìla, bylo to hodnì
konspiraèní. Až jsem dostala do ruky
hotovou samizdatovou „knihu“, ke konci osmdesátých let už to byly opravdu
krásnì upravené i svázané publikace.
Pro Alef jsem dìlala Buberova Chasidská vyprávìní, Klempererùv Pražský rabinát a texty Güntera Stembegera. Buber i Klemperer pak vyšli po roce 1989
oficiálnì, své pùvodní pøeklady jsem ale
ještì dùkladnì redigovala.
Zajímala se o vás kvùli samizdatu
Státní bezpeènost?
StB mì kupodivu neotravovala až do
pùlky osmdesátých let, kdy se výslech
zakládal pouze na tom, že „prý nìco
pøekládám“, mám pocit, že to bylo na
udání nìkoho, kdo nevìdìl nic konkrétního. Mìla jsem s sebou tehdy dvouletého syna Prokopa a tváøila se jako úplný
idiot, nevím, jestli mi to skuteènì sežrali, nebo jsem pro nì jen byla naprosto
nezajímavá. Sice vyhrožovali, že si mì
ještì najdou, ale dali mi pokoj. Mùj
manžel Michal ale pro jistotu spálil
všechny samizdaty, které jsme tehdy
doma mìli, dneska mì to mrzí.
Koho ze svých autorù máte nejradìji?
Nìkteré autory èlovìk zaène brát jako
své blízké pøátele. Else Lasker-Schülerová mne okouzlila už nìkdy ve dvaceti
a nìkolik jejích básní, které jsem tehdy
pøeložila, byly vlastnì moje úplnì první
pøeklady. Rilke je taky mùj dlouholetý
kamarád, s nímž se ovšem nìkdy pøi pøekládání i hádám. Když jsem pøekládala

jeho korespondenci s Lou Andreas-Salomé, hodnì mi to pomáhalo vyrovnat se
s nìkterými vlastními psychickými stavy,
které Rilke brilantnì a dopodrobna popisuje. A taky strašnì ráda obcházím èi objíždím místa, kde moji autoøi žili. Obešla
jsem skoro všechny Rilkovy pražské, paøížské a øímské adresy, Duino, švýcarský
Muzot; s fotografem Janem Jindrou jsme
mìli pøedloni takovou malou výstavu
v Sudkovì ateliéru na Újezdì. I dùm, kde
bydlela Else Lasker-Schülerová v Jeruzalémì, jsem se pokoušela najít. Nìkdy
bych ráda napsala eseje o nìkterých svých
oblíbencích…
Na koho z èeského, rakouského èi nìmeckého a francouzského okruhu ráda
vzpomínáte?
V devadesátých letech jsem takøka každý
rok jezdila do Evropského pøekladatelského kolegia ve Straelen, to je takové
malé mìsteèko na nìmecko-holandské
hranici, kde jsem poznala spoustu zajímavých lidí z celého svìta – at’ už nìmeckých pøekladatelù z jiných jazykù
do nìmèiny, nebo pøekladatelù cizincù,
jako jsem byla já, pøekládajících z nìmèiny do svých jazykù. Zakladateli té
pøekladatelské komunity byli Elmar
Tophoven (pøekladatel Samuela Becketta do nìmèiny) a Klaus Birkenhauer,
z nichž jeden poskytl na projekt svùj rodinný majetek.
Vy se zamìøujete hodnì na pražské
židovské Nìmce. Kdo z nich podle vás
zùstává zajímavý i pro souèasnost?
Bude to znít jako klišé, ale je to Franz
Kafka. Nedávno jsem musela z nìjakých literárních dùvodù nahlédnout do
dopisù Felici, a byla jsem opìt fascinována tou nelítostnou èistotou vnímání
a myšlení, vèetnì Kafkova vnímání sebe
sama (a jeho smyslu pro humor). Takže
nešlo to jinak – musela jsem se znovu
zaèíst i do deníkù…
A kdo patøí k tìm neprávem pozapomenutým?
Urèitì Itzik Manger. Není to pražský
autor, narodil se roku 1901 v Èernovicích (dnes Ukrajina) a psal v jidiš. Jeho
pùvabná Kniha o ráji, z níž jsem pøed
lety pøeložila do Židovské roèenky jednu kapitolu, by možná stála za pøeklad
celá.
Jakou máte pøedstavu o Praze pøed
válkou? Rýsuje se spíše to „trojí ghet-

to“, nebo máte pocit, že se spoleènosti
prostupovaly?
Nìjakým zpùsobem se ty spoleènosti
prostupovat musely. Možná, že nejvydìlenìjší byla ale ta „èistì“ nìmecká, jak
usuzuji z pøíkladu pomìrnì šovinistické
Rilkovy rodiny, resp. matky.
Myslíte, že ve svém rodném mìstì jsou
tito autoøi – tøeba ve srovnání s Vídní
– náležitì pøipomínáni?
Myslím, že v posledních pìtadvaceti letech se toho udìlalo hroznì moc, mimo
jiné i zásluhou Nakladatelství Franze
Kafky, ale i jiných, menších nakladatelství. Rakušani mají samozøejmì mnohem
širší ètenáøskou základnu, tak toho vydávají víc. Ale v Praze i Vídni se bohužel
stala z tìch významných autorù a z celé
té atmosféry jen turistická atrakce.
Pøekládala jste Buberovy i Wieselovy
chasidské pøíbìhy i nìco z textù
o chasidismu od Jiøího Langera. Dokázala byste jejich pøístupy k chasidismu srovnat?
Já se k Martinu Buberovi dostala pøes
Langera. Buber je takový encyklopedista chasidismu, Wiesel je z pochopitelných dùvodù nostalgik a Jiøí Langer –
zprvu mladý nadšenec a pak vlastnì nezaøaditelný èlovìk. Zajímaví jsou všichni.
Nejživìji pojímá chasidy urèitì Langer,
už jen jeho pøepisy rabínských jmen
jsou neuvìøitelné a úplnì jedineèné.
V pøekladech jsem je ale použít nemohla – jak by asi znìla jména „Majrlíèek
Pøemyšlanský“ nebo „Írelíèek Serafín
ze Strelisky“ v Buberovi?
Co pro vás znamená ta rakouská
cena?
Strašnì moc hlavnì z toho dùvodu, že
nìkdo ocenil moji pøekladatelskou práci, ty hodiny, dny a roky nad texty. Protože nìkdy si èlovìk zoufá, jestli to
vlastnì všechno k nìèemu je.
Brzy dostanete cenu za šíøení kulturního porozumìní mezi Èechy a Nìmci, již udìluje Spolek Adalberta Stiftera. Jak vidíte souèasné vztahy mezi
Èechy a Nìmci?
Tu cenu mi zcela urèitì dávají kvùli
mým pøekladùm. A vztahy mezi Èechy
a Nìmci vidím vlastnì jen na základì
vztahù se svými nìmeckými pøáteli,
èasto literáty a pøekladateli, kde žádné
problémy nikdy nebyly a nejsou.
ALICE MARXOVÁ
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NA KØIŽOVATCE KULTUR
a další výstavy v Izraeli pøed 25 lety
Po celý letošní rok se v Izraeli a v ÈR
koná øada vzpomínkových akcí u pøíležitosti 25. výroèí obnovení diplomatických
vztahù Èeskoslovenska s Izraelem, návštìvy prezidenta Václava Havla a Sjezdu židovských rodákù pùvodem z Èeskoslovenska (viz Rch 5/2015).
Rád bych pøipomnìl událost, která se
konala v rámci této návštìvy: v telavivském Muzeu diaspory (Beth Hatefutsoth)
byla zahájena výstava Na køižovatce kultur – historie èeskoslovenských Židù.
Bylo to asi poprvé, kdy byla v Izraeli významnìji prezentována èeskoslovenská
židovská historie a kultura a pøípravy
i otevøení výstavy se nesly v tehdejší
nadšené atmosféøe po pádu komunistického režimu.
NEÈEKANÁ VÝSTAVA
Pro mne všechno zaèalo již v kvìtnu
1989, kdy tehdejší pražské Státní židovské muzeum v Jáchymovì ulici navštívila
kurátorka Muzea diaspory v Tel Avivu
Natalia Berger. Pøijela domluvit spolupráci na výstavì o historii èeskoslovenských
Židù a byl to první oficiální kontakt mezi
naším muzeem a Izraelem. Myšlenka na
uspoøádání výstavy se prý zrodila již pøed
nìkolika lety, kdy Sdružení rodákù z Èeskoslovenska (Hitachdut jocej Èechoslovakia) zaèalo zpracovávat dìjiny zaniklých židovských obcí v Èechách a na
Moravì. Pùvodní výzkum se rozšíøil na
dokumentaci celé židovské historie v èeských zemích a posléze vyústil v zámìr
svolat do Izraele Svìtový sjezd Židù pùvodem z Èeskoslovenska a uspoøádat velkou výstavu o tisícileté historii zdejší židovské komunity. Na projekt pøispìli
pøedevším rodáci ze Spojených státù,
Dr. h. c. Abraham Spiegel, Lóže Bnej Brit
Josefa Poppera z New Yorku, rodina Meissner Morawetz a Charles I. Petschek
rovnìž z New Yorku a mnozí další.
Úèast Židovského muzea na pøípravì
výstavy byla povolena ministerstvem
kultury a posléze jsem byl jako kurátor
sbírkového oddìlení k svému pøekvapení
povìøen její pøípravou. Podobná výstava
zamìøená na novìjší historii èeských
a slovenských Židù se u nás v pováleèné
dobì dosud neuskuteènila, o to však byla
práce na ní zajímavìjší. Navíc – protože
byla urèena pro Izrael, zemi tehdy pro

nás zcela nepøístupnou – se o její obsah
nikdo pøíliš nezajímal a nesnažil se ji
usmìròovat. Kromì toho jsme o jejím
uskuteènìní stále pochybovali. Kurátorka z Muzea diaspory mìla vypracovaný
pøibližný scénáø a rámcové seznamy
pøedmìtù a dokumentù, které doufala najít v Praze. Pustil jsem se do vyhledávání
rùzných historických materiálù, které by
mohly ilustrovat život a historii Židù od
nejstarších dob až do první republiky
a prvních událostí pováleèného období –

pøíprav na poèátku roku 1990 už probíhalo za docela jiné situace.
INSTALACE A ZAHÁJENÍ
Koncem bøezna pøijela nìmecká firma Hasenkampf, specializovaná na dopravu
umìleckých pøedmìtù, která vše v Maiselovì synagoze peèlivì zabalila a jednoho
èasného rána naložila všechny exponáty
do velkého bílého stìhováku. Poprvé v životì jsem byl vyslán jako muzejní kurýr
spoleènì s výstavou. Nasedl jsem s obìma
øidièi do náklaïáku a vydali jsme se pøes
Rozvadov na frankfurtské letištì, kam
jsme dorazili pozdì odpoledne. Velké døevìné bedny byly vyloženy a pøipoutány sítìmi na palety (spoleènì s jedním živým

Publikum rodákù pøi zahájení výstavy Na køižovatce kultur v kampusu Telavivské university, 27. 4. 1990.

tedy oblasti, kterým se pražské muzeum
dosud spíše vyhýbalo; ve zdejších sbírkách ostatnì takových dokumentù mnoho nebylo. Díky kolegùm z nìkterých
pražských muzeí, archivù a knihoven se
podaøilo získat další. Snad nejvýznamnìjší byly zápùjèky Zelenkových plakátù
z Umìleckoprùmyslového muzea, starých i novìjších pražských fotografií, letákù a karikatur z Archivu hl. mìsta Prahy, historických rytin z rudolfinské Prahy
z Národního muzea, dále fotografií vyobrazení Židù ze støedovìkých rukopisù
a novodobých tiskù z Univerzitní knihovny nebo fotografií židovských spisovatelù a jejich publikací z Památníku národního písemnictví. Navíc mìla být
výstava doplnìna cyklem obrazù pražského pohøebního bratrstva, jeho džbánù
a dalších celkem 80 pøedmìtù ze sbírek
muzea. Materiály jsem zaèal vybírat ještì
za starého režimu – ale finále zdejších

delfínem z Východoèínského moøe). Druhý den pøed pùlnocí jsme koneènì odlétali
v obøím dopravním letadle, kde jsem byl
vedle dvou pilotù pùvodem z Bratislavy
a zmínìného delfína jediným pasažérem –
vìtšinu noèní cesty jsme strávili v kokpitu
zajímavým rozhovorem o èeskoslovenské
a izraelské minulosti. Nakonec se pøed
námi objevila svìtla telavivského pobøeží
a zanedlouho jsme pøistáli v Lodu. Mùj
první dojem ze Svaté zemì byla opojná
vùnì kvetoucích pomeranèovníkù.
Následující tøi ètyøi týdny jsem se úèastnil pøípravy a instalace výstavy v Muzeu
diaspory v kampusu Telavivské univerzity, obvykle až do pozdních veèerù, které
konèily spoleènou veèeøí v restauracích na
bulváru Dizengoff nebo v jeho okolí.
O šábesu jsem byl zván na návštìvy rodákù nebo se potloukal po pobøeží, v nedìli
jsem podnikl i nìkolik výletù do Caesareje, Haify a okolí Kineretu.
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Do muzea skoro každý den pøicházeli
lidé z Hitachdutu a pøinášeli stará alba
a fotografie svých rodin z Èeska nebo
Slovenska a vyprávìli své pøíbìhy. To
bylo z celé pøípravy výstavy nejzajímavìjší. Koneènì byla výstava nazvaná hebrejsky Mifgaš tarbujot, anglicky Where
Cultures Meet a èesky Na køižovatce kultur instalována. Šikovný architekt použil
velmi moderní a elegantní design. Za desetiletí existence muzea to prý byla nejvìtší a nejlépe vybavená výstava diasporních obcí. Ještì pøed jejím zahájením
pøijela èeskoslovenská delegace a Václav
Havel s Jiøím Dienstbierem byli jako první hosté celou výstavou provedeni. Nakonec øeditel muzea a Václav Havel pronesli venku na tribunì své projevy a davy
návštìvníkù zaplnily výstavní prostory.
Bylo vystaveno více než 500 fotografií
a dokumentù (ve skuteènosti pouze zlomek materiálù pro výstavu shromáždìných) a na 80 exponátù ze sbírek pražského Židovského muzea a dalších institucí.
Vedle obsáhlého katalogu v hebrejské
a anglické verzi byly vydány také kopie
tøí Zelenkových plakátù a zhotoveny repliky mosazných a støíbrných pøedmìtù
(chanukový svícen, koøenka, ukazovátka,
peèetidlo a amulety). Výstava byla otevøena do konce øíjna 1990, pražská repríza
se konala na podzim 1992 ve Valdštejnské jízdárnì v Praze (tehdy vyšla v Mladé
frontì také èeská verze katalogu v pøekladu Luby a Rudolfa Pellarových). V roce
1993 se konala repríza výstavy v Olomouci, pak v bratislavském Národním
muzeu a nakonec ještì v Lipsku.
DALŠÍ VÝSTAVY
Na køižovatce kultur nebyla však zdaleka
jediná výstava, která na jaøe 1990 v Izraeli
pøipomínala historii èeskoslovenských
Židù. V Jad vašem položil Václav Havel
vìnce, seznámil se s pùsobivou instalací
památníku terezínských dìtí a již pokroèilou stavbou kamenného památníku znièených evropských obcí. Pøed jeho návštìvou zdejší pracovníci narychlo pøipravili
pozoruhodnou výstavu nám vìtšinou zcela neznámých terezínských kreseb a karikatur majora ès. armády MUDr. Pavla
Fantla (1903 Kolín – 1944 Osvìtim),
vèetnì karikatury Hitlera jako šíleného pistolníka. V èervnu pak byla v umìlecké
galerii Jad vašem otevøena další terezínská
výstava Z Bauhausu do Terezína – Friedl
Dicker-Brandeisová a její žáci, která vycházela z výstavy v pražské Klausové synagoze v roce 1988 a byla rozšíøena o sou-

