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LIMMUD 2017
Ve dnech 24. a� 28. kvìtna probìhl
v Blansku u� ètvrtý roèník tzv. Limmudu,
akce poøádané Federací �idovských obcí
v ÈR. Je urèen pøedev�ím pro rodiny s dìt-
mi a pro budoucnost �idovské komunity
v ÈR má velký význam. Jeho realizace
byla mo�ná i díky øadì dobrovolníkù
a díky sponzorùm se stala cena pobytu pro
úèastníky velmi pøijatelnou. Zájem o tento
typ setkání rok od roku stoupá � leto�ních
úèastníkù bylo pøes 200 a na v�echny zá-
jemce se ani nedostalo. Hlavním tématem
Limmudu 2017 bylo heslo �V�echny chu-
tì Izraele�. Mezi pøedná�ejícími se objevil
napø. Daniel Meron, velvyslanec Státu Iz-
rael v ÈR, politolog Tomá� Pojar, øeditel
Èeského centra v Izraeli Luká� Pøibyl a iz-
rael�tí rabíni Jehuda Jesharim a Shaiya
Rothberg. Pro Limmud je typická otevøe-
nost; scházejí se na nìm lidé s nejrùznìj-
�ím �idovským zázemím, kulturními pre-
ferencemi èi nábo�enskou praxí, aby spolu
trávili èas pøi pøedná�kách, dílnách, umì-
leckých produkcích nebo pøi spoleèných
aktivitách rodièù a dìtí. Velmi dobøe ho
charakterizuje heslo: At�u� jste na své �i-
dovské cestì kdekoliv, Limmud vás posu-
ne o krok dál!

Program pro dìti byl pøipraven v pìti
skupinách od nejmen�ích a� po dospívající,
tzv. Teen Limmud. I mláde� se ve svých
aktivitách vìnovala pøedev�ím Izraeli. 

Vedle oficiálního programu bylo v are-
álu hotelu mnoho dal�ích mo�ností, jak
spoleènì trávit èas. Velké oblibì se tì�il
bazén se slanou vodou a trampolína. Pro-
gram pro dìti vyvrcholil velkou hrou, je-
jím� tématem bylo budování �Jeruzalé-
ma�. Souèástí byla i dobrodru�ná jízda na
lanì ze støechy hotelu na bøeh rybníka.  

Tak jako v�dy se v rámci Limmudu ko-
naly i bohoslu�by. S minjanem problémy
nebyly. K vrcholu celého pobytu pak pat-
øila oslava �abatu, na které se nìjakým
zpùsobem podíleli v�ichni úèastníci Lim-
mudu 2017.                                            jak

VOLBY V BRATISLAVE
25. júna 2017 sa v Bratislave konalo volebné
zhroma�denie èlenov �idovskej nábo�enskej
obce (�NO). Volilo sa predstavenstvo, ktoré
bude poèas nasledujúcich �tyroch rokov ria-
diacim a �tatutárnym orgánom a zároveò urèí
duchovné aj ekonomické smerovanie obce.
Novozvolené predstavenstvo (11 osôb) si na
svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi
seba predsedu a podpredsedov �NO. Nie je
to pravidlom, ale zvyèajne sa predsedom
obce stáva ten, kto vo vo¾bách získa najviac
volièských hlasov. V èase písania tohto prís-
pevku nie je e�te známe meno predsedu
a jeho podpredsedov. 

Vo¾by sa konali v èase výrazného náras-
tu pnutia a osobných animozít medzi niek-
torými èlenmi obce. Nejde o nejaké zásadné
názorové rozdiely na úlohy a smerovanie
obce, skôr o osobnú nevra�ivost�medzi jed-
notlivcami. 

Ako èlen odstupujúceho (bývalého) pred-
sedníctva �NO Bratislava mô�em uviest�, �e
za posledné �tyri roky si nespomínam ani na
jedno zasadnutie predstavenstva, na ktorom
by nedochádzalo k verbálnym útokom na
Ústredný zväz �idovských nábo�enských
obcí alebo k osobným a neraz celkom iracio-
nálnym útokom na jeho predsedu.  

V podobnom duchu osobných útokov sa
niesla aj správa Revíznej komisie (RK) èí-
taná na volebnom zhroma�dení, ktorá bola
v diskusii oznaèená za volebnú kampaò
predsedu RK. Celá volebná schôdzka bola
poznaèená osobnými útokmi. Slabo mode-
rovanú diskusiu nasledujúcu po èítaní sprá-
vy RK charakterizovala nemo�nost�pokoj-
ných a argumentaène vecných príspevkov.
K slovu sa dostávali skôr tí, ktorí prejavili
dostatok agresivity a kriku, ne� tí, ktorí by
mali argumenty a dokázali ich obhájit�. St-
ruène sa to dá zhrnút�do oznaèenia �atmo-
sféra demagógie a populizmu�. 

Výsledkom hlasovania je posilnenie za-
stúpenia star�ích èlenov obce do jej pred-
stavenstva. Z h¾adiska zoradenia pod¾a po-
ètu získaných volièských hlasov získal prvé
miesto predseda bývalej RK (stredná gene-
rácia, cca 46 roèný), na nasledujúcich troch
miestach sú ¾udia s priemerným vekom nad
70 rokov a zvolení boli aj zástupcovia ge-
nerácie 75+. Za porazených mo�no oznaèit�
èlenov skupiny, ktorá k vo¾bám pristúpila
pod oznaèením �Komunita 21� (21. storo-
èie) a ktorá (na rozdiel od ostatných kandi-
dátov) vopred predstavila svoju kandidátku
s fotografiami a so struènými charakteristi-
kami uchádzaèov a zároveò s popisom ich
volebného programu. �Komunita 21� bola
tvorená preva�ne mlad�ími ¾uïmi, niektorí
z nich u� v minulosti dosiahli znaèné úspe-
chy pri práci v prospech obce a do ich pro-
fesionálneho profilu viac patrí to, èo pre

obec urobili, ne� to, èo povedali alebo ne-
povedali. Signifikantné je, �e rozoslanie
volebnej kandidátky �Komunity 21� prost-
redníctvom mailu ÚZ �NO bolo v správe
RK oznaèené za �bezprecedentné zasaho-
vanie ÚZ �NO do volieb bratislavskej
obce�. Treba dodat�, �e rovnaká mo�nost�
bola zo strany ÚZ �NO ponúkaná pre v�et-
kých kandidátov. 

