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Viktor Munk: Portrét mladého básníka, 1984.
(K èlánku o výstavì v Brandýse nad Labem na stranách 10–11.)
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RADA FŽO V ÈR
Tøetí zasedání nejvyššího orgánu FŽO se
uskuteènilo 7. øíjna v Praze. Jednání, které
øídil pøedseda federace P. Papoušek, probìhlo podle následujícího programu: 1. Kontrola zápisu; 2. Projekt Revitalizace židovských památek I; 3. Plnìní rozpoètu FŽO
za 2. pol. 2015; 4. Návrh rozpoètu FŽO na
rok 2016; 5. NFOH – schválení nadaèní
listiny; 6. Bezpeènost; 7. Smìrnice FŽO
è. 8 (Dar ŽMP); 8. Rùzné
V úvodu pøedsedající konstatoval
schopnost rady k usnášení, v dobì zahájení bylo pøítomno 25 èlenù rady, zastupujících 7 ŽO (zástupci ŽO Plzeò se dostavili
v prùbìhu zahájení). Dále pøivítal nového
èlena rady p. V. Palkovièe, který nahradil
v ŽO Dìèín dlouhodobì nemocného
V. Poskoèila. Návrh RK FŽO, reflektující
názor ŽO Brno, aby byl bod 2. Revitalizace židovských památek stažen z programu, rada hlasováním zamítla a potvrdila
program v pøedloženém znìní
1/ Kontrola zápisu – Pøedseda konstatoval, že nedoøešené body z minulého zasedání jsou zahrnuty do dnešního programu,
k ostatním bodùm nezaznìly žádné pøipomínky.
2/ Projekt Revitalizace židovských památek I – Pøedseda konstatoval, že dùvodová zpráva k potøebì dofinancování projektu Revitalizace židovských památek
I. byla rozeslána pøedem, a struènì rekapituloval vzniklou situaci. Jeho informaci
doplnili pøedseda realizaèního týmu projektu J. Daníèek a technický garant projektu Zdenìk Skála. P. Mandl vznesl z povìøení ŽO Brno následující pøipomínky
a dotazy:1) Revizní komise FŽO by mìla
zkontrolovat, jak vznikly vícepráce na rekonstrukci židovské školy v Jièínì; 2) kdo
zodpovídá za FŽO za dodržení podmínek
projektu v následné pìtileté fázi jeho udržitelnosti. V diskusi bylo vysvìtleno, že na
všech stavbách probìhly ze strany dozorujících orgánù audity a nebyly shledány
žádné nedostatky èi pochybení. Ve druhé
fázi projektu (5 let od kolaudace) jsou pravidelnì vyhodnocována kritéria provozu
projektu (pøedevším návštìvnost) a jsou
podávány zprávy MMR a pøíslušným orgánùm EU. Po J. Kindermannovi, který
ukonèil pracovní pomìr s FŽO, pøevzala
provoz projektu K. Svobodová.
Usnesení I: Do pøíštího zasedání rady
pøipraví realizaèní tým zprávu o závazcích
projektu.
Hlasování: pøijato jednomyslnì.
Usnesení II: Rada FŽO bere na vìdomí
nutnost doplatku projektu Revitalizace židovských památek I. Hlasování: 23 pro, 5
se zdrželo – usnesení bylo pøijato.
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AKTUALITY

V mezidobí došlo k nìkolika jednáním jak
na expertní úrovni, tak na úrovni jednotlivých institucí, vèetnì ministerstva vnitra.
Návrh na spolupráci mezi FŽO a dalšími
židovskými institucemi bude dopracován
a následnì pøedložen všem zúèastnìným
stranám. Definitivní text pak bude pøedložen ke schválení a podepsán.
7/ Smìrnice FŽO è. 8 (Dar ŽMP) – Smìrnice,
vypracovaná ve spolupráci FŽO s DR ŽMP,
zakotvuje všechny zásady, kterými se bude
spolupráce v následujících letech øídit. Text byl
rozeslán pøedem. Hlasování: 28 hlasujících, 25
pro, 3 se zdrželi – smìrnice byla pøijata.

3/ Plnìní rozpoètu FŽO za 2. pol. 2015 –
Materiál k tomuto bodu byl èlenùm rady
pøedem rozeslán, nebyly vzneseny žádné
pøipomínky. Rada vzala zprávu o plnìní
rozpoètu na vìdomí.
4/ Návrh rozpoètu FŽO na rok 2016 –
Pøedseda vysvìtlil, že se jedná o návrh,
který bude ještì upøesnìn a upozornil na
nìkteré kapitoly (Revitalizace, Claims
Conference, Limmud ad.). Finální návrh
rozpoètu bude pøedložen na prosincovém
zasedání rady.
Rozpoèet pro vrchní zemský rabinát na
r. 2016 pøedpokládá obsazení funkce vrchního zemského rabína. Pøi této pøíležitosti
bylo konstatováno, že rabín Karol Efraim
Sidon èerpal na základì své žádosti z osobních dùvodù neplacenou dovolenou. Pùvodní lhùta 6 mìsícù byla prodloužena
o dalších 6 a vypršela k 30. 9. t. r. Rabín Sidon informoval radu, že podle jeho názoru
je rozhodnutí èeského soudu ve vìci jeho
rozvodu závazné i pro halachický výklad
(zásada „dina di malchuta dina“ – soud
zemì je soudem, rozumìj závazným), a tím
pádem pominuly z jeho strany i pøekážky
pro výkon funkce rabína. Podle pùvodní
dohody s FŽO požádal radu o potvrzení ve
funkci vrchního zemského rabína.
Èlenové rady poté hlasovali o jeho žádosti v tajném hlasování. Celkem hlasovalo
27 èlenù (r. Sidon se hlasování neúèastnil)
– 21 pro, 3 se zdrželi, 3 byli proti. Rabín
Karol Efraim Sidon byl potvrzen ve funkci
vrchního zemského rabína FŽO.
5/ NFOH – schválení nadaèní listiny –
podle nového obèanského zákoníku
(NOZ) mùže mít instituce typu NFOH jen
zakládací listinu. Pøíslušné úpravy podle
nových pravidel byly v zakládací listinì
provedeny a nové znìní pøedloženo radì
ke schválení. Rada hlasovala o pøedloženém znìní zakládací listiny NFOH a pøijala jej jednomyslnì (28 hlasù).
6/ Bezpeènost – Otázka bezpeènosti židovských objektù a institucí již byla projednávána na minulém zasedání rady.

8/ Rùzné – pøedseda pøeèetl návrh , aby se
FŽO ujala projektu „Stolpersteine“. Projekt
– jakkoli v poèátcích velmi úspìšný a záslužný – se stal v poslední dobì problematickým. Na FŽO a ŽO Praha se obrací veøejnost s žádostmi o instalaci kamenù, protože
sídlo o. p. s. Stolpersteine CZ je v Maiselovì
18. Vzhledem k situaci pøikroèily nìkteré
ŽO (Brno, Olomouc, Plzeò, Teplice) k vlastní realizaci projektu. Zástupci FŽO se nìkolikrát sešli se zástupci o. p. s. a upozornili je
na vzniklé problémy. Je tøeba konstatovat, že
v o. p. s. pùsobí pouze dobrovolníci. Obdobou návrhu se zabývalo prezidium a doporuèilo, aby se FŽO touto èinností nezabývala,
avšak aby iniciovala obnovení èinnosti
o. p. s. S tímto názorem se ztotožnila i rada.
L. Pavlát znovu upozornil na možnost
pøispívat informacemi do pravidelného
rozhlasového vysílání poøadu Šalom alejchem. Poøad bude vysílán od listopadu celoplošnì v nedìli veèer).
M. Malá informovala o pøípravì slavnostního shromáždìní ke Dni obìtí holokaustu v Senátu PÈR 27. ledna 2016.
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Ve dnech 20. až 23. øíjna tohoto roku rièany). Bylo o tom napsáno i øeèeno dopoledne v Lichtenštejnském paláci
memorandum o spolupráci, která by
se uskuteènila státní návštìva izrael- mnoho, a to nejen pøi této návštìvì.
Plánovaný program zahrnoval i ná- mìla ještì více posunout vzájemnou
ského prezidenta Reuvena Rivlina
v Èeské republice. Média pomìrnì vštìvu Terezína. Pùvodnì se mìla obchodní výmìnu.
Veèer pak následovala èást progravydatnì referovala o jejím prùbìhu, uskuteènit v doprovodu premiéra Botakže se zastavme jen u nìkolika mo- huslava Sobotky. Podle dohody obou mu, na které prezident Rivlin trval od
prezidentských kanceláøí a jejich poèátku pøíprav státní návštìvy – setmentù.
Již úvodní zpráva, která jakoby protokolárních sekcí se nakonec i té- kání s èeskou židovskou komunitou.
symbolicky otevøela zpravodajství to èásti zúèastnil prezident Miloš Ze- Pøedcházela mu návštìva Staronové
z nìkolikadenního maratonu, vyvolala man. Spoleènì pak položili vìnce na synagogy, kde se pan prezident oproti
mezi bìžnými ètenáøi jistì mnoho Národním høbitovì v Terezínì. Set- pùvodnímu èasovému plánu zdržel
sympatií – prezident Rivlin do Prahy kání s premiérem se pøesunulo na od- docela dlouho. Zajímal se jak o fakta
pøiletìl nízkonákladovou linkou. Jak poledne, což ovšem zpùsobilo dra- a historii, tak také o legendy a povìsti,
píše jeden z náhodných èeských turis- matické programové škrty terezínské které k naší synagoze neodmyslitelnì
patøí, vèetnì výkladu jejího
tù, který se ocitl ve stejném
jména a inspirace Theodora
letadle: „Nejen že letìl jako
Herzla k jeho „Alt-Neu Land“.
obyèejný obèan, ale dokonce
i odmítl pøijmout pohoštìní,
Izraelský prezident Reuven Rivlin Zaujal jej ovšem i aron a opona Marka Podwala, kde se
dokud i ostatní cestující nev Èeské republice
krátce pomodlil. Prohlédl si
dostanou to samé…“ Byla to
dokonce i interiér ženské èásti
jen jedna z epizod, které soua zastavil se u pamìtní desky, pøièasného izraelského prezidenta
pomínající návštìvu jeho pøeddobøe charakterizují.
chùdce Chaima Herzoga (prý to
Jak se pøesvìdèili všichni ti, se
bude zajímat jeho syna, Jicchaka
kterými se osobnì setkal, jeho
„Bougie“ Herzoga, souèasného
povìst èlovìka, jenž se snaží
pøedsedu izraelské Strany práce).
spojovat lidi rùzných názorù
Setkání se zástupci FŽO, židova pøesvìdèení – pøesto, že sám
ských obcí a mnoha židovských
jakožto „likudník“ zastává názoinstitucí ve tøetím patøe Židovské
ry spíše støedopravicové –, urèitì
radnice bylo velmi srdeèné. Ve
nelhala. A návštìva Prahy pro
Foto archiv.
svém projevu pan prezident mimo
nìj byla i velkým osobním zážitkem. Je sice jeruzalémský rodák – návštìvy. Odpadla modlitba u Davi- jiné zdùraznil, že zcela respektuje rozjeho rodina zde žila po osm generací dovy hvìzdy a odhalení sochy Aleše hodnutí každého jednotlivce, zda chce
–, jeho pøedkové však pøišli z Evropy. Veselého pøed alejí, vedoucí ke kre- žít v diaspoøe, èi v Izraeli, a všechny
Jeden ze zakladatelù rodu žil v 16. matoriu. Následovalo položení vìncù komunity po svìtì jsou mu stejnì
století ve Vídni a v Praze, kde také v prostorách u menory a také dojem- blízké. „Pokud by se však kdokoli
v roce 1559 zemøel. Potomci tohoto né setkání se zástupci nìkolika gene- rozhodl, že chce žít v Izraeli, rádi jej
patriarchy zde pak zùstali nìkolik de- rací èeských Židù. Helga Hošková, pøivítáme.“ Mnozí úèastníci setkání
setiletí. Rodová historie posléze vede známá akademická malíøka, která sama zalitovali, že jeho monolog byl nakona sever do Vilniusu a prezident Riv- pøežila šoa, pøivedla svá vnouèata nec ukonèen, aniž by došlo na pùvodlin skromnì pøipomíná, že je také po- a spoleènì s prezidentem Rivlinem nì plánované dotazy. Ale protokol
tomkem slavného rabína Elijahu ben pak zasadili sazenièku javoru, vypìs- a èas již více neumožnily, závìreènou
Šloma, tedy Gaona z Vilna. Pro nás je tovanou ze semínka „stromu terezín- èástí programu byla návštìva Pinkavšak zajímavé, že jeho pražský pøedek ských dìtí“. Ten zašel pøi záplavách sovy synagogy, která i tak probìhla ve
se jmenoval Josef Chaver, tedy heb- pøed nìkolika lety a jeho torzo je pi- znaèném èasovém skluzu.
Jaká tedy byla návštìva prezidenta
rejsky Pøítel. Že by i tehdy šlo o „no- etnì uchováváno poblíž, v prostoru
Reuvena Rivlina? Dá se øíci, že velice
za krematoriem.
men omen“?
Maraton schùzek a jednání – nìkterá úspìšná. Politické komentáøe a úvaÈeský prezident Miloš Zeman se
veøejnì hlásí ke své podpoøe Izraele z nich absolvovala i pøes svùj kompli- hy na rùzná související – i nesouvisea jeho pøedstavitelù. Není proto divu, kovaný zdravotní stav též prezidento- jící – témata jsme se dozvìdìli z méže i o prezidentovi Rivlinovi mluvil va žena Nechama – zahrnoval setkání dií. Pro nás ale byla dùležitá lidská
jako o pøíteli. Komplimenty ale zazní- se všemi èeskými ústavními èiniteli, stránka – pan prezident je skuteènì
valy i z izraelské strany, protože – jak mnoha ministry, ale také úèast pøi za- Pøítel a podle toho se chová. Jak proznámo – Èeská republika je vnímána sedání obchodních komor. Èesko- hlásil jeden z úèastníkù nìkolikadenv Izraeli skuteènì jako jeden z mála -izraelská smíšená obchodní komora ního maratonu: „Je fajn, že je takovej
opravdových pøátel (mnozí tvrdí, že a její protìjšek, Izraelsko-èeská ob- normální…“
TOMÁŠ KRAUS
Èeši v tomto smyslu pøedstihli i Ame- chodní komora, podepsaly ve ètvrtek
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VAJECE (1M 28,10–32,3)
Jak se zrodila nejstarší nenávist
„Pojï a uè se, co aramejský Lavan zamýšlel udìlat našemu otci Jakovovi.
Oproti faraonovi, jehož naøízení se
vztahovalo jenom na dìti mužského
pohlaví, pøál si Lavan vymýtit od základu vše.“ Téhle vìtì, jež je citována
z Pesachové hagady – a evidentnì se
zakládá na naší sidøe –, lze porozumìt
jen velmi tìžko.
Zaprvé: V Hagadì se jedná o komentáø k vìtì, jak je psána v Páté knize
Mojžíšovì, Arami oved avi. Vìtšina
komentátorù však poukazuje na fakt, že smysl vìty
v 5M 26,5 zní: „mùj otec
byl bloudící Arajemec“,
což poukazuje buï na Jakova, který uprchl do Aramu (tedy Sýrie, do Charanu, kde žil Lavan), nebo
na Avrahama, který opustil Aram, nebot’ poslechl
Boží výzvu, aby se vydal
na cestu do zemì Kenaán.
Neznamená urèitì: „Aramejec (tedy Lavan) nièil
mého otce.“ I když ji nìkolik komentátorù takto
vykládá, je to zøejmì jen
proto, že tato vìta se vyskytuje v Hagadì.
Zadruhé: Nikde v naší sidøe nevidíme, že se Lavan skuteènì snažil
Jakoba znièit. Podvedl ho, to ano,
snažil se ho vykoøist’ovat a pronásledoval ho, když utekl. Když už ho málem chytil, zjevil se mu ve snu Hospodin a øekl mu: „Støez se mluvit
s Jakovem v dobrém nebo ve zlém.“
(1M 31,24) Když Lavan Jakovovi
vyète, že uprchl a ukradl mu stáda,
Jakov odpovìdìl: „To, co mám, mi
patøí za dvacet let v tvém domì, kdy
jsem ti sloužil, ètrnáct let za tvé dvì
dcery a šest let za tvùj brav, a ještì jsi
mi desetkrát zmìnil mzdu!“ Všechno
svìdèí o tom, že se Lavan k Jakovovi
choval ohavnì, zacházel s ním jako
s neplaceným dìlníkem, otrokem, ale
nelze øíct, že by se ho snažil „znièit“
– tedy zabít ho, jako se faraon snažil
vybít všechny židovské chlapce.
Zatøetí: Hagada a sederové vyprávìní, z nìhož pochází zmínìná vìta,
mluví o tom, jak Egypt’ané zotroèili
Izraelity a pomalu je vyhlazovali,
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Lavan nesouhlasí. A tak Jakov odpracuje dalších šest let. Pak si uvìdomí,
že situace už je nesnesitelná: Lavanovi synové ho obviòují, že zbohatl na
Lavanùv úkor, a Jakov cítí, že sám LaPRO TENTO
van zaèíná být nepøátelský. Rachel
MÌSÍC
i Lea souhlasí: „Cožpak nás nepokládá za cizí, když nás prodal a naše peníze projedl?“ (1M 31,15)
Jakov si uvìdomí, že Lavana nedokáže nièím pøesvìdèit, aby ho propustil. Musí tedy utéct. Lavan ho pronásleduje, a kdyby se mu nezjevil ve snu
Hospodin, je jisté, že by Jakova chytil, donutil k návratu a po
zbytek života by pro nìj musel zadarmo pracovat. Nazítøí
ráno øekne Lavan Jakovovi:
„Ty dcery jsou mé dcery, ty
dìti jsou mé dìti, ten brav je
mùj brav a všechno, na co se
podíváš, je moje.“ (1M 31,43)
Ukáže se, že všechno, co tak
okázale daroval Jakobovi,
mu doopravdy nedal a považuje to stále za své.
Lavan zachází s Jakovem
jako se svým majetkem. Jako
by pro nìj nebyl èlovìkem,
jako by nemìl žádná práva,
Sisto Badalocchio: Jakov a Lavan, 1607.
svobodnou vùli. I když dal
a o tom, jak Hospodin Židy zachránil Jakovovi dcery, tvrdí, že patøí jemu.
od smrti a vyvedl je z otroctví. Proè I když uzavøel s Jakovem smlouvu týse tedy v Hagadì hovoøí o tom, že fa- kající se dobytka, jímž mìl Jakovovi
raonovy pøíkazy vlastnì nebyly úplnì platit, stejnì tvrdí: „Ten brav je mùj.“
nejhorší a že Lavan byl ještì krutìjLavana rozèiluje, že Jakov si celou
ší? Jako by to nedávalo smysl – at’už dobu udržel dùstojnost a vnitøní svoz pohledu Hagady nebo ve vztahu ke bodu. Ano, Lavan ho podvedl, když
skuteèným faktùm, jak je zazname- mu nedal milovanou Rachel, ale Janává biblický text.
kov pracoval tak dlouho, až ji získal.
Jak tomu tedy máme rozumìt?
Ano, musel pracovat zadarmo, ale
Snad takto: Lavanovo chování je zá- nevzdal se a využil svou znalost plekladním antisemitským modelem. Ha- menìní a navrhl dohodu, díky které
gada nenaráží tolik na to, co Lavan Ja- mohl získat dobytek a živit poèetnou
kovovi udìlal, ale na to, k èemu jeho rodinu. Kdyby nemusel volit úskok,
pøístup vedl.
jednal by na rovinu, takhle musel
Zpoèátku se Lavan chová, jako by chytrostí zvítìzit nad velmi lstivým
byl Jakovùv pøítel. Nabízí mu útoèiš- nepøítelem.
tì, když prchá pøed Ezauem, který pøíLavan je první antisemita. Po všechsahal, že Jakova zabije. Ukáže se, že na staletí Židé prchali pøed lidmi jako
Lavan není až tak ochotný pomoci, že Ezau, kteøí je chtìli zabít. Nacházeli
jedná spíše ve vlastním zájmu. Jakov pomoc v zemích, které je pøijaly, ale
pro nìj pracuje sedm let, aby získal žádaly za to od nich daò. V Židech viRachel. O svatební noci mu však La- dìly lidi, kteøí jim pomohou zbohatvan podstrèí Leu, takže aby se koneè- nout. Židé si ale chtìli zachovat svou
nì mohl oženit s Rachel, pracuje dal- dùstojnost a nezávislost. Hostitelská
ších sedm let. Když se Rachel narodí spoleènost se proti nim nakonec obráchlapec Josef, Jakov chce odejít, ale tila – prohlásila, že ji Židé vykoøist’ují.

SIDRA
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Když byli Židé úspìšní, obvinila je
z krádeže: „Ten brav je mùj brav!
A všechno, na co se podíváš, je moje!“
Domácí lidé zapomnìli, èím vším
Židé pøispìli k jejich rozvoji. Skuteènost, že si Židé zachovali nezávislost
a sami také prosperovali, vzbuzovala
nejen závist, ale také nenávist. Být Židem se stalo nebezpeèné.
Lavan byl první, u koho se tyto
pøíznaky projevily. A opakovaly se
v Egyptì po smrti Josefovì, pak za
Øekù a Øímanù, poté ve støedovìkých
køest’anských a muslimských øíších,
v evropských národech v 19. století
a na poèátku 20. století a po ruské revoluci.
V knize Svìt v plamenech dokazuje
americká právnièka Amy Chuová, že
hostitelská spoleènost k nápadnì úspìšné menšinì cítila vždy etnickou
nenávist. Stává se tak, pokud jsou splnìny tøi podmínky: 1) Nenávidìná
skupina je menšina, kterou lze beze
strachu napadnout. 2) Tato menšina
musí být úspìšná, jinak by jí lidé jen
pohrdali a nevzbuzovala by nenávist.
3) Musí se nìèím nápadnì odlišovat,
jinak by si jí ostatní nevšimli. Židé
odjakživa splòovali všechny tøi podmínky.
A vše zaèalo, když Jakov sloužil
u Lavana: Jakov byl v menšinì, byl
úspìšný a byl nápadný – staèilo se podívat na jeho stáda.
To, co èteme v Hagadì, je nyní jasnìjší: zatímco faraon byl jen doèasným
nepøítelem, lidé jako Lavan existují
v každé dobì. Jak poznamenává Amy
Chuová, v tomto kontextu je Izrael nápadnì úspìšnou menšinou na Blízkém
východì. Nìjak se stalo, že malièká
zemì bez pøírodního bohatství je nápadnì úspìšnìjší než její mocnìjší a na
nerosty bohatší sousedé. Výsledkem je,
že ji všichni nenávidí.
Je-li Lavan vìèným pøíkladem nenávisti vùèi úspìšné menšinì, pak je
Jakov vìèným modelem lidské schopnosti pøežít nenávist druhých. Tímto
zvláštním zpùsobem se Jakov stává
hlasem nadìje, že nakonec nezvítìzí
nenávist, ale svoboda.
(Z komentáøù rabína Jonathana
Sackse vybrala a pøeložila A. Marxová.
Biblické citáty jsou pøevzaty
z pøekladu rabína K. E. Sidona.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – listopad 2015
Staronová synagoga
6. 11. pátek
7. 11. sobota

12. 11.
13. 11.
14. 11.