poèátku kvìtna 1990 u pøíležitosti setkání veteránù, mládežnických spolkù
a sportovních organizací pod patronací
Nathana Steinera v Kfar Hamakabia
v Ramat Ganu, kde byly v jednotlivých
pavilonech rozvìšeny fotografie ze života židovských skautských oddílù od Techelet Lavan pøes Bnej Akiva až po Brit
Trumpeldor nebo oddílù Hašomer hacajir
èi Hašomer kadima, stejnì jako dokumentace rùzných sportovních organizací
a oddílù Makkabi, v nichž ovšem pøevažovaly materiály ze Slovenska a Moravy.
Já jsem nìkolik zbývajících dnù své návštìvy Izraele zcela vyplnil pobytem v Jeruzalémì a prohlídkou
sbírek Izraelského muzea, návštìvou Bejt Ticho a putováním po
celé zemi až po Negev
a Eilat, prohlídkou
archeologických vykopávek, studiem v archivu Jad vašem a setkáními s místními
rodáky – pøedevším se
spisovatelem Viktorem
Fischlem, historiky
Davidem Flusserem,
Ruth
KestenbergPrezident Václav Havel pøi prohlídce výstavy Na køižovatce kultur. Foto na této
Gladsteinovou, Eridvoustranì archiv autora.
chem a Otto Dovem
li za Izraelské muzeum Dr. Iris Fischhoff Kulkou èi Livií Rothkirchenovou, pøeklaa Becalel Narkiss, vedoucí Centra pro ži- datelkou a spisovatelkou Ruth Bondyovou
dovské umìní na Hebrejské univerzitì. a dalšími vynikajícími pamìtníky. Jak jsem
Výstava se setkala s neobyèejným zájmem øekl, byla to euforická doba a neèekaná
slavnostní návštìva Izraele byla pro nás jakýmsi vyvrcholením revoluèních událostí
doma, všechna zdejší setkání se zdála neuvìøitelná – jako by otevírala a oživovala
minulost, o které jsme se domnívali, že je
už témìø zapomenuta.
Mnohé z tìch vážených rodákù jsme pak
ještì vídali v Praze, kam obèas pøijíždìli
pøednášet nebo na návštìvu, ale podobnì
intenzivní setkání a zážitky jako v kvìtnu
Estetik Tomáš Kulka, kurátorka Natalia Bergerová
1990 se již nikdy neopakovaly. Pøes obèasa Arno Paøík pøi vernisáži.
né kontakty s izraelskými institucemi a setveøejnosti i odborníkù, kteøí oceòovali ze- kání s jednotlivci na konferencích v Praze,
jména vynikající stav restaurovaných sy- Terezínì, Nìmecku nebo Americe se neopakovaly, pokud vím ani podobné spoleènagogálních textilií a dalších památek.
U pøíležitosti sjezdu rodákù se konala né projekty, aèkoli se tehdy uvažovalo napø.
øada dalších akcí, setkání v Kfar Masaryk o výstavách nìkterých umìlcù a architektù
a terezínském kibucu Givat Chajim z bývalého Èeskoslovenska, které by ukáIchud a jeho památníku Bejt Terezin, ve- zaly jejich pøínos pro rozvoj Izraele. Izrael
deným rodaèkami Alicí Scheckovou mìl tehdy ovšem dùležitìjší starosti a praža Alicí Schillerovou, kde jsme si mohli ské muzeum i èeská spoleènost stále ještì
prohlédnout sbírky pocházející pøevážnì usilovnì zaplòuje mezery ve vlastní historii,
z darù zdejších obyvatel z Èeskosloven- zpùsobené lety totality. Ale snad ještì není
ARNO PAØÍK
ska. Další zajímavé výstavy se konaly na všem dnùm konec…
bor dìtských kreseb z Terezína ze sbírek
pražského muzea a další materiály. Výstavu pøipravily Elena Makarova a Bella
Schomer-Zaichik a byla prý jednou z prvních tak rozsáhlých umìleckých výstav
v Jad vašem.
V pùli kvìtna byla pak v Izraelském muzeu v Jeruzalémì otevøena výstava s názvem The Jewish Treasures from Prague
(Židovské poklady z Prahy) ze sbírek našeho Židovského muzea, která Izraelcùm
umožnila seznámit se s umìleckými a kultovými památkami z èeských a moravských synagog. Na jejím uspoøádání se
vedle pracovníkù pražského muzea podíle-
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ní literární èasopis Hound & Horn. Roku
1935 se jako novináø dostal do Nìmecka
a v Berlínì na vlastní oèi vidìl pogrom.
Pøed 75 lety se zachránil Franz Werfel
O své zkušenosti napsal tehdy èlánek do
Závìr letošního horkého léta lze z hlediska byl èlánek XIX. Ten Francii zavazoval New York Times. Pozdìji se stal šéfredakvýroèí oznaèit jako werfelovský: 10. záøí vydat do Nìmecka každého, o koho tøetí torem edice HeadlineBooks vydávané
nás èeká 125. výroèí narození slavného øíše požádá. O mìsíc pozdìji vznikla Spoleèností pro zahranièní politiku (Fobásníka a spisovatele a minulý mìsíc (26. v tzv. „svobodné zónì“ vláda maršála Pé- reign Policy Association) a distribuované
srpna) jsme si pøipomnìli 70. výroèí jeho taina ve Vichy, jež vydala pøíkaz evidovat do amerických škol. Roku 1940 se zapojil
úmrtí v Beverly Hills v Kalifornii. Život všechny øíšské obèany pobývající na úze- do shánìní finanèní prostøedkù pro práci
a díla pražského rodáka v ulicích jeho rod- mí, které mìla pod kontrolou, a chystala Tísòového záchranného výboru (Emerného mìsta pøipomíná plakátová výstava se zavést zvláštní opatøení proti „øíš- gency Rescue Comittee, ERC), který po(více o ní viz str. 23). Jak známo, Franz ským“, ale èásteènì i proti „domácím“ mohla prosadit manželka amerického
Werfel a jeho žena Alma Mahlerová doká- Židùm. Za této se situace se Werfel roz- prezidenta Eleonor Rooseveltová a jehož
zali pøed nacisty uprchnout vèas. I když úz- hodl i bez platných víz uprchnout s Al- cílem bylo získávat peníze i víza pro
kost a vypìtí spjaté s útìkem ze smrtelného mou do Španìlska. Pronajatými auty utí- ohrožené evropské intelektuály a umìlce.
nebezpeèí i vìdomí, že v Evropì i exilu kali dosud svobodným jihem zemì pøes V rámci této èinnosti se Fry vydal do
Francie.
umírají jeho pøátelé, pøispìly k jeho pøedDo Marseille doraèasné smrti na mozkovou mrtvici, z naciszil v srpnu 1940 s potického pekla vyvázl. Útìk v létì 1940
vìøením bìhem tøí
z okupované Francie byl velmi dobrotýdnù kontaktovat dvì
družný a plný zvratù a málem se nezdastì osob, jež se nacháøil. Nakonec se povedl díky pomoci muže
zely na americkém
jménem Varian Fry. Právì jemu vdìèí za
záchranném seznamu
životy stovky židovských umìlcù a intea kterým už bylo udìlektuálù, kteøí výraznì ovlivnili pováleèleno americké vízum.
nou americkou a evropskou kulturu a vìdu.
Nejprve si zøídil kanV jejich životopisech èítáváme, že uprchli
celáø v hotelu Splenpøed nacismem do USA, jen málokde je
did, poté v místnùstce
však pøímo zmínìn jejich zachránce.
s krycím názvem
Americké pomocné
ÚTÌK
Varian Fry v Marseille 1940. Foto archiv.
centrum a pustil se do
Werfelùv osud mùže sloužit jako pøíklad.
V dobì pøipojení Rakouska k Nìmecku Bordeaux, Biarritz, Bayonne, Hendaye, práce. Pražský rodák spisovatel Hans Nav bøeznu 1938 pobýval básník v Itálii, od- St. Jean-de-Luz, Orthez a 27. èervna do- tonek pozdìji v pamìtech napsal: „Jako
tud odjel s Almou ke své sestøe Mariannì jeli do Lurd. Werfelovi posléze dostali když v pošmourném ránu zazní první ptado Curychu, kde mohl jen bezmocnì sle- povolení k cestì do Marseille, kde hodlali èí nota, obletìla kavárny zvìst, že pøijel jedovat tragické zprávy z Vídnì. Jako zná- požádat o výjezdní víza – a právì tam do- den Amerièan s penìzi a že pomùže.“ (Od
mý židovský autor, navíc politicky anga- šlo k pøelomovým událostem, díky nimž téhož autora ostatnì pochází úsloví: „Øekni, jak zacházíš s uprchlíkem, a já ti øeknu,
žovaný, se stal v nacisty ovládané zemi neskonèili v rukou nacistù.
Jednak získali po osobní intervenci kdo jsi.“) A Fry pomáhal. Do jeho kanceokamžitì veøejným nepøítelem. Z Curychu
odjeli Werfelovi do Londýna, odtud (na amerického ministra zahranièí prùjezdní láøe pøicházeli antinacistiètí, vìtšinou žiAlmino naléhavé pøání) do Paøíže, kam povolení pro Španìlsko a Portugalsko dovští spisovatelé, malíøi, vìdci filozofové
dorazili 1. èervna 1938. Psychicky i fyzic- i vstupní víza do USA. A jednak se obje- i hudebníci a žádali o pomoc pro sebe
ky zdeptaný autor tu prodìlal srdeèní zá- vil Amerièan Varian Fry, který slíbil, že i své rodiny. Místo tøí týdnù zùstal v Marchvat a ètyøi týdny poté se odstìhoval na je dostane z okupované Francie ven i bez seille tøináct mìsícù. Nakonec bojoval nejen s francouzskými, ale i s americkými
Azurové pobøeží do mìsteèka Sanary-sur- visa de sortie, výjezdního povolení.
úøady.
Mer, útoèištì øady nìmeckých a rakouských židovských spisovatelù (J. Roth, AMERIÈAN S PENÌZI
L. Feuchtwanger, E. E. Kisch, T. Mann, Varian Fry se narodil roku 1907 v New DOKLADY, NEBO ŽIVOT
St. Zweig ad.). Zde se dozvìdìli o mnichov- Yorku v rodinì wallstreetského finanèní- Židovští uprchlíci potøebovali pro odjezd
ské dohodì a záboru Sudet, jež Werfel velmi ka a uèitelky. V dìtství prý nesnášel své z Francie ètyøi druhy dokumentù: vstupní
køestní jméno a dobøe si rozumìl s dìdeè- vízum do cílové zemì, portugalské a špaemotivnì komentoval v exilovém tisku.
Když Hitler napadl Polsko a Anglie kem Charlesem Fryem, øeditelem Dìtské- nìlské prùjezdní vízum a výjezdní doloža Francie vstoupily do války, stali se z ti- ho prázdninového domova v brooklynské ku. Èasto byli žádáni i o „osvìdèení
sícù nìmeckých emigrantù ve Francii ne- ètvrti Bath Beach, kde trávili léto new- o dobrém chování“. Veškeré doklady
žádoucí cizinci a úøady dostaly pøíkaz je yorští sirotci. Varian absolvoval literárnì- muselo nakonec schválit gestapo, takže
internovat. V èervnu 1940 okupoval Hit- vìdná studia na Harvardu, kde se svým už samotná žádost o výjezd mohla pøiler èást Francie a mezi obìma zemìmi spolužákem básníkem a spisovatelem vést uprchlíky do koncentraèního tábora.
bylo podepsáno pøímìøí, jehož souèástí Lincolnem Kirsteinem založili avantgard- Proto nemohli žádat pod vlastními jmé-
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ny, potøebovali padìlané doklady. Fry
kupoval na èerném trhu nevyplnìné vichistické obèanské prùkazy a jeho spolupracovník, rakouský karikaturista Bill
Freie (proslavil se pod jménem Willi Spira), je opatøoval falešnými razítky. Když
mu došla víza, naléhal Fry na americký
konzulát, aby je vydával nad rámec stanovené kvóty, nebo se snažil získat
vstupní víza jiných zemí.
V Marseille Fryovi pomáhala americká malíøka a architektka Miriam Davenportová, mladý berlínský rodák, ekonom
Albert O. Hirschman a mladík jménem
Leon F. Ball, zvaný též Dick Ball.
Uprchlíky, vybavené falešnými dokumenty (nebo i bez nich), navádìli pøes
francouzskou hranici do Španìlska
a poté do neutrálního Portugalska, odkud
vyjíždìly lodì do USA, nebo jim pomohli (v pøestrojení za demobilizované vojáky), aby mohli odplout do francouzské
kolonie na Martiniku a poté do Ameriky.
Fryovo centrum se zabývalo asi patnácti tisíci pøípady, k vycestování pomohlo zhruba ètyøem tisícùm osob a pøímo
jich vyvedlo ze zemì do bezpeèí na tisíc.
Seznam osobností, které Fry a jeho spolupracovníci zachránili, je úctyhodný. Kromì Franze Werfela a jeho ženy Almy zahrnuje napøíklad filozofku Hannah
Arendtovou, malíøe Marca Chagalla,
Marcela Duchampa a Maxe Ernsta, sochaøe Jacquese Lipschitze, spisovatele
Liona Feuchtwangera, Arthura Koestlera,
Hanse Natonka, Alfreda Polgara, Hanse
Habeho, Heinricha Manna a Gola Manna,
historika Bruna Strausse, historika a novináøe Konrada Heidena, nakladatele Kurta
Wolffa a jeho ženu Helen, fyzika Fritze
Kahna, ale také tøeba hudebního skladatele Bohuslava Martinù.
PROTI VŠEM
Stejnì jako jiní zachránci si Fry v krizové situaci v Marseille zoufal nad byrokratickými naøízeními a rozèilovalo ho,
že místní konzulové na nich lpìjí a øada
z nich vyøizuje žádosti o víza pomalu.
Výjimku tvoøil po jistou dobu americký
vicekonzul, jenž vydal legálnì i nelegálnì tisíce víz. Fry na sebe posléze pøivolal pozornost francouzských úøadù.
Bìhem návštìvy maršála Pétaina v Marseille v prosinci 1940 vyslýchala Frye
policie a do protokolu pak zapsala, že se
jedná o èlovìka, který „pod záminkou
emigrace chrání cizince pochybné morálky a politických názorù, které se nesluèují s postoji francouzské vlády“.

znovu, aby neoficiálnì pomáhal Rooseveltovì administrativì s dalším záchranným programem, nazvaným Váleèný výbor pro uprchlíky (War Refugee Board) –
v jeho službách pùsobil v Maïarsku
Raoul Wallenberg. Fry vydal roku 1945
o svých zkušenostech ve Francii knihu,
již nazval Vydání na pøíkaz (Surrender on
Demand). Nadále pracoval jako novináø,
redaktor, pùsobil i ve filmové produkci.
Nicménì Fryùv pováleèný život úplnì
št’astný nebyl a na svou záchrannou misi
vlastnì doplatil. Mohl pracovat i publikovat, ale jako èlovìk podezøelý ze sympatií
ke komunismu byl v hledáèku FBI. Lidé,
které zachránil, øešili své problémy, na
projevy vdìènosti nebyla nejvhodnìjší
doba. Navíc pøedstavoval Fry pro americké úøady ztìlesnìnou výèitku: Proè nedokázaly zachránit víc ohrožených? Stejnì
PO NÁVRATU
Po nuceném návratu si Fry své zážitky jako jiného, známìjšího posla tragických
a špatnou zkušenost s francouzskými zpráv dùstojníka Jana Karského, který
i americkými úøady nenechal pro sebe. pronikl až do varšavského ghetta, ho až
V prosincovém vydání listu The New Re- do konce života trápil pocit, že pro evropské Židy dokázal udìlat pramálo. Trpìl
psychickými problémy, dostal žaludeèní
vøedy. Zemøel 13. záøí
1967, mìsíc pøed svými šedesátými narozeninami.
Fryovy èiny ocenili vládní pøedstavitelé až na sklonku
jeho života, kdy mu
roku 1967 francouzská vláda udìlila
Varian Fry a Marc Chagall v Gordes. Foto archiv.
Èestnou legii. Popublic, pro který pracoval, napsal burcují- smrtných ocenìní bylo více: v devadecí text nazvaný Masakrování Židù v Evro- sátých letech minulého století získal
pì. Mj. v nìm píše: „Existují vìci tak Eisenhowerovu medaili svobody, Jad
strašlivé, že jim slušní muži a ženy nebu- vašem mu udìlil titul Spravedlivý mezi
dou moci uvìøit, tak hrùzné, že civilizo- národy a Stát Izrael èestné obèanství.
vaný svìt pøed nimi couvá. Právì takové Na poèátku nového tisíciletí bylo nájsou nedávné zprávy o systematickém vy- mìstí pøed americkým konzulátem
hlazování Židù v nacistické Evropì… v Marseille pojmenováno Place Varian
Mùžeme nabídnout útoèištì, a to hned, Fry (následovala ulice v oblasti bývalé
bez odkladu a okolkù tìm nìkolika málo Berlínské zdi a ve Fryovì rodném mìsšt’astlivcùm, kterým se povedlo utéct tì Ridgewoodu), v øíjnu 2007 uctila sté
z árijského pekla. V proceduøe udìlování výroèí jeho narození americká Snìmovvíz se vyskytují byrokratické prùtahy, na reprezentantù. O jeho aktivitách
které doslova odsoudily k smrti spoustu vznikly filmy, biografie, zmiòují ho nìoddaných demokratù… Je to výzva, kte- kolikery memoáry.
A Franz Werfel? Ten Variana Frye
rou nemùžeme a nesmíme ignorovat.“
Fry už pro ERC nesmìl pracovat, ale snad vnímal jako zázrak, který mu sejednotlivci, kteøí záchranu ohrožených slala svatá Bernadetta, u jejíhož prameosob financovali, si uvìdomili, že jeho ne sedával v Lurdách a které pøislíbil, že
práce ve Francii byla v mezích možností pokud se zachrání, napíše o ní knihu.
ALICE MARXOVÁ
skuteènì úspìšná. Roku 1944 najali Frye
Tyto formulace a potíže s policií zase
znepokojily americkou vládu. Ameriètí
diplomaté ve Francii doporuèovali, aby
byl Fry ze zemì odvolán – americký generální konzul ho podezíral ze sympatií
k levièákùm a obával se, že by s jeho
pomocí mohli do USA pronikat komunisté. Varoval ho, aby s ilegálními praktikami pøestal, jinak že bude zatèen.
V lednu 1941 naøídilo ministerstvo zahranièí Spojených státù, aby mu konzulát neprodloužil pas. Fry pøesto ve Francii zùstal a pokraèoval v práci. V záøí
1941 ho francouzská policie zatkla a na
základì obvinìní z podvratných aktivit
a sympatií ke komunismu ho jako „nežádoucího cizince“ eskortovala na francouzsko-španìlskou hranici.
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Jiøí Daníèek

STYKY A ZNÁMOSTI
Když pøišel Leo Bloch do jídelny
v námoønickém stejnokroji, vyvolalo
to senzaci. „Loï ahoj,“ vykøikl pan
Strauss. Pan Oplatka se zase postavil
nad nedojedenou polívku a salutoval.
Salus, jemuž se pro jeho rudou tváø
za zády øíkalo vepøová hlava, se dokonce pokusil zatroubit jako parník.
A dámy, kterých byla v penzionu pro
starší a osamìlé velká pøevaha, se pøi
písni Až se, chlapèe mùj, ke mnì do
pøístavu vrátíš zas, již s citem zaèala
zpívat paní Šmolková, zvedaly ze
židlí a pohupovaly v bocích. Zkrátka
senzace.
Leo tu byl dobøe znám, po dva roky
v penzionu místo vojenské služby pùsobil jako pomocný ošetøovatel, nìkdy i èíšník a více ménì dìvèe pro
všechno. Chodil sem na obìdy i potom, co mu náhradní vojna skonèila.
Jednak mu úètovali dál režijní cenu,
a pak mìl vìtšinu lidí, kteøí tu trávili
poslední èást svého života, docela rád.
Èasem vyšlo najevo, že je to v podstatì milý a slušný chlapec, který je
navíc ochoten poslouchat pøíbìhy ze
života, odehrávající se v pro nìho pradávných dobách. Vypravìèi ho do
svých uplynulých životù postupnì zahrnuli a skrze to na urèitý zpùsob adoptovali. Z toho titulu mu také dávali
ponauèení a napomenutí, jaké rodièe
dávají svým dìtem nebo, což v tomto
pøípadì odpovídalo víc, vnouèatùm.
„Leo,“ øekla paní Weisová, když se
rozruch trochu utišil, „mùj Arpád
sloužil v Triestu v erste Weltkrieg
u mariny, spoustu let tam plaval a já tu
na nìj poøád èekala a èekala, a on se
nevracel...“ Hlas jí pøeskoèil a paní
Weisová se rozplakala. „On byl velkej
fešák,“ vzlykala a utírala si nos kostkovaným kapesníkem.
Debata v jídelnì se stoèila na Weltkrieg a podobné vzdálené skuteènosti
a Leo si mohl sednout ke stolu pro
personál a najíst se. Trochu litoval, že
se nestaèil pøevléknout do civilu, jak
mìl pùvodnì v úmyslu. To by ale nestihl obìd. Hodinová polední pøestávka mu tak tak staèila na cestu sem, jídlo a návrat do práce.