Je nepísaným pravidlom, �e ka�dé ví-
t�azné volebné zoskupenie si po vo¾bách
zasluhuje svojich sto dní pokoja, obdobie,
poèas ktorého sa mô�e neru�ene artikulo-
vat�. To je dôvod, pre ktorý nechcem v tej-
to chvíli robit�závery a prognózy o budú-
com smerovaní �NO Bratislava.               jf

POCTA VÌØE JELÍNKOVÉ
Jihomoravský krajský úøad v Brnì ka�do-
roènì vyhla�uje soutì� o nejlépe opravenou
kulturní památku. V leto�ním jubilejním 10.
roèníku pøidal té� ocenìní zaslou�ilým jed-
notlivcùm zvané Rytíø péèe o památky v Ji-
homoravském kraji. Této pocty se dostalo
rovnì� PhDr. Vìøe Jelínkové, dlouholeté
správkyni høbitova v Ivanèicích (od
r. 2006), ale té� hybatelce péèe o památky
v tomto mìstì obecnì. Vìra Jelínková (nar.
1947), od r. 1969 vedoucí pracovnice v Mo-
ravské zemské knihovnì v Brnì, je jedním
z posledních potomkù kdysi významné �i-
dovské obce v Ivanèicích, a má proto k mì-
stu a jeho �idovským památkám mimoøádnì
vøelý vztah. Právì díky její iniciativì a entu-
ziasmu do�lo v uplynulých deseti letech
k opravì areálu høbitova, který je nyní
chloubou mìsta a �idovské obce Brno jako
majitelky pohøebi�tì. Za to v�e jí patøí velký
dík i blahopøání k získanému ocenìní.        jk
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O aktivitách Amerického �idovského
výboru (AJC) informujeme na tìchto
stránkách pravidelnì. Je to jeden
z nejstar�ích a nejspolehlivìj�ích part-
nerù na�í Federace, spoleènì jsme ji�
v devadesátých letech prosazovali od-
�kodnìní na�ich pøe�iv�ích, øe�ili res-
tituce �idovského majetku, vyjadøova-
li se k nárùstu antisemitismu v Evropì
(definice antisemitismu, kterou ne-
dávno pøijal i Evropský parlament,
vychází z Berlínské deklarace z roku
2004, její� první znìní
jsme tvoøili spoleènì) atd.
Pøed sedmi lety jsme také
pøinesli zprávu o tom, �e
American Jewish Commit-
tee zmìnil název svého vý-
roèního zasedání na Global
Forum. Formát a význam
této konference v�ak zù-
stal stejný. Letos se poèátkem èervna
ve washingtonském hotelu Hilton ko-
nal ji� po stosedmé. 

Ano, je to ten stejný hotel, kde
v roce 1981 jakýsi John Hinckley
postøelil prezidenta Ronalda Reaga-
na, aby udìlal dojem na slavnou he-
reèku Jodie Foster. Chtìlo by se øíci,
zkrátka Amerika! Ale kam za tu
dobu do�el svìt? A jaká je vlastnì
Amerika v Trumpovì éøe? Pojïme
se tedy podívat spí�e na to, co se ve
Spojených státech a v jejich �idov-
ské komunitì dnes dìje, ne� aby-
chom ob�írnì referovali o øeènících
Globálního fóra a o jejich více èi
ménì zajímavých pøíspìvcích. Ostat-
nì vìt�inu tìch hlavních je mo�no
shlédnout na internetových strán-
kách www.ajc.org.

ROZDÌLENÍ
Je poèátek èervna 2017 a v Bílém
domì sedí ètyøi a pùl mìsíce novì
zvolený prezident Donald Trump. Pro
mnohé Amerièany zní toto sousloví
jako noèní mùra èi �patný vtip. Nemo-
hou si na nì zvyknout. Nejinak je
tomu i v �idovské komunitì. Ta, jak
známo, v�dy vìt�inovì volila kandi-
dáty demokratické strany. Podle nìko-
lika prùzkumù tomu tak bylo i pøi po-
sledních volbách, a to i pøes zásadní
kritiku zahranièní politiky prezidenta
Obamy, pøes velké výhrady k Hillary
Clintonové a pøes odmítnutí pøíli� le-
vicových názorù Bernieho Sanderse

(bez ohledu na to, �e je �id). Prezi-
dentské volby Ameriku � a její �idov-
skou komunitu � rozdìlily. S napìtím
teï èeká, co bude dál. V�ichni jsou
doslova pøikovaní k obrazovkám,
kdy� pøed senátním výborem vypoví-
dá odvolaný øeditel FBI Comey (mno-
zí doufají, �e to je klíèový moment,
který umo�ní Trumpovo sesazení,
a budou zklamáni, kdy� k tomu nedo-
jde). Jiní hodnotí pozitivnì Trumpovu
náv�tìvu v Izraeli a jeho rozhodná

slova, která by od jeho pøedchùdce ni-
kdy nezaznìla.

Americká �idovská veøejnost ji�
del�í dobu otevøenì diskutuje o izra-
elské politice. Èást se nechává strh-
nout k znaènì kritickým postojùm
vùèi úvahám o okupaci, ba dokonce
apartheidu, které zaznívají z protiiz-
raelsky zamìøených médií. AJC v�ak
tvrdo�íjnì dr�í pozici politického
støedu, komunikuje s partnery mezi
republikány i demokraty, vytváøí ali-
ance a platformy, které jdou napøíè
politickým spektrem, a to nejen ve
vztahu k Izraeli. Ostatnì AJC to dìlal
v�dy a díky tomu mù�e být takto
dlouhodobì úspì�ný. 

Vrat�me se tedy pøece jen na na�i
konferenci. Leto�ní roèník Globálního
fóra byl v mnohém rekordní. Tøíden-
ního zasedání se zúèastnilo více ne�
2500 lidí ze Spojených státù a dal�ích
sedmdesáti zemí svìta. Program pro-
bíhal paralelnì v nìkolika sekcích.
A viditelnì tu poklesl vìkový prùmìr. 

