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Pokoj se zaplòuje snem. / Obìma nám tu kyslík nestaèí. / Snažím se nehýbat a nedýchat.
Dede a Nitzan Mintz, street art. Praha, Milíèova ulice na Žižkovì, 2016.
(K èlánku na stranách 6–7. Foto Pavlína Schultz.)
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SNÌMOVNA
PROTI ANTISEMITISMU
Rezoluce UNESCO s názvem Okupovaná Palestina o jeruzalémském Starém
Mìstì diskredituje UNESCO, odporuje
mírotvornému a neutrálnímu charakteru
OSN a posiluje mezinárodní antisemitské tendence (více o rezoluci UNESCO
na stranì 28). Tak znìlo usnesení poslancù dolní komory èeského parlamentu k rezoluci UNESCO, popírající historický vztah Židù a Izraele k Chrámové
hoøe a ke Zdi náøkù (Hakotel hamaaravi) v Jeruzalémì. Pro unesení, které vzešlo z návrhu poslankynì Jany Èernochové (ODS), hlasovalo 119 poslancù
ze 149 pøítomných, 4 poslanci KSÈM
byli proti. Hlasování se zdrželo 24 komunistù a dva nezaøazení. „Je to jako
upøít Hradèany Èechùm,“ podotkl Daniel Korte (TOP 09), zatímco Èernochová
hovoøila o revizi svìtových dìjin.
Podle izraelského vyslance v UNESCO
Karmela Šamy Ha-Kohena je èeská snìmovna prvním evropským parlamentním tìlesem, které se odhodlalo k takové reakci. „Chtìl bych Èeské republice
podìkovat za tuto volbu, která posílá
z èeského parlamentu v Praze pøíèetné
a lidské poselství o morální pravdì do
paøížského sídla organizace UNESCO,
která ztratila sebe samu v politizaci lží,“
øekl Ha-Kohen.
Celý text usnesení ze dne 19. 10. 2016
Poslanecká snìmovna Parlamentu Èeské republiky:
Vyjadøuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou Výkonnou radou Organizace spojených národù pro výchovu,
vìdu a kulturu (UNESCO) 200 EX/PX/
DR.25.2 Rev., která upírá historickou
vazbu mezi židovským národem a mezi
Zdí náøkù a Chrámovou horou v Jeruzalémì.
Odmítá tuto rezoluci, která se nese
v nenávistném protiizraelském duchu,
pøièemž také pomíjí nejen židovské, ale
i køest’anské vazby na svatá místa v Jeruzalémì. Použité formulace odporují
neutrálnímu a mírotvornému charakteru
Organizace spojených národù, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku
posilují v mezinárodním mìøítku antisemitské tendence.
Vyzývá vládu Èeské republiky, aby na
základì dlouhodobých pøátelských vztahù mezi Èeskou republikou a Státem
Izrael využila všech prostøedkù a pøíležitostí k vyjádøení negativního stanoviska Èeské republiky k této rezoluci.
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Žádá vládu Èeské republiky, aby prostøednictvím Stálé delegace Èeské republiky pøi UNESCO a prostøednictvím
zástupce Èeské republiky v Ekonomické a sociální radì OSN nehlasovala pro
pøedmìtnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO.
ztis, jd
ØÁD PRO JIØÍHO BRADYHO
Kromì ostudných rezolucí vydaných
UNESCO byl poslední øíjnový týden ve
znamení kauzy z „vlastních zdrojù“, a sice
skandálního pøístupu Hradu k ocenìní Jiøího Bradyho (*9. 2. 1928), terezínského
a osvìtimského vìznì, žijícího dnes v Kanadì. Pøipomeòme si její prùbìh:
Návrh na vyznamenání èlovìku, jehož
život je spojen s pøipomínáním tragického osudu Židù za holokaustu, poslali letos do snìmovny pøedstavitelé Bradyho
rodištì Nového Mìsta na Moravì. Návrh
si osvojil jeho synovec, ministr kultury
Daniel Herman (KDU-ÈSL). (Pøijde-li
návrh od obèanù, je takové osvojení nìkým z poslancù podmínkou, aby snìmovna o návrhu mohla jednat.) Pro udìlení vyznamenání Bradymu bylo 131
poslancù ze 140 pøítomných. Šéf protokolu prezidentské kanceláøe Forejt Jiøímu
Bradymu do Kanady telefonoval 12. øíjna a oznámil mu, že 28. øíjna obdrží
Øád T. G. Masaryka. Na seznamu, který
dostal premiér Bohuslav Sobotka z Hradu ke kontrasignaci den po schùzce ministra Hermana s tibetským dalajlamou,
však Bradyho jméno nefigurovalo. „Velice panu prezidentu záleželo na tom,
abych se s Jeho Svatostí nesetkal. Øekl
mi to opakovanì i na setkání na Hradì,“
uvedl k tomu Herman. „Pan prezident mi
pøímo øekl, že když se sejdu s dalajlamou, tak mùj strýc bude ze seznamu vyškrtnut. To se také stalo.“
I když prezident Zeman a jeho úøedníci
souvislost mezi Hermanovým setkáním
a neudìlením Øádu T. G. Masaryka Jiøímu

Bradymu, který mezitím pøijel do Èeské
republiky, popøeli, bylo to pro mnohé politiky i znaènou èást veøejnosti zcela evidentní. V reakci na postup Hradu ohlásila
èást hostù, pozvaných na oslavu státního
svátku na Pražský hrad, že se udìlování
øádù ani následné recepce ve Vladislavském sále nezúèastní. Byli mezi nimi napøíklad všichni poslanci za KDU-ÈSL,
ODS a TOP 09, naopak zákonodárci hnutí
ANO a komunisté prohlásili, že na oslavu
pùjdou. Sociální demokraté ponechali
rozhodnutí na jednotlivých poslancích.
Místopøedseda snìmovny Petr Gazdík
(STAN) oznámil, že jako alternativu
k hradní oslavì organizuje shromáždìní na
Staromìstském námìstí. Podle Gazdíka
v situaci, kdy se státní vyznamenání udìlují podle politických názorù pøíbuzných, už
není možné mlèet. „To se dostáváme nìkde do polototalitního nebo totalitního režimu, to jsme zažili za komunismu nebo
fašismu,“ øekl Gazdík.
Jiøí Brady si ale z Èeska odvezl øadu jiných ocenìní. Dojalo ho, že dostal od pražské primátorky klíèe od Prahy, premiér Sobotka mu udìlil medaili Karla Kramáøe,
Pamìtní medaili Poslanecká snìmovna
ÈR, Univerzita Palackého v Olomouci
a další instituce. Na pražské Židovské radnici mu byla udìlena Prix Irene.
„Mám ocenìní od ontarijské vlády, nìmeckého prezidenta, královny Alžbìty, ale
z Èeska je to pøece jenom nìco jiného,“
øekl Jiøí Brady. „A pokud jde o neudìlení
vyznamenání od pana prezidenta, neberu
to osobnì. Tady se nejedná o mì, spíš o demokracii. Já jen doufám, že to dobøe dopadne. O tom, co budeme dìlat 28. øíjna,
mám jasno. Pùjdeme na Staromìstské námìstí.“
jd
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Stát Izrael pohøbil posledního ze svých
otcù zakladatelù. Na tom se shodli
úèastníci obøadu na Herzlovì hoøe
v Jeruzalémì, pozorovatelé i autoøi nekrologù hodnotících život Šimona Perese (2. 8. 1923–28. 9. 2016). Politik,
kterému byla dopøána tak dlouhá
a pestrá dráha, se chtì nechtì stává kronikou státu, zvláštì když ten stát sám
pomáhal založit. A pokud byl ocenìn
Nobelovou cenou míru, je to dùvod pro
celosvìtový zájem, jak ukázala i úèast
na Peresovì pohøbu.
V Izraeli se poukazuje na to, že Peres
se stal symbolem smíru s Palestinci, ale že smír nikdy nebyl
jeho primárním cílem. Sám ho
prý pokládal za možný až po generacích. Navzdory dohodám
z Osla a následné Nobelovì
cenì Izraelci oceòují jiné Peresovy zásluhy, a sice na poli jaderné
technologie, leteckého prùmyslu, moderního rozvoje a vìdy.
My si mùžeme pøipomínat i jiné
vìci. Jednak to, že Peres byl posledním izraelským politikem, který mìl
pøímý osobní vztah k pøedváleèné
støední Evropì. Narodil se jako Szymon Perski v Polsku (ve vsi Višnìva
na území dnešního Bìloruska) a žil
tam do svých 11 let, kdy s rodinou
odešel do britské mandátní Palestiny.
Další bod je aktuálnìjší v dobì,
kdy se pøipomínají nedožité osmdesátiny a pìt let od smrti Václava
Havla. Role Šimona Perese v politice i spoleènosti Izraele mìla totiž nìkteré spoleèné rysy s rolí Václava
Havla v polistopadovém Èesku.

Zadruhé byla Peresovi i Havlovi èasto
pøipisována role nepraktických vizionáøù a snílkù. Dost lidí i dnes opakuje
výrok nìmeckého kancléøe Helmuta
Schmidta, že když má politik vizi, at’ jde
k lékaøi. Mnozí se vizím Perese (té, že
Blízký východ bude spolupracovat jako
Benelux) i Havla vysmívají. Ale to je
velmi zjednodušený pohled, který zakrývá to podstatné: tøeba že Peres
umožnil Izraeli získat jadernou technologii a rozvinout vyspìlý výzkum i strategický prùmysl nebo že Havel mìl lví
podíl na èeské cestì do NATO i EU.

øe, kde náhodou našel stížnost: máme
jen šest milionù nábojù, ale válka si
žádá milion dennì. Peres zaèal problém
øešit a tak se stal nikoli bojujícím vojákem, ale tím, kdo po svìtì organizuje
logistiku. Odtud vedla jeho cesta na
stáž do USA a v polovinì 50. let do
Francie, kde uspìl se svým vizionáøským plánem získat jadernou technologii. Díky nìmu už šedesát let stojí u Dimony izraelský jaderný reaktor.
Až tato jistota umožnila Peresovi pokoušet se o mírové dohody. V Ha’arecu
ho cituje Ofer Aderet: „Jednou se mì
ptali, jak bych nazval svùj životopis, a já jsem odpovìdìl: Od Dimony k Oslu,“ líèil Peres své
úvahy. „Národy na sebe útoèí ze
dvou dùvodù. Z touhy znièit ten
druhý a ze schopnosti to udìlat.
A protože my jsme nemohli zmìS tím souvisí i tøetí bod. U Václava nit touhy jiných, museli jsme je pøesvìdHavla i Šimona Perese si lidé vybírají èit, že to nesvedou. Tak Dimona podrazila ty, kteøí si mysleli, že mohou
znièit Izrael.“ Právì zdroj jaderného
odstrašení podle Perese umožnil experiment mírových dohod s Palestinci v Oslu. Asi nejplastiètìji shrnuje Peresùv pøíbìh historik Tom
Segev v The New York Times. Jeho
údajnou dvojakost – roli jestøába
a holubice zároveò – vysvìtluje jeho
outsiderskou pozicí pøistìhovalce
z polské vesnice, který se prý nikdy
zcela nezbavil jidiš pøízvuku.
Pøi podpisu do kondolenèní knihy po smrti Václava Havla.
Právì proto se prý Peres chtìl stát
Foto Pavlína Schultz, 2011.
„novým Židem“ – silným, maskuz jejich idejí, plánù a èinù ty, jež se jim linním, vzpøímeným, odvážným a prozrovna hodí do krámu. Tak lze udìlat duktivním. Aèkoli vystøídal øadu vládz Havla buï zmìkèilce, jenž se po li- ních funkcí, nemotivovala ho touha po
stopadu bál tvrdosti vùèi komunistùm, moci, ale touha outsidera po uznání od
èi naopak „humanitárního bombardé- svého národa. Proto chtìl v tomto nárora“. I Perese lze vykládat jako jestøába, dì uspokojit všechny, od osadníkù po
jenž udìlal z Izraele jadernou mocnost mírové aktivisty. Proto mu první dávali
a povoloval židovské osady na Západ- nálepku defétisty (za ústupky Palestinním bøehu, nebo jako zmìkèilce, jenž cùm) a druzí nálepku expanzionisty (za
pøi mírovém jednání ochotnì pøistupo- trvání okupace). A i proto v roce 2005
val na ústupky vùèi Palestincùm. Sku- opustil svou Stranu práce a pøešel do
teènost je pestøejší, jak dokládají èlán- nové strany Ariela Šarona, jenž byl zoky, analýzy i nekrology.
sobnìním „nového Žida“.
Podle Segeva tak chtìl Peres získat
ABY MÌ NÁROD MILOVAL
lásku národa, což se mu nakonec poPeresovu roli pøi zakládání státu líèí daøilo. Ale pøíštím velkým lídrem,
Ja’akov Katz, šéfredaktor Jerusalem jenž se odhodlá k zásadním rozhodnuPostu. Je to barvitý pøíbìh. Mladého tím, musí být nìkdo, kdo – na rozdíl
Perese vyslal jeho kibuc do Tel Avivu od Perese – po národu nevyžaduje lásna štáb Hagany. Tam ale nevìdìli, co ku, ale jeho aktivní souhlas.
s ním, tak ho posadili do volné kanceláZBYNÌK PETRÁÈEK

ŠIMON PERES

TROCHU JAKO HAVEL
Zaprvé v tom, že oba reprezentovali to
lepší ze svých spoleènosti, pøesnìji to,
èemu svìt víc tleskal, aè doma jejich
postoje ne vždy odrážely postoje vìtšiny. Šimon Peres nikdy nevyhrál pøímé
volby – nìkolikanásobným ministrem,
dvojnásobným premiérem i prezidentem se stal jen díky dohodám a hlasováním mezi politickými bafuòáøi. Pøesto
byl úctyhodným reprezentantem Izraele
ve svìtì, mírovým nobelistou, který se
pokusil prosadit dohodu s Palestinci,
a v nekrolozích se objevil výraz „fíkový list“ – oznaèení toho, kdo dává státu
a jeho politickým elitám lepší vysvìdèení, než jaké odpovídá skuteènosti.

aneb Život vizionáøe
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AVRAHAM A JEHO OSEL
„Toto jsou pøíbìhy nebes a zemì, stvoøených v den, kdy Hospodin, Bùh, dìlal
zemi a nebesa.“ (1M 2,4–5) Komentáøe
se shodují v tom, že „stvoøených“, behibaram, je tøeba èíst beAvraham, ponìvadž jsou obì slova složena ze stejných,
byt’jinak øazených písmen, a ponìvadž
smysl celého stvoøení, tedy i èlovìka,
byl od samého poèátku podmínìn tím,
že ve dvacáté generaci po Adamovi vzejde praotec Izraele Avraham.
Slovo behibaram (stvoøených) upozoròuje také malým He na to, že je
v nìm tøeba hledat význam, paralelní
s jeho doslovným významem i z jiného
hlediska. Ono malé písmeno He je tøeba
chápat jako He, o nìž Hospodin rozšíøil
praotcovo pùvodní jméno Avram. Zatímco svìt pøíchozí (olam haba) stvoøil
Bùh s Jod (tomu odpovídá èíslo 10),
tento svìt stvoøil právì s He (= 5), pøièemž obì písmena jsou souèástí tetragramu, Božího vlastního jména.
Skrytý potenciál stvoøení, jímž se z Avrama, „otce Aramejcù“, stal tímto He
„otec množství (hamon) národù“, se projevil až 2048 let od stvoøení svìta, když
Sára porodila stoletému Avrahamovi slíbeného syna Jicchaka. Jod tøetí osoby singuláru budoucího èasu ve jménì Jicchak
(on se bude smát), stejnì jako Jod na zaèátku jmen jeho syna Jaakova – Jisraele,
je proto výrazem podílu Avrahamova potomstva na životì ve svìtì, který pøišel.
He, jež uèinilo z Avrama Avrahama,
bylo pøitom vzato z Jodu pùvodního jména Sáry – Saraj. Její Jod na konci jména
(èíslice 10) rozdìlil Bùh na dvì He (èíslice 5): jedno pøidal Avramovi a jedno ponechal Sáøe. Boží jméno je tak vyloženo
jako jednoduchá rovnice: 10 = 5 + 5, Desatero na dvou deskách po pìti pøikázáních, knìžské ruce pøi požehnání; obì He
Božího jména èiní potenciál svìta pøíchozího svìta plodným v tomto svìtì.
To je nutné vzít v úvahu, pøemýšlíme-li
o smyslu stvoøení a pøíbìzích Avrahama,
Sáry a Jicchaka, pøedevším však o smyslu
Avrahamova obìtování Jicchaka. Když
ho Bùh vyslal na cestu k Avrahamovi,
øekl mu: „Odejdi sobì ze své zemì, ze
svého rodištì a z otcovského domu, do
zemì, kterou ti ukážu!“ (1M 12,1) Týmž
lech lecha, odejdi sobì, jej však požádal
znovu v jeho sto a tøinácti letech, aby
dovršil svou cestu. „Vezmi, prosím, svého
syna, svého jediného, jehož sis zamiloval,
Jicchaka, a odejdi sobì do zemì Morija
a pozvedni ho tam k celoobìti na jedné
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Ivan Steiger: První pøikázání.

z hor, jak ti øeknu!“ Zemì Morija, jak se
teprve nyní Avraham dozvídá, je tou
zemí, již mu Bùh kdysi, než opustil své
rodištì, slíbil ukázat.
Nad tím zùstává rozum stát, protože Bùh
obìti dìtí pokládá za nejvìtší ohavnost, ale
„Avraham si ráno pøivstal, ustrojil svého
osla, vzal s sebou své dva mládence a svého syna Jicchaka, nasekal døíví k obìti, sebral se a vypravil k onomu místu, o nìmž
mu Bùh øekl“. Talmudská agada si všímá
stupòování požadavku. Když Abraham slyšel „syna“, øekl, že má dva syny, Jišmaela
a Jicchaka, na slovo „jediného“ øekl, že jeden je jediný syn Hagar a jeden jediný syn
Sáry, na slova „jehož sis zamiloval“, namítl, že miluje oba, a teprve z odpovìdi „Jicchaka!“ pochopil, že nejde o obìt’jediného
syna, kterého si zamiloval, ale že je od nìj
požadována obìt’smyslu jeho bytí, smyslu
samotného stvoøení, v nìjž vìøí. Proto asi,
nežli s Jicchakem opustili své dva prùvodce, Avraham øekl: „Zùstaòte tu s oslem a já
s chlapcem pùjdeme až tam, pokoøíme se
a vrátíme se k vám!“
Chamor, osel, s nímž Avraham a Jicchak zanechali své prùvodce, symbolizuje
v rabínské tradici chomer, hmotu. Z tohoto hlediska nabývají Avrahamova slova
„zùstaòte tu s oslem, a já s chlapcem pùjdeme až tam“ na významu. Zatímco
Jišmael a Eliezer zùstávají ve svìtì materiálním, hora Morija, na niž vystupují Abraham a Jicchak, je fakticky od zbývající-

ho svìta oddìlená, svatá. Chamor však
pøitom hraje dùležitou roli od samého zaèátku vyprávìní. Avraham si ráno pøivstal
a „ustrojil svého osla“, nasekal døíví k zápalné obìti a naložil je na nìj. Totéž døíví
pak vynesl na horu Morija Jicchak. Jediné, naè se otce zeptal, se pøirozenì týkalo
beránka, jehož s sebou nemìli: koho tedy
budou obìtovat? A Avraham mu odpovìdìl, že si Bùh „beránka vyhlédne“.
Výklad slov Tóry na základì gematrie,
shodného souètu èíselných hodnot jejich
písmen, je nìkdy používán dosti úèelovì.
Jsou však místa, kde je gematria zdùvodnìná primárním textem. Písmena slova chamor, osel, (8-40-200) dávají stejný souèet
jako jméno Avraham (1-2-200-5-40), 248,
takže jsou zamìnitelná i významovì. Lze
tedy øíci, že Avraham ustrojil sama sebe,
a když tøetího dne dorazil k hoøe Morija, uèinil své fyzické tìlo vykonavatelem 248 pøíkazù Tóry. Tìchto 248 pøíkazù odpovídá
248 „údùm“ lidského tìla a lidské duše jakožto Boží podoby, zatímco 365 zákazù odpovídá poètu „šlach“, jež je drží pohromadì.
Avraham chápal tuto zkoušku tak, že
od nìj Bùh oèekává naprosté pokoøení
se obrazu pøed originálem bez ohledu na
to, že by obìtování Jicchaka znamenalo
zmaøení všeho, v co vìøí, ponìvadž to,
v co lidská bytost vìøí, ustupuje pøed
moudrostí a vùlí Stvoøitele. Když se jiný
beránek k obìti neukázal, byl tak pøipraven a schopen Jicchaka obìtovat – a Jicchak, ponìvadž tuto obìt’ pokládal za
náležitou, se nechal svázat a položit na
oltáø, na døíví, které pøinesl.
Pak Avraham vztáhl ruku a vzal obìtní
nùž, že svého syna zaøízne. Vtom naò z nebes
zavolal Hospodinùv posel a øekl: „Nevztahuj ruku na toho chlapce a nijak mu neubližuj! Nyní jsem se pøesvìdèil, že se bojíš
Boha a neodepøel jsi mi svého jediného
syna.“ A když potom Avraham zvedl oèi,
spatøil, hle, beran se opozdil, zapletený svými rohy v køoví, a Avraham šel, vzal toho berana a obìtoval ho místo svého syna. Avraham pak pojmenoval to místo „Hospodin
ukáže“, a proto se dodnes øíká: „Na té hoøe
se ukáže Hospodin.“ (1M 22,1–19)
Zemì Morija, oblast budoucího chrámu, a místo oltáøe, k nìmuž Bùh Avrahama dovedl, jsou fakticky metafyzickým místem, kde se Stvoøitel setkává se
svým stvoøením, které si je jako praotcové Izraele plnì vìdomo své stvoøenosti, a je proto schopno obìtovat smyslu stvoøení vše, co má, ponìvadž to je
smysl stvoøení.
EFRAIM K. SIDON, vrchní zemský rabín
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VÍRA V BUDOUCNOST
(1M 23,1–25,18)
Bylo mu 137 let a mìl za sebou nesmírnì
traumatické zkušenosti, vèetnì smrti své
milované ženy Sáry. Aèkoli Avraham vždy
uèinil, co mu Hospodin pøikázal, opaènì to
tak úplnì neplatilo. Sedmkrát mu Bùh slíbil zemi Kenaán, ale když Sára zemøela,
nepatøil mu ani kousek zemì, kam by ji
pohøbil. Bùh mu slíbil tolik dìtí, jako je zrnek písku, ale nakonec se doèkal jediného
syna Jicchaka (o kterého na Hospodinùv
pøíkaz málem pøišel), jenž byl v sedmatøiceti letech ještì svobodný. Avraham mìl
tedy proè naøíkat a plakat.
Ale on to neudìlal. Bible popisuje jeho
žal po manželèinì smrti pouhými pìti
hebrejskými slovy: „Avraham pøišel, aby
nad ní truchlil a oplakal ji.“ (1M 23,2)
A poté se vrhnul do práce: staral se hlavnì
o to, aby koupil pozemek, kde by svou
ženu pohøbil, a aby synovi nalezl manželku. Povšimnìme si, že tyto dva cíle pøesnì odpovídají dvìma Božím požehnáním
– jedná se o pùdu a o potomstvo.
Jak Avraham dokázal pøekonat trauma
a zármutek? Co mu dalo sílu a odolnost?
Svým postojem mi pøipomíná øadu pøeživších šoa, které jsem mìl tu èest poznat.
I oni dokázali zaèít znovu. Vìtšina z nich
nemluvila o tom, co prožili. Soustøedili se
jen na to, aby si vytvoøili nový život v nové
zemi. Nauèili se jazyk, našli si práci, mìli
dìti. Neohlíželi se za minulostí, vytváøeli
budoucnost. Teprve mnohem pozdìji, za
ètyøicet èi padesát let, zaèali vzpomínat.
Jen dva lidé v Tóøe se podívali nazpìt,
jeden výslovnì, druhý v náznaku. Noe,
nejspravedlivìjší muž svého generace, se
upil. Tóra nám neøíká, proè tak skonèil,
ale lze se dohadovat. Pøišel o celý svùj
svìt. I když se s rodinou zachránil v arše,
všechny ostatní spláchla potopa. Je pravdìpodobné, že tak èestného muže, jako
byl Noe, trápily pochybnosti, zda nemìl
uèinit nìco, èím by ostatním pomohl.
Lotova žena neposlechla andìly a otoèila
se, aby vidìla hoøící mìsta. Okamžitì se
promìnila v solný sloup, jímž Tóra zpodobnila ženu ochromenou šokem a bolestí.
Pozadí tìchto dvou pøíbìhù nám pomáhá pochopit, proè se Avraham po
smrti Sáry choval, jak se choval. Právì
on vytvoøil precedent: nejprve buduj budoucnost, a teprve pak truchli nad minulostí. Pokud jednáš opaènì, staneš se zajatcem minulosti. Nepohneš se z místa
a staneš se Lotovou ženou.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
pøeložila am.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – listopad 2016
chešvan – kislev
Staronová synagoga
1. 11.
2. 11.
4. 11.
5. 11.