Námoøníkem ovšem nebyl, nebo
lépe øeèeno byl, ale jen na dobu
prázdnin a k tomu na Vltavì. Sehnal si
na léto brigádu u firmy, která prostøednictvím èernochù obleèených do
námoønických uniforem lákala turisty
na projížïku po øece na malých motorových lodích. Jak
se stalo, že byl jako
jediný, i když trochu podezøelý bílý
muž angažován, je
záhada, ale bylo to
tak. Obèas také lodièku øídil, a to bylo docela zábavné.
Upozoròoval zákazníky na pamìtihodnosti na bøezích
a pak dostával zpropitné.
„Kdybych umìl
líp anglicky,“ zakonèil zdùvodnìní
své uniformy pro
obyvatele penzionu,
kteøí obklopili jeho
stùl, „vydìlal bych
si mnohem víc.“
A pak už utíkal a jen tak tak dobìhl
k lodièce, kde už tøi èerní kolegové
èekali se svými turistickými úlovky.
Byl stejnì jako oni placen od kusu.
Na druhý den v poledne sedìli u jeho
stolu pan Strauss s panem Salusem,
o nìèem si povídali, a ani si nevšimli,
že nad nimi už chvíli stojí.
„Loï ahoj,“ prohlásil pan Salus.
„No že jdete,“ doplnil ho Strauss,
ale znìlo to pøátelsky a tak se také oba
pánové tváøili.
Vyšlo najevo, že se zamysleli nad
jeho pøáním ohlednì lepší angliètiny.
„Máme styky,“ pøimhouøil oko Salus.
„A známosti,“ doplnil Strauss.
Styky a známosti spoèívaly v tom,
že pan Salus mìl v Londýnì sestru.
Straussovy známosti tak konkrétní podobu nemìly, ale zato byl celý nápad
z jeho hlavy. Ta sestra totiž byla
v Londýnì v obdobném penzionu jako
její bratr v Praze a z dopisù, které ob-

èas posílala, Salus vyrozumìl, že tam
mají velký nedostatek personálu.
„Vy tam zkrátka na rok na dva pojedete, budete mít práci, bydlení i nìjaké peníze, a až se vrátíte, nikdo nepozná, že nejste Anglièan,“ shrnul celou
ideu její duchovní otec Strauss.
„Tedy podle øeèi nepozná,“ upøesnil
pan Salus. „Já Valli napíšu.“
V polovinì záøí se Leo rozlouèil s èernými námoøníky i s košer penzionem,

který pøispìl tím, že napsal velmi doporuèující dopisy, vypil kávu s panem Salusem i s panem Straussem a odjel do
Londýna. Tam ho v Maoz bodedim –
Útoèišti osamìlých pøijali s otevøenou
náruèí. Leo byl trochu pøekvapen, když
zjistil, že se situace opakuje. Stejnì
jako v Praze u mariny byl i tady mezi
personálem, pokud si odmyslíme vedení, jediný bílý muž. Ostatní zamìstnance tvoøili Indové, Filipínci a dokonce
i jeden Tibet’an, vesmìs buddhisti. Milí
a sympatiètí mladí lidé. Hovoøili rùznými jazyky, ale co se angliètiny týkalo,
mohl by je Leo ještì ledacos pøiuèit.
Ubytoval se v malé svìtnièce v suterénu cihlového domku pár krokù od
Útoèištì, pøihlásil se na policii, nechal
si potvrdit potøebná povolení a zaèal
pracovat. Provoz se tu moc nelišil od
toho, co už znal z Prahy, a tak každodenní povinnosti brzy zvládl. Také
tady si ho èasem obyvatelé domova
oblíbili a pøijali za svého. Vyprávìli
mu o svých osudech, o tìch dávných
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dobách, kdy byli i oni mladí a obèas
i št’astní. Zapisovali si ho na vycházky
do blízkého parku nebo na malé nákupy, a protože nemohl všem najednou
vyhovìt, vznikaly v domovì spory,
které vedení vyøešilo zapisováním do
seznamu. Leo Bloch byl èasem jen na
poøadník.
Nejvìtší nároky na nìj vznášela Valerie Rawitzová, za svobodna Salusová. Všichni museli uznat a uznali, že
nebýt jejího pragerbrudera, nebylo by
ani Lea Blocha, a tolerovali, když je
Valli obèas pøedbìhla. O procházky
ani tak nešlo, paní Rawitzová ve
svých skoro devadesáti vycházela už
jen zøídka, ale marnivá byla stále. Posílala si Lea pro šminky, pro sít’ované
punèochy a obèas i pro dámské spodní
prádlo. Jednou se ho prodavaèka zeptala, jestli si prádlo chce zkusit, a od
té doby už paní Rawitzové podobné
objednávky odmítal vyøizovat. Ale
vycházeli spolu dobøe a Leovi nevadilo ani její neustálé pøipomínání toho,
že mívala „die schönsten Beine aus
den ganzen Ungarn“, konèící demonstrací, že ostatnì ani dnes...
Po této stránce Straussova idea fungovala. Spornìjší už to bylo co do
hlavního dùvodu, pro který se Leo do
Londýna vypravil, totiž s angliètinou.
V Útoèišti osamìlých, kde trávil kromì
dvou šabatù a dvou nedìlí v mìsíci
každý den od osmi do pìti odpoledne
a nìkdy ještì déle, angliètina hlavním
jazykem rozhodnì nebyla. O personálu už byla øeè. Takzvaní klienti pøedstavovali po lingvistické stránce zajímavý
skanzen bývalé podunajské habsburské
øíše. Tady Rakousko-Uhersko trvalo
akusticky dál a navíc vìtšina obyvatel
žádný spoleèný jazyk ani nepotøebovala. Když nìkdo zaèal nìmecky, odpovìdìl mu jeho protìjšek maïarsky,
tøetí do toho vstoupil polsky, další rusky, také italštinu bylo slyšet, jidiš, rumunštinu i ladino. A všichni si, alespoò v tom, o co šlo, dobøe rozumìli.
Angliètina se ozvala málokdy, vìtšinou když nìkdo luštil noviny nebo nìjaký návod a ptal se jidiš, co to znamená fag end nebo honeysuckle a tak
podobnì.
Na Lea mluvili zásadnì èesky, pøesnìji øeèeno tím, co za èeštinu považovali. A také od nìho tento jazyk rezolutnì vyžadovali. „Každý má mluvit

svou mamelošn,“ formulovala to za
všeobecného souhlasu paní Rawitzová, „a v templu hebrejsky.“ Když se
Leo snažil vysvìtlit, že by se pøesto
rád nauèil dobøe anglicky, pouèil ho
pan Stern: „My všichni umíme dobøe
anglicky, vždyt’ jsme získali britské
obèanství, ale proto se ještì nemusíme
asimilovat!“
„Jen se neodrodit,“ souhlasil Solomon báèi, „v synagoze ještì tak jidiš,
když je napøíklad draša.“
Vášnivé debaty, zda se kázání o šabatu mùže pøípadnì odehrát také v jidiš, se už Leo neúèastnil. Probíhala
v maïarštinì, a tam mu zatím ještì
scházela slovní zásoba.
Když mìl volno, vydal se obèas do
mìsta, sám nebo s nìkterým z buddhistù. Jezdil metrem, obèas si dal èaj
nebo také pivo a snažil se poslouchat,
co si lidé øíkají. Ale jak v Útoèišti
v podstatì všem rozumìl a za ten necelý rok se zdokonalil v mnoha jazycích,
v Londýnì a v angliètinì se ztrácel, zapomínal i to, co už umìl, a nìkdy si
nemohl vzpomenout ani na nejtriviálnìjší slovíèka.
Paní Rawitzová, které ho bylo
líto, mu poradila, aby zašel do
Hyde parku. „Já
tam nikdy nebyla,“ pøiznala se,
„ale hovoøí se
tam prý od rána
do veèera a každý si mùže øíkat,
co ho napadne.
O øeèi tam není
nouze,“ zamrkala na Lea a povyhrnula si sukni: „The most
beautiful legs in
all Hungary, not to mention England!“
Krátce pøed Roš hašana Leo ideu dokonalé angliètiny vzdal. Zašel za øeditelkou domova a oznámil jí, že se vrátí
domù. Ta ho pøemlouvala, aby zùstal
ještì do konce svátkù. „Mezi Novým
rokem a Dnem smíøení, vysvìtlovala,
„lidé v Útoèišti vzpomínají a jsou
hodnì náchylní k depresím a zármutku. Vás mají rádi, a když odejdete, budou ještì smutnìjší.“

Leo, který nemìl kam spìchat, se
nechal pøesvìdèit. Øeditelka ho ještì
upozornila, aby peèlivì zavíral domovní dveøe a branku. „Stává se, že
okolo Roš hašana se nìkteøí lidé vydávají domù, i když žádný jiný domov
než tenhle dávno nemají. Poslední takový pøípad se týkal pana Mullera.
Bloudil celé tøi dni bez jídla a dokladù
po mìstì, než ho policie našla. To už
si nepamatoval, kdo je, a v nemocnici,
kam ho pøevezli, brzy zemøel.“
Nestalo se však nic. Roš hašana
i Jom kipur minuly bez jakéhokoli incidentu a o Sukot se díky teplému
babímu létu obìdvalo, a dokonce i veèeøelo v prostorné døevìné chatì s pootevøenou støechou. K Novému roku
dostal Leo skoro od každého nìjaký
malý dárek, spoustu cigaret, zapalovaèe a také pouzdro na cigarety v podobì láhve od cinzana. Když se povolil
šroubovací uzávìr, vyjel náhle z láhve
zlatý válec, rozevøel se jako svìtla ohòostroje, v každém paprsku byla jedna
cigareta, a ty dohromady vytvoøily
krásnou nikotinovou kytici. To všechno se dìlo za doprovodu skrytého hra-

cího strojku a melodie Bei mir bist du
šejn. Celý domov se na ten div složil.
A pak se celých sedm dní veèer co veèer ze suky ozýval tichý sborový zpìv:
Bei mir bist du...
Tu písnièku také obyvatelé Útoèištì
osamìlých Leo Blochovi zazpívali,
když je s kufrem v ruce opouštìl. Chtìl
se ještì zvlášt’rozlouèit s paní Rawitzovou, ale nebyla k nalezení. A protože, jak podotkl Solomon báèi, „vlak
neèeká, i když nikam nespìchá“, pro-
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šel brankou, peèlivì ji za sebou uzavøel, naposledy zamával a za chvíli
zmizel v metru.
Když na King George street pøestupoval, zdálo se mu, že na druhé stranì
nástupištì zahlédl nìkoho povìdomého. Ale jeho souprava právì pøijíždìla, a tak nad tím mávl rukou a nastoupil do vagonu. Vtom mu to došlo:
vždyt’to byla paní Rawitzová! Vzpomnìl si, co mu øeditelka vyprávìla
o starcích, kteøí se v této dobì obèas
vydávají na cestu k neexistujícímu domovu, i na konec, který potkal pana
Mullera. „Tak proto jsem ji nemohl
nikde najít a rozlouèit se s ní!“
Na poslední chvíli staèil zase vystoupit a rozbìhl se na protìjší stranu nástupištì, kde paní Rawitzovou zahlédl. Staøenka už ale mezitím nastoupila a Leo
jen tak tak stihl naskoèit do jednoho
z vagonù. V další stanici vystoupil, a pokud souprava stála ve stanici, bìžel podél ní a snažil se ji najít. V další stanici
totéž. Tìžký kufr mu pøekážel a hodnì
ho zpomaloval. Našel ji
teprve v tøetí stanici. Vystoupila a pomalu šla
proti nìmu. Ale dívala
se skrze nìho a tváøila
se, jako by ho vùbec neznala. Leo trochu znejistìl.
„Paní Rawitzová,“
øekl tiše, „kam jste se
to vydala, vrat’te se
proboha do domova.“
Paní Rawitzová se
zaèala tøást. „Jako pan
Muller,“ pomyslel si
Leo a pokraèoval: „Já
vás tam doprovodím,
ujede mi vlak, ale to nevadí, mohu jet pozdìji,
nebo...“ Ale než staèil
vìtu dokonèit, dala se
staøenka do køiku: „Pomoc, pomozte mi, chtìjí mì okrást, gevalt, gevalt...“ Její vysoký hlas
se nesl stanicí, lidé se
zastavovali a brzy se
kolem shromáždil menší zástup.
Jestli mìl pøedtím Leo ještì nìjaké
pochybnosti, byl si teï už úplnì jistý –
gevalt bylo jedno ze slov, které paní
Rawitzová používala ustaviènì.
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„Proè tu paní obtìžujete,“ zeptal se
ho uniformovaný zøízenec, který odnìkud pøispìchal a postavil se mezi nì.
Leo zaèal vysvìtlovat, že pracuje,
tedy pracoval v Útoèišti osamìlých,
a ta paní že je paní Rawitzová, která
tam už léta žije a dnes se nìjak dostala
ven a ve mìstì zabloudila.
„To není pravda,“ rozplakala se paní,
já se jmenuju Mary Rothová a už ètyøicet let bydlím v Horse street v Humpumfum.
Zøízenec obì strany chvíli poslouchal, a protože nevìdìl, èemu a komu
má vìøit, znejistìl a nakonec pøivolal
strážníka. Ten se v tom také nemohl
vyznat. Zavolal posily a nechal Lea
i paní Rawitzovo-Rothovou odvést na
nejbližší komisaøství. „Tam se to vysvìtlí,“ oddechl si, když eskorta odjela vzhùru po pohyblivých schodech.
„Paní Rawitzová, to jsem já, Bloch
z Prahy, z Moaz bodedim, øeknìte, že
mì znáte, oni nás pustí, já vás doprovodím a všechno bude zase v poøádku,“ snažil se Leo cestou ještì zachrá-

paní Rawitzová, ale Mirjam Rothová. Také si pro ni za chvíli pøijel její
syn, vyhuboval jí, že nemá pøece
sama nikam chodit, rozèílil se, ale
pak podìkoval komisaøi, že mamince
pomohl, že ji „zachránil“. „Ona nám
to obèas dìlá,“ øekl omluvnì. Nakonec zahrozil smìrem k Leovi a matku si odvedl.
„Co s vámi,“ položil komisaø Leovi
øeènickou otázku poté, co si vyslechl
jeho vysvìtlení a sepsal protokol. Nechal ho odvést do vedlejší místnosti
a zavolal do Útoèištì osamìlých. Tam
mu øeditelka slíbila, že co nejrychleji
pøijede a potvrdí Leovu totožnost i výpovìï. Také ona si ho pak smìla odvést, a protože už bylo pozdì a místenky na vlak i na trajekt bylo nutno
znovu objednat, rozhodla, že Leo pøespí v domovì a odjede až zítra nebo
pozítøí.

Neèekaný návrat Leo Blocha i dùvody, které k nìmu vedly, vyvolaly
v Útoèišti osamìlých velké nadšení
a ovace.
„Valli Rawitzová už
popletla hlavu jiným kapacitám, pane Bloch,“
volal Solomon báèi.
„Vrátil se, neodrodil se
ani neasimiloval,“ pøisadil si pan Stern.
Ale paní Rawitzová,
skuteèná paní Rawitzová byla dojatá až
k slzám. Vždyt’ Leo to
všechno udìlal pro ni,
aby ji zachránil a vysvobodil z velkého nebezpeèí. Oslava se protáhla,
a i když už svátky skonèily, nakonec došlo opìt
i na Bei mir bist du šejn.
Druhý den Leo odjíždìl definitivnì. Tentokrát se už s paní Rawitzovou louèil pro jistotu
u vchodu do domova.
Když za sebou zavíral
branku, zavolala ho ještì
Ilustrace Jiøí Stach.
zpátky.
„Leo,“ øekla s trochu zarmouceným
nit situaci. Ale staøenka plakala a obèas
se na nìj skrze slzy nenávistnì podí- úsmìvem, „jak sis mì mohl s nìkým
splést. Staèilo se pøece té ženské podívala.
Na komisaøství se to vysvìtlilo. vat na nohy, a hned bys vìdìl, jak se
Vyšlo najevo, že paní Rawitzová není vìci mají.“
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nek, obligací a dluhopisù. V této souvislosti je zøejmé, proè získal své pøíjmení
Pohøben v Úsovì
Wechsler, nepochybnì bylo založeno na
jeho neobvyklých finanèních aktivitách.
Poslední a nejkratší životní etapu strá- V pátém bodu aktiv inventáøe (veøejné
Dne 30. záøí ve veèerních hodinách
uplyne 170 let od úmrtí WOLFA WECHS- vil Wolf v Úsovì. V roce 1839 pøevzal obligace) figurují „Rotschildische Loodosavadní povinnosti Emanuela Fleisch- sen“ s vypsanými èísly i sériemi. Další
LERA, pohøbeného na židovském høbitovì v Úsovì. Pocházel z Osoblahy a jeho manna a nastoupil jakožto správce vrch- kategorií jsou soukromé obligace a smìnpotomci se rozprchli do rùzných koutù nostenského pivovaru, který byl v majet- ky, u nichž je pøipojen seznam dlužníkù
rakouské monarchie, takže na høbitovì ku knížecí rodiny Liechtenstein. Bìhem smìnek a dlužních úpisù. Mezi jmenovaje Wolf jediným pohøbeným pøíslušní- tohoto nájmu získal Wolf možnost bydlet nými jsou i rodinní pøíslušníci. V kategokem rodiny. Hlavním zdrojem poznatkù v bednáøském bytì v pivovaru. V závìru rii zlato, støíbro a cennosti pøevažují
o jeho osobnosti jsou pozùstalostní spi- života už na nìj doléhaly nemoci, nebyl støíbrné pøedmìty, napø. svícen, poháry,
sy k úmrtí, které dokumentují zásadní proto pravdìpodobnì schopen zvládat pøíbory, v domácnosti však byla i øada
fáze jeho života a popisují žijící èleny
ménì
hodnotných
rodiny a nabytý majetek znaèných rozmìdìných a železmìrù. Na základì tìchto dokumentù lze
ných vìcí.
podrobnìji poznat Wolfùv život. PozoJedním z bodù poruhodným dokladem je i jeho náhrobek
zùstalostního inventána židovském høbitovì v Úsovì.
øe jsou knihy, avšak
není zde uvedeno
Z OSOBLAHY DO JANOVIC
žádné ocenìní, takže
A DO ÚSOVA
je pravdìpodobné, že
Wolfovi pøedci zùstávají neznámí, jeho
se v rodinì nenacháotce nezmiòuje ani úsovský náhrobek.
zely. Zajímavou skuPo celý život zùstal Wolf osoblažským
teèností, uvádìnou
familiantem, žil zde však jen do roku
pouze v testamentu,
1816, kdy odešel do Janovic u Rýmaøoje odkaz svitku Tóry
va. Se svým pùvodním pùsobištìm nese støíbrným náèiním,
zpøetrhal vztahy. V Osoblaze vlastnil
které Wolf vìnoval
Židovský høbitov v Úsovì. Foto Jiøí Daníèek.
dùm èp. 149 (pod novým èíslem 147)
svému nejstaršímu
a ve zdejší synagoze mužské sedadlo své povinnosti a žádal o úlevu z placení. synovi Moritzovi. Naskýtá se hypotéza,
è. 39 a ženské sedadlo è. 14. Do jeho Wolfùv charakteristický roztøesený pod- že Wolf používal Tóru k soukromým
pobytu v Osoblaze se datuje jeho první pis se objevuje ve spisech už od jeho pøí- modlitbám ve své domácnosti za pøítommanželství s Jittl Bluhdornovou, v nìmž chodu do Úsova a potvrzuje domnìn- nosti dalších devíti Židù. Pøicházelo by to
ku o jeho dlouhodobém onemocnìní, v úvahu napøíklad za pøedpokladu, že již
se narodily nejménì ètyøi dìti.
V Janovicích u Rýmaøova získal od o nìmž se ostatnì zmiòuje i ve svém tes- nebyl schopen pravidelnì navštìvovat syroku 1818 od Johanna hrabìte z Harrachu tamentu.
nagogu. Tuto domnìnku podporuje zjištìdo nájmu nejprve vinopalnu èp. 6. V dalní o Wolfovì špatném zdravotním stavu.
ších letech byl nájem postupnì prodlužo- POSLEDNÍ VÙLE A NÁHROBEK
Wolf Wechsler zemøel 18. 10. 1845 veván, až byl rozšíøen i na vrchnostenský Testament Wolfa Wechslera byl za pomo- èer v úsovském domì èp. IV. Jeho hrob je
pivovar. V Janovicích strávil Wolf nej- ci svìdkù sepsán 28. 9. 1845. Hned v jeho v hrobové knize úsovského spolku Chevprvním bodu vyslovil ra kadiša evidován ve 24. øadì pod èísaktivnìjší období svého
Wolf pøání, aby byl po- lem 8. Wolfùv náhrobní nápis byl celý
života a svými obchody
høben na základì židov- vytesán v hebrejštinì a jako datum úmrtí
a prací ve vinopalnì
ských zvyklostí. Testa- uvádí druhý den chol ha-moed Sukot, poa v pivovaru dosáhl znaèment byl opatøen peèetí høeb se uskuteènil dva dny poté. Náhroného jmìní. Už v závìru
Wolfa Wechslera. Podle bek vytvoøila dílna v té dobì pùsobící
Wolfova pobytu se na náinventáøe jeho pozùstalosti v Úsovì a reliéf v horní èásti nese specijmu spolupodílel jeho syn
se v aktivech nacházelo fické rysy této kamenické produkce.
Moritz, hebrejským jméjmìní v hodnotì více než Postranní èásti reliéfu zaplòuje postava
nem Moše (v pramenech
9700 zlatých, v pasivech lva a siluety stromù. Ústøedním sdìlením
Moyses), který se po otconecelých 1900 zlatých.
vì odchodu stal jediným
je datum úmrtí a pohøbu, které vyrùstá ze
Wolfovo jmìní sestáva- symbolu „koruny dobrého jména“. Epitaf
nájemcem pivovaru. V Jalo z již zmínìných nemo- pokraèuje žalozpìvem nad Wolfovou
novicích zemøela kolem
Náhrobek Wolfa Wechslera, 1845.
vitostí v Osoblaze i z ho- smrtí a náøkem manželky a dìtí nad ztrároku 1818 Wolfova první Foto Iva Steinová.
tovosti. V zapeèetìném tou milované osoby. Akrostich tvoøený
žena Jittl a jeho druhou
manželkou se stala Babett z významné ži- sáèku v zamèeném sekretáøi bylo po jeho prvními písmeny jednotlivých øádkù
dovské rodiny Bellak. Z tohoto svazku smrti nalezeno sto støíbrných tolarù. Vel- náhrobního nápisu vytváøí jméno a pøíké množství majetku uložil Wolf do smì- jmení Wolf Wechsler.
pocházely další ètyøi dìti.
IVA STEINOVÁ
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V èervenci letošního roku zemøel Aleš Havlíèek
Na zaèátku devadesátých let minulého
století byly poèítaèe, tedy stolní poèítaèe, v Èechách vzácností. Zpoèátku
je vìtšinou nìkdo pøivezl ze zahranièí
jako dar jednotlivcù èi institucí, kteøí
se rozhodli pøispìt k zvýšení technické gramotnosti, o níž se
vìøilo, že je pro rychlejší rozvoj po letech obnovené demokracie nezbytná. Redakce i celá
nakladatelství hromadnì pøecházely na elektronické zápisy textù,
pracovalo se s dosem,
poèítaèe na dnešní pomìry neuvìøitelnì dlouho nabíhaly, èasto zamrzaly a lidé pøicházeli
o spousty textù, které
jim jednoduše mizely
z obrazovky neznámo
kam. Vyprávìly se o tom hrùzostrašné
historie.
Tehdy, v roce 1990, jsme také v Roš
chodeš museli (a také chtìli) pøejít na
poèítaèe a do tiskárny odevzdávat zlomené stránky, nejdøíve jen vytištìné
na papíøe a pozdìji i na blánách jako
filmy. Poèítaèe jsme brzy získali, také
laserovou tiskárnu, ale zacházet jsme
s nimi neumìli.
A tady vstupuje do pøíbìhu Aleš
Havlíèek, který to jako Ing. a programátor s poèítaèi umìl. K tomu byl
bystrý a nadaný, takže když nìco neznal, nalezl øešení vlastními silami.
Znali jsme se z minulých let pøes vydávání samizdatu i jinak, a tak jsem
ho poprosil o pomoc. A on, pøestože
mìl už nakladatelství a plno jiné práce, pomohl.
Pomoc spoèívala zpoèátku v tom,
že jsme mu nosili jakž takž pøepsané
texty na disketách a on s nimi dále
pracoval, lámal je do sloupcù, dìlal titulky a vlastnì celou sazbu. Èasem
jsme jisté pokroky udìlali a zaèali lámat texty sami, ale pro Aleše to bylo
v dùsledku možná ještì nároènìjší.
Jakmile se vyskytl pøi lámání problém
– a to bylo velmi èasto, volal jsem mu
a on trpìlivì znovu a znovu vysvìtlo-