Mladí, kterým AJC vìnuje syste-
matickou pozornost a dává v�dy velký
prostor, se ji� nespokojili jen s èástí
nazvanou ACCESS. Aktivnì se zú-
èastòují v�ech semináøù, pøedná�ek
a setkání na nejrùznìj�í témata a jejich
názorùm je vìnována patøièná pozor-
nost. Celé nedìlní odpoledne bylo vì-
nováno pouze jim a situaci v univer-
zitních kampusech, kam také dorazila
diskuse � èasto velmi vyhrocená �
o izraelské politice.

SLAVNÝ RUMUN
A �ESTIDENNÍ VÁLKA
Konference se v�dy py�ní jmény pre-
miérù a prezidentù, kteøí v programu
vystupují. Letos stojí za zmínku nový
rumunský prezident Klaus Werner Io-
hannis, který obdr�el leto�ní výroèní
cenu AJC Svìtlo mezi národy za pøí-
nos demokracii a právnímu státu. Pøi-
pomeòme, �e Iohannis je etnický
Nìmec, byl primátorem mìsta Sibiu
a v roce 2014 pøekvapivì vyhrál vol-

by, kdy� se postavil do
èela úspì�né protikorupè-
ní kampanì. To v�e zapù-
sobilo na delegaci AJC
v èele s tajemníkem Davi-
dem Harrisem pøi nedávné
náv�tìvì Rumunska. AJC
se tak jednomyslnì roz-
hodl pro leto�ek pro toho-

to laureáta. Svou roli sehrál i fakt, �e
za rumunského pøedsednictví se Me-
zinárodní alianci pro pamìt� holo-
kaustu (IHRA) podaøilo oficiálnì
pøijmout definici antisemitismu,
o ní� jsme se zmínili v úvodu. AJC
také dokázal rumunskému preziden-
tovi otevøít dveøe do Bílého domu,
o èem� sní øada politikù vèetnì tìch
èeských. Na tiskové konferenci pak
Donald Trump pøekvapil svým výro-
kem, �e �Rumuni v mnohém význam-
nì pøispìli Spojeným státùm a celému
svìtu. To se týká pøedev�ím nositele
Nobelovy ceny Elieho Wiesela��

Program AJC se v�dy vìnuje i ku-
latým výroèím. Letos to bylo samo-
zøejmì 50 let od �estidenní války. Ale
i tady se diskutovalo � bylo dobytí Zá-
padní zdi heroickým èinem, nebo
koncem sionismu, jak jsme jej do té
doby znali? Stálo historické vítìzství
za to, �e je dnes Izrael svìtem nenávi-
dìn? Pro mnohé z nás je to postoj dost
nepochopitelný, ale v USA (a také
v Izraeli) není tìch, kteøí si tyto otáz-
ky kladou a hledají na nì odpovìï,
právì málo.

A k Izraeli se vá�e i jedno z klíèo-
vých rozhodnutí, jaké v poslední dobì
AJC udìlal. Vzhledem k nadcházejí-
cím oslavám 70. výroèí zalo�ení státu
se pøí�tí Globální fórum AJC uskuteè-
ní tam. Tak�e � v�em diskusím a po-
chybnostem navzdory � pøí�tí rok
v Jeruzalémì.

TOMÁ� KRAUS

V TRUMPOVÌ ÉØE
/ Dal�í Globální fórum AJC /



BILÁMOVA OSLICE
V návaznosti na mi�nu o ètyøech �lai-
cích�, kteøí nemají podíl na vìèném �ivo-
tì, v jejich� èele stojí Bilám ben Beór
(syn Beórùv), rozvádí traktát San-hedrin
105a pozoruhodné tvrzení, �e Beór, jeho
otec, je toto�ný s aramejským králem Ku-
�anem Ri�atajim, jím� je ve skuteènosti
aramejský Lavan. Ku�an Ri�atajim �il na
poèátku doby soudcù. Kdy� mu Bùh vy-
dal Izrael za slu�bu baalùm, zachránil je
z jeho rukou Otniel, mlad�í bratr Kaleva.
Tomu hned pøi dobývání zemì pøipadl
Chevron, tak�e byl Ku�an jejich souèas-
níkem. Byl-li také Bilámovým otcem,
pøe�il svého syna, které-
ho synové Jisraele zabili
meèem ètyøicátého roku
svého exodu z Egypta
pøi výpravì proti Midja-
nu (4M 31,8).

Mnohem pozoruhod-
nìj�í je v�ak tvrzení, �e
by mìl být toto�ný
s tchánem na�eho praot-
ce Jaakova, jen� �il
o necelá tøi století pøed-
tím. Traktát Sanhedrin
se zakládá na výkladu Ku�anova pøívlast-
ku Ri�atajim, jím� text knihy Soudcù
3,7�11 pøikládá Beórovi dvojí zloèin
(hebrejsky ri�,a, z toho duál ri� ,atajim),
jeden za dnù Jaakovových (kdy byl znám
pod jménem Lavan) a jeden za dnù, kdy
soudili soudci, kdy byl znám jako Ku�an.
Korunu tomu pak dodává výklad, �e Beór
je vlastnì sám Bilám, a to proto, �e obco-
val s dobytkem, beír. Tím dobytkem je
mínìna jeho oslice. Kdy� jí Bùh otevøel
ústa, vyèetla to svému pánovi slovy: Co�
já nejsem tvá oslice, kdy� jsi na mnì jezdil
odedávna a� do tohoto dne, a pøivedla
jsem tì kdy do nebezpeèí?(4M 22,30).
Tím chtìla podle gemary øíci, �e mu ne-
jen slou�ila jako jízdní zvíøe, ale v noci
jsem ti byla po vùli jako �ena! 

Klíèem k tomuto výkladu je protimluv
ve slovech Biláma samého, �e je znalý po-
znání Nejvy��ího, pøesto�e nevidìl Hospo-
dinova andìla, který se mu potøikrát posta-
vil do cesty, zatímco jeho oslice se mu
sna�ila vyhnout, proto�e ho vidìla. Pøí-
tomnost andìla si uvìdomil a� poté, co ho
na nìj upozornila. �e v�ak byla prostøed-
kem Bilámova vì�teckého umìní i pøed-
tím, dokládá gemara tím, �e vìdìl, jak ji
(oslici, nebo øeknìme rovnou intuici) za-
mìøit ve chvíli, kdy� se na ni Bùh zlobil,
a jeho prokletí se potom neminulo úèin-
kem. Proto si ho ostatnì pozval moábský

král Balak, aby mu proklel Izrael. Jak si
v�ak vylo�it slova: kdy� se na ni Bùh zlo-
bil? I k tomu je mo�né najít klíè v jejích
slovech. Jakmile se jí otevøela ústa, vyèetla
svému pánovi: Co� já nejsem tvá oslice?
Tóra pøitom pro �já� pou�ívá �ir�í verzi
�já�, anochi, jí� pou�ívá i Bùh, kdy� v prv-
ním pøikázání Desatera øíká: Já (anochi)
jsem Hospodin, tvùj Bùh. �e se oslice zto-
to�òuje s tímto Já, které jejím prostøednic-
tvím vyhledával Bilám v noci pomocí snu,
traktuje gemara jako pøedpoklad neèistých
praktik magie, tì�ící ze strany jecer hara. 