úterý
støeda
pátek
sobota

1. den Roš chodeš chešvan
2. den Roš chodeš chešvan
veèerní bohoslužba
16.15 hodin
NOACH 1M 6,9–11,32
hf: Iz 54,1–55,5
mincha
15.50 hodin
konec šabatu
17.23 hodin
11. 11. pátek
veèerní bohoslužba
16.05 hodin
12. 11. sobota
LECH LECHA 1M 12,1–17,27
hf: Iz 40,27–41,16
mincha
15.40 hodin
konec šabatu
17.13 hodin
18. 11. pátek
veèerní bohoslužba
15.56 hodin
19. 11. sobota
VAJERA 1M 18.1–22,24
hf: 2Kr 4,1–37
mincha
15.35 hodin
konec šabatu
17.06 hodin
25. 11. pátek
veèerní bohoslužba
15.49 hodin
26. 11. sobota
CHAJE SARA 1M 23,1–25,18
hf: 1Kr 1,1–31
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
17.00 hodin
1. 12. ètvrtek
Roš chodeš kislev
2. 12. pátek
veèerní bohoslužba
15.44 hodin
3. 12. sobota
TOLEDOT 1M 25,19–28,9
hf: Mal 1,1–2,7
mincha
15.30 hodin
konec šabatu
16.57 hodin
V sobotu šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslužby zde budou 4. 11. v 16.15 hodin
a 18. 11. v 15.55 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Maiselova 4, Praha 1

(Maiselova 4, Praha 1)
Kabalat šabat každý pátek od 18.00 hodin.
Pietní akt k výroèí tragédie lodi Patria se bude konat
v nedìli 27. listopadu v 11 hodin
na Novém židovském høbitovì v Praze.
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STREET ART JAKO POSELSTVÍ

Asi také propracovanìjší?
Nìkdy. Hlavnì se snaží sdìlit víc, než jen
to „byl jsem tu“. Nejedná se tolik o to,
Rozhovor s malíøem Dede a básníøkou Nitzan Mintz
zda nìjakou oblast svými znaky ovládáte,
Graffiti patøí k pøedchùdcùm street artu. spíš vyjádøit nìco, co cítíte. A umìlci zaV øíjnu navštívili Prahu dva mladí umìlci
z Izraele, básníøka NITZAN MINTZ a ma- Pùvodnì to byly znaèky, které si na new- èali èím dál víc používat nové techniky,
líø DEDE z Tel Avivu. Oba zprvu psali yorských pøedmìstích v 70. a 80. letech nalepování papírù, které pøedtím ve stua malovali v soukromí a obìma k tomu, psaly místní gangy a vymezovaly si svými diu pokreslili, šablony, instalace, dokonce sochy èi obrazy.
aby své umìní zveøejnili, „napomohla“
U graffiti jde hlavnì
vojenská služba. Dede po vojnì ventiloval
o písmo a znaèky,
svou tehdejší nespokojenost poulièními
street art stojí na obkresbami náplastí, Nitzan zaèala z podobraze. A graffiti je také
ného dùvodu psát básnì na mìstské zdi.
spojeno s nìèím zakáOba v poulièním umìní (street art) pozaným, až s vandaliskraèovali, vystudovali umìlecké školy
mem, zatímco poulièa dnes jejich práce (jednotlivé èi spoleèní umìlci sice také
né) vytváøené rùznými technikami v Izraèasto pracují bez poeli dobøe znají. Kromì vlastních nezávisvolení, v noci, aby je
lých projektù získávají umìlecké zakázky
nikdo nevidìl, ale ne
od mìst èi od soukromníkù, pracují i v zapokaždé, a nìkdy dìhranièí (v Londýnì, Paøíži, New Yorku).
lají své obrazy i na
Nitzan pùsobí hlavnì v jižním Tel Avivu,
zakázku. V Praze je
v místech známých prostitucí a kriminalividìt graffiti, street
tou, ale vystavuje i v galeriích a úèastnila
Dede: Mìstští jeleni na útìku, Tel Aviv 2012.
art jsme tu vlastnì nese nìkolika skupinových výstav napø. v Nahum Gutman Museum v Tel Avivu, Neuro- podpisy vlastní území, fungovalo to v rám- zahlédli. Aby bylo jasno: bìžné graffiti je
titan Gallery v Berlínì, Wilton’s Hall v ci sporù mezi gangy. Jednalo se – a dosud ve všech velkých mìstech stejné, to jsou
Londýnì. Dede vydal nedávno svou mono- jedná – hlavnì o podpisy, znaèky, symboly ty èmáranice na zdech. O tom ani nemlugrafii, zahrnující fotografie jeho pouliè- pisatelù, pøedevším písmena. Je to jako na- víme. Máme na mysli graffiti s nìjakým
ních i studiových dìl. V Praze bìhem poby- psat „byl jsem tu“, „patøí mi to tady“. Sku- poselstvím, a to mùže být nápis nebo jedtu v Jedna dva tøi Gallery ve Vršovicích piny soupeøily o to, kdo napíše vìtší a køik- noduchý obrázek, tedy ne jenom podpis
uspoøádali výstavu a na Žižkovì v Milíèo- lavìjší písmena, kdo popíše víc zdí, byla to nebo znaèka.
vì ulici a na divadle Ponec vytvoøili mu- taková soutìž podzemní kultury. Pak, asi
pøed deseti lety, pøišel street art. Zaèali ho Opakují se v Izraeli témata u graffiti
rální práce.
dìlat lidi, kteøí už pøedtím malovali nebo a poulièních obrazù?
Jaký je rozdíl mezi graffiti a poulièním studovali umìní nebo to byli samouci. Od Urèitì, a lze je dìlit nejen podle témat, ale
umìním, street artem? Neznalcùm to graffiti se lišil tím, že sice zpoèátku použí- také podle toho, v jakém mìstì vznikají.
možná splývá a evokuje pøedstavu val stejné techniky jako ono, tedy pøede- U nás je tolik kultur a názorù a problémù,
že se tahle rozmanitost projevuje i na
vším sprejování, ale bylo to složitìjší.
ošklivì poèmáraných domù.
zdech. Máme hodnì náboženských graffiti, hlavnì je to jméno chasidského vùdce
rabi Nachmana. Kreslíøi graffiti a street
artisti se vyjadøují k náboženství, k politice, k válkám, k nejrùznìjšímu aktivismu.
Lidé doslova kypí tím, co chtìjí sdìlit,
a vrhají to na zdi, je to jeden z dùsledkù
toho, že jsme výbušná zemì, kde se toho
tolik øeší. A také si nejsou jisti tím, co pøinese zítøek, a tak po sobì chtìjí nìco zanechat – alespoò zvolání na zdi.

Jsme mìkkýši. / Vracíme se po bøiše / k zakalené vodì svého dìtství. / Máme zlámané
klouby/ vracíme se domù. / Máme mìkké kosti / a šlachovité konèetiny / už jen nìkolik
krokù / a budeme tam. / Roztékáme se na asfaltu / my a židle k poèítaèi a poèítaèe na
našich zádech. / Jsme naplnìni smyslem. / Poslední pokus / než zapadne slunce.
Nitzan Mintz, murální báseò v místech bývalého ghetta, Lodž 2015.

Jakou roli tu hraje bezpeènostní zeï?
Dìlicí zeï? Tu popisují a pokreslují vìtšinou lidi ze zahranièí, místní jí mají
plné zuby, tohle téma je unavuje a také
to je dost nebezpeèné. Popisují ji hlavnì
turisté z palestinské strany.
Mají jednotlivá mìsta své charakteristické poulièní umìní?
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Ano, mají svùj osobitý styl: jeruzalémské
graffiti a street art se soustøeïují na politické a náboženské otázky, Tel Aviv je
naše hlavní mìsto kultury, a podle toho
vypadá i místní street art, je rozmanitìjší.
Lidé se tu víc zabývají sami sebou, neøeší
tolik politiku nebo náboženství, jsou
osobnìjší, asi i složitìjší, obrazy bývají
èernobílé, sklièující, píše se o osamìní,
o stresu, o životních selháních. Zajímavá
je Haifa, kde je spousta moderních podnikù, lidé tu jako by soutìží s Tel Avivem –
nápisy i obrazy tu jsou barevné, optimistiètìjší, energiètìjší, pøipomínají pop art.

že. Taky záleželo na tom, kde byly nakreslené – jestli na opuštìné budovì, kde pøežívali bezprizorní bezdomovci, nebo na trafostanici, kde v lidi v náplasti vidìli upozornìní,
jak zdražuje elektøina. Malé náplasti (svou
znaèku) vkresluji k obrazùm a objektùm –
k ponorce, která jakoby pluje na zabetonované øece pod dálnièním mostem, nebo k
muzikantùm, kteøí hrají
v zaneøádìném koutu
mìsta…

a spontánnì jsem zaèala verše èmárat na
zeï. A zalíbilo se mi to – nijak jsem neusilovala prorazit v literárních kruzích, stát se
oficiální básníøkou, poøádat svá ètení pro
pár zájemcù a znalcù; mìla jsem radost, že
mé verše mùže èíst každý. Pozdìji už to
bylo jiné: než nìco nìkam napíšu, pro-

Reagují lidé na vaše
obrazy?
Dede, vaším hlavním obrazem je ná- Ano, lidé mi docela
èasto psali a píší
plast. Jak tenhle symbol vznikl?
Po vojnì, asi pøed deseti lety, jsem byl o tom, na co oni sami
nìjakou
hroznì nespokojený, z vojenského prostøe- potøebují
dí, ale i sám se sebou, s okolím, nevìdìl „náplast“. Dojala mì
jsem, co budu dìlat, dokonce jsem uvažo- jedna maminka, která
mìla
nemocného
syna. Léèil se s rakovi- Když jsem byla malá, hlídal mì Bùh. / Vìøila jsem, že když pøecházím cestu / nic se mi nestane. Zavøu oèi a pøejdu / a On odkloní auta
nou a musel chodit do
/ zastaví nákladní vozy i kola. / Doma jsem plakala, když máma svou
nemocnice na kapaè- širokou dlaní / zaclonila slunce.
Nitzan Mintz, Tel Aviv 2016.
ky. Náplast pro nìj
byla nìco nepøíjemného, dostával ji na ruku zkoumám to místo, zjistím, kdo tam bydlel
po zákroku, nesnášel doktory, nechtìl se už a bydlí, co se tam dìje, a snažím se tomu
ani léèit. Pak si všiml mých obrázkù texty pøizpùsobit. Jednou jsem psala na
a máma mu øekla: I ty velké domy mají ná- zeï na místì, kde se v Tel Avivu scházejí
plasti, nìco je bolí, musí to zvládnout, tak prostitutky, byla o ženách a o jejich zranito taky musíš vydržet. A tohle mu prý po- telnosti. Jednu jsem také napsala o pasácích, pøesnì tam, kde se scházeli. Strašnì
mohlo, pøestal se vzpírat, léèba zabrala.
Muzikantská náplast na nepoøádek, Tel Aviv 2013.
je to rozzlobilo, prý jim tam báseò „kazila
kšefty“.
val, že odjedu z Izraele. Chtìl jsem to nì- Kreslíte také hodnì zvíøata.
jak vyjádøit a pro sebe jsem si do skicáku – Zaèal jsem s nimi, když jsem pozoroval
aniž jsem o tom nìjak moc pøemýšlel – za- bezdomovce, jak se živí odpadky a bydlí na Pracujete také v zahranièí?
èal èrtat náplasti. Hned jsem poznal, že to nábytku sestaveném z toho, co najdou. Mìla jsem zajímavou zkušenost v Lodži,
na moje pocity sedí. Byly trochu jiné, než Moje zvíøata jsou taky tak sestavená – nebo kde mi nabídli napsat báseò na zeï, která
kreslím teï, jednodušší. Tutéž noc jsem je se živí z popelnic. Jsou to taková mìstská patøila k bývalému ghettu. Docela jsem se
v malém provedení zaèal kreslit po tel- nelíbezná stvoøení, která hledají bezpeènìjší toho bála, nevìdìla jsem, jak mì místní,
místo, jsou stále v po- kteøí s tím, co se stalo v dobì války, nemají
hybu a ve støehu, nì- vùbec nic spoleèného, pøijmou, jestli jim ta
kdy spolu i zápasí pøipomínka nebude nìjak vadit. Psala jsem
pro ty, co zahynuli, ale chtìla jsem nìjak
o území.
oslovit i souèasné obyvatele té ètvrti. Ale
Nitzan, proè jste se nakonec byli ohromní, spøátelili jsme se.
rozhodla psát básnì Tehdy jsem báseò napsala polsky, ale
nejen na papír, ale z druhé strany zdi i hebrejsky, protože to
mìlo své opodstatnìní.
také na zdi?
Pro Prahu jsem vybrala anglickou báBásnièky jsem psala
asi od šestnácti let, pro seò. Slyšeli jsme, že Žižkov hodnì ožívá
sebe. A pak, když a otevírá se, že tam žije hodnì mladých
jsem byla na vojnì, a cizincù. Není to ale místo spojené s žijsem opravdu hodnì dovskou historií, takže hebrejština by se
Žlutá ponorka pod dálnicí na øece Ajalon, Tel Aviv 2013.
trpìla tím totálním ne- tam nehodila. Jsem zvìdavá, jak se naše
avivských zdech, jen èerné obrysy. Pokra- dostatkem soukromí, prostoru, disciplínou, práce bude líbit, poprvé nìco dìláme v tak
ALICE MARXOVÁ
èoval jsem v tom nìkolik mìsícù, pøidal drilem, zkrátka vším, co k vojenské službì historickém mìstì.
i barvu a lidé si jich zaèali všímat a vžívali patøí. Jakmile jsem mohla domù na do(Více prací lze zhlédnout na stránkách
se do nich, podle toho, jaké mìli sami potí- volenou, hned jsem se pustila do psaní www.imdede.com; www.nitzanmintz.com.)
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SEVER PROTI JIHU
O odlišnosti i podobnosti židovských obcí
Následující text není opoždìnou recenzí
svìtoznámého bestselleru z dob americké obèanské války (ten se ostatnì jmenoval v originále úplnì jinak). Nejde ani
o úvahu nad souèasnou geopolitickou èi
ekonomickou situací svìta. Je to jen jakési zamyšlení nad tím, jak mohou být
odlišné, a pøesto velmi podobné židovské komunity, které žijí na úplnì opaèných koncích našeho kontinentu, na severu a na jihu Evropy.
HELSINKY
Evropský židovský kongres dnes sdružuje dvaaètyøicet židovských obcí a snaží se o to, aby se jeho
zasedání vždy konala
v nìkteré z nich. Èasto
se jedná o diplomatické gesto, ale i o opravdový zájem o situaci
místních Židù. Nìkdy
se také podaøí spojit
projednávání zásadních
otázek, které kongres
øeší, s významným výroèím. A to byl i dùvod, proè se záøijová
exekutiva EJC sešla
tentokrát v Helsinkách.
Krásná budova místní
synagogy byla totiž postavena pøesnì pøed
110 lety.
Historie finské židovské obce není
dlouhá, sahá pøibližnì do poloviny 19.
století, kdy bylo finské velkoknížectví
autonomní oblastí carského Ruska. Tehdy zde bylo sloužícím ruským kadetùm,
tzv. kantonistùm, povoleno, aby se po
skonèení své vojenské služby ve Finsku
usadili natrvalo. To, že jsou dnes nìkteøí
místní Židé vysocí a urostlí, je pøièítáno
právì faktu, že jejich pøedkové byli carští dùstojníci. Jinak byla ovšem finská
židovská komunita vystavena obdobným formám perzekuce jako v jiných
èástech tehdejší Evropy. To se zmìnilo
až v roce 1917, kdy byla vyhlášena finská samostatnost. Moderní dìjiny této
zemì jsou však charakteristické lavírováním mezi Západem – pøedevším sousedním Švédskem – a Sovìtským svazem. Nezávislost Finska byla èasto
draze vykoupena, vrcholem pak byla
druhá svìtová válka.

PØEKVAPIVÉ ZJIŠTÌNÍ
Již ve 30. letech pøišlo do Finska nìkolik
stovek Židù ze støední Evropy. Ti byli nakonec, spolu s celou místní židovskou komunitou, ušetøeni útrap šoa, a to pøesto,
že se Finsko postavilo po bok nacistického Nìmecka. Èekala je však také nelehká
situace. Obdobnì jako tomu bylo zpoèátku v Dánsku, rovnìž Finsko odmítlo poslat své Židy do koncentraèních táborù.
Tehdejší premiér Johan Wilhelm Rangell
dokonce pohrozil tím, že pokud bude
Heinrich Himmler nadále naléhat, zastaví
Finsko svou úèast na spoleèných finskonìmeckých bojových operacích. Dùvod,

Jacob Ahrenberg. Pod jeho vedením se
podaøilo tøípodlažní budovu ve stylu eklekticismu, v té dobì tolik oblíbeném ve
støední Evropì a v Anglii, dokonèit bìhem roku. V srpnu 1906 byla novostavba
pøedána, hned poté probìhla první slavnostní bohoslužba a byla otevøena místní
uèebna židovské školy.

MLÁDÍ VPØED
Budova slouží tìmto dvìma úèelùm dodnes. Ve Finsku dnes žije nìco kolem
1500 Židù, pøedevším v Helsinkách, ale
také v Turku, kde se nachází podobná synagoga. Bohoslužby se konají v ortodoxním ritu, stejným zpùsobem je vedena
i škola, ve které je dnes asi 100 studentù,
ve mìstì je zajištìno košer zásobování, je
tu i školka, sociální služby atd. Finští
Židé jsou však vìtšinou
zcela sekulární. Jak zdùraznila ve svém projevu
pøedsedkynì finského
parlamentu Maria Lohela: „Finští Židé vždy
byli, jsou a budou nedílnou souèástí finské spoleènosti.“
V jedné vìci jsou však
o nìco napøed pøed mnoha židovskými komunitami v Evropì a také na
svìtì. Podaøilo se jim
získat do vedení mladé
lidi. Jaron Nadbornik se
stal ve svých 36 letech
pøedsedou obce a spolu
Synagoga v Helsinkách. Foto archiv.
se svým dvojèetem Arieproè se – na rozdíl od podobnì pøíkladné- lem se snaží o dynamický rozvoj všech
ho chování Dánù èi Bulharù – o této epi- možných projektù, urèených jak vlastním
zodì dnes pøíliš nemluví, je asi v tom, co èlenùm, tak veøejnosti. Dvojèata jsou již
následovalo. Zachránìní Židé museli na- pátou generací finských Židù a o tom, že
stoupit vojenskou službu a bojovali tak ve jejich pøedkové pøišli z Ruska, svìdèí nefinské armádì, a to pøedevším v tzv. po- jen jejich pøíjmení, ale také to, že jsou vykraèovací válce proti Sovìtskému svazu. socí a urostlí…
Finsko je tak jedinou zemí na svìtì, v jejíchž jednotkách bojovali Židé jako spo- IOÁNNINA
Nyní se pøenesme na druhý konec Evrojenci Nìmecka (viz Rch 3/2009).
Ale vrat’me se do témìø idylických dob, py. Hluboko v horách severozápadního
dávno pøed vypuknutím obou svìtových Øecka leží starobylé mìsto Ioánnina.
konfliktù. V roce 1900 darovalo mìsto Historie místní židovské komunity sahá
Helsinky místní židovské náboženské pøed dobu znièení druhého jeruzalémobci pozemek, na kterém mìla být vybu- ského Chrámu.
Traduje se, že právì zde Židé poprvé
dována synagoga. Bylo to ve ètvrti Kampii na místì tehdy známého židovského vkroèili na pùdu Øecka, a to již za Aleobchodu s obnošeným šatstvem, který se xandra Velikého. Jedna z jeho lodí, která
pøestìhoval do vedlejší ulice. Obec však vezla židovské otroky, ztroskotala na
nesehnala dostatek financí. Až o ètyøi útesech u ostrova Korfu. Podobné karoky pozdìji se mohl pustit do práce teh- tastrofy obvykle nikdo nepøežil, v tomto
dejší slavný architekt (a spisovatel) Johan pøípadì tomu ale bylo jinak, vìtšina osa-
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zenstva lodi se zachránila. Alexandr jim
pak prý povolil, aby se na pevninì usadili. Rozhodli se však radìji vydat se
dále do vnitrozemí, až narazili na mìsteèko, ležící u krásného jezera uprostøed
vysokých hor. Jmenovalo se Ioánnina.
Je to samozøejmì jen legenda, ale pravdou je, že židovská pøítomnost v Øecku je
doložena k 3. století pø. o. l. V malém pøímoøském mìstì Oropos se zachoval nápis
z té doby, který hovoøí o jakémsi židovském otrokovi jménem Moschion. Židé,
nejspíš opravdu osvobození otroci, se v té
dobì skuteènì velmi rychle etablovali
v øecké spoleènosti, pøijali místní jazyk
a kulturu, ale zachovali si své náboženství. Mnozí z dnešních øeckých Židù se
pyšní tím, že jsou jejich potomky. Øíkají
si Romanioté a mluví vlastním jazykem,
vycházejícím ze staroøeètiny, který se
jmenuje javánština. Fenomén helenizace
je ostatnì významnou složkou židovské
historie a jeho rozbor je dnes stále pøedmìtem akademického bádání.
Romanioté však nejsou jedinou souèástí
øecké židovské komunity. Ta v prùbìhu
staletí absorbovala mnoho dalších evropských vlivù. Pøed køížovými výpravami
sem uprchlo spoustu Židù ze støední Evropy, kteøí si pøinesli aškenázskou kulturu.
Nejvìtší imigraèní vlna však nastala po
vyhnání Židù ze Španìlska v r. 1492, tito
uprchlíci si zase s sebou pøivezli kulturu
sefardskou. Zajímavé však je, že noví pøistìhovalci se pøevážnì usazovali na øeckých ostrovech èi na jižním pobøeží, jako
napø. v Soluni. Do této mozaiky zapadá