val, jak máme postupovat: Alt F2, Ctrl
F8, F5, Insert… Spoustu hodin jsme
takhle protelefonovali, ve dne i v noci,
mnohdy i o pùlnoci a pozdìji. Nikdy
neodmítl pomoc a vlastnì nikdy se ani
viditelnì (nebo spíš slyšitelnì) nezlobil, když jsem se ptal
podesáté na totéž. Když
se potom stal vysokoškolským uèitelem, to
už v oboru antické filozofie, øíkal jsem si, že
tak byl odmìnìn za utrpení, které mu redakce
Roš chodeš svou technickou
zanedbaností
dlouhodobì pùsobila.
Uèil rád, na FFUK i pozdìji na Univerzitì J. E.
Purkynì, kde se stal dìkanem Filozofické fakulty. Jezdil se svými
žáky do Øecka èíst staroøecké texty na
místech, kde se odehrával jejich dìj,
do Athén, na Krétu, do Théb. A žáci,
pøinejmenším ti, kteøí s ním sdíleli vášeò pro filozofii a klasické jazyky, ho
mìli rádi.
Nìjak jsme se potøebné úkony nakonec pøece jenom nauèili. V dalších
dvaceti letech už
jsem Aleše vídal jen
obèas, ale vždycky
rád a myslím, že to
bylo oboustranné.
Sledoval jsem však
soustavnì a pozornì, jak si vede nakladatelství
OIKOYMENH, které
Aleš spoluzakládal
a øídil.
Vedlo si znamenitì, tedy ne jen znamenitì, ale úžasnì,
neuvìøitelnì. Od rokù 1991, kdy samizdatová edice vzniklá v 70. letech 20. století zaèala vydávat oficiálnì knihy v rámci Institutu
pro støedoevropskou kulturu a politiku, a zejména po roce 1996, kdy se
OIKOYMENH jako obèanské sdružení a nakladatelství pro teologickou,

religionistickou a zejména filozofickou literaturu osamostatnilo, v nìm
vyšlo na 500 titulù filozofické literatury od starovìkých a antických dìl až
po souèasné autory. Aby bylo možné
ocenit obrovitou práci, která se za jejich vydáním skrývá, je tøeba si uvìdomit, o jak myšlenkovì složité a jazykovì i pøekladatelsky nároèné texty
se jedná. Jistì, bez kvalitních spolupracovníkù by se takové dílo nikdy
nemohlo podaøit, ale nepøehlédnutelný podíl – organizaèní i odborný –
Alešovi patøí. Jeho zásluha na tom, že
máme ve spolehlivých pøekladech
k dispozici reprezentativní výbìr filozofických i náboženských dìl i to
podstatné z autorù domácích, je nesporná.
V OIKOYMENH vyšel celý Platon
(21 svazkù) a øada základních dìl antických, støedovìkých i renesanèních
myslitelù, pøes dvacet svazkù spisù
Jana Patoèky, práce Heideggerovy,
Jaspersovy…
Z židovských autorù a textù o judaismu jen namátkou: Lévinas, Arendtová, Bouretz, Durkheim, Flusser,
Husserl, Jankélévitch, Lévinas, Popper, Strauss, Adorno, Benjamin, Bergson, Jonas, Wittgenstein. Je jich ještì
mnohem víc.
Práce, na kterou je sto let málo.
A pøece, když Aleš Havlíèek 22. èervence letošního roku neoèekávanì

Aleš Havlíèek debatující. Foto Pøemysl Fialka.

a náhle zemøel, bylo mu – chtìlo by se
øíci pouhých – padesát devìt. Jenomže žádných pouhých, ale dobøe, èestnì
a pracovitì prožitých padesát devìt let.
Byl to náš milý, laskavý a také vtipný a veselý pøítel a kamarád. A uèitel.
jd
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ZEMØELA VÌRA SAUDKOVÁ
V pondìlí 3. srpna zemøela ve vìku 94
let paní Vìra Saudková, pøekladatelka
a dlouholetá redaktorka Lidových novin, nakladatelství Svoboda a Odeon,
manželka pøekladatele Erika Saudka.
V povìdomí veøejnosti je ale známa
jako „Kafkova neteø“, dcera nejmladší
sestry spisovatele Franze Kafky Ottly.
O malé Vìøe (èi Vìrušce) se slavný
autor zmiòuje èasto ve svých listech
Ottle, mj. jako o dítìti s „upøímným
a èestným oblièejem“. Když roku
1924 zemøel, byly Vìøe tøi roky, na
strýce si tedy pøímo nepamatovala.
RODINA
Pamatovala si ale na své prarodièe,
hlavnì na dìdeèka, adresáta proslulého Dopisu otci, a hovoøila o nìm v nìkolika rozhovorech. V jejích vzpomínkách to byl sice „vlídný a žertující
dìdeèek“, „matematický génius, který
bavil svá vnouèata tím, že z hlavy seèetl klidnì sedm nìkolikamístných èísel“, ale v podstatì po „synovì smrti
zlomený èlovìk“. Samotný Kafkùv
dopis komentovala takto: „Myslím, že
kdyby lidé umìli podobnì psát, našly
by se takové dopisy skoro v každé rodinì. A kdyby se na mnohé rodiny
použil kafkologický drobnohled, vypreparovaly by se pøíšerné vztahy.“
Její vzpomínky také potvrzují vøelý
vztah, který panoval mezi Ottlou a jejím bratrem. Díky nim lze rekonstruovat život Kafkových sester v tøicátých
letech, kdy se o literární práce F. Kafky zajímal jen omezený poèet znalcù,
i atmosféru v Ottlinì nevydaøeném
manželství. V bøeznu 1997 paní Saudková souhlasila s tím, že poskytne
Rch rozhovor (viz 4/1997). Vzpomínám si, jak hodnì té elegantní a štíhlé
dámì, která kouøila cigarety ze špièky,
záleželo na tom, aby o svém otci nemluvila špatnì. „Tatínek byl z generace zdatných a statných Èechù, kterým
dal vznik republiky obrovskou šanci.
Byl schopný, šikovný a ctižádostivý,
svìt mu ležel u nohou. Zaèal si budovat kariéru a ta židovská žena, navíc
dost originální, byla èím dál víc urèitou pøekážkou v jeho úspìšné dráze.
Manželství nebylo št’astné a nakonec
skonèilo rozvodem.“ Oporou v tìžké

dobì druhé republiky byl Ottle Max
Brod, „malý, hrbatý, strašnì elegantní, peèlivì obleèený, dvorný“. Kvùli
rozvodu (v srpnu 1942) však nebyla
Ottla chránìna a musela do koncentraèního tábora; její dcery èekalo
„jen“ totální nasazení. Vìra a její
sestra Helena pracovaly jako míšenky ve velkostatku na Julisce, spolu

Vìra Saudková. Foto Vìra Koubová, 2001.

s nimi Ljuba Hermanová. V pozdìjším rozhovoru (z roku 2011 pro týdeník Reflex) už paní Saudková mluvila
o otci spontánnìji (a kritiètìji).
ZA VÁLKY A PO NÍ
Za války zavraždili nacisti 45 èlenù
Kafkovy rodiny. V Èechách pøežily
jen Vìra a její sestra Helena, v emigraci pak Marianna, dcera Valli, a Ellina dcera Gerta. Bìhem války se Vìra
Davidová od otce odstìhovala a žila
se svým budoucím manželem Karlem
Projsou. Po fingované sebevraždì se
u nich skrýval spisovatel Jiøí Weil. Po
válce èekala, že se Ottla vrátí: „My
jsme se s Helenkou ètyøi roky po válce buï jedna, nebo druhá støídaly
doma, aby tam poøád nìkdo byl. Èekaly jsme u dveøí, po ruce pøipravené
šaty a boty, až se otevøou dveøe a pøijde maminka.“
Vìra zaèala pracovat v Syndikátu
èeských spisovatelù jako sekretáøka
a tam se seznámila se svým druhým
manželem, pøekladatelem Shakespea-

rova díla Erikem Saudkem, s nímž
mìla pìt dìtí. Saudek tragicky zahynul v Bulharsku, utopil se. „Vrátila
jsem se s dìtmi do Prahy,“ vzpomínala paní Saudková roku 2011, „a každé
ráno jsem se pak chodila ptát na nádraží, jestli vlak ze Sofie pøivezl rakev.
Nádražáci vtipkovali: Ze Sofie nikdo,
ale z Podmokel nám pøivezli nìjakého
lesníka, toho nechcete?“
Pøekládala z nìmèiny a svým jménem „pokrývala“ pøekladatele, kteøí
oficiálnì pracovat nemohli (mj. Sergeje Machonina a Rùženu Grebeníèkovou).
BEZ PUBLICITY
Upøímnì pøiznala, že nebyla velkou
ètenáøkou Kafkova díla: „Vždycky se
pøi èetbì kárám, že mi to málo øíká
nebo že tam ètu nìco jiného, než Kafka
napsal. Jsem nesvá z toho, že mu nerozumím, jak bych mìla. Šílenství, které
kolem Kafky panuje, je mi protivné.“
Hodnì ostøe kritizovala kafkology a nìkteré bizarní výklady spisovatelových
textù. V dobì totality na ni navíc zahranièní badatelé pøivolávali pozornost
Státní bezpeènosti. „Mì teï poprvé
v životì nepronásleduje strach ani
z gestapa, ani z policie,“ øekla roku
1997. Žádosti o rozhovory až na výjimky odmítala – vèetnì americké televize
nebo polského spisovatele Mariusze
Szczygie³a, který svou saudkovskou
anabázi vtipnì popsal v knize Gottland.
Asi vìdìla, že by ji èekaly stále tytéž
otázky a ona by musela stále stejnì odpovídat a jitøit bolestné vzpomínky. Navíc zøejmì upøímnì nestála o publicitu,
nechtìla se proslavit jako „Kafkova neteø“. Nenapsala memoáry, veøejnì nevystupovala, až když jí bylo témìø devadesát, vznikl o ní v rámci cyklu
Neznámí hrdinové dokument pro Èeskou televizi; ale jak sama øekla, „svou
neochotou a nepøívìtivostí radìji všechny odrazovala“.
„Už skoro nic nepotøebuji, všech vìcí
se zbavuji,“ vysvìtlila mi tehdy v devadesátých letech, když ještì bydlela
v bytì v ulici Ve Smeèkách. V pokoji
mìla jen psací stùl, pár knih a køeslo.
Brzy poté se pøestìhovala k dceøi do Bílkovy ulice, do domu, který pro své dcery
koupil dìdeèek Kafka, aby dìvèata zajistil. V tomto domì také zemøela.
(am)
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SVÌDKOVÉ BUDOUCÍHO ÈASU
Devìt esejù o židovských myslitelích 20. století
Jednou z publikací, kterými nakladatelství OIKOYMENH obohatilo pøekladovou literaturu týkající se judaismu, je
tøídílná práce francouzského filozofa
Pierra Bouretze Svìdkové budoucího
èasu. Autor v sérii devíti rozsáhlých esejù
interpretuje myšlenkový vývoj významných židovských myslitelù 20. století Hermanna Cohena, Franze Rosenzweiga,
Waltera Benjamina, Gershoma Scholema, Martina Bubera, Ernsta Blocha,
Leo Strausse, Hanse Jonase a Emmanuela Lévinase. Dùraz klade zejména na
otázky, týkající se židovské identity: zjevení, zákona, nadìje a spásy. Na víc než
tisíci stranách mùžeme sledovat, jak si
jednotliví autoøi „zachovali nebo osvojili
snahu nepodvolit se danému svìtu, soudu
dìjin a údajnému zhroucení všeho nadsmyslového“. Naše ukázka, kterou chceme zároveò pøipomenout zásluhy zakladatele nakladatelství OIKOYMENH
Aleše Havlíèka, je z autorovy pøedmluvy
k celému dílu.
Jestliže autoøi shromáždìní v této knize
dokázali souèasnì promýšlet „temnou
dobu“ i vydávat „svìdectví o budoucnosti“, vdìèí za to tu hlubší, tu mìlèí
ránì, kterou jim
zasadila myšlenka
spásy a jejíž stopu
lze rozeznat v jejich dílech. Z vrcholù pojmového
trojúhelníka pravého monoteismu,
s jehož pomocí
Rosenzweigova
Hermann Cohen.
Hvìzda vykoupení
nabídla systém moderního judaismu,
byly na výbìr i druhé dva body. Jistá pozornost je vìnována stvoøení: Cohen
i Strauss podávají interpretaci jejího popisu, prvý ve snaze pøedvést universalismus židovských pramenù, druhý s cílem
vymìøit vzdálenost, která tento text dìlí
od øeckého pojetí poèátkù; Scholem
v prapoèáteèním „rozbití nádob“ spatøuje ohromné božské drama, zachycené
v kabale, které konèí „nápravou svìta“ –
již Jonas rekonstruuje ve snaze najít pojem Boha po Osvìtimi. Zjevení a zákon,
který nastoluje, se stane terèem jisté
skepse: Cohen ji zahání tím, že principy
zákona staví do blízkosti zásad rozumu,

zatímco Strauss naopak Rosenzweiga
a Bubera upomíná, že Tóra není lom, ze
kterého by mohl každý nabrat kameny
pro vlastní chrám. Pøesto se ale jako nejpohostinnìjší jeví
kategorie vykoupení, pro niž rùzné
vrstvy tradice –
biblické, talmudické, filozofické,
mystické – hledaly náležitý výraz.
Do jejího slovníku
patøí svoboda a mír,
Franz Rosenzweig.
poznání a moudrost, završení a dokonalost. Èasuje se
v budoucnosti.
OÈEKÁVÁNÍ SPÁSY
Již v epoše talmudických mudrcù se zaèal o slovo hlásit pocit, u kterého bychom èekali, že ve svìtì radikálnì zbaveném iluzí a plném nepopsatelného
utrpení pøevládne: „všechny urèené dny
minuly“ (Sanhedrin, 97b). Talmudické
písemnictví ale zároveò pøedkládá repertoár výrokù dostateènì disonantních
na to, aby si podmanilo každý sluch dostateènì vnímavý k tomu, co od Mesiáše
nutno oèekávat: „tøi vìci pøicházejí, aniž
bys je èekal: Mesiáš, nalezená vìc
a bodnutí štíra“ (Sanhedrin, 97a); „Davidùv syn se dostaví buï v pokolení naprosto nevinném, anebo v pokolení beze
zbytku provinilém“ (Sanhedrin, 98a);
„tváø tohoto pokolení bude tváø psa“
(Sanhedrin, 97a); „kdyby dìti Izraele
obezøetnì dodržovaly dva sabaty“ (Sabat, 118b); „dnes, pokud uslyšíte jeho
hlas“ (Sanhedrin, 98a). Nadìje, že nadejdou dny Mesiáše, v prùbìhu židovských dìjin nikdy
zcela nevyhasla
a pùsobila jako
balzám na „dlouhý
èas a nadvládu
barbarských národù“ (Maimonides),
jako útìcha v útrapách Izraele (SeWalter Benjamin.
muel Usque) nebo
jako pøedznamenání „ideální mravnosti“ (Cohen). A zpráva, že se bezprostøednì blíží epocha spásy – byt’za cenu
rizika, že se „láska probudí pøíliš brzy“
(Ketubot, lila) a nastanou velká nebez-