Vztahují se k tomu i dvì informace
o hlub�ím významu Bilámovy oslice. Prv-
ní v Pirke avot, �e mezi deseti vìcmi, které
Bùh stvoøil v pøedveèer sedmého dne (kdy
byl první lidský pár vypovìzen z Gan
Eden), bylo i otevøení úst oslice. Ménì
známá je z midra�e Pirke derabi Eliezer
31, týkající se Avrahamova osla. V souvis-
losti s tím, �e Avraham i Jicchak poznali ji�
zdálky horu Moria podle znamení Bo�í
pøítomnosti, øíká midra� o Avrahamovu
oslu, �e to je syn oslice, je� byla stvoøena
v pøedveèer sedmého dne. Dodejme, �e to
je osel, s ním� Avraham na úpatí hory Mo-
ria nechal svùj doprovod, Ji�maela a Elie-
zera, proto�e pro svoji duchovní slepotu
znamení Bo�í pøítomnosti nevidìli a du-
chovnì nepøekroèili jeho úroveò. Ale je to
i osel, dodává autor midra�e, na nìm� jel

Mo�e cestou do Egypta vykoupit Jisrael
z otroctví, a osel, na nìm� pojede v bu-
doucnosti syn Davidùv, ponìvad� je øeèe-
no �ubo�ák a jede na tom oslu�. Bilámova
oslice tak prostøednictvím svého syna pro-
vází dìjiny vykoupení poèínaje vyhnáním
prvního èlovìka z ráje. Rozhodující rozdíl
spoèívá v tom, �e Bilám, kdy� ji zneu�ívá,
je ve vleku svého sklonu, a Avraham,
Mo�e a mesiá� pøijímají svého �osla� jako
dar, který je øízen odjinud ne� z jejich ega.
Osel, hebrejsky chamor, je v rabínské tra-
dici synonymem pro chomer, hmotu, jí�
Bùh jako tvùrce par exelence dává formu,
cura. Od èlovìka neodmyslitelná tvoøivost

se v�ak od tvoøivosti
bo�ského Tvùrce li�í
tím, �e je s hmotou
v bezprostøedním styku.
Lidský tvùrce je do ní
ponoøen, a jeho tvoøivost
je tím poznamenána. To
jsou právì chvíle, kdy se
Bùh na �oslici� zlobí,
a kterých vyu�ívá Bilám
pro své materiální cíle. 

Není náhodou, �e mi�-
na pro lidi jako on zvoli-

la oznaèení hediot, nezasvìcený laik nebo
prostì idiot. V�ichni ètyøi jmenovaní, Bi-
lám, Doég, Achitofel a Gechazi, se vyzna-
èují pronikavým intelektem, ale zamìøují
prostøedky svého ega proti zájmùm Toho,
na koho se navenek odvolávají. Potøeby je-
jich ega jsou pro nì dùle�itìj�í ne� vùle je-
jich skuteèného Já, které se vpravdì idiot-
sky sna�í napálit. Do té�e kategorie jako
Bilám patøí aramejský Lavan, jemu� pésa-
chová hagada pøipisuje stejný zájem jako
Bilámovi, vyhladit z koøene existenci Izra-
ele. Pra�ský Maharal si v Gvurot Ha�em
54 klade otázku, proè to, kdy� mu Jaakov
prokazoval jen dobro a nemìl �ádný kon-
krétní dùvod k takové zá�ti? Odpovídá, �e
na rozdíl od jiných národù nemá Izrael ne-
pøátele, kteøí by pro nepøátelství vùèi Izrae-
li dùvod potøebovali. Jejich zá�t�vyplývá
z jejich pøirozenosti, proto�e se cítí být
ohro�eni samotnou existencí Izraele, a fak-
ticky jí také ohro�eni jsou. 

K tomuto poznání dospìl nakonec i Bi-
lám, kdy� mu Bùh dal spatøit zánik civili-
zace, s ní� byl osudovì spjat pojetím
hodnot. Z Jaakova hvìzda vy�la, z Jisra-
ele povstal kmen, jen� rozpoltí skránì
Moavu a ze �etových synù støepy nadìlá!
Edom se stane jeho dìdictvím, Seír ma-
jetkem svých sokù� a Jisraeli pøipadne
vítìzství! (4M 24,17)

EFRAIM K. SIDON
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E. M. Lilien: Bilám, oslice a andìl.



CO ROZESMÌJE BOHA
Balak (4M 22,2�25,9)

Existuje staré pøísloví, které øíká, �e
kdy� Hospodin vidí na�e plány do bu-
doucna, smìje se. Máme-li èerpat z Ta-
nachu, pak Boha rozesmìje lidská pøed-
stava o vlastní velkoleposti. 

Nejlep�í ukázkou jsou megalomanské
stavby: zikkuraty v Babylonu a v dal�ích
mezopotamských mìstech a egyptské py-
ramidy. Podobenstvím tìchto staveb je
biblický pøíbìh o Babylonské vì�i. Aby
Hospodin ukonèil aroganci babylonských
stavitelù, jednodu�e jim �zmátl jazyk�.
U� se nedokázali dorozumìt a celá stavba
se zmìnila ve fra�ku, kterou si snadno
pøedstavíme: pøedák �ádá cihlu a dostane
kladivo. Naøídí dìlníkovi, aby �el dopra-
va, a ten zahne doleva. 

Lidé se domnívali, �e dosáhnou a� do
nebe, a pøitom ani nerozumìjí tomu, co jim
øíká soused... Stavitelé dostali, co chtìli,
ale v jiném smyslu. Chtìli �si udìlat jmé-
no�, a to se jim povedlo � ov�em místo
toho, aby se Babylonská vì� stala symbo-
lem lidské schopnosti dotknout se nebes,
stala se pøíkladem naprostého zmatku.