20. 11.
21. 11.

27. 11.
28. 11.

4. 12.
5. 12.

veèerní bohoslužba
16.13 hodin
CHAJE SARA
1M 23,1–25,18
hf: 1Kr 1,1–31
mincha
15.50 hodin
konec šabatu
17.21 hodin
ètvrtek
1. den Roš chodeš kislev
pátek
2. den Roš chodeš kislev
veèerní bohoslužba
16.03 hodin
sobota
TOLEDOT 1M 25,19–28,9
hf: Mal 1,1–2,7
mincha
15.40 hodin
konec šabatu
17.12 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
15.54 hodin
sobota
VAJECE 1M 28,10–32,3
hf: Oz 12,13–14,10
mincha
15.35 hodin
konec šabatu
17.05 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
15.48 hodin
sobota
VAJIŠLACH 1M 32,4–36,46
hf: Abd 1,1–21
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
17.00 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
15.43 hodin
sobota
VAJEŠEV 1M 37,1–40,23
hf: Am 2,6–3,8
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.57 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 (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslužby zde budou 6. 11. v 16.10 hodin
a 20. 11. v 15.50 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha

(Maiselova 4, Praha 1)
Kabalat šabat každý pátek od 18.00 hodin.
Úvod do judaismu každé úterý od 19.45 hodin.

Pietní akt k 75. výroèí tragédie lodi Patria
se bude konat v nedìli 8. listopadu ve 14.30 hodin
na Novém židovském høbitovì v Praze.
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V ÈEM BYLA MORAVA UNIKÁT
Rozhovor s historikem Michaelem L. Millerem

Michael L. Miller. Foto archiv CEU.

Americký historik Michael L. Miller je profesor programu Nationalism Studies na Støedoevropské univerzitì (CEU) v Budapešti.
Doktorát získal na Kolumbijské univerzitì,
kde se zabýval židovskou a støedoevropskou
historií. Jeho výzkum se soustøeïuje na vliv
národnostních konfliktù na náboženský, kulturní a politický vývoj støední Evropy v 19.
století. Je autorem práce Rabbis and Revolution: Jews in Moravia in the Age of Emancipation, jež vyšla roku 2011 v nakl. Stanford
University Press a nyní vychází èesky pod
názvem Moravští Židé v dobì emancipace
v nové knižní øadì Židé – dìjiny – pamìt’
v Nakladatelství Lidové noviny v Praze.
Pùvodnì jste zaèal studovat egyptologii.
Co vás vedlo ke zmìnì oboru?
Obor jsem zmìnil nìkolikrát. Nejprve jsem
studoval egyptologii, protože mì vždycky
zajímal starovìk, pak jsem zaèal s archeologií, ale po roce studia jsem si uvìdomil,
že mì to nudí. Strávil jsem léto 1989 v Izraeli a vidìl jsem, jak zdlouhavá a pomalá
to je práce. V Izraeli jsem si také uvìdomil, že mì daleko víc zajímá moderní historie a židovská historie. Po návratu na fakultu jsem si vybral kurz Evropa po druhé
svìtové válce a na podzim 1989 jsem se
pustil do moderní historie. Byla to neuvìøitelná doba – uèili jsme se tøeba o Chartì
77 a vzápìtí jsem èetl o Havlovi na pøedních stránkách novin. Historie se mi mìnila pøed oèima a mnì pøipadalo nejzajímavìjší to, co se dìlo za železnou oponou.
Pak pøišel øíjen a listopad, železná opona
padla. A v létì 1990 jsem jel se svou matkou poprvé do Èeskoslovenska.

Vaše rodina z této oblasti pochází?
Ne, jsme Litvaci. Matèina rodina pochází
z Polska a Bìloruska, tedy území tehdejší
Litvy, otcova z Ruska. Když jsme pøijeli
do Prahy, potkal jsem kolegu z naší školy,
který v Praze uèil angliètinu. A tak jsem si
øekl, že se sem vrátím, až dostuduji.
Což se stalo v únoru 1992, pøijelo nás
sem asi tøicet pøes organizaci Education
for Democracy. Dorazili jsme do Vídnì
a odtud autobusem do Piešt’an. Tam nás za
dva dny nauèili, jak uèit angliètinu, a rozeslali nás po rùzných místech. Vybral jsem
si Prievidzu na støedním Slovensku, dorazil jsem tam v únoru, a celý první mìsíc
jsem se snažil odjet zase pryè, protože se
tam vùbec nic nedìlo. Ale nakonec jsem
se s pár lidmi spøátelil a na Pesach jsem
vyrazil do Galanty. Tehdy tam byla celkem èilá obec, pozval mì k sobì Adolf
Schulz, strávil jsem tam oba sedery a na
další, „tøetí“, seder jsem se vydal do Bratislavy a vedl tam spoleènou veèeøi na obci
v Kozí ulici. Seznámil jsem se s Peterem
Salzmanem, zpátky v Prievidze jsem se
seznámil s rodinou Beckù, což byli Židé,
a trošku mì „adoptovali“.
Jak vznikl váš zájem o moravskou komunitu?
Na Slovensku jsem strávil dva roky, pak
jsem se vrátil na univerzitu a zaèal studovat
na Ph.D., tentokrát jsem se chtìl zamìøit na
oblast nìjakým zpùsobem spojenou s habsburským mocnáøstvím. Líbila se mi rùznorodost monarchie, jazyková rozmanitost,
a co se týèe Židù, bylo v ní tolik extrémù,
od nejvíce asimilovaných po nejultraortodoxnìjší. Zajímaly mì národnostní konflikty, pøechod od tradièní spoleènosti k moderní, krize tradièní spoleènosti a co to
s sebou neslo. Tehdy jsem umìl hebrejsky
a jidiš, nìmecky a do urèité míry slovensky.
Vlastnì jsem nejprve chtìl psát o vztazích
Židù a státu v Praze v 18. a 19. století. Pak
jsem strávil nìjaký èas v Jeruzalémì a Michael K. Silber, profesor na Hebrejské univerzitì, mi navrhl, abych se vìnoval moravské židovské komunitì. Poslední zásadnìjší
knihu o historii moravských Židù napsal
Hugo Gold a vyšla v roce 1929. Není to vùbec špatná práce, zabývá se místními záležitostmi, životy rabínù a vùdcù obcí, židovskými památkami, historií židovského
osídlení. Tehdy ostatnì neexistovalo ani
moc prací o dìjinách èeských Židù, bylo to
ještì pøed Kievalovou studií i pøed prací
Tomáše Pìkného.

Co vás na historii moravské komunity
zaujalo?
Hlavnì to, že se jednalo o decentralizované
obce se silnými rabináty, s ješivami, které
pøitahovaly studenty z širokého okolí, se
zajímavými rabíny, kteøí patøili k pøedním
osobnostem svých generací. Napøíklad
v pùli 19. století zastával úøad moravského
zemského rabína nìkolik let Samson Raphael Hirsch, známý hlavnì jako rabín
frankfurtský. Zaujalo mì i to, že na Moravì
pùsobil Jakob Frank a že se tu šíøilo šabatiánství.
Morava nemìla jedno hlavní významné
mìsto a hlavní židovskou obec, jako byla
Praha v Èechách, ale existovalo tam nìkolik menších obcí, ale ty byly dost velké na
to, aby mìly svùj výrazný charakter: Mikulov, Boskovice, Tøebíè, Holešov, Prostìjov, zkrátka desítky významných obcí,
kde žila spousta židovských rodin a alespoò do poloviny 19. století tam panoval
opravdu bohatý židovský život. Je to zajímavé i proto, že na Moravì, i když nebyla
nìjak nepøátelštìjší k Židùm než Èechy, se
mnohem pøísnìji dodržoval tøeba familiantský zákon, podle kterého se smìl oženit
a mít rodinu jen nejstarší syn v rodinì.
Proè to tak bylo?
Na Moravì si familianty hlídala každá
obec. V Èechách poèet familiantù urèovaly jednotlivé okresy, takže mìly menší
pøehled. V Èechách se také snáze dosahovalo výjimek, nìjakým zpùsobem bylo
snadnìjší se oženit, i když èlovìk nemìl
familiantské èíslo. I podmínky povolení
k pobytu byly na Moravì pøísnìjší. Mì zajímalo hlavnì to, co se na Moravì dìlo po
roce 1848, co se stalo s tím bohatým židovským životem, který podléhal pøísným
omezením, když se ty podmínky uvolnily.
Hirsch varoval pøed tím, aby svoboda neznamenala pro Židy konec jejich židovství, aby se židovský obecní život „pøi
prvním paprsku svobody nezhroutil“.
To se také témìø stalo. Jakmile se Židé
emancipovali, odešli ze svých komunit,
jak nejrychleji to šlo. Šli do Brna a Olomouce, ale hlavnì do Vídnì a Pešti. Na
konci 19. století se z Vídnì stává nejvìtší
moravská židovská obec, žije tam více
moravských Židù než v Brnì èi Ostravì.
Rok 1848 doprovázel také rùst nacionalismu a protižidovské bouøe. Jak to vypadalo z vašeho pohledu na Moravì?
V pùli 19. století nebyl èeský nacionalismus na Moravì tak silný. V knize zmiòuji
obrozenecký spolek Slovanská lípa – mìl
øadu poboèek po Èechách, ale na Moravì
jen v Brnì. Na Moravì byl mnohem silnìjší zemský patriotismus, což znamenalo,
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že obyvatelé Moravy se cítili daleko více
souèástí zemì, vlasti než èeského nebo nìmeckého národního hnutí. Vyšší støední tøída
a inteligence mluvily nìmecky. V Èechách
byli Židé neustále vtahováni do èesko-nìmeckých sporù a èím dál èastìji oznaèováni za Nìmce (èi za jejich sympatizanty),
na které pak Èeši útoèili.
Promìny probíhaly na Moravì mnohem pomaleji. Už v roce 1861 je pražská
radnice èeská, zatímco moravská mìsta
jako Brno zùstávají spíše nìmecká.
Nìmecký nacionalismus na Moravì mìl
ovšem mnohem mírnìjší, liberálnìjší podobu než tøeba v Sudetech. A pak tu byla
jedna dùležitá vìc: nìmecké nacionální
hnutí a nacionální strany stály na Moravì
pøedevším na Židech, což byl velký rozdíl tøeba od Rakouska, ale i Èech. Ve volbách tyto strany usilovaly o židovské hlasy, nemohly prosazovat nìjakou rasovou
zášt’– to by pøišly o volièe. Svou roli hrála také místní šlechta.
Jak tyto zmìny prožívala židovské inteligence? Tvoøila se nìjaká moravská židovská identita?
Tìžko zobecòovat, záleželo na místì. Pokud jste byl moravský Žid a žil v Brnì
nebo Mikulovì a toužil po univerzitním
vzdìlání, byla nejbližší možností skuteènì
Vídeò, pak teprve Praha. Jihozápadní Morava byla vnímána spíše jako pøedmìstí
Vídnì, což bylo centrum øíše, živé mìsto,
se kterým se žádné jiné nemohlo mìøit.
Existují krásné pamìti Josepha Wechsberga nazvané Vídeò, jak jsem ji znal. Wechsberg pocházel z Ostravy a vzpomínal, jak
jako dítì jezdili s matkou na týden do Vídnì – a tam se odehrával ten pravý a zajímavý život.
Kdybyste mìl shrnout dùsledky židovské emancipace pro moravskou komunitu, co byste øekl?
Zaprvé velká èást tìch 52 moravských židovských obcí, které byly po staletí jádrem židovské života, se zaèala umenšovat
nebo mizet. A i z tìch významných, jako
byl Mikulov, tradièní centrum rabínského
života na Moravì, lidé odcházeli. Na významu z židovského hlediska zaèaly masovì nabývat Vídeò, pak Brno, Olomouc
a kvùli prùmyslovému rozvoji Ostrava.
Dalším dùsledkem je promìna typických
židovských povolání: do roku 1848 platila
pro Židy øada omezení, když byla zrušena,
Židé studovali na právníky, lékaøe, pronikali do prùmyslových odvìtví, do obchodu. Stìhovali se i do míst, kde døíve žádná
židovská obec nebyla.
Moravským unikátem je politická židovská obec. Židovské obce mìly pøed ro-

kem 1848 svou náboženskou i politickou
autonomii, mìly své soudy, pravomocnì
spadaly pod místní šlechtu, v Mikulovì
tøeba pod Dietrichsteiny, v Prostìjovì pod
Lichtensteiny. Po roce 1848 se mìli Židé
stát souèástí vìtšinového systému, splynout s jeho institucemi.
Proti tomu ale protestovali pøedevším
køest’ané, kteøí tvrdili, že jim Židé vezmou
majetek nebo že se køest’ané budou muset
starat o židovské chudé. Kvùli tomu a øadì
protižidovských nepokojù v roce 1850 nakonec zùstalo mnoho obcí oddìleno a mìlo
i své politické židovské subjekty s volenými úøedníky a starostou. To byl pøípad
Uherského Brodu. Pøi zemských volbách
ale Židé volili do mìstských (nikoli do
venkovských) zastupitelstev, a tak na židovských hlasech záleželo.
Liší se nìjak anglické a èeské vydání
vaší knihy?
Èeská edice má krásný obrazový doprovod z archivu Židovského muzea v Praze,
jedná se o vylepšenou verzi originálu.
Jste vedoucím programu o nacionalismu na Støedoevropské univerzitì v Budapešti. Øekl byste o univerzitì a jejích
studentech pár slov?
Jak asi víte, jedná se o americkou univerzitu, která má kromì americké také svou
maïarskou akreditaci v Budapešti. Studují na ní lidé z celého svìta, nejvíce ze
støední Evropy, ale jsou zastoupeny
všechny zemì, ve svých kurzech mám
lidi i z Japonska, Íránu, Kanady, Francie
– a jednoho studenta z Olomouce. Vznikla roku 1991, a to i v Praze a je velká škoda, že se tu neudržela. Byla to údajnì práce Václava Klause, tehdejšího premiéra,
který projektu nepøál, protože si ho naopak pøál prezident Václav Havel. Slyšel
jsem verzi, že Soros a Klaus si nepadli do
oka a mìli na vývoj støedoevropského
prostoru rozdílné pøedstavy. Když tedy
padla zmínka o další existenci Støedoevropké univerzity v Praze, Klaus prý opáèil: „Proè tu mít Støedoevropskou univerzitu? Nejsme støední Evropa, my jsme
západní Evropa!“ A bylo to.
Teï by možná øekl, že jsme Evropa východní. Co lze na CEU studovat?
Humanitní a sociálnì vìdné obory. Vznikla na ní øada kateder, které za komunismu
buï vùbec neexistovaly, nebo byly vyuèovány velmi ideologicky, jako historie
a ekonomie. K novým oborùm patøí tøeba
gender studies nebo environmentální studia a studium nacionalismu, které vzniklo
pùvodnì v Praze. Lidé si pøedstavovali, že
s pádem komunismu zmizí i nacionalis-