Interiér synagogy v Ioánninì. Foto autor.

i pøíbìh Židù z Apulie. Ti museli opustit
své domovy v patì italské boty po roce
1540, kdy území spravoval vicekrál Don

ridon formálnì protestoval a místní knìz,
otec Athanasios, vydával ohroženým Židùm falešné prùkazy) bylo v bøeznu 1944
na 1870 místních Židù naloženo do dobytèákù a odvezeno
do Osvìtimi.
Nacisté
znièili
i chloubu místní židovské komunity, starobylou synagogu Kahal kadoš chadaš. Její
vybavení se však podaøilo s pomocí místních obyvatel zachránit, zásluhu na tom mìl
pøedevším
starosta
mìsta Dimitros Vlachleidis. Stejný osud postihl i synagogu novìjší, Kahal kadoš jašan,
vybudovanou již pod
byzantským vlivem.
Ahrenbergova skica synagogy v Helsinkách.
Obì budovy byly po
proto z Apulie uprchli, se usadili pøevážné válce obnoveny, místní obec však používá
na Jónských ostrovech, kde se postupnì jen tu novìjší, která nedávno prošla zásadní
stali dominantní složkou místní populace. rekonstrukcí.
Romanioté si tak udrželi svou kulturu a jaKAFKA V ØECKU
zyk pøevážnì ve vnitrozemí a v Aténách.
Šoa pøežilo jen 181 Židù z Ioánniny, tøetina díky tomu, že se dokázala ukrýt v hoROZKVÌT A ÚPADEK
Tak jako na ostatních místech Evropy, stan- rách. Byli to vesmìs potomci romaniotdardní život v øeckých židovských komuni- ských Židù, kteøí v tomto starobylém
tách, kdy se støídají období rozkvìtu s obdo- mìsteèku žili po tisíciletí. Jenže vìtšina
bími úpadku, byl brutálnì pøerušen šoa. z nich tu již po válce nechtìla zùstat.
A také na jihu Evropy, stejnì jako v pøípadì Vzpomínky na blízké a na idylický pøedSkandinávie na severu, Židé zasáhli nejdøí- váleèný život byly pøíliš silné. Mnozí
ve do místních bojù. Na poèátku války se na z nich odešli do Izraele, mnozí do Ameritøináct tisíc Židù úèastnilo øecké obrany pro- ky, v New Yorku dokonce založili kongreti italské expanzi z Albánie, padlo jich více gaci a postavili synagogu s názvem Janina.
Ale nìkteøí pøece jen zùstali. Dnes má
než 500, vèetnì slavného velitele Mordechaje Frizise. Prvními øeckými obìt’mi šoa místní obec sice jen necelou stovku èlebyli zranìní vojáci ve vojenských nemocni- nù, ale díky svému vitálnímu a podnikacích, dobytých wehrmachtem, kteøí byli vému pøedsedovi, dr. Mosesovi Elisafookamžitì deportováni do Osvìtimi. V obdo- vi, se má èile k svìtu. A to doslova.
bí druhé svìtové války pak zahynulo témìø Z jeho iniciativy a s pøispìním Velvyslasedmdesát tisíc øeckých Židù (o zkáze Židù nectví Èeské republiky v Aténách se tu
nedávno konala významná konference
v Øecku viz rozhovor v Rch 7/2014).
Podívejme se ale opìt do malebné Io- o Franzi Kafkovi. Bìhem ní se posluánniny. I tady se po vypuknutí války chaèi mohli seznámit nejen s osobností
mnozí z místních Židù zapojili do bojù a dílem velkého spisovatele, ale také se
proti Itálii. Poté, co Øecko podlehlo moc- dozvìdìt nìco o Praze, o historii a sounostem Osy a nacisté rozdìlili dobytá øec- èasnosti èeské židovské komunity.
Z diskuse a následných rozhovorù pak
ká území mezi Bulharsko a Itálii, se Ioánnina dostala pod italskou správu. V té bylo patrné jedno – jak odlišné mohou
dobì tu žilo témìø dva tisíce Židù, které být naše židovské komunity a jak si moitalský okupaèní režim nechával vícemé- hou být podobné. Svou historií, svou sounì na pokoji. To se ovšem zmìnilo po nì- èasností, svými problémy, svými nadìjemecké invazi v dubnu 1943. Pøes mnohé mi. A je úplnì jedno, kde žijí, na severu èi
pøísliby a pøes odpor místního obyvatel- na jihu Evropy anebo v jejím srdci.
TOMÁŠ KRAUS
stva i pravoslavné církve (patriarcha SpiPedro de Toledo, jenž zavedl v zemi inkvizici a stejné poøádky jako jeho pøedchùdci Ferdinand a Isabela o necelých padesát let døíve ve Španìlsku. Židé, kteøí
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MASARYK A ŽIDOVSTVÍ
Miloš Pojar o vztazích T. G. Masaryka a Židù
V nakladatelství Academia vyšla nedávno
obsáhlá práce Miloše Pojara T. G. Masaryk a židovství. V souladu s dùkladným
pracovním stylem tohoto (bohužel již
zemøelého) historika, orientalisty, diplomata a editora kniha nejen obohacuje poznání osobnosti T. G. Masaryka, ale je
také neobyèejnì zajímavou sondou do
problematiky života Židù v èeských zemích od konce 19. století a seznamuje
i s hlavními názorovými a politickými
proudy židovství v první tøetinì 20. století. Knihu uvádí zasvìcený úvod Petra Pitharta, který byl Pojarovým celoživotním
pøítelem a èásteènì i spolupracovníkem
(tato kooperace sahá do dob samizdatu,
kdy v roce 1980 spoleènì pøipravili VII.
masarykovský sborník TGM a naše souèasnost). Po autorovì smrti provedl závìreènou revizi textu Richard Vašek.
DÌTSTVÍ, MLÁDÍ A STUDIA
Kniha sleduje v deseti kapitolách vývoj
a promìny Masarykových názorù na
Židy a židovství a popisuje klíèové události a myšlenky, které utváøely jeho postoje – první kontakty s židovským svìtem v dìtství (na Hodonínsku) a pozdìji
na studiích (Brno, Vídeò), pøi práci filosofa a sociologa, pøi níž Masaryk promýšlel své názory na marxismus a na
øešení sociální otázky, na køest’anství
a judaismus, nebo zásadní zkušenost, jakou prošel Masaryk v období hilsneriády a pøi støetech s antisemitismem.
Jak pozdìji vzpomínal, na Hodonínsku byl každý vychováván rodinou, školou i kostelem k antisemitismu, také
jeho zbožná katolická matka jej pøed
Židy varovala, a tak se jim dlouho velkou oklikou vyhýbal. Výjimkou byl
„náš pan Fixl“, hauzírník z Hodonína,
kterého mìli všichni rádi a na kterého
Masaryk èastìji vzpomíná, o nìmž ale
tehdy netušil, že je Žid. Teprve na reálce
v Hustopeèích mìl jednoho židovského
spolužáka, který jeho vrozeným antisemitismem otøásl. Na školním výletì jej
spolužáci v Dunajovicích objevili schovaného za vraty stodoly s øemínky na
èele pøi modlitbì a tropili si z nìj legraci
– tento výjev Masaryka hluboce zasáhl.
STUDIUM ŽIDOVSKÉ OTÁZKY
V roce 1882 byl Masaryk z Vídnì povolán na univerzitu do Prahy, kde obsáhle

recenzoval knihy Ernesta Renana
(1823–92) Život Ježíšùv, Dìjiny poèátkù
køest’anství a Judaismus jako rasa a náboženství (1883). Masaryk nesouhlasil
s Renanovým názorem, že Židé jsou
stejnì smíšený kmen jako evropské národy. Tvrdil také, že køest’anství není
výluènì založeno na judaismu, ale pochází též z øeckého a øímského ducha
a ducha dalších indoevropských národù.
Vysoce však hodnotil zejména židovské
proroky 8. století. Nicménì nevystupoval jako filosemita a domníval se (zatím), že židovskou otázku v Rakousku

je tøeba øešit asimilací. Ostøe však nesouhlasil s rasovým pojetím nerovnosti
u J. A. Gobineaua (autora Eseje o nerovnosti lidských ras, 1884–1885).
Na pøelomu let 1894/95 zaèal publikovat v týdeníku Die Zeit a vydal své základní práce o èeské novodobé politice
Èeskou otázku a Naši nynìjší krizi. Od
této chvíle se o židovství zajímal také politicky: vysvìtloval, že liberalismus je
v podstatì antisemitský a neposkytuje
skuteènou rovnoprávnost, kterou si Židé
musejí teprve sami vydobýt. V roce 1904
se TGM zabýval náboženským životem
v Evropì a podrobnìji se vìnoval i judaismu. Spøíznìného ducha nalezl v mysliteli Achadovi Ha’amovi, který byl odpùrcem liberalismu a asimilace západních
Židù a žádal jejich vnitøní obrození srdcem ve smyslu tradièních a etických hodnot. Náboženskou otázkou se Masaryk

zabýval po celý život a stala se jádrem
vìtšiny jeho dalších spisù, pøímo náboženství se vìnoval v pracích Boj o náboženství, Inteligence a náboženství nebo
Moderní èlovìk a náboženství.
POLEMIKA S MARXISMEM
Samostatná kapitola je vìnována Masarykovì polemice s Marxovými názory na
židovskou otázku (K židovské otázce,
1843), v níž Marx tvrdí, že Židé pøežili
díky své úloze ve svìtì penìz, že judaismus je pouze epiteton pro tržní vztahy
a celá køest’anská Evropa se proto stala
židovskou a že celý dnešní svìt je ve
svém nejvnitønìjším jádru židovský. Masaryk èetl Marxùv Kapitál již za studií,
odmítl jeho materialismus a násilnou revoluci a pøiklonil se k revizionistické
koncepci socialisty Eduarda Bernsteina.
Z jeho kritiky marxismu vznikla Otázka
sociální (1898), která chce ukázat filosofické souvislosti socialismu, a zejména
marxismu, kritizuje marxistický radikalismus a jen zdánlivì nutné závìry Marxových teorií. Podle Masaryka je socialismus systém hospodáøský, má být ale
také názorem na svìt, a pøijímá socialismus, pokud se kryje s programem humanitním. V Èapkových Hovorech s TGM
ale øíká: „V rovnost naprosto nevìøím, ve
hvìzdách ani v lidech není rovnosti.“
ANTISEMITISMUS
A HILSNERIÁDA
Jako èlen vídeòského parlamentu v letech 1891–93 a 1907–14 zažil Masaryk
také zlatou dobu vídeòské moderny s živým dìním ve vìdì, literatuøe, hudbì
a umìní. Vídeò ovšem byla také místem
zrodu Luegerova antisemitismu a Herzlova sionismu (v roce 1896 zde vyšel Židovský stát). V Masarykovì díle však na
tyto události mnoho ohlasù nenajdeme,
známe jen jeho reakci na Freudovu psychoanalýzu, kterou rozhodnì odmítal.
V listu Die Zeit publikoval v roce
1899 podrobný rozbor pøíèin antisemitismu v Rakousku a èeských zemích
a v lednu 1900 pohovoøil na totéž téma
na schùzce studentského spolku Slavie.
Prohlásil, že antisemitismus je souborem mnoha otázek, že existuje antisemitismus klerikální, národní nìmecky a rasový, jenž je souèástí antisemitismu
lidového, a kritizoval antisemitské postoje èásti univerzitních studentù.
Pøipomeòme, že v dobì Hilsnerova
kutnohorského procesu Masaryk zveøejnil svùj èlánek proti rituální povìøe, kte-
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rý byl publikován v Neue Freie Presse
29. záøí 1899 a vyvolal prudké štvanice
klerikálního a nacionálního tisku a demonstrace studentù proti Masarykovi na
univerzitì. Proti Masarykovi ostøe vystoupily Národní listy, Radikální a Katolické listy. Masaryk odpovìdìl na útoky èlánkem Èeské veøejnosti v Èasu,
kde píše, že jeho brožura Nutnost revidovati proces polenský „není psána pro
Židy – je psána pro èeskou inteligenci,
aby na uvedeném pøípadì se pøesvìdèila, kolik u nás – a právì v té inteligenci
– je nestoudnosti, nemyšlení, (…) vášnivé ukvapenosti a již pøímo nelidskosti,
až ukrutnosti“.
ÈESKOŽIDOVSKÉ HNUTÍ
A SIONISMUS
K nejzajímavìjším (byt’ponìkud nezapadajícím do obecného obrazu TGM jako
filosemity) patøí asi kapitoly vìnované
Masarykovým vztahùm s èeskožidovským hnutím a se sionisty: pøedstavují
totiž Masaryka jako otevøeného kritika
možnosti asimilace èeských Židù. Pøitom
vìtšina politicky angažovaných Èechožidù pøešla brzy od mladoèechù k Masarykovì Èeské stranì lidové, pøedevším
Viktor Vohryzek, Edvard Lederer a Jindøich Kohn. Židé podporovali jeho èasopisy (Atheneum, Èas, Naši dobu) i realistickou stranu. Když ale vystoupil s jejím
novým programem o židovské otázce,
byli zklamáni, nebot’ v nìm Masaryk
dává otevøenì pøednost sionismu: „Sionismus je nám sympatický, nestydí se za
své židovství, uznává zároveò jeho mravní vady.“ V Krombergovì knize Sionisté
a køest’ané (1900) se vyjádøil podrobnìji:
„Mnì jest sionistické hnutí velmi sympatické. Snaže se je pochopit z života pøítomnosti, oceòuji pøi nìm nacionalismus,
zvláštì ctím, že potlaèovaný Žid se nestydí za svoji národnost.“
Jiné Masarykovo vyjádøení: „Mnì se
vždy zdálo, že otázka zvaná židovská,
jak se u nás øešívala posud, byla klubkem
neupøímnosti, chytráctví a bázlivosti
z obou stran“ (1904) vyvolalo u Viktora
Teytze ostrou reakci. V roce 1909 pøinesl
Selbstwehr èást jeho interview pro lvovský èasopis Woschod: „Nejsympatiètìjší
je mi na sionistickém hnutí jako hnutí lidovém jeho otevøenost, s kterou pøistupuje ke všem židovským otázkám. (…)
Pøiznám se vám, že asimilace jako lidové
hnutí je pøímo nemožná a smìšná; ostatnì poslední desetiletí dokázala definitivnì, že asimilace pøes všechno úsilí nedo-

byla žádných reálných úspìchù.“ Jak již
bylo øeèeno, Masarykovi byl v sionistickém hnutí nejbližší smìr tzv. kulturního
sionismu Achada Ha’ama, který požadoval vytvoøit v Palestinì duchovní centrum judaismu, jehož prostøednictvím
chtìl mravnì, duchovnì a nábožensky
obrodit židovství, tedy cosi, co bylo Masarykovi velmi blízké – a to u každého
národa, vèetnì Èechù.
M. Pojar zaznamenává i pøíspìvek židovských osobností k Masarykovu jednání o uznání ÈSR Spojenými státy
v roce 1918, pøedevším Lea Wienera,
zakladatele slovanských studií na Harvardovì univerzitì, a èlena Nejvyššího
soudu USA L. D. Brandeise. Samostatná kapitola je vìnována rovnìž detailnímu popisu Masarykovy návštìvy v Palestinì v roce 1927.
ŽIDÉ V MASARYKOVÌ
REPUBLICE
Tato èást knihy shrnuje nezanedbatelný
podíl židovských osobností na politické
a kulturní atmosféøe Masarykovy první republiky. Kromì celkem známých faktù
stojí za pøipomenutí, že souèástí èeskoslovenské ústavy z února 1920 se stal Zákon
o ochranì menšin národních, náboženských a rasových, že v únoru 1920 republika poprvé oficiálnì uznala práva Židù
nejen jako jednotlivcù, ale jako národa
(k židovské národnosti se pøihlásila více
než polovina domácích Židù). A souèasnì,
že ve vládách ÈSR v letech 1918–1937
pùsobili ètyøi ministøi židovského pùvodu
– A. Stránský, A. Meissner, L. Winter a L.
Czech, že v roce 1920 došlo k dohodì se
zøizováním židovských národních škol
v Praze a Brnì a dalších devíti hebrejských židovských škol na Podkarpatské
Rusi, že Židé disponovali vlastním tiskem, hráli dùležitou roli v hospodáøství
a financích, pøedevším však v kulturním
životì zemì. Po roce 1933 se republika
stala útoèištìm mnoha Židù z Nìmecka,
Rakouska a Rumunska, a v záøí 1938 zde
našlo doèasný útulek ještì 20 000 Židù ze
Sudet. Antisemitské štvanice se rozjely
naplno za druhé republiky, po zhroucení
základních hodnot Masarykovy éry. Na
závìr knihy jsou pøipojeny medailonky židovských osobností, uèencù a filosofù,
s nimiž se Masaryk setkal nebo o nichž
psal a zabýval se jejich dílem.

psát: vedle množství vlastních Masarykových spisù jako Svìtová revoluce èi Èeská
otázka, nejrùznìjších prací, èlánkù a vystoupení existuje o tématu i obsáhlá sekundární literatura, která se Masarykovým vztahem k Židùm a židovství
zabývá. Z ní pøipomeòme alespoò reprezentativní stejnojmennou publikaci Masaryk a židovství (1931), kterou u pøíležitosti
Masarykových 80. narozenin za spolupráce Oskara Donatha, Bedøicha Thiebergera
a dalších sestavil Arnošt Rychnovský,
nebo novìjší práce Jana Patoèky, Jiøího
Kovtuna èi Stanislava Poláka. Navíc se
Masarykovy názory na Židy a židovství
utváøely jaksi „za pochodu“, v rùzných
momentech jeho života a èinnosti, takže je
èasto obtížné postihnout veškeré okolnosti, které k tìmto názorùm vedly.
Tak se v knize prolínají rùzné roviny,
které nelze oddìlit – jednak drobné momenty biografické, èasto známé i odjinud, jednak vývoj Masarykových idejí
filosofických, které by vyžadovaly ještì
podrobnìjší pojednání.
V úvodu nìkterých kapitol autor vysvìtluje pozadí Masarykových úvah obsáhlejšími exkurzy do historie Židù
v èeských zemích, které naznaèují spoleèenské prostøedí, s nímž se Masaryk
v dìtství nebo za studií ve Vídni mohl
setkávat. Pøes svou obsáhlost je kniha
uspoøádána velmi pøehlednì, jednotlivé
kapitoly jsou øazeny tematicky a shrnují
hlavní Masarykovy práce a èlánky k daným námìtùm, které jsou zároveò øazeny chronologicky podle období, kdy se
urèitému problému vìnoval.
Hlavním cílem knihy (který se podaøilo úspìšnì naplnit) bylo však shromáždit jinak znaènì rozptýlený materiál
k danému tématu tak, aby se s ním každý mohl snadno seznámit bez obtížného
vyhledávání na internetu nebo v knihovnách. Obecnìjší závìry k jednotlivým
otázkám kniha vìtšinou nepøináší, což
vzhledem ke znaèné šíøi Masarykových
názorù a jejich rozmanitosti nebylo pøi
zachování dobré èitelnosti ani dost dobøe možné.
Kniha je velmi pìknì graficky upravená a vybavená èetnými kvalitními fotografiemi. Tím spíše lze litovat, že se
Miloš Pojar vydání svého životního díla
nedoèkal.
ARNO PAØÍK

NESNADNÉ TÉMA
O znaènì rozsáhlém tématu, jímž vztah
TGM k Židùm rozhodnì je, není snadné