Dal�ím pøíkladem Bo�ího smíchu je
pøíbìh s mluvicí oslicí, která odporovala
vì�tci Bilámovi. Bilám byl známý jako
maestro nadpøirozených sil, lidé si o nìm
mysleli, �e má moc libovolnì �ehnat èi
proklínat. V pøíbìhu tkví dvì Hospodino-
va poselství, jedno pro moavská kní�ata
a jedno pro samotného Biláma.

Moavským a Midjánským Bùh uká-
zal, �e Izrael nelze jen tak proklít, �e
èím více o to usilují, tím po�ehnanìj�í
bude, co� ostatnì platí tehdy jako dnes.
Bilámovi pøedal Bùh své ponauèení vel-
mi ráznì: Pokud se domnívá�, �e mù�e�
ovládat Hospodina, pak ti uká�i, �e
mohu promìnit oslici v proroka a proro-
ka v osla. Tvé zvíøe spatøí andìla, které-
ho ty vidìt nedoká�e�. Bilám byl donu-
cen øíci: �Jak mám proklít, koho Bùh
neproklíná, a jak klnout tomu, komu
Hospodin neklne?� (4M 23,8)

Vychloubaèùm se témìø poka�dé do-
stane odplaty. Ve svìtì, v nìm� se vládci
zabývali nekoneènými projekty vlastního
oslavování, dokázal jen Izrael vytvoøit li-
terární dílo, v nìm� pøisuzoval své úspì-
chy Bohu a své prohry sobì samým. 

Nijak ho to ale neoslabilo � spí�e po-
sílilo.

(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse 
vybrala a pøelo�ila A. Marxová)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èervenec 2017 � tamuz/av

Staronová synagoga
30. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 7. sobota CHUKAT 4M 19,1�22,1

hf. Sd 11,1�33
mincha perek 5 20.45 hodin
konec �abatu 22.24 hodin

7. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
8. 7. sobota BALAK 4M 22,2�25,9

hf. Mi 5,6�6,8
mincha perek 6 20.30 hodin
konec �abatu 22.19 hodin

11. 7. úterý pùst 17. tamuz                                       2.20�22.00 hodin
14. 7 pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
15. 7. sobota PINCHAS 4M 25,10�30,1

hf. Jr 1,1�2,3
mincha perek 1 20.35 hodin
konec �abatu 22.12 hodin

21. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
22. 7. sobota MATOT-MASEJ 4M 30,2�36,13

hf. Jr 2,4�28; 3,4
mincha perek 2 20.30 hodin
konec �abatu 22.02 hodin

24. 7. pondìlí Ro� chode� av
28. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
29. 7. sobota �ABAT CHAZON

DEVARIM 5M 1,1�3,22
hf. Iz 1,1�27
mincha perek 3 20.20 hodin
konec �abatu 21.50 hodin

31. 7. pondìlí pøedveèer pùstu 9. av 20.45 hodin
1. 8. úterý pùst 9. av � konec pùstu 21.42 hodin

V sobotu a o svátcích �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Ka�dý v�ední den a pátek maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, 

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�ba zde budou 7. 7 a 21. 7., v�dy v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.



DANIEL POLAKOVIÈ (nar. 1975), vystu-
doval FF UK, obor hebraistika v kom-
binaci s klínopisem. U� za studií vypo-
máhal v knihovnì �idovského muzea,
pak pracoval jako �ámes Staronové sy-
nagogy, krátce vedl rabinát pra�ské �i-
dovské obce. Od roku 2000 pracuje
v �idovském muzeu v Praze v Oddìlení
�idovských dìjin a judaistiky. Zabývá
se zejména hebrejskou epigrafikou, pa-
leografií a kodikologií, vìnuje se syste-
matické evidenci star�ích písemných
památek èeských a moravských �idù
mimo sbírky �MP, zejména náhrobními
nápisy �idovských høbitovù, studiem
hebrejských rukopisù, zvlá�t� katalogi-
zací hebrejských støedovìkých rukopis-
ných zlomkù ve vazbách rukopisù
a starých tiskù. Je autorem øady doku-
mentaèních prací a pøedná�ek na toto
téma a spoluautorem nìkolika historic-
kých monografií, èlánkù a bibliografií.

�MP se vedle rozsáhlé expozièní èin-
nosti a péèe o sbírky zabývá také vì-
deckým a dokumentaèním výzku-
mem. Jak konkrétnì takový výzkum
vypadá a jaké jsou jeho cíle?
Vìdecký výzkum úzce souvisí se sbír-
kovým fondem �MP a jeho výsledky
jsou vyu�ívány pøi pøípravì muzejních
výstav a publikací. Dokumentaèní akti-
vity jsou zamìøeny na výzkum epigra-
fických památek (zvlá�tì �idovských
høbitovù), studium judaik a hebraik
v archivech v ÈR a v zahranièí a re-
�er�ní prùzkum star�í literatury a ar-
chivního materiálu. Jejich cílem je prù-
bì�né vytváøení nìkolika bází dat,
které zde dosud chybìly a mají pomoci
v historickém výzkumu, napø. biblio-
grafické databáze k dìjinám �idovské-
ho osídlení na území Èech, Moravy
a Slezska, dále bio-bibliografické data-
báze �idovských osobností èeských
zemí a v neposlední øadì speciální ono-
mastické databáze.

Mohl byste nìco øíci o jednotlivých
projektech?
Pøi tvorbì bibliografické databáze
excerpuji ze star�ího periodického
tisku, kde vedle èlánkù historického
charakteru sleduji i drobné zprávy ze

�ivota �idovských obcí a spolkù, kte-
ré jsou mnohdy jediným zdrojem in-
formací o jejich existenci, a dobové
inzeráty �idovských nábo�enských
obcí èi úmrtní oznámení z �idovské-
ho prostøedí. Bio-bibliografickou da-
tabázi doplòuje lexikon rabínù, kteøí

�ili a pùsobili na na�em území od ra-
ného støedovìku a� do souèasnosti.
Na základì prùzkumu archivního
materiálu vzniká databáze �idov-
ských jmen a pøíjmení na na�em úze-
mí od nejstar�ích dob do doby mo-
derní (v souèasné dobì obsahuje pøes
dvanáct tisíc pøíjmení a jejich va-
riant) a zvlá�tní pozornost je vìnová-
na také vývoji osobních jmen �idù
v minulosti a místních názvù èeských
a moravských obcí v hebrejských
pramenech. Archivní výzkum umo�-
òuje i prùbì�né vytváøení rejstøíkù
k rùzným pramenùm, jako jsou vzpo-
mínkové knihy (memorbuch), obøíz-
kové knihy, seznamy synagogálních
sedadel, evidence sòatkových kon-
sensù a øada dal�ích.