mus jako pøežitek, a tak se dost divili, že
se tak nestalo a že navíc v poslední dobì
zažíváme nejen jeho návrat, ale také jeho
vzrùst.
Pùsobíte také v programu židovských
studií.
Židovská studia jsou specializace, která se
studuje v rámci oboru historie nebo nacionalismu. Jako samostatná specializace
vznikla v roce 2001, ale už pøedtím jsme
mìli øadu pøednášek a aktivit spojených
s židovskou historií. Židovská studia, která vznikla v 90. letech na univerzitì v Budapešti a v Praze, se do znaèné míry soustøeïují na biblické a starovìké dìjiny
a na jazyk, starou hebrejštinu a aramejštinu. Øada studentù ale nemá síly a trpìlivost vìnovat se tolik jazykùm, ale zajímá
je židovská historie a kultura. Našim studentùm nabízím studium židovské historie
s dùrazem na období od Francouzské revoluce po moderní dobu, na problémy integrace a asimilace a antisemitismu.
Pozorujete v každodenním životì vzrùst
nacionalismu v Maïarsku?
Žiji tam už patnáct let a lidé, které znám,
jsou velmi hrdí na svou zem a její pøíspìvek ke svìtové kultuøe. Ale neprovozují
agresivní nacionalismus, který se projevuje teï. Za tìch patnáct let došlo k velkému posunu – v akademických kruzích,
v médiích i ve veøejném prostoru. Hodnì
se mluví o Trianonské mírové smlouvì
z roku 1920, o tom, jak byla „nespravedlivá“ k Maïarùm, a o dalších „nespravedlnostech“ 20. století. Horthyho vnímá
øada pravicových politikù jako kladnou
postavu, to samé se dìje s ještì kontroverznìjším Bálintem Hómanem, antisemitským ministrem školství, který byl za
váleènou pronìmeckou aktivitu po válce
odsouzen na doživotí a teï na jaøe ho maïarský mìstský soud rehabilitoval.
Historie se pøehodnocuje zpùsobem,
jenž budí strach. Stavìjí se pomníky pravicovým nacionalistickým politikùm nebo
takové, které vnímají Maïarsko jako nevinnou obìt’nacistické okupace. To je pøípad pomníku na námìstí Svobody, který
vzbudil velkou nevoli u židovské obce,
nebot’nezohledòuje fakt, že hlavními obìt’mi nìmeckých a maïarských nacistù byli
Židé. Pak vzniklo Muzeum teroru, které se
soustøeïuje na hrùzy zpùsobené komunisty a ménì na to, co se dìlo za druhé svìtové války. Mnoho lidí to vidí jako pokus relativizovat, co se stalo s Židy, a portrétovat
dobu komunismu jako horší, než byly nacismus a fašismus. Tento nový výklad historie se objevuje i v uèebnicích.
(pokraèování na str. 9)
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BÝT ŽIDEM VE STØEDNÍ EVROPÌ
Ètvrtá konference Pražského centra židovských studií
Europe (2002), pøièemž termín „virtuálnì
židovský“ používá podobnì jako K. Gebert – pro místo, kde se už Židé pøíliš nevyskytují. Gruberová ovšem oceòuje snahu o rekonstrukci židovských památek
v postkomunistických zemích a edituje
dùkladnì informativní web jewish-heritage-europe.eu, který podává informace
o minulosti a souèasnosti židovských
obcí ve 48 zemích. ANDRÁS KOVÁCS, který vyuèuje na Støedoevropské
univerzitì v Budapešti
(v programu o nacionalismu), se na základì svých
výzkumù a dotazníkù pokusil definovat, jaký je
VIRTUÁLNÍ
charakter souèasných maŽIDOVSTVÍ
ïarských Židù. V rámci
Zatímco historik RAPHAcelkové populace je pokládá je za prùmìrnì libeEL VAGO z Telavivské
rálnìjší a vzdìlanìjší èást,
univerzity se snažil vyjádjejich ztotožnìní s tradièøit, do jaké míry lze dnes
ními židovskými hodnoještì hovoøit o „stavu
tami (tedy náboženstvím,
mysli“, který by zahrnoObálka knihy Virtually Jewish.
kulturou, jazykem) však
val „støední Evropu“ a její
Židy a zda ještì platí slova maïarského považuje za slabé, a tudíž pro budoucnost
spisovatele Györgyho Konráda: „být Støe- nepøíliš nadìjné.
I historik MICHAEL L. MILLER z téže
doevropan znamená brát rozmanitost jako
hodnotu“, známý polský novináø KON- univerzity (viz rozhovor na stranách
6–9) považuje maïarské (lépe øeèeno
STANTY GEBERT rovnou prohlásil, že nic
takového jako støedoevropská židovská budapešt’ské) Židy za lidi, kteøí se oficikultura již neexistuje. To, co se za ni vydá- ální komunitì a synagoze vyhýbají, ale
vá, jsou podle nìj práce (hudba, divadelní zmiòuje též èást generace narozené v lekusy èi knihy), které vìtšinou produkují tech 1945–1967, která se o tom, že jsou
Nežidé pro nežidovské publikum a samot- Židé, dozvìdìla až v dospìlosti, ale o to
ní Židé v nich vystupují jako historická usilovnìji se pak o svoji identitu zajímazvláštnost, navíc povìtšinou spjatá se zku- la, a poté generace ještì mladší, dneššeností šoa, nebo jako zástupný model pro ních tøicátníkù. Ti se èasto vracejí k douniverzální problémy. Jako pøíklad uvedl držování židovských rituálù, ale pøesto
oblíbený festival židovské kultury v Kra- zùstávají spíše sekulárními èi etnickými
kovì, kde se sobotní koncert židovské Židy než židy ve smyslu náboženském.
Historik CHAIM FIREBERG z Telavivhudby konal ještì pøed koncem šábesu,
takže ti Židé, kteøí se ho úèastnili a chtìli ské univerzity porovnával antisemitské
držet šábes, museli v podstatì utéct. Ge- projevy a pocity ohrožení Židù ve ètybert též pøipomnìl, že vìtšina židovských øech evropských zemích – v Británii,
tvùrcù tohoto regionu se nijak neztotožòu- Francii, Maïarsku a v Lotyšsku. Na záje s židovskou obcí a jejich židovství kladì prùzkumù zjistil, že aèkoli jak ve
u nich nehraje žádnou roli. „Tam kde není Francii, tak Velké Británii v nedávných
živá obec, nemùže existovat ani živá ži- letech rapidnì vzrostl poèet útokù na
dovská kultura,“ prohlásil.
Židy, pocity místních Židù se liší: britští
Americká autorka a novináøka RUTH Židé se necítí ohroženi a dùvìøují vládì,
ELLEN GRUBEROVÁ se po více než ètvrt- že je na jejich stranì, zatímco ti franstoletí zabývá stavem židovských pamá- couzští mají pocit, že míra antisemitistek v Evropì. Je autorkou knihy Virtually mu už je nesnesitelná, pøestává mít souJewish: Reinventing Jewish Culture in vislost se situací na Blízkém východì
V pùli øíjna se v Praze v Clam-Gallasovì
paláci konala již ètvrtá mezinárodní konference Pražského centra židovských studií. Jak se ukázalo, letošní téma „Být dnes
Židem ve støední Evropì“, zahrnovalo
rozmanité pøíspìvky, zabývající se charakterem souèasné židovské identity
a kultury, antisemitismem, rekonstrukcí
postkomunistických komunit a jejich problémy ve vztahu k vìtšinové spoleènosti až po
uteèeneckou vlnu. V jednom textu nelze popsat
všechny pøíspìvky, a tak
se k nìkterým vrátíme
v samostatných èláncích.
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a vláda je až tolik nepodporuje. Židé
v Lotyšsku, zemi, kde jde dezinterpretace váleèné historie ruku v ruce s množícími se protižidovskými útoky, se sice
cítí ohroženi, ale nechtìjí odsud odejít,
nebot’cítí politickou podporu a vùli po
nápravì, zatímco maïarští Židé jsou
postoji své vlády rozèarováni a o odchodu do zahranièí èasto uvažují.
NACIONALISMUS
A SOUPEØÍCÍ MUÈEDNICTVÍ
Politolog RAFA£ PANKOWSKI charakterizoval ožívání antisemitské ideologie
v souèasných kampaních nacionalistických hnutí (pøedevším Národní radikální tábor, Obóz Narodowo-Radykalny,
a Všepolská mládež, M³odzie¿ Wszechpolska), které se zásadnì podílejí na xenofobní náladì a nynìjších demonstracích proti bìžencùm. Tyto projevy se
obracejí proti veškerým znakùm „jinakosti“ – tedy i Židùm. R. P. hovoøil také
o situaci na polských fotbalových stadionech, o chuligánech, kteøí tu skandují
antisemitské a rasistické slogany (viz
rozhovor na str. 16).
Politolog a publicista MICHAEL SHAFIR
z nejvìtší rumunské univerzity Babeº-Bolyai ve mìstì Kluž, který žil v letech 1995
až 2005 v Praze a pracoval v rozhlasové stanici Radio Free Europe/Radio Liberty, je autorem øady publikací, mj. o trivializaci holokaustu v postkomunistické Evropì. Tomuto
tématu se vìnoval i ve svém pøíspìvku: hovoøil o problému „soupeøícího muèednictví“
èi „zatemòování holokaustu“ (holocaust obfuscation), který se odehrává v pobaltských
republikách (pøedevším v Litvì), v Polsku
a Maïarsku. Spoèívá ve snaze smýt podíl
vlastních obèanù na vyhlazování Židù bìhem nacismu a ve zdùrazòování utrpení
tìchto národù bìhem let stalinismu. V této
verzi historie jsou si vzhledem k prožitému
utrpení všichni rovni.
Prezident Federace židovských obcí
v Maïarsku (Mazsihisz) ANDRÁS HEISLER seznámil úèastníky konference s prùbìhem ostrého konfliktu mezi židovskou
komunitou a pøedstaviteli vlády premiéra
Viktora Orbána, jenž se odehrával v letech
2013–2014 v souvislosti s pøípravou a prùbìhem akcí k 70. výroèí holokaustu v Maïarsku. Hovoøil o snaze oèistit váleènou
minulost – generála Horthyho a lidi spjaté
s jeho vládou –, o s ní spojené „válce
soch“, tedy o vztyèování kontroverzních
pomníkù. Jedná se hlavnì o sochu, která
stojí na budapešt’ském námìstí Svobody
a zpodobòuje Maïarsko jako archandìla
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BÌŽENCI A ŽIDÉ
Z dalších pøíspìvkù zmiòme ty, které
souvisely se souèasnou uteèeneckou
krizí. Mgr. ZBYNÌK TARANT informoval
o rozsahu muslimské komunity v ÈR:
její poèet nelze pøesnì uvést, odhady se
pohybují v rozmezí od 1900 po 13 èi 19
tisíc a jedná se hlavnì o lidi z bývalých
sovìtských republik, z arabských zemí,
z Bosny a Hercegoviny a o Palestince.
Tarant zmínil protižidovské projevy
muslimù v ÈR, které se odehrávají hlavnì na webových stránkách, ale souèasnì
vybídl k opatrnosti vùèi hnutím, která
sice vyjadøují podporu Izraeli, ale zároveò podnìcují nenávist k bìžencùm
(Islám v Èechách nechceme).
Závìreèný panel patøil velvyslanci
Rakouské republiky v ÈR FERDINANDU
TRAUTTMANSDORFFOVI, velvyslanci ÈR
v Izraeli IVO SCHWARZOVI, izraelskému
velvyslanci v ÈR GARYMU KORENOVI
a bývalému izraelskému velvyslanci
v Polsku CVI RAV NEROVI.
Jejich debata nastínila øadu otázek a problémù, na které nelze v souèasné dobì odpovìdìt, a pokud, jsou
výhledy pro Evropu
a její budoucnost spíše
pesimistické. Diplomaté hovoøili o krizi
hodnot a krizi evropanství, která mùže
tváøí v tváø neøízené
uteèenecké vlnì vyvolat návrat ke starým
tradièním hodnotám
a vyústit (jak už se
v øadì zemí a s podporou politikù dìje) v nacionalismus a xenofoKontroverzní památník na budapešt’ském námìstí Svobody. Foto archiv.
bii. F. Trauttmansdorff
bánova vláda pøislíbila státní podporu na mluvil o tom, jak pøíliv bìžencù zvládají
opravu židovských památek a høbitovù.
v Rakousku – v menším poètu je umíst’ují
Za varšavskou komunitu promluvila po celé zemi a rodiny okamžitì integrují
její pøedsedkynì ANNA CHIPCZYÑSKÁ: ve do rakouských komunit a institucí, pøisvém pøíspìvku nastínila problémy, s ni- èemž rizikovou skupinu (mladé muže ve
miž se židovští pøedstavitelé setkávají pøi vìku 18–35 let) se snaží monitorovat. Za
snaze restituovat zanedbané židovské židovskou stranu vyjádøil protichùdné pohøbitovy a ochránit je pøed totální zkázou city Cvi Rav Ner – jako Židé nemùžeme
èi pøed tím, aby byly zastavìny; konkrét- být lhostejní k utrpení druhých, kteøí prnì hovoøila o høbitovì v Bia³ystoku, chají pøed nelidskými podmínkami (sám
Stát Izrael pøijal dva tisíce zranìných Syv Kaliszi a starém høbitovì ve Varšavì.
Za Federaci ŽO v Èeské republice pro- øanù), ale souèasnì tento pøíliv muslimmluvil TOMÁŠ KRAUS. Na rozdíl od svých ských bìžencù ze zemí, kde se lidem od
kolegù z Polska a Maïarska spolupráci malièka dostává pod kùži antiizraelská
s èeskou politickou reprezentací (souèas- a antisemitská propaganda, mùže døíve èi
nou i tìmi minulými) chválil a dobøe hod- pozdìji znamenat hodnì velký problém
notil i spolupráci s katolickou církví ve spo- a konec Evropy, jakou známe dnes.
A. MARXOVÁ
leèné snaze o restituci církevního majetku.
Gabriela, na kterého se snáší se svými paøáty orel – Nìmecko. Socha nese nápis
„Na pamìt’obìtem“ a datum 1944. „To je
celé špatnì,“ podotýká A. Heisler, „jako by
druhá svìtová válka a holokaust zaèaly pro
Maïarsko až rokem 1944 a pøedtím se nic
nedìlo.“ Spor se vedl a vede také kvùli památníku dìtským obìtem šoa, tzv. Domu
osudù, plánovaném v bývalé nádražní budovì Józsefváros v nìkdejší židovské ètvrti. Komunita protestovala jednak proti názvu památníku, který naznaèoval, že
deportace dìtí byly jejich „osudem“ a nikoli výsledkem rozhodnutí konkrétních
lidí, a jednak proti pojetí celého muzea, jež
by mapovalo prùbìh holokaustu až od nacistické okupace zemì, tedy od bøezna
1944, a nezachycovalo pøedchozí protižidovskou perzekuci naøízenou vládou generála Horthyho. Maïarské Židy v jejich
protestu podpoøily i mezinárodní židovské
organizace a ústy velvyslancù pøedstavitelé demokratických vlád.
V souèasnosti nastal jakýsi „klid zbraní“, Maïarsko pøedsedá Mezinárodní alianci památky na holokaust (IHRA) a Or-

V ÈEM BYLA
MORAVA UNIKÁT
Rozhovor s historikem
Michaelem L. Millerem

(dokonèení ze str. 7)
Ozývají se proti tomuto vývoji nìjaké
hlasy? A úèastní se debaty také lidé ze
Støedoevropské univerzity?
Jsou to hlasy stále slabší liberální opozice.
Ano, lidé z univerzity, hlavnì díky rektorovi profesoru Johnu Shattuckovi, se snaží
projevit svùj nesouhlas s jednáním vlády.
Posledních pár let univerzita organizuje
rùzné akce, nyní to je program Hranice demokracie, který zkoumá orbánovské pojetí
demokracie, moji kolegové èasto hovoøí
na rùzná témata, ke sporným novým památníkùm se èasto vyjadøuje kolegynì
historièka Maria M. Kovácsová.
Jak ovlivòuje politickou scénu situace
s uteèeneckou vlnou?
V srpnu a záøí dorazily do Budapešti tisíce lidí, které premiér Orbán oznaèil jako
migranty, nikoli uprchlíky a udìlal vše
pro to, aby v zemi nechtìli zùstat. Nechal
vztyèit maïarsky psané xenofobní billboardy o migrantech, kteøí kradou naši práci a podrývají naši kulturu, nechal vybudovat plot na hranici se Srbskem a navádí
bìžence pøímo do Rakouska a Nìmecka.
Jinak se zachovali liberálnì smýšlející
lidé, kterým je uprchlíkù líto, vidí v nich
lidské bytosti, které prchají pøed válkou.
Ti vyrazili na nádraží a pøinesli jídlo
a šaty, lidé z naší univerzity vybudovali stanovištì s bezdrátovým pøipojením pro mobilní telefony. Je vidìt, že krize s uprchlíky
vyvolala to nejhorší v Orbánovì vládì,
ale to nejlepší, co je ukryto v lidech. Není
to vìtšina Maïarù, ale je to lidsky smýšlející aktivní skupina.
Jak myslíte, že tato vlna bìžencù ovlivní
další vývoj nacionalismu v Evropì?
Mohu mluvit jen za Maïary. Orbánovi
a stranì Fidesz klesala bìhem roku kvùli
korupèním skandálùm a dalším vìcem popularita, ale neohrožovala je levice, ale pravice, strana Jobbik. Jeden z dùvodù, proè
Orbán používá tak xenofobní slovník, je
ten, že ví, jak získat pravicové volièe. A je
to tak – za poslední dva mìsíce popularita
Fidesze stoupá, nebot’Orbán hraje na nacionalistickou strunu. Orbán je asi výjimeèný tím, jak je otevøenì xenofobní, ale
myslím, že vyjadøuje i pocity øady lidí
v Polsku nebo v Èeské republice a na Slovensku. Øekl bych, že tam panují podobnì
protiuprchlické nálady.
ALICE MARXOVÁ
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ODRAZ SLUNEÈNÍCH PAPRSKÙ
Výstava Viktora Munka v Brandýse nad Labem
Do konce listopadu je na námìstí
v Brandýse nad Labem v Oblastním muzeu Praha-východ otevøena výstava obrazù a kreseb Viktora Munka. Malíø
V. Munk (1928–1997) se tak díky péèi
rodiny a ochotì kurátorky expozice Boženy Vachudové a øeditelky muzea paní
Hany Závorkové pomyslnì vrací do
míst, kde s rodièi a sourozenci prožil
pìkné dìtství a èást dospívání.
RODINA
Rodina Munkových patøila ke spíše asimilovaným Židùm, do zdejší synagogy
chodila jen na Vysoké svátky, kdy se
templ zcela zaplnil místními (asi padesáti) souvìrci i Židy z okolních vesnic.
Tatínek, advokát JUDr. Adolf Munk,
byl nesmírnì laskavý èlovìk, který
èasto zastupoval nemajetné rolníky,
i když mu nìkdy ani nebyli schopni
zaplatit. Prý o nìm na oplátku øíkali,
že „je tak hodný, že to snad ani není
Žid“. Jak øíká Viktorùv mladší bratr
architekt Jiøí Munk, k otcovým nejzajímavìjším klientùm patøil houslový
virtuos Váša Pøíhoda, který si roku

Sourozenci Jiøí, Viktor a Helena Munkovi roku 1934.

1930 vzal za ženu Mahlerovu neteø
Almu, rozenou Roséovou, též nadìjnou houslistku. Manželství však nebylo št’astné a roku 1935 se v Brandýse
uskuteènil rozvod. K rodinnému okruhu patøila také rodina Lustigova, která
tu mìla jednak obchod s textilem a jednak výrobnu lihoviny zvané Alubra
(akronym od Alois Lustig Brandýs).
Sourozenci Viktor, Helena a Jiøí Munkovi v Brandýse prožili št’astná léta, která
rázem pøerušil protektorát. Roku 1940 je
vylouèili ze školy, objevily se nepøátelské
útoky. V domì pøebývala chùva Marta
(zvaná Nánièka), která se starala hlavnì
o nejmladšího Jiøího. Za okupace ho dokonce chtìla zachránit, vzít si ho k sobì

a prohlásit za své nemanželské dítì. „Ale
tatínek to zakázal, øekl, že rodina má být
pohromadì,“ vzpomíná Jiøí Munk.
Poté, co už otec nemohl vykonávat
svou praxi, požádali ho, aby pracoval
jako pøedstavený zdejší židovské komunity. Mimo jiné to znamenalo zastu-

Viktor Munk. Foto Jiøí Kovanic, 90. léta.

povat obec pøi jednání s Nìmci – Jiøí
vzpomíná, jak jednou jeho mírumilovnému otci za nìjaký „prohøešek“ dva
esesáci nafackovali. Pøipadl mu také
trýznivý úkol vypravit roku 1942 transport brandýských Židù (který skonèil
s krátkou zastávkou v Terezínì v osvìtimských plynových komorách); poté
byli v lednu 1943 spolu s mladoboleslavskými Židy deportováni do Terezína i Munkovi. V ghettu se jim podaøilo
udržet až do záøí 1944, pak je odvezli
do Osvìtimi – otce poslali nacisti ihned
do plynu, matka a dìti pøežily.
OBRAZY
Viktor po válce studoval Státní grafickou
školu, ale nedokonèil ji – našel si v práci
v tiskárnì v Hradištku pod Medníkem,
kde se vyuèil litografem. Živì se zajímal
o umìní, rád navštìvoval výstavy a od 60.
let sám maloval, v 70. letech nalezl svùj
osobitý styl. Za svého života (zemøel roku
1997) svá díla nikde nevystavoval, svou
tvorbu spíše tajil. Jelikož nemìl na plátna,
maloval na lepenku, sololit nebo papír.
Obrazy neprodával, pouze je daroval, a to
jen nejbližším pøíbuzným. První výstava
jeho obrazù a kreseb se konala v roce
1999 ve Španìlské synagoze v Praze. Její
kurátor Arno Paøík tehdy charakterizoval
Munkovu tvorbu jako „primitivizující stylizaci, pøipomínající lidové a naivní umìní. Jeho obrazy se zjednodušují v kompozici, výbìru námìtù i výtvarném podání

na nejzákladnìjší prvky. Znamenají obnovu øeèi, jednoduchých znakù a symbolù,
s nimiž se setkáváme v dìtských kresbách
nebo v umìní pøírodních národù. Autor se
vrací ke vzpomínkám na dìtství, k dávno
zapomenutým prožitkùm a dojmùm, které
byly témìø znièeny váleèným traumatem.
K jeho obrazùm patøí pøísná stylizace, potlaèení všeho pøíliš jedineèného a osobního. Jsou témìø anonymní, pøipomínají starý Egypt, archaické Øecko, fajjúmské
portréty, nebo dokonce africké masky,
stejnì jako díla Picassova, Légerova nebo
Kleeova. Jsou jednoduché a snadno èitelné, pod jejich povrchem však cítíme znepokojující pøítomnost èehosi tajemného“
(Rch 4/1999). Téhož roku byla výstava instalována v Terezínì. V kvìtnu 2000 pøedstavila Munkovu tvorbu spolu s výòatky
z deníkù a rozhovorem s ním Revolver
Revue (è. 43), další výstava se uskuteènila
roku 2010 v Letohrádku Ostrov u Karlových Varù a v Galerii U Vavøince na pražském Chodovì a po pìti letech se nyní
ocitla v Brandýse.
VZPOMÍNKY
V lednu 1957 si Viktor Munk poznamenal do deníku: „Rád se vracím do míst,
kde jsem prožíval dìtství. Oživují tu ve

Dívka s koèkou, 1995.

mnì vzpomínky na dávno zapomenuté
dojmy, na prvá zraková vnímání stromù, øeky, slunce. V tìchto znovu ožive-
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ných dojmech z prvních pohledù na zdìdil po otci, stejnì jako velkou lásku ke
svìt nalézám vždy nìco, oè je mùj zvíøatùm. V brandýském domì mìli psa
a koèky, ježky a jeden èas také ochoèenou
dnešní pohled na svìt ochuzen.
V dìtství, sotva jsem se ráno probu- kavku, kterou tatínek vykoupil od klukù,
dil, odraz sluneèních paprskù na bílé kteøí jí chtìli naøíznout jazýèek a „nauèit“
peøinì vyvolával ve mnì pocit radosti. ji tak mluvit. A tak ptáci na Munkových
obrazech nesedí na
Lada prý vidí svìt
stromech, ale na raoèima dítìte. Mysmenou èi na rukou
lím, že jeho obrázky
postav (Madona s díjsou spíše poetickýtìtem, Dívka s ptáèmi vzpomínkami
ky). A krajiny plné
dospìlého na dojmy
slunce s bílými mraz dìtství.“
ky, jež tvoøí pozadí
Pøi pohledu z okna
nìkterých dìl, jsou rov Arnoldinovském
viny s topoly v Polabí.
domì, kde je muzeKromì obrazù pøium umístìno, vidíme
pomínají ve vstupní
námìstí, kde se Vikchodbì muzea Muntor se sourozenci pøed
kovy snímky z roválkou procházel a na
dinného alba. Jsou
nìmž domy vypadají
na nich všichni –
jako na nìkterých
otec s ochoèenou
jeho obrazech (napø.
Fešák na námìstí v Lounech, 1992.
kavkou, matka, souDívka se zmrzlinou).
Dùm, který v Brandýse zakoupil jeho dì- rozenci Viktor, Helena a Jiøí, jejich pøádeèek z matèiny strany, se nachází za ná- telé Lauferovi a další. Nìkolik panelù
mìstím, z jeho oken bylo vidìt do sadu seznamuje návštìvníky s historií zdejší
(dnes je tu místo nìj nevzhledné sídlištì). židovské obce. Uvažuje se o tom, že by
Viktorùv bratr vzpomíná, jak sourozenci se Munkovy obrazy mohly následnì
pozorovali z oken pohøební prùvody vystavit v nedávno opravené brandýské
a o Velikonocích procesí køížové cesty, synagoze, na jejíž modrou klenbu se

Ve Špindlu: vzadu uprostøed otec, pøed ním se usmívá jeho žena, vpøedu Viktor, po jeho pravici Helena, 1936.

která tudy vedla do Staré Boleslavi a jejíž
zastavení bylo právì pøed jejich domem.
Otec si v domì zaøídil v pøízemí kanceláø,
na pùdì pak ateliér, kde v dobì volna maloval, a truhláøskou dílnu, v níž vyrábìl
nábytek. Maminka Olga byla v domácnosti. Umìlecké sklony zøejmì Viktor

zlatými hvìzdami se malý Viktor
o svátcích díval.
Výstava je pøístupna do 29. listopadu, ve ètvrtek a pátek od 10 do 12.30
a od 13 do 17.30, o víkendu od 10 do
12.30 a od 13 do 16 hodin, pondìlí až
støeda je zavøeno.
A. MARXOVÁ

