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V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Ghetto v Polné, prùhled rabínským domem na Malé námìstí. Foto Jiøí Stach.
(K èlánku o filmu Zloèin v Polné na str. 8–9.)
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SAULÙV SYN
V únoru byl do èeských kin uveden maïarský film Saulùv syn režiséra László
Nemese, který spoleènì s Clarou Royer
napsal i scénáø. Snímek byl již pøedem
provázen povìstí výjimeèného a pøevratného díla, zabývajícího se tematikou
holokaustu z úplnì jiného, nového pohledu. Od svìtové premiéry ubìhlo jen
nìkolik mìsícù a film již získal mnohá
prestižní ocenìní, vèetnì Velké ceny filmového festivalu v Cannes èi Zlatého
glóbu. V dobì uzávìrky našeho èasopisu se o nìm hovoøilo jako o nejžhavìjším kandidátu na letošního Oscara za
nejlepší zahranièní film. Úspìchy však
slaví nejen u kritiky, ale také u divákù,
jen v Maïarsku jej v prvních dnech od
uvedení zhlédlo na 20 tisíc lidí.
Zajímavé je, že filmoví tvùrci, vìtšinou
mladí lidé, se nejdøíve obrátili na producenty ve Francii, v Nìmecku a v Izraeli,
avšak neuspìli. Realizace se nakonec ujalo – dosti pøekvapivì – Maïarsko, rozpoèet byl èerpán pøevážné z jeho státního
fondu pro podporu kinematografie, v závìreèné fázi pak pøispìla menší èástkou
i Claims Conference.
V Praze probìhla nejdøíve pøedpremiéra v kinì Lucerna, pod záštitou Maïarského velvyslanectví a FŽO, oficiální
premiéra se odehrála o dva týdny pozdìji. Filmové recenze jsou vìtšinou velice pøíznivé, kritici vyzdvihují divácký
prožitek, který jde až na úroveò osobního fyzického traumatu. Hlavní hrdina se
od zaèátku do konce filmu stále pohybuje na plátnì, kamera ho zabírá z rùzných úhlù, pohybuje se za jeho zády
v dlouhých zábìrech, témìø ve stylu poèítaèových her. Ty nejdrastiètìjší scény
se naopak odehrávají rozostøeny v pozadí, jakoby v periférním vidìní, avšak se
zvuky a ruchy, které drásají smysly nejen senzitivních divákù.
Jak uvedl jeden z filmových recenzentù
… „Saulùv syn ... se vymezuje proti velkým, panoramatickým a melodramatickým vyprávìním o dìní ve vyhlazovacích
táborech. Ty èasto nabízely pohled, který
není z hlediska osobní perspektivy reálný.“ A jak dodává pøedstavitel hlavní role,
básník a dramatik Géza Röhrig: „Tenhle
film vámi dnes otøese víc než návštìva
Osvìtimi.“
tk
OSVÌTIMSKÉ ALBUM V MOSKVÌ
První týden v únoru 2016 probìhlo
v moskevské galerii Lumiere Brothers
Center for Photography slavnostní otevøení výstavy s názvem The Auschwitz
Album. Jedná se o pokraèování výstavy
Osvìtimské album, která byla v roce

VÌSTNÍK 3/2016

AKTUALITY

2015 prezentována v Domì fotografie
v Revoluèní ulici v Praze. Tehdy Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Galerií hlavního mìsta Prahy v Èechách
poprvé pøedstavilo kompletní soubor fotografií zachycující pøíjezd tzv. maïarských transportù do Osvìtimi-Bøezinky
na jaøe 1944 (viz Rch 8/2015). O výstavì se z médií dozvìdìli kurátoøi první
soukromé fotografické galerie v Moskvì založené v roce 1992 a ve spolupráci
s Èeským a Polským centrem v Moskvì
a izraelskou ambasádou zajistili realizaci výstavy i doprovodného programu.
Vernisáže v Moskvì se zúèastnil i kurátor
pražské výstavy M. Jelínek ze Židovského muzea v Praze, které fotografie pro
výstavu zapùjèilo. Výstava potrvá do
dubna a vzbudila velký zájem moskevských médií. Zároveò do 28. srpna probí° Auschhá obdobná výstava Albumet fran
witz v Židovském muzeu ve Stockholmu,
která také prezentuje zvìtšeniny zapùjèené ze Židovského muzea v Praze.
mj
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ
V SENÁTU
V tomto roce si pøipomínáme 71. výroèí
osvobození koncentraèního a vyhlazovacího tábora v Osvìtimi. V Èeské republice,
stejnì jako ve vìtšinì státù Evropské unie
a dalších zemích, je tento den pøipomínám
jako Mezinárodní den památky obìtí. Federace židovských obcí v Èeské republice
a Nadaèní fond obìtem holocaustu uspoøádaly 27. ledna 2016 již podesáté ve spolupráci s kanceláøí Senátu Parlamentu Èeské
republiky pøi této pøíležitosti vzpomínkové
setkání v Hlavním sále Senátu ve Valdštejnském paláci. Záštitu nad slavnostním
shromáždìním pøevzal pøedseda Senátu
Milan Štìch. Slavnostního setkání se zúèastnili ministrynì práce a sociálních vìcí
Michaela Marksová, ministr kultury Daniel Herman, námìstek ministra zahranièních vìcí Lukáš Kaucký a další. Za pamìtníky promluvili Asaf Auerbach a Èenìk
Rùžièka, prezident Výboru pro odškodnì-

ní romského holokaustu, závìreèné slovo
patøilo pøedsedovi FŽO Petru Papouškovi.
Koncertní vystoupení Dominiky Weiss
Hoškové na violoncello a výstava Stín
na duši… Vzpomínky a osudy pamìtníkù
z Karlových Varù a okolí byly dùstojným
kulturním doplòkem této politicky a spoleèensky významné akce.
Tradiènì se slavnostního shromáždìní
zúèastnili pamìtníci a pamìtnice šoa,
zástupci organizací, sdružujících bývalé
vìznì a vìzeòkynì koncentraèních táborù, a další obìti nacismu. Této pietní
akce se dále zúèastnili velvyslanci a velvyslankynì, vrchní zemský rabín a další
významné osobnosti.
ao
SIFREJ TORA
Na zasedání reprezentace pražské ŽO informoval vrchní pražský rabín David Peter o aktuálním stavu svitkù Tór ve funkèních pražských synagogách (Staronová,
Jeruzalémská a Vysoká). V souèasné dobì
je k dispozici pouze pìt svitkù, které odpovídají všem pravidlùm a je možné je
použít k pøedèítání. Minimálnì od 90. let
minulého století nezískala ŽOP žádnou
novou sefer toru. Tóry, které jsou ve všech
tøech synagogách k dispozici, jsou staré
90 i více let a jejich vìk má záporný vliv
na kvalitu pergamenu i na èitelnost jednotlivých písmen. Dle židovské tradice a halachy má každá funkèní synagoga mít minimálnì tøi košer svitky. Rabinát pøedložil
návrh na postupné vybavení pražských synagog novými svitky. V souvislosti s tím
rabín Peter informoval o své návštìvì Izraele, kde zjišt’oval cenu za jejich poøízení
a možnosti, kde je objednat. Èlenové reprezentace poté hlasovali o návrhu uvolnit
èástku jeden milion korun, rezervovanou
pro tento úèel v rozpoètu na rok 2016,
a všemi hlasy návrh schválili.
jd
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Tharoorovo vnímavé pøivlastnìní
zkušeností židovských bìžencù, které
využívá k tomu, aby zahanbil ty, kdo
pochybují o možnostech západních
vlád absorbovat miliony Syøanù, je paradoxní, když vezmeme v úvahu, jak
pøísnì napomíná ty – pøedevším Židy
a Izraelce –, kdo se odváží zmínit historii židovského utrpení v kontextu jeho
souèasných projevù. Pøehled jeho prací
prozrazuje, že Tharoor používá pøirovVlna bìžencù prchajících pøed válkou
nání s tématem holov Sýrii a ostré protesty
kaustu jen tehdy, když
proti jejich pøijímání
to vyhovuje jeho poliv Evropì a v Americe
tickým cílùm, a kritiinspirovaly pøirovnání
zuje je jako levnou
mezi syrskými uprchlíV èem se liší syrští uprchlíci a Židé za holokaustu
propagandu, když se
ky a evropskými Židy,
použijí v pøípadech,
kteøí se pøed sedmdesáti lety snažili uniknout z nacistických jsou Osvìtim. Roku 1939 navíc neexisto- s nimiž nesouhlasí. (…)
drápù. „Lidé, kteøí zavírají dveøe pøed val Stát Izrael, aby chránil pronásledované
syrskými uprchlíky, se neliší od tìch, evropské Židy, zatímco dnes tu máme nì- SKUTEÈNÉ PONAUÈENÍ
kdo roku 1939 zavírali dveøe pøede kolik okázale bohatých arabských mus- I já se domnívám, že argumenty, které
mnou a mou rodinou,“ prohlásil Aryeh limských zemí, které pro pomoc svým uvádìjí rùzní republikánští funkcionáøi
a aspiranti na nì proti pøijetí syrských
Neier, emeritní prezident Open Society bratrùm v nouzi témìø nehnuly prstem.
Když se mluví o složitìjším problému bìžencù, jež mají Spojené státy absorboInstitute, který jako dítì utekl z nacistického Nìmecka s rodièi do Velké Britá- asimilace: zatímco se nikdo nemusel ani vat, jsou fakticky pochybné a morálnì
nie. „Tento sílící povyk, aby se zabráni- ptát, zda židovští uprchlíci z Evropy sdí- nepøijatelné. Tìch deseti – èi sta – tisíc
lo vstupu lidem prchajícím pøed smrtí, lejí liberální demokratické hodnoty ubožákù, kteøí prchají ze syrské kostninám pøipomíná paroloï St. Louis s ná- americké spoleènosti, nebo spíše pod- ce, se není tøeba bát. Ale naznaèovat, že
kladem židovských uprchlíkù, kteøí ne- lehnou radikalizaci globálního teroris- každý, kdo vyjádøí jakoukoli skepsi týsmìli roku 1939 pøistát na Floridì,“ na- tického hnutí, totéž nelze úplnì tvrdit kající se dlouhodobých úèinkù masové
psal komentátor listu Washington Post o dnešních Syøanech. (Tato poznámka muslimské migrace na Evropu, je naD. Milbank. Ale teprve blog jednoho se týká spíše Evropy než Ameriky, kte- prostý padouch, je pøesnì ten druh škodz Milbankových kolegù zpùsobil, že to- rá je v asimilaci imigrantù – muslimù èi livé diskuse, který pøispìl k stále se horto pøirovnání zaplavilo internet. Ishaan jiných – mnohem zdatnìjší.) Ti, kdo šící politické situaci starého kontinentu.
Tharoor zdùraznil, že dle Gallupova prù- jako Tharoor, bezstarostnì pøedpoklá- Zdejší frustrovaní volièi, jimž hlavní
zkumu nesouhlasilo roku 1939 61 pro- dají, že pouze xenofobové by si mohli strany léta vysvìtlovaly, že zabývat se
cent Amerièanù s tím, aby zemì pøijala dìlat hlavu s masivními spoleèensko- kulturními a ekonomickými dùsledky
10 tisíc židovských uprchlických dìtí, kulturními zmìnami, které èekají Evro- imigrace je naprosto rasistické, se nyní
což bylo shodou okolností naprosto stej- pu již rozhozenou ekonomickou stag- utíkají ke krajnì pravicovým stranám.
nì tolik, kolik syrských bìžencù se zavá- nací a spoleèenskými sváry, by si mìli Francií poèínaje a Švédskem konèe,
zala pøijmout Obamova administrativa uvìdomit, že asimilace muslimských všude bodují nacionalistické strany.
Na oživení šovinistických postojù
roku 2016. Autor dodal: „Dnešní tøíletý komunit v Evropì, a to i tìch, které zde
syrský sirotek jako by byl oním židov- žijí celé generace, je nešt’astný prùšvih. v Americe ovšem nemají podíl jen xenoSnad by si mìli pøeèíst varování, jež po- fobní konzervativci, ale i izolacionistiètí
ským dítìtem z Nìmecka.“
Vnášení holokaustu do souèasných važoval za nutné sdìlit uprchlíkùm nì- pokrokáøi. V èele s prezidentem Spojepolitických debat je nanejvýš choulosti- mecký ministr vnitra. Thomas de Maizié- ných státù posvìtili politiku nevmìšovávé, a co se týèe analogie, je tato urèitì re oznámil: „Každý, kdo k nám pøichází, ní se vùèi režimu Bašára Asada, jehož
pøípadnìjší nežli šoková kampaò Spo- musí vìdìt, za èím stojíme: Tato zemì je plenìní v Sýrii vedlo k 300 tisícùm mrtleènosti pro etické zacházení se zvíøaty nanejvýš oddaná Židùm a Státu Izrael. vých a polovinì zemì na útìku. Ti, kdo
nazvaná Holokaust na talíøi. Tvùrci Tato zemì má velmi dobrý dùvod pro by skuteènì pøijali za své univerzální pokampanì pøímo ztotožnili vìtšinu jedlí- to, aby chránila židovský život a pod- nauèení z holokaustu „Nikdy víc“, by
porovala jeho svobodné projevy. Tato uèinili vše, co by bylo v jejich silách,
kù masa s Himmlerem èi Mengelem.
zemì je místem, kde by Židé už nikdy aby ukonèili pøíèinu uprchlické krize –
nemìli žít ve strachu pøed pronásledo- vražedné barbarství Asadova režimu,
ROZDÍLY
Ale: Je sice pravda, že mnoho reakcí na váním.“ Ponìkud dìsivì ironický doda- stejnì jako vítìzní Spojenci znièili nacissyrskou uprchlickou krizi bylo krutých, tek k Tharoorovì analogii s holokaus- tické Nìmecko, trýznitele Židù a nepøítele samotné lidské civilizace.
nicménì existuje nìkolik zcela legitim- tem, nepøipadá vám?

Text JAMESE KIRCHICKA, spolupracovníka Foreign Policy Initiative a bývalého novináøe Rádia Svobodné Evropy, se
zabývá uprchlickou krizí z pohledu
USA, dotýká se však i jejích evropských
dùsledkù a (i v našich médiích) používané analogie s holokaustem. Pro potøeby Rch je text krácen, celý jej lze èíst
na www.tabletmag.com. (Pøeklad am.)

ních a nerasistických dùvodù, proè se
touto vlnou znepokojovat. A nelze samozøejmì pominout dùležité rozdíly
mezi zoufalou situací evropských Židù
roku 1939 a dnešními Syøany.
Na rozdíl od pasažérù odmítnuté lodi,
která se musela vrátit k evropským bøehùm, syrští uprchlíci neprchají pøed jistou
smrtí. Odcházejí z uprchlických táborù
v Jordánsku, Libanonu a Turecku a ty –
jakkoli neskýtají dokonalé podmínky – ne-
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BOŽÍ PØÍTOMNOST
Když Bùh oslovil Mošeho z hoøícího
keøe, øekl: Já jsem Hospodin, Bùh
Avrahamùv, Jicchakùv, atd., a Moše si
zakryl oblièej. Podle názoru rabi Jehošuy ben Korcha v Midraši Šemot raba
k tomuto verši to byla jedineèná chvíle
pro to, aby se mu zjevil majestát Hospodinùv, a nemìl si zakrývat oblièej.
Pozdìji prosil, aby mu Bùh ukázal svùj
majestát, ale nebyla již pro to vhodná
chvíle a Bùh mu odpovìdìl: není èlovìka, který by mne spatøil, jsa naživu
(2M 33). Rabi Hošia naopak tvrdil, že
udìlal správnì, když si zakryl svùj oblièej z úcty pøed Boží pøítomností, tím
si zasloužil výraz svého oblièeje, tzn.
jeho záøící kùži. Pražský Maharal
k tomu v Gvurot Hašem 24 øíká, že to
je správný výklad. Od Mošeho bylo
správné, že si cudnì zakryl svou tváø;
tím si zasloužil záøící oblièej, ponìvadž se øídil cudností a úctou. Poté mu
pøišel niterný Majestát, a to bylo svìtlo Boží na jeho oblièeji. Ponìvadž Majestát, to je svìtlo, jak je psáno u Jechezkela (43,20): Zemì svítila jeho
Majestátem.
A když pak Moše sestupoval z hory
Sinaj, nevìdìl, že z toho, že s ním Bùh
mluvil, srší kùže jeho oblièeje svìtlem.
A když Mošeho spatøili Aharon i všichni synové Jisraele…báli se k nìmu pøiblížit atd., a když s nimi Moše pøestal
hovoøit, dal na svùj oblièej masku.
Kdybychom tedy byli pøítomní dalším
událostem, popisovaným v Tóøe, mìl
by Moše rabenu svùj oblièej opatøen
maskou. To platí i pro den, kdy Bùh
Mošemu pøikázal postavit z vyrobených souèástí pøíbytek Božího majestátu: V den prvního novoluní, prvního
dne prvního mìsíce, vztyè pøíbytek stanu setkání atd., a tak se stalo, že prvního mìsíce druhého roku, prvního dne
mìsíce, byl vztyèen pøíbytek. A když
Moše pøíbytek vztyèoval, podával jeho
podstavce, vkládal jeho fošny a podával jeho závory a vztyèoval jeho sloupy. A rozprostøel nad pøíbytek stan
a shora dal na stan pokrývku, jak Mošemu pøikázal Hospodin.
Nejtìžší práce, až po ty, které byly
pro normálnì rostlého èlovìka nemožné vykonat, jako rozprostøení stanu na pøíbytek, vykonával Moše sám.
Pøesto dokonèil dílo ještì téhož dne,
kdy mu Bùh pøikázal je udìlat. Z hlediska kritického rozumu je to absurdní, ale když si pøipomeneme masku na
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Ivan Steiger: Vystup ke mnì na tu horu a buï tam
(2M 24,12). Z knihy Bible v kresbách.

jeho svítícím oblièeji, jímž vyzaøovalo svìtlo Božího majestátu, pochopíme, že si, skryt v nitru svého služebníka, vlastnì svùj pøíbytek mezi lidmi
stavìl Bùh sám.
I zahalilo stan setkání mraèno
a Hospodinùv majestát vyplnil pøíbytek. A po tu dobu, co se na nìm usadilo
mraèno, a Hospodinùv majestát vyplòoval pøíbytek, nemohl Moše vstoupit
do stanu setkání. Proto Tøetí kniha
Tóry zaèíná ponìkud neobvykle slovy:
I zavolal Mošeho a mluvil s ním Hospodin ze stanu setkání, aèkoli by bylo
obvyklejší umístit podmìt (Hospodin)
na zaèátek vìty. Moše rabenu, když Boží
majestát naplnil pøíbytek, nemohl
vstoupit bez vyzvání. Stejnì jako pøi
zjevení na Sinaji: Když se Hospodinùv
majestát usídlil na hoøe, mraèno jej zakrývalo šest dní, a sedmého dne zavolal Mošeho zevnitø toho mraèna.
Podstatný rozdíl mezi tímto a oním
zavoláním spoèívá ale v tom, že z pøíbytku zavolal Bùh Mošeho, jehož oblièej sršel svìtlem Majestátu. Lze tedy
øíci, že aèkoli Tóra pøedkládá svému lidskému ètenáøi stavbu Božího pøíbytku
formou, jež èlovìku vnuká pøedstavu
o nadlidské velikosti jeho stavitele, pøesto nakonec staví Božího muže, naplnìného svìtlem Božského Já, na úroveò
náležející Božímu stvoøení, a co víc,
Boží majestát už pøitom naplòuje svatyni. O tom právì svìdèí první slova Tøetí
knihy Mojžíšovy, vajikra, i zavolal.