peèí –, také projasòovala židovskou existenci mezi tìsnými zdmi ghetta, živila
nadìji v dobách, kdy se sebevražda jevila stále lákavìji, dovolovala zahlédnout
svobodu, která anticipovala imaginaci
revoluèní moderny.
Oèekávání spásy, zrozené na troskách
chrámu a upevnìné vzpomínkou na Bar
Kochbovo povstání, se brzy stala pramenem jisté naukové antinomie, jejíž
odezva doléhá až do souèasného myšlení. Cítíme u Benjamina záchvìvy oèekávání „Mesiáše konce èasu“, který vyvolá apokalyptický zlom dìjin, pøinese
nadìji tìm nejzoufalejším a vyøeší aporii mezi dialektikou pøírody a revoluce,
ve které bloudí marxismus. Ovšem pøi
srážce s tìmito pøedstavami, u kterých
vždy hrozí, že podnítí k nezkrotným
úvahám, najdeme v souèasnosti také
stopy Maimonidovy snahy kodifikovat
nadìji, zafixovat ji a zbavit ji její výbušnosti: buï si jist, že Mesiáš pøijde, ale
neprovádìj žádné výpoèty a nesnaž se
ten den uspíšit. Tento postoj se znovu
vynoøuje v Cohenovì eschatologii všeobecného míru, který rozšiøuje obzor
míru Kantova až do doby, kdy skonèí
spory mezi øíšemi. Týž podnìt nutí také
Lévinase ujmout
se výzvy a pøedložit myšlení spásy
i v epoše šoa, byt’
by tím mìl tøeba
pøijmout pradávnou domnìnku
Gershom Scholem.
o totální válce
Goga a Magogu a zøíci se jakékoli theodiceje. Vnímáme tak záblesk protikladu
mezi dvìma formami spásné utopie:
podle Cohena je spásná utopie politická
a tìsnì souvisí s historickou zkušeností
židovského lidu, podle Lévinase je vìcí
ducha a poskytuje rozumové zdùvodnìní pro ideu svìta, „jejž žádné oko nespatøilo“ (Sanhedrin, 99a). Mezi obìma
se støe široké spektrum možností, pole,
na kterém mohou myslitelé, jimž je spoleèná vùle nesmíøit se se svìtem a s dìjinami, vztyèit pøíslib budoucnosti.
SPÁSA A DÌJINY
Zbývá otázka dialektiky, díky které pronikla myšlenka spásy do dìjin. Jejímu
tajnému pùsobení zasvìtil Scholem valnou èást svého díla a za její bytostnou
formu považuje to, že zkornatìlým domem judaismu èasto prohnala proud
èerstvého vzduchu, avšak její nièivá
prudkost ji mnohdy uvedla na pokraj
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zkázy. V pracovnì historika se jako
exemplární jeví sled událostí, který vede
od vyhnání ze Španìlska, na dlouhou
dobu nejtrýznivìjší židovské trauma,
po ztroskotání oné fascinující podivnosti, jíž bylo sabatiánské hnutí. Zde se
ukazuje, že právì kabala dokázala
oproti všem ostatním myšlenkovým
a vyjadøovacím stylùm nejlépe promìnit souèasný úpadek v cosi nového
a pozdvihnout ho
na symbolickou
úroveò dramatu
Boha vyhnaného
do svìta a jeho nápravy – ale také tu
lze sledovat, jak se
Martin Buber.
v rukou kohorty
mesiáše-odpadlíka mìní pùvodní pronikavé pøedstavy v hrubé povely k porušování zákona a k sestupu do zla s cílem
urychlit proces osvobození. Víme ale
také o moderních návratech spásného
nadšení, napøíklad v revoluèním diskursu, který se snaží zbavit jeho šedi onen
materialismus, ze kterého Hans Jonas
èiní archetyp obìti budoucích pokolení.
Sám Scholem se (tentokrát v laboratoøi
souèasnosti) snaží vštípit sionistickému
hnutí imunitu vùèi sklonùm mást politickou svéprávnost s vykoupením – a tuto
moudrost s ním sdílí Leo Strauss pøi zamyšlení nad týmiž událostmi i Lévinas
ve svém soudu nad Státem Izrael.
VÌRNOST TRADICI
Zrod „svìdkù budoucnosti“ vprostøed
„vyprahlé pouštì nìmeckého judaismu“
(Scholem) v sobì nejrùznìjšími zpùsoby a na rozdíl od pøedchozí generace
spojuje oddanost s utopií. Když uèenci,
kteøí ztìlesòovali
ducha „pokolení
otcù“, chápali, že
je nezbytnì nutné
navrátit judaismu,
jemuž hrozilo zmizení vprostøed národù, jeho identitu,
èinili to jazykem
Ernst Bloch.
své doby a zapsali
jeho dìjiny s cílem vyhradit mu místo
v Dìjinách. Zámìrnì se tak rozešli se
zpùsobem, jak Židé odedávna prožívali
èas své zkušenosti, napjatý mezi pøipomínkou minulosti a oèekáváním budoucnosti. Z dlouhodobé perspektivy židovského vìdomí vlastní identity lze
pøíspìvek tìchto autorù shrnout násle-

dovnì: „Historie pøestala být posluhovaèkou špatné povìsti, kterou èlovìk
sem tam – ale jen se zdráháním – strpìl.
Nyní si sebejistì razí cestu až doprostøed scény a drze se tu hlásí o svá práva.“ Monumentální díla otcù-zakladatelù
„vìdy o židovstvu“ se mohly smìle mìøit
s nejslavnìjšími reprezentanty nìmecké
historiografie, která jim koneckoncù stála za vzor. Vyškrtávali ale vše, co se jim
na židovské existenci jevilo jako nevhodné k expozici, ochotnì se zøekli národní dimenze historické práce a koneènì se opírali o napùl pøiznaný, napùl
tajný pøedpoklad, který vysvítá z výroku
pøisuzovaného Moritzi Steinschneiderovi: „Zbývá nám splnit jediný úkol – totiž zajistit všemu, co se z judaismu dodnes zachovalo, dùstojný pohøeb.“
Pøedpoklad tohoto typu – jak diskrétnì podotkne H. Cohen na adresu
H. Graetze – a s ním spjatá atmosféra
soumraku jsou pro historickou vìdu,
jejímž jediným cílem je objektivace
minulosti, charakteristické. Posun Cohenova snažení od kritického oživení
Kantova systému k Náboženství rozumu
z pramenù judaismu vytyèuje pole pro
nové pojetí filozofické vìrnosti tradici, jak o nì bude
usilovat Rosenzweig,
Lévinas
i Strauss, ovšem
ve víøe, že je souèasnì nutno novì
Leo Strauss
promyslet dìjiny
filozofie, zpochybnit její nejnovìjší program anebo proti nìmu postavit do kontrastu støedovìké osvícenství. Z autorù,
kteøí pøišli do pøímého styku s historismem, je Scholem nepochybnì nejprozíravìjší, a to díky ostrosti, s níž vnímá
dialektiku utopické touhy. Revolta, kterou v berlínském období vede vùèi otcùm židovské historiografie, mìla na
mušce jejich tendenci balzamovat objekt, který považovali za mrtvý, a stavìt
se slepì k celým historickým vrstvám
a zachovávat lhostejnost vùèi modernímu politickému židovství. Tato vzpoura
je spoleèná celé generaci mladých sionistických uèencù, kteøí posléze v Jeruzalémì uskuteèní svùj sen a vybudují dùm židovských studií ve vlastní
zemi s vlastním jazykem. Nicménì ještì pøed znièením celého evropského zázemí si Scholem povšiml nìkolika puklin v onom mostì, který mìl propojit
jednotlivé epochy judaismu.

REKONSTRUKCE UTOPIE
Na rozdíl od vìtšiny zakladatelských projektù moderní politiky chtìl sionismus zaruèit
historickou kontinuitu a zachovat si spojení
s židovskou tradicí. Ovšem zároveò s tím,
jak se blížila rozhodující chvíle, se také rozšiøovala trhlina mezi tìmi, kdo její vliv udržovali na minimu, jak bylo obvyklé v západní Evropì, a vystavovali tak Izrael riziku, že
splyne s ostatními národy, a tìmi, které starost o vlastní identitu dohnala až k pøedstavì,
že konec vyhnanství také pøibližuje den vykoupení. A ani po intelektuální stránce
nebyl
sionismus
imunní vùèi støetu
mezi názorem, že
iluze nìmeckých zakladatelù vìdy o židovstvu šla ruku
v ruce s iluzemi
o asimilaci, a pociHans Jonas.
tem, že poddat se
velkému sionistickému vyprávìní mùže být
pøíliš riskantní. S ohledem na tuto antinomii
historického porozumìní se rýsovala dvì
východiska: uplatnit oblíbenou prùpovìï
Abyho Warburga, že „pánbùh dlí v detailu“,
vysvobodit se z pout monumentální historie
a vdechnout život potlaèovaným rysùm židovské existence – anebo naopak nahradit
to, co ztrácíme na schopnosti reflexe, na rovinì metahistorie, na níž je zkušenost židovského lidu v porovnání se všemi ostatními
národy jedineèná.
Tyto možnosti, aè po svém a ponìkud
mlhavì, rozeznal Walter Benjamin, avšak
jeho „Teze o historii“ zùstaly nedokonèené
a k objasnìní historikova métier nemohly
valnì pøispìt – snad leda tím, že podnítí ke
vzácnému smyslu pro dialektiku jako
u Scholema. Pøíèina
tkví v tom, že v dobì, kdy asimilace
k okolní kultuøe
nutnì vedla k vnitønímu zhroucení,
pøedstavovala odborná historie v 19.
století jediný proEmmanuel Lévinas.
støedek, jak si vydobýt povìdomí o identitì, a postupnì získala status „víry ztracených Židù“. Nicménì
otcové vìdy o židovstvu chtìli vystupovat
výhradnì jakožto zapisovaèi vlastní minulosti, a zùstali tak v poutech obecnì sdíleného pøesvìdèení o èiré historiènosti vìcí.
Pokud se následující generace chtìla této
mentality zbavit, musela zrekonstruovat
(pokraèování na str. 20)
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EVROPSKÁ MAKABIÁDA 2015
V Berlínì se sešli židovští sportovci
Dlouho ohlašované a peèlivì pøipravované
14. evropské makabejské hry úspìšnì skonèily. Konaly se od 27. èervence do 5. srpna
v Berlínì, zúèastnilo se jich 2100 židovských
sportovcù a sportovkyò z 38 zemí svìta, pomáhalo 300 dobrovolníkù (k nimž jsem patøila). Nejpoèetnìjší delegaci mìlo Nìmecko
(365), èeská delegace patøila k tìm nejmenším, ale byla to její první úèast po dvacetileté
pauze. Pøipomeòme ještì,
že vùbec první evropská
makabiáda se konala roku
1929 v Praze a ta poslední
roku 2011 ve Vídni.
Oficiálnì zaèaly hry dne
28. èervence v amfiteátru
Waldbühne za úèasti 15 tisíc divákù, zahájil je nìmecký prezident Gauck.
V rámci kulturního programu vystoupil napøíklad
americký židovský zpìvák
Matisyahu, nìmecký muslimský zpìvák Adel Tawil,
zahrál smíšený stoèlenný orchestr mladých
hudebníkù z Izraele a Nìmecka – v pomìru
fifty-fifty, jak øekla komentátorka – na poèest padesátého výroèí navázání diplomatických vztahù mezi Nìmeckem a Státem Izrael
v roce 1965. Oficiální píseò her Makabbi

chaj zazpíval berlínský židovský band Jewdyssee. Na zahájení dorazili motorkáøi z Izraele, kteøí pøivezli makabejskou pochodeò.
Makabejský oheò zapálila vnuèka sportovkynì, která se nesmìla zúèastnit olympijských her v Berlínì v roce 1936.
Ještì pøed zahájením her se konaly vzpomínkové akce k uctìní zavraždìných nìmeckých Židù v koncentraèním táboøe
Sachsenhausen.
ÈTYØI MEDAILE
ÈR reprezentovalo osm sportovcù, a to v tenise, stolním tenise, plavání, triatlonu a pùl-

maratonu. Mezi èeskými reprezentanty byli
sportovci z Židovské obce Olomouc, zástupci sportovního klubu Hakoach, Makabi Karlovy Vary a pražské židovské komunity. Aèkoli patøila èeská delegace k nejménì
poèetným, vybojovala ètyøi medaile: v plavání zlato za polohovou štafetu na 200 metrù
a støíbro ve štafetì na volný zpùsob; bronzovou medaili za pùlmaraton a støíbro v triatlo-

Èeská delegace.

nu. Nejvíce medailí (144) získali nìmeètí
sportovci, druzí byli Amerièané (103) a Britové (75), Izraelci se s jednadvaceti medailemi umístili na šestém místì. Kromì her se
konala spousta doprovodných akcí, vždyt’ pøi
makabiádì jde stejnì o výkony jako o setkání
Židù z celého svìta. Uskuteènily se napøíklad dva
pøátelské sportovní zápasy v rámci programu
Let´s play together (kdy
hráli úèastníci makabiády
proti známým sportovcùm),
nejprve zápas výbìru fotbalistù s výbìrem nìmeckých
veteránù (DFB All Stars)
a následovnì basketbalový
zápas opìt mezi výbìrem
hráèù a klubem ALBA Berlin. V pátek 31. èervence se
Nadšení diváci.
také uskuteènil pokus o zapsání do Guinessovy knihy rekordù – o nejvíce úèastníkù šabatové veèeøe. Na šabatové
hostinì si pochutnalo 2322 lidí a k velké radosti všech byl rekord uznán.
Bìhem soboty se konaly šabatové bohoslužby v reformní synagoze na Oranienburgstrasse, což byl pøed válkou nejvìtší
berlínský templ.
Jako dobrovolnice jsem dostala za úkol
fotografovat, snímky zpracovávat a umíst’ovat je na Facebook. A bylo co fotit! Nálada byla opravdu výteèná – doufám, že je
to znát i na tìch fotografiích…
Text a foto LENKA HOFFMANNOVÁ

SVÌDKOVÉ
BUDOUCÍHO ÈASU
(dokonèení ze str. 19)
zlomové utopie a nejèastìji se pøitom
obrátila k filozofii – nikoli na zpùsob
støedovìkého myslitele, který sní
o syntéze, nýbrž prostøednictvím polemiky s tìmi soudobými proudy, které vyhlašovaly konec veškeré transcendence.(…)
PROTEST PROTI DÌJINÁM
Úkol zachovat pøítomnost minulosti
a zároveò udržet pøedstavu nezavršené
budoucnost judaismus plnil po celou
svou existenci, veden pøíkazy zákona,
prostøednictvím rituálu a v niternosti
subjektivního èasu, oproštìného od pøirozeného bìhu hodin – což mu také zabránilo stát se svìtovým náboženstvím.
Není však epocha sekularizace také dobou, kdy svìt zvítìzil nad judaismem?
Historik to tvrdí v nevratném pøesvìdèení, že tak se zkrátka vìci vyvinuly, at’
už to je pokrok, anebo úpadek. Jsme
nuceni pøiznat, že tradice je passé?
Zde pøedstavení filozofové tento názor odmítají. Sdílejí spolu pøinejmenším pøesvìdèení, že pokud by snad
èlovìk nakonec pøestal považovat
„svìt za záhadu“ (Scholem), pak je se
vším konec.
Dokážou tito myslitelé vlastními silami navrátit židovské tradici obsah, který by nepùsobil dojmem èernoknìžnických spisù, folkloru a strašidelného,
nepochopitelného zákona? Ne všichni
považovali tento cíl za svùj, anebo alespoò ne zcela. Tato kniha však chce ukázat, že je vždy pøítomen v místech, kde
se jejich myšlenky køíží, a to i pøes
všechny ostatní rozdíly. Tak lze pochopit, v jakém smyslu je lze považovat za
„svìdky budoucnosti“ v tìch nejèernìjších èasech a v jakém smyslu zùstávají
našimi souèasníky: naøíkající žalobci
právem dál vznášejí svùj protest proti
dìjinám a jako myslitelé chrání ideu
horizontu, který se dìjinám vymyká.
Pierre Bouretz: Svìdkové budoucího èasu I–III. Vydalo nakladatelství OIKOYMENH v roce 2009, z francouzštiny
pøeložil Martin Pokorný, tøi svazky,
celkem 1156 stran, pevná vazba. Cena
1273 Kè.
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IZRAEL: Proti mesiášùm násilí
V srpnu si Izrael pøipomínal deset let od
stažení z Gazy. V roce 2005 pùsobilo
jako pøesvìdèivý krok „jestøába“ Ariela
Šarona, dnes ho vìtšina Izraelcù pokládá
spíše za krok neblahý, který pøivedl Gazu
k vládì Hamásu a teroru. Pokraèovala
i debata o jaderné dohodì mocností s Íránem, která pobìží tak dlouho, než dohodu schválí americký Kongres (má na to
60 dnù, takže asi do poloviny záøí). Ale
spoleèensky nejzávažnìjší téma pøineslo
násilí na samém konci èervence.
Nejprve 30. èervence napadl židovský
útoèník prùvod hrdosti homosexuálù
v Jeruzalémì a pobodal nìkolik lidí (jedna z napadených, šestnáctiletá Šira Banki,
v nemocnici zemøela, šlo
tudíž o vraždu). A již následující noci zaútoèili židovští teroristé zápalnými láhvemi na dùm v palestinské
vesnici Duma. Na faktické
rovinì jsou výsledkem tøi
tìžce popálení lidé (otec,
matka, ètyøleté dítì) a jeden upálený (osmnáctimìsíèní Alí Davábša). Na
spoleèenské rovinì pak vyhrocení debaty, která už nìjaký èas probíhá. V souèasnosti zesílila, a to v podobì
úøedních krokù i veøejné
kritiky. Mluví se dokonce
o židovském džihádismu –
prostì o tom, že džihádistický teror živený extrémním pojetím islámu už má svùj
protìjšek živený extrémním pojetím judaismu.
TO NEJSOU NÁHODY
O hrozbì vycházející z øad extrémních,
nábožensky i nacionalisticky motivovaných frakcí osadníkù se píše už léta. Teï
je víc než kdy jindy podložena fakty.
Kdyby byly èervencové pøípady násilí
a teroru první, ojedinìlé èi spjaté s nìjakým vyšinutým pachatelem, možná by
tak obecnì nerezonovaly. Snad by platily
argumenty, že jde o exces, kdežto protižidovský teror Palestincù je systematický.
Známým pøíkladem takového teroru
bylo 11. bøezna 2011 vyvraždìní rodiny
Fogelù v osadì Itamar (palestinští útoèníci zabili otce, matku a tøi dìti vèetnì
tøímìsíèního Chadase). Za zmínku stojí,
že podle prùzkumù tehdy dvì tøetiny
Palestincù útok ráznì odmítly, tøetina ho