¡
ŽIDÉ–DÌJINY–PAMÌT
Nová knižní øada
Nakladatelství Lidových novin

Koncem øíjna vyšel první svazek nové
knižní øady Židé – dìjiny – pamìt’, kterou
vydává Nakladatelství Lidové noviny (viz
rozhovor na str. 6–9). Úèelem øady je nabídnout ètenáøùm špièkové práce k dìjinám
Židù ve støední Evropì se zvláštním dùrazem na oblast èeských zemí a Slovenska.
V edièní radì nové øady pùsobí pøední
historici, odborníci na zmínìné téma (Hillel
Kieval, Benjamin Frommer, Michael Miller, Ines Koeltzsch a i hlavní editoøi øady
Michal Frankl a Kateøina Èapková); jejím
tìžištìm je období od 18. století do dneška.
Cílem øady je ètenáøùm pøedstavit jak nejlepší publikace, které již vyšly v jiných jazycích, tak pùvodní díla èeských historikù
(zhruba v pomìru 2 : 1). Zvláštní zájem
máme také o výzkum na rozhraní disciplín,
tedy nejen z historie, ale také kupøíkladu
sociologie, religionistiky, kulturních studií
èi studií o migraci. Jsme rovnìž velice rádi,
že knižní øada Židé – dìjiny – pamìt’získala podporu Society for the History of the
Czechoslovak Jews. Øada tak vìdomì navazuje na odkaz historikù, kteøí v této spoleènosti se sídlem v New Yorku usilovali
o publikování kvalitních studií o dìjinách
Židù na území bývalého Èeskoslovenska
v dobì komunistické diktatury, kdy studium a výzkum zvláštì moderních židovských dìjin byly v tehdejším režimu nemožné. Èeskými garanty knižní øady jsou
dvì instituce: Ústav soudobých dìjin Akademie vìd Èeské republiky a Židovské muzeum v Praze.
Po vydání Millerovy knihy bude brzy následovat práce Michala Frankla a Miloslava
Szabóa o zrodu èeskoslovenského státu,
k nìmuž patøily nerozluènì také antisemitské nepokoje a diskuse o tom, co s místními
èi na území èeských zemí útoèištì hledajícími halièskými Židy. Tøetí knihou øady
bude pøeklad pozoruhodného textu Ines
Koeltzsch Praha sdílená i rozdìlená o meziváleèné pražské spoleènosti z pohledu statistik, lokální politiky, ale také kinematografie a kulturního sdílení. Publikace Martiny
Niedhammer, která vyjde v øadì pøíští rok,
se rovnìž vìnuje Praze, ale v první polovinì
19. století a zamìøuje se na životní styl, každodennost, ale i kulturní a politické vazby
nìkolika vysoce postavených židovských
rodin. Dalším titulem pøíštího roku bude pøeklad skvìlé analýzy Petera Hallamy, která
letos vyšla v nìmèinì pod názvem Nationale
Helden, jüdische Opfer (Národní hrdinové,
židovské obìti), o formách pøipomínání obìtí holokaustu v komunistickém Èeskoslovensku.
(kè)
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des opovrhoval, jej jednoho dne oznaèil za „nejkrásnìjší dar, jímž Prozøetelnost poctila židovský národ“. Ba co
víc: pøi výkladu jednoho z posledních
veršù závìreèné kapitoly DeuteronoPøed nìkolika lety vyšel dokonce román mia rabínská tradice pøímo tvrdí, že
inspirovaný historií jeho života a setkal po prorokovi Mošem (Mojžíšovi) nese se zcela mimoøádným úspìchem.
mìl židovský národ muže takového
Vidíme tu paradox, který vyvolává rozpìtí ducha, s výjimkou právì Mozájem a zvìdavost. Má snad jeho šeho Maimonida.
Pøitom rabínské autority, které se pøedhánìjí ve
chvalozpìvech na tohoto
muže, zakazují jedním
a týmž dechem vìøícím
studium významné èásti
jeho díla, obzvláštì, ale
nikoli výluènì, jeho velké
filosofické knihy Prùvodce bloudících (nebo
v pøesnìjším pøekladu
Prùvodce bezradných).
Na díla nábožensky do té
míry neutrální, jako jsou
jeho lékaøská pojednání,
je nahlíženo s nedùvìrou,
nebot’jsou odkojena øecko-latinským lékaøstvím.
Toto nepøátelství, pøiznávané a popírané zároveò,
je ve skuteènosti jen prodloužením velké kontroverse, která rozdìlovala
židovské myslitelé støedovìku obecnì a v souvislosti s Maimonidovým
dílem konkrétnì.
Nedovedly koneckoncù
nìkteré židovské obce
v jižní Francii toto své
nepøátelství tak daleko,
že se dožadovaly pomoci
církve, aby mohly na veDetail Maimonidesova pomníku v Córdobì. Foto archiv.
øejném místì spálit jeho
osobnost dvojí stránku, jednu pøizna- vzácné a úctyhodné svazky? V mnonou a druhou skrytou, jak je o tom hém pøipomíná Maimonidùv osud
pøesvìdèen jeden z nejlepších maimo- údìl jiného slavného córdobského ronidovských badatelù Leo Strauss?
dáka, jeho o necelých pìt let staršího
Èím více pronikáme do Maimonido- souèasníka Ibn Rušda neboli Averroeva života a díla, tím se tento paradox se, od nìhož se Západ uèil slabikovat
stává viditelnìjším, a nevyhnutelnì Aristotela. Stejnì jako on byl souvìrci
pøed nás staví fascinující záhadu.
uctíván i pronásledován.
Maimonides je vnímán jako jeden
z nejvìtších židovských myslitelù, do- OSVÍCENCI I KABALISTÉ
konce možná nejvìtší vùbec. Velká ra- Maimonides, respektovaný jako filobínská autorita 20. století, Rav Kook, sof byl souèasnì i nejvìtší rabínskou
pøestože mìl blízko ke kabale a kaba- potalmudickou autoritou. V rovinì halistickému myšlení, kterým Maimoni- lachy, neboli rabínského práva, jej lze

MOŠE BEN MAIMON
V Maimonidovì osobì není na první
pohled nic, co by mohlo nadchnout
moderní obraznost. V pøíruèkách nebo
slovnících lze zjistit, že jde o støedovìkého rabína zcela zaujatého chladnou aristotelovskou logikou a o pøedchùdce pro
støedovìk typického filosofického uvažování zvaného scholastika, jež má
nedobrou povìst už od
Rabelaisových èasù a jehož hlavním tématem je,
že rozum a víra nejsou
nesluèitelné. Dále se doèteme, že Maimonides je
tvùrcem obsáhlého náboženského kodexu, s úzkostlivou péèí ustanovujícího životosprávná
pravidla, jimiž se mají øídit zbožní Židé, nebo postupy, které mají dodržovat ženy pøi koupeli po
jejich ukonèení menstruace.
Dozvíme se, že je stoupencem Galénovy medicíny a že jde o v podstatì
asketickou existenci, která nezná nic než práci
a studium, udržuje si aristokratický odstup od lidských vášní a dává najevo
zdrženlivé, ale rozhodné
pohrdání jakýmkoli smyslovým potìšením. Dokonce
i tím nejnevinnìjším, jakým
je radost z naslouchání
hudbì – vèetnì té, která
má náboženský charakter. Zkrátka nabudeme dojmu, že se jedná o postavu,
která mùže v nejlepším pøípadì vzbuzovat uctivou nudu.
OBDIV I NEDÙVÌRA
Pøesto Maimonides vyvolává od 12. století až po naše dny setrvalý zájem. Jeho
životem a dílem se zabývá rozsáhlá literatura. Jsou mu vìnována mnohá kolokvia, na nichž se schází elita vzdìlancù
všech vyznání a všech souvisejících
oborù. Vydávají se pøeklady jeho dìl
nebo se pøipravují jejich nová vydání…
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oznaèit za rigoristu, který se nikdy nesnažil zmíròovat, ulehèovat pravidla.
Nicménì když na poèátku 19. století
zaèíná velké hnutí inspirované osvícenstvím, haskala, pøedstavující poèátek emancipace evropských Židù,
odvolávali se iniciátoøi hnutí, a pøedevším Moses Mendelssohn, jejich inspirátor,
právì na Maimonida.
Pøitom haskala kromì
jiného vedla ke zrodu
hnutí reformovaných
Židù, pro nìž je z velké èásti charakteristický odstup, který
vùèi rabínskému zákonodárství mají. Pro
osvícené Židy Maimonides
skuteènì
pøedstavoval
ideál
syntézy hluboké znalosti judaismu s univerzální
kulturou.
Všechna hnutí obnovy judaismu, a pøedevším nìkteré
smìry sionismu, vycházely ve svých
úvahách z Maimonidových myšlenek. To byl napøíklad pøípad izraelského vìdce a filosofa Ješajahu Leibowitze a jeho otevøeného boje proti
významné èásti izraelského politickonáboženského establišmentu.
Jiná stránka paradoxu: Maimonides
zaujímal velmi nepøátelský postoj ke
všem formám gnostického a kabalistického myšlení. Nicménì, máme-li vìøit
Mošemu Idelovi, právì Maimonidovi
vdìèí kabala za svùj rozkvìt ve Španìlsku, a to ve dvojím smìru. Na jedné
stranì byli kabalistiètí myslitelé, jejichž uèení se až do té doby šíøilo ústnì, pøinuceni své nauky zaznamenat
písemnou formou, aby mohli odpovídat na útoky Maimonida a jeho žákù.
Na druhé stranì Abraham Abulafia
a nìkteøí další kabalisté, kterých nebylo zrovna málo, chápali Maimonidova
Prùvodce jako ezoterické dílo a opatøili
jej kabalistickým komentáøem. Nedoporuèoval snad samotný Maimonides,
aby se nejzávažnìjší metafyzické otázky nikdy nevykládaly širokému publiku? Podle nìho mìly být vyhrazeny
pro vyuèování v malých kroužcích studentù, zpùsobilých pochopit probírané
otázky. Což je postup, který je v ezoterickém prostøedí zcela obvyklý.

Ostatnì jeho apofatickou teologii,
tj. teologii negativních Božích pøívlastkù, budou opakovat èetní, pøedevším køest’anští mystikové, mezi nimi
i nejslavnìjší rýnský mystik, Mistr
Eckhardt. Dìlicí èára mezi racionalismem a mystikou, jíž se vìnovalo tolik
výkladù, zde potom
ztrácí mnoho na významu.

øitelnì, stejnì jako všechny povìry, mezi
které øadil také kult hrobù svìtcù.
Jako nový paradox lze chápat rovnìž
to, že se jeho hrob stal místem poutí
a magických praktik, které vždy odsuzoval.
A k tomu všemu ještì existují pochybnosti o tom, kde pøesnì je pohøben, protože jsou známy dva jeho
hroby. Zemøel v Egyptì, jeho první
hrob schraòuje stará Káhira. Ale podle
nìkterých výkladù byly jeho ostatky
pøeneseny do Svaté zemì, do míst
v blízkosti Tiberiadského jezera. Z toho
plyne, že jeden z tìchto dvou hrobù je
prázdný a Maimonides sdílí tuto
zvláštnost se zakladateli velkých monoteistických náboženství, s Mojžíšem, Ježíšem a Mohamedem.
Koneènì byl Maimonides ve své
dobì i jedním z hlavních vùdcù židovského národa rozptýleného po celém
Støedomoøí až po Jemen. Nejenom ve
vìcech duchovních, ale i politických.
Postupnì tak pøed námi vyvstává
olbøímí a zároveò pokorná postava
muže, stravovaného úsilím, aby za-

TEOLOG,
FILOSOF,
LÉKAØ
Dodejme ještì, že tento myslitel, jehož dílo
se zdá být uzavøeno
v biblickém a talmudickém partikularismu, je všeobecnì obdivováno
a respektováno. A to
jak v islámském svìtì, který jej nikoli
zcela bezdùvodnì nìkdy chápal jako jednoho ze svých
myslitelù, tak ve svìtì køest’anském,
v nìmž se svatý Tomáš
Akvinský obèas jmenovitì – a èasto implicitnì
– odvolává na „mistra
Mojžíše“.
A koneènì dodejme,
že Maimonides nebyl
pouze teolog a filosof.
V lékaøství vynikal do
té míry, že káhirský
vezír a stejnì tak i sultán Saladin velice stáli
o jeho služby (nìkterá
líèení k tomu pøipojují
i podivuhodné vyléèení ranìného krále Richarda Lvího srdce).
Nìkteré z Maimonidových lékaøských traktátù si uchovaly urèitou
aktuálnost, napøíklad
pojednání o jedech
nebo o astmatu. Rovnìž se velice náruživì
Portrét Moše ben Maimona od neznámého støedovìkého autora.
zabýval
astronomií
a dùraznì ji odlišoval od astrologie. jistil potøeby své rodiny i své vlastNa rozdíl od mnoha proslulým rabí- ní, který chce za všech okolností
nù, kteøí ho pøedcházeli nebo pøišli zùstat duchovnì svobodným èlovìpo nìm jako napøíklad Izák Abrava- kem, postava nezávislá na jakémkonel, byla pro nìj astrologie škodlivá li vrchnosti, èlovìk, který byl jed„prázdná vìda“ a odsuzoval ji nesmi- ním z nejvìtších duchù všech dob.
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imonides je zde ztìlesnìním radikální
racionality.
Maimonidùv význam spoèívá v jeho
aktuálnosti de iure: Západ nepøestal
rozšiøovat pùsobnost a vliv rozumu
a podøizuje pøírodu,
vìdìní,
obyèeje
a ostatní lidské výtvory jeho zákonùm od chvíle, kdy
Maimonides, tváøí
v tváø církvím znejistìným tím, co
samy vnímaly jako
nutný a nepøekonatelný rozpor mezi
zjevením a poznáním, konstatuje všeobecnost a univerzálnost rozumu.
Maimonidùv význam spoèívá rovnìž
v jeho aktuálnosti de
facto: v jeho díle nacházíme otázky a odpovìdi, jež souvisí
s otázkami, na které
narážíme dnes, napøíklad s tìmi, které
se týkají vztahù mezi
etikou a vìdou. Zde
konstatoval, dávno
pøed
Poincarém
Iluminovaný rukopis More nevuchim (Prùvodce bloudících) z roku 1347.
a moderní epistemomùže zabývat pouze archeologie logií, jejich absolutní nestejnorodost.
myšlení (dokonce i v pøípadì, že by
Po celou dobu trvání moderní éry,
spolu s Michelem Foucaultem pøi- poèínaje Newtonem, pøes Leibnize
znával oné archeologii veškerý její a Spinozu až po Lacana, byli vývýznam), a že tedy patøí do oblasti znamní myslitelé v tom èi onom obvyhrazené medievalistickým specia- dobí své životní dráhy nuceni se vyrovnat s Maimonidem, nejèastìji
listùm.
Velkým Maimonidovým pøínosem jako s pøíkladem a zdrojem inspirace.
Západu je jeho inauguraèní „gesto“,
Z francouzštiny pøeložil
Josef Mlejnek
kterým rozhodujícím zpùsobem sblížil – pøi zachování všech rozdílù –
Øeky a Hebrejce. Ve své mistrovské Moše ben Maimona, který se narodil
knize Prùvodce bloudících vychází pøed osmi sty osmdesáti lety v Córdoz nového ètení podstatných míst Tana- bì, už jeho souèasníci považovali za
chu, který køest’ané nazývají Starým velkou autoritu ve vìcech halachy
zákonem, a podrobuje je požadavkùm a víry. Židovské autority napøíè stalearistotelovského kánonu. Žádá, aby tími ho uznávaly jako uèence, vìhlasvnímání zjevení – tradice – nijak ne- ného lékaøe i významného politického
protiøeèilo, alespoò pokud jde o prvot- vùdce své generace. Dokonce se ustání nebo doslovný smysl veršù, jež ho lil názor, že „Mi Moše ad Moše, lo
obsahují, tomu, co ustanovil rozum. kam ke Moše“ – od Mošeho (Mojžíše)
Potvrzuje, že se nic nevymyká z pra- po Mošeho (Maimona) nebyl žádný
vomoci rozumu: konkrétnì vysvìtluje jiný Moše. Ale pod povrchem Maimojeho všeobecnost a univerzálnost. Ma- nova díla, se vždy objevovalo nìco, co
VÍRA A ROZUM
Ètenáø by rozhodnì udìlal chybu,
kdyby pøistoupil na názor, že Maimonides je pro moderního èlovìka
pouze historickou záležitostí, jíž se
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komplikovalo jeho recepci v následujících staletích vývoje judaismu Na
jedné stranì Maimonides skuteènì byl
tím, èím by ho nìkteøí interpreti chtìli
mít, autor rozpracovávající do detailù
micvot a jejich formální náležitosti
a stavìjící se zcela v duchu støedovìkého pøístupu odmítavì ke všem smyslovým radostem. Ale jeho pøesvìdèení, že filosofie a náboženství jsou
jen dvìma formami pravdy, že filosofie slouží k osvìtlení obsahu zjevení
a snaha uvést v soulad rozpory, které
mezi biblickým textem a filosofií existují, vyvolávala opakovanì podezøení
a nedùvìru na mnoha stranách, zejména pak tam, kde se vycházelo
z opaèného pohledu, totiž že rozum
a víra nejsou vždy kompatibilní a že
v takových pøípadech má jednoznaènì pøednost víra. Dá se øíci, že judaismus jeho dílo ani nezavrhl, ani nekanonizoval. A právì v tom je jeho
stálá podnìtnost, že nutí k pøemýšlení, k zaujetí stanoviska a k opakovaným pokusùm øešit vztah mezi náboženstvím a vìdou.
(jd)

Otištìný text je èást první kapitoly
z knihy francouzského psychoanalytika a judaisty Gérarda Haddada Maimonides, o jejímž vydání v nakladatelství Sefer se uvažuje.
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VELETRH PAMÁTEK
Sto dvacet vystavovatelù v Køižíkových pavilonech v Praze
Už poètvrté se na Výstavišti v Praze
v Holešovicích uskuteènil veletrh vìnovaný památkám, jejich obnovì, financování, využití i øemeslùm, která se na jejich záchranì
a údržbì podílejí. Svou
snahu naplnit
hlavní motto
letošního roèníku „Dejme
minulosti budoucnost“ dokumentovalo
v obou KøiPamátkáøka FŽO K. Svobodová
žíkových pavilonech za hlavní budovou krásného
secesního Prùmyslového paláce 22.
a 23. øíjna na sto dvacet vystavovatelù. Byly mezi nimi napøíklad Asociace
majitelù hradù a zámkù, Arcibiskupství pražské, Cech kamnáøù ÈR, Klub
Za starou Prahu, mnoho mìst a památkových rezervací, Ministerstvo
kultury ÈR, Pivovar Svijany, Sdružení
historických sídel Èech, Moravy a Slezska, Národní památkový ústav, Spolek
Radecký Praha, zastoupeno bylo nìkolik krajù, Biskupství litomìøické
a èeskobudìjovické, ateliér Móda minulosti, ÈVUT, Neziskovky.cz a mnoho dalších.
Z našeho pohledu je povzbuzující,
že tu byly ve spoleèném stánku pøítomny také Federace ŽO a Židovská
obec v Praze. A to ne jako nìjaký chudý pøíbuzný. Na nìkolika panelech dokumentovaná
Revitalizace židovských památek z let 2010–2014 i na vysoké úrovni restaurované památky Staronová a Jeruzalémská
synagoga v gesci pražské židovské obce budily zájem a pozornost.
Na veletrhu probìhlo také
mnoho doprovodných akcí, konferencí, semináøù, workshopù
i výstav. Zabývaly se možnostmi financování kulturního dìdictví, novými technologiemi
v oblasti rekonstrukcí a restaurování
památkových objektù, ozvuèením kostelù a sálù a mnoha dalšími tématy,

marná a beznadìjná, pøece jen pøináší
výsledky; nìkdy dílèí a skromné, jindy až pøekvapující. Právì pøi takovýchto pøíležitostech si lze udìlat potøebnou korekci mìøítek a souèasnì
získat urèitý odstup od každodenních
nesnází, které obèas deprimují a berou
chut’i vùli pokraèovat.
Už jen dívat se na návštìvníky, kteøí
si pøed panely, modely a fotografiemi
poznamenávají do diáøù, kdy a kam se
vypraví, a poslouchat jejich zaujaté
a mnohdy i zasvìcené debaty je zážitek. Stejnì jako sledovat desítky „specialistù“, fanatikù fascinovaných jed-

Arno Paøík pøednáší o synagogách.

nou starými mlýny, jindy kaplièkami
kolem poutních cest nebo tøeba døevìnými lávkami.
Je dobré, že se toho všeho Federace
Výstavištì v Praze v Holešovicích.
ŽO i pražská obec zúèastnily. A bylo by
která s památkami souvisí. O archi- dobré, kdybychom pro pøíští roèník dotektuøe synagog v Èechách a na Mora- kázali pøipravit celkovou prezentaci
vì pøednášel Arno Paøík.
toho, co se od roku 1990 židovským
Pro toho, kdo má k minulosti a je- obcím i federaci i Židovskému muzeu
jím památkám vztah, nebo se dokonce už podaøilo v památkové péèi vykonat.
nìjakou mìrou podílí na snaze je za- Revitalizace a pražské synagogy jsou
chovat, opravit a zpøístupnit, bylo pro- jistì reprezentativní ukázkou vztahu židovských institucí ke svým památkám, ale jsou tu i desítky
a desítky krásnì opravených
a udržovaných venkovských
høbitovù, které èasto doslova
povstaly z popela a smetí, jsou
tu høbitovní domky, márnice
a ohradní zdi, konzervované
a restaurované náhrobní kameny, èasto velké hodnoty umìlecké i historické, liturgické synagogální pøedmìty i staré
hebrejské knihy a rukopisy.
Židovské minulosti v Èeské
republice (a nìkdy ani pøítomStánek ŽOP a FŽO na veletrhu. Foto J. Daníèek
nosti) se mnoho šancí nedávalo.
støedí veletrhu skuteèným balzámem Ale budoucnost tu pro obojí existuje.
na duši. Tady se mohl pøesvìdèit, že Jedním z dokladù jsou právì židovské
snaha, která tak èasto vypadá jako památky.
(jd)
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VÁLKA FOTBALOVÝCH CHULIGÁNÙ
Rozhovor s politologem Rafa³em Pankowským
RAFA£ PANKOWSKI (nar. 1976) vystudoval
politologii na Varšavské univerzitì, kde získal i doktorát v kulturní sociologii, absolvoval stáž na Oxfordské univerzitì. Pùsobí
jako lektor na soukromé univerzitì Collegium Civitas ve Varšavì, je autorem nìkolika
knih, které se zabývají rasismem (Rasismus
a populární kultura, Populistická radikální
pravice v Polsku) a pracuje též jako šéfredaktor èasopisu Nigdy wiecej, který vydává
stejnojmenná spoleènost, jež se snaží o prohlubování demokracie v Polsku (s pøesahem do støední Evropy). Tato spoleènost se
zamìøuje na vzdìlávání proti rasovým pøedsudkùm, xenofobii, antisemitismu. K její
èinnosti patøí také monitorování fotbalových chuligánù a snaha potlaèovat jejich rasistické a antisemitské skandování bìhem
zápasù. R. Pankowski se nedávno zúèastnil
konference poøádané Pražským centrem židovských studií (viz strany 8–9).
Bìhem šampionátu EURO 2012 byla
spoleènost Nigdy wiecej velmi aktivní.
Pokraèujete v èinnosti i nadále?
Snažíme se. Roku 2012 jsme v Polsku
a na Ukrajinì uspoøádali spoustu akcí
v rámci naší kampanì „Respektuj rozmanitost – fotbal sjednocuje“ (Respect Diversity – Football Unites). Když nìco velkého skonèí, pozornost veøejnosti a médií,
která se na øešení urèitého problému upøela, ochabne. Jenže potíže s rasismem a fotbalovými fanoušky u nás pøetrvávají
a kvùli uteèenecké vlnì spíš zesilují, xenofobie v zemi roste, a projevuje se to
hlavnì na fotbalových stadionech.
Jsou fotbaloví chuligáni spojeni s nìjakým urèitým klubem?
V Polsku se to bohužel týká v podstatì
vìtšiny klubù, které jsou na pøedních místech soutìžních tabulek. Nìkteré kluby
nebo nìkterá mìsta ale mají víc potíží,
vìtšinou ta, kde fungují dva soupeøící kluby a kde byla významnìjší židovská obec:
napøíklad v Krakovì, kde spolu po desetiletí „bojují“ kluby Cracovia a Visla, ve
Varšavì (Legia proti Polonii), v Lodži
nebo v Øešovì. Smutnou ironií je, že aèkoli židovští fotbalisté hráli témìø za
všechny polské kluby, na stadionech se už
nevyskytují žádní Židé, ani mezi hráèi
a stìží mezi fanoušky, ale fanoušci se neustále èastují antisemitskými urážkami. To
už je vlastnì pravidlem.