(Miloš Pojar: T. G. Masaryk a židovství.
Vydalo nakl. Academia, 302 stran, fotografický doprovod, dop. cena je 350 Kè.)
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„POJÏ, MILÝ MÙJ…“
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Dnes se Píseò písní recituje v aškenázském ritu o šabatu bìhem svátku
Pesach, sefardi a stoupenci chasidisIlustrace k Písni písní v Galerii Roberta Guttmanna
mu ji ètou obvykle také pøed bohoslužbou v pøedveèer každého šabatu.
Po nìkolika výstavách, které se v Ga- (Rút, Pláè, Kazatel, Ester) tzv. Megi- V nìkterých komunitách je ètena i po
lerii Roberta Guttmanna v Praze zabý- lot – Pìt sváteèních svitkù. Zajímavé je, uzavøení Pesachové hagady bìhem sevaly tématem 20. století jako stoletím že Píseò písní byla sice kanonizována derové noci. Píseò písní je s Pesauprchlíkù, je námìt nové expozice ze na synodu v Javne koncem 1. století, chem spojena na základì tradièní razcela jiné oblasti, ale o nic ménì zají- ovšem kanonizace neprobìhla jako bínské exegeze interpretující Píseò
mavý. Píseò písní – Velepíseò, zvaná samozøejmost. Nikde se v ní totiž ne- písní jako alegorii lásky Hospodina
též Píseò Šalomounova, je jednou nachází pøímá zmínka o Bohu ani mo- a Izraele. Pesach je jarním èasem této
z nejkrásnìjších knih Bible, jedinou rální èi prorocké pouèení. Verše vypo- lásky a líbánkami Hospodina a Izraemilostnou poezií
le. Vysvobozením
v ní a také jednou
z Egypta Bùh projez jejích nejvíce invil svou lásku k Izterpretovaných èásraeli a pøiznal se
tí. Od starovìku
k nìmu, jako se žea støedovìku byla
nich pøiznává ke
považována pøedesvé nevìstì. V mnovším za alegorii láshých kongregacích
ky mezi Bohem a lise ète Píseò také
dem Izraele, od
v pátek veèer pøed
konce 18. století se
obøadem kabalat šazaèala èíst v doslovbat, v nìmž je vítáném významu jako
na „nevìsta“ Šabat.
literární dílo o vztaHebrejský název
hu muže a ženy.
Šir ha-širim vyjadNová výstava pøiøuje v hebrejštinì
bližuje nejen vznik
superlativ, tedy pía zaèlenìní Písnì
seò nejpísòovatìjší,
písní do židovské livelepíseò. Oznaèoturgie, její nejrùzvání Šalomounova
nìjší interpretace
píseò spíše symboa pøeklady do èeštilizuje a odkazuje
ny, ale soustøeïuje
na moudrost Šalose hlavnì na její výmouna a zmínky
zdobu a umìlecká
o nìm v rámci Písdíla, která jí byla innì písní. Pøipsání
„Zahrada uzamèená“: granátové jablko, sturaè, orlièín, henna bílá, skoøice, šafrán, nard, puškvorec, myrha.
spirována od poèát- Kresba na pergamenu. © Barbara Wolff, 2014.
autorství nemuselo
ku 20. století až po
nutnì znamenat, že
souèasnost. Expozice byla pøiprave- vídají o intenzitì lásky a oddanosti, celá pochází od nìj, ale jeho autorita
na ve spolupráci Židovského muzea vyjadøují krásu milencù, vroucnost mi- dodávala textu závaznost a smìrodatv Praze a Památníku národního píse- leneckého vztahu. Na její obranu vy- nost.
mnictví a èerpá pøedevším ze sbírek stoupil rabi Akiva ben Josef (asi 50–
Píseò písní tvoøí nejen nedílnou soutìchto institucí a soustøedí se na tvor- 135 o. l.), který ji oznaèil za velesvatou èást dochovaných rukopisných i tištìbu domácích autorù. Pøipravili ji Mi- ze všech svatých spisù a ráznì vystou- ných Biblí, ale vyskytuje se také v rámchal Bušek a Arno Paøík a potrvá do pil proti jejímu profánnímu užívání ve ci Megilot v rukopisných a tištìných
12. bøezna 2017. (V následujícím výèepnách vína a na svatbách. Akiva machzorech – modlitebních knihách
èlánku používáme prùvodní texty byl první, kdo pìt vrcholù milenecké pro jednotlivé židovské svátky (napø.
obou kurátorù.)
lásky v ní opìvovaných ztotožnil s pìti Lipský machsor, Wormský machzor,
vrcholy vztahu Izraele a Hospodina – Tripartite machzor nebo Rothschildùv
V LITURGII
postavením stanu setkávání (Miškanu), machzor). Tiskem byly Megilot, doplNa úvodních panelech se návštìvník stavbou prvního a druhého Chrámu, nìné o Rašiho komentáø, tradiènì vydádozví o roli Písnì písní v židovské litur- hasmoneovským královstvím a proro- vány spoleènì s Pìti knihami Mojžíšogii: tato skladba patøí v rámci hebrej- kovaným tøetím Chrámem. Ke kanoni- vými a haftarot nebo zcela samostatnì.
ského kánonu mezi Spisy (Ketuvim), zaci Písnì písní pøispìlo i tradièní pøi- Fragment Písnì písní byl nalezen také
kde tvoøí spoleènì s dalšími knihami suzování autorství králi Šalomounovi.
mezi svitky v Kumránu.
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bách v Sýrii a Palestinì. Tuto tezi roz- en, František Kupka nebo izraelský
VÝKLADY
Výstava dále seznamuje se ètvero zpù- víjeli Alois Musil (oblast Arábie) výtvarník Ze’ev Raban, stejnì jako
soby výkladu tohoto díla – alegorickým a Karl Budde, kteøí v Písni písní také pozdìjší a ménì známá ilustrovaná
spatøují soubor svateb- bibliofilská vydání ve stylu art deco.
(krom židovského výních, pøípadnì jiných Pøedstaven je i významný soubor iluskladu tu je výklad
milostných písní. Tyto trací èeských umìlcù, které inicioval
køest’anský jako alegoteorie dokládají nálezy litomyšlský uèitel a bibliofil Josef
rie lásky mezi Kristem
z poèátku 20. století, Portman. Ten ve 30. a 40. letech 20.
a církví èi jednotkdy byly objeveny mi- století vydal Píseò písní v øadì unikátlivcem), dramatickým
lostné písnì starého ních tiskù s pùvodními kresbami èes(drama se dvìma tøeEgypta a Mezopotá- kých malíøù a grafikù – Františka
mi protagonisty: Šalomie. Z doslovného Koblihy, Jana Konùpka, Karla Svolinmounem a Šulamit, èi
výkladu vychází i po- ského, Václava Maška, Cyrila Boudy
Šalomounem a milenehled souèasných ba- nebo Milady Marešové. K dalším výckým párem), kulticdatelù, kteøí Velepíseò znamným moderním ilustrátorùm Píským a mytologickým
chápou jako soubor nì písní u nás patøili malíø Antonín
(opìvujícím plodnost)
milostných a svateb- Procházka a grafik František Tichý.
a doslovným. Moderní
Die Liederdichtung, 1923. Ilustrace Ephraim
Pozdìji se Písní písní ve své tvorbì
badatelé považují Píseò Moses Lilien. © Židovské muzeum v Praze. ních písní.
inspirovaly grafièka Jarmila Maøanopísní za soubor nìkolivá a ilustrátorka Olga Èechová, poka kratších textù milostné lyriky rùzného ILUSTRACE
stáøí a pùvodu, zkomponovaný do dnešní Jádro výstavy spoèívá samozøejmì slední èeské edice doprovázejí ilustrapodoby pøibližnì ve 4. století pø. o. l. Ze- v samotných ilustracích. Nejprve si ce Jiøího Svobody, Jaroslava Dajèe
nebo Tomáše Høivnáèe.
mìpisné narážky i jazykové dùkazy
Zahranièní umìlce na výstavì zasvìdèí o starší dobì pùvodu spadající
stupují mj. ilustrace Salvadora Dalího
i do doby vlády Šalomouna. Úpravami
a Marca Chagalla, ale také souèasné
a zmìnami procházel text jak bìhem
vtipné kvaše od amerického malíøe
ústního tradování, tak po jeho zapsání
Marka Podwala a obrázek newyorské
po návratu z babylonského zajetí.
výtvarnice Barbary Wolff, která patøí
Text vykazuje mnoho podobností
k pøedním znalcùm výzdoby starých
s literaturou starovìkého Ugaritu, pararukopisù. B. Wolff je reprezentována
lely nacházíme v akkadském Hymnu
peèlivou kresbu pøipomínající støedona Ištaru, bohyni lásky a plodnosti, jevìkou iluminaci a zobrazující „uzamjíž pùvab a ctnosti velebí, nebo v mièenou zahradu“ – se všemi rostlinami
lostné poezii starovìkého Egypta, kde
a plody, které v ní rostly: od granátovse podobnì jako ve Velepísni setkáváníkù po šafrán. A. Paøík dokládá, že
me s motivy zvíøat a rostlin. Také
právì výèet rostlin a bylin v Písni písv arabských zvycích a lidových písních
Rukopis Avrahama bar Elijahu di Mordo z Korfu: tas tisíciletou historií se objevují motivy, bulka pro Šavuot, 1733. © Židovské muzeum v Praze. ní se stal pøedobrazem barokních klášterních zahrad, jež se v posledních
které se podobají prostøedím pøíbìhu
Písnì, pøímìrùm milé v ní a celkovì mùžeme prohlédnout rukopisy a tisky letech u mnoha zámkù a klášterù úsbuï bez obrazového doprovodu, nebo pìšnì obnovují. Zajímavì pùsobí i poobrazovému inventáøi.
s ilustracemi odpovídajícími alegoric- etické døevoryty na motivy Písnì pískému výkladu. Pozoruhodný je hlav- ní od Barryho Mosera.
OD OSVÍCENSTVÍ
Na interaktivních elektronických
nì rukopis Avrahama bar Elijahu di
PO SOUÈASNOST
obrazovkách si mohou
Pøirozenému (doslovnému) výkladu Mordo z Korfu – tabulnávštìvníci prohlédotevøelo dveøe až osvícenství v 18. sto- ka pro Šavuot s minianout úplný text nìkteletí a Velepíseò je dle nìj chápána jako turním mistrnì zdobrých pøekladù Písnì
oslava a popis lidské lásky. K tomuto ným textem Písnì písní
písní (tradice jejích pøevýkladu v opozici ke katolické alegori- z roku 1733 a rukopis
vodù sahá od Cyrila
zaci mìli blízko Luther i Kalvín. V roce Písnì s hebrejským koa Metodìje, pøes Jana
1778 vydal Johann Gottfried Herder mentáøem ke každému
Husa a J. A. Komennìmecký pøeklad Písnì písní, v nìmž verši z roku 1772.
ského až po moderní
A pak se rychle pøeneukázal, že byla vytvoøena z více lidopøeklady Jaroslava Seivých písní. K jeho pojetí se pøidal i Jo- seme k ilustracím vyferta a Stanislava Sehann Wolfgang von Goethe. Roku 1873 tváøeným dle výkladu
upozornil Johann Gottfried Wetzstein doslovného. Jsou tu za- Mark Podwal: Píseò písní (5,7), 2016. gerta, Viktora Fischla
na podobnost èástí Písnì písní s písnì- jímavé secesní ilustrace od známých a nejnovìji pak Milana Balabána)
(am)
mi, které jsou zpívány Araby pøi svat- umìlcù, jako jsou Efraim Moses Lili- spolu s jejich ilustracemi.
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„SOUDIL JSEM JINAK…“
Èeskoslovenský diplomat Vladimír Vochoè mezi Spravedlivými
V listopadu udìlí velvyslanec Státu Iz- se odvodu vyhnul cílevìdomou hladovrael ocenìní Spravedlivý mezi národy kou, kdy jeho tìlo nabylo tak „zhubenìlé
èeskoslovenskému diplomatovi Vladi- a zelenavé“ podoby, že ho lékaø poslal
míru Vochoèovi (1894–1985), který domù. Po vyhlášení samostatného èeskov letech 1938–1941 pùsobil jako konzul slovenského státu se Vochoè starší stal
v jihofrancouzské Marseille a pomohl jako dlouhodobý stoupenec Masarykok útìku z okupované Evropy tisícùm vých realistù na Jièínsku poslancem reohrožených lidí. Jeho pøíbìh je souèástí voluèního Národního shromáždìní èespozoruhodné aktivity, kterou na jihu koslovenského, zatímco syn Vladimír,
Francie vykonala skupina pracovníkù úspìšný absolvent práv, byl v bøeznu roku
pøedváleèného ministerstva zahranièí, 1919 povolán ministrem zahranièí Edvardem Benešem do
kteøí pokraèovali
Paøíže. Pøidìlili ho
v èinnosti i po Mnijako atašé k èeskochovu a okupaci
slovenskému vyslazbytku republiky,
nectví, odtud putoa dokonce i po okuval na velvyslanectví
paci Francie. Vodo Bruselu a roku
choè se stejnì jako
1920 se vrátil do
mnozí jiní zachránPrahy, poté nastoupil
ci a jeho kolegové
do právní sekce
bìhem života nedoMZV se zamìøením
èkal žádného ocena mezinárodní pránìní, navíc strávil
V. Vochoè v dobì svého pùsobení v Marseille.
vo. Brzy se zaèal
po vykonstruovaném procesu a odsouzení za „velezra- podílet na arbitrážích, v nichž èerstvì zadu“ (v níž mìl sehrát zásadní roli právì ložený stát zastupoval v delegacích jedjeho pobyt na Západì a tamní kontakty) najících o územním vyrovnání (s Poltémìø sedm let v komunistickém žaláøi. skem, Maïarskem, Nìmeckem). V roce
Jeho osud je èeské veøejnosti neznámý. 1930 odevzdal Vochoè habilitaèní práci
Detailnì se jím roku 2009 ve své rigo- nazvanou Klauzule opèní do mírové konrózní práci na Filozofické fakultì UK ference paøížské zabývající se problézabýval Mgr. Adam Hájek (je dostupná mem stání pøíslušnosti pøi zmìnì státního
na internetu); kromì jiných zdrojù mìl území. Od roku 1933 zaèal sám pøedk dispozici Vochoèovu vlastní zprávu nášet mezinárodní právo na právnické
o èinnosti v Marseille z roku 1941 (ulo- fakultì.
Vladimír Vochoè mìl pro diplomaticženou v archivu MZV ÈR). Z obou makou práci kromì odborných i vynikající
teriálù v následujícím èlánku èerpáme.
jazykové znalosti: plynnou francouzštinu a nìmèinu, umìl i anglicky, rusky
PØEDNOSTA STANICE
Vladimír Vochoè pocházel z rodiny a polsky. Bez zajímavosti není ani fakt,
pøednosty železnièní stanice Otokara že se roku 1923 oženil se Zdenkou WeiVochoèe, èeského vlastence, sokola nerovou z Písku (sestrou básníka Ria masarykovce, jenž se pro svùj protira- charda Weinera), s níž mìl dceru Annu
kouský zápal a konflikty znelíbil øedi- Marii. Manželství skonèilo na Zdenèinu
telství øíšských drah. O. Vochoè se proto žádost roku 1939. Válku pøežila v kons manželkou a rodinou (kromì prvoro- centraèním táboøe, poté odjela do USA
zeného Vladimíra mìli ještì dva syny) a znovu se provdala, zemøela roku 1976.
nìkolikrát stìhoval (z Tøebechovic pod
Orebem po Prahu a Jièín). V Jièínì se MARSEILLE
V kvìtnu 1938 se Vladimír Vochoè stal
O. Vochoè zaèal angažovat i politicky.
Roku 1913 Vladimír Vochoè odmatu- vedoucím èeskoslovenského konzulátu
roval na jièínském gymnáziu a zaèal stu- v Marseille – jeho pùsobnost zahrnovala
dovat na Právnické fakultì FF UK v Pra- celou jižní Francii vèetnì zámoøských
ze. Zatímco otec strávil vìtšinu první území (kromì Maroka a Sýrie). Až do
svìtové války v internaci na základì udá- záøí 1938 se konzulát mimo bìžnou
ní z protirakouského smýšlení, Vladimír agendu vìnoval též procházejícím èes-
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koslovenským dobrovolníkùm bojujícím ve španìlské obèanské válce proti
Frankovi. Situace se naprosto zmìnila
po Mnichovu a bøeznové okupaci zbytku republiky. Na rozkaz nìmeckých
okupantù se mìla èsl. zahranièní služba
okamžitì likvidovat a v bøeznu 1939 rozeslal ministr Chvalkovský výzvu všem
zastupitelùm v zahranièí, aby odevzdali
úøady Nìmcùm. Ze 74 úøadù zbylo 21 –
a právì ty se staly základem èeskoslovenské èinnosti v zahranièí. Oficiálnì
byli exiloví èlenové pøedváleèného diplomatického sboru ze služeb protektorátního MZV vzápìtí propuštìni.
Význam marseillského konzulátu od
okupace a hlavnì od vypuknutí války
v záøí 1939 neustále vzrùstal. Jeho hlavní èinnost pøitom spadala do období,
kdy konzul Vochoè a jeho kolegové
(z pùvodního týmu zbyli tøi) pracovali
po vypuknutí války a pak od okupace
Francie na vlastní pìst. Od podzimu
1940 byl úøad formálnì „v likvidaci“,
nicménì fakticky velmi èinný: jeho zamìstnanci využívali poskytnutého èasu
k ochranì èeskoslovenských i jiných
ohrožených obèanù, vìtšinou Židù. Aktivity konzulátu se navíc prolínaly
s novì založeným Centre d´Aide Tchécoslovaque, skuteèným støediskem pomoci bìžencùm, které vedl Amerièan
Donald A. Lowrie, jenž s Vochoèem
velmi úzce spolupracoval a jeho èinnost
do jisté míry kryl.
Ve své zprávì Vochoè píše: „Náš konzulát patøil brzo mezi tìch nìkolik konzulátù v Marseille, o nichž již dnes se
píše v memoárech, jak byly obléhány od
rána do rána po celé dny s úspìchem
i bez úspìchu. Pøi nejlepší vùli nebylo
možno naše úøadování uèiniti obecenstvu snesitelnìjším, vzhledem k odpovìdnosti byl jsem nucen rozhodovati
jednotlivé pøípady namnoze osobnì.
Nejvìtší èásti stran šlo od èervence
1940 až podnes o jedno a totéž, jak co
nejrychleji z Francie. Tato starost pronásledovala naše uprchlíky, kteøí se
usídlili ve Francii r. 1938/39, rozmnožené nyní o uprchlíky z Holandska, z Belgie, z Francie obsazené a neobsazené,
o naše vojáky a všechny ty, kteøí nedùvìøovali budoucnosti.
Postaven po dlouhé týdny tváø v tváø
valícímu se proudu, byl bych mohl nepochybnì si znaènì ulehèiti svoji odpovìdnou práci, kdybych se byl omezil na
bìžné pojetí své úøední úlohy a nelámal
si za návštìvníky konzulátu vlastní svoji
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hlavu, jak obejíti pøekážky a kombinovati prostøedky. Mohl jsem poèestnì poukázati na francouzské úøady a svoje
vázané ruce. Ve vìcech vojákù mohl
jsem se spokojiti s bezvadným alibi, že
s jejich demobilisací nemám co spoleèného, jako vùbec byl bych se jenom zavdìèil vládì ve Vichy, kdybych èinnost
omezil a pokud možno konzulát zavøel.
Nemluvì o osobní námaze, byl bych se
také vyvaroval rùzných obtíží, kdybych
byl takto postupoval. Než soudil jsem
o tom všem jinak.“

pro internované a vìznìné, snahu dostat je
ven z pracovních rot a táborù, sehnat jim
obživu a lékaøskou péèi. Zásadním zpùsobem s ním splupracovali dva Amerièané:
již zmínìný humanitární pracovník Donald A. Lowrie a novináø Varian Fry, který
se snažil zaøizovat americká víza, padìlané doklady a bìžence také sám pøi útìku
doprovázel (viz Rch 7/2015). D. Lowrie
dìlal ve svém centru témìø zázraky: pronajal opuštìné farmy, které demobilizovaní vojáci opravili a zprovoznili tak, že je
výnosy mohly uživit a podporovat i další
krajany, vèetnì internovaných. Opuštìný
zámek La Blancherie navíc sloužil jako
úkryt sestøeleným britským letcùm. Aby
centrum pomohlo vysvobodit z koncentraèních táborù dìti, pronajalo si areál se
zemìdìlskými pozemky ve Vence u Nice:
do podzimu 1944 jím prošlo 317 dìtí
a 126 dospìlých.

Wolff. Jenže právì snaha obstarat papíry
nejen nemajetným èeskoslovenským obèanùm, ale i dalším, nìmeckým a rakouským i francouzským antifašistùm a Židùm pozdìji zavdala pøíèinu k tomu, že
Vochoèe neúspìšní žadatelé o pomoc pomlouvali a stìžovali si na nìj. Kvùli nedostatku financí musel Vochoè vybírat za
doklady poplatek – nemovitým býval
prominut a naopak majetní pøispívali dle
možností a svými platbami podporovali
ty, kdo peníze nemìli. Nicménì tento
fakt, spolu s tím, že si v prosinci 1939
vzal za ženu o tøiadvacet let mladší Alici
Joustovou, modistku ze Štrasburku, pøispìl už za války (a hlavnì po ní) ke zlovolnému oèeròování, že se Vochoè na
úkor uprchlíkù obohacoval a mìl za ženu
„nìmeckou špionku“.
Jakkoli se Vochoè a jeho spolupracovníci snažili chovat obezøetnì, vichistické
úøady nakonec pojaly
podezøení, Vochoèovi
naøídily, aby konzulát
okamžitì zavøel a na jaøe
1941 ho zatkly s tím, že
bude až do konce války
internován. Díky spojenému úsilí Amerièanù
a exilové vlády se konzul na poèátku èervence
1941 dostal do Londýna.