TOTÁLNÍ LIDÉ
PRO TOTÁLNÍ PRÙŠVIH
První izraelské reflexe byly dány spontánschvalovala. Jenže od té doby se debata ním zdìšením. Politici navštìvovali v neposunuje i do kontextu násilí samostat- mocnicích obìti útoku na rodinu Davábšù
nì židovského. Staèí k tomu bilance i na „duhový prùvod“. Jejich odsouzení
uplynulého roku.
teroru bylo tak jasné, že ani odpùrci preV èervenci 2014, po únosu a vraždì tøí miéra Netanjahua mu nevytýkali nestudentù ješivy na Západním bøehu, ži- upøímnost. Úøady pøitvrdily už tím, že
dovští teroristé unesli a upálili (již omrá- zaèaly na židovské podezøelé z teroru aplièeného) šestnáctiletého Muhammada abú kovat administrativní vazbu (nepodložeChudajra (Roš chodeš 8/2014). Nebyla to nou dùkazy, ale jen trvající hrozbou násiodplata za nìco, co dotyèný spáchal, tedy lí), kterou až dosud používaly jen vùèi
ve stylu „oko za oko“. Prostì sebrali ve palestinským podezøelým. Ale pøes to vše
východním Jeruzalémì náhodného a ne- je zajímavìjší spoleèenské naladìní.
vinného chodce, který šel o ramadánu
Servítky si nebere Ron Ben-Jišaj v listu
pøed svítáním na bohoslužbu. Pachatelé Jediot achronot. Právì on razí výraz „žibyli identifikováni (posloužily kamerové dovský džihád“. Na rozdíl od jiných tvrdí,
systémy ve mìstì, na nìž se jindy tolik že nejde o zloèiny z nenávisti, ale o nábožensko-mesianistický terorismus: „Páchají ho
lidé, kteøí ve vlastních
oèích jednají v souladu se
skuteènou Boží vùlí. Jinými slovy – je to židovský
džihádismus, v každém
detailu totožný s islámským džihádismem, až na
to, že naštìstí nejde o masový fenomén.“
Jakkoliv je tìch lidí jen
hrstka, øeknìme dvì stì,
v tak malé zemi jako Izrael
to staèí k názorovému rozdìlení spoleènosti. A mùže
to staèit i k vyvolání vnìjZneškodnìný Jišaj Šlisel. Foto archiv.
šího konfliktu s muslimnadává) a zatèeni, ale soudní proces ještì ským svìtem. Právì násilí sikariù, zélótù
neprobìhl.
z doby Druhého chrámu, prý vedlo k zániAni fanatik, který zaútoèil na prùvod ku tehdejší politické a náboženské pospolihomosexuálù v Jeruzalémì, nemìl jiný tosti Židù a k cestì do exilu: „Mohlo by se
motiv než napadnout ty, které nesnáší. to opakovat,“ varuje Ben-Jišaj.
Navíc vyšlo najevo, že Jišaj Šlisel byl za
Spisovatel David Grossman to shrnuje
stejný útok na prùvod hrdosti odsouzen èlánkem „Vzpamatuje se koneènì izraelská
již v roce 2005 na dvanáct let. Po deseti pravice?“ v listu Ha’arec. Jakkoliv je sám
letech byl propuštìn a již tøi týdny poté kovaný levièák, chválí Netanjahuovu reakvraždil.
ci. Pouze se podivuje, že se Bibi diví židovA další den upálili teroristé osmnácti- skému násilí. Vždyt’jeho podhoubí se ideomìsíèní dítì v palestinské vsi Duma. vì kultivuje už dlouho. Podle Grossmana
Takto seøazené vypovídají pøípady o ji- elity židovského státu pomíjely, že židovsté atmosféøe v jistém segmentu izrael- ská teroristická frakce vyhlásila tomuto stáské spoleènosti. Je to atmosféra, pøed tu válku, a proto s ní nebojují jako s nepøíkterou není imunní žádná spoleènost. telem. Jenže: „Vláda s nimi musí bojovat
I Èesko si stále pøipomíná pøípad z Vít- stejnì jako s terorem Palestincù. Nejsou
kova, kde v dubnu 2009 teroristé málem pro zemi ménì nebezpeèní. Nejsou ménì
upálili dvouletou Romku Natálii Sivá- odhodlaní. Jsou to ,totální‘ lidé praktikující
kovou. (Pøežila, ale bude poznamenána zásadu ,všechno, nebo nic‘. A jak víme, tona zbytek života.) A každá spoleènost tální lidé jsou schopní totálních omylù –
takové èiny i atmosféru nìjak analyzuje tøeba zahájit útok na mešity na Chrámové
a reflektuje.
hoøe.“
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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NESMRTELNÝ KOCOUR

...a další události

/Vybráno z èeských médií/
„Miloš Kopecký trpìl øadou závažných
chorob, které pøekonával s nesmrtelností
kocoura,“ vzpomíná psychiatr Cyril
Höschl. „Jedna však mezi nimi dominovala a tu sám považoval za ze všech nejhorší, za torturu, proti níž zlomená konèetina nebo resekce žaludku jsou jen
drobné nepøíjemnosti: maniodepresivita.
Kdo by v tom vtipném, sarkastickém, vše
s nadhledem glosujícím štramákovi hledal èlovìka souženého obrovskými propady psychiky? Ví se, že pocházel z dobøe
situované rodiny. Otec kožešník vlastnil salon nedaleko
Václavského námìstí. Matka,
bývalá modelka,
se pozdìji uplatnila jako klobouènice. Pøišla
okupace, maminku Židovku
deportovali do
Osvìtimi a synovi jako poloviènímu Židovi hrozil pracovnì-trestní
tábor. Nakonec jej pøedvolání v roce
1944 neminulo a poslední rok války stavìl železnici v Bystøici na Benešovsku,“
píše se v LN v èlánku k nedožitým 93.
narozeninám slavného herce (20. 8.) !!
Až na vládní úrovni se øeší pùvodnì zcela
nekonfliktní festival reggae a world music Rototom, který se koná každoroènì ve
Španìlsku. Poøadatelé za tìžko uvìøitelných okolností vyškrtli z programu zpìváka židovského pùvodu, který si øíká
Matisyahu. To vyvolalo ohlas v médiích
po celém svìtì. Hvìzda reggae z New
Yorku odmítla podepsat pøedem pøipravené politické prohlášení, které deklaruje
podporu palestinskému státu, s odùvodnìním, že se k politice nevyjadøuje. Španìlské ministerstvo zahranièí uvedlo, že
požadovat podpis pod prohlášení je proti
mravnímu pøesvìdèení a zavání to diskriminací. Vše odstartovala propalestinská
skupina BDS napojená na poøadatele festivalu. Ta bojkotuje izraelské zboží a Matisyahu prý v minulosti pronesl výroky,
které jsou v rozporu s hodnotami festivalu, což má být „mír, rovnost, lidská práva a sociální spravedlnost“. (novinky.cz

19. 8.) !! „Kdyby došlo k nejhoršímu, tak
koncentráky pro muslimy naštìstí budou,
ne bohužel. Øekli si o to sami.“ To jsou
slova entomologa Martina Konvièky z Jihoèeské univerzity, která pøed nìkolika
mìsíci napsal na Facebooku. Extrémní
rétorika jeho iniciativy „Islám v ÈR nechceme“ jí pomohla získat na stejné sociální síti takøka 146 tisíc pøíznivcù. Aktivista a bývalý novináø Adam B. Bartoš
zašel ještì dál. Na svém Facebooku hlásí
také „judaismus v ÈR nechceme“. Jeho
strana Národní
demokracie svolává v poslední
dobì pomìrnì
pravidelné demonstrace proti
pøijímání uprchlíkù. Na plakátech dvojsmyslnì
hlásí: „Správní
tatínkové pilnì
cvièí, aby pokaždé trefili do
èerného.“ (novinky. cz 17. 8.)
!! Když outsiderovi Marianu Kotlebovi
(38) pomohli v prosinci 2013 volièi 55
procenty hlasù (jen ètvrtinová volební
úèast) do køesla župana Banskobystrického kraje, psal evropský tisk, že jsou tím
zdìšeni i sami Slováci, zažívají prý zlé
probuzení. Kotleba svou popularitu vybudoval na chvále slovenského státu i vyhnání Židù. Jeho oblíbeným tématem je
domobrana proti Romùm, organizuje pochody strachu proti jejich údajnému teroru, pøièemž staví na tom, že mnoho jeho
krajanù považuje Romy za bezpeènostní
problém. Pøesto slovenská politika, média i spoleènost ukazují, že se vùèi
nìmu dokážou celkem úèinnì vymezovat. K nejèastìjší metodì patøí prostì ho
ignorovat. (Týden, 17. 8.) !! Íránský jaderný program je hrozbou pro celý svìt
a dohoda tuto hrozbu jen prohlubuje, napsal izraelský ambasador Gary Koren
v komentáøi pro Hospodáøské noviny.
„Tato dohoda možná pøedstavuje nadìji,
ale neexistují žádné garance, že ji Írán
dodrží, a neexistuje zaruèený zpùsob, jak
ovìøit, že mezinárodní spoleèenství nepodvádí a nakonec neoklame,“ píše Koren. Pøipomíná, že i bìhem vyjednávání

se Západem teokratický režim nepøestal
vyzývat k znièení židovského státu, dodávat zbranì svým spojencùm na hranicích s Izraelem a podporovat terorismus
zacílený na Izraelce a Židy po celém
svìtì. (aktualne.cz 14. 8.) !! Alespoò
navenek to pùsobí tak, že demokratický
Izrael je nejbojkotovanìjší zemí na svìtì.
Kromì známého hnutí BDS existují také
iniciativy praktikující akademický a kulturní bojkot židovského státu. Nacisté se
musí v pekle tetelit radostí. BDS je globální kampaò usilující pøesnì o to, co je
skryto za její zkratkou: bojkot, stažení investic a sankce ve vztahu k Izraeli. Akademický a kulturní bojkot Izraele není
jistì nutné blíže objasòovat. A snad ani
to, že je to všechno postavené na hlavu.
Izrael je normální demokratickou zemí,
nedílnou souèástí svobodného svìta. Se
všemi klady i zápory. Pokud nìkoho bojkotovat a ekonomicky sankcionovat za
jeho politiku a chování k vlastním obèanùm, tak rozhodnì ne Izrael. Do pomyslné fronty pøed nìj by se vešlo tolik zemí
a režimù, že by se všichni ti aktivisté museli nakonec za své pošetilé nápady Izraeli omluvit. (neviditelnypes.cz 14. 8.) !!
Ve 14. století mìli do Bzence pøijít Židé,
kteøí tady vytvoøili jednu ze svých nejstarších obcí na Moravì. „Jedním z dùvodù, proè k nám pøišli, byla dùležitá poloha mìsta, skrz které vedla frekventovaná
obchodní cesta spojující Brno se severními Uhrami,“ píše v èlánku k tisíciletí
mìsta Bzenec deník.cz (12. 8.) !! Nebýt
války, možná by se Alfred Offner také
dostal do uèebnic dìjin výtvarného umìní. Rumunský malíø byl kolegou Gustava
Klimta, zakladatele skupiny Vídeòská secese. Pøed nacistickou hrozbou se ukrýval na pobìžovickém zámku, kde zùstal
ještì po válce. Bìhem tohoto období vytvoøil desítky portrétù místních obyvatel
a tamìjší nìmecké šlechty. Vzácné kousky získané z osobních sbírek, které nikdy
pøedtím nebyly vystaveny, se alespoò na
chvilku vrátily do Pobìžovic, kde se rodily. Návštìvníci mohou díla obdivovat od
minulé soboty, referuje Domažlický deník. (12. 8.) !! Zámìr umístit v Pøistoupimi na budovu obecního úøadu pamìtní
desku pøipomínající skuteènost, že jde
o bývalou synagogu, neprošel hlasováním zastupitelstva. Synagoga zde vznikla
v roce 1842, za druhé svìtové války byla
budova znaènì ponièena a nakonec pøešla do majetku obce. (Kolínský deník,
24. 8.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

skladatel HEINRICH RIETSCH (zemøel
12. 12. 1927 v Praze). Jeho otec byl židovský notáø a starosta mìsta Karel
Pøed 125 lety, 18. záøí 1890, se v Praze Leopold Löwy. Syn pøijal kvùli antisenarodil dnes již pozapomenutý filmový mitismu matèino rodné pøíjmení.
Rietsch absolvoval nejdøíve gymnáa divadelní herec ERNST DEUTSCH
zium
v Chebu (1878) a následnì práva ve
(zemøel 22. 3. 1969 v Berlínì), v umìleckých kruzích známý též jako Ernest Vídni (1883), kde také zaèal pracovat jako
Dorian. V roce 1922 se Deutsch oženil prokurátor. Bìhem studií práv a následnés Annou Fuchsovou (1895 Praha – 1984 ho zamìstnání studoval ještì hudební
Berlín), dcerou pražského prùmyslníka vìdu, mj. u Guido Adlera. Roku 1895 se
Arthura Fuchse, jejíž bratranec Herbert na Vídeòské univerzitì habilitoval, a to
Fuchs byl manželem sestry spisovatele mu umožnilo nastoupit na nìmeckou
Franze Werfela, se kterým se Deutsch èást pražské univerzity jako soukromý
docent, pozdìji zde získal i vysnìnou
od dìtství pøátelil.
Na Starém Mìstì pražském prožil profesuru v oboru hudební vìdy. Pøi
univerzitì založil instiDeutsch celé dìtství
tut hudebních vìd, v jea dospívání, studoval
hož èele dlouho stál. Na
gymnázium a hrál velmi
prahu akademického
dobøe tenis, v kterém
roku 1927–1928 byl dojednu dobu dokonce
konce zvolen rektorem
patøil mezi desítku nejškoly, ale bìhem výlepších v monarchii.
konu funkce zemøel.
Nad sportem však zvítìNìkolik let byl také øezila láska k herectví. Již
ditelem Nìmecké sporoku 1914 debutoval
leènosti pro komorní
v jednom z vídeòských
hudbu. Ve svém vìdecdivadel, po krátkém ankém díle se zabýval zegažmá v Praze nastoupil
jména estetikou a stylisdo divadla v Drážïatikou v písòové tvorbì
nech a jako uznávaný
a zamìøoval se na hudbu
herec pùsobil v letech
barokní a romantickou.
1917–1933 v rùzných
Ernst Deutsch. Foto archiv.
Ve vlastní skladatelské
berlínských souborech.
Po nástupu Hitlera k moci opustil De- èinnosti však pøíliš úspìšný nebyl.
RADEK AUBRECHT
utsch Nìmecko a støídavì hrál v Praze
a ve Vídni a také hostoval na øadì evropských scén (Brusel, Curych, Londýn). Pøed 75 lety, 15. záøí, nastal po dvou
V roce 1938 emigroval pøed nacistickou mìsících bojù obrat v letecké bitvì
hrozbou do USA. Po krátkém pùsobení o Velkou Británii. Do bojù zasáhli
na Broadwayi hrál – od roku 1942 již i èeskoslovenští letci, radiotelegrafisti
jako americký obèan – v hollywoodských a mechanici, soustøedìní tehdy do 310.,
filmech. Nedaleko jeho kalifornského 311. a 312. letecké perutì Královského
domu se usadil i Franz Werfel. Po válce letectva, „Czechoslovak squadron“ (ta
se Deutsch pøes Paøíž vrátil do Vídnì, kde ètvrtá, 313., vznikla v kvìtnu 1941).
získal angažmá v Burgtheatru a krátce V tìchto jednotkách pùsobila øada voúèinkoval i v tamním Národním divadle. jákù židovského pùvodu, mj. letecké
Roku 1951 se pøestìhoval do Berlína. eso, slovenský stíhaè Otto Smik
V nìmecké metropoli pozdìji také zemøel (1922–1944), jenž se proslavil v dobì
a byl pochován na tamním židovském invaze. Minulý mìsíc si Praha 13. srphøbitovì. Nejvìtšího ocenìní se mu bì- na pøipomnìla 70 let od chvíle, kdy se
hem kariéry dostalo roku 1948, kdy získal letci vrátili z Británie domù. K uctìní
cenu na filmovém festivalu v Benátkách jejich památky se konala dvì pietní
za hlavní roli ve snímku Proces (o událos- shromáždìní: u památníku padlým lettech v uherském mìsteèku Tiszaeszlár, kde cùm na dejvickém Vítìzném námìstí
byli roku 1882 Židé obvinìni z rituální a u památníku okøídleného lva na Klávraždy). Na jeho poèest bylo pøejmenová- rovì. Setkání se zúèastnili i veteráni,
mj. Viktor Wellemín, jenž zasáhl do
no divadlo v Hamburku-Uhlenhorstu.
Pøed 155 lety, 22. záøí 1860, se v So- bojù u Tobruku a Dunkerque.
(am)
kolovì narodil muzikolog a hudební

FRANZ WERFEL
SLOVEM I OBRAZEM
Plakátová výstava v ulicích Prahy
V návaznosti na pøedchozí plakátové výstavy (pøipomeòme tøeba Karel Poláèek
slovem i obrazem k 120. výroèí narození;
Franz Kafka slovem i obrazem k 130. výroèí narození èi Bertha von Suttner slovem
i obrazem k 100. výroèí úmrtí) oživí Eugen a Zuzana Brikciusovi „poulièní galerii“ pøi pøíležitosti 70. výroèí úmrtí pražského rodáka, básníka FRANZE WERFELA.
Na vyznaèené trase vedoucí Prahou 1
budou na ètyø plakátovacích sloupech a panelech vylepeny „slovo i obraz“. Jako
v pøedcházejících leporelech bude „slovo“
pojato nejen informativnì, ale i literárnì
(úryvky z mistrových dìl). Stejnì dopadne
„obraz“: jedná se o reprodukce spisovatelových knih, fotografie kulturních událostí èi
s nimi souvisejících událostí politických.
Dojde i na reakce ze svìta umìní a kultury
(napø. výroky Kafky, Broda a dalších).
Vernisáž se koná v den 125. výroèí Werfelova narození, tedy 10. záøí, v 11 hodin
u plakátovacího sloupu na rohu ulic Havlíèkovy a Na Florenci (poblíž zastávky námìstí Republiky) s hudebním doprovodem, recitací a obèerstvením, trasa vede
dále na Klárov a do ulice U Lužického semináøe. Výstava potrvá do 20. záøí.
Každý sloup je vìnován urèitému aspektu života a díla oslavovaného autora, návštìvníky výstavy èeká poutavá koláž
s mnoha ménì známými èi zapomenutými
fakty. Dozví se tøeba, že Franz Werfel vedl
se svým pùvodním mentorem Maxem Brodem nesmiøitelný spor o židovství a sionismus. Zatímco Brod se stal stoupencem
Theodora Herzla a snil o založení sionistického státu v Palestinì, Werfela pøitahoval
katolicismus. Zklamaný Brod tento konfliktní vztah umìlecky pøetváøí do vztahu
Tycho Brahe (nese rysy Broda) versus Kepler (nese rysy Werfela) ve svém románu Tychona Brahe cesta k Bohu.
Ještì stojí za zmínku, že Werfel jako frontový telefonista napsal pøedmluvu k nìmeckému pøekladu Slezských písní Petra Bezruèe. Nebo že Alma Mahler-Werfel zamykala
svého manžela v pokoji s instrukcí, že nemá
psát verše, ale podstatnì výnosnìjší romány.
A kalkul jí vyšel. Zejména v pøípadì románù, které napsal Werfel nezamèen. O románu Ètyøicet dnù, jehož tématem je turecká
genocida arménských køest’anù, dodnes prohlašují Arméni na celém svìtì, že je to jejich kniha. Zbývá dodat, že Werfelovy knihy jsou i naše knihy. (Výstavu si mùžete
prohlédnout na www.hornacek.cz/werfel.)
(zb)
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Martin Flosman
PADRE A REBE
Vojenští duchovní èeskoslovenské zahranièní armády u Tobruku a Dunkerque
! Publikace pøibližuje neznámé osudy
dvou z celkem ètrnácti dùstojníkù vojenské duchovní služby, kteøí sloužili v èeskoslovenských zahranièních jednotkách za
druhé svìtové války. Je založena na autentických denících, které si vedli František
Petružela (pøezdívkou Padre) a Hanuš Rezek (Rebe) pøímo na frontì. Oba pøíbìhy
vypovídají o prosté, dùsledné a vìrné službì nejbližším nejen v duchovní, ale pøedevším v obecnì lidské rovinì. Text ukazuje
každodenní syrovou tváø války, seznamuje
ètenáøe s problematikou organizace a pùsobení vojenské duchovní služby v naší
zahranièní armádì a kromì obou hlavních
aktérù pøedstavuje øadu dalších osobností
odboje. V publikaci, zpracované na základì dosud nevyužitých pramenù, je vedle
pøíloh, poznámkového aparátu a rejstøíku
zaøazeno také nìkolik desítek unikátních
fotografií.
Vydalo nakl. Epocha v Praze roku 2015.
290 stran, dop. cena 289 Kè.
NA PAMÌT¡ FANNY NEUDY
! Dne 3. záøí od 16 hodin se v loštické synagoze koná slavnostní shromáždìní a odhalení pamìtní desky na památku rebecin
Fanny Neudy (1819–1894), která v Lošticích žila a pùsobila a je autorkou první
modlitební knihy pro ženy Hodiny zbožnosti. Tato sbírka modliteb pro rùzné pøíležitosti a životní okolnosti vyšla poprvé
v nìmèinì roku 1855. O její popularitì
svìdèí to, že do roku 1918 vyšlo více než
tøicet vydání, byla pøeložena do angliètiny
(1866), jidiš a hebrejštiny. Shromáždìní, jehož se úèastní ministr kultury pan D. Herman, velvyslanec Státu Izrael pan G. Koren
a další hosté, se koná u pøíležitosti obnoveného èeského vydání Hodin zbožnosti.
! Pražské centrum židovských studií FF UK
poøádá následnì pøednášku Dr. Alizy Lavie
z Bar Ilanovy univerzity na téma Fanny
Neuda z Loštic – prùkopnice ženské židovské
modlitby. Koná se v pátek 4. záøí v 15 hodin
v Celetné ulici 20, v 2. patøe, místnost 238,
a bude proslovena v angliètinì (bez tlumoèení).
OBJEKTONOMIE
! Od 4. záøí do 11. øíjna je v prostoru