Fanoušci se o historii svých klubù zajímají, ale to, že to byly pùvodnì židovské
kluby, nìjak nevnímají. Proto jsme vydali
publikaci o historii nejstaršího polského
klubu Cracovia – k jehož vzniku pøispìli
hlavnì Židé. Napsal ji bývalý hráè Cracovie Maciej Koz³owski, který též pùsobil
jako polský velvyslanec v Izraeli.
Jak se fanoušci projevují?
Tøeba v Øešovì fanoušci vyvìsili transparent „Smrt hrbatým nosùm“. Bìhem
zápasù chuligáni køièí rasistické a antisemitské slogany a skandují je i mimo
stadion. Na ulicích, pøi politických demonstracích, na internetu. Ale pozor:
nemluvíme o nìjaké malé rasistické enklávì, jedná se o jev, který ze stadionù
pøetéká do spoleènosti a ze spoleènosti
na stadiony. Rasismus nevznikl na fotbalových sedadlech, odráží spoleèenskou atmosféru.
Kdo jsou ti fanoušci?
Nejjednodušší odpovìï by byla, že jde
o nezamìstnané mladíky se základním
vzdìláním. Ano, takoví tam jsou a není

a v Polsku byli tehdy pøesvìdèeni, že
spousta pøedních komunistù jsou Židé.
K výbuchu antisemitských a rasistických
sloganù došlo až v devadesátých letech.
Co proti tìmto jevùm dìláte?
Informujeme o tom, jak vypadají neonacistické symboly, jak se neonacisté projevují, upozoròujeme na názvy extremistických skupin a na to, které stadiony
využívají pro šíøení svých ideologií.
Jsme schopni poradit èlenùm klubu i fanouškùm. Èasto pøejímáme podobné
typy akcí, které se dìjí v Nìmecku, v Rakousku a v Anglii. Jednali jsme tøeba
s klubem Legie Varšava, to je velký klub
a UEFA už ho nìkolikrát potrestala za rasistické incidenty jeho fanouškù na mezinárodních zápasech.
Co jste Legii doporuèili?
Øekli jsme jim, at’vylouèí veškeré rasistické a neonacistické symboly, které pøi
jejích zápasech léta byly. Víme, že klub
se zbavil i nìkolika lidí, kteøí bìhem zápasù podnìcovali rasismus, protože
klub má právo vykázat ze høištì problémové fanoušky.

Oslovujete samotné hráèe, aby s chuligány jednali?
Pøi EURO 2012 pøed zaèátkem semifinále vystoupili kapitáni všech
týmù s deklarací proti
xenofobii a rasové nenávisti, kterou jsme pro nì
pøipravili. Pøeèetli ji
a vidìly to miliony divákù po celém svìtì.
O nìco podobného se
snažíme na místní úrovni –
aby se špièkoví hráèi sešli
se skupinou fanouškù a vysvìtlili jim, v èem jsou takové projevy špatné. Pro
Fanoušci Visly, odpùrci Cracovie, pøezdívaní Anti Jude Gang. Foto archiv.
tyhle mladíky bývají fotbajich málo. Ale když se podíváte na soci- listi životním vzorem. Záleží hodnì na dobálnì-ekonomické složení fanouškù, chu- ré vùli jednotlivých klubù. Máme ale vyniligánù, pravicových aktivistù, zjistíte, že kající kontakty s bývalými hráèi, kteøí mají
takhle se chovají i vzdìlaní a pomìrnì zkušenosti s cizími zemìmi a prostøedím.
majetní lidé, takže problém je hlubší.
Hodnì nám pomáhal a pomáhá první
èernošský hráè, který hrál za Polsko jako
Byly stadiony ringem, kde se antise- polský obèan. Pochází z Nigérie a jmenumitismus v Polsku vybíjel už pøed je se Emmanuel Olisadebe, v Polsku zísválkou a po ní, v dobì komunismu?
kal státní obèanství, oženil se tu. Byl èleV pøedváleèném Polsku docházelo na sta- nem národního týmu, stal se nejlepším
dionech k antisemitským potyèkám, ale polským fotbalistou roku 2001 a byl nejpo válce dlouhá desetiletí ne, pøestože fa- lepším støelcem evropské èásti kvalifikanoušci køièeli protikomunistické nadávky ce na MS 2002. Poláci ho mají rádi.
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Jsou i fanoušci, které rasismus štve?
Ale ano, tìch je vìtšina! Dostali jsme od
nich spoustu povzbuzujících vzkazù. Jeden z nejpozoruhodnìjších zaèínal slovy: „Podporuji vaši kampaò Vykopnìme
rasismus ze stadionù. Možná vás bude
zajímat, že jsem ve tøicátých letech hrával s týmem, kde byli skoro samí Židé
a náš brankáø byl Karol Wojty³a (budoucí papež Jan Pavel II.).“
Co na to vše øíká fotbalové vedení?
To je problém. S Polskou fotbalovou federací nìjak nevycházíme. V jejím èele
stojí Zbigniew Boniek, bývalý špièkový
hráè. Letos zažil velký skandál právì
s naším tématem: když UEFA potrestala
klub Lech Poznaò za to, že jeho fanoušci
v èervenci bìhem hry v Sarajevu rozvinuli neonacistický transparent, Boniek
umístil na Twitter kritickou reakci. Øekl,
že za potrestání nemùžou rasisti, ale naše
asociace, a dal tam i fotky jednoho našeho èlena. Pak nám neonacisti nadávali
a vyhrožovali. Psalo se o tom i v hlavních
médiích, novináøi nám vyjadøovali solidaritu, takže nakonec to snad bylo i prospìšné. Ale Boniek ve funkci zùstal. Svìt souèasného fotbalu je prostì zvláštní.
Máte kontakty se sousedními zemìmi,
konkrétnì se Slovenskem a ÈR?
Pøáli bychom si to. Slyšel jsem, že máte
problémy hlavnì pøi zápasech Sparty
a Slavie a Baníku Ostrava, takže rádi
vám pomùžeme na vìci zapracovat.
Už se stalo, aby byl nìkdo za antisemitské projevy skuteènì souzen?
Pár fanouškù Legie Varšava bylo potrestáno za antisemitský popìvek. Jejich
soud se táhl dlouho a veøejnost ho dost
sledovala a nakonec byl vynesen rozsudek: fanoušci museli odpracovat urèitou
dobu jako sociální služba v židovské
obci a museli se podívat na film o antisemitismu. Byla to komedie Purimový
soud o antisemitském skinheadovi, který zjistí, že je Žid. Jestli to k nìèemu
bylo, to už nevím.
Ozývají se s protesty pøedstavitelé
polské židovské komunity?
Nìkdy ano. Vydali protestní prohlášení,
což je, myslím, dobøe. Spolupracujeme
i s Evropským židovským kongresem.
Ale souèasnì je jasné, že zasahovat nemá
jen židovská obec, že to je problém pro
fotbalovou komunitu, pro státní úøady
i širokou veøejnost.
ALICE MARXOVÁ

AUDIENCE, LAVIÈKA I PODPIS
V Izraeli vzpomínali na Václava Havla
vy legendárního jeruzalémského hotelu
King David byla ve stejný den umístìna
dlaždice s Havlovým autogramem, vedle
podpisù nejvìtších svìtových státníkù,
umìlcù a filmových hvìzd, kteøí v hotelu
pobývali. Série pøipomínkových akcí pokraèovala v Tel Avivu. Michael Žantovský, nový øeditel Knihovny VH a bývalý
velvyslanec ÈR v Izraeli (a dlouholetý
Havlùv pøítel), zde pøedstavil svou knihu
Havel. Následoval komorní koncert kvartetu Èeské filharmonie urèený zejména
pro èeskoslovenské rodáky žijící v Izraeli.
Velvyslanec ÈR v Izraeli spolu s ministrem D.
Hermanem poté pøedali
cenu Gratias agit Jehudovi Bauerovi. Toto vyznamenání každoroènì udìluje ministr zahranièních
vìcí ÈR osobnostem, které
se zasazují o prosazování
dobrého jména Èeské
republiky v zahranièí.
Dnes už devadesátiletý
historik a pražský rodák
Jehuda Bauer se zásadnì
zasloužil o zkoumání
Námìstí Václava Havla v Haifì. Foto autorka.
a pøipomínku holokaustu,
raelského prezidenta Reuvena Rivlina stejnì jako o rozvoj dobrých èesko-izraelv Praze, též setkali se svými místními pro- ských vztahù. V èeštinì vyšla zatím jeho
tìjšky, aby projednali další prohlubování kniha Úvahy o holokaustu (2009)
èesko-izraelské spolupráce. Na realizaci
této rozsáhlé události se kromì zastupitel- ÈTVRTSTOLETÍ VZTAHÙ
ského úøadu, jmenovitì velvyslance ÈR Autorem Lavièky Václava Havla je znáv Izraeli Ivo Schwarze, a øeditele Èeského mý architekt a designér Boøek Šípek.
centra v Tel Avivu Lukáše Pøibyla podíle- Projekt „lavièek VH“, zaštítìný Kniholy také jeruzalémská radnice, izraelsko- vnou Václava Havla, koncipoval s myšèeská a èesko-izraelská obchodní komora, lenkou vytvoøení sítì míst ve veøejném
prostoru, jež mohou pøispìt k setkávání
Univerzita v Tel Avivu a další partneøi.
a vedení skuteèného dialogu. Slavnostní
odhalení za pøítomnosti B. Šípka i øady
CENA GRATIAS AGIT
významných osobností izraelského kulPRO JEHUDU BAUERA
Týden Václava Havla zahájil v nedìli 25. turního a politického života probìhlo
øíjna v Jeruzalémì divadelní soubor Spit- v areálu Telavivské univerzity 27. øíjna.
Pøipomeòme, že V. Havel byl první státfire Company. Diváci zhlédli cenami
ovìnèené pøedstavení Antiwords, inspiro- ník osvobozené støední a východní Evrované Havlovou hrou Audience. Již v èer- py, který po pádu železné opony volal po
vnu bylo po V. Havlovi pojmenováno ná- narovnání vztahù s židovským státem.
mìstí v Haifì a nyní v rámci „Týdne“ Výslovnì to uvedl už ve svém novoroèprobìhl ceremoniál, kdy po nìm byl za ním projevu 31. prosince 1989, hned po
pøítomnosti jeruzalémského starosty svém zvolení prezidentem. Svùj slib splnil
Nira Barkata pojmenován jeden z jeru- 9. února 1990, kdy tehdejší Èeskoslovenzalémských parkù. Není náhodou, že sko jako první ze zemí bývalého východleží nedaleko ulice nesoucí jméno To- ního bloku znovuobnovilo diplomatické
P. SCHULTZ
máše Garrigua Masaryka. V chodbì slá- vztahy s Izraelem.
V nedìli 25. øíjna zaèal v Izraeli Týden
Václava Havla, jenž byl vyvrcholením aktivit, kterými si v prùbìhu letošního roku
Èeské centrum a èeská ambasáda v Tel
Avivu spoleènì pøipomínaly 25. výroèí
obnovení èesko-izraelských diplomatických vztahù a první návštìvu prezidenta
Václava Havla v Izraeli. „Týden“ se konal
za úèasti ministra kultury Daniela Hermana, ministrynì práce a sociálních vìcí Michaely Marksové a ministrynì pro místní
rozvoj Karly Šlechtové. Ministøi se v Izraeli, i v návaznosti na øíjnovou návštìvu iz-
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Ljudmila Ulická

VÝLET NA KRYM
Do módy tenkrát pøicházelo cestování
po rodné zemi. Batohy, kajaky, vagony
tøetí tøídy, riskantní autostop, pøespávání ve stanech, v zapadlých vesnicích si
jako první z celé party osvojil pochopitelnì Ilja. Zbožòoval takové cesty, èasto se obešel bez spoleèníkù, vozil z takových výprav muzejní vzácnosti –
knihy, ikony, pøedmìty každodenního
rolnického života – a udìlal si kamarády na ruském severu, ve Støední Asii,
na Altaji.
Micha s Iljou nikdy necestoval: dokud byla naživu
teta, nadlouho ji neopouštìl. Brzy na jaøe sedmašedesátého roku Micha s Aljonou a Edik se Žeòou, dva
mladé páry hnané èerstvou
vášní pro cestování, poprvé vyrazili na Krym, do
Koktìbelu. Výprava mìla
poutnický ráz – k hrobu
básníka, kterého Micha
zbožòoval.
Do Feodosie jeli dvì
noci a jeden den. V Moskvì ještì ležel sníh, ale jak
se blížili na jih, projeli nad
ránem teplým deštíkem, který rozpouštìl zbytky snìhu, minuli mlhu a opar,
po poledni vjeli do jiného èasového pásma a z okna vagonu pozorovali vrby
s nateklými klouby a napjatými vìtvemi
stojící u trati po kolena ve vodì. Ve Feodosii je zase chytil šedivý a pøerývaný
déšt’. Nasedli do autobusu a kodrcali se
do Planìrského k Maxmiliánu Vološinovi. Nemohli odtrhnout oèi od kouøové,
rozechvìlé mléènì opálové krajiny.
Proti autobusu jely kolony náklaïákù:
vyvážely pùldruhého milionu tun koktìbelského písku, který nevyhnutelnì
potøebovalo národní hospodáøství. Cestovatelé však nechápali, že pøed jejich
zraky se nièí poklad starého pobøeží.
Lidé, kteøí to vìdìli, na tomto bøehu už
témìø nezùstali.
Vystoupili z autobusu, poprvé v životì uslyšeli hukot Èerného moøe a vydali
se za tím èarovným zvukem. Moøe v naprosté shodì se svými sezonními zvyklostmi druhý týden bouøilo. Zrakem se
dalo pojmout ještì obtížnìji než sluchem. Pro Michu a Žeòu to bylo jejich

první setkání s moøem. Aljonu jednou
rodièe vzali na Kavkaz a Edik moøe
znal, ale docela jiné – Baltské...
Na nábøeží zahnuli k Vološinovu domu.
Nikoho se nevyptávali – cesta je vedla
sama. Dùm poznali hned – podle jeho
výrazu, podle vìže, podle toho, že se nepodobal tomu ostatnímu, co tu nastavìli
po revoluci, po válce. Sedli si na kameny
pod domem. Vytáhli láhev vína a zbytky
moskevského jídla.

Micha se neudržel, zaèal recitovat bášeò Maxmiliána Vološina. Už ve vlaku
to s ním šilo, ale krotili ho.
„Tak jako v malé mušli Oceánu
dech velké bouøe zuøí,
jako se její tìlo míhá, hoøí
pøelivy støíbrnými mlhy k ránu
a její køivky opakují
vlny, co dmou se, pøevalují,
tak duše má je v zálivech tvých,
ó, Kimmérie, zemì stinná,
uvìznìna a promìnìna.“
Vítr rval bundy, unášel slova. Pøitiskli se tìsnì k sobì a Micha se stále
nemohl zastavit. Nevšiml si, pøišla
odulá staøena se zdobenou hùlkou
v ruce, v obrovském otrhaném plášti,
matných brýlích slepených na koøeni
nosu, postavila se k nim a pozornì se
zaposlouchala.
„Pojïte dovnitø,“ pohostinné pozvání
protiøeèilo jejímu zamraèenému a pøísnému výrazu. Zavedla je do domu, o kterém se jim ani nesnilo...

A tak je Maxova vdova Maria Stìpanovna osobnì uvedla do Vološinova
domu. V pøízemí, kterému v té dobì øíkali korpus èíslo jedna, obvykle ubytovávali donbaské horníky, ale ti se zatím
ještì se svými poukázkami od místního
výboru nedostavili. Vdova s tou invazí
zápasila, jak mohla, ale moc nezmohla.
Otevøela mladým dva pokoje v pøízemí:
„Bydlete tady, dokud se nenahrnou
cizí.“
Pod køídly Marie Stìpanovny strávili
nìkolik št’astných dní. Micha a Edik dìlali jednoduché domácí práce, kterých
bylo spousta. Žeòa a Aljona myly podlahy, utíraly prach z knih na vysokých policích. Celý jeden den vìnovali úklidu Vološinova
hrobu. Micha s Edikem
zpevnili na jednom místì
pìšinku, která se pøes
zimu sesypala.
Zato po veèerech sedávali v ledové Maxovì pracovnì, pili èaj a debatovali pod obrovskou sochou
královny Taiach, která je
popsaná ve všech vzpomínkách. Veèer k nim obèas zašli místní obyvatelky pokroèilého vìku, ty
s vyhlazenými tváøemi
i ty vrásèité, a souèasní
mladí spisovatelé z Domu tvorby. Jednou pøišel s demižonem stáèeného vína
známý mládežnický básník, jindy zase
jeho sok. Zuøivì se nenávidìli, když se
tu však spolu ocitli u stolu, v duchu tradice domu se nehádali.
V Michových a Edikových oèích byli
pøíliš sovìtští a oficiální. Ale jak se pozdìji ukázalo, nebyli o nic horší ani
o nic lepší než ti, co se scházeli u pomníku Majakovského.
Ke konci, když už se mladí chystali
domù, jim Maria Stìpanovna naøídila,
aby šli do Starého Krymu. Nebylo to
blízko, sedmnáct kilometrù, ale zaznìlo,
že bez té túry je nebudou považovat za
„místní“.
„Tam si odpoèinete, moje známá vás
pohostí.“
Maria Stìpanovna uvažovala, zda má
mládež poslat ke konkurenèní vdovì.
Assol si už odsedìla svùj trest a vrátila
se do Starého Krymu k povinnostem
vdovy po Alexandru Grinovi. Lepší asi
bude Faina Lvovna, rozhodla se Maria
Stìpanovna a dala jim lístek pro místní
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dámu, jejíž manžel byl zubaø a spravoval všem tamním starousedlíkùm zuby.
Rozhodli se, že domù pojedou pøes
Simferopol se zajížïkou do Bachèisaraje. Maria Stìpanovna jim vysvìtlila, že
to za žádnou cenu nemohou vynechat –
je to srdce východního Krymu. Trasa
byla ponìkud klikatá: ze Starého Krymu
se už do Koktìbelu nevrátí, pojedou do
Bachèisaraje, tam pøenocují a ráno odtud rovnou do Simferopolu na nádraží.
Do Starého Krymu už dorazilo opravdové jaro – stromy probleskávaly zelení,
všichni obyvatelé sedìli na zahradách, pøipravovali záhony, piplali se
se sazenicemi. Kvetl mandlovník.
Micha s Edikem celou cestu rozebírali podstatu sovìtské moci,
která byla podle Michy na periferii
slabší než v centru, a navíc lidštìjší. Edik s tím nesouhlasil. Dokonce
tvrdil, že mimo hlavní mìsto je ještì surovìjší a tupìjší.
Žeòa s Aljonou šly jako východní
ženy za svými manžely a bavily se
o umìní: Aljonì se Vološinovy akvarely, kterými byl ovìšený celý dùm,
kdovíjak nelíbily, ale Žeòa zapálenì
dokazovala, že toho umìlce není
možné soudit podle pøímých výsledkù jeho práce – podle obrazù nebo
básní – jeho velikost je duchovní,
a teprve tehdy, až malicherné úètování vystøídá to pravé, bude jasná
velikost jeho osobnosti. Žeòa byla
dívka vzdìlaná, èetla francouzsky
i anglicky, dokonce rozumìla antropozofii, a to se Aljony trochu dotýkalo.
Ve Starém Krymu se naobìdvali u Fainy Lvovny, která je pøijala jako posly
spøáteleného království s nejvìtší obøadností. Visely na ní velmi dlouhé korále,
šaty se sníženým pasem nosila od èasù
NEPu, stejnì jako bujnou loknu pøilepenou k èelu. Nakrmila hosty skromným,
ale parádním obìdem – fazolovou polévkou a karbanátky z jakýchsi krup
s kyselovou omáèkou.
Prošli se po místním høbitovu, chvíli
se toulali kolem domu Alexandra Grina.
Byl zavøený, ale pùsobil dojmem, jako
by si majitelé jen na chvilku nìkam odskoèili.
Do Bachèisaraje se dostali vpodveèer, mìli štìstí na stop. Na radu Marie
Stìpanovny zašli za pracovnicí místního vlastivìdného muzea. Ukázalo se,
že je to jejich èlovìk, jako by se znali
celý život. Tady na Krymu existoval
jakýsi tajný øád „bývalých“ lidí. Znali