NA VLASTNÍ PÌST
Vladimír Vochoè ve své zprávì z øíjna
roku 1941 rozebírá hlavní okruhy èinnosti i taktiku, již vùèi vichistické vládì
zvolil. Zdùraznil fakt, že poté, co nacisté
v èervnu 1940 okupovali Francii (kromì
èásti jihu), pobýval v marseillském konzulátu z vlastní iniciativy (pøestože on i jeho
nová manželka mìli potøebné doklady k odjezdu) a veškeré prostøedky
na jeho chod a aktivity
shánìl sám pøes kontakty v Londýnì (u exilové
vlády), v USA (americké
humanitární organizace, pøedevším American Friends of CzechoPO VÁLCE
slovakia), v Ženevì
Po skonèení války byl
(kde pobýval Jaromír
Vladimír Vochoè jmeKopecký, èeskoslovennován èeskoslovenský zástupce u Spoleènosti národù). Vochoè Èeskoslovenská delegace na zakládající konferenci OSN. Vladimír Vochoè stojí v horní øadì první ským delegátem na
zleva. Sedící (odleva): I. Krno, V. Hurban, J. Masaryk, J. Papánek, B. Beneš.
ustanovující konferenci
s konzulátem a Lowrie
Aèkoli Nìmci pasy èeskoslovenských OSN v San Francisku. Poté se rozhodl
se svým centrem se snažili pomoci èeskoslovenským obèanùm, kteøí po poráž- obèanù prohlásili za neplatné, byl to prá- zažádat na ministerstvu o dovolenou
ce Francie na jihu zemì pobývali, což vì tento doklad, s nímž mohli uprchlíci a vìnovat se univerzitní èinnosti. V libylo na 25 tisíc osob. Soustøedili se hlav- v chaosu po porážce Francie žádat o vý- stopadu 1947 ho ministerstvo (pod venì na demobilizované vojáky (pøes pìt ti- jezdní a prùjezdní víza. Falešné doku- dením Jana Masaryka) dalo k dispozici
síc mužù, vèetnì bývalých bojovníkù ve menty Vochoè zaøizoval díky „spolehlivé albánské vládì jako právního poradce
Španìlsku) a Židy. Francouzské úøady tiskárnì v Marseille“. Po jejich pøedlože- ve vìci sporu s Velkou Británií a poté,
lidi bez dokladù a financí zaøazovaly do ní pak spøíznìní konzulové vydali krycí v srpnu 1948, odjel na èas jako právní
pracovních rot, do vojenského tábora víza, nutná k prokázání, že žadatelé o vý- expert na delegaci OSN v Paøíži. Když
v Agde nebo pøímo do internaèních stupní a transferní víza mají kam jet. Za- se pak v listopadu rozhodl do Paøíže
a koncentraèních táborù, kde lidem ži- tímco Lowrie pomáhal Vochoèovi mj. znovu vydat soukromì, byl zatèen na
dovského pùvodu (jichž byla postupnì „zklidòovat“ vichistické úøady, s Fryem základì udání, že se s manželkou snaží
vìtšina) od roku 1942 hrozily deportace probíhala jakási výmìna služeb: Vochoè emigrovat. Soud ho ještì tentokrát na
do Osvìtimi. Pøipomeòme, že mezi 76 dodával falešné èeskoslovenské pasy základì kladných svìdeckých výpovìdí
tisíci Židy, deportovanými v letech a Fry dotoval jejich tisk. Èeskoslovenský i faktu, že jako držitel diplomatického
1942–1944 z Francie, bylo i 600 obèanù konzul tedy èásteènì pomohl k útìku stej- pasu smìl tento doklad používat i pro
ným lidem jako Fry, patøili k nim mj. bás- soukromé cesty, zprostil viny. V dobì
Èeskoslovenska.
Vochoèovy záchranné a podpùrné sna- ník Franz Werfel a jeho žena Alma, spi- vazby byl však na MZV suspendován
hy, jimiž pomohl tisícùm lidí, zahrnovaly sovatelé Heinrich a Golo Mannovi, a jeho manželka odjela za svou matkou
finanèní výpomoc, falešné doklady, orga- Leonard Frank, z novináøù napø. vydava- do Štrasburku.
(dokonèení na str. 23)
nizaci útìku ze zemì, potravinovou pomoc tel Pariser Tageszeitung v Paøíži Fritz
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MORIC FANTL
Z rodinné kroniky

Kroniku židovské rodiny Fantlù, napsanou roku 1928 nìmecky Moricem Fantlem (1858–1930), židovským obchodníkem v Mnichovicích, zachránil poté, co
byli Fantlovi roku 1942 zaøazeni do transportu, mnichovický archiváø Jaroslav
Šimùnek a z nìmeckého originálu ji
v únoru 1944 pøeložil J. Vrùvka, faráø
Církve èeskoslovenské husitské. Pamìti
objevila v Mnichovicích u Øíèan archiváøka Klára Kabátová, která je pøepsala
na poèítaèi a laskavì je spolu s fotografiemi nabídla redakci – po ukázce v Rch
budou v Židovské roèence 5777 následovat celé Fantlovy vzpomínky, jež barvitì
zachycují osudy ètyø generací rodiny.
PRVOROZENÝ
Dne 7. srpna 1858 se o radostném šabatu po 9. avu narodilo nájemci hospody
Na radnici první dítì – chlapec. Pomìry
mladých rodièù nebyly nejlepší, ale pøesto bylo v rodinì Fantlovì plno radosti.
Rodina pozùstávala nejen z mého otce
Natana Fantla a mé matky Marie, rozené Kohrové, ale také z tatínkovy maminky a sestry Anny. Zvlášt’ babièka
byla velmi zbožná, a tak musel mùj otec
již podvakráte, aby v našem domì nezùstal o Pesachu žádný chamec, hospodu
propachtovat køest’anu, a vinou této rituální pøísnosti byla ztracena èást již tak
velmi malého jmìní. Po osmi dnech
jsem byl slavnostnì pøijat do svatého
svazku. Pøi obøízce dostal jsem jméno
Markus po zemøelém otci mého otce,
ale mé milé mamince se to jméno nelíbilo, proè, nevím, a øíkala mi Moric, a to

pán, jak už to v kartách chodí, opìt prohrál díl svého majetku. A tak se stalo, že
jsme koncem roku 1858 opustili Radnici, tedy ji vlastnì museli opustit, protože

Marie Fantlová, autorova manželka.

bylo ztraceno 300 zlatých, které matka
pøinesla vìnem.
O tehdejší Radnici si nesmíte dìlat
žádnou monumentální pøedstavu. Bylo
to staré zdìné stavení pokryté šindelem.
Mnichovické pivo, které se tam èepovalo, bylo vždycky proslule špatné. Teï,
zaplat’Bùh, se už nevaøí. Pøed pøestìhováním rodièù zemøela babièka a teta
Anna odešla do Vídnì.
MÙJ OTEC
V jižních Èechách, v táborském okrese,
bylo nìkolik hustších sídlišt’Židù, kteøí

Bydlelo tam nìkolik rodin Fantlových,
kteøí se tam nejspíš pøistìhovali. V Malé
Bìsièce u Milevska vlastnil mùj dìdeèek Markus Fantl malý domeèek. Jinak
mìl málo pozemských statkù, za to velký zástup dìtí. Nejstarší Natan se narodil 24. kvìtna 1830. V „kile“ se užívalo
starozákonních jmen, do obèanské matriky se dìti zapisovaly nìmeckými nebo
èeskými jmény. Tak mìl každý Žid dvì
jména. Mùj otec se tedy kromì Natan
jmenoval také Ignác.
Tatínek nám dìtem vypravoval rád
a živì s humorem. Dozvìdìl jsem se tak
mnohé z jeho života. Tak jednoduché,
jako to má dnešní mládež, to synové
mého dìdeèka nemìli. Mùj tatínek musel
už ve tøinácti letech chodit po vesnicích
a nakupovat rùzné vìci a prodávat je se
ziskem vìtšímu obchodníkovi, aby si vydìlal denní chléb. Na jedné takové cestì
dìdeèek onemocnìl cholerou a této zákeøné nemoci také podlehl. Mému otci
zùstala pak starost o maminku a mladší
sourozence.
Jednou sedìli s mým budoucím otcem
ještì dva židovští podomní obchodníci
v hospodì v Choceradech, ve vesnici na
Sázavì pod Komorním Hrádkem, krásným sídlem knìžny Khevenhüller-Metschové, rozené hrabìnky Klam-Gallasové. Tato jinak velmi laskavá dáma
nemìla podomní obchodníky ráda a nejménì, jak to odpovídalo zamìøení doby,
obchodníky židovské. Všichni tøi se bavili u dobrého pití o svých obchodech. Tu
jeden pronesl: „Paní knìžnì nemùžeme
nic prodat.“ „A proè ne?“ „Protože nikoho do zámku nepustí.“ Fantla to rozzlobilo a zvolal: „A já se s vámi vsázím, že se
zítra dostanu na Komorní Hrádek a paní
knìžnì nìco prodám!“ „Oè?“ „O deset
zlatých.“ „Ujednáno!“ Ráno kolem devá-

Mnichovice, dobová pohlednice vydaná nákladem M. Fantla.

jméno mi zùstalo. Pøi této pøíležitosti
byla hostina a potom se hrály karty. Tak
to bylo všeobecnì zvykem. Domácí

tam byli již delší dobu usazeni. To dokazuje výskyt èistì èeských jmen – Vodièka, Kafka, Ferda, Rùžièka, Vocásek atd.

té hodiny se vydal mladý obchodník na
cestu k zámku i se svým rancem. Na nádvoøí se dostal lehko, ale tam se mu po-
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stavil do cesty vrátný. Protože nechtìl zemøela v mladých letech. Jeden syn, cházela jedna kniha za druhou a v krátustoupit, použil vrátný násilí. A najednou Bernard Kohr, byl literárnì èinný spolu kém èase bylo již vše prodáno.
Samuel, tento nejstarší syn mého dìpadl hauzírník s dramatickým výkøikem s Ignácem Kurandou a Moritzem Hartk zemi, nebot’ spatøil, že paní knìžna, mannem v èasopise Grenzbote v boji deèka, stal se na stará kolena žebrajícím
zvìdavá, co se dìje, sestupuje ze schodù. proti metternichovskému absolutismu vandrákem, tu a tam navštívil s velkoMladý obchodník leží jako bez života na a musel po pøemožení revoluce prch- myslnými okolky nìkterou sestru, aby si
nádvoøí a paní knìžna ho dá sluhy odnést nout do Uher. Stal se tam v Aradu škol- vypùjèil na vìènou oplátku od ní peníze,
ním radou, ale brzy a zase na nìjaký èas zmizel. Koneènì
do prvního poschodí.
zemøel. Mùj dìde- byl dopraven na smrt nemocný a úplnì
Po mìstsku odìný
èek byl již velmi zavšivený do své domovské obce, kde
mladík se probouzí
starý, když se ještì za nìkolik dní zemøel. Stalo se tak témìø
jakoby ze spánku
narodilo
nìkolik tøicet let po smrti jeho otce. Já a mùj
a prosí o sklenici
dìtí, a tak to nebyl strýèek Löwy vykonali jsme sami rituálvody. Dostane ji
žádný div, že aè sám ní obmytí mrtvoly a pohøbili ji v Køíža i s rancem se
byl matrikáøem, za- kovì Kostelci. Mùj dìdeèek byl posledchystá odejít. „Øekl
pomnìl jméno nej- ním rabínem této náboženské obce.
byste mi, kdo jste
starší dcery a zapsal Templ a obecní židovský dùm, kde mùj
a jaká nemoc vám
nejmladší do matri- dìdeèek bydlel, byly potom použity
pøivodila mdlobu?“
ky stejným jménem k svìtským úèelùm. Náboženská obec se
ptá se vlídnì knìžjiž pøed dlouhou dobou rozpadla a tìch
Anna.
na. „Jasnosti, smím
Ve svých osmde- nìkolik zbylých Židù chodilo na bohoøíci pravdu, aniž
sáti letech dostal zá- služby do Kunratic u Prahy. Ale jenom
bych se musel bát
pal plic. Pøivolaný o Velikých svátcích. Dnes již není
trestu?“ A nebojáclékaø mínil, že v ta- v Køížkovì Kostelci Židù, høbitov je
nì knìžnì vypravukovém stáøí už nemá zpustlý, protože se tam jen zøídkakdy poje o sázce se svými
cenu dávat žádný høbívá a živí zapomínají na své mrtvé.
pøáteli s odùvodnìAle abych se znovu vrátil ke své malék, aby se uzdravil,
ním, že se musí staale za osm dní se mince. Byla druhorozenou dcerou mého
rat o matku a souroMoricova snacha Nora Fantlová s dìtmi, 30. léta.
k svému pøekvape- dìdeèka a jeho druhé paní Barbory, rozezence a poslední
dobou nemohl nièeho vydìlat. Jeho otev- ní potkal s dìdeèkem na silnici. Ve stáøí né Trešlové, a narodila se, myslím, v roce
øenost se paní knìžnì zalíbila, a tak od- nesmìl u sebe nosit peníze, nebot’kam- 1832. Po narození její mladší sestry, té
druhé Anny, odešla osiøelá dìvèata do
koli pøišel, rozdal je dìtem.
koupila vìtšinu zboží.
Bylo mu skoro již devadesát šest let, Prahy. Moje maminka stala se kuchaøkou
když o svém posledním šabatu èetl ještì v domì Damitze a ušetøila si 300 zlatých.
MÙJ DÌDEÈEK A MÁ MAMINKA
Z domu odešla se
Na køižovatce hlavní silnice z Prahy do bez brýlí v Templu
svou sestrou ve ètrBenešova a okresní silnice z Velkých v Køížkovì Kostelci
nácti letech. Potom
Popovic do Jílového stojí na kopci ves- dvì kapitoly z Tóry.
se vrátila na krátký
nice Køížkùv Kostelec. To je rodištì mé Po bohoslužbì pøišel
èas domù a seznámaminky. Byla druhorozenou dcerou domù, ale protože
mila se s mým tatínrabína a uèitele židovské školy v tom nemìl chut’ k jídlu
kem na jeho cestách
místì. Tento úøad zastával mùj dìdeèek a ani kouøit nechtìl,
za obchodem. Znaje
øadu let a dorùstající mládež mu byla poslala rodina pro
radost svého pøíštízavázána vdìèností, co se týèe hebrej- židovské sousedy,
ho tchána, pøinášel
ských a nìmeckých znalostí. Zemské aby se modlili rituálmu tatínek z Prahy
øeèi se uèil v každodenním styku. Mùj ní modlitby umírajíty nejnovìjší knihy,
dìdeèek byl malý mužíèek, který ale vy- cích, protože se báli,
a protože se dìdeèsoko pøevyšoval své okolí vzdìláním že zemøe. A neminukovi mladý hezký
duchovním. Pøišel z Nìmecka a své la ani hodina, když
muž líbil, byla svatmládí prožíval v dobì bouølivého úsilí. usnul spánkem vìèba. Dìdeèek to vùVelký vliv na nìj mìlo uèení Mosese ným.
bec nemìl tìžké,
Ptáti se u rabiho
Mendelssohna. V celém okolí zaujímal
aby dostal svých pìt
pozemských
vážené postavení. Staøí jej uctívali jako po
dcer pod èepec.
mudrce, mladí ho milovali jako uèitele. statcích, znamenalo
Nejstarší Annu si
Jeho pøíjem ale sotva staèil k udržení by nositi sovy do
vzal majitel vývadomácnosti. A tak musely dìti, a bylo Athén, ale aspoò
øovny v Chejnovì
jich hodnì, brzy z otcovského domu, hodnotná knihovna
Moricùv syn zubaø MUDr. Karel Fantl, 30. léta.
ulici v Praze, strýaby se samy postaraly o svou budouc- zbyla. Strýc Samunost. Jenom nejstarší Samuel a nejmlad- el potøeboval však prádlo, jídlo a pití, èek se jmenoval Günssling, mladší Tereší dcera Anna zùstali doma. Matka, tak jeho štìstí byly zde knihy, které na- za se provdala do Srbína u Øíèan, tøetí
a byla to již druhá dìdeèkova žena, šly vždy chytré kupce. Pøíliš èasto od- Toni si vzala vdovce Bendlovského
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málo jako dìkan Vojáèek o celibát. A tak
peèovali oba pøepilnì o zvýšení èísla porodù. Když byl uèitel mladší, volil si mladé
mìšt’anské dcerky, a ty byly od svých ne
právì pøíjemnì pøekvapených rodièù posílány do Vídnì, aby se nauèily vaøit. Díky
velkomìstskému vzduchu vracívaly se
dcerky domù mnohem štíhlejší. Pastýø
duší mìnil skoro každý rok svùj dvouèlenný ženský personál. Tato dìvèata si pøivážel z Prahy. Své staré kuchaøce, sleènì Marii, ponechával za to, že zavírala obì oèi,
naprostou vládu nad domácností a polním
hospodáøstvím. Dìkan nepil pøíliš mnoho,
a když jen víno, ale uèitel pil pivo a koøalku v docela øádných dávkách, takže se stalo témìø každý týden, že jsme v pondìlí
nemìli školu. Pøíèinou toho bylo to nepraktické zaøízení, že
pondìlí následuje vždy
po nedìli a že nedìle
k uhašení žíznì pana
uèitele nestaèila. Mùže
však žíznivý uèitel vyuMÉ DÌTSTVÍ
èovat dìti? A když pøišel
Moji rodièe se odstìhov úterý ráno poøádnì navali sice s prázdnými
chmelen a nevyspalý do
kapsami, ale se stálým
školy, bylo jeho první, že
podnikatelským
dunechal kluky èíst. To byl
chem do druhého domu
vyzkoušený prostøedek,
nad školou. Jeden hodaby usnul. Chytrý kluk
ný rolník z Kunic, který
to brzy zpozoroval, pøetento dùm v Mnichovistal èíst a vzdálil se pocích koupil, ho nejenže
malu ze tøídy. Nezùstaltatínkovi za mírný náli tam náhodou nìjaký
jem pronajal, ale ještì
jelimánek, kterého namu pùjèil dostateèný
Syn Karel, jeho žena a dìti (na snímku) i Moricova manželka Marie zahynuli bìhem holokaustu.
duèitel pøi náhlém proobnos penìz, aby si
mohl zøídit malý koloniál. Tam bydleli místo, zaèali se živit tímto zpùsobem. Na buzení vyvolal, aby èetl dále, byla tøída
rodièe až do roku 1865 a vedlo se jim zá- mou výchovu nemìli vùbec žádný vliv. prázdná. Ve støedu ale pøišla výplata. Uèisluhou maminèiny šetrnosti a výjimeèné Teprve když jsem pøišel do veøejné tel nás vyplácel pøísnì a cílenì pøes zadnipilnosti a také zásluhou okolností, které dvoutøídní školy v Mnichovicích, nauèil ci, ale i od toho si dovedli vykutálení hoši
byly tatínkovi pøíznivé, dobøe, takže se jsem se za ty dva roky, co jsem školu pomoci tím zpùsobem, že pøišli o pùl hodimohli pøestìhovat v roce pøed pruskou navštìvoval, velmi mnoho, a to zásluhou ny pozdìji do školy.
Byla to tedy, jak je vidìt, velmi záválkou s pìkným jmìním do domu Izáka výborného øídícího uèitele Jiøího Šikla.
Zvláštì poèítání zpamìti jsem umìl víc bavná škola, ale nauèili jsme se velmi
Turnovského uprostøed námìstí.
Co bych mohl o tìch prvních dìt- než pozdìji na støední a vysoké škole. mnoho. Mìli jsme ještì poduèitele, kteských letech vypravovat, kdybych nebyl Také jsem se uèil køest’anské nábožen- rý se jmenoval Neumann. Sloužil jako
židovským chlapcem a k tomu ještì je- ství, a lépe než všichni moji spolužáci, feldvébl u vojenské kapely v Mohuèi
diným v místì. Nebot’sotva jsem se pøi- takže pøi náboženské zkoušce, jež se ko- a tam se oženil s jedním nìmeckým
dal k ostatním dìtem, vysvìtlily mi, že nala pøed vikáøem, dostal jsem jako od- dìvèetem, které mìlo pravou germánjsem nìco jiného než køest’anští hoši. mìnu svatou knihu a také navždy pøízeò skou postavu. Když byl penzionován,
propùjèili mu místo poduèitele na mniJméno Moric jim zavdávalo pøíležitost dìkana Antonína Vojáèka.
Tito dva muži, uèitel a dìkan, byli chovické škole, aby neumøel hlady. A že
k èetným úštìpkùm a nadávkám. S pláèem jsem to žaloval mamince. Ale pøe- zvláštní lidé. Ne že by vynikali nad svou ze svého platu ani ze skromných darù
sto jsem si rád hrával s chlapci stejného dobu, ale lišili se od konvenèního okolí rodièù nemohl žít, zøídil si jako vedlejší
vìku. Pøi høe na farské zahradì jsem se sedlákù a malomìšt’ákù. Oba byli robustnì zamìstnání kapelu. Hrál pøi taneèních
skulil ze svahu do silnièního pøíkopu. stavìni a byli oddáni lásce k hudbì. Oba zábavách, vypravoval mrtvé ke hrobu
Protože byl pøíkop plný vápenatého pís- dva milovali taky pití a ženy. Naduèitel byl a truchlící pozùstalé vracel veselými
ku, dostal se mi písek do oèí. Dovedli sice ženat, ale se svou paní nemìli dìti písnièkami zpìt k životu. Také vyuèoval
mne domù, protože jsem nièeho nevi- a o manželskou vìrnost staral se právì tak høe na housle.
z Petroupimi. Nejmladší zase Anna se
provdala za prodavaèe Ignáce Löwiho
z Velkých Popovic a pøestìhovala se po
dìdeèkovì smrti do Zvánovic. Ze synù
zùstal naživu jenom nejmladší. Ten studoval jenom jeden rok, když si rok pøedtím domácím vyuèováním anebo také
jako prodavaè v rùzných obchodech
opatøil prostøedky ke studiu a koneènì
v dvaatøiceti letech udìlal s mojí osobní
pomocí uèitelskou zkoušku zpùsobilosti.
Já jsem byl tenkrát v první tøídì vyšší reálky a náš øeditel von Ott, který mne mìl
velmi rád a byl zároveò zkušebním komisaøem pøi zkouškách kandidátù uèitelství, sdìlil mi úkol z matematiky a já
jsem ho strýèkovi vypracoval. Matematika byla jeho nejslabší stránkou. Z vdìènosti slíbil mi strýèek
støíbrné hodinky, které
nosil. Slíbil to, ale nedostal jsem nièeho.

dìl. Po ètyøech nedìlích nabyl jsem opìt
zraku, ale oèní panenka byla tak zdeformována, že jsem se stal zaprvé krátkozrakým a zadruhé jsem nemohl rozeznat
vertikální linie. Bylo to osudové øízení,
které mi až v pozdìjších letech pùsobilo
pøekážky. Mìl jsem také sourozence.
Nejprve se narodila sestra Ema, potom
pøišla dvojèata Matilda a Rosa, ale Matilda umøela. A také ètvrtá sestra Tereza
zemøela v prvním roce. Má nejmladší
sestra Luisa se narodila, až když jsme
bydleli u Turnovských.
Když mi bylo šest let, dostaly jsme my
židovské dìti – tenkrát nás bylo už nìkolik hochù i dìvèat – dva domácí uèitele,
jednoho po druhém. Oba byli pøedtím
prodavaèi, kteøí z dùvodu, že ztratili své
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ŽIDOVSKÁ MORAVA

O publikacích architekta a památkáøe Jaroslava Klenovského
Málokterá oblast v Evropì je co do židovských památek tak dobøe dokumen-

tovaná jako Morava a Slezsko. Podstatnou zásluhu na tom má Jaroslav
Klenovský, absolvent Fakulty architektury VUT v Brnì a jeden z nejvìtších
odborníkù v této oblasti u nás. Znovu si
to mùžeme ovìøit v souvislosti se souèasným dotiskem jeho knihy Brno židovské – Jewish Brno, poprvé vydané
roku 2002. Na sto dvaceti stránkách
pøehlednì uspoøádaného paralelního
èeského a anglického textu se dozvíme
to podstatné z historie Židù a židovského osídlení v tomto mìstì i o židovských památkách, které tu v prùbìhu
èasu vznikly a z nichž mnohé bohužel
také zanikly. A také o lidech, kteøí je vytváøeli a užívali, o tom, èím pøispìli
k podobì a životu moravské metropole,
o židovských architektech, umìlcích,
podnikatelích i dalších významných
osobnostech židovského pùvodu z Brna.
Množství fotografií, nákresù a mapek,
ty souèasné vìtšinou z ruky èi fotoaparátu autora, to vše dobøe a názornì dokumentuje.
NEJEN BRNO
Jaroslav Klenovský (* 1954) se vìnuje židovským památkám systematicky
už témìø ètyøicet let. Za tu dobu se
stal jako moravský patriot uznávaným
znalcem moravských židovských pa-

mátek, ale zdaleka ne jen tam. Máme
od nìho k dispozici na dvacet publikací, které na vysoké odborné úrovni,
jež není na újmu jejich ètivosti a srozumitelnosti, mapují historii moravských židovských obcí. Tak mùžeme
jmenovat napøíklad Židovské památky
Mikulova, Kromìøíže, Ostravy, Tøešti,
Holešova, Tøebíèe, Zlínského kraje,
Tovaèova, Úsova, Osoblahy, Polné
a mnoha dalších míst. Patøí sem rovnìž Židovské památky Moravy a Slezska, kniha, která po všeobecném úvodu pøedstavuje jednotlivé památky

ry padesáti ètyø synagog na území Èeské republiky. Zámìrem, který se podaøilo vrchovatì naplnit, bylo ukázat šíøi
a rozmanitost hodnot, skrytých v architektuøe a výzdobì židovských památek
u nás. Autor spolu s fotografkou Ludmilou Hájkovou a nakladatelstvím Foto
Studio H dali vzniknout krásné i informaènì bohaté publikaci trvalé hodnoty
umìlecké i dokumentární.
A NEJEN PUBLIKACE
Výèet Klenovského aktivit však
zdaleka není úplný. Jako architekt se
podílel a podílí na záchranì a rekonstrukcích synagog jak pro ŽO Brno,
kde dlouhodobì pùsobí, tak i pro Federaci ŽO v ÈR. Významný podíl mìl
také na uskuteènìní projektu Revitalizace židovských památek v letech
2010–2014, je autorem mnoha expozic, scénáøù i spoluautorem filmových
dokumentù. Na starosti má i vìtšinu
židovských høbitovù v péèi brnìnské
židovské obce.
Díky své profesi architekta a rozsáhlým
znalostem z oblasti historie a judaismu
je schopen vidìt židovské památky
i události s nimi spojené v souvislostech, do kterých patøí, a díky tomu
pøiblížit jejich hodnotu i krásu široké
veøejnosti v názorné a nezkreslené
podobì.
jd

prostøednictvím samostatných hesel.
Ve všech publikacích najdeme to, co
bylo øeèeno o Brnì židovském – spolehlivé a pøehledné informace, soupis
dochovaných památek a bohatý ilustraèní materiál.
Formátem, pojetím i fotografickým
doprovodem se z této øady vymyká re-

Jaroslav Klenovský v synagoze v Polici. Foto jd.

prezentativní kniha Brány spravedlivých, pøedstavující textem, fotografiemi
a situaèními nákresy interiéry a exterié-

(Jaroslav Klenovský: Brno židovské.
Historie a památky židovského osídlení mìsta Brna. Vydalo nakladatelství
Grada Publishing, a. s., v roce 2016,
120 stran, mìkká vazba, èernobílé
i barevné fotografie a kresby v textu.
Dop. cena 259 Kè.)
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PATØÍ TO K „DOBRÉMU TÓNU“
Nìkolik otázek pro èeského velvyslance ve Švédsku Jiøího Šitlera
Od února 2016 je velvyslancem ve Švédsku PhDr. JIØÍ ŠITLER, jenž v minulých
letech pùsobil na MZV ÈR mj. ve funkci
zvláštního zmocnìnce pro záležitosti holokaustu a boj s antisemitismem èi jako
hlavní vyjednavaè vlády ÈR s Nìmeckem
a Rakouskem o odškodnìní nucených
prací a jiného nacistického bezpráví.
Švédsko bývá uvádìno jako zemì,
kde se velmi silnì projevují protiizraelské nálady, vèetnì projevù vládních
èinitelù.
Silnì kritický pohled na Izrael ve Švédsku
sdílejí nejen obì vládní strany, ale i vìtšina
opozice. Toho si nelze nepovšimnout. Kritika Izraele je ve Švédsku politickým
mainstreamem a shodují
se v ní nejen hlavní politické strany, ale i hlavní
média, at’ již veøejnoprávní nebo soukromá.

tiky. Sympatie k Izraeli obèas vyjadøují
také opozièní Švédští demokraté, ale podpora od nich je pochybná. Tato strana má
silnì antisemitskou minulost, a proto jsou
tyto sympatie nevìrohodné: jsou dány
spíše odporem k muslimùm. Poèet Židù
ve Švédsku se odhaduje asi na 20 000,
organizovaných v obcích (nejvìtší jsou
ve Stockholmu, v Malmö a v Göteborgu)
je ale jen asi tøetina z nich, takže jde skuteènì jen o odhad. Jidiš patøí mezi oficiálnì uznané menšinové jazyky.