Jiøí Fiedler, který se léta vìnoval
vytváøení Encyklopedie �idovských
obcí a památek v ÈR, bohu�el u�
není mezi námi. Kdo dnes v jeho
práci pokraèuje?
V jeho odkazu pokraèuje �idovské
muzeum v Praze dál, postupnì doplòu-
jeme elektronickou verzi Encyklope-
die. Vycházíme primárnì z jeho roz-
sáhlé rukopisné kartotéky a jednotlivá
hesla jsou také doplòována výzkumem
v archivech a knihovnách. Sna�íme se
zanést ve�keré poznámky Jiøího Fied-
lera do encyklopedických hesel a nava-
zovat na jeho dokumentaèní aktivity,
napø. excerpcí z matrik a písemností

hromadné povahy. Jedná se o dlouho-
dobý projekt � pøibli�nì tøetina hesel je
kompletní, dal�í tøetina je z vìt�í èásti
hotová a zbytek v zlomkovitém stavu
zpracování. Encyklopedie obsahuje
pøes 1680 hesel, pøièem� texty k mno-
ha drobným lokalitám jsou pouze v ru-
kopisné podobì. Práce postupují podle
zpracování rukopisné kartotéky, nìkdy
jsou kompletována pøednostnì hesla
podle aktuálních objednávek ze strany
veøejnosti.

�idovské høbitovy jsou cenným zdro-
jem informací o historii �idù na úze-
mí ÈR. Vìnuje se �M jejich systema-
tické dokumentaci?
Muzeum se vìnuje �idovským høbi-
tovùm u� od poèátku své existence.
Zpoèátku byla velká pozornost vìno-
vána dokumentaci Starého �idovské-
ho høbitova v Praze, kterou vedl Otto
Muneles, a z ní vy�la edice 150 nej-
star�ích náhrobních nápisù (èesky),
pozdìji v roz�íøené verzi v hebrej�ti-
nì. Od konce padesátých let 20. sto-
letí se muzeum podílelo na zji�t�ování
stavu jednotlivých høbitovù, od histo-
rických prùzkumù a� po záchranné
aktivity, kdy se sna�ilo odbornými
posudky zabránit likvidací høbitov-
ních ploch. Prùzkumy dokumentaèní-
ho charakteru zprvu vedl Jan Heø-
man, po nìm pokraèovala vedoucí
archivu �MP Vlastimila Hamáèková,
autorka nìkolika desítek historických
studií z této oblasti. Nedávno jsme
navázali na nedokonèenou dokumen-
taci Starého �idovského høbitova
z padesátých let. Vznikl digitální
plán jeho plochy, pracuje se na elek-
tronické databázi a høbitov prochází
kompletní fotodokumentací.

S kým �MP pøi dokumentaèním vý-
zkumu spolupracuje?
V souèasné dobì probíhá systematická
dokumentace v�ech existujících �idov-
ských høbitovù z území ÈR za úzké
spolupráce s Matanou, a. s. (Mojmír
Malý, Iva Steinová), Muzeem Èeského
lesa v Tachovì (Václav F. Chvátal) a øa-
dou dal�ích institucí, odborníkù a spo-
lupracovníkù (Petra Veèeøová, Jaroslav
A. Haidler ad.). Na kvalitním mapovém
zamìøení høbitovních ploch se podílí
i Jaroslav Klenovský. Cílem dokumen-
tace je nejenom komplexní evidence
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D. Polakoviè v Brandýse n/L. Foto P. Vladaøová 



tìchto kamenných archivù, ale i snaha
vrátit lidem jména, mnohdy zapomenutá
pod nánosem mechu, vegetace a èasu.

Zejména v pøípadì dokumentace
náhrobních textù jde o èas � nápisy
èasto vlivem stáøí a poèasí pøestáva-
jí být èitelné. Co by tuto èinnost po-
mohlo urychlit?
�el v tomto smìru pracuje èas proti
nám a jinak tomu u� nebude. Navráce-
ním høbitovních ploch do pùvodní po-
doby, opravou zdí, stavìním le�ících
náhrobkù, pravidelnou úpravou vege-
tace a restaurováním vybraných histo-
rických náhrobkù se mù�e tento proces
zpomalit, ale ne zastavit. V neposlední
øadì je nutná kompletní fotodokumen-
tace souèasného stavu, nebot� ta bude
v mnoha pøípadech v blízké budouc-
nosti jediným dokladem o jejich exi-
stenci.

Podaøilo se pøi dokumentaèním vý-
zkumu zachytit nìkteré nové a ne-
oèekávané skuteènosti?
Nìkteré høbitovy pøekvapily dochova-
nými náhrobky, sahajícími nìkdy a�
k dobì jejich zalo�ení na sklonku 16.
a 17. století. U jiných, domnìle star-
�ích, se datace posunula do mlad�í
doby, co� nakonec potvrdilo i studium
archivních pramenù. Ve star�í literatuøe
pøevládaly mnohdy romantické pøed-
stavy o støedovìkém pùvodu nìkterých
høbitovù, nakonec se v�ak ukázalo, �e
dobu jejich zalo�ení musíme klást a� do
raného novovìku. Mezi zajímavé nále-
zy patøí náhrobky významných osob-
ností, ale pøekvapit doká�ou i náhrobky
obyèejných lidí obsahující odkazy na
�ivotní nebo tragické události. Jejich
osudy jsou èasto v textech náhrobkù za-
kódované do slo�itých poetických kon-
strukcí. Nìkdy je v�ak obtí�né i ètení
jednoduchých textù v dùsledku kompli-
kovaného udání datace èi kamenických
chyb. Dokumentaèní práce jsou dopro-
vázeny rozsáhlým výzkumem dostup-
ných archivních pramenù. Ty umo�òují
blí�e identifikovat jména a osudy zvìè-
nìlých osob z náhrobních nápisù.