kù s hnìdoèervenými sardonyxy na tenkých zápìstích holèièky, podle napìtí,
které se zraèilo v tváøích. Muž z vnitøní
kapsy saka vytáhl dva obèanské prùkazy
a položil je pøed recepèní.
Sako rozhodnì nebylo nové, na zádech bylo vybledlé. Ale od ramene až
málem po pás ho zdobily øádové stužky
a váleèná vyznamenání.
Zamraèená ženská odložila obèanky
moskevských cestovatelù, otevøela obèanky Tatarù a zavrtìla hlavou:
„Nemáme místo.“
„Jak to že nemáte? Lžete! Máte!“
vybuchl Micha. „Máte naše dva pokoje, buïte tak laskava a v jednom
z našich pokojù ubytujte tuto rodinu.“
„Ani pro vás nemáme místo,“
posunula recepèní hromádku obèanek k Michovi.
„Jak to? Pøece jsme se domluvili!“
„Pøednostnì ubytováváme hosty
na služební cestì a až potom ty, co
pøijeli na vlastní pìst. Máme plno.“
„Urazili jsme dva tisíce kilometrù, abychom se podívali na hroby
pøedkù, tady jsou naše zpáteèní letenky, za dva dny odlétáme do Taškentu,“ muž neztrácel nadìji.
„Nerozumíte rusky, nebo co?
Máme plno!“
„Rozumím rusky. A nedalo by se
pøespat nìkde u soukromníka? Aspoò jednu noc?“
Ilustrace Jiøí Stach.
„Pøespávejte si, kde chcete! To
tože k ní na návštìvu pøijela teta z Pi- není moje vìc! Budete se ale zodpovídat
za porušení pobytového režimu.“
tìru.
V Michovi to vøelo – na nespravedlVpodveèer pøišli do hotelu, tradièní
provinèní ubohost. Batohy si dali do ús- nost reagoval až s fyziologickým zápachovny zavazadel, do malé komory lem – cítil, jak mu ve spáncích pulsuje
u recepèní. Domluvili se, že pokoje jim krev a dlanì se samovolnì svírají do
pohlídají, ale zaregistrují se až veèer. Šli pìstí:
„Jsou to svinì, strašné svinì,“ pošepse projít po tmavém mìstì, naveèeøet se
v nìjaké hospodì. Hospodu nenašli, ale tal Edikovi. „Je ti jasné, co se tu dìje?
objevili obchod, do kterého vbìhli pìt To je pøece vysídlená tatarská rodina...“
Teprve pøed pár dny kamarádky Marie
minut pøed zavøením.
Micha vytáhl z úschovny batohy, hra- Stìpanovny vyprávìly o kvìtnových
bal se v nich, hledal obèanky. Našel je, událostech ètyøiaètyøicátého roku a ty
položil je pøed recepèní. Ta pozornì pro- zprávy v nìm ještì nevychladly, ještì
studovala poslední stránky – kde jsou v nìm plál pocit svìtové nespravedlnoshlášení, jestli mají razítko o uzavøení ti. „Chlap bojoval na frontì a jeho rodinu zatím vystìhovávali z domu!“
sòatku.
„Nedìlej zbyteèný rozruch,“ pošeptal
V tu chvíli do hotelu vstoupila rodina:
muž a žena støedního vìku, s nimi asi Edik. „Nìco vymyslíme!“
ètrnáctiletá dcera. Tataøi, kteøí pøijeli ze
Støední Asie, bylo to poznat podle mužovy Z románu Ljudmily Ulické Zelený stan
uzbecké t’ubetìjky, ženina pruhovaného (Zeljonyj šat’or, 2010) pøeložila Alena
šátku, podle tváøí s vystouplými lícními Machoninová. Delší ukázku pøináší lekostmi, podle tlustých støíbrných náram- tošní Židovská roèenka.
nepopsatelné tajemství Krymu, ale at’
ho odhalovali sebevíc, stále zùstávalo
tajemstvím. Pracovnice muzea dokonce ani nebyla z Krymu, ale z Petrohradu, na pohled však vypadala jako
ochránkynì tajemství. Ukázala mladým voskové figurky harémových žen
a eunuchù, mìdìné džbány, fontánu,
která pamatovala Puškina. „Vidìl jsem
høbitov mrtvých chánù, poslední místo
tyranù…“ Muzejní pracovnice øekla,
že je zítra ráno zavede do Èufut-Kale,
ale na noc se jich ujmout nemùže, pro-
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DENÍK RUTH MAIEROVÉ
90 let od narození norsko-rakouské „Anne Frankové“
Deník Anne Frankové zná snad každý.
To se o Deníku Ruth Maierové, jenž vyšel
v Norsku pøed osmi lety a jehož autorka
se narodila pøesnì pøed 90 lety, øíci
nedá. Ale že se jedná o zajímavé svìdectví, je nepochybné. Kdo byla Ruth
Maierová, jaké byly její životní osudy
a jak zapadá její deník do širší norské
debaty o holokaustu?
Ruth Maierová se narodila 10. listopadu 1920 ve vídeòské støedostavovské
sekularizované a plnì asimilované židovské rodinì. Její matkou byla Irma
Maierová, rozená Grossmannová,
a otcem Ludwig Maier, který po zisku
doktorátu z filosofie pracoval jako zamìstnanec poštovní a telegrafní spoleènosti a ovládal devìt jazykù. Právì
z jeho strany mìla rodina Maierových
moravské koøeny: Ludwig se totiž narodil v Žarošicích a z nedalekých Damboøic pocházeli jeho otec a dìd. Do pøíbuzenstva patøil i pražský rodák a pozdìjší
britský filosof Stephan Körner.
VYDÁNÍ DENÍKU
R. Maierová se musela vyrovnávat s nárùstem antisemitismu v rodné zemi. Zásadní pøelom v jejím životì pøedstavoval
rok 1938, kdy bylo Rakousko pøipojeno
k Hitlerovu Nìmecku. Její mladší sestøe
Judith a matce se podaøilo odcestovat do
Británie tzv. dìtským transportem. Leè
Ruth byla o 17 mìsícù starší, než byla
vìková hranice pro zaøazení do vlaku,
a tak zùstala ve Vídni sama. Díky kontaktùm, které mìla po zemøelém otci
v zahranièí, se jí podaøilo vycestovat do
Norska. Na nádraží v Oslu pøijela 30. ledna 1939. Po pøíjezdu se zaèala rychle integrovat do spoleènosti. Záhy se nauèila
norsky, složila nostrifikaèní zkoušky,
které jí pøípadnì umožòovaly univerzitní studium, a pracovala jako dobrovolnice. Tragickému osudu však neunikla.
Po okupaci Norska nacisty zaèali být
pronásledováni i tamní Židé. Ruth byla
internována a na lodi SS Donau spolu
s dalšími 532 osobami deportována do
Štìtína. Odtud pak odjela vlakem do
Osvìtimi, kde byla hned po pøíjezdu
1. prosince 1942, spolu s dalšími 345
norskými Židy, zavraždìna.
Krátký život R. Maierové by zùstal veøejností neznámý, kdyby nebylo Gunvor
Hofmové. Tato významná modernistická

norská básníøka se s Ruth dobøe znala
a její smrt pro ni znamenala celoživotní
trauma, možná i zdroj duševní choroby,
s níž celý život bojovala. Právì ona zachránila 500 dopisù a osm deníkových
sešitù své pøítelkynì z let 1933–1942.
Hofmová požádala již roku 1953 jedno
velké norské nakladatelství o jejich vydání, ke kterému však bìhem jejího života
nedošlo (zemøela roku 1995). To se podaøilo až básníkovi Janu Erikovi Voldovi,
který pøeložil asi 1400 stránek deníkù
a dopisù R. Maierové a zaøídil jejich vy-

Ruth Maierová. Foto archiv autora.

dání. Následnì byla publikace pøeložena
do nìmeckého a anglického jazyka. Ke
ètenáøi se tak dostaly deníkové záznamy,
ve kterých bedlivá pozorovatelka od
svých 13 let po dobu zhruba deseti let
velmi plasticky a autenticky zachycuje
postupnì narùstající antisemitismus a stupòující se protižidovská opatøení. Právì
promìna rakouské spoleènosti vypovídá
o tom, zda byli naši sousedé první obìtí
Hitlerovy expanzivní politiky, èi jeho
spojencem.
NORSKÝ HOLOKAUST
Vyrovnáváním s vlastní minulostí ve
vztahu k otázce morální odpovìdnosti za
podíl na holokaustu si prošla i norská
spoleènost a její historiografie. Po jisté
období byl holokaust zcela opomíjen.
První práce na toto téma zaèaly øídce

vznikat v 60. letech 20. století, èastìji
pak v 80. letech. Jak s odstupem èasu
upozoròuje publicista a filosof Espen
Sobye, téma norské spoluodpovìdnosti
nebylo bohužel považováno za relevantní. Židovská perzekuce byla (nesprávnì)
považována za záležitost mezi nìmeckými okupanty, Quislingovým kolaborantským režimem a norskými Židy. Z tohoto
pohledu pak téma šoa nespadalo do norské historie. A když už byla holokaustu
vìnována vìtší badatelská pozornost, tak
byla patrná snaha spíše ukázat na tu èást
veøejnosti, která Židùm pomáhala – známá je aktivita Nansenovy nadace, díky
níž mohly vycestovat i desítky Židù
z okupovaného Èeskoslovenska.
Kritický pøístup k problematice morální
spoluodpovìdnosti za podíl na holokaustu
a zmìnu postoje laické veøejnosti lze vysledovat až v posledních zhruba 20 letech,
kdy o ní byla rozpoutána veøejná debata.
Za jejího iniciátora lze oznaèit Bjorna
Westlieho. V jednom ze svých investigativních èlánkù poukázal roku 1995 na
zmizení židovských bankovních aktiv
a dalšího židovského majetku. Toto obvinìní vedlo k tomu, že vláda sestavila vyšetøovací komisi, která mìla celou vìc
prozkoumat. Na základì jejích zjištìní
prosadila vláda zákon o finanèních kompenzacích pro fyzické osoby. Další finanèní prostøedky byly pøevedeny na zvláštní
fondy, ze kterých se podporují rùzné projekty související s židovskou komunitou.
Za podíl zemì na protižidovských opatøeních a deportacích se v roce 2012 jménem
vlády oficiálnì omluvil tehdejší premiér
Jens Stoltenberg, který mj. øekl: „Holokaust pøišel do Norska ve ètvrtek 26. listopadu 1942. Ruth Maierová byla jednou
z mnoha tìch, kdo byli tento den zatèeni.
(…) Naposledy byla vidìna, jak ji dva
mohutní norští policisté nutí nastoupit do
èerného nákladního auta. O pìt dní pozdìji byla zavraždìna v plynových komorách
v Osvìtimi. (…) Vraždy Ruth Mairové
a dalších Židù byly nespornì spáchány nacisty. Ale byli to Norové, kdo zatýkal.
Byli to Norové, kdo øídili nákladní vozy.
A stalo se to v Norsku.“
Jeden nìmecký historik kdysi napsal,
že problém debaty o holokaustu je
v tom, že je èasto prezentován jako souhrn statistik a ne jako pøíbìh, který
mùže oslovit bìžného èlovìka. Deník
Ruth Maierové takový pøíbìh, pøístupný
bìžnému ètenáøi, nabízí. Snad bude nìkdy pøeložen do èeštiny.
RADEK AUBRECHT
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IZRAEL: Putinùv part v Sýrii
Kdo sleduje izraelská média, mohla ho
pøekvapit jedna vìc. Migraèní krize èi
kalamita, statisícový nekontrolovaný
proud bìžencù ze Støedního východu
i Afriky míøící do Evropy, izraelské noviny až tak moc nezajímala. Zajímat se
o ni zaèaly teprve s pøíchodem podzimu
– proto, že do stabilizování pomìrù ve
zdroji bìžencù, v Sýrii, se vojensky zapojilo i Rusko. A to už je pro Izrael
téma.
Pøedem øeknìme jedno. Na obì témata – migraèní vlnu i ruské vojenské zásahy v Sýrii – reagují izraelská média
daleko klidnìji než ta evropská vèetnì èeských.
Bìženci pro nì nejsou jen
chudáky nastavujícími zrcadlo našemu sobectví.
Ruského prezidenta Putina
nepokládají jen za ztìlesnìní ïábla. Bìžence nespojují s hledáním vlastní
viny a sebemrskaèstvím,
ale jen s destabilizací oblasti. A co se týèe ruské
úèasti v Sýrii, pro Izrael to
není ani problém ideologie, ani problém vojenské
doktríny, ale problém technický, který
lze øešit jednáním s Putinem. Však za
ním už pøedem vyrazil premiér Benjamin Netanjahu i s náèelníkem generálního štábu Gadim Eizenkotem.
Úhrnem. Pro Izrael není rizikem
samo ruské angažmá v Sýrii (to mùže
naopak pøinést stabilitu, ale i posílit
neblahou roli Íránu). Rizikem by byl
spíše nìjaký náhodnì vzniklý, nechtìný støet. Právì tyto vìci Netanjahu
v Moskvì pøedem ladil.
Z ARABSKÉHO JARA
JE EVROPSKÉ
Na Evropu a její reakce na migranty (na
to, jak jim EU navzdory vlastním pravidlùm otevøela hranice dokoøán) se Izrael
dívá s údivem. Tuto vlnu Evropa dokáže
absorbovat, píše politolog Ejal Zisser na
webu Israel hajom. Ale hned pøipomíná,
že jde o statisíce lidí. Je to jen špièka ledovce, který se plnì vynoøí ve chvíli, kdy
milionùm dojde, že Evropa to vzdala
a otevírá brány. Pak teprve nastane nové
stìhování národù. Nezdaøené „arabské
jaro“ se v jejich oèích pøetransformuje
v „evropské jaro“.

Ještì zøetelnìji to píše Ari Šavit v listu
Ha’arec. Zaèíná lapidárnì: „Arabská
humanitární katastrofa migruje ze
Støedního východu do støední Evropy.“
Dodává, že lidé jsou zdìšeni tonoucími
migranty, pøeplnìnými vlaky a zástupy
bìžencù, ale nikdo nedokáže serióznì
øíci, co se vlastnì dìje, proè se to dìje
a proè právì teï. Sám vyzdvihuje tøi
hlubší a systémové pøíèiny.
Zaprvé je to politické selhání Arabù.
Co nabízí jejich svìt mladým? Pøísné
monarchie, vojenské diktatury, islámské
teokracie èi vražedný chaos. Tunisku

selství spoleènosti, která se nestará o ideologii dobra, ale o vlastní pøežití v rizikové oblasti.

SÝRIE JE MOJE, EGYPT JE VÁŠ
Izraeli nedìlají starosti bìženci, ale dezintegrace regionu. Tak to øekl Benjamin
Netanjahu premiéru Davidu Cameronovi v Londýnì. Proto Izrael nesoudí ruské angažmá v Sýrii podle ideového zápasu Putina se Západem, ale podle toho,
zda ruské síly pøispìjí, èi nepøispìjí ke
stabilizaci v Sýrii. Zajímavou analýzu
(„Co znamená Putinova strategie v Sýrii
pro Izrael“) napsal Ron Ben-Jišaj pro
list Jediot achronot. Vladimir Putin je
protipólem Baracka Obamy nejen ideovì. Zatímco americký
prezident za rok konèí,
neriskuje války a problémy øeší jen diplomaticky,
ruský prezident má jasné
cíle. Zaprvé chce Rusku
vrátit zašlou slávu. Zadruhé chce obnovit sféry
vlivu mezi Západem
a Východem – ve stylu
„východní Ukrajina je
moje, západní Ukrajina je
vaše, Sýrie je moje, Saúdská Arábie je vaše“. Za
Syrský prezident Bašár Asad a Vladimir Putin. Foto archiv.
tøetí chce z Ruska uèinit
zasvitla nadìje, ale jinde vládne bezna- velkého hráèe na Støedním východì
dìj vzdálená lidským právùm, dùstoj- v dobì, kdy tam vliv USA upadá. A je
nosti èlovìka èi oddìlení moci.
možné, že v rámci této hry by rád na
Zadruhé je to strategické selhání Zá- svou stranu pøetáhl Izrael, který si
padu. Starý øád v regionu byl prohnilý s Obamovou Amerikou rozumí stále
a korupèní, leè války a lidské utrpení ménì. To je sice jen spekulace, ale fakudržel na jisté úrovni. Když tento øád tem zùstává, že Izrael – na rozdíl od
s pomocí USA a Evropy padl, alternati- USA i EU – nemá s vojenským angažvou není ani stabilita, ani demokracie, má Ruska v Sýrii zásadní problém. Koale války obèanské, kmenové èi vedené neckoncù sám Putin už v Moskvì Nefanatiky.
tanjahua ujistil, že uznává legitimní
Zatøetí je to politická korektnost Zápa- bezpeènostní zájmy Izraele v Sýrii. To
du znemožòující nazývat vìci pravým není návrat do éry Brežnìva, ale úplnì
jménem. Hlavní škody napáchali americ- nová hra s jinak rozdanými kartami.
ko-arabský profesor Edward Said a jeho
V èem tedy mùže být problém? Jak už
žáci: jejich intelektuální odkaz staví Ara- bylo øeèeno, v samotné úèasti Ruska ne.
by jen do role obìti. S tím národem se za- Ale tøeba v tom, že zajistí-li Rusko pøechází jako s adolescentem neodpovìd- žití Asada v Sýrii, posílí tím i vliv Íránu.
ným za své èiny a všechny neduhy Ben-Jišaj píše o formování provýchodní
arabské politiky se pøipisují jiným – im- osy Írán, Sýrie, Irák, Rusko jako protiperialistùm, kolonialistùm, sionistùm.
váhy k prozápadní ose Saúdská Arábie,
Tyto pøíèiny pùsobí nefunkènost stá- emiráty v Zálivu, Egypt. Vìtší problém
tù, jako je Sýrie, a posilují vlnu uprchlí- pro Izrael by nastal, kdyby mu Rusové
kù z oblasti, píše Šavit. A zatímco Ev- zabránili napadat transporty zbraní, kteropská unie (pøedevším Nìmecko) se ré Írán posílá Hizballáhu do Libanonu.
stará o to, zda migrantùm dostateènì Ale Ben-Jišaj uzavírá takto: „Prozatím
otevírá dveøe, Šavit to bere zgruntu ji- si Izrael z angažmá v regionu nemusí
nak: „Je na èase otevøít oèi.“ Tak zní po- dìlat starosti.“
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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PYTLÍK KULIÈEK ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
„Je pravda, že v Polsku, kde byl prùbìh
holokaustu nejhorší, mìli Židé šanci pøežít tam, kde za války polský podzemní
stát pùsobil. Záchrana Židù sice nebyla
jeho priorita, ale byla tu napøíklad ¯egota – Rada podzemního státu pro pomoc
Židùm. Nicménì já se se svou knihou
obracím k lídrùm a veøejnosti s jiným
sdìlením. Neøíkám, že máme budovat
instituce, které pøežijí nejhorší variantu.
Žádný malý, ale možná ani velký stát by
nevydržel dvojnásobnou okupaci, kdy
obì strany systematicky vyvražïují elitu. Èeskoslovensko, kde prùbìh likvidace státu nebyl tak drastický, bylo na konci tøicátých let nejspíš nejfunkènìjším
státem na kontinentu. A jeho rozklad trval šest mìsícù, tedy chvíli,“ øekl americký historik T. Snyder v rozhovoru pro
Respekt.cz (5. 10.). !! „Pokud je svoboda projevu jedním ze stavebních kamenù
demokratické spoleènosti, projevy nenávisti jsou na druhou stranu jejím do oèí
bijícím porušováním,“ uvedla eurokomisaøka Vìra Jourová. Spolu s místopøedsedou komise Fransem Timmermansem
Jourová uspoøádala v Bruselu
první roèník Kolokvia o lidských
právech. Problém nenávisti vùèi
Židùm a muslimùm se dostal do
popøedí zájmu po nìkolika útocích v Evropì, poslední vìtší se
odehrál v lednu 2015 na košer
obchod v Paøíži. Jourová na kolokviu uvedla, že projevy nenávisti
na internetu jsou porušením svobody a musí být pøísnì potrestány. Na kolokviu se soustøedila na
nìkolik témat, která s problémem
souvisejí. Sešla se také se zástupci Googlu, Facebooku, Microsoftu a Twitteru.
(Euroskop.cz 5. 10.) !! „Ètyøèlenné
palestinské komando uneslo italskou
výletní loï Achille Lauro 7. øíjna pøed
30 lety. Požadovali osvobození 50 Palestincù vìznìných v Izraeli. Loï plující
z Alexandrie do Port Saidu nasmìrovali
k syrskému pøístavu Tartús. Ale vplout
tam jim povoleno nebylo. Na lodi s 450
pasažéry zastøelili Amerièana židovského pùvodu Leona Klinghoffera, který
byl vozíèkáø. Po dohodì mezi únosci
a egyptským prezidentem Mubarakem
smìli opustit loï a odletìt bìžnou linkou
do Tuniska. Americké stíhaèky letoun

obklíèily a pilot byl pøinucen k pøistání
na Sicílii. Únosci byli dopadeni. Pozdìji
byl zatèen i organizátor pøepadení Abú
Abbás z Organizace pro osvobození Palestiny,“ pøipomínají LN (7. 10.). !! Již
pošestnácté se uskuteènil v kolínské synagoze vzpomínkový koncert na památku odsunutých Židù. „S nápadem poøádat v rekonstruované kolínské synagoze
vzpomínkový koncert pøišla v roce
2000 Ishka Lichter, rozená Roudnická,
kolínská rodaèka v souèasné dobì žijící
v Americe, jejíž otec byl jednou z obìtí
holokaustu,“ pøiblížila moderátorka koncertu Hana Zrùstová stálou mecenášku
a pøivítala ji v sále. (Kolínský deník
8. 10.) !! „Tak bohužel se to tam dìje
jednou za èas. Izrael existuje 66 let nebo
67 a vìtšinu èasu je ve váleèném stavu
a ve válce. Ta oblast je neklidná a jednou
za èas tam dojde k vzedmuté vlnì násilí
a v tuto chvíli jsme v situaci, kdy se ta
situace skuteènì zhoršila. Na druhou
stranu podíváte-li se jinam na Blízký východ, tak Izrael stále zùstává jedním spíše z tìch klidných míst, protože situace

v mnoha dalších arabských zemích je
daleko, ale daleko horší. … Nemyslím
si, že pro øešení uprchlické krize Praha
nic nedìlá. Pomáháme, zároveò pomáhají lidé. Když se podíváte na data,
kolik jsme v minulosti integrovali
uprchlíkù a kolik žije cizincù na území
Èeské republiky, tak to vùbec není
špatné. Jsme v prùmìru Evropské unie.
Žijí tady ètyøi procenta cizincù, prùmìr
EU je 4,1,“ uvedl v rozhovoru pro
ct24.cz bývalý velvyslanec v Izraeli T.
Pojar (21. 10.). !! K 70. výroèí konce
druhé svìtové války pøipravilo Obèanské sdružení Pro synagogu v Nové Cerekvi ve spolupráci s mìstysem a Základní