Nedávno se znovu více hovoøilo
o švédském diplomatu R. Wallenbergovi v souvislosti s objevením deníkù,
v nichž je zmínìna jeho smrt. Patøí
jeho osud ve Švédsku
k tìm, o nichž se èasto
mluví èi píše?
Urèitì, R. Wallenberg je
všeobecnì uctívanou
osobností, po níž je pojmenována øada institucí
Jsou mìsta èi ètvrti,
a veøejných prostranství.
kam by se mohli tøeI objevení deníkù mìlo
ba ortodoxní Židé bát
velký ohlas v médiích.
vstoupit?
Osud Židù v dobì nacisHodnì se mluví o jihomu je všeobecnì znám,
švédském Malmö, z nìŠvédsko má dobré vzdìhož se Židé stìhují – zatím
lávací projekty o holovìtšinou do Stockholmu
Protiizraelská demonstrace v Göteborgu.
kaustu, koneckoncù byla
spíše než do Izraele.
Foto archiv.
to právì tato zemì, která
Máte pocit, že protiizraelství patøí ve v roce 2000 iniciovala založení InternatioŠvédsku v intelektuálních kruzích nal Holocaust Remembrance Alliance.
Vážnìjším problémem než popírání
k „dobrému tónu“?
Protiizraelství patøí ve Švédsku k „dob- šoa èi tradièní nábožensky a rasovì motivovaný antisemitismus je tzv. antiserému tónu“ ve všech kruzích.
mitismus nový, tj. kritika Státu Izrael,
Do jaké míry se na tomto jevu podíle- která mùže pøerùstat až v nenávist k Židùm.
jí lidé, kteøí pøišli z arabských zemí?
To je pøípad právì Malmö, kde je velmi
poèetná pøistìhovalecká komunita, mj. Ve Švédsku našlo v dobì šoa útoèištì
i mnoho èeskoslovenských Židù. Jsou
právì z muslimských zemí.
nìjak pøipomínáni jejich zachránci?
A naopak – objevují se projevy solida- Známá je ve Švédsku tøeba odpùrkynì
rity s Izraelem? Jak poèetná je židov- nacismu hrabìnka Amelie Posseová, jejímž manželem byl èeský malíø Oskar
ská obec a je nìjak viditelná?
Sympatie s Izraelem se objevují, koncem Brázda a která zachránila øadu èeskoslosrpna se ve Stockholmu konala demon- venských obèanù. Nedávno se na nás
strace na podporu Izraele. Ale tøeba na obrátil potomek jednoho ze zachránìpøedsedkyni Køest’ansko-demokratické ných, který by rád nechal odhalit hrastrany (což je ve Švédsku malá opozièní bìnce Posseové ve Švédsku pamìtní
strana, má 16 poslancù z 349) Ebbu desku. Velvyslanectví je v kontaktu s jeBusch Thorovou se za úèast na tomto jím vnukem a rádi vìci pomùžeme.
(am)
shromáždìní okamžitì sesypala vlna kri-

NÁVŠTÌVA
HUGA MAROMA
Dne 20. záøí pøiletìl na pozvání obecnì
prospìšné spoleènosti Živá pamìt’v doprovodu své dcery Evie Polligové pan
Hugo Marom (narozený jako Hugo Meisel v Brnì roku 1928), zachránìné Wintonovo dítì, dobrovolník èeskoslovenské armády, absolvent pilotního výcviku
v roce 1948, stíhací a testovací pilot izraelského letectva a expert na projektování vojenských i civilních letišt’.
Pan Marom a paní Polligová se bìhem
osmidenního nabitého programu zúèastnili celé øady spoleèenských událostí
a setkání s pamìtníky, studenty i veøejností. Maromùv mimoøádný pøíbìh vzbudil velký zájem i mezi zástupci lokálních
i celostátních médií; slovenská televizní
stanice JOJ s ním pak natoèila interview
pro chystaný dokumentární film o zachránìných Wintonových dìtech a jejich aktuálním úsilí postavit pomník rodièùm,
kteøí se dokázali od svých dìtí v létì 1939
odlouèit, poslat je samotné do Anglie
a zachránit jim tak život. V rodném Brnì
zavzpomínal na své rodièe a místa dìtství, násilnì ukonèeného 28. èervence
1939 nástupem do tzv. kindertransportu.
V Olomouci vzácné hosty pøijal primátor,
doc. Antonín Stanìk. Velmi dojemné bylo
setkání s Hugovým bývalým leteckým instruktorem majorem Mutòanským v Domovì pro seniory ve Chvalkovicích. Pan
Marom se zúèastnil i Dnù židovské kultury Olomouc 2016 a navštívil loštickou synagogu. Svùj život pøiblížil studentùm
pøedmaturitních roèníkù gymnázia v Hejèínì a pak na veøejné pøednášce.
Maromovo „turné“ pokraèovalo i v Èechách. Mj. vystoupil 26. záøí na slavnostním zahájení královéhradeckých Dnù
pro Izrael a zúèastnil se akce Živé pamìti – setkání se studenty Pøírodní školy v Praze 7. V pøedveèer odletu ještì
stihl vystoupit na besedì o knize Miloše Pojara T. G. Masaryk a židovství,
která probìhla ve zcela zaplnìné Maiselovì synagoze.
Aèkoli vìtšinu svého života prožil
v Izraeli, je Hugo Marom nejen izraelským, nýbrž i èeským obèanem, a tuto
skuteènost rád zdùrazòuje. O jeho vztahu k rodné zemi svìdèí mimo jiné brilantní èeština, která dosud nese lehké
stopy brnìnského pøízvuku.
DARINA SEDLÁÈKOVÁ, Živá pamìt’
(Text byl pro potøeby Rch mírnì upraven,
pùvodní verze viz www.zivapamet.cz.)
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IZRAEL: Nový Blízký východ
Kdo proèítá ètvrtstoletí staré noviny, naráží na výraz „nový Blízký východ“. Byl
spjatý s politikou, kterou prosazoval Šimon Peres – zprvu v opozici a od èervence 1992 jako ministr zahranièí. Ta idea
souvisela s globálními zmìnami, jež
v Evropì zahájil konec studené války, ale
šíøily se dál. V Jižní Africe padl apartheid, což nesouviselo s pádem berlínské
zdi. A zmìny došly i na Blízký východ.
Když v srpnu 1990 Saddám Husajn
napadl a anektoval Kuvajt, vznikla široká koalice proti nìmu v èele s USA. Vojenská porážka Saddámova Iráku signalizovala cosi opravdu nového a v tìchto
pomìrech i Organizaci pro
osvobození Palestiny Jásira Arafata postupnì došlo,
že éøe otevøeného terorismu už odzvonilo a svìtu
vládnou hesla jako mír,
smíøení èi dohoda.
V Izraeli to Peres vnímal
jako šanci, kterou je tøeba
využít. Následovala mezinárodní konference v Madridu (tu odmítal ještì pøedchozí premiér Jicchak
Šamir), v roce 1993 dohody
z Osla a slavná scéna na
trávníku pøed Bílým domem, kde si potøásli rukama Šimon Peres, Jicchak Rabin i Jásir
Arafat, a o rok pozdìji spoleèná Nobelova cena za mír.
Od té doby se výraz „nový Blízký východ“ pojí s tím, co si Peres vysnil, pøesnìji øeèeno s tím, jak to prezentovala mediální zkratka. A pozdìji i s tím, že
dohody z Osla nevedly k mírové koexistenci dvou státù, židovského a palestinského, ale k dalším vlnám teroru, a proto
i k izraelské neochotì pro další ústupky
(posledním bylo stažení z Gazy v roce
2005) èi pro ustavení palestinského státu.
Je to cosi, naè nìkdo vzpomíná s nostalgií jako na promarnìnou šanci, ale vìtšina Izraelcù spíše jako na riskantní a nevydaøený experiment, který ustrnul.
Jak vypadá „nový Blízký východ“ –
skuteèný, ne ten vysnìný – v èase Peresovy smrti? Nad tím se v deníku The Jerusalem Post zamýšlí Caroline Glicková.
VZNIKÁ NOVÁ SÝRIE
Aniž by se snad Glicková chtìla Šimonu
Peresovi vysmívat, konstatuje, že „nový

Blízký východ“ pøichází až se smrtí státníka, který ten termín – v jiném kontextu
a s jinými úmysly a cíli – pomáhal razit.
Autorka patøila ke kritikùm Perese a jeho
politiky. V textu ji ale nekritizuje. Jednak
z piety, ale hlavnì proto, že aktéry nynìjší podoby „nového Blízkého východu“
vidí v jiných osobnostech – i jiných státech, než je Izrael.
Pro „nový Blízký východ“, o kterém
píše Glicková, není smìrodatný ani židovsko-arabský konflikt, ani izraelskopalestinská jednání o míru, ani jejich
postupný krach èi vyvanutí, ba ani
„arabské jaro“ a brutální chaos, jaký pøi-

èasu. A s jeho pádem ovládne osa Rusko
– Írán – Hizballáh – Asad definitivnì celou západní Sýrii.
Když se ruský prezident Vladimir Putin vložil do konfliktu v Sýrii, pokraèuje
Glicková, došlo mu, že dosavadní zpùsob boje vede k permanentní válce. Proto zmìnil strategii smìrem k depopulaci
a etnickému èištìní oblastí držených rebely. A zároveò tam zaèaly Írán a Hizballáh „importovat“ šíity z Iráku a Íránu. To vede k tomu, že jakmile padne
Aleppo, zavládne v oblasti pod kontrolou Asada, Íránu, Hizballáhu a Ruska
relativní klid. Pøijetím této strategie se
Putin vyhnul tomu, pøed èím ho varoval
prezident Barack Obama, totiž že zabøedne do moèálu. Místo toho využil
váleèné angažmá k pøemìnì Ruska v dominantní velmoc ve východním Støedomoøí – a ještì na náklady
Ameriky.

PUTIN DOSTAL
ŠANCI
Izrael ale více zajímá protihodnota, kterou za svou
pomoc Asadovi v Sýrii
Moskva dostává od Íránu
a Hizballáhu. Už v záøí
obìhla svìt zpráva, že ruská letadla mohla využít základny v Íránu. Bylo to poŠimon Peres v roce 2000. Foto archiv.
prvé od druhé svìtové
neslo. Tím smìrodatným jsou novì roz- války, kdy Írán poskytl své základny zadané strategické a mocenské karty. Ke hranièní armádì. Nyní ratifikoval ruský
klíèovým charakteristikám patøí zaprvé parlament smlouvu se Sýrií, která Rusvycouvání Obamovy Ameriky z angaž- ku zajistí stálou leteckou základnu Hmímá v regionu i ze zájmu o nìj. Zadruhé mím (vedle už existující námoøní v Tarje to stmelení úèelového spojenectví túsu). A když se teï Rusko udobøilo
Rusko – Írán – Sýrie (Asadova) – Hiz- s Tureckem po loòské roztržce, podle
balláh, které se utváøí kolem šíitské osy Glickové je tím zpochybnìna i schopna Blízkém východì. Oba trendy spolu nost NATO kontrolovat Rusko z letecké
úzce souvisí: jeden podmiòuje druhý.
základny Incirlik.
Hlavním a nejnápadnìjším hybatelem
Úhrnem: Amerika ztratila kontrolu
je to, co se dìje v Sýrii a kolem ní. „Vy- nad oblastí. Obama nechal spálit Sýrii.
noøuje se nová Sýrie. A s ní se pøedstavu- Nechal Írán a Hizballáh, aby ji zmìnily
je nový Blízký východ a svìt,“ píše Glic- ve svou kolonii. Nechal Putina, aby
ková. „Náš nový svìt není mírumilovný zmìnil Støedomoøí v ruské jezero. Tak
ani stabilní. Je to nelítostné místo.“ Nová vypadá „nový Blízký východ“. Izrael
Sýrie se podle ní rodí na ruinách mìsta nemá problém s Putinem. Putin není inAleppo, pøesnìji jeho východní èásti, stantnì nepøátelský k Izraeli, jako byli
kterou od roku 2012 kontrolovali Ameri- sovìtští vùdci. Je oportunista. Jako taèany podporovaní rebelové, ale teï ji kovému mu Obama poskytl šanci, když
bombardují ruské a syrské letouny. Tìž- loni prosadil dohodu s Íránem, a Putin
ko odhadnout, jak dlouho východní se té pøíležitosti chopil. Problém je
Aleppo obklíèené silami Rusù, Íráncù, v tom, že Rusko Izrael neohrožuje, ale
Hizballáhu a syrského režimu ještì vydr- Írán jako èlen aliance s ním ano.
ží, ale že nakonec padne, je jen otázkou
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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HORŠÍ NEŽ OBAMA ...a další události

/Vybráno z èeských médií/

„Pro vìdecký výzkum je potøebí používat
racionální vìdeckou metodu, protože jinak
upadneme do pouhého fantazírování. Víra
je potøebná proto, že èlovìk má také svou
duchovní podstatu; napøíklad i zcela nehmotné svìdomí. Víra je nutná pro to, aby
èlovìk konal v životì spíše dobro než zlo.
Jinak totiž lidé upadají do Darwinovy pasti
pøírodního výbìru, který je zcela amorální.
Strašlivé konflikty 20. století jsou toho
dokladem. Nemáme žádnou záruku, že se
takové hrùzy nebudou – možná v ještì
v rafinovanìjší míøe – opakovat v blízké
budoucnosti. V posledních pìti letech Evropa zaèíná nápadnì hnìdnout; dokonce už
i zde v Èesku fašisté zaèínají vystrkovat
rùžky. K mému úžasu se nenávist vùèi Židùm opìt vynoøuje i v zemích, kde se pøipravoval èi pøímo odehrával holokaust.
Protože jsem zažil nacistické bìsnìní, tak
žasnu nad tím, že o pouhých 70 let pozdìji
vypadávají ze skøíní opìt kostlivci Hitlerù,
Stalinù a jim podobných masových vrahù,“
uvedl v rozhovoru pro Týdeník Kvìty významný astronom, astrofyzik a popularizátor vìdy Jiøí Grygar. (6. 10.) !! Pøipomínat
a oživit historii Židù v Klatovech si vzal za
cíl novì vzniklý spolek Synagoga Klatovy.
O své èinnosti dal poprvé vìdìt na veøejné
akci, která se konala v sobotu v Galerii 172
v Klatovech. „Šlo o vzpomínkovou akci,
kterou jsme poøádali z nìkolika dùvodù.
Bylo to pøipomenutí si 140 let od zasvìcení
klatovské synagogy a 145 let od založení
židovské obce a židovského høbitova
v Klatovech. Pøedstavili jsme také náš spolek, naše zámìry a èinnost,“ uvedl pøedseda spolku František Škùrek. (Klatovský deník, 6. 10.) !! „Zítra v 10 hodin vysvìtí
biskup Pavel Posád nový svitavský zvon.
Dílo zvonaøe Michala Votruby má jméno
Beatus Engelmar a ponese nápis ,O milosrdenství budu zpívat na vìky‘. Jeho vznik
inspirovala osobnost pátera Huberta Engelmara Unzeitiga, rodáka z nedalekého
Hradce nad Svitavou, který se za války
z kazatelny zastal pronásledovaných Židù.
Zahynul v koncentraèním táboøe a nedávno
ho katolická církev prohlásila za blahoøeèeného. (MF DNES, 7. 10.) !! V Izraeli se
ve støedu, v den jednoho z nejvýznamnìjších židovských svátkù, snížila koncentrace škodlivých plynù o 90 procent. O Dni
smíøení – Jom kipur – kromì jiného nevyjíždìjí auta, nevysílá televize ani rozhlas
a jsou zavøeny obchody. Letos se oslavy
konaly od úterního do støedeèního veèera.
Izraelský úøad ochrany životního prostøedí
oznámil, že v nejvìtších mìstech Tel Aviv

a Jeruzalém i v jejich okolí klesly ve støedu
hodnoty oxidù dusíku ve srovnání s dny
bìžné dopravy o 90 procent. Zlepšení kvality ovzduší na Den smíøení dosvìdèuje,
že doprava je ve velkých mìstech hlavním zdrojem zneèištìní ovzduší. (ekolist.cz,
14. 10.) !! Pøed budovou semilského
muzea slavnostnì odhalili pamìtní desku
vìnovanou památce židovských obèanù
z blízkého okolí Semil, kteøí byli bìhem
druhé svìtové války perzekvováni. Aktu se
kromì dalších hostù zúèastnil velvyslanec
Státu Izrael Gary Koren. Odhalení pamìtní
desky souèasnì otevøelo výstavu Židé a Semily pøipravenou v semilském muzeu ve
spolupráci se Státním okresním archivem
Semily a také výstavy Historie Židù v Èechách a na Moravì, Zmizelí sousedé a Pocta dìtským obìtem holokaustu, které zapùjèilo Židovské muzeum v Praze. Bìhem
zahájení pøednášel Pavel Jakubec na téma
Židé a Semily a osvìtlil návštìvníkùm
spojitost známého rodu Schönfeldù, do
nìhož náleželi tøeba i spisovatelé Pavel
Tigrid a Ivan Olbracht. (Krkonošský deník, 14. 10.) !! Bývalá nádražní budova,
která už slouží jen jako železnièní zastávka, je nyní spíše zastrèeným místem Holešovic. Jedinou pøipomínkou osudu bubenského nádraží zatím zùstává instalace
Brána nenávratna sochaøe Aleše Veselého
v podobì dvacetimetrové koleje zdvižené
k nebi. Na jaøe pøíštího roku by se ale mìlo
zaèít pracovat na rekonstrukci nádražní
haly, ve které má vzniknout Památník ticha. Tedy místo, které bude pøipomínat
nejen historii nádraží a osudy Židù, ale
také souèasná témata, o kterých by veøejnost nemìla mlèet.
Podle øeditele organizace Památník Šoa
Pavla Štingla by pøestavba mìla být hotova na podzim roku
2018. praha.iDNES
.cz, 17. 10.) !!
„Trump je snad jediný, kdo je ještì horší
než Obama. Obama je dobrý chlap. Ale do
dnešního svìta se prostì nehodí. Teï
o nìm øeknu jednu neomalenost, i když neomalený jazyk nemám rád: On je Evropan.
To je to nejhorší, co já osobnì mohu o prezidentovi USA øíci. Evropa mùže být Evropou, dokud je Amerika Amerikou. Evropa mùže udìlat chybu – a Amerièané jí
pøijdou na pomoc. Ale jestliže by se Amerika stala Evropou, Evropa si už nemùže
dovolit být Evropou. Jinak øeèeno, Evro-

pa si mùže dovolit být nezodpovìdná, protože Amerièané ji pøijdou zachránit. Ale
když bude nezodpovìdná i Amerika, kdo
tu Evropu zachrání?“ øekl mimo jiné akademik, bezpeènostní expert a šéf Centra
pro studium národní bezpeènosti Haifské
univerzity Dan Schueftan v rozhovoru pro
Právo. (20. 10.) !! Areál bývalé továrny
Oskara Schindlera v Brnìnci na Svitavsku
prohlásilo ministerstvo kultury památkou.
Rozhodnutí zatím není pravomocné. V souèasnosti jsou staré tovární budovy ve špatném stavu, mnohým chybí støecha, nìkterým i èásti zdí. V areálu by mìl vzniknout
památník holokaustu. (èt24.cz) !! Kniha
Vladimíra Ševely Èeský krtek v CIA (Prostor, Praha 2015) je vynikající biografie komunistického špiona Karla Köchera. Dramatický pøíbìh z našich moderních dìjin
dal dohromady Vladimír Ševela, novináø,
jenž tu zmapováním tun archivního materiálu a hodinami rozhovorù se zástupy pamìtníkù vèetnì samotného Köchera opravdu strèil do kapsy mnoho našich historikù.
Navíc tam, kde autor neví, pøizná to. Kde
existuje víc verzí, pøedkládá je bez komentáøe. Nemoralizuje, ale fakta hovoøí jasnì.
Proto také špion s autorem pøerušil styky.
Asi èekal oslavný paján na svou kágébáckou kariéru. (Host, 21. 10) !! Pøedsedovi
Národní demokracie Adamu B. Bartošovi vèera Okresní soud v Jihlavì potvrdil
roèní podmínku s odkladem na dva roky za
protižidovský text v Polné. U nìkdejšího
místopøedsedy strany Ladislava Zemánka
soud upustil od potrestání. Rozsudek není
pravomocný, obhájce si ponechal lhùtu pro
podání odvolání. Oba obžalovaní jsou podle soudkynì Terezy Jedlièkové jako spolupachatelé vinni tím, že text, který pøedtím
spoleènì vytvoøili, nechali u hrobu Anežky
Hrùzové v Polné
s úmyslem hanobit
židovský národ a vyvolat vùèi nìmu nenávist. Na ceduli,
kterou Bartoš se Zemánkem pøipevnili na
oficiální informaèní
tabuli, byl text: „Její
smrt èeský národ
semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost
øešení židovské otázky. Židovská otázka
nebyla dosud uspokojivì vyøešena.“ Oba
potom text publikovali na veøejnì pøístupných internetových stránkách. Na oba
muže podal trestní oznámení Michal Doležel, brnìnský radní za hnutí Žít Brno. Policie
následnì za pomoci odborníka na extremismus dospìla k závìru, že jde o podnìcování nenávisti vùèi Židùm. (Jihlavský deník, 21. 10.)
jd, ilustrace Jiøí Stach