Leckdy je èlovìk právem pøirovnáván k Božímu pøíbytku, protože
jeho tìlesnou schránku naplòuje
duše. Tím spíše se však vnucuje
otázka, jaký význam pøikládá Tóra
pøíbytku Božího majestátu, postavenému v poušti nebo v Jeruzalémì,
a proè si jej Bùh postavil, jak je øeèeno v Šírat ha-jam: Ty pøivedeš jej
(svùj lid), na hoøe své vysadíš, na
místì, které svým pøíbytkem uèinil
jsi, ve svatyni, pane náš, kterou jsi
pøipravil? Je-li Bùh pøítomný v nejsvìtìjší svatyni lidského nitra, proè
stavìt pøíbytek ve svìtì? A hlavnì,
proè si má stavìt Boha mimo sebe,
jak øíká král David ve svém žalmu
(16, 8–10): Navždy jsem si Hospodina postavil naproti sobì!
Na to si však básník odpovídá sám:
Proto se radovalo mé srdce a mùj majestát jásal, že také mé tìlo ulehne
v bezpeèí. Ponìvadž ty mou duši (nafši)
neopustíš, šeolu nevydáš, nedáš svému
zbožnému spatøit zánik! Stavìt si Boha
naproti sobì znamená v dùsledku ujištìní, že smrt nepostihne ani tìlesnou
schránku duše. David proto nepoužívá
v této souvislosti pro duši pojem nešama, oznaèující od tìla oddìlenou úroveò lidské duše, ale nefeš, pod nímž je
chápána duše na úrovni nejbližší tìlu:
Duše tìla je v krvi, proto jsem vám ji
dal na oltáø, aby usmiøovala za vaše
duše. (2M 17, 11) Pøíbytek je pøitom ve
všech podrobnostech chápán jako obraz
svìta, jelikož ta zemì zahrnuje plnost
Jeho Majestátu (Ješ 6, 3) a není místa,
jež by bylo prázdné od Boha (Zohar).
I posvátná symbolika stanu setkávání
se vztahuje k tomuto svìtu: symbolika
sedmi svìtel, dvanácti pøedkladných
chlebù ve svatyni a dvojice cherubù ve
svatyni nejsvìtìjší. Schránka s dvojicí
zlatých cherubù (a dvìma deskami Desatera uvnitø) pøedstavuje skrytý Boží
trùn. Proto se hlas, sestupující z nebes,
jak vysvìtluje Raši, neozýval ani od
jednoho z cherubù, ale rozmlouval mezi
nimi. Zachování èlovìka jako jednoty
tìla a duše pro svìt pøíští (olam ha-ba)
je pøedpokladem stejného obrazu a koneènì i vztahu mezi Majestátem v èlovìku a v pøíbytku: každý spravedlivý
sedí na svém trùnu, kochaje se záøí
Boží pøítomnosti. A z toho se raduje
Davidovo lidské nitro (srdce) a nad tím
plesá i jeho Majestát.
EFRAIM K. SIDON,
vrchní zemský rabín
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PURIM
„Snažili se nás povraždit, zvítìzili jsme,
tak si sednìme a jezme.“ Tímto rèením
lze shrnout øadu židovských svátkù. Základem židovských domovù po celém
svìtì je kuchynì a všechny svátky se
odehrávají nejen v synagoze, ale také
u jídelního stolu. Vzpomeòme si na jídla,
na kterých si pochutnáváme bìhem roku:
macesy na Pesach, tvarohový koláè
a blincesy na Šavuot, bramboráèky na
Chanuka, kreplach v pøedveèer Jom kipur a Hamanovy uši na Purim. Spousta
tìchto pokrmù má symbolický význam.
V tomto mìsíci slavíme Purim. Kromì povinnosti vyslechnout Megilu Ester a obdarovávání potøebných bychom
tento svátek mìli oslavit i sváteèním pokrmem na poèest toho, že se Židùm podaøilo vyváznout z rukou Hamana, který
je chtìl vyvraždit.
Samotný purimový pøíbìh zaèíná popisem hostiny, již poøádá král Ahašveroš,
a dalších nìkolik èástí megily se odehrává u jídla. Hlavní aktéøi jsou Žid Mordechaj a Haman. Aèkoli to v pøíbìhu není
øeèeno pøímo, existuje mezi nimi prastaré
pouto. Mordechajovým pøedkem byl král
Saul a Hamanovým Amalek. Amalekovi
lidé napadli Židy putující k pøijetí Tóry.
Proè Amalek a Haman útoèili na Židy
a co s tím má spoleèného jídlo?
Jídlo patøí k základním životním potøebám. Ale to, jak k nìmu pøistupujeme,
vypovídá o tom, jací jsme. Zákony o košer stravì èiní z jídla náboženský skutek.
Nejíme jen proto, abychom se najedli, ale
abychom uctili stvoøitele a uèinili tento
svìt svatým. Proto též pøed jídlem pronášíme požehnání.
Právì to, že judaismus využívá každou
pøíležitost, aby spojil fyzické èiny s duchovní sférou, Hamana a Amaleka tak
rozèilovalo. Pøi hostinì, kterou uspoøádal
král Ahašveroš, se nápoje nalévaly ze
starých nádob. Tyto nádoby byly uloupeny z prvního Chrámu a patøily k posvátným pøedmìtùm, které používali koheni
pøi chrámové bohoslužbì.
Tím, že je král nechal takto používat,
podílel se na jejich znesvìcení a popíral
Boží existenci. Hostina se konala jen
proto, aby lidé uspokojili svùj apetit.
Naproti tomu skutky, jimiž každodennì –
vèetnì košer jídla – plníme svaté pøíkazy,
nás pøibližují Bohu. A to byla podstata
problému, který pro Amaleka a Hamana
pøedstavoval Mordechaj a Židé.
BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – bøezen 2016
adar I. – adar II.
4. 3. pátek
5. 3. sobota

10. 3. ètvrtek
11. 3. pátek
12. 3. sobota

18. 3. pátek
19. 3. sobota

23. 3. støeda
24. 3. ètvrtek
25. 3. pátek

Staronová synagoga

veèerní bohoslužba

VAJAKHEL 2M 35,1–38,20
mf: 2M 30,11–16; hf: 2Kr 12,1–17
mincha
konec šabatu
1. den Roš chodeš adar II.
2. den Roš chodeš adar II.
veèerní bohoslužba

1. 4. pátek
2. 4. sobota

17.15 hodin
18.39 hodin
17.42 hodin

ŠABAT HAFSAKA RIŠONA

PEKUDEJ 2M 38,21–40,38
hf: 1Kr 7,51–8,21
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

17.20 hodin
18.50 hodin
17.54 hodin

ŠABAT ZACHOR

VAJIKRA 3M 1,1–5,26
mf: 5M 25,17–19
hf: 1S 15,2–34
mincha
konec šabatu
pùst Esteøin

17.30 hodin
19.02 hodin

PURIM
ŠUŠAN PURIM

veèerní bohoslužba
26. 3. sobota

17.31 hodin

ŠABAT ŠKALIM

18.05 hodin

ŠABAT HAFSAKA ŠENIJA

CAV 3M 6,1–8,36
hf: Jr 7,21–8,3; 9,22–23
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

17.45 hodin
19.13 hodin
19.16 hodin

ŠABAT PARA

ŠMINI 3M 9,1–11,47
mf: 4M 19,1–22; hf: Ez 36,16–38
mincha
19.00 hodin
konec šabatu
20.26 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 4. 3. od 17.30 hodin
a 18. 3. od 17.50 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha

Ve støedu 23. 3. v 19 hod. se koná purimová oslava a kantilace Megilat Ester.
Kabalat šabat každý pátek od 18.00 hodin.
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RÁD SA VRACIAM

S Petrom Gerom nielen o architektúre a urbanizme
Peter Gero (1942), urbanista – architekt. Narodil sa v Bratislave, kde aj
vyštudoval na Stavebnej fakulte. Patrí
k emigrantom roku 1968, do Nemecka
odišiel krátko po 21. auguste. Rodièia
a neskôr aj sestra ho
nasledovali. V Hamburgu sa prepracoval
do pozície riadite¾a
odboru plánovania a výstavby a v tejto pozícii
významne ovplyvnil
súèasný vzh¾ad severonemeckej metropoly.
Po roku 1995 žije
a pracuje v Nemecku
aj na Slovensku. Je
èlenom komory èeských architektov, èlenom Dozornej rady
bytových
podnikov
Hamburgu, odborným
garantom
procesu
Trenèín-City a tiež vysokoškolským pedagógom na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. S Petrom Gerom sa zhováral Jaro Franek.
Tvoja rodina prežila holokaust za
zaujímavých a dramatických okolností. Môžeš k tomu povedat’nieèo?
Osud mojich rodièov bol podobný
mnohým iným. Otca zatkli a odviezli
v decembri 1944 priamo z bytu, kde
sme bývali, matku a teda aj mòa nedeportovali, pretože mali mylnú informáciu, že židovského pôvodu je len
otec. Najprv bol v zbernom tábore
v Seredi, potom ho deportovali do
Sachsenhausenu. Absolvoval aj „pochod smrti“, zhodou okolností v tej
istej skupine, kde bol aj otec Fedora
Gála. Matke sa neskôr podarilo získat’
ubytovanie v podnájme u rodiny, ktorej syna pripravovala na maturitu. Tá
rodina vedela o našom židovskom
pôvode, ale zatajovala nás pred úradmi. Je zaujímavé, že po roku 1989
sme sa snažili, aby získali ocenenie
Spravodlivý medzi národmi ude¾ované Jad vašem, ale rodina si nepriala
žiadnu publicitu a ocenenie odmietla

prevziat’. Mali obavy, že by im to mohlo uškodit’.
V povojnovom období bol otec
(vyštudovaný právnik) èlenom èeskoslovenskej delegácie pri medzinárod-

vodným oèakávaniam znaène predåžila.
Stretla sa s príbuznými, ktorých sme prv
nemohli navštívit’, absolvovala ulpan,
dobre sa nauèila ivrit, získala aj náboženské vzdelanie, spoznala izraelskú
spoloènost’. Za rodièmi do Hamburgu
prišla až roku 1971 a neskôr sa zamestnala v miestnej židovskej komunite.
Mala na starosti prácu s prist’ahovalcami. Najèastejšie to boli
prist’ahovalci z krajín
bývalého Sovietského
zväzu. Dnes má hamburgská obec asi tisíc
èlenov, tvoria ju z väèšej èasti prist’ahovalci
a menší poèet èlenov
domáceho pôvodu.
Obec v Hamburgu je
tradiène liberálna,
v minulosti bola málo
religiózna, ale dnes,
pod vplyvom emigrantov z východu do nej
patria aj ortodoxní Židia a Lubavièi.

Žiješ v Nemecku. Ako
sa tam zmenila atmoPeter Gero. Foto archiv.
sféra?
nom súdnom dvore v Norimberku, Atmosféra sa menila kontinuálne.
ktorú viedol generál Bohuslav Eèer. Spomínam si, že v poèiatkoch pobytu
Mal na starosti predovšetkým prípad v Nemecku sme bývali v podnájme.
Dietera Wislicenyho, ale vypoèúval aj Náš domáci bol ve¾mi dobrý èlovek,
Hermanna Göringa. Od Amerièanov povolaním lekár. Bol to alkoholik,
dostal ponuku na právnické miesto každý veèer konzumoval znaènú dávv New Yorku, odmietol ju. V tom èase ku tvrdého alkoholu a následne nám
veril, že v Èeskoslovensku vznikne hovoril: „Neostávajte v tejto krajine,
nová spravodlivejšia spoloènost’.
Nemecko nie je pre vás. Toto je krajina antisemitov.“ Jeho tvrdenie ma
Ako sa v rodine prejavoval fenomén znepokojovalo. V tom èase boli kražidovstva, èo z tradícii ste v rodine jinské vo¾by, v ktorých kandidoval na
dodržiavali?
miesto mešt’anostu Hamburgu pán
V našej rodine sa židovské tradície ne- Herbert Weichmann, ve¾mi dôstojný
udržiavali, výnimkou bol starý otec, starý pán, praktizujúci Žid. Vo voktorý bol èlenom aj funkcionárom ži- ¾bách vyhral. Vtedy som si povedal,
dovskej náboženskej obce v Trnave. že ak je toto možné, tak situácia v NeAle rodièia prezentovali postoj, že „te- mecku nie je taká zlá, ako si myslí náš
raz je nová doba a všetci budeme rovna- domáci. Už vtedy sme si všimli, že
kí“, židovstvo v náboženskom zmysle verejné hlásenie sa k židovskému
do tohto modelu jednoducho nepatrilo.
pôvodu bolo (na rozdiel od vtedajšieho Èeskoslovenska) normálna vec. Èo
Pokia¾ viem, tvoja sestra bola v Ham- sa však v posledných rokoch v Neburgu èinná v miestnej židovskej mecku zmenilo, to sú otázky bezpeèkomunite. Aký bol tam komunitný nosti a ochrany židovských objektov.
život?
Každú židovskú školu, synagógu a poSestra bola v lete 1968 v Izraeli a po 21. dobný objekt dnes chráni policajná
auguste si tamojší pobyt voèi pô- alebo iná ochranka.
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V poslednom období sa pod zmenu
spoloèenskej atmosféry podpísala obrovská uteèenecká vlna, ktorá zaplavila Nemecko. Jedná sa o migrantov,
ktorých bude pravdepodobne t’ažko
integrovat’ do nemeckej spoloènosti.
Nepocit’ujú voèi hostite¾skej krajine
vïaènost’, skôr sa domáhajú svojich
„práv“. Dôsledky tejto migraènej vlny
neviem odhadnút’, môže viest’k neželanej radikalizácii spoloènosti a v tejto
súvislosti som rád, že máme byt aj
v Bratislave.
Zvláštnou historkou tvojho života
je spoloèné tlaèenie koèíkov tvojej
mamy (s tebou v koèíku) a manželky Hansa Ludina, pani Ludinovej
(s Malte Ludinom v koèíku) v roku
1944. Naozaj sa vaše mamy stýkali?
Vedela pani Ludinová, „kto je kto“?
/Hans Elard Ludin (1905–1947), presvedèený nacista, vyslanec tretej ríše
na Slovensku. Amerièania ho po vojne
odhalili, zatkli a vydali do Èeskoslovenska. Národný súd v Bratislave ho
odsúdil na trest smrti, ktorý bol vykonaný 9. prosince 1947. Obžaloba argumentovala aj Ludinovým podielom
na vyvraždení podstatnej èasti slovenských Židov.
Syn vyslanca Hansa Ludina, Malte
Ludin (narodený 1942 v Bratislave),
je nemecký filmár, ktorý nakrútil
r. 2005 pozoruhodný dokument o svojom otcovi (Zwei oder drei Dinge, die
ich von ihm weiss). Dokument odohrávajúci sa èiastoène v rodinnom
prostredí autora odha¾uje hlboký rozpor medzi realitou a rodinnými legendami, ktoré mali popraveného otca
predstavovat’ v pozitívnom svetle. Slovenská mutácia filmu sa stretla s diváckym záujmom a bola prezentovaná
aj vo vysielaní STV./
Tá story je pravdivá. Moja mama sa
zoznámila s pani Ludinovou náhodne.
Obidve mali malé deti, tlaèili koèíky,
mama hovorila nemecky. Potom vyh¾adala prítomnost’ pani Ludinovej,
keï boli v Bratislave „chytaèky“ Židov. Pre mamu predstavovala prítomnost’pani Ludinovej bezpeèie. Žiaden
gardista, ¾udák, alebo policajt by si
nedovolil obt’ažovat’manželku nemeckého vyslanca, alebo niekoho v jej
spoloènosti. To bol dôvod, preèo sa
držala v jej prítomnosti. Èo sa týka

otázky, èi pani Ludinová vedela, kto
je kto, tak som presvedèený, že nie.
Bola ve¾mi lojálna k svojmu manželovi a aj k režimu, ktorý zastupoval.
S Malte Ludinom som sa zoznámil
po rokoch, keï som už žil v Nemecku. Ludin vtedy zaèal pracovat’na filme, ktorý mal ukázat’život jeho otca.
Chcel môjmu otcovi položit’ otázky
oh¾adne procesu s jeho otcom. Môjmu otcovi ani mne nebolo jasné, aký
film to bude. Mohlo sa jednat’o snahu
oèistit’vyslanca Ludina a vykreslit’ho
v pozitívnom svetle. Môj otec sa obával, že jeho svedectvo by mohlo byt’
zneužité a odmietol sa stretnút’(a ani
sa nestretol) s Malte Ludinom. Odkázal ho na bratislavské archívy, kde
sú doklady o súdnom procese s jeho
otcom a v rovnakom duchu mu odporuèil kontakt na slovenských historikov
– Ladislava Lipschera, Ivana Kamenca
a Katku Hradskú. Napokon sa naše
obavy ukázali ako zbytoèné a film,
ktorý „mladý“ Ludin nakrútil, je voèi
jeho otcovi a voèi obrazu, ktorý si
o òom vytvorili v rámci rodiny, silne
kritický.
Býval a študoval si v Bratislave. Ako
vnímaš premeny mesta? Èo sa stalo
so Starým Mestom v tvojom videní?
V Bratislave som študoval inžinierske
stavby, bol to dobrý zaèiatok, ale
vzdelanie som si v Nemecku rozšíril.
V Západnom Berlíne som študoval
urbanistiku a potom som pracoval
v Hamburgu, spoèiatku v skupine,
ktorá navrhovala dizajn staníc metra,
potom v rôznych funkciách v rámci
mestskej správy. Napokon som bol 12
rokov „vedúci stavebný riadite¾ rozvoja mesta“. Ak sa mám vyjadrit’
k Bratislave, tak ako nešt’astie vidím
znaènú fragmentalizáciu celého verejného priestoru. Je to dané tým, že
mesto neustrážilo svoj potenciál rozvoja a vzdalo sa pozemkov v centre,
ale aj v mestských èastiach, bez vytvorenia konceptu rozvoja mesta. Tým
sa stali èisto ekonomické parametre
rozhodujúce a verejný záujem bol potlaèený, vlastne sa ani nedefinoval.
Tvorba verejných priestranstiev, zaèlenenie urbanistických celkov do infraštruktúry, doprava, zeleò atï. viedli
k dnešnej situácii, ktorú vnímam ako
postupnost’premárnených šancí. Kri-

ticky vnímam aj ve¾mi homogénnu
štruktúru vlastníckych práv v bytovom
segmente. Skoro celý bytový fond je
privátny, takmer nejestvujú komunálne
a štátne byty. To znižuje mobilitu a rôznorodost’spoloènosti a ekonomiky.
Ale to najhoršie, èo stojí za mnohými spomenutými problémami, to je korupcia. Všetci o nej vieme, hovorí sa
o nej, ale niè závažné sa proti korupcii
nekoná. Korupcia nièí spoloènost’,
spôsobuje odchod mladých a schopných ¾udí, ktorí sú èasto úspešní v zahranièí, ale Slovensko stráca ich tvorivý potenciál. Okrem korupcie je tu aj
skutoènost’, že o Bratislave èasto rozhodujú ¾udia, ktorí nemajú k mestu
vzt’ah, nevážia si mestskú, ale èasto ani
svoju súkromnú zeleò, chýba im empatia k prostrediu. Osobne som však
optimista a verím v pozitívny vyvoj.
Vyžaduje si to však silnú obèiansku angažovanost’. Oèakávat’, že zmeny prídu
samé od seba a „zhora“, to bol jeden
z princípov totalitného režimu.
Bratislava má ve¾ký potenciál v živom a obývanom historickom centre.
Ve¾a európskych miest bojuje s nasadením za znovuoživenie centrálnych
mestských èastí, ktoré sa v 70. a 80.
rokoch vy¾udnili. Trvá to desat’roèia
a mestá to stojí vysoké finanèné náklady. Aj tu sa treba uèit’z chýb iných.
Bratislava by mala mat’koncept, ako
zabránit’ chybám, ktoré sa približne
pred 30 rokmi urobili v iných európskych metropolách. Obývané centrum
sa môže ¾ahko stratit’, a to sa t’ažko
napráva. V historickom meste treba
zvýšit’ kvalitu životného prostredia,
zabránit’premenám bytov na kancelárie, obmedzit’, prípadne vylúèit’z centra kasína a herne a udržat’infraštruktúru.
Si èlenom bratislavskej židovskej
obce, ako sa cítiš na jej pôde?
Ve¾mi oceòujem uvo¾nenú atmosféru
bratislavskej židovskej obce, mám tu
mnoho priate¾ov a známych, cítim sa
ve¾mi dobre. A rovnako tu máme
s manželkou viacerých priate¾ov
z majoritnej spoloènosti, sú to tolerantní a rozh¾adení ¾udia, môžeme sa
otvorene zhovárat’ o akejko¾vek téme, rozumieme si. Do Bratislavy sa
rád vraciam.
JARO FRANEK
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vyhnaly z Kutné Hory a Prahy do Vídnì. Vrcholem této trojice kladných hrdinù je ovšem T. G. Masaryk a jeho znáO televizním filmu Zloèin v Polné
mé vystoupení proti povìøe rituální
První dvì nedìle v únoru mìli diváci zpravodajství o posledních událostech vraždy a zpùsobu vyšetøování celého
ÈT pøíležitost zhlédnout nový dvoudíl- v mnoha národních, stranických i otevøe- pøípadu (brožura Nutnost revidovati
ný film Zloèin v Polné režiséra Viktora nì antisemitských listech. Nejpodrobnìj- proces polenský a èlánky v tisku). Na
Polesného, vìnovaný událostem hilsne- ším obrazovým zpravodajem byla nedìlní Masarykovu „opovážlivost“ reagovali
riády, tedy pøípadu, kdy byl v bøeznu pøíloha Pražského
nacionalistiètí stu1899 obvinìn v Polné u Jihlavy židov- illustrovaného kurýdenti na Karlovì
ský mladík Leopold Hilsner z rituální ru, z nìhož tvùrci
univerzitì násilnývraždy. Aèkoli se tvùrci poctivì snažili filmu zøejmì také
mi demonstracemi,
o vìrné zachycení pøípadu, výsledek èerpali pøi rekonkteré jsou ve filmu
prostøedí
není pøíliš pøesvìdèivý – ani jako doku- strukci
rovnìž zachyceny.
a výbìru hercù. Nejment, ani jako hraný film.
Je nutno ocenit
pùsobivìjší kreslené
herecký výkon Karnebo inscenované
DOBOVÉ PRAMENY
la Heømánka ml.,
Jak známo, není v tomto pøípadu o do- výjevy byly šíøekterý citlivì ztvárnil
kumenty všeho druhu nouze: Byla to ny na pohlednicích,
zmateného a situaci
patrnì vùbec první moderní mediální tehdy novém méne zcela chápajícího
aféra, o níž informovala a komentovala diu, jejichž poèet
Leopolda Hilsnera,
ji nejen tehdejší média v celém Rakous- (vèetnì inscenované
vìrohodnì pùsobil
ko-Uhersku, ale i všechny významné Hilsnerovy poprai vyšetøující soudce
Co se s ním dìje, moc nechápe: obvinìný Hilsner.
listy v Evropì. Podobnì jako tomu bylo vy) jde pøinejmenBaudyš (Fr. Nìmec)
bìhem Dreyfusovy aféry, která v dobì, ším do stovek a které úèinnì ovlivòovaly a ovšem i T. G. Masaryk v podání Karla
kdy zaèínal proces s Leopoldem Hilsne- svìdky a porotce i celou veøejnost bìhem Rodena. Ponìkud ménì výrazná byla borem, trvala ve Francii již pøes ètyøi roky. procesù.
hužel postava pøíliš rozvážného a „koByly dostupné nejen veøejnì publikovarektního“ Auøedníèka (J. Plesl). Nejpøené protokoly ze soudních pøelíèení, ale HLAVNÍ POSTAVY
svìdèivìji však hráli – jak už to bývá –
také rozsáhlé komentáøe v pražském, ví- Pokud jde o rekonstrukci událostí, nelze pøedstavitelé výraznìjších záporných rolí:
deòském èi berlínském tisku, od podrob- filmu na první pohled nic vytknout. Autor pøedevším oèividnì prolhaný svìdek, vyných popisù zloèinu, zpùsobu jeho vyšet- scénáøe (Václav Šašek) a jeho odborný sloužilý voják Pešák (M. Etzler) a horlivý
øování až po èetné teorie jeho výkladù. konzultant, právník a historik Stanislav strážmistr Klenovec (L. Veselý), který
Ještì výstižnìjší a bezprostøednì pùsobící Balík nepochybnì peèlivì prostudovali svými unáhlenými výroky a zatèením
jsou kreslená zpravodajství ze soudní sínì, vìtšinu dostupných dobových materiálù Hilsnera celou aféru odstartoval, èi otevfotografické podobizny hlavních aktérù (v èemž jim jistì pomohla neobyèejnì øenì antisemitští èlenové obèanského vya dokumentace dalších míst s pøípadem fundovaná a skvìle napsaná kniha Jiøího šetøovacího výboru v Polné. Ponìkud
spojených (pøedevším samotného „místa Kovtuna Vražda v Polné, Praha 1994).
matnì naopak pùsobil mladoèeský politik
Pøi množství do pøípadu zapletených Baxa (O. Kavan), který se v Hilsnerovì
èinu“ a nalezení zavraždìné Anežky Hrùzové na okraji lesa nedaleko Polné). Do- postav a událostí však bylo hlavní otáz- pøípadu angažoval velmi výraznì a svou
kou dramaturgie, na roli v procesu nepokrytì využíval jako
jaké postavy a souvis- pøíspìvek ke kampani na post pražského
losti pøípadu se má primátora.
filmové zpracování
zamìøit pøedevším. ZASNÌNÝ OBRAZ
Tvùrci zdaøile zdù- Lze øíci, že jak samotné zpracování pøíraznili nejen osud padu, tak výbìr a výkony hercù byly
hlavní obìti – Leo- v podstatì velmi dobré a promyšlené.
polda Hilsnera –, ale Proè je však výsledný dojem tak neurèitý
také jeho mladého a matný? Proè bìžnému diváku, který
obhájce Zdenka Au- èasto nemá o pøípadu žádné povìdomí,
øedníèka a jeho ženy toho film až tolik neøekne? Jak to, že pøes
Anny, pro které se znaèné množství dramatických postav
stal polenský pøípad a situací pùsobí ponìkud zdlouhavì a rozrovnìž životní a tra- paèitì, jako by nemìl žádnou jasnou draHorlivý strážmistr Klenovec a vyšetøující soudce Baudyš na místì èinu.
gickou událostí. Po- matickou osnovu a napìtí? Proè vzbuzuje
mácí i zahranièní dopisovatelé bìhem vy- drobnì sledují jejich osudy spojené výhradnì tíživou a depresivní atmosféru
šetøování v Polné a obou procesù v záøí s pøípadem, soustøedí se na jejich proží- a jeho postavy jednají jakoby ve snu, za1899 v Kutné Hoøe a v øíjnu a listopadu vání kauzy a nenávistné kampanì, které skoèeny zcela bezvýchodnou situací,
1900 v Písku pøinášeli neustále èerstvé ji doprovázely a nakonec Auøedníèkovy když se ve skuteènosti odehrával ve vy-
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hrocené atmosféøe národnostních a politických bojù (obèas pøipomínajících naši
souèasnost)?
Ovšem – pøípad sám a situace Hilsnerových obhájcù byly skuteènì depresivní
a bezvýchodné, bojovat proti hlouposti,
povìrám, pomluvám a davové psychóze
(pøípadnì autosugesci) je skoro nemožné.
Navíc se autoøi filmu snad až pøíliš soustøedili na pøesné a podrobné vylíèení samotného procesu. Pøesto se zdá, že režisér nedokázal tuto historicky i lidsky neobyèejnì
dramatickou látku náležitì zpracovat. Obsahovì ji pojal jako dokumentární film, rekonstrukci historie, která sleduje nauèný cíl
a pøísnì se snaží být vìrná skuteènosti. To,
co vzniklo, však není ani hraný dokument,
kde by do dìje vstupovaly ve vìtší míøe autentické dokumenty a komentáø (èasto pùsobivìjší než hrané scény), ani zdaøilý
umìlecký film, který by pøitáhl pozornost
širší veøejnosti a nutil ji zaujmout k tehdejším událostem stanovisko.

ignoruje navádìní soudu a s venkovskou
upøímností na své výpovìdi v Hilsnerùv
prospìch trvá.