školou Nová Cerekev mimo jiné i operu
Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dìtského souboru. O obì pùsobivá vystoupení byl velký zájem. Zasloužený úspìch sklidily dìti z pražského
souboru pøedevším bìhem veèerního
pøedstavení, které bylo zároveò i teèkou za letošní sezonou v novocerekevské synagoze. (Pelhøimovský deník, 3. 10.) !! Historické tržištì,
polské a nìmecké nápisy, vojáci z druhé svìtové války, stará auta. K tomu
velké množství parkujících kamionù,
uzavøené ulice. Tak vypadá v souèasné
dobì centrum Žatce u radnice a v okolních námìstích a ulicích. Ameriètí filmaøi tam natáèejí snímek The Zookeeper’s Wife. Toèilo se tøeba na
historickém tržišti na Hošt’álkovì námìstí za radnicí nebo v Dlouhé ulici nedaleko synagogy. Film The Zookeeper’s
Wife se odehrává ve varšavské zoologické zahradì, jejíž správce a jeho žena
ukrývají bìhem druhé svìtové války židovské obyvatelstvo. Do hlavní mužské
role zoologa Lutze Hecka byl obsazen
nìmecký herec Daniel Brühl, který si
v roce 2003 zahrál hlavní roli v tragikomedii Good bye, Lenin!. Ve filmu si zahraje také americká hereèka Jessica
Chastainová, která se objevila tøeba v seriálech Zloèiny ze sousedství
nebo Pohotovost. Minulý týden
v centru Žatce natáèel film z druhé svìtové války další zahranièní
štáb – tentokrát francouzský. Ve
mìstì poøizoval zábìry pro snímek Pytlík kulièek. Mezi herci
byl i Marek Vašut. Dìj snímku
Pytlík kulièek se odehrává za druhé svìtové války, pøedlohou je
kniha spisovatele Josepha Joffa.
Pøíbìh se odehrává mezi lety
1941–1944, kdy dva mladí židovští bratøi prchají pøes Francii okupovanou nìmeckou armádou. (Chomutovský deník, 23. 10.) !! Bezmála 11 tisíc
lidí, což je jedna z historicky nejvyšších
návštìvností, zavítalo víkendu do Boskovic, kde se konal 20. roèník Husích
slavností. Pøíchozí spoøádali více než
2500 porcí peèené husy, které pro nì pøipravilo 22 restaurací. Akce pøipomíná
starou tradici z dob, kdy mìsto bylo jedním z nejvýznamnìjších center Židù na
Moravì. Ti chovali husy a zásobovali jejich masem stoly smetánky ve Vídni.
Pøišli na to pøed lety muzejníci pøi bádání v archivu. (MFD 5. 10.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

také pokraèoval v podnikání. Spoleènì se
svým bratrem Maxmilianem a dalšími
spoleèníky založil roku 1868 FleisPøed 160 lety, 1. listopadu 1855, se chmann Yeast Company, která se zabýv Ivanèicích na Moravì narodil budoucí vala výrobou droždí. Podnikatelský prùprávník, hudební vìdec, hudební skla- lom pøinesla roku 1876 výstava ve
datel, publicista a zakladatel moderní Filadelfii, kde Fleischmann uspìl s momuzikologie G UIDO A DLER (zemøel delem vídeòského pekaøství a získal øadu
15. února 1941 ve Vídni). Narodil se nových zakázek. Postupnì firmu rozšíøil
v rodinì lékaøe Joachima Adlera, který na 14 výrobních závodù. Za své zásluhy
zemøel velmi záhy po synovì naroze- byl Fleischmann roku 2008 uveden do
ní (jeho hrob lze naSínì slávy Americké
lézt u severní zdi
asociace pekaøù.
židovského høbitova
Dne 14. listopadu
v Ivanèicích), a tak se
uplyne 180 let od namatka s dìtmi odstìrození JONASE LEOhovala do Jihlavy. Od
POLDA
BRANDEISA
8 let vyrùstal Guido ve
(14. 11. 1835 PraVídni. V roce 1878
ha–23. 1. 1903 Omazískal titul doktora
ha, USA), který popráv, dva roky nato
cházel z rozvìtvené
(1880) obhájil doktopražské židovské rodirát filosofie. Od roku
ny, jejíž koøeny se na1885 byl jmenován
cházejí v Brandýse
profesorem dìjin hudnad Labem. Snad koCharles Louis Fleischmann.
by na nìmecké univerlem 21. roku svého žizitì v Praze a v letech 1898–1927 profe- vota odešel do USA, kde nejdøíve obsorem na vídeòské univerzitì.
chodoval s indiány a následnì se usadil
Spolu s Friedrichem Chrysanderem v Omaze. Jeho manželkou se stala Franzakládal a øídil hudebnìvìdná periodika ziska Brandeisová, která pocházela takVierteljahrschrift Musikwissenschaft též z pražské židovské rodiny Tewelesù.
a od roku 1894 edici Denkmäler der Roku 1881 založil v Omaze obchodní
Tonkust in Österreich. V roce 1927 stál dùm J. L. Brandeis a synové, který pou zrodu Mezinárodní spoleènosti pro stupnì rozvíjel a vybudoval z nìj øetìmuzikologii se sídlem v Basileji a byl zec o nìkolika poboèkách. Po jeho smrti
jejím doživotním èestným prezidentem. byla firma vedena dalšími èleny rodiny
Je též autorem memoárù nazvaných a nejvìtšího rozkvìtu dosáhla v 70. leWollen und Wirken. Po obsazení Ra- tech 20. století, kdy mìla 14 poboèek
kouska roku 1938 nesmìl z rasových a obrat 100 milionù dolarù roènì. Pak
dùvodù publikovat. Jen pro vysoký vìk však pøišla krize a roku 1987 byl øetìzec
nebyl poslán o koncentraèního tábora koupen firmou Younkers za 33,9 milionu
jako jeho dcera. Na jeho rodném do- dolarù. Nový vlastník pak jméno pražmì (Vávrova ulice è. 2) byla v roce ského rodáka z názvu firmy vymazal.
1998 odhalena pamìtní deska v èeštinì
Brandeis byl jedním z mnoha migrana nìmèinì.
tù z èeských zemí, kteøí si v USA splnili
Pøed 180 lety, dne 3. listopadu 1835, svùj „americký sen“. Spoleènì se svým
se v Krnovì narodil muž, jehož životní synem Emilem, který tragicky zahynul
dráha vedla do USA, kde jako první za- pøi ztroskotání Titaniku, je pohøben na
èal prùmyslovì vyrábìt droždí. CHARLES židovském høbitovì v Omaze.
LOUIS FLEISCHMANN (3. 11. 1835 KrPøed 15 lety, 9. listopadu 2000, byl
nov–10. 12. 1897 Cincinnati, USA) se v Liberci na místì nìkdejší, nacisty vynarodil se jako jeden ze šesti potomkù pálené synagogy slavnostnì otevøen
maïarsko-židovského majitele palírny moderní komplex nazvaný STAVBA SMÍAbrahama Fleischmanna a jeho manžel- ØENÍ, který zahrnuje Krajskou vìdeckou
ky Babetty. Dostalo se mu vzdìlání v Bu- knihovnu a synagogu. Autorem archidapešti, Praze a Vídni. Právì v rakouské tektonického návrhu stavby byl Radim
metropoli zahájil Fleischmann svoji pod- Kousal. Jednalo se o první novou synanikatelskou kariéru, když tu vyrábìl gogu vystavìnou po roce 1938 na území
droždí a lihoviny. Roku 1865 odešel do Èeské republiky (a první synagogu na
USA, kde se usadil v Cincinnati a zde východ od železné opony).
(ra, am)

DEN, KDY ZEMØELA
NADÌJE
Pøed 20 lety, 4. listopadu 1995, byl na
telavivském námìstí Izraelských králù
pøi mírové demonstraci zabit izraelský
premiér JICCHAK RABIN. Zavraždil ho
sedmadvacetiletý židovský náboženský
extremista, student práv Jigal Amir na
protest proti premiérovì snaze o trvalý
mír s Palestinci. Aèkoli jeho èin odsoudily svìtské i náboženské autority („Pokoušet se dodat náboženskou váhu vraždì je zcela nepøípustné a pøedstavuje
cynické zneužití židovského zákona
k cílùm, které se s judaismem naprosto
nesluèují“), nikdy neøekl, že svého èinu
lituje. Tento atentát je dodnes øadou komentátorù – možná idealisticky – považován za závažný mezník, za den, kdy
zemøela nadìje na židovsko-arabské mírové soužití. Co se mezitím stalo?
Rabinùv vrah si odpykává doživotní
trest. Bìhem nìho se oženil, bylo mu dovoleno, aby ho manželka nìkolikrát navštívila, a doèkal se i syna. Jeho rodina
žádala o propuštìní, které by podle ní
mìlo pøijít letos, po dvaceti letech ve vìzení. Ale nikdo neèeká, že by se tak stalo.
Kneset pøijal již roku 2001 zákon „Jigal
Amir“, který zakazuje zkrácení trestu
vrahovi premiéra. Místo, kde byl na
dnešním Rabinovì námìstí zabit, se každoroènì stává památníkem, kam pøicházejí tisíce lidí zapálit svíci. Ale dosud,
a dnes snad ještì výraznìji, platí to, co
napsal roku 2005 k výroèí atentátu izraelský spisovatel David Grossmann:

Jicchak Rabin. Foto archiv.

„Rabinovu vrahu se nepodaøilo úplnì zastavit proces smíøení mezi dvìma národy.
Ale dokázal ho zpomalit, zkomplikovat, potøísnit ho stále vìtším množstvím krve, jak
izraelské, tak palestinské. Není prostor vypsat, kolik hrùzy a zkázy zažila za poslední
desetiletí naše zemì. Dnes je Izrael prosperujícím, dynamickým státem plným života,
ale souèasnì je to zemì rozpolcená a muèená, v níž øada skupin považuje jiné skupiny
za nepøátele na život a na smrt.“
(am)
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Štìpán Balík
JIDIŠ V ŽIDOVSKÉM ETNOLEKTU
a moderní židovská literární identita
v Èechách
! Informace, že slova chabrus, košer, mešuge, šmé, šoufl pocházejí z jidiš, lze
snadno najít v etymologických slovnících.
To, že jazyk jidiš, resp. židovská nìmèina,
tvoøí lexikální základ èeského židovského
etnolektu, ale ví asi již ménì osob. Pøitom
etnolektální slovní zásobu lze ve stylizované podobì nalézt napø. v textech Vojtìcha Rakouse, Karla Poláèka, Norberta
Frýda èi témìø neznámého Jiøího Krause.
Pøínosem této monografie není pouze
opravený soubor èeského židovského etnolektu zachyceného v knize Ruth Bondyové Mezi námi øeèeno, ale pøedevším jeho
doplnìní o etymologický výklad a rozšíøení o informace týkající se distribuce vybraných jidišismù ve støedoevropském
kontextu (jazyk jidiš ovlivnil polštinu
i nìmèinu vèetnì nìmèiny èeských Nìmcù). Pøestože je tato publikace zacílena na
jidišismy v mluvì èeských Židù (naleznete je v souhrnném zpracování ve slovníèku), autor zároveò sleduje pronikání tohoto jazyka do obecné èeštiny i do ostatních
náøeèí vèetnì mìstské mluvy (napø. brnìnské) a v neposlední øadì také do argotu èi
tzv. jazyka svìtských lidí. Nechybí krátký
pøehled o literatuøe v jidiš vydané v èeských zemích v 17. a 18. století.
Vydalo Nakladatelství Lidové noviny
v Praze roku 2015. 144 stran, 249 Kè.
Daniel Baránek
ŽIDÉ NA FRÝDECKU A MÍSTECKU
Židovské spoleèenství a jeho tvùrci
! Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje,
úpadku a zániku židovské komunity na
Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno z židovských spoleèenství na Moravì
a ve Slezsku vyvíjejících se v dùsledku
emancipace Židù.
Na rozdíl od vìtšiny dosavadní literatury týkající se moravských a slezských
emancipaèních židovských komunit si tato
práce nevšímá pouze vnìjších jevù (poètu
a socioekonomického postavení Židù èi
výstavby náboženských budov), ale klade
dùraz na samotné spoleèenství, jeho vnitøní vývoj a limity, rùzné koncepce rozvoje
spoleèných institucí a náboženskou a pozdìji také národnostní identitu èlenù frýdecko-místecké židovské komunity.
Dále práce sleduje meze integrace Židù
do okolní spoleènosti, jakož i teritoriální
specifika vyplývající ze skuteènosti, že se
dané spoleèenství utváøelo na moravskoslezské hranici.
Vydala Filozofická fakulta UK v Praze
roku 2015. 204 stran, 220 Kè.
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

se spisovatelem Ivanem Klímou autorem
dramatizace Kafkova románu. 21. a 22. 11.
od 19.30 se na Nové scénì ND konají inscenace Zámku (dramatizace Beta Lang,
režie Erban Montag). Všechna pøestavení
jsou s èeskými titulky. Více informací naleznete na www.theater.cz.
JIDIŠ VE TØECH PODVACÁTÉ
! Dne 11. 11. od 19 hodin se v Divadle

v Dlouhé v Praze koná 20. jubilejní koncert
skupiny Jidiš ve tøech. Úèinkují: Hana Frejková, zpìv; Slávek Brabec, akordeon; Milan
Potoèek, klarinet; Marianna Borecká, zpìv.
Inscenace Amerika v režii Wolfganga Engela podle
Kafkova románu. Foto Theater.cz.

PROGRAMY V KNIHOVNÌ
VÁCLAVA HAVLA
! V Knihovnì Václava Havla (Ostrovní 3,
Praha 1) se dne 2. 11. od 19.00 uskuteèní
filmová projekce a køest CD skladby Makanna (na motivy románu Jiøího Weila
z roku 1940) od Ireny Kosíkové. V záznamu úèinkují Irena Kosíková (varhany),
Jan Židlický (recitace), František Brikcius
(sólové violoncello) a Jan Talich & Talichùv komorní orchestr.
! Letos si pøipomínáme 100 let od genocidy Arménù, 125 let od narození Franze
Werfela a 75 let od jeho smrti. Dne 5. 11.
od 18.00 se v KVH uskuteèní literární veèer vìnovaný Werfelovì románu Ètyøicet
dní. Úèast pøislíbili pøekladatel Hanuš
Karlach, germanista Milan Tvrdík, dramatik Jan Vedral a armenistka Milada Kiliánová. Diskusi moderuje novináø Petr Vizina.
KAFKA NA FESTIVALU
NÌMECKÉHO JAZYKA
! Ve dnech 5.–29. listopadu se uskuteèní
již 20. roèník Festivalu nìmeckého jazyka
v Praze. Jedná se o mezinárodní pøehlídku
èinoherních inscenací a divadelních projektù z celé nìmeckojazyèné oblasti, tedy
Nìmecka, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a Lichtenštejnska. Spolupracuje
s tìmi nejlepšími soubory a divadelními
tvùrci.
Letos naleznou zájemci v programu nìkolik inscenací na základì textù Franze
Kafky. Jsou to: lucemburský soubor Kulturhaus Niederanven s berlínským režisérem Martinem Englerem pøedstaví jevištní
zpracování Deníkù. Pro festival vytvoøil
syntézu literatury, herectví, hudby i výtvarného umìní s názvem kaFka: Hrùza
pouhé schematiènosti. Hraje se 10. 11. od
20.00 v Divadle Komedie; o den pozdìji,
11. 11., poøádají organizátoøi festivalu zájezd do Drážïan na pøedstavení Ameriky
v režii Wolfganga Engela jako poctu režisérovi Pavlu Kohoutovi, který je spoleènì

BALETNÍ PØEDSTAVENÍ
DECADANCE
! Choreografii Decadance od význaèného
izraelského tvùrce Ohada Naharina v podání èlenù baletu ND (viz Rch 8/2015) na
Nové scénì Národního divadla v Praze lze
vidìt v listopadu v tìchto termínech: dne
15. 11. od 14 a 19 hodin a 17. 11. od 16
a 19 hodin.
LISTOPADOVÁ DISKUSE
V MAISLOVCE
! Zveme Vás na další ze série Diskusí
v Maislovce. Tématem listopadové diskuse
bude souèasná uprchlická krize v Evropì,
její možné následky a politika ÈR. Hostem
bude jeden z tvùrcù èeské azylové politiky,
øeditel odboru azylové a migraèní politiky
Ministerstva vnitra ÈR Tomáš Haišman, koordinátorka syrských programù Èlovìka
v tísni Jitka Škovránková a psycholog
a dobrovolník pomáhající uprchlíkùm Tomáš Rektor. Moderuje Petr Mandl. Diskuse
probìhne 19. listopadu od 18.00 v Maislovì 18 ve velkém sále v pøízemí.
BULHARŠTÍ ŽIDÉ
A SÍLA OBÈANSKÉ SPOLEÈNOSTI
! Do 9. ledna 2016 je ve výstavním prostoru Národní knihovny v pražském Klementinu pøístupna výstava s názvem Síla
obèanské spoleènosti: Osud Židù v Bulharsku, která seznamuje zájemce se záchranou bulharských Židù za druhé svìtové
války. Výstavu pøipravily Národní knihovna ÈR a Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze ve spolupráci s Bulharským
kulturním institutem v Praze. Dokumentární výstava, jež zahrnuje dvacet jedna panelù s fotografiemi, faksimile a textem, který
dokumentuje události spojené s židovskou
obcí v Bulharsku v letech 1940–1944, zachycuje odpor bulharských obèanù a jejich
odvážný nesouhlas s podøízením se plánùm na deportaci bulharských Židù do nacistických koncentraèních táborù. Otevøeno pondìlí až sobota 9.00–19.00 hodin,
kromì státních svátkù.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, Praha 1, spoleèenský sál)
Káva o ètvrté
! Dnešní události neovlivòují náš každodenní život, ale budoucnost Evropy nepochybnì. Orientovat se v záplavì vzájemnì si
odporujících informací a názorù vám mùže
pomoci øada setkání s odborníky v rámci poøadu Káva o ètvrté. Kavárna je otevøena
vždy od 14.30, besedy zaèínají od 15.30.
Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
! Ve støedu 4. 11. pøijdou do Kávy novináø Karel Hvížïala a lékaø a spisovatel
MUDr. František Koukolík. Budou hovoøit na mj. téma: Jsou pro Evropu vìtším
ohrožením migranti, nebo její rozdìlení?
! Ve ètvrtek 12. 11. k nám pøijali pozvání
Šimon Pánek, øeditel úspìšné nevládní
a neziskové organizace Èlovìk v tísni,
a JUDr. Martin Rozumek, øeditel rovnìž
nevládní a neziskové Organizace pro pomoc uprchlíkùm.
! V úterý 24. 11. pøijde PhDr. Tomáš
Haišman, øeditel odboru azylové a migraèní politiky Ministerstva vnitra ÈR.
Jeho témata mj. znìjí: Na kolik nás pøijde
jeden uprchlík? Bezpeènostní hrozby.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V PRAZE
(Auditorium, Maiselova 15, 3. patro)
! 1. 11. v 17.00: The Return (Polsko/USA,
83 min., v angliètinì a polštinì s anglickými
titulky). Projekce stejnojmenného dokumentu newyorského filmaøe Adama Zuckera zachycujícího jedineènou realitu polské
židovské souèasnosti. Ve filmu se prolínají
pøíbìhy ètyø žen vychovaných v katolicismu, které v prùbìhu svého dospívání objevily své židovství. Projekce probìhne za
pøítomnosti autora a bude následovat beseda. V angliètinì. Vstup volný.
! 3. 11. v 18.00: Zmizelá židovská stopa.
Vernisáž výstavy fotografií, v níž se protínají dva soubory zachycující zmizelé a dochované židovské památky v Èechách, na
Moravì a ve Slezsku. První soubor pøedstavuje výbìr z autorské tvorby fotografa Libora Cabáka, který se dlouhodobì vìnuje
dokumentování židovských památek. Druhá èást výstavy je vìnována archivním fotografiím synagog a židovských ètvrtí, které
byly znièeny bìhem druhé svìtové války
nebo i po ní. Vstup volný. Výstava je pøístupná do 7. 1. 2016 po–èt 12–16, pá 10–12,
bìhem veèerních programù a po domluvì.
! 19. 11. v 18.00: Padre a Rebe. Pøedstavení stejnojmenné knihy Martina Flosmana, pracovníka Vojenského historického
archivu v Praze, který se dlouhodobì zabývá vojenskou duchovní službou v èeskoslovenských zahranièních jednotkách za

KULTURNÍ
POØADY
druhé svìtové války. Kniha je založena na
denících, které si pøímo na frontì vedli katolický knìz, kapucín František Petružela
(pøezdívkou Padre), a rabín JUDr. Hanuš
Rezek (Rebe). S publicistou Petrem Brodem bude o knize, a zejména pak o židovské duchovní službì v èeskoslovenském
vojsku rozmlouvat autor s historikem Janem Støíbrným. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 15. 11. ve 14.00: Lvíèek Arje poznává
Židovské Mìsto. Se lvíèkem Arjem zavítáte
do znovuotevøené Maiselovy synagogy.
Jednotné vstupné 50 Kè.
PROGRAM OVK ŽMP
V MAISLOVÌ SYNAGOZE
(Maiselova 10, Praha 1)
! 5. 11. v 19.30: Siempre nuevo. Koncert
stejnojmenného kytarového dua Patrika
Vacíka a Matìje Fremla, jehož tìžištìm
bude tvorba italského židovského skladatele Maria Castelnuovo-Tedesca. Dále zazní výbìr ze skladeb Jana Nováka a Enriqua Granadose. Vstupenky na koncert lze
zakoupit v Maiselovì synagoze nebo v Informaèním a rezervaèním centru ŽMP
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 180 Kè.
! 9. 11. v 19.00: David melech Jisrael.
Koncert v rámci IX. roèníku mezinárodního
hudebního festivalu Nekonvenèní žižkovský
podzim. Skladby Antona Hammerschmidta,
Ludwiga van Beethovena, Erwina Schulhoffa, Zdeòka Fornùska a Stanislava Jelínka
uslyšíte v provedení Pražského dechového
tria. Koncert se koná u pøíležitosti pøipomínky tzv. køišt’álové noci. Vstupenky lze
zakoupit v Maiselovì synagoze nebo v Informaèním centru ŽMP. Vstupné 100 Kè.
! 12. 11. v 19.00: Chasidismus a haskala
v 18. století. Pøednáška pøedního izraelského odborníka na téma prof. Jonatana
Meira (Hebrejská univerzita v Jeruzalémì). Pøednáška uzavírá Druhé pražské kolokvium o židovské knize poøádané Pražským centrem židovských studií pøi UK
v Praze. V angliètinì. Vstup volný.
! 22. 11. v 17.00: Naše 20. století: pohled
z druhé strany. Pokraèování úspìšného pamìtnického cyklu, který se zamìøuje na pøíbìh èeských Židù ve 20. století v prolínání
židovské a nežidovské perspektivy. Pozvání
pøijal jeden z nejvýznamnìjších pøedstavitelù èeského skautingu Jiøí Navrátil (*1923)
a pøeživší šoa, historik Toman Brod
(*1929). Moderuje Petr Sokol. Vstup volný.
! 23. 11. v 19.00: Bratøi Krausové. Autorské ètení povídek spisovatele Ivana Krause,