VÌSTNÍK 11/2016

Kalendárium

s øadou operních rolí, ale také postupnì
se tøemi manželi.
Pøed 75 lety, 24. listopadu 1941, pøiPøed 110 lety, 14. listopadu 1906, se jel do židovského ghetta v Terezínì prvv uherské Trnavì narodil slovenský herec ní transport. Jednalo se asi o stovku
MARTIN GREGOR (pùv. jm. Martin Gutt- mladíkù, kteøí tvoøili pøedvojovou jedmann, zemøel 29. èervna 1982 v Brati- notku urèenou pro tìžkou práci pøi buslavì. Jeho otec, profesí klempíø, odejel dování ghetta. „Pøedvoj (Aufbaukoms cirkusem a živil se jako hudební klaun. mando dle Nìmcù, AK pro Židy) byl
V roce 1923 absolvoval prùmyslovku složen výhradnì z mladých mužù vybraa do roku 1931 pracoval jako soustruž- ných z pracovního seznamu a ti dostali
ník. V letech 1932–1940 byl èlenem èi- informaci, že se na víkendy budou moci
nohry Slovenského národního divadla. vracet domù a pøedávat plat rodinám
V roce 1940 ho pro
v Praze,“ píše k tomu
jeho židovský pùvod
Ruth Bondyová.
propustili, v roce 1944
Pøed 30 lety, dne
jej internovali. Prošel
7. listopadu 1986,
ètyømi koncentraènízemøel v Paøíži èesmi tábory (Osvìtim,
koslovenský komuRydu³towy, Mautnista, diplomat a pohausen a Gusen). Po
litik ARTUR LONDON
skonèení druhé svì(nar. 1. 2. 1915 Ostové války se stal
travì). Jako pøední
Gregor jako holiè Katz v oscarovém filmu
opìt èlenem Sloven- Martin
komunista a èlen inKadára a Klose Obchod na korze. Foto archiv.
ského národního diterbrigád ve španìlvadla (v letech 1949–1952 byl i jeho øe- ské obèanské válce se A. London úèastditelem, v letech 1967–1970 pak šéfem nil i francouzského protinacistického
jeho èinohry. Celkem vytvoøil 190 postav odboje, byl zatèen a vìznìn v Mauthauna jevišti a mnoho dalších v rozhlase, fil- senu. Po válce žil ve Francii, roku 1948
mu a televizi (napø. Transport z ráje, se vrátil do Èeskoslovenska, kde pùsoObchod na korze).
bil jako tajemník ministra zahranièí ClePøed 100 lety, 21. listopadu 1916, mentise. Roku 1951 byl svými dosavadzemøel v schönbrunnském zámku ve Víd- ními kolegy zatèen a jako „sionista
ni FRANTIŠEK JOSEF I., rakouský císaø, a kosmopolita“ obvinìn ze špionáže
èeský a uherský král (nar. 18. 8. 1830), za a titoismu. Vynucené doznání bylo poujehož vlády zažili Židé žijící v jeho mno- žito napøíklad proti marseilleskému
honárodnostní rakousko-uherské øíši do- konzulovi Vladimíru Vochoèovi (viz
sud nebývalý rozkvìt a prosperitu. „Není èlánek v tomto èísle). V procesu s Rudivu, že ho nazývali hebrejským akrony- dolfem Slánským unikl trestu smrti
mem ,HaKiReH‘ (vznešený císaø), a do- a dostal doživotí, roku 1956 byl zprokonce mu napùl v žertu øíkali jidiš podo- štìn viny a roku 1963 odešel do Francie.
bou jeho jména ,Fraim-Jossel‘,“ podotýká
Dne 26. listopadu se v Lisabonu dok tomu politolog Šlomo Avineri.
žívá 95 let básník, prozaik, esejista, pøeDne 17. listopadu uplyne 80 let od kladatel, divadelní a televizní pracovník
úmrtí ERNESTINY SCHUMANN-HEIN- FRANTIŠEK LISTOPAD (pùv. jménem Jiøí
KOVÉ (15. 6. 1861 Praha-Libeò–17. 11.
Synek), jenž bìhem války žil v ilegalitì
1936 Hollywood), hvìzdy operních a po únoru 1948 odešel do emigrace,
scén první tøetiny 20. století. Ernestine nejprve do Francie a poté nalezl nový
se narodila v Libni bývalému kavaleri- domov v Portugalsku. V Lisabonu byl
stovi Hansi Rösslerovi a jeho manželce øeditelem Národního divadla a založil
židovského pùvodu Charlottì Goldma- vysokou divadelní a filmovou školu. Ninové. Roku 1892 debutovala v Londýnì kdy však nepøestal s èeským prostøedím
na mezinárodní scénì. Zlom v její kari- spolupracovat: po roce 1989 tu vydával
éøe pøedstavovalo americké turné, bì- knihy, pøednášel v Brnì na JAMU. V lehem nìhož zpívala v Chicagu a roku tech 2011–2012 vydalo nakl. Dauphin
1898 poprvé i v Metropolitní opeøe, kde Listopadovy dvousvazkové spisy, které
od následujícího roku pùsobila stabilnì zahrnují veškerou jeho poezii z let
po více než tøi dekády. Roku 1908 pøi- 1943–1981 a 1991–2012. Ke krásnému
jala americké obèanství. Svùj život, výroèí pøejeme: Ad mea veesrim šana!
který ukonèila leukemie, spojila nejen
(am, ra)
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„SOUDIL JSEM JINAK…“
(dokonèení ze str. 15)
Když se v lednu 1950 chtìla vrátit, komunistické úøady jí zamítly zpáteèní vízum.
Bývalý konzul zùstal sám a bez zamìstnání. Obživu získával z honoráøù za externí spolupráci s MZV a Akademií vìd.
Jakkoli Vladimír Vochoè nepatøil k prvoøadým nepøátelùm komunistického režimu, Státní bezpeènost se o nìj zaèala
zajímat poté, co se jeho jméno objevovalo
v muèením vynucených výpovìdích zatèených pøedstavitelù západní emigrace
a bývalých interbrigadistù – „agentù Západu“. Nakonec ho 20. záøí 1953 zatkla
a krajská prokuratura ho poté obžalovala
z „velezrady“ a odsoudila k 13 letùm vìzení a propadnutí jmìní.
Vladimír Vochoè si odpykal šest let
a osm mìsícù v neblaze proslulém nápravném zaøízení ve Valdicích. Když nastoupil
trest, bylo mu 60 let, trpìl revmatismem, ischiasem a zimomøivostí, mìl sedm dioptrií
a byl èásteènì nedoslýchavý. Bìhem vìznìní se s ním manželka na dálku rozvedla.
Byl propuštìn až v kvìtnu 1960 v rámci
amnestie, jeho rozsudek byl zrušen v roce
1964 s tím, že „nedošlo naplnìní skutkové
podstaty“ obvinìní. Nastìhoval se k dceøi
z prvního manželství, která bydlela v pražských Holešovicích v podkrovním bytì
(bez pøíslušenství), žil jen z malé penze.
V žádosti o pomoc komisi sociálního zabezpeèení mj. napsal: „Šetøím na tramvaji
do knihovny, obìdvám housku a jablko,
nepiji, nekouøím.“ Navíc musel ještì splácet dluhy, které mu zbyly z Marseille
a Londýna. Stihl se však ještì jednou oženit
s Trudou Krausovou, vdovou po svém pøíteli Františkovi. Zemøel roku 1985 ve vìku
91 let, je pohøben v rodinné hrobce v Tøebechovicích pod Orebem.
Na fotografii z Marseille ho vidíme
jako elegantního gentlemana v kulatých
brýlích, s vysokým èelem. Pøimhouøenýma oèima a mírnì nadzvednutým koutkem úst (prý neustále kouøil) pøipomíná
cynického detektiva tvrdé americké školy,
rozhodnì ne tuctový typ ministerského
úøedníka, zvyklého jen poslouchat. Lze si
též pøedstavit, že svou „neúøedností“
a lpìním na jiných hodnotách, než je plnìní pøíkazù, úøedníky všeho druhu dráždil.
Urèitì nebyl žádný svatý, jenže odvahu ke
slovùm „Než soudil jsem o tom všem jinak“ a èinùm z nich vyplývajícím mìlo
v tìch tragických dobách jen málo lidí –
a právì takoví si ocenìní Spravedlivý
mezi národy zaslouží. ALICE MARXOVÁ
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Jišaj Sarid
LIMASSOL
! Thriller z prostøedí izraelských tajných
služeb získal øadu ocenìní, nejvýznamnìjší je zøejmì francouzská Le Grand Prix de
Littérature Policière. Hlavní hrdina, vyšetøovatel izraelské tajné policie, se dennì
setkává s hrozbou terorismu – jeho povinností je bránit a pøedcházet útokùm. Práce
ho zcela pohlcuje, ale zákonitì i mìní, nebot’ vyšetøovací metody jsou nìkdy velmi
drsné. Na zaèátku pøíbìhu dostává nový,
mimoøádný úkol, o jehož hlavním cíli není
zpoèátku pøesnì informován. Pøi této práci
se náhle stírají jasné hranice mezi vyšetøovatelem a vyšetøovaným, pøítelem a nepøítelem, kdy nebezpeèí nepøedstavují jen
arabští sebevražední teroristé, ale možná
i židovská intelektuálka a její pøítel, nemocný arabský básník. Hrdina pøestává
vnímat svìt èernobíle a dostává se tak do
neøešitelného morálního dil ematu.
Vydalo nakl. Práh v Praze roku 2016.
Z hebrejštiny pøeložila Lenka Bukovská.
156 stran, dop. cena 249 Kè.
SPIRITUS IRATUS
ALOYS SKOUMAL/výbor z díla
! Kniha pøedstavuje prùøez literárním dílem Aloyse Skoumala (1904–1988) od
mladicky zjitøeného vyznání z dvacátých
let po literárnìhistorický esej a trs rukopisných aforismù z let sedmdesátých. Do
vymezeného žánrového spektra spadají
epigramy, vlastní verše, deníkové záznamy, významný proslov na 1. sjezdu èeských spisovatelù a rùznì odstínìné a koncipované výklady osobností literatury
i kulturnìhistorického prostoru. Pestrý
textový materiál je rámcovì uspoøádán do
dvou celkù. První z nich obsahuje texty literárnìhistorického a kritického charakteru, vìtšinou doslovy a jubilejní medailony.
Druhá èást svazku pøedstavuje Skoumala
spisovatele – epigramatika, satirika a pohotového glosátora. Èasovì i tematicky je
tato èást spojena se Skoumalovým deníkem z let 1955–1956.
Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2016.
464 stran, dop. cena 444 Kè.
IZRAELSKÁ KULTURA
Z listopadové nabídky akcí hostujících izraelských umìlcù upozoròujeme napøíklad
na následující:
! Omer Avital Quintet: 7. 11. od 19.30 se
v Divadle U Hasièù (Øímská 45, Praha 2)
koná koncert jazzového basisty, skladatele
i kapelníka Omera Avitala, který hraje i na
oud a je považován za prùkopníka v kombinaci jazzu s nespoèetnými prvky world
music. V Praze pøedstaví své poslední album Abutbul Music.
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

PØEDSTAVENÍ JIDIŠ VE TØECH
! Pøedstavení jidiš hudby, jež pøipravila
Hana Frejková, se v listopadových koncertech odehraje i s trubkou. Úèinkují jako
obvykle Hana Frejková a Marianna Borecká (zpìv), Milan Potoèek (klarinet), Slávek Brabec (akordeon), ale též Jan Meduna (trubka). Pøedstavení se konají 5. 11. od
19 hodin v Trutnovì v Koncertní síni Bohuslava Martinù u pøíležitosti festivalu
Devìt bran, dne 9. 11. od 19.00 v Tøeboni
u pøíležitosti pokládání Kamenù zmizelých (Dùm Štìpánka Netolického, Masarykovo nám.) a dne 29. 11. v pražském Divadle v Dlouhé.
TEPLICKÝ CIMES
! Spolek Ulpan Teplice poøádá pod zášti-

Magrisova kniha o Josefu Rothovi (Sefer 2010).

! V rámci Izraelských dnù na Masarykovì univerzitì v Brnì se v univerzitním
kinì Scala (Moravské nám. 3, Brno) koná
dne 7. 11. od 18.00 projekce tragikomedie
Poznámka pod èarou režiséra Josepha
Cedara.
! Asaf Avidan: Tento oblíbený písnièkáø
vystoupí 18. 11. ve 20.30 v MeetFactory
(Ke Sklárnì 15, Praha 5).
! Dva svìty/Jeden svìt: 17. 11. od 18.30
se v Divadle Jiøího Myrona v Ostravì
koná premiéra baletu Dva svìty/Jeden svìt
na choreografii tøí význaèných umìlcù Jiøího Kyliána, Ohada Naharina a Itzika Galiliho a hudbu Steva Reicha, Michaela
Gordona a Maurice Ravela. Další pøedstavení se konají 19. a 24. 11. (více info na
www.ndm.cz).
! Gadi Stern: 30. 11. od 19.30 se na Nuselské radnici (Táborská 30, Praha 4) uskuteèní koncert mladého izraelského pianisty
Gadiho Sterna, jenž je vedle svého pùsobení v triu Shalosh i zdatným sólistou.
! Koncerty z tvorby židovských autorù
v diaspoøe a moderním Izraeli se konají
27. 11 v 16.00 v aule brnìnské JAMU
a o den pozdìji, 28. 11., od 18.30 v sále
ZUŠ V. Kaprálové (Palackého 70, Brno).
Koncertní díla soudobých izraelských
skladatelù ve spolupráci s èeským Ensemble Moscheles a dirigentem Barakem Talem pøijedou do Brna osobnì pøedstavit
izraelští skladatelé Yuval Avni, Ayal Adler
a Uri Brenner.

tou velvyslanectví Státu Izrael Dny židovské kultury – Teplický cimes. Bohatý program ve dnech 3.–20. 11. zahrnuje mj.
divadelní pøedstavení na motivy knihy Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock,
ètení z textù Egona Erwina Kische, pøedstavení Èinoherního studia Ústí nad Labem
v podání J. A. Haidlera Chudí v Lodži,
projekci snímku Saulùv syn, pøednášku
o klezmeru, pøednášku na téma Židé a káva èi besedu s režisérem Arnoštem Goldflamem. Program naleznete na stránkách
www.teplicky-cimes.cz.
CENA FRANZE KAFKY
PRO CLAUDIA MAGRISE
! Laureátem letošní Ceny Franze Kafky se
stal italský spisovatel Claudio Magris, jenž
byl v Praze zvolen mezinárodní porotou.
Pøekladatel, germanista a esejista Magris se
narodil v roce 1939 v Terstu, který býval
souèástí habsburské monarchie, a tomuto regionu se též ve svých fundovaných a pøitom
ètivých dílech èasto vìnuje. Nejvíce se Magris proslavil textem na pomezí románu, eseje, deníku a autobiografie s názvem Dunaj,
který vyšel roku 1986 (èesky 1992 v pøekladu Kateøiny Vinšové a Bohumíra Klípy). Židovskou kulturou a tradicí oblasti se pøímo
zabývá v práci Daleko odkud: Joseph Roth
a východožidovská tradice (již roku 2010 vydalo nakladatelství Sefer). V èeštinì je dále
k dispozici øada dalších Magrisových beletristických knih, napøíklad Poslepu (è. 2011)
a dílo o kulturních a literárních dìjinách –
Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuøe (è. 2002).
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky
udìluje Spoleènost Franze Kafky od roku
2001. Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves
Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke,
Václav Havel, John Banville, Amos Oz, Jen
Lien-kche a Eduardo Mendoza.
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o ètvrté
! V úterý 15. listopadu pøijal naše pozvání významný internista, onkolog a hematolog prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
! Ve støedu 23. listopadu k nám zavítá
prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr., literární
historik, kritik a pedagog.
Srdeènì zveme. Kavárna je pøístupná od
14.30, zahájení programu pøesnì v 15.30.
Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 2. 11.: Responza. Pøednáška historièky
Lenky Blechové z Historického ústavu AV
ÈR se zamìøí na žánr, který provází rabínskou
literaturu od nejstarších dob dodnes. Jsou jím
responza neboli rabínská dobrozdání.
! 7. 11. v 17.00: Tancuj a zpívej! Uvedení
nového stejnojmenného CD dìtského sboru
Lauderových škol pøi Židovské obci v Praze. Nové CD Tancuj a zpívej! obsahuje písnì k židovským svátkùm, které na klasické
nápìvy otextovala Vida Neuwirthová a zaranžovala Helena Ester Divecká. Úèinkuje
dìtský sbor LŠ pod vedením H. E. Divecké.
! 10. 11.: Karaité, Samaritáni, drúzové:
Kdo jsou a jaká je jejich role v izraelské
spoleènosti. Pøednáška Jana Neubauera.
! 24. 11.: Židovské motivy v èeském hraném filmu. Další díl z cyklu Alice Aronové se soustøedí na téma pocitù viny z pøežití šoa a dvì filmová zpracování novel
A. Lustiga od režiséra Antonína Moskalyka: Dita Saxová (1967) a Modlitba pro
Kateøinu Horovitzovou (1965). Projekce:
Dita Saxová.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 13. 11. ve 14.00: Jak se žilo v biblických dobách? Prohlídka: Staronová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 1. 11. v 18.00: I vidìl Bùh, že je to špatné. Prezentace stejnojmenné novely Otty
Weisse, která je jedineèným literárním poèinem a zároveò silným osobním svìdectvím historického významu. Otto Weiss
tuto knihu napsal v Terezínì v roce 1943
a kresbami ji doplnila jeho dcera Helga.
Knihu uvede Helga Hošková, rozená Weissová, a vybrané ukázky pøeète Josef Somr.
Kniha bude na místì k prodeji. Vstup
volný.

KULTURNÍ
POØADY

Píseò písní na ilustraci Antonína Procházky,
1935. © ŽMP.