CHYBÍ PØESAH A SOUVISLOSTI
Za hlavní nedostatek filmu pokládám to,
že v nìm schází alespoò naznaèení širších
souvislostí pøíbìhu a událostí s ním spojených, zejména tehdejší èeské národní
a národovecké politiky, na jejímž pozadí
pøíbìh teprve získává plný význam. Pøipomeòme èasto bulvární komentáøe z domácího i zahranièního tisku, dramatickou
atmosféru dìní v Praze a ostatních èeských a moravských mìstech (je zmínìna
pouze letmo v rozhovoru), kde pøípad vyvolával vzrušené veøejné diskuse a polemiky. Pøípad skuteènì zasáhl celou èeskou, židovskou i nìmeckou spoleènost
nejen v èeských zemích, ale také Rakousku a Nìmecku, a mìl v mnoha smìrech
zásadní souvislosti s pozdìjším politickým a spoleèenským vývojem v tìchto
zemích, potažmo celé Evropì. Ostatnì J.
Kovtun ho nazval „èeskou baladou z pøe„KÁVOVÉ“ LADÌNÍ
Své asi vykonala také pøevážnì statická lomu 19. a 20. století, jež byla jednou
kamera a použití dnes tak rozšíøeného z pøedzvìstí židovské katastrofy“. Myslím, že proces byl pro
tmavohnìdého ladìní
jeho úèastníky ještì horfilmu, bìžného u histoší, než jak ukazuje film,
rických snímkù, které
a pokud jde o chování
odsouvá dìj pøíbìhu do
èeské spoleènosti, nezavzdálené minulosti a z jedal si pøíliš s politickýho postav èiní ponìkud
mi procesy, které se
zasnìné pøízraky. Celmìly odehrát o padesát
kovì filmu chybí více
let pozdìji.
exteriérù – živìji (paraFilm Zloèin v Polné
doxnì) pùsobí pouze
mohl být zrcadlem chonalezení mrtvé Anežky
vání a myšlení èeské nána kraji lesa (kde má
rodní spoleènosti ve zlohlavní roli èetník Klemovém období utváøení
novec) a rovnìž slavná
její moderní historie, ale
úøední zkouška Pešákoje spíše komorním pøíva zázraèného zraku.
bìhem o osudech a souSnad žádný zábìr však
T. G. Masaryk v boji proti povìrám.
kromých tragédiích jeho
nezachytil nìjaký pohled z polenského námìstí, o zdejším Ži- hlavních aktérù, do nichž veøejná scéna
dovském Mìstì ani nemluvì (s výjimkou a politika zasahuje pouze vzdálenì. Na
Hilsnerova zatèení), aèkoli je dodnes za- své podstatnìjší filmové zpracování si tak
chováno v podstatì v tehdejší podobì Hilsnerùv pøíbìh bude muset ještì poèkat.
a místní synagoga a rabínský dùm jsou po Doufejme však (a dle místních ohlasù se
nedávné obnovì pøístupné veøejnosti. to již dìje), že film alespoò vzbudí nový
Dlouhé zábìry prázdné soudní sínì stejnì zájem o Hilsnerùv pøípad a pøivede také
jako interiérové scény z bytu Auøedníèko- více návštìvníkù do Polné, kde mohou
vých pùsobí rozvláènì a nevýraznì. Právì zhlédnout autentické prostøedí tìchto udáv této atmosféøe pak pøináší oživení pøe- lostí a ve zdejším Židovském Mìstì navsvìdèivý výkon svìdka Pešáka, i s jeho štívit opravenou synagogu a rabínský dùm
vojenskými vyznamenáními, vždy pøipra- se stálou výstavou, vìnovanou Hilsnerovì
veného vìrnì sloužit eráru. Osvìžením pøípadu.
ARNO PAØÍK
z tíživé atmosféry je také svìdectví paní
Vomelové (D. Sedláková), která naopak
Foto: zábìry z filmu

PØED STO LETY
Lze-li hilsneriádu oznaèit za pøedzvìst
židovské katastrofy, stejnì lze pohlížet
i na události pøed sto lety odehrávající
se bìhem první svìtové války. V únoru
1916 zaèala jedna z jejích nejdelších
a nekrvavìjších bitev na západní frontì
– bitva u Verdunu. Trvala až do prosince
1916 a vyžádala si celkem 700 tisíc obìtí, mrtvých bylo zhruba stejnì na obou
stranách, francouzské i nìmecké. Zatímco na poèátku Velké války sdíleli židovští obèané Rakouska-Uherska a Nìmeckého císaøství tytéž vlastenecké pocity
jako vìtšina obyvatel obou státù, s jejím
vývojem a vzrùstajícími ztrátami pocit’ovali na vlastní kùži, že jejich solidarita není vnímána bez výhrad. Zaèínalo se
o nich mluvit jako o zbabìlcích, vyhýbajících se odvodu a na jejich úèast
v bojích se hledìlo skrz prsty. Lidé nebrali v potaz, do jaké míry byl pro nìmecké váleèné úspìchy dùležitý prùmyslník Walter Rathenau nebo tøeba Fritz
Haber, vynálezce tragicky proslulých
chemických zbraní. Množily se útoky na
Židy, považované za zbabìlce a zrádce.
SÈÍTÁNÍ VOJÁKÙ
Právì v dobì bitvy u Verdunu a na Sommì naøídilo pruské ministerstvo války,
aby bylo na základì stížností, že se obèané „izraelitské víry“ vyhýbají vojenské službì nebo získávají místa na úøednických postech daleko za bitevní linií,
zorganizováno sèítání, jehož cílem bylo
zjistit, zda skuteèný poèet aktivních židovských vojákù není menší, než by
mìl být. Ponižující naøízení nebylo nijak podložené. Podíl nìmeckých Židù
na frontì prokazatelnì odpovídal podílu
Židù v celkovém množství obyvatel,
v uniformì sloužilo asi sto tisíc židovských vojákù (12 tisíc z nich padlo); za
Rakousko-Uhersko bojovalo 300 tisíc
židovských vojákù (40 tisíc z nich zahynulo). Výsledek sèítání nebyl prezentován – historici se domnívají, že zøejmì
neodpovídal oèekávání, ale naopak potvrdil, že Židé nesou ve válce svùj díl
jako všichni ostatní, a armádní velení ho
proto radìji znièilo.
Obvinìní však utkvìlo v myslích
mnoha Nìmcù a pozdìji podstatnì pøispìlo k sílícímu pováleènému antisemitismu – k pøedstavì, že Nìmecko prohrálo válku hlavnì „kvùli Židùm“.
(am)
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OSOBNÍ ZPÙSOB ZABÍJENÍ
Rozhovor s øeditelem Èeského centra Lukášem Pøibylem
Historik a dokumentarista LUKÁŠ PØIBYL je od roku 2013 øeditelem Èeského
centra v Tel Avivu. O práci centra i svých
zkušenostech ze Svaté zemì hovoøil pro
Rch v minulém roce (7/2015), nyní odpovídá na otázky týkající se souèasné
teroristické vlny.
Jak teï vypadá bìžný provoz v Izraeli?
V Izraeli jsem pobýval bìhem první
i druhé intifády. Zvlášt’ bìhem té druhé
byla situace mnohem horší, sebevražední atentátníci se tehdy odpalovali v autobusech takøka dennì. Ale tak liduprázdný Jeruzalém, jako když zaèala
tato, co do poètu obìtí daleko ménì nièivá „intifáda nožù“, jak se jí v nìkterých médiích obèas øíká, si nepamatuji.
Mìsto najednou úplnì ztichlo, jako by
bylo v køeèi. Normálnì ze všech obchùdkù nìco hraje, všichni hulákají, ulice jsou
plné, teï prázdno, ticho, nic. Mìl jsem
v Jeruzalémì pracovní schùzku a na zahrádce kavárny, kde èlovìk normálnì bojuje o stoleèek, jsme odpoledne s paní
z magistrátu sedìli sami, ulicí jen obèas
projela poloprázdná tramvaj. A my podvìdomì trochu sledovali okolí, jestli nám

bundu, jestli si nìkdo nenese velkou tašku. Ale poøád to byla taková loterie osudu. Nebýt ve špatnou dobu na špatném
místì, jako jednotlivec èlovìk nepøedstavoval cíl.
Ale že si vás palestinský vrah na ulici
vybere, chvíli jde tiše za vámi a pak vám
vrazí nùž do zad, to je paradoxnì vlastnì
hroznì osobní. Tenhle skoro hmatatelný
strach nicménì naštìstí paralyzoval Jeruzalém jen velmi krátce. Za pár dní jsem se
pozdì veèer vracel do Tel Avivu a na hranici mezi východní a západní èástí mìsta
vidìl sleènu, jak v klidu bìhá, sama a se
sluchátky na uších. O kus dál zadumaný
starší pán venèil pejska, tak jsem si øíkal,
že už je vše pøi starém, že si Izraelci zase
zvykli. Izraelci si totiž okamžitì zvyknou
na cokoli, jejich odolnost a odhodlanost
èelit podobným „situacím“ je fascinující
a obdivuhodná, stejnì jako rychlost, se
kterou jsou útoèníci „neutralizováni“
a vùbec životaschopnost a obranyschopnost celé zemì.
Lze se takové situaci pøizpùsobit?
Izraelci se dokážou okamžitì pøizpùsobit
a nacházet øešení. Když zaèali palestinští

Po lednovém útoku na kavárnu v centru Tel Avivu. Foto: Oded Balilty.

nìkdo nestojí za zády. To byl zvláštní pocit. Po relativnì dlouhé dobì na izraelské
pomìry „naprostého“ klidu Jeruzalém
zjevnì zažil otøes. Svoji roli urèitì sehrálo
to, že lidi si odvykli, pozapomnìli, že zlo
kolem úplnì nezmizelo, jen chvíli spalo.
Šokující ale možná byla i forma tohoto
násilí. Když bouchaly bomby, tak se èlovìk v autobuse samozøejmì rozhlížel,
kdo má v létì na sobì ke krku dopnutou

útoèníci používat automobily jako zbraò
a v Jeruzalémì najíždìt do chodcù, vzápìtí se na místech jako autobusové a tramvajové zastávky, frekventovaná nároží apod.
objevily betonové kvádry zabraòující vozùm vjet na chodník. Nevzhledné, ale
funkèní. Betonové kostky byly pár dní
poté nahrazeny už estetiètìjšími tìžkými
ocelovými sloupky s reflexními páskami,
zapuštìnými do dlažby. Ta rychlost, se

kterou je tam instalovali, byla na evropské
pomìry ohromující. U nás by je museli
nejspíš schválit památkáøi, výbìrové øízení na dodavatele sloupkù by trvalo rok,
a mezitím by bylo pár desítek mrtvých...
Jsou vùèi sobì lidé – Židé a Arabové –
v bìžném styku ostražití?
Život se do velké míry vrátil do starých
kolejí, atmosféra je ale teï v Jeruzalémì
pøece jen trochu jiná než døív. I když
mnohem ménì hrozivá, než by se zvenèí
a z øady médií mohlo zdát. Dalo by se øíct
„business as usual“, ale všichni jsou
ostražitìjší. Èeské centrum má spoustu
hostù, a když je vezu na nìjakou akci do
Jeruzaléma, vezmu to nìkdy pøes vyhlídku na Olivetské hoøe. Je odtamtud nádherný pohled na celé mìsto, pak jedu dál
dolù k ohradì podél hranice s palestinským územím a zpátky do Starého Mìsta.
Cesta vede pøes arabské ètvrti a kámen
nìkdy pøiletí i „normálnì“, ale teï, než
se tam vydám, nejdøív kouknu na obzor,
jestli nad kopcem nevisí sloup dýmu.
Když tam je, tak hoøí pneumatiky a odpad v kontejnerech a pravdìpodobnì létají i molotovy, nedávno mi tam nad autem taky svištìly. Ve Starém Mìstì je
vidìt víc olivovì zelených uniforem vojákù a vojaèek pohranièní policie, na ulicích kolem hlídkuje víc policejních aut,
pøi vjezdu do garáží v samoobsluze vám
ostraha už zase otevøe kufr. Pøed pár mìsíci jen nakoukli do auta a pokývli. Pøed
rokem nikdo nenosil zbraò, dnes zase
uvidíte spoustu civilistù s revolverem za
pasem. Obyvatele Jeruzaléma k tomu koneckoncù vyzval i starosta Nir Barkat,
který se svým bodyguardem jednoho teroristu pøed èasem osobnì zneškodnil.
Ale nikde žádná hysterie, žádný strach,
nikde taky není vidìt žádná pomstychtivost. Arabské dívky v šátcích nakupují
v buticích v západním Jeruzalémì stejnì
jako døív, v klidu, Židé do arabských
ètvrtí nikdy moc nechodili a dál nechodí,
všechno je v pohodì, pouze ten klid je takový napjatìjší.
Jen jednou jsem vidìl, po jednom
z útokù, skupinu radikální osadnické mládeže, takové ty „hill-top youth“, mládež
z kopcù, pochodovat Jeruzalémem a vykøikovat protiarabská hesla a „smrt Arabùm“, obklopovalo je ale tolik policistù,
kteøí si obèas nìkoho z nich i vytáhli, že
ten prùvod na té poloprázdné ulici vypadal spíš grotesknì než nebezpeènì, i když
bych tu chásku nepodceòoval. Naštìstí
jich není moc.
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A jak vypadá situace v Tel Avivu?
V Tel Avivu napìtí není cítit skoro vùbec,
protože byl útokù až na výjimky ušetøen.
Velmi krátce jím otøásla pouze v lednu
støelba na rohu ulic Dizengoff a Gordon,
v samém centru mìsta. Tìch pár dní, než
izraelské bezpeènostní složky toho zabijáka dostaly, bylo prý na vždy bujarý Tel
Aviv výjimeènì zlých. Lidé se údajnì báli
posílat dìti do škol, chodit ven. Mám to

i v dobì, kdy na Izrael pršely rakety a letecké spojení se zbytkem svìta bylo témìø
pøerušeno.

(3. 9. 1919 Vídeò – 20. 1. 2016 Londýn)
Jak se situace mùže vyvíjet dál?
To si netroufám odhadnout. Není to totiž,
alespoò zatím, nìjaké centrálnì organizované hnutí, nìkteøí útoèníci pocházejí
z klanù sympatizujících s Fatahem, nìkteøí jsou z rodin spojovaných s Hamásem,

Totéž místo týden po útoku. Foto: Tomer Neuberg, Flash90.

zprostøedkovanì od kamarádù, já byl
zrovna na dovolené. Ale nemohlo to trvat
dlouho, izraelská policie teroristu brzy zastøelila, a když jsem se týden po útoku
vrátil, pøed podnikem, kde se støelba odehrála, se konala velká street party. Pøišel
na ni i starosta Tel Avivu Ron Chuldaj.
Jako vzpomínka na obìti a takový vzkaz
teroristùm, že tohle mìsto na kolena jen
tak nedostanou, že v Tel Avivu se žije.
I když to teï taky není úplnì pravda. Letos byla tak mimoøádná zima – vìtšina
domù tu nemá topení –, že jsme byli
všichni zalezlí, drkotali zuby a èekáme,
až zase zaène léto.
Dotkla se vlna teroru nìjak èinnosti
Èeského centra?
Nemyslím, že by se souèasná situace nìjak
projevila na návštìvnosti našich akcí. Troufám si øíci, že po Francouzích, Nìmcích
a Polácích a možná Itálii jsme zemí, která
je tu po kulturní stránce nejvíce „vidìt“,
pøes absolutnì nesrovnatelné finanèní
a personální zázemí. Práci jsme nepøerušili,
na rozdíl od mnoha jiných kulturních center, ani bìhem války s Hamásem v Gaze.
Izraelská média tehdy také náležitì ocenila
to, že Zdenìk Tyc a Jiøí Mádl tu byli

ZEMØEL
LORD WEIDENFELD

jsou tu jednotlivci inspirovaní propagandou Islámského státu, naopak mnozí nemìli žádnou pøedchozí historii násilí nebo
napojení na nìjakou teroristickou organizaci. A útoèníci také vìtšinou pocházejí
z nìkolika ohnisek, nìkolika geografických oblastí, velké èásti Západního bøehu
jsou v klidu, nelze tedy, zatím, mluvit
o skuteèné intifádì, která by šla napøíè
palestinskou spoleèností. Žádná z teroristických organizací momentálnì ani nemá
velký zájem na eskalaci, která by mohla
pøerùst ve válku s Izraelem. Hizballáh má
plné ruce práce v Sýrii, Hamás se musí po
poslední válce dozbrojit a poslední dobou
mu útoèné tunely do Izraele nìjak padají
na hlavu. Islámský stát sice Židùm vyhrožuje, ale zatím žádnou akci nepodnikl.
Tyhle útoky jsou èiny jednotlivcù, o to
složitìjší je pøedcházet jim. Nìkolikrát
jsem ale použil slovo zatím, protože tady
se situace mùže zmìnit velmi rychle
a staèí jeden rozsáhlý úspìšný atentát, na
který bude Izrael nucen drtivì reagovat,
staèí jiskra a mùže dojít k eskalaci. Ale se
souèasnou mírou násilí se Izrael už zase
nauèil žít, musel, protože vìtšina krokù,
které je možné pro prevenci podobných
útokù udìlat, už zemì uèinila.
(am)

„Znal jsem ho nejen jako nakladatele a èlovìka, který se s každým znal a propojoval
lidi, ale jako živelnou sílu pomáhající dobru. Vždycky vymýšlel nové zpùsoby, jak
bojovat proti pøedsudkùm, hojit staré rány
a pøinášet mír do tìžce zkoušených èástí
svìta.“ Slova bývalého britského rabína
J. Sackse patøí k mnohým, která zaznìla po
skonu nakladatele a filantropa lorda George Weidenfelda, jenž zemøel v lednu v Londýnì v požehnaném vìku 96 let.
Pocházel z vídeòské židovské rodiny,
v rodném mìstì studoval na univerzitì
a na diplomatické škole (k jeho spolužákùm patøil Teddy Kollek, budoucí jeruzalémský starosta). Po anšlusu emigroval
do Londýna a zaèal pracovat pro rozhlasovou stanici BBC, od roku 1942 jako její
politický komentátor, souèasnì publikoval v novinách. Roku 1948 založil spolu
s Nigelem Nicolsonem nakladatelství
Weidenfeld & Nicolson (od roku 1991
Orion Publishing Group). Záhy poté odjel
– jako pøesvìdèený sionista – na rok do
Izraele a pùsobil jako šéf státní správy
a poradce prvního izraelského prezidenta
Ch. Weizmanna. Podílel se na zásadních
rozhodnutích nového státu a souèasnì
díky kontaktùm s pøedními politiky „sbíral materiál“ na knihy: v nakl. W&N
a díky jeho edièní práci vyšly vzpomínky
J. Rabina, Š. Perese, G. Meirové, J. Šamira a i T. Kolleka. Nakladatelství se proslavilo publikováním biografií, výpravných
knih o historii i moderní prózy.
Souèasnì se G. Weidenfeld nikdy nepøestal zajímat o politiku a svùj zájem
o nápravu svìta projevoval prakticky,
vìtšinou (ale nikoli výhradnì) jako podporu Izraele a snahu napomoci øešení
blízkovýchodního konfliktu. Dotoval
nìkolik izraelských univerzit, ale také
londýnskou Královskou operu a Národní galerii portrétù; podporoval také Univerzitu v Oxfordu. Naposledy, jako projev vdìku køest’anùm, kteøí zachraòovali
Židy bìhem šoa, založil nadaci na pomoc køest’anùm prchajícím pøed Islámským státem.
Za nakladatelskou a filantropickou
práci získal øadu ocenìní – kromì povýšení do šlechtického stavu to byly èestné doktoráty a ceny nejen v Británii, ale
také v Nìmecku, Rakousku, Itálii, Polsku a samozøejmì v Izraeli.
(am)
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NEJKRÁSNÌJŠÍ NA SVÌTÌ
Znovu v Piemontu – Roero, Monferrato (a Langhe)
Kdyby to neplatilo s malými výjimkami
pro celou Itálii, mohlo by se napsat, že
Piemont nestaèí navštívit jednou ani dvakrát, i když to je samozøejmì mnohem
lepší než nic. Je tøeba ho navštìvovat
opakovanì. Potom se mimo jiné ukáže,
že historická území, ze kterých se skládá
a která se èasto už nekryjí s dnešním administrativním dìlením oblasti na provincie, mají svùj spoleèný charakter, který
jim i v rámci Piemontu dodává osobitost

ležící na levém bøehu, je možná o nìco
ménì známé než Langhe a jeho vína
jako by rostla a zrála ponìkud ve stínu
kopcù, po nichž Langhe dostalo své
jméno (langa v piemontském dialektu
znamená kopec). Ale to je jen dobøe,
protože v tomto pomyslném stínu plném
sadù a vinic díky tomu nedochází zatím
pøíliš èasto k astronomickým jevùm,
které mají spadeno zejména na ceny.
Zatímco mìsteèka Barolo èi Barbaresco

Krajina v Roeru – zvlnìná, témìr vždy mírnì zamlžená a plná vinic a sadù. Foto: J. Daníèek.

a jedineènost. Potom se ukáže, že „krajina
vinic Piemontu: Langhe-Roero a Monferrato“, zapsaná v roce 2014 na listinu
svìtového dìdictví UNESCO, pøedstavuje rozmanitý celek, fascinující svou krásou i toho, kdo se k vínu staví lhostejnì,
nebo dokonce odmítavì. Ostatní, kteøí,
jak pevnì doufám, reprezentují vìtší èást
lidstva, ty musí uprostøed vinic Piemontu
nutnì napadnout, že se ocitli jednou nohou v ráji.
Takový dojem ještì zesiluje lehký
opar èili piemontská mlha, všudypøítomná, jen obèas mizející, aby o kousek
dál zhoustla do hustého mraku, zakryla
nìkolik údolí a pak se zvedla a zahalila
do své namodralé prùsvitnosti pro zmìnu vinnou révou porostlé kopce. Nìco
takového snad mùže existovat jen jako
mámení a pøelud. Vtom zasvítí slunce
a skuteènost se na chvíli objeví taková,
jaká je. Jen na chvíli, protože lidská
duše, alespoò pokud pøebývá na tomto
svìtì, na tolik krásy není stavìná.
ROERO
Hranicí mezi oblastí Roero a územím
Langhe je øeka Tanaro. Zvlnìné Roero,

jsou ohniskem tìchto jevù a mùžeme se
tu bìžnì setkat s vícecifernými èísly,
Roero se drží u zemì, jak se na vinaøe
a sadaøe sluší.
Velká mìsta v Roeru nenajdete. Výjimkou by mohla být starobylá Alba, která se rozkládá na obou bøezích Tanara,
a teoreticky tedy patøí obìma regionùm.
Ale z nìjakého dùvodu je považováno za
centrum a hlavní mìsto Langhe a nic
s tím nenadìlá ani øeka. V øíjnu se v Albì
pravidelnì koná slavná Fiera del Tartufo
(Trh lanýžù), na kterou se sjíždìjí lidé
z daleka i z cizích zemí. V regionu Alby
(a v tomto pøípadì i v Roeru) se totiž nacházejí tartufo bianco (Tuber magnatum), bílé lanýže, nejaromatiètìjší
a nejvzácnìjší ze všech hub a jedna z nejdražších potravin vùbec. Jejich chut’ se
nepodobá nièemu jinému a nelze ji nièím
napodobit. Váží se na lékárnických vážkách – a to i v restauracích. A èím jsou
vìtší, tím jsou lanýže, podobnì jako diamanty, dražší. Takzvaný „lanýž století“
o váze 1,5 kg byl v roce 2007 vydražen
za 330 000 dolarù, tedy okolo osmi milionù Kè. Zkrátka astronomie, ceny
a Langhe mají cosi spoleèného.