MeetFactory na pražském Smíchovì (Ke
Sklárnì 15, P 5) pøístupna výstava s názvem
Objektonomie. Deset izraelských a èeských
umìlcù se v ní svými díly snaží zkoumat
smysl komerèního pøedmìtu v souèasném
umìní a obecnì složitý vztah spoleènosti ke
konzumenství, oscilující mezi fascinací
a znechucením. Shromáždìná díla zahrnují
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

IZRAEL A VODA
! Pražský literární dùm, Jeèná 12, Praha 2,
poøádá ve spolupráci se Spolkem akademikù Židù a Èeskou geologickou službou
v pondìlí 21. záøí od 18.00 pøednášku
Zbyòka Hrkala. Z. Hrkal je autorem knihy
O lidech a vodì a pøedstaví problematiku
nedostatku vody a zpùsoby jeho øešení na
pøíkladu souèasného Izraele. Jako host vystoupí poslanec Robin Böhnisch, pøedseda
Meziparlamentní skupiny ÈR – Izrael.
OSVÌTIMSKÉ ALBUM
! Už jen do 20. záøí je v Domì fotografie

Z výstavy Objektonomie: Fontána z vìcí, 2014.

pøedmìty pocházející z masové výroby –
zbyteèné i funkèní –, které se staly ústøední
a životnì dùležitou složkou dnešní západní
konzumní spoleènosti. Výstava je pøístupna
dennì od 13 do 20 hodin.
IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE
! Srdeènì vás zveme na semináø izraelských
lidových tancù, který poøádáme v Brnì v budovì gymnázia, tøída Kapitána Jaroše 14,
Brno-Støed o víkendu 12.–13. záøí. Budeme
se uèit tance tradièní i moderní, vìtšinou
v kruhu, ale také øadové a párové. Doprovodný program bude zamìøen na cestování
v Izraeli a židovské svátky. Jsou vítáni zaèáteèníci, pokroèilí, jednotlivci, páry, rodièe
s dìtmi, studenti, senioøi, všichni zájemci
o izraelské lidové tance a židovskou kulturu.
Tance nás budou uèit renomovaní uèitelé
z Izraele Boaz Cohen a Gidi Eiko. Pøihlásit
se mùžete na e-mail: macholbrno@seznam.cz. Bližší informace o programu naleznete na http://www.orotbrno.cz/.
DISKUSE V MAISLOVCE
! Zveme vás na další poøad „Diskuse

v Maislovce“ na téma Židovský stát kontra Islámský stát: je ISIS hrozbou pro Izrael?, která se uskuteèní 16. záøí od 18.00
v Maiselovì ul. 18 v tøetím patøe. Budeme
mluvit o tom, co znamená posilující vliv
radikálních islamistických organizací na
Blízkém východì pro bezpeènost Izraele.
Hosty budou Jan Fingerland, komentátor
ÈRo Plus, Daniel Kumermann, diplomat,
bývalý velvyslanec v Izraeli, a Pavel Novotný, komentátor Èeské televize. Moderuje Irena Kalhousová.

Galerie hlavního mìsta Prahy (Revoluèní
5, P 1) pøístupna výstava Osvìtimské album. Výstava prezentuje všech témìø 200
fotografií z tzv. Osvìtimského alba (resp.
jeho kopie), unikátního dokumentu z roku
1944, zachycujícího systematickou likvidaci evropských Židù. (Více o výstavì viz
minulé èíslo Rch.) Otevøeno út–st, pá–ne
10.00–18.00, èt 10.00–20.00, po zavøeno.
Komentované prohlídky: Ve ètvrtek
3. záøí v 18.00 a v nedìli 20. záøí v 17.00
vás zveme na komentovanou prohlídku této
výstavy v doprovodu jejího autora Martina
Jelínka z Židovského muzea v Praze. Plné
vstupné 120 Kè, snížené 60 Kè.
ZTRACENÉ OBRAZY
! V Galerii Roberta Guttmanna (U Staré
školy 3) je od 10. záøí pøipravena nová výstava s názvem Ztracené obrazy. Eugeen
van Mieghem a židovští emigranti do Nového svìta. Výstavu pøipravilo Židovské
muzeum v Praze ve spolupráci s Eugeen
van Mieghem Foundation a Red Star Line
Museum v Antverpách. Jedná se již o tøetí
projekt muzea vìnovaný fenoménu uprchlíkù a zamìøuje se na emigraci milionù obyvatel z východní Evropy do Ameriky na
konci 19. a poèátku 20. století. Jedním
z hlavních center této emigrace se stal pøístav v Antverpách a belgická lodní spoleènost Red Star Line, která mezi lety 1880
až 1934 pøepravila na tøi miliony evropských emigrantù do Nového svìta. Mezi
nimi byly také statisíce východoevropských Židù, kteøí prchali pøed bídou, trvalým útlakem a opakujícími se vlnami pogromù.
Tento exodus v antverpském pøístavu
zachytil tamìjší malíø Eugeen van Mieghem (1875–1930). Vedle padesáti jeho dìl
pøedstaví výstava také plakáty spoleènosti
Red Star Line a dobové fotografie antverpského pøístavu.
Otevøeno dennì kromì sobot a židovských svátkù, bìhem letního èasu 9.00–
18.00, bìhem zimního èasu 9.00–16.30.
K výstavì, jež potrvá do dubna 2016, se na
stránkách Rch ještì vrátíme.
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, spoleèenský sál)
Podveèer Yvonne Pøenosilové
! Dne 7. záøí od 15.00 k nám zavítá moderátorka a novináøka Magdalena Dietlová.
Káva o ètvrté
! V záøí uvítáme na „Kávì“ zajímavé hosty: 21. 9. to bude MUDr. Hana Roháèová, Ph.D., primáøka kliniky infekèních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce.
Ve støedu 30. 9. pøijde Mgr. Michal
Švanda, Ph.D., uznávaný sluneèní astrofyzik a helioseismolog a výborný popularizátor astronomie. Kavárna je otevøena od
14.30, zahájení besedy je v 15.30.
Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
Poøady zaèínají v 18.00 a je na nì volný
vstup.
! 8. 9.: Jiøí Winter Neprakta: známý i neznámý. Vìtšina lidí si pøi vyslovení jména
Neprakta vybaví charakteristické postavièky. Jméno Jiøího Wintera, mladého odbojáøe, jehož rodina z otcovy strany byla bìhem
holokaustu témìø celá vyvraždìna, asi nikomu nic neøíká. S jeho tvorbou se mùžete
seznámit na výstavì zcela neznámého
„Neprakty“, výtvarníka Jiøího Wintera.
! 16. 9.: Neopìvovaní hrdinové – židovští
vojáci v druhé svìtové válce. Bìhem druhé
svìtové války sloužilo ve spojeneckých armádách 1,5 milionu židovských vojákù. Na
širší kontext tématu tìchto vojákù i na nìkteré pøíbìhy s dùrazem na èeské a americké židovské vojáky se zamìøí Aya Ruzycki
z Humboldtovy univerzity v Berlínì. Pøednáška se koná v angliètinì ve spolupráci
s University of New York in Prague.
! 24. 9.: Jak èíst svìdectví pamìtníkù holokaustu? Inspirace ke kritiètìjší interpretaci. Pøednáška Anny Hájkové z University of Warwick se soustøedí na vybraná
klíèová témata jako bezmoc, násilí nebo
gender v autobiografiích pøeživších šoa.
! 30. 9.: Ostatní Mautnerovi. Osud jedné
židovské podnikatelské rodiny z Èech.
Autorské pøedstavení stejnojmenné knihy
Wolfganga Hafera. Moderuje Marek Lauermann. V nìmèinì se simultánním tlumoèením do èeštiny.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 13. 9. ve 14 hodin: Lvíèek Arje se
seznamuje s židovským rokem. Lvíèek
Arje vysvìtlí, jak se poèítá židovský kalendáø a jak se slaví Roš hašana. Prohlídka:
Jeruzalémská synagoga. Jednotné vstupné
50 Kè.

KULTURNÍ
POØADY

Jiøí Winter-Neprakta: Hledám nìjakého pana Jonáše!
Foto ŽMP.
! Výstava v prostorách OVK: Jiøí Winter
Neprakta: známý i neznámý. Od 9. 9., po–èt
12–16, pá 10–12, bìhem veèerních programù a po domluvì.

PROGRAM ŽMP
V MAISELOVÌ SYNAGOZE
(Maiselova 10, Praha 1)
! 3. 9. v 19.30: Le-El Elim. Koncert židovské barokní hudby, bìhem nìhož zazní
díla Salamona Rossiho, Abrahama Cacerese, Cristiana Giuseppe Lidartiho a anonymních autorù. Úèinkují: Irena Troupová
(soprán) a Collegium Musicum Brno.
Vstupenky na koncert si mùžete rezervovat na adrese education@jewishmuseum.
cz a zakoupit v Maiselovì synagoze nebo
v Informaèním a rezervaèním centru ŽMP.
Vstupné 220 Kè.
! 6. 9. v 19.00: Mezi ideály a komunitou.
Beseda dvou mladých mužù, kteøí se rozhodli pro povolání rabína. V rámci letošního Evropského dne židovské kultury, jehož
téma zní Mosty. Naše pozvání pøijali pražský rabín David Peter a student berlínského
reformního rabínského semináøe Abraham
Geiter Kolleg David Maxa. Vstup volný.
! 9. 9. v 19.00: Hrdý Budžes: Žid a Èech
– Irena Dousková o literatuøe a židovství.
Jakou úlohu hraje judaismus, židovská
identita nebo šoa v románech souèasné
èeské spisovatelky I. Douskové? O tom
bude s autorkou rozmlouvat publicista Jan
Fingerland. Ukázky pøeète hereèka Barbora Hrzánová. Vstupné 90 Kè.
! 10. 9. v 19.00: Naše 20. století: pohled
z druhé strany. Pokraèování úspìšného
pamìtnického cyklu, v nìmž se zamìøíme
na pøíbìh èeských Židù ve 20. století
v prolínání židovské a nežidovské perspektivy. Pozvání pøijali významný pøedstavitel èeského skautingu Jiøí Navrátil
(1923) a pøeživší šoa Hanuš Hron (1925).
Moderuje Petr Sokol. Vstup volný.
! 17. 9. v 19.00: Jonáš – humor v bøiše velryby. Scénické ètení biblické knihy Jonáš.
Kniha Jonáš bude vedle své náboženské
a filozofické hloubky koneènì odhalena ve
své komediální rovinì. Úèinkují: divadelní
soubor Sektor pro hosty. Vstupné 90 Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! Akce poøádané od 3. 9. do 10. 9. se konají v rámci Evropských dnù židovské
kultury ve spolupráci s Židovskou obcí
Brno.
! 3. 9. v 17.00: Jednoduše – jedno duše:
vernisáž obrazù výtvarnice Evy Zahradníkové. Výstava je pøístupná celé záøí, vstup
volný.
!
Nedìle 6. 9. v 10.30: Šalom, vítejte
u nás! Nový cyklus dìtských dílen umožní
nahlédnout do jednotlivých aspektù nábožensky tradièní židovské domácnosti, první
dílna se zamìøí na košer stravování. Dílny
se budou konat v sále Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! Nedìle 6. 9. v 13 a v 15.00: Komentované
prohlídky židovského høbitova v Brnì-Židenicích. Prosíme o pøedbìžné pøihlášení zájemcù na e-mailu: katerina.suchankova
@jewishmuseum.cz. Maximální poèet
úèastníkù prohlídky je 30, poplatek za výklad 30 Kè se hradí na místì.
! 7. 9. v 18.00: Mír v Izraeli. V kvìtnu
2015 vyšla stejnojmenná kniha spisovatele a publicisty Jana Kovanice Mír v Izraeli, obsahující èlánky z jeho cest do Izraele.
Autor pøeète ukázky a doprovodí je svými
snímky, následuje beseda s autogramiádou. Zájemci si mohou knihu zakoupit na
místì. Vstupné 30 Kè.
! 8. 9. v 17.00: Koncert Dua GraŽ a Isabely Oravové. V hodinovém programu
s názvem Šalom chaverim zahrají a zazpívají brnìnským posluchaèùm židovské
písnì v hebrejštinì i jidiš. Úèinkují: Lubomír Graffe (housle), Jaromír Žižka (akordeon), Isabela Oravová (zpìv a kytara).
Vstupné 50 Kè.
! 9. 9. v 18.00: Plav v jidiš. Pøedstavení
dvojèísla literárního mìsíèníku Plav, které
bude celé vìnováno jidiš beletrii a poezii
v pøekladech. Své pøeklady pøedstaví
Petr Jan Vinš, Marie Krappmann a její
bývalé studentky jidiš Magdaléna Stárková a Nela Hanelová. V jidiš Plavu pak ètenáøi najdou rozhovor, kratší odborné èlánky i pøíspìvek Štìpána Balíka o jidiš
divadle. Ukázky beletrie i poezie budou
èíst studenti brnìnské konzervatoøe pod
vedením Marianny Štìpitové-Klauèo.
Vstupné 30 Kè.
! 10. 9. v 18.00: Jak to chodí na Jarošce
aneb Placzek, Feder a ti druzí... Podveèer vìnovaný historii Židovské obce Brno, 25. výroèí založení židovské knihovny Kulturního a vzdìlávacího centra rabína Federa
a práci brnìnské poboèky Oddìlení pro
vzdìlávání a kulturu Židovského muzea
v Praze. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Od záøí 2016 zahajuje 2. stupeò základní školy: V polovinì èervna zaèala
rekonstrukce (a s ní spojené rozšíøení)
školní budovy, které potrvá až do poloviny
záøí. Vzhledem k stále vìtšímu zájmu
o studium na LŠ se plánuje zøízení 2. stupnì základní školy, urèeného pro dìti, které
se nedostaly na osmileté gymnázium, ale
chtìjí v naší škole pokraèovat. O tomto
plánu hovoøí øeditel LŠ Petr Karas s Irenou Polákovou v rozhovoru pro Obecní
noviny. Èást rozhovoru pøetiskujeme:
Na otázku „V èem oèekáváte hlavní pøínos 2. stupnì?“ odpovídá P. Karas: „Komunita získá zpìt základní školu ,pro všechny‘. Každý bude mít jistotu, že pokud do
židovské školy chce chodit, tak sem chodit
mùže (s limitem kapacity školy). V páté tøídì odpadne šílený stres, že se ,musím dostat na gymnázium‘. Sníží se tlak na dìti,
na rodièe, na uèitele. Druhý stupeò nebo
nižší gymnázium bude vìcí volby (a studijních výsledkù). Intenzivní program 2. stupnì s možností pracovat v málopoèetných
kolektivech pøipraví žáky na støední školu,
ale hlavnì pro život. A daleko více dìti ,pøipoutá‘ k životu komunity – vždyt’ napø.
madrichové jak na Szarvaszi, tak na èeském táboøe Machanejnu jsou pøevážnì studenti našeho gymnázia nebo právì absolventi bývalého 2. stupnì ZŠ. A myslím, že
pùjde i o symbol sebevìdomí komunity
a školy – ,vìøíme si‘.
Na otázku, jak zajistit prostory a finance,
øíká øeditel: „Dobrá zpráva je, že MŠMT
nám v èervenci povolilo navýšení kapacity
ZŠ, o kterou jsem žádal. Tím pádem i dotace na žáky. Co se týká prostoru – pracuje se
na tom. Minimálnì 6., spíše i 7. tøída se do
Belgické vejdou již nyní (pøi malých úpravách), máme tak na realizaci dva až tøi roky.
Otázky jsou, zda získat novou budovu pro
celou školu, zda nìkterý ze stupòù vyèlenit
do místa nedaleko Belgické, nebo zda se
pokusit vtìsnat vše do Belgické. Ale hlavní
vìc jsou dìti. Pokud jich bude dost, technické otázky se vyøeší snáze.“
! Odpolední židovská škola: Lauderovy
školy opìt otevírají odpolední židovskou
školu, kam srdeènì zveme žáky od 10 do 12
let, kteøí naši školu nemohou z nejrùznìjších dùvodù navštìvovat. Vyuèovat se bude
hebrejština a židovská výchova.
Všem dìtem z naší cílové skupiny ve
vìku prvního stupnì a nižšího stupnì
gymnázia, které mají zájem o volnoèasové
aktivity v prostøedí židovské školy, jsou
otevøeny veškeré kroužky nabízené žákùm
a studentùm Lauderových škol (a za stejných
podmínek). Pro dìti z prvního stupnì je otevøen kroužek napøíklad sportovních her, keramiky, angliètiny, volnoèasový klub mozai-
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ka, výtvarný kroužek èi hra na flétnu.
Všichni jsou srdeènì zvaní do školního orchestru. Zájemci o odpolední školu èi
kroužky kontaktujte Radku Sobolovou na
e-mail: radka.sobolova@lauder.cz.
! Pøíprava na pøijímací zkoušky: Od øíjna otevíráme pravidelnou „pøípravku“
z èeského jazyka a matematiky, která je urèena zájemcùm o studium v budoucí primì.
Více info naleznete na www.lauder.cz ip
TRYZNA KEVER AVOT
! Záøijová tryzna v Terezínì k uctìní památky našich blízkých, zavraždìných bìhem
šoa, se bude konat v nedìli 6. záøí od 11 hodin. Objednávky na dopravu, kterou zajišt’uje rabinát, pøijímáme do 2. záøí na telefonním èísle 224 800 849 nebo na rabinat@
kehilaprag.cz. Sraz bude 6. 9. v 9.15 u hotelu
Intercontinental, Paøížská 30, Praha 1.
Rabinát
PROHLÍDKA HØBITOVA
NA ŽIŽKOVÌ
! ŽOP srdeènì zve v nedìli 6. 9. od 13.00
na komentovanou prohlídku Starého židovského høbitova na Žižkovì, jež se koná
v rámci Dnù evropského dìdictví. Høbitov
ve Fibichovì ulici bude otevøen od 11 do
16 hodin.
js
DSP HAGIBOR
! 8. 9. od 15.30: Šansonový recitál – zpívá
Zlatka Bartošková.
! 9. 9. od 14.30: Setkání k Novém roku se
zemským rabínem K. E. Sidonem.
! 24. 9. od 16.00: Ohlédnutí – vernisáž retrospektivní výstavy obrazù Lojzy Štyndla.
! Výstavy: Obrazy akademického malíøe
a sochaøe Ivana Kalvody; Erec – fotografie
Jindøicha Buxbauma; Co se do Obecních novin nevešlo II – fotografie Petra Balajky. vp
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
ŽOP zve na následující akce do Jeruzalémské synagogy (Jerzalémská 7, Praha 1):
! Dne 9. 9. od 18.00 se koná varhanní
koncert, Vladimír Roubal zahraje skladby
J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho
a své vlastní improvizace na F. Mendelssohna-Bartholdyho, L. Böhrera a J. S. Bacha.
! Od 18. 9. do 31. 10. je v Jeruzalémské
synagoze pøístupná výstava fotografií Vla-