Kdo se v rámci péèe o �idovské pa-
mátky na �MP nejèastìji obrací
s �ádostí o pomoc a spolupráci?
Vìt�inou jde o kulturní instituce jako
muzea a archivy, jindy jsou to autoøi

pøipravovaných publikací, kteøí potøe-
bují doplnit nebo ovìøit nejasné údaje
a fakta. Mnohdy se na nás obracejí
soukromí badatelé a zájemci o rodin-
nou genealogii o radu, jak postupovat
dál ve svém výzkumu. Ka�dému se
sna�íme vyhovìt v rámci mo�ností,
popø. ho odkázat na jiné zdroje a ka-
pacity. Nìkdy staèí mezera v evidenci
�idovských matrik zpùsobená jejich
váleènými ztrátami, a bádání se ocitne
v slepé ulièce. V tìchto pøípadech pak
pøicházejí na pomoc jiné prameny,
jako jsou knihy protokolù �idovských
obcí a spolkù (pinkasy), pozemkové
a synagogální knihy a jiné archivní
materiály. Mnohdy je to právì jazyk
hebrejských písemností, který brání
tìmto badatelùm v dal�ím studiu ma-
teriálù, obsahujících cenné informace.

Jak vypadá situace v ÈR ve srovná-
ní s podobným výzkumem v jiných
evropských zemích? 
V Nìmecku je situace v této oblasti
nesrovnatelnì lep�í, mají tam za se-
bou nìkolik desítek let epigrafického
prùzkumu, rozsáhlou dokumentaèní
základnu a poèetný odbornì vy�kole-
ný personál. Spu�tìní on-line elektro-
nické epigrafické databáze nìmec-
kých �idovských høbitovù Epidat
s mo�ností hypertextového vyhledá-
vání v náhrobních nápisech a zpìtné
kontroly textu s fotodokumentací
umo�nilo posunout toto bádání na
vy��í úroveò. Bohaté zku�enosti
v oblasti hebrejské epigrafiky mají
také pol�tí kolegové z vratislavské
a krakovské univerzity. Pøes potì�ují-
cí fakt, �e lze u nás studovat judaisti-
ku na více místech, tedy na univerzi-
tách v Praze a Olomouci, inklinuje
k této oblasti výzkumu bohu�el velmi
omezený poèet studentù. Pøál bych
si, aby tomu bylo jinak.

Mohou se zájemci o �idovskou his-
torii s výsledky vìdecké a dokumen-
taèní èinnosti muzea seznámit?
�idovské muzeum v Praze vydává
dvakrát roènì cizojazyèné odborné
periodikum Judaica Bohemiae (od
roku 1965), kde jsou publikovány
studie k dìjinám �idù v èeských ze-
mích i zprávy o probíhajících výzkum-
ných projektech èi konaných konferen-
cích. �idovské muzeum v Praze dále

øadu let vydává reprezentativní kata-
logy výstav a úzkoprofilové mono-
grafie v rùzných jazykových muta-
cích. Archiv �MP poøádá jednou za
dva roky odbornou konferenci ��idé
v Èechách�, z ní� vychází pravidelnì
stejnojmenný sborník. Své bohaté
sbírky zpøístupòuje �MP i prostøed-
nictvím online katalogu Collective-
Access. V nejbli��í dobì vydá muze-
um i první elektronickou publikaci
z oblasti hebrejské epigrafiky. Bude
vìnovaná �idovskému høbitovu
v Brandýse nad Labem, který byl
zalo�en v roce 1568 a jeho� nejstar�í
náhrobek pochází z roku 1572. Ve
spolupráci s Národním památkovým
ústavem v Èeských Budìjovicích
a Matanou se pøipravuje rozsáhlá
publikace o �idovských høbitovech
v ji�ních Èechách. Rozpracované
jsou také èlánky a studie o �idov-
ských høbitovech, vze�lé z doku-
mentaèních aktivit posledních let,
a v pøípravì jsou monografie o Tøe-
bíèi a Mikulovì.

Co by podle va�eho názoru pomoh-
lo dokumentaèní a vìdeckou èin-
nost �MP (pøípadnì) je�tì zlep�it?
�idovské muzeum v Praze má dobro-
volnický program, který nabízí rùzné
mo�nosti zapojení do èinnosti muzea.
Asistentský podíl na dokumentaci �i-
dovských høbitovù, zejména Starého
�idovského høbitova v Praze, je jed-
nou z tìchto mo�ností. Na oplátku na-
bízíme bezplatné èlenství ve Spoleè-
nosti pøátel �MP, volný vstup na
vybrané akce �MP, referenci do �ivo-
topisu, popø. dobrou startovní pozici
pøi úèasti ve výbìrových øízeních na
volná pracovní místa v muzeu. Práce
na dokumentaci �idovských høbitovù
umo�òuje získat nové znalosti z kul-
turních dìjin i praktické zku�enosti,
které lze pak uplatnit v dal�í profesní
dráze. Èinnost �idovského muzea lze
podpoøit i finanèním pøíspìvkem, kte-
rý mù�e být úèelnì vìnován nejen na
výzkum a dokumentaci, ale také na
restaurování náhrobkù, pøedmìtù ulo-
�ených ve sbírkových fondech �MP
a v neposledním øadì na rozvoj vzdì-
lávacích a osvìtových programù,
vèetnì podpory kulturních aktivit èi
propagaci èinnosti �MP.        

JIØÍ DANÍÈEK
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V dne�nej dobe pripomína bohaté dejiny
�idovskej komunity v Stupave, meste
le�iacom medzi západnými svahmi Ma-
lých Karpát a ju�nou èast�ou Záhorskej
ní�iny, u� len znaène prestavaná budova
bývalého sídla rabinátu, jeden z najstar-
�ích zachovaných cintorínov na území
Slovenska a synagóga. Vïaka spoluprá-
ci nad�encov, odborníkov z viacerých
oblastí a v neposlednom rade aj vïaka
domácim a zahranièným sponzorom sa
tieto pamiatky podarilo nie len uchovat�
pre budúce generácie, ale zabezpeèit�aj
ich rozsiahlu obnovu a elektronickú do-
kumentáciu. Jedná sa o na Slovensku
ojedinelý príklad koncepènej záchrany
a revitalizácie �idovských pamiatok
v rámci jednej lokality.