ARNEIS
Ale vrat’me se do Roera. Canale, Corneliano ïAlba, Piobesi ïAlba, Vezza ïAlba,
Monteu Roero, Magliano Alfieri a Santo
Stefano Roero, to jsou jen nìkterá mìsteèka a vesnice, s nimiž je spojeno renomé zdejšího vína a oblasti DOC. Také
tady vzniká, podobnì jako za øekou v nedalekém Barolu a v La Morra, skvìlé
èervené z révy Nebbiolo. Nás ale v této
souvislosti zajímá snad ještì více, že se
do nìj pøidává dvì až pìt procent bílého
vína Arneis z pùvodní místní révy stejného jména. Slovo arneis má svùj pùvod
v piemontském dialektu a dalo by se pøeložit jako „malý darebák“. Tak piemontští vinaøi pøezdívali révì, kterou pøisazovali do øádkù Nebbiola, aby odvádìla
pozornost ptákù a vèel od èervených
hroznù. Samostatnì na víno se Arneis vysazoval jen málo a stoupající obliba èervené révy Nebbiolo zpùsobila, že kolem
roku 1970 už byl považován za prakticky
odepsanou odrùdu. Ve smìsi s ménì kvalitním Nebbiolem ho pili na žízeò nádeníci ve vinicích a øíkali mu „tchynì“. Ale
pak se nìco stalo.
Nìkolik renomovaných piemontských
vinaøù (mezi nimi napøíklad Ceretto,
Giacosa a Currado) zaèalo s Arneisem
pracovat a s použitím nových technologických možností, zejména øízeného
kvašení, se jim podaøil malý zázrak.
Vlastnì ne malý, ale skuteèný, velký zázrak. Tím je pùvodní suché bílé z Piemontu, Roero Arneis, které si brzy získalo oblibu a renomé do té míry, že bylo
z tøídy DOC, udìlené mu v roce 1985, povýšeno do stavu DOCG (2006), nejvyšší
pøíèky na pomyslné stupnici kvality vína.
V souèasné dobì ho produkuje mnoho
malých i vìtších vinaøù a vinic osázených touto révou stále pøibývá.
Co je to Roero Arneis, se lze pøesvìdèit tøeba v Canale, pøíjemném mìsteèku
a centru celé oblasti, kde se nachází
Enoteca Regionale del Roero (Via
Roma 57), která nabízí Arneis od desítek místních vinaøù. Odejít odtud obdivovat okolní pøírodu, která za vínem
stojí, vyžaduje velmi silnou vùli.
Na špatný Arneis narazí èlovìk v Roeru jen vzácnì, a to ještì trvá podezøení,
že tìch nìkolik láhví s podivným obsahem bylo pøimícháno do produkce zámìrnì, aby ještì více vynikla všeobecná
kvalita. Na závìr: jde o svìží, silnì osobité suché víno zlaté barvy bez pøímìsí
døeva, pilin a jiných problematických
ingrediencí, vždy dobré a èasto úžasné.
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jsou závažným zpùsobem trejfe neboli ne- Turín, a pokud si jen nepatrnì zajedeme,
PIEMONT ŽIDOVSKÝ
Historicky byl Piemont, na rozdíl od ji- košer. To už spíš pøicházejí v úvahu baci di mùžeme projet znovu celé Roero s jeho
ných èástí Itálie, k Židùm relativnì vlídný, Cherasco, pusinky z èokolády, lískových rozsáhlými lesy, kopci, hrady sady a vicož se projevilo v tom, že tu bylo také nej- oøíškù a kakaového másla, vynalezené nicemi. Stojí to za to.
Sama Carmagnola je zvláštní, pøes tivíce židovských obcí – tedy tøináct. To se zdejším cukráøem v 19. století a patentovasíc let staré a kdysi velmi bohaté mìsto.
nezdá být mnoho, ale ve srovnání s Lom- né jako nenapodobitelná specialita.
Pøítomnost Židù ve mìstì je prokázána Písèitá pùda v okolí se ke klasickému zebardií (4), Ligurií (1), Benátskem (3) èi
Toskánskem (5) to zase tak málo není. od 16. století. Doklad z roku 1543 uvádí, mìdìlství pøíliš nehodila, ale velmi
Židé sem pøicházeli z Francie, Nìmecka že se do Cherasca pøistìhoval jistý Bene- vhodná se ukázala být k pìstování konoi z jiných oblastí Itálie a tak tu najdeme dictus Debenedetti a založil tu úvìrovou pí, ze kterého se tu vyrábìly lana i plachsynagogy aškenázské, sefardské i modli- banku. Jeho potomci potom po staletí ve ty pro námoøní lodì. Mìsto bylo nejvìtmìstì žili a mìli nemalý ším producentem tohoto zboží v Itálii
tebny italského ritu, které
vliv na jeho rozvoj a pro- a zásobovalo lodìnice v Ligurii, Marseilmimo to obèas ve svém
speritu. Když v roce 1723 le a celé jižní Francii. Bylo v minulosti
minhagu konzervovaly
vstoupilo v Piemontu nìkolikrát souèástí Savojska a Francie,
ještì mnohem starší trav platnost naøízení, které ale nakonec se, jako celý Piemont, jazydice. Nešlo o velké poèty
stanovilo Židùm povin- kovì i politicky stalo souèástí sardinskélidí – v celé Itálii žilo na
nost žít v oddìlené èásti ho království a pozdìji sjednocené Itálie.
poèátku 19. století pøiNejstarší zprávy o židovské pøítomobcí, vzniklo v rozsáhlém
bližnì 30 000 Židù, takže
domì nebo spíše konglo- nosti ve mìstì pocházejí z 15. století,
poèet piemontských soumerátu domù v dnešní obec je doložená od roku 1680. Stejnì
vìrcù se dlouhodobì poulici Marconi è. 4 ghetto. jako v Cherascu nebyla nikdy pøíliš pohyboval kolem tøí až ètyø
Zatímco zvenku se budo- èetná a poèet jejích èlenù nikdy nepøetisíc. Ve svých malých
va nièím od svého okolí sáhl dvì stì osob. Renomé si získali zeobcích a ještì menších
neodlišuje, škola a zejmé- jména jako zlatníci a obchodníci
synagogách pøipomínali
na synagoga z 18. století, s textilem.
trochu révu Arneis, vysaBima synagogy v Cherascu. Foto JD.
Na základì naøízení o oddìlení Židù
umístìná v jejím nejvyšzenou v malém poètu
mezi øádky èervené révy Nebbiolo. I je- ším patøe, patøí se svým vyøezávaným døe- od ostatních obyvatel vzniklo i v Carjich fungování bylo dlouho úèelovì vy- vìným mobiliáøem, nástìnnými malbami, magnole v roce 1724 v prostoru, ohranimezeno a stejnì jako Arneis byli podceòo- hebrejskými nápisy a dekoracemi ke skvì- èeném dnešními ulicemi Bellini, Benso
a Baldassano, ghetto.
lým ukázkám piemontváni a pøehlíženi.
V nìm byla nìkdy koV krajinì vinic Piemontu Langhe-Roero ského židovského baroklem roku 1780 postavea Monferrato bylo takových obcí pìt: Casa- ního stylu.
na nová synagoga (Via
Zdejší židovská obec
le Monferrato, Asti, Moncalvo, Mondovi
Bertini 8), která se bez
a Cherasco. Všude se zachovaly synagogy, nikdy nebyla velká a poèet
velkých zmìn dochovala
ale s výjimkou Casale už nejsou funkèní. jejích èlenù se až do
do dnešních dnù. Zvenku
Židé se z venkova do velkých mìst stìho- emancipace pohyboval
opìt nic nenaznaèuje, jak
vali, podobnì jako jinde v Evropì, jakmile stabilnì okolo sta osob.
krásný a harmonický je
to emancipaèní zákony umožnily a malé Ale pøedstavovala spolejejí hlavní sál. Aron haobce bývaly bez minjanu už pøed druhou èenství, které se svým
kodeš, centrálnì umíssvìtovou válkou. Ale úplnì opuštìné ne- køest’anským okolím vytìná osmiboká teva (bizùstaly, vìtšinou se o nì stará židovská cházelo relativnì dobøe
ma) aškenázského typu,
obec v Turínì a jsou veøejnosti do jisté a jeho historie, která se
lavice rozmístìné podél
uzavøela v první polovinì
míry i pøístupné.
stìn i další vybavení
20. století, je stále integráljsou ukázkou mistrovní souèástí historie a podoCHERASCO
ské døevoøezby a polyJedna takovou najdeme v Cherascu, leží- by dnešního Cherasca.
Synagoga v Carmagnole, detail
chromie piemontského
Dnes je synagoga v macím nad soutokem øek Stura di Demonte
výzdoby barokní bimy. Foto archiv.
baroka a v oblasti a moža Tanara, která oddìluje Langhe a Roero. jetku židovské obce v TuMìsteèko nemá ani deset tisíc obyvatel, rínì, díky nadaci DeBenedetti Cherasco je ná i na celém Apeninském poloostrovì jí
ale je starobylé, plné zajímavých památek dobøe restaurovaná a udržovaná a vèetnì vý- v synagogálním kontextu sotva co mùže
a staveb a vùbec ne ospalé. V kulináø- stavy Život a kultura Židù v Piemontu pøí- konkurovat. A tak se ani nelze divit, že
na ni zdejší Židé byli v dobách, kdy carském svìtì jsou proslulí místní šneci, stupná veøejnosti.
magnolská obec ještì existovala, tak
každoroènì se tu v záøí koná Festival delhrdí a prohlašovali ji za nejkrásnìjší na
la Lumaca neboli Hlemýždí slavnosti, NEJKRÁSNÌJŠÍ SYNAGOGA
a existuje zde dokonce Istituto Internazio- Nejkrásnìjší synagoga na svìtì – nebo svìtì.
Vždyt’co se v celém svìtì mùže rovnale di Elicicoltura, zabývající se chovem alespoò v Itálii – se podle shodného náhlemýžïù vìdecky a mezinárodnì. Pøi zoru carmagnolských Židù nacházela nat Itálii? Podle této logiky první v Itálii
vší úctì k vìdì i mezinárodním souvislos- a nachází v Carmagnole. Z Cheraska je mùže znamenat i první na svìtì, a tedy –
JIØÍ DANÍÈEK
tem je ovšem tøeba podotknout, že šneci to nìjakých 40 kilometrù smìrem na nejkrásnìjší.

14

VÌSTNÍK 3/2016

Rémi Brague

KDO UÈINIL ÈLOVÌKA?
A jak je to s hypotézou Boha stvoøitele? Vzor tohoto typu boha je v obìhu
celá staletí. Je to Bùh, o nìmž se hovoøí na poèátku Bible, v prvních verších
o stvoøení v knize Genesis. Tento Bùh
znovu potvrzuje své stvoøení a øíká
o nìm, že je dobré. Nyní se musíme
blíže podívat na text, v nìmž se hovoøí
o zmínìném modelu. Je to dnes nutné
pøedevším proto, že myšlenka stvoøení je èasto potøísnìna èistì slovní blízkostí s tak øeèeným kreacionismem,
který spoèívá v naivnì doslovném ètení, èímž se mu podaøilo text zploštit
a zbavit ho jeho hloubky a jeho nevyèerpatelného bohatství.
BÙH KNIHY GENESIS
Abych vše ještì upøesnil: jestliže se obracím k tomuto textu, nemám v žádném
pøípadì v úmyslu jej srovnávat s vidìním vìcí, které pøinášejí nìkteré pøírodní vìdy (astrofyzika, geologie, paleontologie, zoologie), nebo jej stavìt
s jejich rekonstrukcí kosmogeneze do
protikladu. Biblické líèení poskytuje
naproti tomu vzor odpovìdi na otázku, jejíž øešení není v kompetenci
vìdy, na otázku hodnoty toho, co je.
Vìdy popisují skuteènost, ale nedokážou øíci, je-li dobrá, nebo zlá. Na druhou stranu první vylíèení stvoøení neposkytuje žádné vysvìtlení toho, jak
vìci dospìly k existenci, ale øíká nám,
že vše, co je stvoøeno, je „dobré“.
Jak toto vysvìtlení chápat? Slavnostnì se opakuje po každém z pìti
dnù a posléze je vztaženo k vyšší
moci v šestém a v posledním dni: jakmile je to, co je stvoøeno, završeno
a zhlédnuto zahrnujícím pohledem, je
to, co je stvoøeno, shledáno jako „velmi dobré“ (Genesis 1, 31).
K èemu bylo tøeba takové stvrzení?
Na co odpovídá? Pøece se slavnostnì
nevyhlašuje nìco, co jde snadno samo
od sebe: pøipomíná se právì to, co by
mohlo nést riziko zanedbání nebo zapomenutí. Jaké pokušení chce tento
verš eliminovat? Schopenhauer si toto
místo Bible, které cituje v øeètinì Septuaginty, vybral za oblíbený terè svých

sarkasmù a chápal ho jako syntézu
všeho, co je pro nìj nepøijatelné.
Proti jakému pøedchozímu pesimismu, o víc než dvì tisíciletí staršímu
než pesimismus nìmeckého filosofa,
se kniha Genesis staví? Možnou stopu
pøedbiblického pesimismu nacházíme
ve známém egyptském textu, který
mohl být i vzdáleným zdrojem knihy
Jób, v Rozhovoru životem unaveného
se svou duší (ba). Ale zde jde o èistì
psychologický „coup de blues“ neboli
splín a text nedospívá až k zavržení
svìta jako celku.
Naopak, nìkteré mýty o vzniku svìta
èiní ze stvoøení násilný akt. Tak tomu je
v babylonských textech, s nimiž se židovská elita dostala pravdìpodobnì do
kontaktu, nebot’ byla držena v zajetí
v Babylonu. Podle kosmogonie, která
tehdy zcela pøevažovala, spoèívalo
stvoøení ve vraždìní. Je završeno bo-

Paul Klee: Adam a Evièka, 1921.

hem zachráncem. Obìtí je prvotní obluda Tiámat, po níž zùstala patrnì stopa
v hebrejském slovu tehom („propast“
zakrytá temnotami).
Bùh zachránce Marduk rozèísl její
mrtvolu na dvì poloviny, které vytvoøily nebe a zemi. Svìt je tak výsledkem zloèinu. Následkem toho je
zásadnì nelegitimní.

Pokud jde o èlovìka, byl podle akadské mytické epopeje Enúma eliš stvoøen z krve poraženého boha. Je tak i on
plodem násilného skutku. Navíc je pøedurèen k tomu, aby byl otrokem bohù.
Je povolán k tomu, aby jim sloužil,
a umožnil jim tak vést št’astný život.
Tento zpùsob vidìní mìl tuhý život,
dokonce i u køest’anù. Nìkteøí církevní
otcové, jejichž myšlení se promítalo
i do støedovìku, mìli totiž velice blízko k myšlence, podle které bylo stvoøení lidí pouze nouzovým øešením. Mìli
být jenom „suplenty“, náhradníky povìøenými zaplnit v nebeských zástupech místo, které se uprázdnilo po
zbìhnutí padlých andìlù.
DOBRO SVÌTA,
DOBROTIVOST BOHA
Na podkladu tìchto pøedstav, a nejspíš proti nim, Bible myslí, že Bùh
nezná závist a že je èirou štìdrostí
a velkodušností. V Øecku se toto
téma zrodilo u Platona a objevuje se
po celý støedovìk. Bùh nezná závist,
protože nic nepotøebuje. Všechno
patøí na každý zpùsob jemu. Nekonkuruje si tak se svými stvoøeními,
jimž bude moci nìco nabízet nebo
odpírat. Hebrejská bible vyjadøuje
tuto myšlenku sobì vlastním zpùsobem: „Ke všem je JHVH dobrotivý
a projevuje lásku k veškerým svým
dílùm“ (tov-Adonaj la-kol ve-rachamav al kol-maasav) (Žalm 145, 9).
V øecké Bibli myšlenka pøijímá podobu rozumové úvahy: „Oškliví-li si
Bùh nìjakou vìc, neuèiní ji“ (Sírachovec 15,11b). Nejmladší text Bible to
dále rozvíjí: „Miluješ totiž všechno,
co je, a nemáš odpor k nièemu, co jsi
udìlal, nebot’kdybys byl nìco nenávidìl, nebyl bys to utvoøil. / A jak by
nìco mohlo pøetrvat, kdyby sis to nebyl pøál? / Nebo jak by se uchovalo,
co bys nebyl povolal? / Ale ty šetøíš
vše, protože všechno je tvé, Pane, uèiteli a pøíteli života!“ (Moudrost 11,
24–26). Jestliže se Boží dobrotivost
vztahuje na všechno, musí stvoøené
tvoøit celek ujednocený v øádu.
Tímto zpùsobem Bible navazuje na
myšlenku drahou Øekùm. Ti na konci
dlouhého procesu pojmového vyjasòování dospìli k chápání svìta jako
celku a vyjádøili je slovem kosmos,
uspoøádání, „souprava“. Ve stejném

15

VÌSTNÍK 3/2016

kontextu kniha Genesis hovoøí o „zástupu“ (cva) (Genesis 2, 1).
Toto slovo není bez pouèného významu. Èasto oznaèuje „nebeské vojsko“, což je bìžný obraz pro oznaèení
hvìzd použitý v prvních dvou èástech
Izajášovy knihy (34, 4; 40, 26) a už
vžitý ve starých textech, které si pøedstavují hvìzdy, jak se øadí k tomu, aby
bojovaly po boku lidu Izraele (Soudcù
5, 20). Ve druhé èásti
Izajášovy knihy se
„nebeské vojsko“ odlišuje od „zemì“ (45,
12). Zde zcela výjimeènì „vojsko“ pøekrývá a shrnuje pod
jedním výrazem to, co
jinak bylo oddìleno,
dá-li se to tak øíci.
Tímto zpùsobem se
hebrejské slovo cva stává hebrejským pøedobrazem, pøedpojmem
idey „svìta“.
Mùžeme si také
všimnout, že distance
mezi obrazem a pojmem je možná menší,
než bychom si mysleli na první pohled.
A Øekové si skuteènì vypracovali své
pojmy z bìžnì užívaných slov, která
mìli už pøedtím k dispozici, jak to
ostatnì dìlaly všechny jazyky, které se
po nich staly nositeli filosofie. Pojmový význam nìjakého slova vzešel
z jeho pùvodnì metaforického užívání.
Takže obraz, který je podkladem øeckého pojmu kosmos, není patrnì nijak
cizí vojenské oblasti. Nejstarší výskyty
termínu u Homéra slouží skuteènì
k oznaèení krásného uspoøádání vojska
seøazeného k boji a jdoucího do útoku,
aniž ochabovalo ve své kázni. Øád svìta (eu kata kosmon) ve starovìkém
Øecku je stejnì jako v biblickém Izraeli øádem bitevního pole.
K ÈEMU „DOBRÉ“?
Dobrota stvoøení potvrzovaná po každém dni stvoøení je shrnuta na konci
celého díla; úzce koresponduje s dobrotivostí svého pùvodce, Stvoøitele
veškerenstva. Hymnické formulace
„dobrotivosti“ Boha (ki tov), které
tvoøí refrén øady žalmù, jsou patrnì
slovesným zdrojem toho, co je øeèeno
v líèeních o stvoøení.