v podání autora a jeho bratra, herce a moderátora Jana Krause. Vstupné 90 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! 3. 11. v 17.00: Rabín Feder – život
a dílo. Zahájení výstavy pøipomínající významného rabína, spisovatele a filozofa,
který èást svého života spojil s Brnem.
V programu zazní jeho dosud neznámá
povídka nazvaná Korach v podání studentù brnìnské Konzervatoøe Radima Šimíka
a Simony Benáèkové. Vstup volný, výstava potrvá celý listopad v dobì poøadù èi
po domluvì.
! 5. 11. v 18.00: Z historie poslední židovské komunity v Jièínì. Pøednáška Anny
Sedláèkové se zamìøí na život tamní židovské komunity v dobì pøedváleèné
a v období váleèném. Formou životopisných medailonkù pøedstaví pøíslušníky židovské komunity jako osobnosti, aktivní èleny øady volnoèasových spolkù a zároveò
vlastníky obchodù a továren. Vstupné 30 Kè.
! 8. 11. v 10.30: Smìr mizrach. Další setkání z cyklu dìtských výtvarných dílen
Šalom, vítejte u nás. Seznámí s významem
obrázku mizrach v tradièní židovské domácnosti, chybìt nebudou výtvarné aktivity.
Akce se koná v sále Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 19. 11. v 18.00: O št’astných koncích se
spisovatelem Antonínem Pøidalem. Beseda
se spisovatelem a pøekladatelem o Romeovi
a Julii v rùzných umìleckých dílech a také
o št’astných koncích. Vstupné 30 Kè.
! 23. 11. v 18.00: Zmaøené nadìje. Prožitek
ztráty domova, byrokratické šikany, migrace
a uprchlictví v dobových dokumentech
a svìdectvích pamìtníkù. Pøednáška Martina
Šmoka z USC Shoah Foundation je založená
na materiálech stejnojmenné výstavy ŽM
v Praze a pøedstaví málo známé aspekty pováleèné historie èeských zemí spojené s návratem pøeživších z koncentraèních táborù
a tranzitem desetitisícù židovských uprchlíkù
pøes naše území. Vstupné 30 Kè.
! 26. 11. v 18.00: Rabín není jen uèitel.
V loòském roce uplynulo 180 let od narození rabína Barucha Jakoba Placzka, letos
si pøipomínáme 140. výroèí narození rabína Richarda Federa, od jehož úmrtí uplyne
18. listopadu již 45 let.
Životní osudy obou významných brnìnských rabínù, kteøí také vykonávali funkci
zemských rabínù se sídlem v Brnì, dìlilo
jen 40 let, ale jejich životy zahrnují témìø
celé novodobé dìjiny brnìnské židovské
obce. O jejich životì a díle bude vyprávìt
Zuzana Prudilová z Kulturního a vzdìlávacího centra rabína Federa. Vstupné 30 Kè.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Na konci záøí navštívilo pìt studentù
z kvinty a sexty památník Flossenbürg,
který se nachází na místì bývalého nacistického pracovního tábora. Kromì komentované prohlídky celého areálu a expozice
studenty èekal nabitý program, pøipravený
Institutem Terezínské iniciativy.
! Koncem záøí se studenti nižšího gymnázia zúèastnili fotbalového turnaje „Coca
Cola Cup“. Žáci pøedvedli hezký výkon,
ale na vítìznou školu bohužel nestaèili.
! V øíjnu se uskuteènil poznávací zájezd
studentù gymnázia do Izraele. Projeli Svatou zemi od severu k jihu, od Golan po
Negevskou poušt’.
! Lauderovy školy získaly díky pøestavbì,
která probìhla v prùbìhu prázdnin a letošního záøí, nové uèebny, modlitebnu a nové
prostory pro školní družinu. Rodièe si je
mohli pøijít oficiálnì prohlédnout 20. øíjna,
kdy se mìli také možnost setkat se zástupci
Bezpeènostního oddìlení ŽOP. Prohlídka
školy byla pøíležitostí k pøátelskému setkání i k rozhovoru s vedením školy o plánovém otevøení 2. stupnì ZŠ, které by se mìlo
uskuteènit v záøí 2016.
! Srdeènì zveme na den otevøeného vyuèování, který se koná 25. listopadu od
8.30 hodin, kdy vás rádi uvítáme na jakékoli vyuèovací hodinì základní školy, a srdeènì zveme týž den od 14 hodin na den
otevøených dveøí, kdy si mùžete prohlédnout školu a pohovoøit s pedagogy. Více
informací naleznete na www.lauder.cz.
CENA
PRO LOŠTICKOU SYNAGOGU
! Obèanské sdružen Respekt a tolerance se léta zabývá dokumentací historie
a kultury bývalých židovských komunit
v Lošticích, Mohelnici a Úsovì. Zpracovává informace z archivu i literatury a zaznamenává vzpomínky pamìtníkù. Nyní
získalo významné ocenìní za úspìšnou rekonstrukci loštické synagogy. Je to druhé
místo Ceny Rudolfa Eitelberga za zdaøilou
realizaci v oblasti architektury, urbanismu
a péèe o památky v Olomouci a Olomouckém kraji, které jednou za dva roky udìluje spoleènost Za krásnou Olomouc. Více
informací naleznete na www.respectandtolerance.com.
TEPLICKÝ CIMES POPÁTÉ
! Spolek Ulpan Teplice pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael poøádá ve dnech
2.–21. 11. Dny židovské kultury Teplický
cimes, letos již pátý roèník.
V rámci programu se uskuteèní napøíklad
Židovská škola vaøení s Victorem Sanovcem (2. 11. od 17.00 v Hotelu U Kozièky),
koncert divoké skupiny z Izraele Jewish

VÌSTNÍK 11/2015

VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Interiér synagogy v Lošticích.

Monkeys (6. 11. od 20.00 v Jazz clubu Teplice), vernisáž výstavy Anna Franková –
odkaz pro souèasnost s pøednáškou (10. 11.
v aule gymnázia), projekce filmù, pøednášky a divadelní pøedstavení. Program naleznete na www.teplicky-cimes.cz.
KONFERENCE TRAUMA
A HUDBA
! Irene, z. s., a Rafael Institut, z. s., vás
zvou na konferenci Trauma a hudba.
Konference se koná u pøíležitosti udìlení
Prix Irene 2015, a to ve Vzdìlávacím
a kulturním centru ŽM (Maiselova 15,
Praha 1) ve dnech 13.–14. 11. Bude zkoumat a dokládat, jak hudba v lidském spoleèenství mùže ovlivòovat prožívání duchovní, ale zejména jednání obèanské. Na
konferenci zazpívají Marwan Alsolaiman
(laureát 2015), Jiøí Dìdeèek, Jaroslav Hutka a Mišpacha. Pøíspìvky pøednesou psychoterapeuti, bohoslovci, vìdci a další
osobnosti Marina Mojoviæ (Srbsko), Earl
Hopper (GB), Václav Trojan, Miloš Rejchrt, Karol Sidon a Helena Klímová (ÈR).
Bude také uvedena kniha Spoleèenské
nevìdomí – èeský pøeklad spolupráce významných skupinových analytikù z celého
svìta. Více na www.prixirene.cz.
ZATAJENÉ DOPISY
! Spolek akademikù Židù zve na promítání dokumentárního filmu Zatajené dopisy
a na setkání s Mgr. Barborou Šebovou, romistkou a autorkou diplomové práce, která
posloužila jako námìt snímku, jenž popisuje vznik školy pro romské dìti v jihoèeském Kvìtušínì. Úèast pøislíbil také režisér
filmu Tomáš Kudrna. Promítání a následná
pøednáška s diskusí se konají 26. 11. od
18 hodin v Maiselovì ulici 18, 3. patro.

PØEDNÁŠKA FYZIOTERAPEUTKY
! Zveme na pøednášku Stabilita u seniorù
v rámci projektu Komplexní péèe o seniory v terénních službách a v domì s peèovatelskou službou ŽOP. Koná se 9. 11. od
15.00 na Židovské obci v Praze, v zasedací
místnosti ve 2. patøe. Pøednáška je vhodná
pro všechny, kteøí se zajímají o témata pohybu a pohybového aparátu.
soc.
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 4. 11. od 14.30: Židovská svatba – vernisáž výstavy fotografií Jindøicha Buxbauma.
! 10. 11. od 10.30: Klavírní matiné – uvádí a hraje prof. Ivan Klánský.
! 18. 11. od 14.00: Setkání s paní profesorkou Zuzanou Rùžièkovou.
! Výstavy: Erec – fotografie Jindøicha
Buxbauma, Co se do Obecních novin nevešlo II – fotografie Petra Balajky.
BESAMIM
! Besamim – výuka izraelských lidových
tancù: pravidelné kurzy izraelských lidových tancù (úplní zaèáteèníci i pokroèilí)
probíhají každý ètvrtek od 19.00 do
22.00 v ZŠ Jiøího z Podìbrad, Praha 3.
Bližší informace na www.besamim.cz, besamim@volny.cz, tel.: 603 852 917.
PROGRAM BEJT SIMCHA
! Pøednáška dokumentaristy Martina
Šmoka: 30. listopadu od 19.00 zveme do
kavárny Krásný ztráty (Náprstkova 10,
Praha 1) na pøednášku na téma Zmaøené
nadìje: o výstavì, kterou nìkteøí vidìli
a jiní nevidìli, diskuse o pamìti a zapomínání, paralelách minulosti a dneška.
Vstupné 50 Kè.
! Pravidelné akce: Ivrit – hodiny hebrejštiny pro zaèáteèníky každé úterý od
18.00, kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od
18 hodin, pro støednì pokroèilé od 19.30;
úvod do judaismu každé úterý od 19.45.
ITAMAR BOROCHOV V PRAZE
! Legendární izraelský trumpetista Ita-

mar Borochov se poprvé objevuje v rámci svého turné v Èeské republice a pøiváží
s sebou sehraný kvartet složený ze špièkových newyorských umìlcù. Itamarova tvroba vychází mimo jiné z tradic bucharské
kultury, je kombinací arabské stupnice
a jazzu. Jeho styl ovlivnili zejména Clark
Terry, Booker Little a Curtis Fuller. Vystoupí 21. listopadu v pražském Jazz Docku.
bs
AVISHAI COHEN V BRNÌ
! Na jazzový festival do Brna se vrací oblíbený izraelský basista, skladatel a zpìvák Avishai Cohen. Vystoupí 30. listopadu v 19.30 v Boby Centru.
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ŽNO BRATISLAVA
V novembri blahoželáme našim èlenom:
pani Mariana Ascherová – 73 rokov; pani
Helena Baginová – 105 rokov; pani Rozália Becková – 88 rokov; pán Juraj Eckstein
– 88 rokov; pani Anna Hilvertová – 72 rokov; pani Agneša Križková – 78 rokov;
pani Magdaléna Nágelová – 95 rokov;
pani Erika Orlíková – 78 rokov; pani Alžbeta Schicková – 88 rokov; pán Peter
Smékal – 78 rokov, a pani O¾ga Urbaníková – 70 rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V listopadu oslavují své narozeniny: paní
Petra Bauerová, nar. 18.11. – 34 let; paní
Karin Czernayová, nar. 16.11. – 52 let;
paní Erika Fišová, nar. 26.11. – 85 let; pan
Pavel Fröhlich, nar. 6.11. – 52 let; paní
Dita Längsten, nar. 21.11. – 36 let; pan
Vladimír Látal, nar. 21.11. – 54 let; pan
Martin Mayer, nar. 3.11. – 34 let; pan Jan
Pelíšek, nar. 2.11. – 33 let; paní Alexandra
Strnadová, nar. 10.11. – 66 let, a paní Eva
Zikmundová, nar. 7.11. – 58 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V listopadu oslavují: paní Victoria Francisco, nar. 8.11. – 49 let; paní Daniela
Hromádková, nar. 24.11. – 47 let; paní Jitka Jelínková-Šimonová, nar. 9.11. – 67 let;
paní Andrea Klímová, nar. 20.11. – 34 let;
paní Lucie Nachtigalová, nar. 24.11. – 21
let; pan Jaromír Rux, nar. 13.11. – 50 let;
pan Jan David Reitschläger, nar. 24.11. –
42 let, a pan Viktor Tyrpak, nar. 19.11. –
28 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny: Josef Fischer, nar. 16.11. – 67 let. Blahopøejeme.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V novembri oslávia narodeniny: pán
MUDr. Valter Bauer, nar. 9.11. – 86 rokov;
pán Ing. Juraj Galko, nar. 26.11. – 58 rokov;
pani Marika Gomoriová, nar. 22.11. – 91 rokov; pán Tomáš Jakuboviè, nar. 11.11 – 64
rokov; pani JUDr. Viera Kanáriková, nar.
8.11. – 60 rokov; pani MUDr. Katarína Mózešová, nar. 18.11. – 67 rokov; pán Herman
Weinberger, nar. 18.11. – 88 rokov; pani Edita Nováková, nar. 27.11. – 89 rokov, a pán
František Hubert, nar. 3.11. – 70 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V listopadu oslaví narozeniny náš èlen
pan Robert Götzlinger, nar. 5.11. – 73 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽO OSTRAVA
V listopadu oslaví narozeniny: paní Jiøina
Garajová, nar. 29.11. – 74 let; pan Ing. Petr
Madrý, nar. 5.11. – 59 let; paní Erika Markovièová, nar. 15.11. – 65 let, a pan Jan
Ryška, nar. 9.11. – 79 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny: paní Tehila Bednáøová, nar. 17.11. – 33 let; paní
Hana Janèíková, nar. 19.11. – 83 let; paní
Hilda Koutná, nar. 20.11. – 79 let; paní
Vìra Uhlová, nar. 21.11. – 62 let; pan Libor Vojtìch, nar. 22.11. – 26 let, a pan
Ing. Petr Loužil, nar. 23.11. – 80 let. Všem
jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: paní Bohumila Havránková, nar. 17.11. – 88 let;
paní Helga Hošková, nar. 10.11. – 86 let;
pan Volodymyr Chaplik, nar. 25.11. – 82
let; paní Eva Chotovinská, nar. 22.11. – 82
let; paní Olga Jirásková, nar. 16.11. – 86
let; paní Luisa Matoušková, nar. 25.11. –
85 let; pan Jiøí Munk, nar. 2.11. – 83 let;
paní Zuzana Nadjarová, nar. 10.11. – 91
let; pan Jiøí Neumann, nar. 28.11. – 75 let;
pan Mark Polevoj, nar.16.11. – 83 let; pan
Jiøí Prokop, nar. 12.11. – 75 let; pan Tomáš
Radil, nar. 8.11. – 85 let; pan Jindøich Roèovský, nar. 12.11. – 85 let; pan Arpád Rosenfeld, nar. 17.11. – 88 let; pan Vilém
Karel Solar, nar. 27.11. – 89 let, a paní Renata Zábrodská, nar. 29.11. – 81 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
Dne 11. øíjna zemøel pan MUDr. Gustav
Singer ve vìku 101 let. Se zesnulým jsme
se rozlouèili 12. 10. v obøadní síni NŽH,
obøad provedl vrchní pražský rabín David
Peter.
Dne 20. 10. zemøel pan Josef Hruška ve
vìku 86 let. Se zesnulým jsme se rozlouèi-

li 22. 10. v obøadní síni NŽH, obøad provedl vrchní pražský rabín David Peter.
Zichronam livracha!
ŽO TEPLICE
V listopadu oslaví narozeniny: paní Jana
Urbanová, nar. 10.11. – 78 let, a paní Lenka Èapková, nar. 4.11. – 37 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
Hodnì zdraví a osobní pohody paní Pavle
Schopfové a paní Miladì Narwové, které
oslaví své narozeniny v listopadu, pøeje
celá teplická obec.
Ad mea veesrim šana!

ZEMØEL GUSTAV SINGER
Gustav Singer byl jedním z posledních
èlenù pražské obce, kteøí prožili celé 20.
století se vším, co k tomu náleželo. Zanedlouho poté, co se 21. ledna 1914 v židovské rodinì ve Lvovì narodil, vypukla první svìtová válka a rodina uprchla pøed
frontou do Grazu v Rakousku, kde už po
skonèení války zùstala. Gustav Singer
v Rakousku vystudoval lékaøskou fakultu,
v roce 1932 se však ukázalo, že si jeho
otec nevyøídil po válce rakouské obèanství, a protože byl pùvodem ze západního
Slovenska, získala celá rodina obèanství
èeskoslovenské.
V roce 1938, po anšlusu Rakouska, odešel G. Singer s manželkou do Prahy, odkud se po okupaci snažili odjet pøes Polsko do Anglie. Po pobytu v uprchlickém
táboøe v Katovicích se dostali do sovìtského záboru Polska a usadili se v Kamenci Podolském. Po napadení SSSR Nìmeckem spoleènì s manželkou vstoupili do ès.
vojenské jednotky v SSSR, kde Singer pùsobil jako polní lékaø. Úèastnil se bitev
u Sokolova a Kyjeva, dukelské operace
i osvobozování Slovenska.
Po válce vedl oèní oddìlení ve vojenské
nemocnici v Plzni, posléze byl pøeložen na
oèní oddìlení Ústøední vojenské nemocnice v Praze, kde pracoval až do roku 1976.
Své sté narozeniny ještì oslavil s hudbou
a tancem ve spoleèenském sále pražské židovské obce. Když ve svých 101 letech 11.
øíjna letošního roku zemøel, pøišel se s ním
následující den na Nový židovský høbitov
v Praze rozlouèit vedle mnoha dalších i celý
minjan Jeruzalémské synagogy, jehož byl
váženým a oblíbeným èlenem. Po zádušních
modlitbách mu pøátelé na rozlouèenou zazpívali jeho zamilovanou „Ojfn pripeèik“, píseò, která se stala symbolem východoevropského židovského svìta pøed holokaustem.
Tehi nišmato crura bicror hachajim.
(jd)
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TEROR V IZRAELI
Od zaèátku do øíjna do uzávìrky tohoto èísla (25. 10.) trvala v Izraeli hrùzná vlna teroristických útokù noži, pøi nichž zahynulo
11 Izraelcù a 126 bylo zranìno. Útoky zaèaly na Chrámové hoøe v Jeruzalémì a ve
východním Jeruzalémì, dále v Judeji a Samaøí a vyskytly se i v Kirjat Gat na jihu
zemì, v Tel Avivu a Afule, v Gan Šmuel
a v Raananì. Útoky provádìjí jednotliví
mladí Palestinci („osamìlí vlci“), kteøí pøicházejí hlavnì z východního Jeruzaléma;
mezi nimi byly i dvì ženy a dvì dìti. Násilí
vyvolala falešná zpráva palestinských médií, že Izraelci útoèí na mešitu al-Aksá, a trvalé podnìcování k násilí ze strany Hamásu, Fatahu a skupiny Palestinský islámský
džihád, které útoky chválí jako „hrdinské
èiny“. Teroristé útoèí hlavnì noži v ulicích
a autobusech, støílejí, vhazují zápalné bomby nebo najíždìjí do obìtí na ulici svými
vozy. Izraelská policie na útoky reaguje
støelbou po útoènících, v Beerševì byl takto omylem postøelen i eritrejský žadatel
o azyl, jehož následnì zlynèoval dav.
V øíjnu však probíhaly i obèanské demonstrace proti násilí. Nejvìtší z nich se
konala dne 17. øíjna v Jeruzalémì, stovky Židù a Arabù spoleènì demonstrovaly i na severu zemì.
DOPIS PROTI BOJKOTU
Na sto padesát postav britského veøejného života se rozhodlo spolupodepsat
otevøený dopis, který se staví proti kulturnímu bojkotu Izraele. Otiskl ho deník The
Guardian a hned v jeho úvodu se signatáøi vymezují proti jinému prohlášení, zveøejnìnému týmž deníkem letos v únoru,
v nìmž rùzné osobnosti britského veøejného života ohlásily svùj zámìr kulturnì
bojkotovat Izrael. Signatáøi nového dopisu, k nimž patøí slavná tvùrkynì Harryho
Pottera J. K. Rowlingová èi autor knihy
o Jeruzalémì Simon Sebag Montefiore,
se namísto toho pøihlásili k iniciativì Kulturou ke koexistenci. Deklarují v nìm
podporu dvoustátního øešení izraelskopalestinského konfliktu a pøesvìdèení, že
kulturní bojkoty nijak nepøispívají k porozumìní mezi národy a nepomáhají vyøešit
vleklý konflikt na Blízkém východì.
ŽALOBA NA FACEBOOK
Podle agentury AFP jsou sociální sítì,
pøedevším Twitter a Facebook, nejèastìjším zdrojem informací pro mladé Palestince. Na 20 000 Izraelcù nyní žaluje
v New Yorku prostøednictvím svých advokátù Facebook za to, že ignoruje fakt,
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Simon Wiesenthal ve Vídni. Foto archiv.

že tato sociální sít’se stává prostøedníkem
pro podnìcování protižidovského násilí.
Žalující tvrdí, že Facebook spojuje útoèníky a díky spoleèné „základnì“ se pak
podporují v násilí proti Židùm. Žalobci
žádají, aby Facebook prokázal právní
a morální odpovìdnost a takovéto vzkazy,
stránky a hlášky aktivnì sledoval a mazal.
V POLSKU ZVÍTÌZILA PRAVICE
V øíjnových parlamentních volbách v Polsku zvítìzila dle oèekávání pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS), již založil
Jaros³aw Kaczyñski a která se profiluje
jako euroskeptická a xenofobní. Získala 39
procent hlasù, zvítìzila ve 14 z 16 vojvodství. Liberální Obèanská platforma dosavadní premiérky Ewy Kopaczové zvítìzila
jen ve dvou. Úspìch zaznamenala i nacionalistická strana Kukiz´15. Výsledek nepotìšil polské liberály ani židovské spoleèenství, zvláštì když pøedstavitelé PiS
(napøíklad Januscz Kapuœciñski v Poznani) používají antisemitské narážky.
SOLIDARITA S IZRAELEM
V nìkolika hlavních evropských mìstech demonstrovali lidé v pùli øíjna svou
podporu Izraeli zmítanému vlnou teroru. Tisíce lidí se dostavily pøed izraelské
ambasády v Øímì, Paøíži a Madridu,
v Praze pøišlo na Václavské námìstí nìkolik stovek lidí. Demonstrace organizovaly místní židovské obce èi sdružení.

PORTUGALSKO A ŠPANÌLSKO
PØIJÍMAJÍ SEFARDY
Portugalsko zaèíná vydávat obèanství potomkùm Židù vyhnaných ze zemì v dobì
inkvizice na základì zákona pøijatého letos v bøeznu. Zatím o nì požádalo 200
lidí, získali je tøi, další žádosti se vyøizují.
Stejný zákon pøijalo i Španìlsko, tam obèanství získalo již 4300 osob, vìtšinou
lidé z Turecka, Maroka a Venezuely.
ULICE JACOVA BIRNBAUMA
V New Yorku ve ètvrti Washington Heights na Manhattanu byla jedna z ulic pojmenována Jacob Birnbaum Way po Jacovu Birnbaumovi, jenž založil v USA
hnutí Studenti za sovìtské Židy. Narodil
se roku 1926 v Hamburku, pøed nacisty
uprchl s rodièi do Anglie. Po válce odjel
do Francie, kde pomáhal pøeživším koncentraèních táborù a pozdìji Židùm, již
prchali z Alžírska. Roku 1964 se pøesunul
do USA, téhož roku založil zmínìné hnutí. To díky masovým demonstracím upozornilo americkou vládu a veøejnost na
perzekuci Židù v Sovìtském svazu. Birnbaum zemøel loni 9. dubna 2014.
WIESENTHAL VE VÍDNI
Vídeòské židovské muzeum pøipravilo
výstavu k desátému výroèí úmrtí slavného lovce nacistù Simona Wiesenthala.
Byla otevøena pøesnì v den výroèí 20.
záøí a jmenuje se Wiesenthal ve Vídni.
Prostøednictvím fotografií a dokumentù
mapuje Wiesenthalovo veøejné pùsobení
v metropoli i èinnost v rámci zdejší židovské obce; v budovì na Judenplatzu
je pøístupná až do kvìtna 2016
(am, ztis.cz)
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