! 3. 11. v 19.00: Kvarteto Apollon. Kon-

cert jednoho z pøedních èeských smyècových kvartet. Na programu jsou skladby
Františka Xavera Richtera; Erwina Schulhoffa; Maurice Ravela. Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Infocentru ŽMP (Maiselova 15,
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových
stránkách ŽMP. Vstupné 230/150 Kè.
! 8. 11. v 18.00: Peroutka sem, Peroutka
tam. Bylo pøedváleèné Èeskoslovensko
slovanským národním státem, v nìmž
Židé byli trpìnou menšinou? Stál Ferdinand Peroutka pro, nebo proti tomuto názoru? Na tyto a další otázky se v rozhovoru s publicistou a redaktorem Èeského
rozhlasu Plus Janem Fingerlandem pokusí
odpovìdìt publicista Adam Drda. Veèer se
koná ve spolupráci s projektem Diskuse
v Maislovce.
! 9. 11. v 19.0: Munich ‘72 and Beyond.
Projekce dokumentárního filmu, po níž následuje diskuse s autory. Na poèátku záøí
roku 1972 proniklo osm palestinských teroristù do olympijské vesnice a zajali a následnì zavraždili jedenáct èlenù izraelského
týmu. Dokument na základì nových informací mapuje tuto tragickou událost i snahu
pozùstalých po uznání památky obìtí. Režie:
Stephen Crisman. V angliètinì. Vstup volný.
! 15. 11. v 19.00: Devìt bran do svìta chasidské mystiky. Z nového vydání (Avatar
2016) legendární knihy od Jiøího Langera
Devìt bran ètou Vladimír Javorský a Alexandr Popov, které svou hudbou doprovází
písnièkáø a výtvarník Miroslav Kemel. Kniha bude na místì k prodeji. Vstup volný.
! 22. 11. v 18.00: Poznamenán disentem.
Tøetí øada pamìtnického cyklu Naše 20.
století pøináší sérii pøíbìhù zdejších Židù
v druhé polovinì 20. století. Pozvání pøijal
Daniel Kumermann (*1951), bývalý èeský

velvyslanec v Izraeli. Prùpravou pro jeho diplomatickou kariéru mu byly mj. studium
angliètiny a filosofie jakož i zamìstnání
skladníka a myèe oken, k nìmuž ho odsoudil
podpis Charty 77. O zákrutech jeho života
s ním bude mluvit Petr Brod. Vstup volný.
! 28. 11. v 18.00: Setkání s Karlem Poláèkem. Díky velkorysému daru paní Z. Bílkové
ŽMP získalo do svých sbírek konvolut mimoøádných materiálù souvisejících s osobností Karla Poláèka a jeho pøítelkynì Dory
Vaòákové (viz Rch 7/2016). U této pøíležitosti pøiblíží Poláèkùv život a tvorbu Jan Tydlitát a Arnošt Goldflam, kteøí stáli u zrodu festivalu Poláèkovo léto. Návštìvníci se mohou
tìšit i na projekci Goldflamova snímku Patriot života Karel Poláèek z roku 1983 a snímek Okresní mìsto Karla Poláèka z roku
1994. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! 8. 11. v 17.00: Synagoga v novém. Komentovaná podzimní prohlídka opravené
brnìnské synagogy v ulici Skoøepka 13.
Vstupné 30 Kè.
! 10. 11. v 18.00: O magii slov a slovíèek
s profesorem Antonínem Pøidalem. Beseda
se spisovatelem, novináøem, básníkem, dramaturgem, vysokoškolským pedagogem
a pøekladatelem Antonínem Pøidalem. Moderuje Erika Bezdíèková. Vstupné 30 Kè.
! 15. 11. v 18.00: Rozdílné pøístupy a pøedstavy v rámci praktikování judaismu. Pøednáška Chaima Koèího, pøedsedy Chevra kadiša ÈR, která rozkryje rùzné smìry v rámci
židovské rituální praxe. Vstupné 30 Kè.
! 20. 11. v 10.30: Alefbet. Kreativní dílna
pro dìti s dospìlým doprovodem, pøi níž se
úèastníci seznámí s hebrejskými písmeny
a zkusí si vyrobit vizitku. Sál Turistického
a informaèního centra ŽOB na židovském
høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstup 30 Kè.
! 22. 11. v 18.00: „Pojï, milý mùj…“ Michal Bušek, kurátor právì probíhající výstavy
v pražské muzejní Galerii Roberta Guttmanna, se ve své pøednášce zamìøí pøedevším na
nejznámìjší výtvarná zpracování Písnì písní
a její nejvýznamnìjší èeská a zahranièní bibliofilská vydání. Vstupné 30 Kè.
! 24. 11. v 17.00: Rodina Bauerova.
Pøednáška Jany Èipákové o významné rodinì zakladatelù cukrovarnického impéria
na Moravì – Bauerových. Spoleèenský sál
v Dominikánské ulici. Vstupné 20 Kè.
! Celý listopad mùžete v sále OVK Brno
zhlédnout výstavu Wergelandùv odkaz – Jak
se žilo Židùm v Norsku mezi lety
1851–1945, která vypráví pøíbìh židovského
pøistìhovalectví do Norska. Výstava je pøístupná ve dnech programových akcí a po
pøedchozí telefonické domluvì. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Purimová sbírka: Za 5135 Kè, které jsme
vybrali pøi loòském Purimu, poøídila pøed
Jom kipurem mládežnická vesnice ORT
v Hodayot sadu sidurù pro oslavu bar a bat
micva své 7. tøídy. V této vesnici se vzdìlávají dìti z izraelských rodin ze znevýhodnìného sociálního prostøedí. Z toho, že náš dárek pøinesl užitek, máme velkou radost.
! Dne 5. øíjna se setkali studenti CouvenGymnasia z Cách s našimi sextány, septimány a oktavány. Po krátkém seznámení
a ot’ukání se ve tøech jazycích (nìmèinì,
francouzštinì a angliètinì) provedli naši
studenti hosty po škole a na závìr prvního
setkání všichni zhlédli dva krátké filmy –
o Couven-Gymnasiu a jejich projektu
o Fredym Hirschovi.
! V listopadu se koná rodièovská kavárna, jejímž tématem bude Dìti a hygiena
používání mobilních telefonù a IT. Tento
problém se již rozhodlo systematicky øešit
i vedení školy, nebot’ mobilní telefony dokážou zcela spolehlivì likvidovat koncentraci (nejen) žákù a situace se zhoršuje –
zvlášt’ tristní je u menších dìtí. Nadále
bude používání telefonù podléhat pøesnì
stanoveným pravidlùm, o nichž jsou dìti
i rodièe informováni.
lš
SPOLEÈNÝ ŠABAT
! V listopadu se pražská komunita (v širším
pojetí nejen èlenù obce) poprvé pøipojí k akci
The Shabbat Project, tedy spoleèné celosvìtové oslavì šabatu. Jejím úèelem je mimo
jiné pøiblížit oslavy tohoto svátku tìm, kdo je
ještì nezažili, a souèasnì rozšíøit povìdomí
o židovských náboženských tradicích. Akci,
jež se koná ve dnech 10.–12. 11., bude pøedcházet pøednáška rabiho D. Mayera a Y. Nepalové na téma šabat (6. 11.). Ve ètvrtek 10. 11.
veèer budou ženy všech generací plést z pøipraveného tìsta chalu. V pátek 11. 11. probìhne spoleèné pøivítání šabatu pro celou
obec v Jeruzalémské synagoze, po ní následuje
veèeøe v restauraci Šalom. V sobotu 12. 11.
ráno se všichni sejdou na ranní bohoslužbu
ve Staronové synagoze, po modlitbì se koná
kiduš, obìd a mincha. Veèer se uskuteèní
spoleèná havdala spojená s koncertem francouzského zpìváka Chaoula Spingarna. Po
celý šabat budou pøítomni rabíni David Peter
a Jehuda Ješarim z Izraele s rodinami.
Na akci je nutná registrace na adrese
www.theshabbosproject.org/en/prague. ep
POZVÁNKA NA PØEDNÁŠKU
! Srdeènì zveme na další setkání v rámci
semináøe moderních židovských dìjin,
který poøádá Ústav pro soudobé dìjiny AV
ÈR s francouzským institutem CEFRES
a ve spolupráci s Židovským muzeem. Naším vzácným hostem bude Jan Zouplna
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

(Orientální ústav AV ÈR), který promluví
na téma Poèátky izraelské pravice. Setkání
se koná 8. 11. v knihovnì CEFRES, Na
Florenci 3, od 17 hod. Více k pøednášce
a semináøi lze nalézt na www.jewishhistory.cz.
Rodokmen izraelské pravice byl bezpochyby pestrý. V rozmezí 20. až 40. let 20.
století pravice pøedstavovala volnì definovaný svazek, jenž zahrnoval jak intelektuály
požadující demokratizaci veøejného života,
tak polovojenské oddíly vyznávajících politický terorismus. Názorové spektrum zahrnovalo ideu plné integrace židovské národní
domoviny do britského impéria i apel na vyhnání Britù z Palestiny. Vnitøní rozbroje
provázely výmìny vedení a oscilace mezi
dvìma protipóly – liberálním a revoluèním
nacionalismem.
kè

! 9. 11. v 14.30: Ohlédnutí II – retrospek-

tivní výstava obrazù Lojzy Štyndla.
! Výstavy: Co se do Obecních novin ne-

vešlo III – fotografie Petra Balajky.
Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Vážená redakce,
dovoluji si obtìžovat Vás zprávou z naší
vísky. Po dvacetiletém úsilí se stal skuteèný zázrak. Náš krásný starý židovský høbitùvek získal koneènì z ministerstva kultury
oznaèení kulturní památky. Mám velkou radost, že úsilí posledních pìti let, které bylo
vynaloženo, nebylo marné. Podaøilo se mi
dohledat ve Státním oblastním archivu
v Blovicích (Plzeò-jih) zápis kupní smlouvy
mezi zástupcem štìnovické židovské obce
Abrahamem Lewitem a majiteli štìnovického panství. Ve smlouvì jsou uvedeny dùvody, proè naši Židé koupili pozemek za 60

PØEDNÁŠKA PROF. I. REKTORA
! Spolek akademikù Židù vás zve na
pøednášku významného vìdce, neurologa,
profesora MUDr. Ivana Rektora, CSc.,
z Lékaøské fakulty Masarykovy univerzity
v Brnì na téma Výzkum dlouhodobých
následkù šoa, která se bude konat ve ètvrtek 24. 11. v 18 hodin v Praze 1, Maiselovì ul. 18, 3. patro.
if
KKL–JNF
! KKL–JNF ve spolupráci s WIZO Praha
poøádají ve dnech 21. 11. 2016–14. 1. 2017
tradièní charitativní bazar ve prospìch Èeského lesa v Izraeli, a to letos opìt v ulici Jáchymova 3, v pøízemí. Otevøeno bude pondìlí až ètvrtek od 10–17 hodin.
Sochnut Praha nabízí dobrovolnický pobyt v rámci programu SAR EL pro velkou
èesko-slovenskou skupinu, a to ve dnech
5. 3.–23. 3. 2017. Veškeré informace získáte od Zoši Vyoralové (zosa@email.cz).
V angliètinì naleznete info na stránkách
www.sar-el.org. Z. Vyoralová
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 4. 11. od 10.30: Klavírní matiné – hrají
žáci Státní konzervatoøe Praha ze tøídy
prof. Libora Nováèka.
! 7. 11. v 10.30: Klavírní matiné –
skladby klasikù uvádí a hraje prof. Ivan
Klánský.

Štìnovický židovský høbitov. Foto A.Vlèková.

zlatých, aby si mohli vybudovat svùj høbitov.
Smlouva byla podepsána 1. srpna 1795.
S pøekladem zápisu smlouvy v gruntovních
knihách štìnovického panství mi ještì pøed
lety pomáhal Jiøí Fiedler. Na našem høbitovì
se pohøbívalo do roku 1931, všechny náhrobky (164) jsou zmapované a zakreslené
(V. Chvátal, A. Haidler), a pokud na nich nezapracoval zub èasu, jsou jejich texty pøeložené. Na høbitovì je pohøben Ignatz Lederer
(1813–1889), básník, publicista a pøekladatel, nebo také Barbora a Josef Treichlingerovi – prarodièe terezínského pøedstavitele Brundibára, mladého básníka
Hanuše Josefa Treichlingera.
K tomu, že je krchùvek zaslouženì oznaèen za kulturní památku, zøejmì pøispìlo
i to, že jsem pozvala do Štìnovic zástupce
rozhlasu, televize a tisku. Jsem št’astná, že
se podaøilo uskuteènit dobrou vìc.
Ze Štìnovic zdraví Alena Vlèková,
kronikáøka obce
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ŽNO BRATISLAVA
V novembri srdeène blahoželáme našim
èlenom: pani Mgr. Mariana Ascherová – 74
rokov; pani Ing. Alena Breinerová – 55 rokov; pán Ing. Tomáš Gertler – 70 rokov;
pani Anna Hilvertová – 73 rokov; pani Alžbeta Križková – 79 rokov; pán Ing. Juraj
Mencer – 80 rokov; pán Prof. Dr. Pavol
Mešt’an – 70 rokov; pani Erika Orlíková –
79 rokov; pani Ing. Daniela Prekopová – 70
rokov; pani Alžbeta Schicková – 89 rokov;
pán Peter Smékal – 79 rokov, a pani O¾ga
Urbaníková – 71 rokov. Prajeme dobré
zdravie, ve¾a št’astia a radosti v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V októbri oslávili sviatok svojich narodenín: pani Marianna Belanová, nar. 16.10. –
71 rokov, a pani Ingrid Turèanová, nar.
16.10. – 53 rokov.
V novembri oslávia sviatok svojich narodenín: pani Johanna Ambróšová, nar. 23.11.
– 84 rokov; pani Darina Kartalová, nar.
13.11. – 66 rokov; pani Alica Frühwaldová,
nar. 11.12. – 69 rokov, a pani Judita Suchánová, nar. 14.11. – 70 rokov. Všetkým prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V listopadu oslavují své narozeniny: paní
Petra Bauerová, nar. 18.11. – 35 let; paní
Karin Czernayová, nar. 16.11. – 53 let;
paní Erika Fišová, nar. 26.11. – 86 let; pan
Pavel Fröhlich, nar. 6.11. – 53 let; pan
Yoav Kidar, nar. 28.11. – 57 let; paní Dita
Längsten, nar. 21.11. – 37 let; pan Vladimír Látal, nar. 21.11. – 55 let; pan Martin
Mayer, nar. 3.11. – 35 let; pan Jan Pelíšek,
nar. 2.11. – 34 let; paní Alexandra Strnadová, nar. 10.11. – 67 let, a paní Eva Zikmundová, 7.11. – 59 let. Pøejeme jim hodnì zdraví, pohody a radosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V listopadu oslavují narozeniny: paní Victoria Francisko, nar. 8.11. – 50 let; paní Daniela Sivanová, nar. 24.11. – 48 let; paní Jitka Jelínková-Šimonová, nar. 9.11. – 68 let;
paní Andrea Klímová, nar. 20.11. – 35 let;
paní Lucie Nachtigalová, nar. 24. 11. – 22
let; pan Jaromír Rux, nar. 13.11. – 51 let;
pan Jan David Reitschläger, nar. 24.11. – 43
let, a pan Viktor Tyrpak, nar. 19.11. – 29 let.
Vše nejlepší do dalších let pøeje obec.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V listopadu srdeènì blahopøejeme panu
Josefu Fischerovi, nar. 16.11. – 68 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽNO KOŠICE
V novembri oslávi narodeniny: pán
MUDr. Valter Bauer, nar. 9.11. – 87 rokov;
pani Marika Gomoriová, nar. 22.11. – 92
rokov; pán Tomáš Jakuboviè, nar. 11.11. –
65 rokov; pani Miriam Jedlovská – 81 rokov; pani MUDr. Katarína Mózešová, nar.
18.11. – 68 rokov; pán Herman Weinberger, nar. 18.11. – 89 rokov; pán Jiøí Weisz
– 70 rokov; pani Edita Nováková, nar.
27.11. – 90 rokov, a pán František Hubert,
nar. 3.11. – 71 rokov. Prajeme im vše dobré a ve¾a št’astia a radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V listopadu oslaví životní jubileum pan
Robert Götzlinger, nar. 5.11. – 74 let. Pøejeme mu hodnì zdraví a radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V listopadu oslaví narozeniny: paní Jiøina
Garajová, nar. 29.11. – 75 let; pan
Ing. Petr Madrý, nar. 5.11. – 60 let; paní
Erika Markovièová, nar. 15.11. – 66 let,
a pan Jan Ryška, nar. 9.11. – 80 let. Pøejeme vše dobré do pøíštích let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny tito naši
èlenové: pan Pavel Vlach, nar. 15.11. – 66
let; paní Tehila Bednáøová, nar. 17.11. –
34 let; paní Hana Janèíková, nar. 19.11. –
84 let; paní Hilda Koutná, nar. 20.11. – 80
let; paní Vìra Uhlová, nar. 21.11. – 63 let;
pan Libor Vojtìch, nar. 22.11. – 27 let,
a pan Ing. Petr Loužil, nar. 23.11. – 81 let.
Všem našim jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví, štìstí a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: paní Bohumila Havránková, nar. 17.11. – 89 let; paní
Helga Hošková, nar. 10.11. – 87 let; pan Volodymyr Chaplik, nar. 25.11. – 83 let; paní

Eva Chotovinská, nar. 22.11. – 83 let; paní
Vìra Chudáèková, nar. 11.11. – 83 let; paní
Olga Jirásková, nar. 16.11. – 87 let; paní Vìra
Kalvachová, nar. 1.11. – 88 let; paní Luisa
Matoušková, nar. 25.11. – 86 let; pan Jiøí
Munk, nar. 2.11. – 84 let; paní Zuzana Nadjarová, nar. 10.11. – 92 let; pan Mark Polevoj,
nar. 16.11. – 84 let; pan Tomáš Radil, nar.
8.11. – 86 let; pan Jindøich Roèovský, nar.
12.11. – 86 let; pan Arpád Rosenfeld, nar.
17.11. – 89 let; pan Vilém Karel Solar, nar.
27.11. – 90 let, a paní Renata Zábrodská, nar.
29.11. – 84 let. Všem oslavencùm pøejeme
pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 25. záøí zemøel ve vìku 95 let pan
prof. Ing. Ludevít Végh, DrSc. Se zesnulým jsme se rozlouèili 5. øíjna v obøadní
síni Nového židovského høbitova. Obøad
provedl vrchní pražský rabín David Peter.
Dne 19. záøí zemøela v Santiagu de Chile ve vìku 99 let èlenka PŽO paní Edita
Krausová (z rodiny Hahnù). Pohøbena
byla na židovském høbitovì v Santiagu.
Dne 25. záøí zemøel pøi tragické nehodì
týden pøed svými 41. narozeninami pan
Jakub Wittmann.
Dne 29. záøí zemøel pan Tomáš Farský
ve vìku 67 let.
Zichronam livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci november sa dožíva jubilea pani
Agi Fränklová, nar. 16.11. – 70 rokov; pán
Ladislav Brenner, nar. 23.11. – 65 rokov,
a pán MUDr. Martin Hrehorèák, nar. 29.11.
– 45 rokov. Želáme im všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!
ŽNK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci november majú sviatok narodenín: pán MUDr. Július Lukáè, nar. 2.11.
– 79 rokov, a pani Eva Szabová, nar.
28.11. – 57 rokov. Prajeme im dobré zdravie a radosti v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V listopadu oslaví své narozeniny tyto
naše èlenky: paní Jana Urbanová, nar.
10.11. – 79 let, a paní Lenka Èapková, nar.
4.11. – 38 let. Pøejeme dobré zdraví a hodnì radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví své narozeniny paní
Pavla Schopfová a paní Milada Narwová.
Hodnì zdraví a pohody pøeje jmenovaným
celá židovská obec.
Ad mea veesrim šana!
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UNESCO:
BEZ VZTAHU K REALITÌ
Dne 18. øíjna oficiálnì pøijalo UNESCO,
Organizace OSN pro vzdìlání, vìdu
a kulturu, rezoluci, jež odpírá vztah Židù
k jeruzalémskému Starému Mìstu. Rezoluce fakticky popírá vztah judaismu
k Chrámové hoøe a k dalším posvátným
místùm v Izraeli, jako je jeskynì patriarchù v Hebronu anebo hrobka pramáti Ráchel nedaleko Betléma. Návrh rezoluce
podporovaný Palestinci schválila pøedtím
výkonná rada UNESCO v pøedbìžném
hlasování pomìrem hlasù 24 pro a 6 proti,
dalších 26 státù se hlasování zdrželo. Proti rezoluci zvedli ruku delegáti USA, Velké Británie, Litvy, Nizozemska, Nìmecka
a Estonska, pro ni naopak hlasovali vedle
dalších také Rusko nebo Èína a vìtšina
ostatních evropských státù se zdržela. Podobnì jako v pøedcházejících pøípadech
i zde UNESCO kromì samotné sporné
kritiky izraelské politiky nazývá Chrámovou horu, Západní zeï i další posvátná
místa soustavnì pouze arabským, nikoli
židovským oznaèením. Pouze okrajovì
zde pak „stvrzuje dùležitost jeruzalémského Starého Mìsta a jeho hradeb pro tøi
monoteistická náboženství“.
Proti rezoluci, kritizující okupaci i poèínání Izraele na Chrámové hoøe, kde
údajnì vojáci zamezují vìøícím muslimùm v modlitbì, se ozvala celá øada
hlasù, pøedevším v USA – protest proti
ní však pøijali napøíklad i èeští poslanci
(viz strana 2). Bouøi kritických hlasù
sklidila rezoluce v Izraeli. „Odhlasuje
UNESCO, že køest’ané nemají žádný
vztah k Vatikánu anebo muslimové
k Mekce?“ otázal se starosta Jeruzaléma
Nir Barkat a dodal: „UNESCO si odhlasovalo, že židovský národ nemá žádný
vztah k Západní zdi. Ve skuteènosti je to
spíš tak, že hlasování UNESCO nemá
žádný vztah k realitì.“
Rezoluci, která svatá místa Jeruzaléma nazývá výluènì islámskými jmény,
kritizoval i generální tajmeník OSN Pan
Ki-mun a ještì pøedtím výkonná øeditelka UNESCO Irina Bokovová. Té se za
její veøejné distancování dostalo výhrùžek smrtí.
Ovšem již za týden, 26. øíjna, pøijal Výbor pro svìtové dìdictví UNESCO rezoluci další. Z 21 èlenù výboru pro ni zvedlo ruku deset, dva byli proti, osm se
zdrželo hlasování a jeden èlen se nedostavil. Její obsah je podobný pøedchozímu
prohlášení, nicménì alespoò Západní zeï
je v ní zahrnuta do židovského kontextu.
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Zeï náøkù a Chrámová hora. Foto J. Daníèek.

NOBELISTA BOB DYLAN
Poprvé v historii udílení Nobelovy ceny
za literaturu byl ocenìn èlovìk, jehož
tvorba nebývá øazena mezi literaturu, ale
do zcela jiného žánru. Písnièkáø Bob Dylan, narozený roku 1941 v americké židovské rodinì jako Robert Allen Zimmerman, hebrejským jménem Šabtaj Zissel
ben Avraham, však porotu pøesvìdèil svými písòovými texty, které hluboce ovlivnily nìkolik generací posluchaèù. Švédští
akademikové mu cenu udìlili za poetické
inovace ve velké tradici amerického písnièkáøství. K Dylanovu ocenìní (které
v dobì uzávìrky Rch laureát nijak nekomentoval) se vrátíme v pøíštím èísle.
STOP POMOCI TERORISTÙM
Britská vláda zmrazila èást své finanèní
pomoci Palestincùm s tím, že hodlá vyšetøovat, zda Palestinská samospráva
z tìchto penìz platí renty a výplaty usvìdèeným palestinským teroristùm, pobývajícím v izraelských vìzeních. Došlo tím
k pozastavení èástky ve výši 25 milionù
liber (asi 725 milionù Kè), což pøedstavuje asi tøetinu pomoci, kterou Velká Británie každoroènì Palestincùm posílá. Rozhodnutí vypátrat, kde vlastnì konèí
prostøedky finanèní pomoci Palestincùm,
oznámilo nedávno také Nìmecko.
SKANDÁL BRITSKÉ LEVICE
Britská Labouristická strana se nemùže
vzpamatovat ze série skandálù, které

spojuje téma antisemitismu ve vlastních
øadách. Tentokrát se pozornost soustøedila na Jackie Walkerovou z radikálnì
levicové platformy Momentum, aktivistku, která má blízko ke staronovému
pøedsedovi labouristù Jeremymu Corbynovi. Na pøipomínce Dne holokaustu totiž hlasitì kritizovala skuteènost, že se
nepøipomínají také jiné genocidy než
jen šoa. Když se jí dostalo odpovìdi, že
jiné pøípady masových vražd se tu také
pøipomínají, Jackie Walkerová si pøisadila, že prý nezná definici „nenávisti
k Židùm“, s níž by „mohla pracovat“.
Ještì ten samý týden jí bylo èlenství
v Labouristické stranì pozastaveno. Letos už se tak stalo podruhé: poprvé to
bylo kvùli jejím poznámkám o „africkém holokaustu“ a tvrzení, že Židé
mohli za obchod s otroky.
PAMÁTNÍK PROTI PAMÁTNÍKU
Na konci záøí protestovaly stovky lidí
v centru Budapešti proti vandalskému ponièení památníku na pamìt’více než 600
tisíc maïarských obìtí holokaustu. Památník na námìstí Svobody, který sestává
z fotografií obìtí a pøedmìtù, které sem
pøinesli maïarští obèané, pøeživší holokaust a jejich potomci, se nachází oproti
sousoší, které má pøipomínat Maïarsko
pod nacistickou okupací a které bylo
vztyèeno roku 2014 za vlády Viktora Orbána. Sousoší znázoròuje andìla napadnutého nìmeckým orlem, což mnozí kritikové oznaèují jako snahu vyhnout se
odpovìdnosti za historickou kolaboraci
Maïarù s nacisty a jejich aktivní roli pøi
deportacích Židù.
(www.ztis.cz)
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