jde o jejich pøípadné výsledky, ale
jsou determinovány, pokud jde o úlohu, již je v nich tøeba splnit.
Mám-li ocitovat jednoho z nejhlubších komentátorù, tak svìt je „,dobrý‘ nikoli ve smyslu kvality, kterou
by šlo stanovit a ovìøit, ale spíš ve
smyslu funkèním, úèelovém: ‚dobrý
pro‘. Svìt, který Bùh stvoøil dobrým
a shledal dobrým, je svìtem, v nìmž
a s nímž mohou zapoèít a dospìt k dobrému konci dìjiny, jež
naplní smysl stvoøení.“
V biblickém líèení
nás pøekvapuje výèet
stvoøených vìcí, z nichž každá je prohlášena za „dobrou“ na
konci dne, v nìmž
spatøila své narození
(Genesis 1, 10, 12, 18,
21, 25). Tato stvrzení
lze svým zpùsobem
pøirovnat k check-listu, který používají letci
pøed startem; ovìøují
Paul Klee: Jak se Bùh zaobíral stvoøením rostlin, 1913.
si, že všechna zaøízemu, aby mohlo existovat dobro. Au- ní, která umožní dobrý prùbìh letu,
gustin pomìøuje („cejchuje“) dobrotu jsou aktivní. Není v tom nic teoreticstvoøení podle jeho rozdílných úrovní. kého, všechno zde smìøuje k akci. NeOznaèení „dobré“ nechce tvrdit totéž jde tu o žádné vychvalování rùzných
o všem stvoøeném. Všechny tyto myš- souèástek, které tvoøí mechanismus
letadla, ale o ujištìní se o tom, že lze
lenky se objevují v pohanské filosofii.
Ale Bible k tomu nìco pøidává: zcela bezpeènì vzlétnout.
Stvoøení je „dobré“ v tom smyslu,
ono dobro má být nejen pøijímáno,
ale má být i vytváøeno v dìjinách. Je že je schopno ochraòovat svobodu,
v tom pøímý dùsledek skuteènosti, že tvùrkyni dìjin. Náhle jeho „dobrota“
žádné stvoøení jako stvoøení není není dokonalostí, která by z lidského
zlé. I moøské obludy žijící v nejhlub- èinu dìlala nìco nemožného, nedosaších moøských hlubinách, které v so- žitelného nebo nadbyteèného. Je naobì soustøeïují ta nejvìtší nebezpeèí, pak tím, co èiní tento èin možným
jsou rovnìž stvoøeny Bohem (Gene- a smysluplným.
sis 1, 21).
Bohem stvoøeny jsou i hvìzdy, kte- K BOŽÍMU OBRAZU
ré jsou nicménì také zodpovìdné za To, že stvoøení je ve svém celku pøedneblahé vlivy a které se mohou snad- mìtem Božího schválení, je tvrzení,
no stát pøedmìtem uctívání. Bible tím- které se nerozumí samo sebou. A to,
to zpùsobem provádí relokalizaci, že jsou do tohoto schválení zahrnuti
„pøemístìní“ otázky zla. Pohanský po- všichni lidé, se pøijímá ještì obtížnìji.
jem prvotního zla inherentního stvoøe- V podstatì je mnohem snazší si pøední dostává výhost. Najednou musí být stavit, že Bùh miluje urèité lidi a jiné
zlo chápáno v morální, ne v mytolo- naproti tomu v lásce nemá. Tato pøedgické rovinì. Zlo se pøestává jevit stava se objevuje do jisté míry všude.
jako nevyhnutelná nutnost. Je od této Na okraji biblického vidìní svìta je
chvíle nepøítelem, s nímž je tøeba bo- potvrzena u sektáøù z Kumránu a pozjovat. Dìjiny tak jsou otevøené, pokud dìji se objevuje v Koránu.
Superlativ „velmi dobré“, který uzavírá první vylíèení knihy Genesis, je
interpretován rùznými zpùsoby, všechny jsou již klasické. Tak se zjistilo, že
to, co je dobré už oddìlenì, je tím spíše
dobré také tehdy, když se jednotlivé
èásti harmonizují v jednom celku.
Nebo to také chápeme jako „dobro ve
spoleèenství“ a nastiòujeme teodiceu,
podle níž by mìlo být zlo nutné k to-

16
Jestliže to èiníme, vzniká velké riziko,
že si budeme pøedstavovat, že Bùh je
„s námi“, že miluje ty, které my milujeme, a nenávidí ty, které máme my v nenávisti, a že ho tedy mùžeme zverbovat
pro své boje. Bylo by zbyteèné vypoèítávat všechny pøíklady, v nichž lidé tomuto
pokušení podlehli, nevyjímaje ty, pro nìž
byla Bible svatou knihou. Øekové vìci
chápali rovnìž tak, že bohové jsou pøáteli èlovìka jako takového. Tak Xenofon
nechává v odpovìdi na Sokratovy dotazy
Aristodéma prohlásit, že výhody, jimiž je
èlovìk vybaven, „vypadají tak, jako kdyby vzešly (technéma) z rukou zruèného
øemeslníka a pøítele života (philozoos).
Helénizovaní Židé tak mohli èerpat stejnou nauku ze dvou pramenù své kultury.
Filon Alexandrijský opakovanì používá
analogické výrazy: Bùh podal dùkaz pøátelství s lidmi (philanthropia): miluje život (philozoos) a èlovìka obzvlášt’(philanthropos); Filon odkazuje na Platonùv
dialog Timaios. Ruský filosof Lev Šestov
odlišuje a staví do vzájemného protikladu dva druhy pojetí svìta a pøítomnosti
èlovìka na zemi a dospívá k vyhrocené
alternativì: buï je èlovìk stvoøen k Božímu obrazu, nebo pøedstavuje „bezbožnou
opovážlivost“. Naráží zcela evidentnì na
slova Bible, podle nichž Bùh stvoøil èlovìka ke svému obrazu a svému podobenství (Genesis 1,23). Myšlenka byla èasto
rùznì komentována, dokonce byla obèas
zobrazena. Skvìle ji vyjadøuje socha z katedrály v Chartres. Pøedstavuje stvoøení
Adama. Rysy novì stvoøeného èlovìka
pøesnì reprodukují rysy Stvoøitele, jenž
se nachází tìsnì za ním.
Ale „bytost stvoøená k Božímu obrazu“ je výraz, jehož smysl se musí mìnit
podle Boha, o kterém je v každém pøípadì øeè.
NAPODOBENÍ
NEVIDITELNÉHO
Bùh Bible je neviditelný. Novozákonní
slova „Boha nikdo nevidìl“ (Jan 1, 18)
jen v sobì shrnují konstantu Starého zákona. Navíc biblický Bùh zakazuje, aby
se jeho neviditelnost zastírala vytváøením jakéhokoli jeho obrazu (Exodus 20,
4). Tím mají být øeèeny dvì vìci:
1/ Na jedné stranì je rovnìž nemožné
poznat a definovat èlovìka, je-li Bùh
vzorem kopie, jíž je èlovìk. Øecký církevní otec Øehoø Nysský, jejž øada dalších otcù následovala, to vyjádøil ve 4.
století formou sylogismu: èlovìk je
k obrazu Boha, Bùh je nepoznatelný, tu-
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díž èlovìk je nepoznatelný. Svobodu textu o stvoøení èlovìka v knize Geneèlovìka není možné uzavøít do jakékoli sis, odpovìdnost za souèasnou devastaci
definice. Èlovìk je právì v tomto smys- zemì. To se ukázalo pøi zkoumání zpùlu schopen rozhodovat o tom, co bude. sobu, jakým verše, v nichž Bùh v knize
Günther Anders vidìl jasnì úzké spojení Genesis èlovìku pøikazuje rùst, množit
mezi projektem filosofické antropologie se a ovládnout zemi (Genesis 1, 28),
a projektem teologie. V jeho pøípadì šlo byly komentovány v židovské a køeso to, že z ateismu vyvodil nemožnost ja- t’anské exegetické tradici. Dùraz nikdy
kékoli antropologie. Lze to vzít na vì- nespoèíval na vládnutí, ale na plodnosti.
domí. Nìkdo mùže být v pokušení vyu- Tam, kde je zmiòována nadøazenost èložít jeho konstatování k apologetickým vìka, se vychází z pøedpokladu, že bude
cílùm, triumfálnì se zasmát a vyvodit pøipomínat vrozenou a pokojnì zvládz nìj nezbytnost teologie, má-li vùbec nutou ušlechtilost. Nemusí v žádném
pøípadì povzbuzovat povýšence k tomu,
vzniknout rozprava o èlovìku.
Jistì by na tom bylo zrnko pravdy. aby se dožadoval práv, o kterých pochyAle bylo by pøedèasné se s tím spokojit. buje, a vytruboval o to hluènìji do svìta,
že „není jen tak nìTvrzení, že èlovìk je
kdo“. A pokud jde
stvoøen k obrazu Boo panování, je po vìtha, je totiž nìco, co
šinu èasu vykládáno
èiní z každé antropojako alegorie nadvlálogie v zásadì providy lidství nad tím, co
zorní záležitost. Obje v samotném èlovìraz, v našem pøípadì
ku zvíøecího.
obraz èlovìka, musí
Dialog s Foucaulbýt stejnì nemožné
tem nám umožnil lépe
definovat jako jeho
pochopit jeden aspekt
božský vzor.
otázky. Jako odpovìï
2/ Na druhé stranì
na kritiku humanisje nemožné brát nìmu, kterou uskuteènil,
jakého takového Bojsem navrhl chápat
ha za vzor. Jde právì
èlovìka jako všeho
o otázku „napodobemocného (plénipotenní“ Boha, a ne bezPaul Klee: Angelus novus, 1920.
tiaire), a tedy zodpodùvodnì církevní otcové pøevzali do své mystiky formulaci vìdného. Ponechal jsem otevøenou otázvytvoøenou Platonem. Ale jakého boha ku: zodpovìdného, ale probùh za co?
máme napodobovat? Máme-li napodo- Vybaveného jakým posláním? Nyní mohu
bovat boha viditelného, mohli bychom odpovìdìt: nièím jiným než bytím.
si vybrat a získat jeho atributy a dovést
je k vyššímu stupni. Mohli bychom si Z knihy Le Propre de l’homme. Sur une légiosvojit hromovládnou moc Dia, Hermo- tinité ménacée (Co je vlastní èlovìku.
vy okøídlené sandály nebo také – páno- O ohrožené legitimitì), Flammarion, Paøíž
vé, buïme chvilku upøímní! – olbøímí 2013, s. 205–215, z francouzštiny pøeložil
Josef Mlejnek. Kniha vyjde ve druhé poloviocásek Priapùv…
Jediný zpùsob napodobení neviditel- nì roku 2016 v nakladatelství CDK v Brnì.
Souèasný francouzský filosof a historik
ného Boha, který se neprojevuje v žádfilosofie
Rémi Brague (1947) je èlenem
ném jiném obrazu, než v tom, který v nás
Francouzské akademie. Pùsobí na Univervyvolává jeho napodobení, je svoboda.
PROZØETELNOST,
PLÁN, ÚKOL
Takto potøebujeme vnìjší opìrný bod
k tomu, abychom mìli právo o èlovìku
øíci, že stojí za námahu existovat. Podle
Bible pøedstavuje Archimedùv bod tohoto druhu Bùh. Stvrzuje èlovìka. Tím
nemá být øeèeno, že by Bùh èlovìku dával svùj bianco podpis pod všechno a legitimizoval tím jakýkoli lidský rozmar.
Mýlí se ti, kdo pøipisují Bibli, konkrétnì

zitì Paøíž I Panthéon-Sorbonne a na Univerzitì Ludvíka Maxmiliána v Mnichovì.
Jeho specializací je židovská, køest’anská
a arabská filosofie. V práci Co je vlastní
èlovìku se zabývá pùvodem a jednotlivými
peripetiemi humanismu a hodnotami, které
chce reprezentovat, snahami o jeho myšlenkové ukotvení i promìnami jeho obsahu
v prùbìhu posledních dvou století. Klade
otázku, èím mùže humanismus èelit antihumanistické de(kon)strukci, a dospívá k závìru, že bez „Archimedova bodu“ v Bohu
plave humanismus na vodì.
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bomaleb“ sérii památných výstav v Ústavu
makromolekulární chemie na Petøinách.
Pro vìtšinu návštìvníkù znamenala tato
K nedožitým 81. narozeninám v Museu Kampa
Alešova výstava po dlouhém pùstu opìt šok
Krátce po výstavì Šmidrové byla v konírnì existovat, nesmìli vystavovat, nebyly žád- – poprvé jsme se setkali s novým expresioMusea Kampa v pondìlí 1. února (tedy ve- né úkoly ani podnìty k tvorbì. Veselý si nismem a neèekanì syrovým a dramaticky
èer pøed jeho 81. narozeninami) otevøena koncem 60. let koupil rozpadající mlýn ve emotivním malíøským výrazem, dvì z tìchvýstava Pocta Aleši Veselému. Citlivì pøi- Støedoklukách a zaèal ho opravovat. Když to kreseb jsou k vidìní i na Kampì. V roce
pravená expozice pøevážnì ze sbírek Mu- jsem ho tam poprvé navštívil, vyrazili 1985 následovala Alešova výstava ve sklesea Kampa – s Medou Mládkovou byl Ve- jsme do pustých zoraných polí, kde chtìl pení domu U Melounu v Michalské ulici,
selý v kontaktu již od roku 1972 – je vyzvednout zbytky jakéhosi rozpadajícího kde asi poprvé vystavil svoji železnou pose stroje a tìžké kamenné stel. Od konce 80. let pracoval na projekdoplnìna zápùjèkami z mapecky, které se ve zdejších tech odlišných monumentálních soch, øešíjetku umìlce, Oblastní gapolích obèas objevují. Na cích základní vztahy mezi hmotou, tlakem
lerie Liberec, mìsta Mikupozemku mìl hromady po- a pohybem, novì pracující s velkými železlova a soukromých sbírek.
dobných vykopávek, ná- nými konstrukcemi a zavìšenými døevìnýKurátorkám Mahulenì Nebojnice starých kol od sel- mi a kamennými prvky. Tehdy jsme se však
šlehové a Alenì Bartkové se
ských vozù, obruèe, zubaté již vídali jen zøídka a letmo, protože vìci se
tak podaøilo shromáždit skubrány, tìžký betonový vá- zaèaly dávat do pohybu.
teènì vybranou kolekci
Po pøevratu byl jmenován profesorem
lec, staré vidle, kosy a stroumìlcových prací, které výje neznámého úèelu, cho- Ateliéru monumentální tvorby na pražské
znamnì reprezentují snad
mouty z koòských postrojù, akademii, který vedl až do roku 2006. Tehvšechna zásadní období
ale také staré židle nebo kó- dy vznikly jeho nové plastiky jako Velká
jeho tvorby. Roš chodeš
nickou døevìnou bednu na brána, Klec nebo Velké kolo (1993) a také
o díle A. Veselého psal již
A. Veselý. Foto J. Benák.
železných kolech, do které velký šesticípý Magen David pro terezínský
nìkolikrát (naposledy v øíjnu 2015), ale výstava na jeho poèest a pa- musel návštìvník vlézt a pokusit se s ní Národní høbitov (1995). Od poloviny 90. let
mátku nabízí i zamyšlení nad Veselého ce- pohybovat. Mezi nimi tu ale stály hotové pracoval na tzv. pouštních projektech na poobjekty, ètyøhranná vìž s pružinou a bod- mezí sochaøského a architektonického tvaloživotní tvorbou a její jedineèností.
lem (pozdìjší Testimony, dnes v Olympij- ru, pøedevším na studii pro Kadesh Barnea
ském parku v Soulu), monumentální troj- Monument (1997). Souèasnì se vìnoval
ZNEPOKOJIVÉ OBJEKTY
Jak známo, Veselý si své výstavy vždycky nožka se zavìšenou železnou koulí monumentálním realizacím jako Messenger pro sochaøský park ve Wijk
instaloval sám, domýšleje do detailù a naaan Zee v Nizozemsku (1999).
prostého vyèerpání všechny aspekty a souPro Židovské muzeum v Praze
vislosti pùsobení svých dìl. Svou syrovostí
pøipravil výstavu Hora hor
byly jeho expozice èasto obtížnì stravitelné
a nerealizovaný projekt Tøi
– zdùrazòovaly nalezený charakter objektù,
brány (2005). V rámci festivaèas v nich zakletý, ale také jejich destruklu Smetanova Litomyšl 2009
tivní pùsobení, kterému se Veselý nikdy nepo celý rok vystavoval 17 soch
vyhýbal a které èasto pøesahuje práh obecve volných prostranstvích mìsné citlivosti. Byl úèastníkem a iniciátorem
ta v kombinaci leštìné oceli
památných neoficiálních Konfrontací
a pøírodního kamene, které již
(1960). Již tehdy nalezl svùj vlastní styl ve
ohlašují poslední období jeho
vytváøení objektù z pozùstatkù civilizace,
výzkumù.
poznamenaných pùsobením èasu a pøírody.
Do posledního období
Jeho plastické asambláže byly znepokojujíSoubor objektù Ètyøi q. ein sof. Foto archiv.
jeho tvorby nás na Kampì
cí a èasto drastické – od Stigmatických
a Enigmatických objektù, z nichž mnohé uprostøed – model pro tøicetimetrovou so- uvedl v Praze poprvé vystavený soubor
vystavil na první samostatné výstavì v Al- chu na terezínské valy (pøedchùdce Záko- objektù Ètyøi q. ein sof z mikulovského
šovì síni v roce 1963, po Židli Uzurpátor na nezvratnosti) a další plastika, na kterou sochaøského sympozia v roce 2012.
(1964) a øadu samostatných svaøovaných umìl vyluzovat skladby podivných zvukù, V nìm neobvyklým zpùsobem využil
dvou až tøímetrových soch až ke své život- jakousi hudbu sfér, navozující intenzivní sestavy ètyø rùznì podélnì nebo vertiní realizaci, sedmimetrové plastice Kad- souznìní s vesmírem. Nalezené ztracené kálnì prohýbaných leštìných ocelodish, která vznikla na mezinárodním Sym- fragmenty lidské a pøírodní èinnosti tu ja- vých fólií, které se vzájemnì zrcadlí
poziu prostorových forem v Ostravì koby znovu ožívaly a postupnì se stávaly a s pohybem diváka vytváøejí iluzi neustále se mìnícího a pøelévajícího pro(1967/68). Bìhem tohoto krátkého období souèástí jeho soch.
storu, jakýsi prùhled do nekoneèného
se stal pøední osobností umìlecké generace
a neustále se promìòujícího vesmíru,
60. let a svými realizacemi se výraznì za- EJN SOF
Teprve roku 1984 poté, co normalizaèní který nemá žádné hranice ani pevný
psal do soudobého dìní doma i ve svìtì.
Tvùrèí exploze 60. let s nástupem nor- ledy trochu povolily, zahájila Veselého ne- bod, ein sof, bez poèátku a bez konce.
ARNO PAØÍK
malizace skonèila, lidé jako by pøestávali oficiální instalace monumentálních „kres-
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EINSATZGRUPPE H a její pomahaèi
Lenka Šindeláøová zpracovala závažné téma
Kniha historièky Lenky Šindeláøové se
zabývá událostmi posledních let Slovenského štátu a tématem, které je v textech
o prùbìhu šoa na Slovensku zmiòováno
spíše okrajovì. Líèí nejen èinnost nìmeckých nacistù v Einsatzgruppe H, ale též
aktivity jejích domácích pomocníkù.
PRVNÍ VLNA
V úvodu knihy autorka struènì pøipomíná
prùbìh deportací Židù na Slovensku:
v dobì vzniku Slovenského štátu, v bøeznu 1939, žilo v zemi na 90 tisíc Židù. První vlna odsunu slovenských Židù zaèala
záhy po vydání protižidovského kodexu
a – což byl i v tehdejší Evropì unikát – na
pøímé pøání vládních pøedstavitelù v èele
s prezidentem Tisem, bez významnìjších
protestù ze strany církve èi obyvatel. Vláda za to, že se mohla zbavit ožebraèených
židovských spoluobèanù, ještì Nìmcùm
zaplatila 500 marek na deportovanou osobu. Deportace probìhly v sedmi mìsících
od bøezna do øíjna 1942, bìhem nich bylo
ze zemì do Osvìtimi a do táborù v lublinské oblasti odvezeno na 57 628 Židù (válku z nich pøežilo 284 osob). Poté se deportace zastavily. Jako dùvody se uvádìjí
intervence Vatikánu i obavy, že nacistické
Nìmecko válku prohraje a Slovensko –
s povìstí zemì, která dobrovolnì vydala
své Židy – se ocitne na stranì poražených. Svou roli tu sehrály také vydatné
úplatky vysokým státním pøedstavitelùm,
kterými se je èlenové židovské Pracovní
skupiny v èele s Gisi Fleischmannovou
snažili ovlivnit.
Na Slovensku (hlavnì v Bratislavì) tehdy žilo ještì asi 15 300 úøednì registrovaných Židù. Jednalo se vìtšinou o smíšená
manželství èi lidi pokøtìné pøed vznikem
Slovenského štátu. Podnìtem k obnovení
deportací pak byla pøímá nìmecká okupace Slovenska jako reakce na odbojové
a partyzánské akce, jež vrcholily v létì
1944. Nìmecká armáda zaèala obsazovat
Slovensko 29. srpna 1944 a téhož dne bylo
vyhlášeno národní povstání proti Tisovu
režimu a tøetí øíši. Berlínský Hlavní úøad
øíšské bezpeènosti naøídil vytvoøení operaèní skupiny H a vyslal ji na Slovensko.
Tato skupina (èítající minimálnì na 700
osob) pod velením Josefa Witisky pùsobila
na slovenském území i po potlaèení povstání až do konce války. Jejím zásadním
úkolem bylo dovršení „koneèného øešení

židovské otázky“. Kromì Židù (kteøí byli
kromì rasové „ménìcennosti“ oznaèeni
též za pomocníky povstalcù a bolševiky)
se skupina zamìøila i na Romy, zatèené
partyzány a povstalce. Její èlenové se rovnìž pøímo podíleli na bojích s partyzány
a posílali do Berlína situaèní zprávy, z nichž autorka obsáhle cituje.