dimíra Železného s názvem Svìt, který mìl
zmizet.
js
PROGRAM BEJT SIMCHA
! Vysoké svátky: 14. 9. od 19.00 – veèerní bohoslužba na Roš ha-šana; 15. 9. od
10.30 – ranní bohoslužba na Roš hašana;
22. 9. od 18.30 – veèerní bohoslužba na
Jom kipur; 23. 9. od 10.30 – ranní bohoslužba na Jom kipur. Cena vstupenky:
150 Kè na každý svátek (erev + šachrit).
Rezervace je možná na e-mailu kehila@
bejtsimcha.cz nebo na tel. è.: 603 393
558. Bohoslužby se konají v Pinkasovì
synagoze, vede je hostující rabínka Sylvia
Rothschild.
? Dìtský workshop: V nedìli 20. záøí
od 15.00 se v Bejt Simcha (Maiselova 4,
Praha 1) koná dìtský novoroèní workshop.
V pøípadì zájmu nás kontaktujte na kehila@
bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558. bs
PODÌKOVÁNÍ ZA KRÁSNÝ DEN
Moc ráda bych touto cestou podìkovala
místopøedsedovi Židovské obce v Plzni,
p. Jiøímu Löwymu a pí. Alenì Rùžièkové,
kteøí si i pøes šílené vedro, které zrovna
panovalo, udìlali èas a provedli mì v srpnu Plzní po stopách mých pøedkù. Byl to
pro mì krásný, i když i trošku smutný den
plný vzpomínek a klobouk dolù pøed znalostmi pana místopøedsedy o Plzni, a pøedevším o historii plzeòských Židù. Dìkuji.
Helena Becková
!

VÝZVY
! Èeské centrum v Tel Avivu a knihovna
Libri prohibiti v Praze hledají informace
o Izraelských listech, týdeníku, který v letech 1948–1953 vydával v Izraeli Vlado
Gross-Gorský. Existuje zhruba 183 èísel
tohoto listu. Kontakt: cctelaviv@czech.
cz nebo roschodes@sefer.cz.
! Hledáme pamìtníky Fredyho Hirsche.
Izraelský režisér Rubi Gat pøipravuje ve
spolupráci s programem izraelské televize
(Izrael TV Channel 1) dokument o Fredym
Hirschovi, založený na dosud nezveøejnìných archivních materiálech a rozhovorech
s pamìtníky. Dokonèení je plánováno na
druhou polovinu roku 2016. Máte-li nìkdo
na F. Hirsche osobní vzpomínky, ozvìte se
Pavlu Kuèovi na e-mail pavel.kuca@
gmail.com.
HLEDÁ SE ZVUKAØ
Sekretariát ŽOP hledá zvukaøe pro akce,
které se konají v dopoledních i odpoledních hodinách na radnici.
Vhodné pro studenta, honoráø 200 Kè na
hodinu. Pøípadní zájemci se prosím hlaste
v sekretariátu u H. Beckové, tel. 224 800
813, e-mail beckova@kehilaprag.cz.

!
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ŽNO BRATISLAVA
V septembri blahoželáme našim èlenom:
pán Juraj Alexander – 71 rokov; pani Eva
Braklová – 55 rokov; pani Dagmar Dvorská – 84 rokov; pán Ing. Gero Peter – 73
rokov; pani MUDr. Marta Gröplová – 74
rokov; pán Ing. Peter Horák – 65 rokov;
pani Doc. RNDr. Mária Hvastijová; pani
MUDr. Veronika Lehotská – 82 rokov;
pani Mária Országová – 81 rokov; pán
MUDr. Peter Št’astný – 74 rokov; pán Juraj Vajda – 65 rokov; pani Ing. Viera Vašková – 70 rokov; pán Dr. Jozef Weiss – 82
rokov; pani Mária Weissová – 82 rokov;
pani PhDr. Zuzana Wisterová – 65 rokov,
a pani Renné Žiaková – 87 rokov.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
V júli zomrel pán prof. Peter Havaš.
Zichrono livracha!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V septembri srdeène blahoželáme našim
èlenom: pán Juraj Turèan, nar. 9.8. – 77
rokov; pani Mária Strelingerová, nar. 10.8.
– 68 rokov; pán Ervín Dolný, nar. 14.8. –
66 rokov; pán Ladislav Welward, nar.
17.8. – 79 rokov, a pani Viera Kordová,
nar. 20.8. – 83 rokov. Všetkým úprimne
prajeme ve¾a zdravia a a pohody.
ŽO BRNO
V záøí oslavují své narozeniny: paní Vìra
Bakalová, nar. 14.9. – 74 let; pan Petr
Fiša, nar. 15.9. – 60 let; pan Arnošt Goldflam, nar. 22.9. – 69 let; pan David Kšica,
nar. 13.9. – 40 let; paní Hana Nìmeèková,
nar. 30.9. – 33 let; paní Eva Neufeldová,
nar. 28.9. – 82 let; paní Eva Pìnèíková,
nar. 8.9. – 83 let; paní Ruth Rossi, nar.
19.9. – 89 let; Elijah Shai Selinger, nar.
19.9. – 7 let; paní Ráchel Michaela Selingerová; nar. 20.9. – 42 let; pan Tomáš
Schuller, nar. 10.9. – 41 let; paní Rùžena
Svobodová, nar. 13.9. – 67 let; paní Michaela Walsbergerová, nar. 10.9. – 40 let, a paní
Ivana Zapletalová, nar. 16.9. – 53 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V záøí oslavují: paní Ing. Karolína Bergmanová, nar. 25.9. – 42 let; pan Mgr. Jaroslav Faltýn, nar. 25.9. – 39 let; paní Božena Jelínková, nar. 28.9. – 57 let; paní
Gabriela Jirásková, nar. 24.9. – 31 let;
paní Jana Majzlíková, nar. 10.9. – 38 let;
pan Miroslav Majzlík, nar. 19.9. – 68 let;
paní Zlata Palkovièová, nar. 9.9. – 31 let;
paní Diana Shonert, nar. 21.9. – 29 let; pan
Karel Šetelík, nar. 12.9. – 63 let, a pan
Václav Tùma, nar. 12.9. – 70 let.
Ad mea veesrim šana!
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ŽO KARLOVY VARY
V záøí oslaví své narozeniny: pan Gabriel
Szász, nar. 4.9. – 86 let, a paní Ildikó
Lörintzy, nar. 26.9. – 45 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V septembri oslávia narodeniny: pani Eva
Breinerová, nar. 21.9. – 78 rokov; pán Štefan Gomori, nar. 5.9. – 95 rokov; pani
Berta Grossová, nar. 16.9. – 88 rokov;
pani Judita Grunbergerová, nar. 15.9. – 93
rokov; pani Katarína Hirschová, nar. 16.9.
– 84 rokov; pán Csaba Kende, nar. 7.9. –
82 rokov; pán Ladislav Luby, nar. 21.9. –
67 rokov; pani Zuzana Ošerová, nar. 9.9. –
64 rokov; pán Juraj Tkáè, nar. 22.9. – 66
rokov, a pani Eva Gatiová, nar. 22.9. – 68
rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V záøí oslaví jubilea: sleèna Jitka Špaèková, nar. 1.9. – 27 let; pan Pavel Gerö, nar.
16.9. – 42 let, a paní Eva Gärtnerová, nar.
23.9. – 78 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V záøí oslaví narozeniny tito naši èlenové:
paní Petra Poláková, nar. 20.9. – 32 let;
paní Eva Franklová, nar. 5.9. – 68 let; pan
Matyáš Ritter, nar. 15.9. – 22 let; pan David Ritter, nar. 15.9. – 22 let; paní Eva
Skládalová, nar. 14.9. – 68 let; pan Daniel
Peršin, nar. 12.9. – 29 let, a Mayah Cilka,
nar. 15.9. – 7 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V záøí oslaví narozeniny: paní PhDr. Judita Freundlichová, nar. 16.9. – 78 let; pan
Petr Grünberger, nar. 11.9. – 40 let; paní
JUDr. Eva Jiøièná, nar. 1.9. – 89 let; paní
Vìra Rolková, nar. 13.9. – 77 let, a paní
Vìra Vaòková, nar. 23.9. – 88 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PLZEÒ
V záøí oslaví narozeniny: paní Sarah Ruth
Hájková, nar. 10.9. – 25 let; pan Ing. Jan
Fialka, nar. 12.9. – 83 let; pan Arnošt
Bergmann, nar. 20.9. – 59 let; pan
MUDr. Marcel Hájek, nar. 20.9. – 50 let;
pan Jiøí Löwy, nar. 23.9. – 58 let, a paní
Eva Vojtìchová, nar. 28.9. – 56 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Eva Bielová, nar. 25.9. – 95 let; paní Gertruda Denská, nar. 25.9. – 85 let; paní Jana Hamplová,
nar. 2.9. – 85 let; paní Regina Hejnová, nar.
18.9. – 91 let; paní Eva Kleinová, nar. 6.9. –
92 let; pan Ivan Klíma, nar. 14.9. – 84 let;
paní Helena Krouská, nar. 12.9. – 94 let;
paní Marie Majerová, nar. 29.9. – 92 let;
paní Margit Maršálková, nar. 9.9. – 86 let;
paní Zuzana Mináèová, nar. 24.9. – 84 let;
paní Hana Eva Mlejnková, nar. 8.9. – 83 let;
pan Jaroslav Poskoèil, nar. 25.9. – 85 let;
pan Kurt Stein, nar. 22.9. – 84 let; paní Viera Šlesingerová, nar. 5.9. – 91 let; paní Hana
Trávová, nar. 10.9. – 90 let; paní Eva Vavrušková, nar. 13.9. – 75 let, a pan Artur
Zempliner, nar. 12.9. – 94 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
Dne 1. 8. zemøela ve vìku 92 let paní Eva
Èerná. Pohøeb se uskuteènil v obøadní síni
NŽH v Praze, obøad provedl vrchní pražský rabín David Peter.
Dne 2. 8. zemøel ve vìku 93 let pan Jan
Èernoch.
Dne 3. 8. zemøela ve vìku 94 let paní
Vìra Saudková.
Dne 22. 8. zemøela ve vìku 101 let paní
Marta Strudlová. Pohøeb se uskuteènil 25. 8.
v obøadní síni NŽH v Praze, obøad provedl
vrchní pražský rabín David Peter.
Zichronam livracha!
ŽO TEPLICE
V záøí oslaví narozeniny: pan Miloš Lichtenstein, nar. 6.9. – 34 let; paní Sonja
Lichtensteinová, nar. 18.9. – 69 let; paní
Tereza Skálová, nar. 26.9. – 30 let; pan
Oldøich Látal, nar.9.9. – 55 let; pan Vít
Lichtenstein, nar. 7.9. – 30 let; Samuel Látal, nar. 9.9. – 16 let; pan Dominik Látal,
nar. 17.9. – 22 let; paní Gabriela Becková,
nar. 1.9. – 40 let, a paní Šeindly Faerman,
nar. 20.9. – 84 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví své narozeniny paní
MUDr. Antonie Chuchutová. Pøejeme jí
hodnì zdraví a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
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NA PAMÌT¡ SIRA WINTONA
Po smrti sira Nicholase Wintona (1. èervence 2015) sestavil britský list Jewish
News petici, požadující, aby byl zachránce židovských dìtí uctìn zvláštní
poštovní známkou. Výzvu nakonec podepsalo pøes 100 tisíc lidí, a tak Britská
pošta Wintonovu známku skuteènì
vydá, a to pøíští rok.
Èeská pošta byla v tomto ohledu hbitìjší: pøíležitostná známka s portrétem
sira Nicholase podle návrhu Zdeòka Netopila vychází již 2. záøí. Téhož dne lze
na Hlavní poštì v Jindøišské ulici získat
i pøíležitostné poštovní razítko s vyobrazenou dìtskou rukou v mužské dlani.
ŽIDOVŠTÍ EXTREMISTÉ
Bìhem léta došlo v Izraeli ke dvìma teroristickým útokùm, jejichž pachateli
byli Židé. Dne 30. èervence zaútoèil na
jeruzalémský pochod hrdosti gayù ultraortodoxní Žid Jišaj Šlisel a pobodal šest
lidí, na následky útoku zemøela o tøi dny
pozdìji šestnáctiletá dívka. Téhož dne
v noci pak v osadì Duma na Západním
bøehu zapálili židovští extremisté dùm
arabské rodiny. V nìm uhoøelo osmnáctimìsíèní batole a následkùm zranìní
podlehl pozdìji i jeho otec. Pachatelé již
byli zadrženi.
Zmínìné (i døívìjší) útoky signalizují,
že izraelská bezpeènostní služba se bude
muset starat nejen o bezpeèí svých obèanù a bránit je pøed útoky Palestincù (za
prvních sedm mìsícù roku 2015 zmaøila
sedmnáct sebevražedných útokù, osm
únosù a sto jedenáct teroristických atakù
všeho druhu), ale také vìnovat pozornost
násilí, páchanému extremisty židovskými. Smutný jev komentují židovští politici i rabíni, vyzývají k umírnìnosti a k dùslednému stíhání pachatelù. Komentáø
k událostem naleznete na stranì 21.
STØEDISKO PRO AUTISMUS
Hebrejská univerzita ve spolupráci se
zdravotním centrem Hadasa chystá otevøít støedisko pro výzkum autismu, poruchy, která se za posledních nìkolik desítek let rozšíøila až „epidemicky“: podle
statistik se jen v USA zvýšil od roku 1978
výskyt takzvaných „poruch autistického
spektra“ o 600 procent a tuto diagnózu
má každé osmašedesáté dítì (mezi chlapci dokonce každý dvaaètyøicátý). Proè
tomu tak je, se chce pokusit zkoumat právì Centrum autismu v Jeruzalémì, které
bude sdružovat aktivity výzkumné, peèovatelské, podpùrné a vzdìlávací.
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obce (viz Rch 5/2005). Nedávno veøejnì
kritizoval prezidentku komunity: vytýkal
jí autoritativní vedení a souhlas se sporným státním projektem na vybudování
konferenèního centra nad bývalým židovským høbitovem. Rabín Burstein oznámil,
že založí novou organizaci Bejachad.
SYNAGOGA POBLÍŽ PLÁŽE
V brazilském Riu de Janeiro, nedaleko od
známé pláže Ipanema bylo otevøeno nové
ortodoxní centrum. Jedná se o ètyøpatrovou budovu s prùèelím z bílého kamene,
jenž byl dovezen z Jeruzaléma. Zahrnuje synagogu se 440 sedadly, mikve, spoleèenskou místnost, uèebny, studovnu
a odpoèívárnu a nese jméno po zemøelém filantropovi Edmondu Sardovi, z jehož zdrojù byla postavena. V Riu žije na
35 tisíc Židù, vìtšinou Sefardù pùvodnì
ze Sýrie a Libanonu, ve ètvrti Ipanema
bydlí hlavnì ti zámožnìjší.

POCTA FILIPÍNSKÉMU
PREZIDENTOVI
Nadace Raoula Wallenberga posmrtnì
uctila filipínského prezidenta Manuela L.
Quezona, který poskytl 1300 židovským
uprchlíkùm útoèištì pøed nacisty. Quezon
byl ve funkci v letech 1935–1944 a plánoval pøijmout až sto tisíc bìžencù, jeho
úmysly však zhatila druhá svìtová válka
a japonská invaze na Filipíny, zahájená
v prosinci 1941, po které se musel sám
uchýlit do amerického exilu.
REKORDNÍ BIRTHRIGHT
Bìhem léta dorazilo do Izraele v rámci
programu Birthright na 30 tisíc lidí ve
vìku 18–26 let, což je nejvíce za celých
15 let trvání projektu. Bezplatný program
je urèen tìm, kdo mají židovské pøedky
a dosud v Izraeli nebyli. Bìhem deseti
dnù poznávají historii a kulturu zemì, setkají se s izraelskými studenty a vojáky,
cestují. Celkem takto poznalo Izrael pùl
milionu mladých lidí z celého svìta.
ODVOLÁNÍ
LITEVSKÉHO RABÍNA
Vedení litevské židovské komunity v èele
s prezidentkou Fainou Kuklianskou prohlásilo, že neprodlouží smlouvu vrchnímu
zemskému rabínovi Chaimu Bursteinovi.
Burstein, který se narodil v Petrohradu
a na poèátku devadesátých let odjel do Izraele, kde vystudoval ješivu a získal rabínský diplom, pùsobil v Litvì jedenáct let.
Jako zemský rabín se postavil snahám
hnutí Chabad pøevzít ve Vilniusu vedení

ZEMØEL
EDGAR L. DOCTOROW
Ve vìku 84 let zemøel v 21. èervence v New
Yorku pøední americký židovský spisovatel
Edgar Lawrence Doctorow. Napsal dvanáct
románù, tøi povídkové sbírky, drama a øadu
textù o literatuøe, ale proslavil se zejména románovou freskou Ragtime, portrétující americkou spoleènost na prahu první svìtové války (její filmovou verzi natoèil režisér Miloš
Forman). Doctorow, narozený v Bronxu rodièùm rusko-židovského pùvodu, se vyznaèoval odvážným literárním stylem a psal texty,
v nichž se historický základ mísí s prvky fikce. Èesky vyšly zatím jeho knihy Jezero potáplic, Pochod k moøi, Homer a Langley, Billy
Bathgate a Povídky o skvìlé zemi.(am, ztis.cz)
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