OBNOVENÍ DEPORTACÍ
Podobné vraždící mobilní skupiny, Einsatzgruppen, fungovaly jako pøedstupeò
masového vyhlazování Židù již døíve
v Polsku a bìhem invaze do Sovìtského
svazu od Pobaltí až k Èernému moøi (viz
napø. Ch. R. Browning: Obyèejní muži,
Praha 2002). Štáb slovenské operaèní skupiny H sídlil v Bratislavì, velel šesti komandùm v rùzných èástech zemì. Do
konce války èlenové skupiny zajistili
a dopravili do koncentraèního tábora v Seredi a poté do Osvìtimi nebo pochytali
a zmasakrovali na místì pøes 14 tisíc Židù.
Proti obnoveným deportacím protestoval u slovenské vlády mj. vatikánský chargé d´affaires. V listopadu, kdy už byly deportace v plném proudu, Tiso do Vatikánu
odpovìdìl, že se jedná o „fámy“.
Komanda s pomocí èetníkù a èlenù
Hlinkovy gardy zatýkala (èasto na udání
místních) ukryté Židy a posílala je do táborù v Ilavì a Seredi a poté na smrt. Nejvìtší
razie probìhly koncem záøí v Bratislavì.
Ukrývající se Židy, Romy a partyzány èlenové operaèní skupiny a její pomocníci

støíleli na okrajích masových hrobù. K nejvìtším hromadným popravám zatèených
došlo v listopadu a prosinci 1944 a v únoru
1945 v Kremnièce u Banské Bystrice. Celkem tu bylo zavraždìno 743 osob, z toho
280 žen a 99 dìtí. Další masové popravy
se odehrály v lednu 1945 u obce Nemecká
a Dolní Tureèek a na židovském høbitovì
ve Zvolenu.
POMOCNÉ ODDÍLY HG
Domácími pomocníky operaèní skupiny H
se staly pohotovostní oddíly Hlinkovy
gardy (HG) v èele s Otomarem Kubalou, k nimž v bøeznu 1945 náleželo
5867 Slovákù. V souhrnné zprávì hlavního velitelství Hlinkovy gardy z ledna
1945 se uvádí, že ve spolupráci s gardisty bylo dosud zatèeno 9419 osob, z toho
9250 Židù. Zpráva konstatuje: „Mùžeme s klidným svìdomím øíci, že HG má
na oèištìní Slovenska velký podíl, plní
svou úlohu stateènì a nekompromisnì.“
Autorka pøedkládá ètenáøi i podrobné
údaje o velitelích jednotlivých komand
operaèní skupiny: ilustruje na nich, že
se nejednalo o lidi z okraje spoleènosti,
ale vìtšinou o vysokoškolsky vzdìlané
a cílevìdomé muže, kteøí pøed zaøazením do slovenské skupiny nabyli „praktické znalosti“ v jiných zemích.
Závìr knihy je vìnován jejich pováleèným osudùm. Až na nìkolik výjimek
zùstaly zloèiny velení a èlenù operaèní
skupiny H prakticky nepotrestány. A za
své èiny se nemuseli zodpovídat ani
mnozí z tìch „stateèných a nekompromisních“ Slovákù.
Aèkoli kniha Lenky Šindeláøové není
ètenáøsky tak vstøícná, jako jsou nìkteré
publikace anglicky píšících historikù, jedná se o velmi peèlivì a na základì dùkladného archivního studia zpracovanou pøehlednou studii na téma, které samostatnì
ještì prezentováno nebylo. Spolu s knihou
Ivana Kamence, jenž popsal první vlnu
deportací (Po stopách tragédie, 1991)
mají již ètenáøi možnost seznámit se s celkovým prùbìhem šoa na Slovensku.
V souvislosti s novì otevøeným Muzeem
holokaustu v Seredi bude zajímavé sledovat, jakým zpùsobem bude tyto tragické
události reflektovat jeho expozice.
ALICE MARXOVÁ
Lenka Šindeláøová: Einsatzgruppe H. Pùsobení operaèní skupiny H na Slovensku
1944/1945 a pováleèné trestní stíhání jejích pøíslušníkù. Vydalo nakl. Academia
v Praze a Múzeum SNP v Bratislavì roku
2015, 447 stran, dop. cena: 480 Kè.
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SATIRICKÝ SKALPEL
O zatím posledním románu britského autora Martina Amise
Martin Amis, slavný syn neménì slavného
otce Kingsleyho Amise (autora knihy
Št’astný Jim), již ve svých šestašedesáti letech dávno není ono povìstné pøíšerné dítì
ostrovního písemnictví. Na kontì má ètrnáct románù, z nichž ten pøedloòský a prozatím poslední nazvaný Zóna zájmu se
vrací k tématu, které zkoumal již roku
1991 v románu Šíp èasu (èesky 2004).
Tento text je napsán ve formì fiktivní autobiografie nacistického lékaøe pùsobícího
v koncentraèním táboøe, která už na první
pohled upoutá tím, že je vyprávìna pozpátku, a navíc ústy dvojníka. Oba narativní triky ovšem mají své opodstatnìní: ten
chronologický vychází ze slavného výroku
Prima Leviho, že lágry byly jakýsi svìt naruby, v nìmž se lékaøi stali vrahy a kde zloèiny byly odmìòovány.
A myšlenka dvojníka
zase pøímo navazuje na
knihu Amisova známého, psychologa Roberta
Liftona, který poøídil
rozhovory s nìkolika váleènými zloèinci a pøišel
s teorií „zdvojování“:
podle ní se v každém
z nacistických doktorù
vytvoøilo jakési „druhé
já“, které existovalo vedle toho pùvodního,
a když se lékaø dostal do
situace, kdy zaèal zabíjet, ono druhé já se zmocnilo celé jeho
osobnosti.
V Zónì zájmu se Amis opìt pokouší
uchopit holokaust, o nìmž sám v jednom
rozhovoru prohlásil, že to není téma jako
každé jiné: „Musíte k nìmu mít co øíct.“
Úkolem naší recenze je tedy zjistit, jak
novì a nakolik invenèním zpùsobem se
k nìmu vyjádøil tentokrát. Dle vlastních
slov se Martin Amis vìnoval dìjinám holokaustu velmi intenzivnì, k vlastnímu
psaní o nìm mu však napomohl Primo
Levi. „Poøád jsem nedokázal pochopit,
proè se lidé tak chovali. A pak jsem narazil na rozhovor s Primem Levim, kde se
ho zeptali: ,Chápete nacistickou nenávist?‘ A on odpovìdìl, že èlovìk jí snad
ani nesmí rozumìt, protože pochopit znamená omluvit. Tlak na otázku ,Proè?‘ povolil. Cítil jsem, že se mohu vrhnout na
svùj první nápad a nemusím nic vysvìtlovat.“

NORMÁLNÍ A ABSURDNÍ
Dìj Zóny zájmu je zasazen do Osvìtimi
roku 1943 a soustøeïuje se na to, co by se
s krutou ironií dalo nazvat rodinný a spoleèenský život nacistù v lágrech. Zejména
velitel celé Osvìtimi je vykreslen jako
znaènì sexuálnì frustrovaný a zhrzený
manžel Paul Knut, zatímco jeho žena
Hannah se stane „zónou“ erotického zájmu jeho podøízeného Thomsena, jenž
v táboøe pøipravuje pùdu pro podnikatelský zámìr IG Farben. V zájmu koncernu
je samozøejmì získat více otrokù, zatímco
takzvanì národnì-bezpeènostním zájmem je více mrtvol. Osvìtimský velitel
Knut je pod neustálým tlakem svých nadøízených, pøièemž jeho jediným vlastním
zájmem je udržet si postavení a moc.
Thomsen a Knut jsou
dva hlavní vypravìèi
románu, jako tøetí
k nim pøistupuje velitel
„krkavcù z márnice“,
èili takzvaných sonder,
Szmul. Už dávno nedoufá, že pøežije – chce
pouze nìjak zaznamenat to, èím prošel.
Když pøemýšlí o Osvìtimi Szmul, používá
jako pøímìr pohádku
o zrcadle, které èlovìku
ukazovalo jeho duši, a nikdo se do nìj nedokázal
podívat. A koncentrák je to zrcadlo, ale „nemùžete se odvrátit“. Na rozdíl od nìj Knut
o povaze toho, co dnes a dennì dìlá, pøemýšlí jen v podkapitole pøíznaènì nazvané
Noèní logika. Thomsenovy názory se pod
vlivem jeho posedlosti Hannou a posléze
možná i lásky k ní vyvíjejí – až dojde spolu
se starým pøítelem doktorem Petersem
k úvaze, že prùmysl, a tedy také plynové
komory, je jen prùvodní jev, hlavní byla
vùle. To jeho kamarád Boris, èetnými bitvami zocelený dùstojník Waffen-SS, své postøehy z Osvìtimi shrne dvìma slovy: je to
„kurva absurdní“.
V Amisovì podání však absurdita
Osvìtimi jako by neznala hranic: rozdíl
mezi životem a smrtí zrušila také mysl
jeho Gerdy Bormannové, manželky „hnìdé eminence“ Martina Bormanna, pro
kterou se i mrtvé dítì poèítá jako dítì,
chce-li získat za své pøíkladné mateøství
øád. A navíc ona absurdita nezmizela ani

po druhé svìtové válce v navenek denacifikovaném Nìmecku, jehož novou hymnou se stalo: „O tom jsem nevìdìl.“
ÈÍSLA A „POUHÁ SLOVA“
Amis mladší byl a je mistrem èerného humoru, grotesky a satiry, což dokazuje
i v knize Zóna zájmu. V postavì Thomsena a Hanny tu brilantnì zkarikoval hned
dva stereotypní árijské typy (zatímco pro
muže je pøíznaèná „mrazivì bílá barva vlasù, neodolatelnì výbojná brada, hruï jako
štít“ a „kobaltová modø ledových oèí“, ona
je coby „prototyp národního ideálu ženskosti“ stavìná na „plození a tìžkou práci“) a v øeèi Paula Knuta manýry nacistické mluvy. Ten totiž hojnì používá jak klišé
a eufemismy, tak opravdovou (k oznaèení
nacistických hodností a titulù) a zparodovanou nìmèinu (do èeštiny pøevedenou
germanismy jako „rajzovat“, „eklhaft“,
„imrvére“ èi „zašpérovat“), podtrženou
opakovaným užíváním „nicht“ na konci
vìt (jako by tím chtìl ujistit sám sebe). Navíc ve své zvrácené filozofii, která si žádá
„èíslice, cifry, numera“, dochází až tak daleko, že ohlednì slova „jeden“ má obèas
pochyby, „jestli opravdu oznaèuje poèet“ –
a radìji se tudíž vyjadøuje èísly psanými
èíslicemi („na 1 stranì…“). A zatímco na
stranì jedné si pochvaluje to, co nazývá
oslòujícím radikalismem tábora, na stranì
druhé si ustaviènì zdùrazòuje, jak je normální – a opìt se tak uchyluje k sugestivnímu kouzlu repetice.
I Knut však má, jak jsme již podotkli,
obèas pochybnosti, a také ty dokázal autor
adekvátnì ztvárnit – jako tøeba v pasáži,
kdy marnì hledá øádkou synonym výraz
pro Szmulovy oèi: „zmizely, odumøely,
vyhasly, zanikly“. A Szmul pak ve svých
lapidárnì krátkých podkapitolkách tvrdí,
že ke svìdectví potøebuje „víc než pouhá
slova“. Ovšem nakolik nám to vše – slovy
kritika Alexe Clarka z listu Guardian –
„umožní vidìt obrysy toho, co nelze vyjádøit slovy“, musí posoudit každý ètenáø
sám. Vyjádøení renomovaných angloamerických recenzentù mu nepomohou: zatímco jedni se domnívají, že z každé stránky
Zóny zájmu na nì kouká Amisùv intelekt
a slovní høíèky (a nemyslí to nijak lichotivì), jiní víceménì ze stejného dùvodu volali po nominaci na Bookerovu cenu.
A nutno øíci, že stejnì na rozpacích je i autorka této recenze.
HANA ULMANOVÁ
Martin Amis: Zóna zájmu. Pøeložila Kateøina Klabanová. Vydalo nakl. Plus v Praze
r. 2016, 334 stran. Dop. cena: 389 Kè.
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èlánek (v roce 2014), v nìmž oplakával
tamní hrùzy a tvrdil, že OSN se snaží postihnout hluboké koøeny konfliktu.
Kdo by si myslel, že se tu jen teoretizuje, mýlil by se. Pár dnù po Pan Kimunovì projevu prohlásil francouzský
ministr zahranièí Laurent Fabius, že
Francie – pokud se izraelsko-palestinský mírový proces brzy nepohne – uzná
Palestinu jako stát. To už není akademická debata, ale vážný problém.

Už vícekrát jsme tu psali o poslední vlnì chápe slova Pan Ki-muna jako podporu
násilí, která ještì nemá definitivní jméno terorismu a svùj vlastní názor podává bez
(intifáda nožù? facebooková intifáda?). servítkù: „Palestinští vrazi nestojí o stát.
Poèet obìtí z ní nedìlá senzaci pro svìto- Veøejnì øíkají, že chtìjí stát znièit. Zabíjevé zpravodajství. Vedle krveprolití v Sý- jí Židy proto, že jsou to Židé.“
V témže duchu v èasopise Commentary
rii i jinde na Blízkém východì pùsobí
jako detail. Ale i „detaily“ nesou dùsled- píše Jonathan S. Tobin. Diví se, že muž,
ky a ze zdánlivì drobných událostí se stá- který má v náplni práce osud celé planety,
se zabývá izraelskou pøítomností na Závají témata veøejné debaty.
Jedním z tìch témat jsou interpretace pa- padním bøehu Jordánu, místo aby øešil zá- ABBÁS JEDE NA TYGROVI
lestinského násilí. Již loni v listopadu švéd- sadní problém v Sýrii – fakt, že válka pøe- Praktiètìjšíma oèima se dívá Avi Issachaská ministrynì zahranièí Margot Wall- vrací pomìry v celém regionu, pøitahuje roff (novináø a vystudovaný arabista) v liströmová spojila džihádistický útok v Paøíži džihádisty a vytváøí miliony uprchlíkù. stu The Times of Israel. Koncem ledna byl
a obecnì radikalizaci muslimù se „situací Ale hlavnì se diví použití výrazu „lidská v Ramalláhu na setkání žurnalistù s Mahna Blízkém východì, kterou v neposlední pøirozenost“ ve vysvìtlování palestinské múdem Abbásem. Palestinský prezident
øadì Palestinci považují
jasnì a jednoznaènì odza beznadìjnou – a buï ji
suzoval teror a nejspíš
akceptují, nebo se uchyto myslel upøímnì. Ale
lují k násilí“. Letos se ve
o týden pozdìji, pár hostejném tónu pøipojil i gedin poté, co byla u Danerální tajemník OSN
mašské brány zavraždìPan Ki-mun. Jistì, nevena policistka Chadar
de úøad s vysokou pravoCohenová, pøijal Abbás
mocí, ale má autoritu.
v téže místnosti rodièe
Když se k nìèemu vyjádnìkolika mladých Palesøí, dává tomu legitimaci.
tincù – tìch, kteøí byli
Struènì: Pan Ki-mun
zabiti pøi pokusech
øíká, že palestinské náo vraždy Izraelcù, ale jesilí je reakcí na izraeljichž tìla policie dosud
ský útisk Palestincù.
nevydala (z obavy, aby
Že je otázka, zda vùbec
se pohøby nestaly deIzrael chce øešení v pomonstrací „muèednicdobì dvou státù. Že výtví“ a teroru).
Autobusová zastávka Geula v Jeruzalémì po teroristickém útoku, øíjen 2015. Foto archiv.
stavbu v osadách na
Issacharoff uvažuje,
Západním bøehu berou Palestinci i me- frustrace. Podle Tobina patøí do „lidské že Abbás to mohl osobnì vnímat jako
zinárodní spoleèenství jako provokaci. pøirozenosti“ normální instinkty, které sdí- humanitární gesto èi akt milosrdenství.
lejí všichni lidé bez rozdílu. Jenže to, co Ale musel pøece vìdìt, jak budou jeho
A že je „lidské na okupaci reagovat“.
Generální tajemník OSN tedy podpo- žene Palestince vyhledávat náhodné Izra- slova a èiny vnímat Izraelci i Palestinci
øil názor, že prioritou ve Svaté zemi je elce, mladé i staré, muže i ženy (i tìhotné), – jako akt solidarity s teroristy v týdnu,
ustavit palestinský stát, zatímco aspekty aby je ubodali èi zastøelili, pøece lidská kdy tøi mladíci vraždili u Starého Mìsta
bezpeènosti, hranic, hlavního mìsta pøirozenost není. Spíše tu pùsobí nìjaký a policejní dùstojník na kontrolním stai další jsou až druhotné. To je sice po- inkubátor nenávisti, extremismu a ideolo- novišti u osady Bejt El.
stoj, který odporuje pozici Izraele, ale gie. Tobin spatøuje „lidskou pøirozenost“
Pøípad palestinského policisty líèí The
ve svìtì je bìžný. Ménì bìžné je vnímat v nìèem jiném, tøeba v ochotì, s jakou se Jerusalem Post. Zkusil zastøelit tøi izranásilí (teror) jako „lidskou reakci“. Už na Židy uplatòují jiná mìøítka èi pravidla elské vojáky, pøièemž byl sám zabit. Ale
proto se ohlasy v Izraeli nesly v emoè- než na jiné skupiny a národy.
zajímavìjší je prohlášení, které pak vyMichael Rubin též v Commentary shr- dala oficiální palestinská policie: s „velních a rozèileném duchu.
nuje publikaèní aktivitu Pan Ki-muna. kou hrdostí“ chválí „stateèné muèednicŠéf OSN napsal celkem 85 názorových tví našeho kolegy seržanta Sukkárího“.
O ÈEM PÍŠE PAN KI-MUN
Aby bylo jasno, Pan Ki-mun není blázen èlánkù. Ani jeden z nich se netýkal teroTohle je problém. Issacharoff sám píše,
ani antisemita. Sám napsal do The New rismu, Íránu, Ruska, Èíny, Saúdské Ará- že Palestinská samospráva vystupuje proYork Times èlánek s titulem „Nestøílejte na bie, Turecka, Venezuely èi arménské ti teroru, pøedchází útokùm a zatýká poposla zpráv“, kde zpìtnì vysvìtluje, že te- okupace Náhorního Karabachu. Patnáct dezøelé. Ale když zároveò oslavuje „murorismus je neomluvitelný a jeho výrok se jich zabývalo klimatem, jedenáct glo- èedníky“, oživuje dojem známý z èasù
bální ekonomikou, deset problémy OSN Jásira Arafata: že Abbás se pokouší na tybyl špatnì pochopen. Ale už se stalo.
Jisté rozèilení zaznívalo už z odpovìdi – a ètyøi izraelsko-palestinským konflik- grovi jezdit, místo aby ho zkrotil.
vlády v Jeruzalémì. Premiér Netanjahu tem. Pøitom o Sýrii napsal pouze jeden
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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KRTEK S MANŽELKOU

...a další události

/Vybráno z èeských médií/
Pøesnì pøed tøiceti lety se odehrála legendární výmìna špionù mezi Západem a Východem na Glienickém mostì
u nìmecké Postupimi. Ze Západu na
Východ po mostì pøešel èeskoslovenský „krtek“ Karel Köcher s manželkou
(také špionkou, samozøejmì) a tøemi
dalšími aktéry studené války. Proti
nim kráèel z Východu na Západ
politický
vìzeò
a bojovník za práva sovìtských Židù
Anatolij Šèaranskij
a spolu s ním další
tøi št’astlivci vèetnì jednoho èeskoslovenského. Byla to ovšem už tøetí podobná výmìna na Glienickém mostì –
o té první, pøi níž Moskva propustila
amerického letce Francise Garyho Powerse, legendárního pilota z výzvìdného letu U-2, natoèil nedávno slavný
americký režisér Spielberg film Most
špionù. O Köcherovi zase pøed krátkým
èasem vyšla kniha. Zkrátka a dobøe –
most, celá ta studená válka a všichni
tihle zajatci, špioni a disidenti se právì
v naší dobì stávají definitivnì souèástí
historie. (MFD 11. 2.) !! Poutníci z celého svìta se v tìchto dnech sjíždìjí do
Holešova, aby si pøipomnìli 353. výroèí smrti významného uèence rabína Šacha, které pøipadá podle hebrejského
kalendáøe na 10. února. Jeho památku
uctívají nejen ortodoxní židé èi samotní
potomci, ale také mnohé známé osobnosti. „Synagogu k Šachovu výroèí navštívili mimo jiné i známý hudebník
a zpìvák Ivan Mládek s doprovodem,“
poznamenala manažerka holešovského
kulturního støediska Dana Podhajská.
Hosté se samozøejmì podívali také pøímo na židovský høbitov, kde je Šach
pohøben. „Snažíme se dodržet tradici
a význam tohoto výroèí, takže hosty
doprovodil správce Šachovy synagogy
Vratislav Brázdil a øeditel kulturního
støediska v Holešovì Pavel Chmelík
v adekvátních sváteèních oblecích,“
dodala Dana Podhajská. Rabín Šach
patøí mezi nejvýznamnìjší rabíny pohøbené na území Èeské republiky, jak
potvrdil i správce synagogy. (Zlínský
deník, 11. 2.) !! Témìø pùl druhého

roku ubìhlo ode dne, kdy mìsto Pobìžovice, v nìmž žila pøed druhou svìtovou válkou poèetná židovská komunita,
navštívili rabíni nejen z Evropy, ale dokonce až z Ameriky, aby položili základní kámen stavby synagogy. Ta by
dle jejich vyjádøení
mìla být dùstojným místem pro
dochovanou rituální lázeò, jež je Židy nazývána mikve. Po holokaustu
za druhé svìtové
války v Pobìžovicích židovská komunita zanikla a synagoga byla znièena. Zbytky mikve se
ale dochovaly dodnes. Pobìžovická židovská rituální lázeò prý mìla zázraèné
úèinky, mìsto proto bylo až do zaèátku
druhé svìtové války vyhlášeným židovským poutním místem. Vždyt’ v roce
1926 byl ve studni nalezen kámen, na
kterém byl vytesán nápis: „V tomto
prameni se ponoøil rabín Israel Baal
Šem 310krát, ve dnech strašlivého
chladna roku 1744, a pravil, že jest to
pramen všeobecného zdraví a proti neplodnosti.“ A právì do její vody nejprve zamíøili rabíni, kteøí pøijeli v záøí
2014 do Pobìžovic, aby oslavili zapoèetí stavby nové synagogy. Vùbec nejvyšším z pøítomných rabínù byl
Avraham Yehoshua
Waldman, který vážil cestu až z New
Yorku jako zástupce hlavního jeruzalémského rabína.
(Domazlicky.denik.
cz) !! „Žalobu lidí z Prahy 7, kteøí
nesouhlasí se stavebním povolením
k nadzemní èásti obchodního a administrativního Paláce Stromovka mezi
Strojnickou a Veletržní ulicí na Letné,
zamítl tento týden Mìstský soud v Praze. Kasaèní stížnost, jíž lze napadnout
pravomocná rozhodnutí krajských soudù, není pøípustná. Vèera o tom informoval Václav Matoušek, øeditel spoleènosti
Lordship, která za novým komplexem
stojí. O projektu se mluví ètrnáct let.

Provází ho velká nevole mezi nìkterými obyvateli sedmé pražské èásti, ani
holešovické radnici do oka nepadl. Odpùrci opakovanì tvrdí, že nové obchody
v místì nepotøebují, prázdných kanceláøí
nabízí metropole nepøeberné množství,
mají strach z nových aut na silnicích.
Víceúèelové centrum, jehož souèástí
má být i památník obìtem holokaustu,
protože na pozemcích se za protektorátu nacházelo shromaždištì pražských
Židù pøed transporty z nádraží PrahaBubny, považují za pøedimenzované.
Pùvodnì se mluvilo i o bytech, školském
nebo zdravotnickém zaøízení, ovšem to
hygienici zamítli.“ (Právo, 4. 2.) !! Další Kameny zmizelých (Stolpersteine),
které pøipomínají po celé Evropì tragické osudy Židù za druhé svìtové války,
pøibudou podle všeho ještì letos v Chodovì. Dva k domu židovského obchodníka Eduarda Kronbergera (è. p. 18, dnes
sídlo Policie ÈR), kde byly už v loòském roce položeny ètyøi kameny, a tøi
se objeví pøed obøadní síní u radnice.
Tam budou pøipomínat chodovského
lékaøe dr. Bedøicha Kettnera, jeho ženu
Marianu a syna Jiøího. „Když Chodov
obsadila nìmecká vojska, uprchli Kettnerovi do Prahy a pokusili se odjet za
hranice, bohužel to už nestihli. Bedøich
Kettner zemøel v koncentraèním táboøe
Mauthausen, jeho žena Mariana a tøináctiletý syn Jiøí byli zavraždìni v plynových komorách v Osvìtimi,“ popsal
smutné události chodovský historik
Miloš Bìlohlávek. (Týdeník Sokolovska, 3. 2.) !!
V márnici uprostøed židovského
høbitova v Boskovicích trávili pondìlní podveèer jen
za svitu svíèek návštìvníci speciální
slavnosti. Uspoøádala ji Židovská
obec Brno, které barokní stavba z roku
1763 patøí. Obnovenou síò otevøela výjimeènì po dokonèení dvouleté nároèné rekonstrukce za 1,3
milionu korun. Do márnice, k níž vede od
spodní høbitovní brány kamenné schodištì, lidé mohou bìžnì nahlédnout jen skrz
okénko ve dveøích. Pokud si budou chtít
prohlédnout zazdìnou pokladnièku a kamenné desky s hebrejskými texty, musí
høbitov navštívit s prùvodcem. (Brno.
iDNES.cz)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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1942 do záøí 1944 byl vìznìn v Terezínì,
potom v Osvìtimi a v Dachau-Kauferingu,
odkud v dubnu 1945 utekl (jeho otec, bratr
V bøeznu letošního roku uplyne 120 let od a žena zahynuli). V terezínském ghettu pùnarození vysokoškolského profesora, poly- sobil mj. jako vychovatel v táborových doglota a významné vìdecké kapacity v lékaø- movech mládeže. Pøipravil pásmo øíkadel
ském oboru Felixe Michaela Haurowitze a písòových textù pro dìti Abeceda kvìto(1. 3. 1896 Praha–2. 12. 1987 Bloomington/ vaného konì (spoleènì s hudebním sklaUSA), který pocházel ze zámožné pražské datelem Karlem Reinerem) a režíroval
uvedení lidové hry Ester podle libreta E. F.
nìmecko-židovské rodiny.
Po maturitì zaèal studovat textilní školu. Buriana. Roku 1947 se stal kulturním atašé
Roku 1915 narukoval do habsburské armá- na velvyslanectví v Mexiku, na pøelomu
dy a jako dìlostøelec byl poslán na bojištì 1948–1949 v USA. V letech 1951–1953 byl
v Jižním Tyrolsku. Po návratu z fronty stu- redaktorem v Ès. rozhlase, potom žil jako
doval od roku 1918 medicínu na Nìmecké spisovatel z povolání. Od 1951 až do poèátuniverzitì v Praze. Již o ètyøi roky pozdìji ku 70. let pùsobil jako delegát UNESCO.
získal titul doktora medicíny a o rok pozdì- Hojnì cestoval, nejen po Evropì, ale též Stji pøidal titul doktora pøírodních vìd. Po nì- øední i Jižní Americe. Z jeho èetného a rozkolika zahranièních stážích (Würzburg, manitého (èásteènì však dobovì poplatného)
Berlín, Heidelberg aj.) a svatbì s Reginou díla je nejznámìjší autobiografická trilogie
Perutzovou (asi 1903–1984), sestøenicí bio- zachycující život tøí generací rodiny Friedù:
loga Maxe Perutze a pøíbuznou spisovatele Vzorek bez ceny a pan biskup; Hedvábné staLeo Perutze, pùsobil od roku 1925 jako do- rosti a Lahvová pošta (1966–1971).
Pøed 95 lety, 25. bøezna 1921, se v Micent na Lékaøské fakultì Nìmecké univerzity v Praze. O pìt let pozdìji byl tamtéž chalovcích narodil spisovatel, publicista
také jmenován profesorem fyziologické a významný pøedstavitel zdejšího židovského spoleèenství DESIDER GALSKÝ (pùv. jm.
chemie.
Po okupaci Èech a Moravy nacisty Desider Goldfinger). V dobì šoa ztratil oba
v bøeznu 1939 emigroval do Istanbulu, rodièe, sám byl nasazen do vojenské a poté
kde získal post profesora a øeditele Insti- civilní pracovní služby, poté bojoval ve
tutu pro biologickou a lékaøskou chemii Slovenském národním povstání. Po válce
studoval v Praze historii a tøi
pøi tamní univerzitì. Poroky pracoval na ministermìrnì rychle se nauèil tak
stvu zahranièních vìcí a nádobøe turecky, že byl schoslednì osm let jako dìlník
pen v tomto jazyce psát
v ÈKD. Od konce 50. let pùa pøednášet. Roku 1948 pøisobil jako publicista a redakjal místo profesora na Intor v nakladatelství Svoboda
diana University v americ(kde spoluzaložil známou
kém Bloomingtonu, kde
edici Antická knihovna)
strávil zbytek života. Úsa poté v Avicenu (zde založil
pìšnì se vìnoval hlavnì
a øídil èasopis Dìti a my).
zkoumání hemoglobinu, zaPsal
knihy v žánru literatury
býval se i proteiny a imuDesider Galský. Foto archiv.
faktu: mj. Panamské dobronitním systémem. Byl autorem mnoha odborných statí a publikací družství (1961), Hazard pana Lessepse
(1966), Mrtvý na útìku (1969) o pøípadu
a držitelem øady vìdeckých ocenìní.
Pøed 40 lety, dne 18. bøezna 1976, zem- Martina Bormanna. V roce 1980 byl zvolen
øel spisovatel, reportér a diplomat NOR- pøedsedou Rady ŽNO, ale po pìti letech
musel z této funkce odejít, nebot’ jeho snaBERT FRÝD (pùv. jm. Norbert Fried, nar. 21.
4. 1913 v Èeských Budìjovicích). Po ab- ha znovu navázat styky s evropskými a svìsolvování Právnické fakulty UK (1937) za- tovými židovskými organizacemi se nelíbièal studovat moderní literaturu na FF UK. la komunistickým úøadùm. Od roku 1979
V polovinì 30. let, kdy se úèastnil kulturní- redigoval Vìstník ŽNO a Židovskou roèenho a politického života Levé fronty, úzce ku, podporoval i samizdatovou edici Alef.
spolupracoval s E. F. Burianem, pro jehož Znovu byl do téže funkce zvolen po listodivadlo napsal texty písní do her Mistr Ple- padu 1989. I pøes zdravotní potíže se vrhl
ticha a Žebrácká opera. Od r. 1936 pracoval do práce na obnovu židovského života
jako textaø, redaktor a dramaturg u filmo- u nás (mj. inicioval vznik nové podoby
vých spoleèností Metro-Goldwyn-Mayer Vìstníku – souèasný Roš chodeš), jeho èia RKO Radiofilm (do 1939). Po vylouèení norodou aktivitu pøerušila pøedèasná smrt,
Židù z veøejných institucí se v záøí 1939 když se 24. 11. 1990 stal obìtí automobilostal archiváøem a pozdìji pomocným dìlní- vé nehody.
(am, ra)
kem u pražské židovské obce. Od listopadu

¡ NEWYORSKÉ
OBÌT
TRAGÉDIE – David Wichs
Médii probìhla na poèátku února (5. 2.)
zpráva, že v New Yorku, ve ètvrti Upper
West Side se na ulici zøítil jeøáb a zabil jediného èlovìka. Další zprávy upøesnily, že
obìt’ tragédie pochází pùvodnì z Èeskoslovenska, a ještì další pak i jméno zabitého
muže: byl jím 38letý David Wichs. Newyorskou tragédii tak mnoho lidí z pražské
obce pocítilo jako osobní ztrátu: David
Wichs byl syn dr. Tomáše Wichse a jeho
ženy Adély, roz. Fuchsové, kteøí emigrovali
z Èeskoslovenska do USA po roce 1989.
Pøedtím se aktivnì úèastnili života pražské
kehily, bez ohledu na to, jaké potíže to rodinì v dobì komunistické totality pøinášelo.
Davidova bar micva se konala 1. záøí
1990 ve Staronové synagoze a byla první
takovou slavností po pádu totality. V knize
The Tree still Stands Y. Stroma jsou zachyceny vyzrále pùsobící odpovìdi tehdy jedenáctiletého chlapce na otázky, jaké to je vyrùstat v prostøedí, kde se odehrávala druhá
svìtová válka. „Když jsme se loni uèili
o druhé svìtové válce, náš uèitel se o Židech zmínil jen málo. Mluvil spíš o komunistech a øekl, že umírali i Židé.“ Dodal, že
„v Èeskoslovensku si moc jako Žid nepøipadá. Hlavnì proto, že když povím ostatním, že jsem Žid, mùžu mít problémy.“
V USA vystudoval nadaný David matematiku na Harvardovì univerzitì a pracoval ve spoleènosti Tower Research Capital.
Pøed tøemi lety se oženil. Dle vzpomínek
rodiny i pøátel to byl neobyèejnì skromný,
starostlivý, velmi pøátelský a otevøený èlovìk. O tom svìdèí i pøíhoda, kterou jeho
otci vyprávìl jeden úèastník smuteèního
obøadu.
„Na šive pøišel asi padesátiletý muž (køest’an), který øekl, že chodí do blízké tìlocvièny
a že mìl pøed èasem nohu v sádøe, takže se
mu špatnì oblékaly tepláky. Jednou ho vidìl
náš David a pomohl mu s oblékáním. Pøedstavil se a od té doby tomu pánovi pomáhal,
kdykoli ho tam vidìl. Pomáhal mu i pøi
cvièení, když potøeboval podat další závaží atd. Za nìjakou dobu musel jít na operaci
i s druhou nohou a oblékání bylo ještì složitìjší. Když ho vidìl David, øekl mu, že ho
teï bude muset oblékat celého, a oba se
tomu hodnì nasmáli. Asi pøed týdnem šel
pøed koloniálem Zabar už vyléèený s obìma
nohama zdravýma, a najednou k nìmu pøibìhl David, objal ho a øekl mu mazl tov, že
je rád, že ho vidí poprvé v normálních botách. Ten muž øekl, že neví nic o tom, jak se
drží šive, ale když se dozvìdìl, co se stalo,
musel nám tohle pøijít øíci.“
Necht’ je jeho duše pøipojena ke svazku
živých.
(red)
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Artur Koestler
ŠÍP DO NEBE
! První díl autobiografie Arthura Koestlera
zachycuje dìtství, dospívání a mládí pozdìjšího slavného spisovatele (mj. autora
knihy Tma o polednách). Koestler ètenáøe
provádí pozoruhodnými prostøedím Budapešti v dobì komuny v roce 1919, Vídnì
po první svìtové válce, kde kralují buršácké spolky a Sigmund Freud, a poté èerstvì
osídlované Palestiny. Ukáže mu pováleènou Paøíž a Berlín za výmarské republiky,
naèež se s ním vydá k severnímu pólu.
Koestler vše provází pozoruhodnými reflexemi, nejistotami svého dìtství a úvahami zralé dospìlosti. Líèí v knize svùj intelektuální a ideový vývoj – první díl
pamìtí konèí jeho vstupem do komunistické strany na konci roku 1931.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2016. Z angliètiny pøeložila Petruška Šustrová; 424 stran, dop. cena 495 Kè.
Michal Frankl, Miloslav Szabó
BUDOVÁNÍ STÁTU
BEZ ANTISEMITISMU?
! Kniha komparativnì analyzuje roli antisemitismu v èeské a slovenské spoleènosti
v dobì rozkladu habsburské monarchie
a formování èeskoslovenského národního
státu. Zasazuje vývoj èeského a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobì národa a jeho státu a zkoumá, jakou
roli hrálo protižidovské násilí èi praktická
protižidovská politika (napøíklad vyluèování z agrární ekonomiky) a propaganda proti
židovským uprchlíkùm právì v kontextu
„budování státu“. Sleduje promìòující se
funkci antisemitismu od zdùrazòované jednoty v prvních mìsících národního státu po
jeho polarizující roli v dobì protisocialistických a protikomunistických kampaní.
Vydalo Nakladatelství Lidové noviny
v Praze roku 2016 jako 2. svazek edice
Židé-Dìjiny-Pamìt’; 334 stran, dop. cena
389 Kè.
Andreas Ströhl
VILÉM FLUSSER:
FENOMENOLOGIE KOMUNIKACE
! Monografie o Vilému Flusserovi, jenž
se øadí mezi nejvýznamnìjší filosofy druhé poloviny 20. století, se zabývá nejen
osudem tohoto pražského rodáka a zároveò svìtoobèana, jenž prožil vìtšinu života v Brazílii a také ve Francii, Británii èi
v Nìmecku, ale hlavnì jeho dílem. Hlavními tématy Flusserovy filosofe jsou jazyk, automat a vztah budoucnosti, minulosti a pøítomnosti. V každém z nich se
filosof vydal neprobádanou cestou smìrem k objevování nových horizontù.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2016.
Z nìmèiny pøeložily Zuzana Jürgens
a Jana Vymazalová; 255 stran, dop. cena
298 Kè.
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Megilat Ester (výøez). Itálie 1616.

ROZHLASOVÁ HRA
O OTTLE KAFKOVÉ-DAVIDOVÉ
! Stanice Vltava uvede 24. bøezna od
20.00 hod. pùvodní rozhlasovou hru
Ottla Petra Balajky, zobrazující v širší
perspektivì poslední mìsíce života nejmladší sestry Franze Kafky, která se po
roèním pobytu v Terezínì pøihlásila dobrovolnì jako ošetøovatelka ke skupinì
polských židovských dìtí, které pøežily
povstání v bia³ystockém ghettu. Z Terezína bylo více než 1200 dìtí spolu se
svými ošetøovateli v øíjnu 1943 místo do
neutrální zemì odvezeno do OsvìtimiBøezinky. Režijnì pøipravil D. Dudlík,
Ottlu ztvárnila Tat’ána Medvecká. Po odvysílání bude možno si hru poslechnout
na webových stránkách Èeského rozhlasu (www.rozhlas.cz/vltava).

! Židovská obec Praha ve spolupráci s praž-

! Pražská divadla nabízejí v bøeznu nì-

KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

PURIM 5776
ským rabinátem, Èeskou unií židovské mládeže a holkami Ernejkami vás co nejsrdeènìji zve na tradièní purimovou veselici.
Koná se 23. bøezna od 20 hodin, kdy zaèíná v hlavním sále ŽOP program. Veèer
uvede rabín David Peter. Uvidíte originální
zpracování Purimšpílu v podání Halky
Tøešòákové, Karla Zimy a Jarmila Škvrny
podle scénáøe Petra Koleèka. Tìšte se na
vystoupení pravého kouzelníka v purimovém stylu. Vrcholem veèera je klavírní a pìvecké vystoupení bratøí Klánských. Programem nás provede Vida Neuwirthová a na
závìr si spoleènì zazpíváme pár purimových písnièek. Od 21.15 hraje v hlavním
sále k poslechu i k tanci kapela zpìvaèky
Petry Ernyei. Program a zábavu ve 3. patøe
ŽOP zajišt’uje ÈUŽM. Masky vøele vítány!
Obèerstvení je k dostání v hlavním sále
od 19 hodin. Vstupenky lze kupovat v pokladnì ŽOP od 1. 3.
ÈTENÍ MEGILA ESTER
ŽOP zve na ètení svitku Ester a další oslavy:
! Ve støedu 23. 3. od 18.15 ve Staronové synagoze (hlídání dìtí je zajištìno v Gešeru).
! Ve ètvrtek 24. 3. od 8.15 ve Vysoké synagoze; od 11.30 ètení Megilat Ester pro
ženy ve Vysoké synagoze; Mište Purim od
12.30 v restauraci Šalom; ètení megily ženami pro ženy od 14.00 ve 3. patøe (hlídání dìtí je zajištìno v Gešeru).
Všichni jste srdeènì zváni, masky vítány!
PURIM PRO DÌTI
! Dne 24. 3. od 16 hodin zahraje v sále Domova seniorù na Hagiboru soubor Feigele
pod vedením Vidy Neuwirthové tradièní purimovou hru o královnì Ester. Pøipravena je
i soutìž o nejlepší masku a možná pøijde
i kouzelník! Tìšte se také na obèerstvení.
Téhož dne mohou pøedstavení již od
10.00 zhlédnout ti, kdo odpoledne nemohou pøijít.

DIVADLA V BØEZNU
kolik zajímavých pøedstavení:
V Rokoku se stále hraje drama Happy
End, neboli „hra o umírání se zpìvy a tancem“ – 3. 3. a 23. 3. od 19.00; ABC má
v repertoáru dramatizaci Poláèkova románu Bylo nás pìt – 15. 3. od 19.00; Divadlo
v Dlouhé zve 20. 3. od 19.00 na koncert
jidiš písní Jidiš ve tøech a Dejvické divadlo uvádí zajímavou hru inspirovanou posledním rokem života Franze Kafky nazvanou Kafka ´24. Na programu je 6. a 18. 3.
od 19.30.
JAZZ FEST BRNO
! Na Jazzovém festivalu v Brnì vystoupí
mj. vynikající izraelských klavírista Yaron
Herman. Spolu s bubeníkem Zivem Ravitzem zahraje dne 8. dubna od 19.30 v brnìnském Sono centru. Více informací
a on-line vstupenky získáte na adrese
www.jazzfestbrno.cz.
CENA MAXE BRODA
! Blíží se uzávìrka pro odevzdání soutìž-

ních prací do studentské literární soutìže
o nejlepší esej Cena Maxe Broda, již vyhlašuje Spoleènost Franze Kafky. Práce je
nutno odevzdat do 25. dubna 2016. Tøi témata, na která mohou psát mladí lidé své
soutìžní texty, znìjí:
1) Esej o povídce Franze Kafky Ortel.
2) Mùj kandidát na prezidenta. Esej
o prezidentství. 3) Krize evropských
hodnot? Humanita ve svìtle souèasného
dìní.
Texty v rozsahu maximálnì 5 normostran je potøeba poslat èi odevzdat v pìti
kopiích na adresu: Spoleènost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1. Cena Maxe Broda
je dotována: 1. místo – 6000 Kè, 2. místo
– 3500 Kè, 3. místo – 2000 Kè. Další podrobnosti jsou uvedeny na webových
stránkách spoleènosti (www.franzkafkasoc.cz).
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, velký sál)
Káva o ètvrté
Na „Kávì“ se v jarních mìsících konají
besedy na téma „Ženy nám to øeknou“.
! V úterý 8. 3. jsme pozvali pøední èeskou
vìdkyni, vedoucí katedry organické chemie PøF UK Prof. Janu Roithovou, Ph.D.
! Ve støedu 16. 3. pohovoøí Mgr. Zora
Hesová, analytièka Výzkumného centra
AMO, o možnostech a úskalích integrace
muslimù v Evropì.
! Ve støedu 6. 4. k nám zavítá Prof.
PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka
a pøekladatelka z èínštiny, znalkynì nejen
èínského støedovìku a èínské literatury,
ale i dìní v souèasné Èínì.
Kavárna je pøístupna od 14.30, debatní
setkání zaèínají v 15.30. Kávu o ètvrté pøipravuje a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
(Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3.
patro)
! Není-li uvedeno jinak, poøady zaèínají
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 2. 3.: Turecko od A do Z. Pøednáška
Jana Neubauera se za doprovodu bohatého
audiovizuálního materiálu zamìøí na historii i souèasnost Turecka. Vstupné 30 Kè.
! 8. 3.: Bojovníci od Sokolova. Premiéra
stejnojmenného dokumentárního filmu režiséra a scenáristy Olivera Maliny Morgensterna o èeskoslovenské jednotce v SSSR za
druhé svìtové války. Po filmu následuje beseda s režisérem, s historikem M. Brožem
a autorkou námìtu B. Kopoldovou.
! 10. 3.: „Lid z Judy“ aneb Židé na rovníku. Výstava snímkù Ivany Yael Brunner-Ne
palové, mapujících život domorodé židovské komunity v Ugandì známé pod ugandským jménem Abayudaya, „lid z Judy“.
! 31. 3.: Židovské motivy v èeském hraném filmu. Tøetí díl z filmového cyklu Alice Aronové se vìnuje protektorátnímu antisemitismu a filmu Jan Cimbura (1941)
i snímkùm pováleèným. Zamìøí se na prvotinu A. Radoka Daleká cesta z roku 1948,
která byla pro komunistický režim natolik
neúnosná, že se doèkala své oficiální premiéry až v roce 1997. Projekce: Daleká cesta.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 13. 3. ve 14.00: Lvíèek Arje vyrábí
oponu pro synagogu. Arje vám bude vyprávìt o textiliích, které najdeme v synagogách, každý z vás si vyrobí jednu oponu.
Prohlídka: Staronová synagoga. Jednotný
vstup 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: „Lid
z Judy“ aneb Židé na rovníku; od 11. 3.
do 14. 4., po–èt 12–16, pá 10–12, bìhem
veèerních programù a po domluvì.

KULTURNÍ
POØADY

Ilene Winn-Lederer: Královna Ester. Foto archiv.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 3. 3. v 19.00: El alma hermosa (Krásná
duše). Koncert komorního smíšeného sboru
Subito vìnovaný soudobé židovské hudbì
pro sbor pocházející vesmìs od autorù tvoøících od druhé poloviny 20. století až do souèasnosti. Úèinkují: Sbor Subito pod vedením
sbormistryní Moniky Novákové a Michaely
Králové. Vstupenky na koncert je možno zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze
nebo v Informaèním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 120 Kè.
! 9. 3. v 19.00: Naše 20. století: pohled z druhé strany. Pozvání pøijali Miluška Havlùjová
(*1929), v 50. letech odsouzená za pokus
o pobuøování proti republice a vyzvìdaèství,
a Felix Kolmer (*1922), terezínský vìzeò
a pøeživší osvìtimského vyhlazovacího tábora. Moderuje novináø, dokumentarista a spisovatel Adam Drda. Vstup volný.
! 14. 3. v 19.00: Leopold Silberstein – slavista a filosof v obtížných èasech. Pøednáška
berlínského orientalisty a historika Konrada
Hermanna o životì a díle berlínského slavisty
Leopolda Silbersteina (1900–1941). Silberstein se ve 30. letech 20. století významným
zpùsobem podílel na kulturním a intelektuálním životì v Praze, kde v bøeznu 1933 nalezl
útoèištì pøed nacistickým terorem. Pøednáška
se koná ve spolupráci s Pražským literárním
domem autorù nìmeckého jazyka. V nìmèinì
se simultánním tlumoèením do èeštiny. Vstup
volný.
! 22. 3. v 19.00: Deník Rivky Lipszycové.
Pøedstavení knihy, jež vychází v nakladatelství Práh. R. Lipszycová, mladá polská ortodoxní Židovka, si v hrùzných podmínkách
lodžského ghetta psala od øíjna 1943 do
dubna 1944 deník. Vydání se doèkal až
v roce 2014 v USA. Knihu pøedstaví její
èeský nakladatel M. Vopìnka a redaktorka,
literární historièka K. Dejmalová. Ukázky

z knihy pøednesou studentky Lauderových
škol. Veèerem provází P. Štingl, režisér a øeditel Památníku ticha Bubny. Vstup volný.
! 30. 3. v 18.30: Hnìdé srdce Evropy?
Hrozí našemu regionu fašizace? Pøichází po
dvaceti pìti letech svobody do støední Evropy období autoritáøských režimù? Jak na to
reaguje EU? Nad tìmito otázkami se budou
zamýšlet novináøi a politiètí komentátoøi
P. Šustrová, M. Ehl a J. Klepal, øeditel Nadace Forum 2000. Moderuje politická analytièka I. Kalhousová. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 1. 3.: Nansenova nadace – neèekaná
záchrana ze severu: vernisáž výstavy.
Mezi Židy z Èeskoslovenska, kteøí díky
Nansenovì nadaci našli v dobì šoa pøechodné útoèištì v Norsku, byli napø. pozdìjší významní norští psychiatøi Leo Eitinger a Berthold Grünfeld, americký lékaø
Edgar Brichta èi architekt Otto Eisler. Na
vernisáži promluví autorka textù Eva Dohnálková. Výstava potrvá do konce bøezna. Vstup volný.
! 17. 3.: Významní židovští pìvci brnìnské
opery. Pøednáška prof. Václava Vìžníka seznámí s osobnostmi úèinkujícími v brnìnské èeské opeøe v letech 1884–1945.
! 20. 3. v 10.30: Vesele na Purim! Bìhem
této dílny dìti spoleènì se svými rodièi vyslechnou purimový pøíbìh a vyrobí si karnevalové masky. Dílna pro rodièe s dìtmi od 5
let se uskuteèní v sále Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 22. 3.: Na Sever. Dokumentární film
pøedstavuje pøíbìh skupiny èeských židovských dìtí, které odjely v øíjnu 1939 z Prahy do Dánska. Jen díky tomu se jim podaøilo pøežít a zaèít nový život. Po sedmdesáti
letech od svého odjezdu se rozhodly vyprávìt svùj pøíbìh. Film uvede autorka námìtu, èeská novináøka Judita Matyášová.
! 29. 3.: Jak èasto se svìt vymkne z kloubù... – uvedení prozaických textù židovských autorù. Veèer pøipravil maturitní roèník studentù brnìnské konzervatoøe pod
vedením prof. Marianny Štìpitové-Klauèo.
! 31. 3. v 19.30 v klubu Leitnerka, Leitnerova 2: Dìtský sbor Brno uvede v divadelní podobì vybrané skladby z hudebního cyklu Karla Reinera Kvìtovaný kùò ze
stejnojmenné sbírky Norberta Frýda a Tøi
hebrejské chlapecké sbory od Viktora Ullmanna. Program se koná ve spolupráci
s kulturním zaøízením Brno-støed jako
vzpomínka na tzv. terezínský rodinný tábor v Osvìtimi-Bøezince. Vstupné 50 Kè.
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TRYZNA V PINKASOVÌ SYNAGOZE
! V úterý 8. bøezna se od 10 hodin koná
v Pinkasovì synagoze v Praze tradièní
tryzna k výroèí vyvraždìní rodinného tábora v Osvìtimi-Bøezince, k nìmuž došlo
8. bøezna a 10.–12. èervence 1944. Pøijïte
uctít památku všech, kdo byli pøi likvidaci
rodinného tábora zavraždìni.
ti
LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Návštìva na Hagiboru: Spolupráce školy a Tøígeneraèního komunitního centra pokraèuje i nadále. V únoru navštívily Hagibor dìti z mateøské školy i studenti nižšího
gymnázia. Studenti kvarty spolu s klienty
a zamìstnanci Hagiboru vyslechli vzpomínky pana Mikuláše Brödera, jednoho z nejmladších partyzánù, úèastníka Slovenského
národního povstání i osvobození Èeskoslovenska v øadách armády plk. Svobody.
! Projektový den: Poslední den prvního
pololetí se již tradiènì konal projektový
den LŠ, tentokrát na téma Svìtlo. Žáci
a studenti (vèetnì dìtí z mateøské školy)
pøedvedly, co se v rámci svých skupin, pøipravily. Ukázky z nìkolika vystoupení naleznete na školním webu.
! Šachový turnaj: Žáci 1. stupnì, kteøí
navštìvují šachový kroužek, se zúèastnili
šachového turnaje. Byla to jejich soutìžní
premiéra, tak je potìšilo, že se neumístili
na posledním ani pøedposledním místì,
navíc si všichni dobøe zahráli a tìší se na
další pøíležitost pomìøit své síly. Dìkujeme panu Feru Bányaiovi a Jakubu Peterovi za vedení kroužku.
! Beseda s Markem Tomanem: v polovinì února se ve škole konala beseda se
spisovatelem Markem Tomanem, autorem
knihy Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese.
! Pøijímací zkoušky: Do poloviny bøezna lze podávat pøihlášky k pøijímacím
zkouškám na naše osmileté gymnázium.
Všechny èásti zkoušky do primy (z 5. tøíd)
se uskuteèní dne 22. 4. (1. termín 1. kola)
a 25. 4. (2. termín 1. kola). Rozdílové
zkoušky do kvinty (z 9. tøíd) osmiletého
gymnázia se uskuteèní dne 13. 4. (pøihlášky zasílejte do 6. 4. na adresu: skola@
lauder.cz). Do 6. tøídy novì otevíraného
2. stupnì ZŠ se lze zapsat v prùbìhu roku
(a definitivní zápis se koná 11. 5.). Více
informací na www. lauder.cz.
MEZINÁRODNÍ SEMINÁØ
IZRAELSKÝCH TANCÙ V BRNÌ
! V Brnì se opìt bude tanèit! Ve dnech
4.–6. bøezna zde probìhne mezinárodní
semináø izraelských tancù, který pro zaèáteèníky i pokroèilé taneèníky povedou renomovaní uèitelé z Izraele Boaz Cohen
a Gidi Eik.
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! Úvod do judaismu každé úterý od 19.45.
! Èetba siduru ve støedu jednou za 14

dní od 18.00. Bližší informace získáte na
e-mailu kehila@bejtsimcha.cz.
VEÈER KDP EZRA
! Komplexní domáèí péèe Ezra si vás do-

Vstupné: celý semináø: 750 Kè; pátek:
350 Kè; pátek a sobota 650 Kè; sobota
500 Kè; sobota a nedìle 650 Kè; nedìle
350 Kè; studenti mají 20procentní slevu,
dìti do 15 let zdarma; senioøi vstupné dobrovolné (stejnì jako vstupné na doprovodný
program pro úèastníky semináøe); vstupné
na jednotlivé lekce tancù je 150 Kè.
Pøihlášky a více informací získáte na emailu: macholbrno@seznam.cz.
VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ – CHAVERUT
! Mìsto Valašské Meziøíèí ve spolupráci
s èeskou poboèkou Mezinárodního køest’anského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)
pøipravilo již 12. roèník série programù
vìnovaných Izraeli v rámci projektu Chaverut – Pøátelství. Èást probìhla v únoru
a èást se koná v bøeznu:
! V nedìli 6. 3. zahraje od 19.30 v malé
scénì za Oponou (S-Klub Zámku Žerotínù) izraelský jazzový kytarista a skladatel
Assafa Kehati a jeho hosté.
! V nedìli 13. 3. od 16 hodin se ve velkém
sále Zámku Žerotínù koná beseda velvyslance Státu Izrael Garyho Korena a bývalého
velvyslance ÈR v Izraeli Tomáše Pojara na
téma Aktuální situace na Blízkém východì.
V rámci programu vystoupí pražská hudební
skupina Ester. Srdeènì zveme!
PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA
! Sociální oddìlení ŽOP zve na pøednáš-

ku MUDr. Jaromíra Kabáta s názvem Psychosomatická medicína versus alternativní
pøístupy. Koná se v pondìlí 14. 3. od 14
hodin ve 2. patøe radnice ŽOP.
BEJT SIMCHA
! Reformní židovská komunita Bejt Sim-

cha zve na následující akce a programy:
! Purim: Ve støedu 23. 3. probìhne v Bejt

Simcha (Maiselova 4, Praha 1) purimová
oslava, od 19 hodin kantilace a poté purimové veselí. Masky vítány!
! Purimový workshop pro dìti se uskuteèní v nedìli 27. 3. od 15 hodin. V pøípadì zájmu prosíme o zprávu na kehila@
bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558 do
pátku 25. 3.
! Ivrit – hebrejština pro zaèáteèníky každé
úterý od 18.00; kurz pro pokroèilé ve ètvrtek
od 18.00; pro støednì pokroèilé od 19.30.

voluje srdeènì pozvat na komponovaný veèer „Napøíè generacemi“. Mùžete se tìšit na
diskusi se zajímavými osobnostmi z øad židovské komunity, košer obèerstvení a hudební program, který jsme pøipravili ve spolupráci s Lauderovými školami. Setkání
probìhne 16. 3. od 18 hodin v prostorách
Židovského muzea v Maiselova 15 a uskuteèní se díky pøispìní Holandského humanitárního fondu. Veèer bude moderovat PhDr.
Zuzana Peterová. Tìšíme se na vás.
PROGRAM NA HAGIBORU
! 2. 3. od 14.30: Vernisáž výstavy obrazù
Oldy Pražana. ? 13. 3. od 14.00: Nedìlní
koncert: Martina Kudlovská (klavír), Terézia Šofranková (housle). ? 23. 3. od 15.00:
Pøedpurimové setkání se zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem.
ULPAN – KURZY HEBREJŠTINY
! Pražský Ulpan zahájil od února 2016
nový bìh následujících kurzù: minikurzy
moderní hebrejštiny pro naprosté i falešné zaèáteèníky – Alef mini; nový minikurz jidiš pro zaèáteèníky; od ledna
také bìží pokraèovací minikurz jidiš
pro falešné zaèáteèníky, do kterého je
ještì možné se pøipojit. Podrobnosti a pøihlášku naleznete na webu www.ulpan.cz.
lb
PRÁZDNINOVÉ TÁBORY S FŽO
! Szarvas: Na zaèátku bøezna zaèíná on-line registrace na mezinárodní židovský
tábor v maïarském Szarvasi. Koná se ve
dnech 10.–22. èervence a je vhodný pro
dìti a mládež ve vìku 7–18 let.
! Machanejnu: Ve dnech 1.–8. srpna se
koná èeský letní tábor vhodný pro dìti ve
vìku 6–15 let.
! Taglit BirthRight: Ve dnech 15.–25.
srpna se koná desetidenní zájezd pro mladé Židy ve vìku 18–26 let do Izraele, odlétá se z Prahy. Registrace on-line funguje
na adrese www.birthrightisrael.com.
! Více informací ke všem tøem akcím získáte na adrese eva.wichsová@fzo.cz. Na
tutéž adresu hlaste svùj zájem – pošleme
vám on-line registraèní formuláø.
ew
SNÌM TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
! Snìm TI se koná 10. dubna v hotelu

DUO v Praze (Teplická 492, Praha 9, stanice metra C – Støížkov). Zaèátek je v 10
hodin, registrace probíhá od 9.15 hodin.
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ŽNO BRATISLAVA
V marci blahoželáme našim èlenom:
pán Fridrich Feldmar – 84 rokov; pani
Zuzana Herzková – 89 rokov; pán Martin Javor – 70 rokov; pán Jozef Klein –
74 rokov; pán MUDr. Pavol Lesný – 70
rokov; pán RNDr. Jozef Pevný – 81 rokov; pán Ing. Tomáš Redlich – 81 rokov; pán PhDr. Peter Salner – 65 rokov;
pán Ing. Peter Schlesinger – 77 rokov;
pani Alžbeta Steinitzová – 87 rokov;
pani MUDr. Anna Ševerová – 77 rokov;
pani Herta Tkadleèková – 85 rokov,
a pán Valerián Trabalka – 74 rokov.
Všetkým úprimne prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V bøeznu oslavují narozeniny: pan Michael Samuel Blaško, nar. 24.3. – 23 let;
paní Zuzana Blau, nar. 30.3. – 42 let;
paní Dagmar Borkovcová, nar. 30.3. –
60 let; paní Anna Filkuková, nar. 21.3. –
31 let; paní Tat’ána Filkuková, nar. 13.3.
– 70 let; pan Karel Lenda, nar. 25.3. –
68 let; paní Jana Nejezchlebová, nar.
12.3. – 69 let; pan Boris Barak Selinger,
nar. 1.3. – 60 let; pan Josef Sinajský,
nar. 18.3. – 65 let; pan Tomáš Tieber,
nar. 22.3. – 74 let; paní Otilie Weidhaasová, nar. 6.3. – 101 let; pan Norbert
Wilhelm, nar. 8.3. – 78 let; paní Kateøina Zapletalová, nar. 11.3. – 27 let; paní
Milada Zatloukalová, nar. 13.3. – 78 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V bøeznu oslavují narozeniny: pan Fedor Gál, nar. 20.3. – 71 let; paní Helena
Mráèková, nar. 20.3. – 42 let; paní Lucie Nachtigalová, nar. 10.3. – 44 let; pan
Vladimír Poskoèil, nar. 14.3. – 84 let;
paní Ota Vlèková, nar. 14.3. – 63 let,
a paní Eva Vopatová, nar. 6.3. – 30 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Pavel
Rubín, nar. 16.3. – 68 let, a paní
MUDr. Jarmila Weinbergerová, nar.
21.3. – 93 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V marci oslávia narodeniny: pani Zuzana
Borhyová – 82 rokov; pán MUDr. Alexander Breiner – 86 rokov; pani Viera
Dobrovová – 79 rokov; pani RNDr. Katarína Grunmannová – 72 rokov; pán

ZPRÁVY
Z OBCÍ

Arnošt Hermel – 65 rokov; pán Tibor
Klima – 94 rokov; pán Róbert Rozner –
68 rokov; pani MUDr. Marta Uhríková
– 73 rokov, a pani RNDr. Vera Veselá –
68 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V únoru oslavila paní René Dvoøáková
své 85 narozeniny.
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Robert Poláèek, nar. 21.3. – 102 let, a pan
Egon Wiener, nar. 27.3. – 69 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Jan
Dreiseitl, nar. 18.3. – 43 let; pan Ludvik
Cvrkál, nar. 20.3. – 49 let; Jakub Cvrkál,
nar. 9.3. – 10 let; paní Iveta Forejtová,
nar. 8.3. – 43 let; paní Inge Olochová, nar.
25.3. – 80 let; pan Ing. Petr Papoušek,
nar. 21.3. – 39 let; sleèna Mgr. Olga Poláková, nar. 12.3. – 51 let; pan Ing. Pavel
Repper, nar. 28.3. – 84 let, a paní Ludmila
Unzeitigová, nar. 14.3. – 61 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V bøeznu oslaví narozeniny: paní
PhDr. Vìra Andrysíková, nar. 18.3. – 81
let; paní Hana Olívková, nar. 19.3. – 77 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Petra
Löwyová, nar. 4.3. – 32 let; paní Jana
Kašáková, nar. 5.3. – 54 let; sleèna Miriam Žáèková, nar. 11.3. – 9 let; paní
Eva Termerová, nar. 12.3. – 80 let; paní
Mirjam Tydlitátová, nar. 16.3. – 25 let;
paní Monika Kováøová, nar. 24.3. – 51
let, a paní Arnoštka Reichmannová, nar.
30.3. – 79 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: paní Vìra
Dulová, nar. 31.3. – 81 let; pan Petr Erben, nar. 20.3. – 95 let; paní Anna Hyndráková, nar. 25.3. – 88 let; paní Edita Katzová, nar. 22.3. – 100 let; paní Veronika
Klimánková, nar. 17.3. – 90 let; paní Nina
Koželuhová, nar. 4.3. – 83 let; paní Anna
Lorencová, nar. 13.3. – 89 let; pan Rudolf
Palivec, nar. 28.3. – 88 let; pan Paul
Rausnitz, nar. 9.3. – 88 let; pan Rudolf
Roubíèek, nar. 13.3. – 90 let; paní Vìra
Steinerová, nar. 18.3. – 94 let, a pan Viktor Wellemín, nar. 23.3. – 93 let. Všem
oslavencùm pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
slávia v mesiaci marec svoje životné jubilea, ktorých sa dožívajú: pán Ing. Ladislav Izrael, nar. 5.3. – 59 rokov; pán František Izrael, nar. 11.3. – 69 rokov; pani
Judita Schvalbová, nar. 22.3. – 80 rokov;
pani Ing. Zuzana Hrehorèáková, nar.
30.3. – 47 rokov, a pán Vladimír Lichtig,
nar. 29.3. – 62 rokov. Všetkým prajeme
ve¾a zdravia a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNK RIMAVSKÁ SOBOTA
Blahoželáme našim èlenom, ktorí
v marci oslavujú narodeniny: pani Mária Rybárová, nar. 1.3. – 68 rokov; pani
Marianna Fedorová, nar. 2.3. – 68 rokov; pani Judita Färber-Rybárová, nar.
8.3. – 33 rokov; pán Ladislav Radó, nar.
24.3. – 64 rokov; pani Alžbeta Kleinová, nar. 28.3. – 69 rokov, a pani Andrea
Katušková, nar. 9.3. – 51 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti
a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Tomáš
Kredl, nar. 11.3. – 34 let; paní Drahomíra Kiriláková, nar. 8.3. – 58 let; paní
Hedvika Maxová, nar. 20.3. – 75 let;
paní Vendulka Látalová, nar. 7.3. – 44
let, a paní Vìra Veselá, nar. 7.3. – 68 let.
Srdeènì blahopøeje celá teplická obec.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci bøeznu oslaví své narozeniny
¡
paní Monika Danielová, paní Anna Tupková a pan Zdenìk Kubart. Všem pøejeme hodnì zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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VLNA TERORU
Bìhem února pokraèovala v Izraeli vlna
zabíjení, kdy mladí palestinští muži
i ženy (ale i nezletilí) útoèí noži, najíždìjí
auty a støílejí. V únoru zabili útoèníci
u Damašské brány v Jeruzalémì 19letou
policistku Chadar Kohenovou, na tomtéž
místì zastøelil terorista dva policisty;
v samoobsluze v osadì Šaar Binjamin
ubodali ètrnáctiletí útoèníci muže, který
bránil lidi v obchodì. Kromì tìchto smrtelných útokù došlo k øadám dalších, pøi
nichž byli útoèníci (vèetnì 13leté školaèky) zatèeni nebo zastøeleni. Celkem od
øíjna 2015 došlo již k 301 útokùm, pøi
nichž teroristé zabili 31 osob a 355 zranili
(k tématu viz rozhovor na str. 9–10).
BRITÁNIE PROTI BDS
Britská vláda oznámila, že se rozhodla vydat opatøení zakazující svým místním úøadùm a veøejným orgánùm bojkotovat Izrael. Svùj krok odùvodnila tím, že vládní
dohoda o mezinárodním obchodu, již jak
Izrael, tak Velká Británie podepsaly, zakazuje obchodní diskriminaci. Britské veøejné instituce, které zavádìjí bojkot, by tudíž mohly své zemi zpùsobit problémy.
Souèasnì vláda prohlásila, že snahy hnutí
BDS pokládá za antisemitské a škodlivé
pro britsko-izraelské vztahy. Soubìžnì
s britskou snahou se ozvali i kanadští a paøížští zastupitelé; již døíve se proti hnutí
BDS postavilo nìkolik státù USA.
PREZIDENT KÁRÁ HISTORIKA
Kanceláø polského prezidenta A. Dudy
uvažuje o tom, že zbaví historika Jana
Tomasze Grosse státního vyznamenání
Øádu za zásluhy, jež získal roku 1996.
Èiní tak prý na základì „øady petic“.
T. Gross emigroval z Polska roku 1969
po antisemitské kampani proti disidentùm a pùsobí na Princentonské univerzitì
v USA. Ve svých pracích (Sousedé. Vyvraždìní židovské obce v Jedwabném;
èesky vyšlo: Strach. Nejvìtší pováleèný
protižidovský pogrom a Zlatá žeò. Co se
odehrálo na pomezí holokaustu) se zabývá polským podílem na vraždìní Židù
bìhem nacismu i pováleèným antisemitismem v zemi. Za Grosse se v otevøeném dopise postavilo nìkolik polských
i zahranièních historikù, bránících „svobodu vìdeckého výzkumu“. Duda, pøedseda vítìzné vládní strany Právo a spravedlnost, už bìhem pøedvolební kampanì
kritizoval bývalého prezidenta Komorowského za to, že se za masakr v Jedwabném omluvil.
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Vinice v Piemontu – k èlánku na str. 12–13. Foto jd.

VÝHRADY VÙÈI ÍRÁNU
Zatímco po zrušení mezinárodních sankcí proti Íránu vedly první kroky íránského prezidenta Hasana Rúháního v Evropì do Francie a Itálie a do Teheránu již
pøedtím jeli nìmeètí vládní pøedstavitelé,
kancléøka Angela Merkelová Rúháního
dosud oficiálnì nepozvala. Pøi únorovém
mezivládním izraelsko-nìmeckém setkání prohlásila, že „dokud Irán neuzná existenci Izraele, nelze mluvit o normálních
pøátelských vztazích mezi Nìmeckem
a Íránem“.
ZEMØEL UMBERTO ECO
Ve vìku 84 let zemøel v pátek 19. února
známý italský spisovatel Umberto Eco.
Aèkoli se nejvíce proslavil historickým
románem Jméno rùže, byl celoživotním
badatelem i na poli filosofie a lingvistiky.
Jeho dílo z roku 2010 s názvem Pražský
høbitov (è. 2011) popisuje, jak vznikl jeden z nejznámìjších antisemitských textù, padìlek Protokoly sionských mudrcù.
Eco v roce 2011 navštívil Mezinárodní
festival knih v Jeruzalémì, kde se vyslovil proti kulturnímu bojkotu zemì a øekl,
že cenzura umìlcù na základì toho, že nìkdo nesouhlasí s vládou zemì, odkud pocházejí, je skoro stejná jako rasismus.
POPRVÉ V UÈEBNICÍCH
Po více než tøiceti letech od uzavøení mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem

roku 1979 se o této skuteènosti budou uèit
egyptští žáci. Autoøi uèebnice pro žáky devátých tøíd zahrnuli do textu uèebnice i nìkolik odstavcù z této smlouvy, které hovoøí
o „ukonèení váleèného stavu mezi zemìmi“ a že „každá strana respektuje suverenitu a nezávislost té druhé“. Dále se vypráví i o zavraždìní tehdejšího prezidenta
Anvara Sadata, který mírovou smlouvu
s tehdejším izraelským premiérem Menachemem Beginem podepsal a promluvil
i v izraelském Knesetu. Nezmiòuje však,
že Sadata zavraždili odpùrci míru s Izraelem. Podle izraelského armádního rádia,
které o knize informovalo, je zahrnutí výuky o míru s Izraelem souèástí reformy školních osnov, kterou egyptské ministerstvo
školství ohlásilo pøed dvìma lety. Zmìny,
které jsou politického charakteru, byly
provedeny u 1300 uèebnic.
BERLINALE 2016
Bìhem Mezinárodního filmového festivalu v Berlínì považovaného za „nejpolitiètìjší“ svého druhu, získaly Cenu publika
dva izraelské snímky: Junction 48 levicového režiséra Udiho Aloniho z prostøedí
palestinských rapových muzikantù a dokumentární snímek bratrù Heymanových
Kdo mì teï bude mít rád? mapující osudy
izraelského homosexuála. Øada snímkù
na festivalu se zabývala židovskými tématy: prezentováno bylo filmové zpracování
Deníku Anne Frankové èi snímek o korespondenci mezi pøeživším šoa, básníkem
Paulem Celanem a rakouskou básníøkou
Ingeborg Bachmannovou a film natoèený
podle románu Hanse Fallady Každý umírá
sám o protinacistickém odboji jednoho
manželského páru.
(am, ztis.cz)
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