HISTÓRIA
Poèiatky �idovského osídlenia v mesteè-
ku Stupava boli pod¾a predvojnových
historikov kladené do rímskeho obdobia,
resp. do konca stredoveku. Nie je úplne
vylúèené, �e tu na�lo svoje útoèisko nie-
ko¾ko rodín po vyhnaní �idov z Bratisla-
vy v roku 1526. Prvé písomné a tým jed-
noznaène zdokladovate¾né zmienky
o prítomnosti �idov v Stupave pochád-
zajú a� z obdobia prvej polovice 17. sto-
roèia a pojednávajú o prenájme miestne-
ho mýta èlenom �idovskej komunity.
Poèet èlenov komunity bol posilnený po
vyhnaní �idov z Viedne a územia Dolné-
ho Rakúska v rokoch 1669�1670, kedy sa
v Stupave usadilo viacero, zväè�a zámo�-
nej�ích rodín. V èele �idovskej obce
v tom èase stál obchodník a dvorný dodá-
vate¾ striebra Lazar Hirschl (zomr. 1699).
Jeho zásluhou boli vykupovaní �idovskí
zajatci z Turkami okupovaného Budína.
Túto udalost�zachytil vo svojich pamä-
tiach oèitý svedok udalostí, pra�ský rabín
Jicchak Schulhof. Súèast�ou �idovskej ko-
munity bola modlitebòa v prenajatom
panskom dome a cintorín. 

Najstar�ie datované náhrobníky po-
chádzajú z 80. rokov 17. storoèia. Doba
vzniku zalo�enia spolku pre opateru cho-
rých a pochovávanie zosnulých, chevra
kadi�a, sa dokonca datuje o polstoroèie
skôr, od roku 1640. 

Behom kuruckých vojen (1709) sa ve¾-
ká èast� �idovskej komunity v Stupave

uchýlila doèasne pod ochranu bratislav-
skej �idovskej obce na bratislavskom
Podhradí. Gróf Mikulá� Pálfi udelil 1. ja-
nuára 1722 �idovským rodinám v Stupa-
ve privilégium, ktoré obsahovalo práva
a povinnosti. Mali právo na vlastnú samo-
správu na èele s vlastným richtárom
a obecným vedením, predå�il im prená-
jom panského domu na úèely modlitebne
a povolil roz�írenie �idovského cintorína.
Ïalej im umo�nil vo¾ný obchod s rozliè-
ným tovarom na celom území panstva,
výrobu piva a ko�er vína pre vlastnú po-

trebu. �idovská komunita bola povinná
odvádzat�zemepánovi roène 500 zlatých,
vrátane sumy za �ochranu� (tzv. Schutz-
geld). Privilégium bolo opätovne potvr-
dené v rokoch 1739, 1755 a 1758, nové
ustanovenia sa týkali prijímania ïal�ích
�idovských rodín (z 50 rodín v 30. rokoch
sa poèet zvý�il o 15 rokov na 62 rodín)
a zvy�ovania �idovských poplatkov, ktoré
sa v poslednej konfirmácii privilégia zvý-
�ilo a� na 600 zlatých. V èele �idovskej
komunity stáli väè�inou príslu�níci rodín
Geiringer, Herzfeld a Theben. V roku
1786 sa zalo�ila �idovská �kola (Nor-
malschule) s nemeckým vyuèovacím ja-
zykom, jedna z prvých svojho druhu na
území Slovenska. Jej existencia trvala len
nieko¾ko rokov. Behom napoleonských
vojen (1809/10) sa mnohí �idovskí oby-
vatelia z Bratislavy a okolia usadili u svo-

jich súvercov vo Svätom Juri a Stupave.
�idovské obyvate¾stvo sa vtedy venovalo
najmä drobnému obchodu, manufaktúre
a remeslu, ale nachádzame medzi nimi
i nieko¾ko ve¾koobchodníkov a nájomcov
ve¾kostatkov. Rozvoji �idovskej obce pris-
pievala aj vysoká kvalita je�ivy pod vede-
ním rabi Mordechaja Beneta (1772�1849),
ktorú nav�tevovali �iaci nielen zo západ-
ného Slovenska, ale aj z Moravy a Bur-
genlandu. Poèas revolúcie v rokoch
1848�1849 dochádzalo na mnohých mi-
estach územia Slovenska k antisemit-
ským výtr�nostiam.

OBEC MEDZI VOJNAMI 
V 60. rokoch 19. storoèia do�lo k zno-
vuotvoreniu �idovskej ¾udovej �koly
s nemeckým vyuèovacím jazykom, ne-

skôr do�lo k jej zaèleneniu do samostat-
nej obecnej �koly. Po schizme uhorské-
ho �idovstva (1868/69) sa �idovská
nábo�enská obec prihlásila k ortodoxné-
mu smeru. Ved¾a nej existovalo nie-
ko¾ko charitatívnych spolkov, ktoré si
kládli za cie¾ podporu sociálne odkáza-
ných èlenov obce, rozvoji kultúrnych
a vzdelávacích aktivít �idovskej komu-
nity (Chevrat Gmilut Chesed, Bikur
cholim, Spolok �idovských �ien); sociál-
ne aktivity doplòovali sirotinec, starobi-
nec a ko�er kuchyòa.

V rokoch 1914�1918 bojovali na bo-
jiskách prvej svetovej vojny aj mnohí
�idovskí obyvatelia zo Stupavy a okolia.
V novembri 1918 do�lo podobne, ako
vo viacerých iných obciach v regióne
Záhoria, k násilným proti�idovským ak-
ciám zo strany vojenských navrátilcov,
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STUPAVA
A JEJ �IDOVSKÉ PAMIATKY
Oprava synagógy a dokumentácia miestneho cintorína

Synagoga po rekonstrukci v roce 2008. Foto Tomá� Stern.
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ktorí po�kodzovali obchody i súkromný
majetok �idovských obyvate¾ov mesta.
Zaèiatkom roku 1919 boli �idia násilím
donútení opustit�svoje domovy a návrat
sa im umo�nil a� potom, èo väè�ina ich
domovov aj s majetkom bola rozkrad-
nutá a zdevastovaná.

Po vzniku ÈSR sa v�ak situácia rýchlo
znormalizovala. �idovská obec vlastnila
okrem obecného domu, synagógy a cintorí-
na, aj obecnú kni�nicu a bitúnok pre ko�er
jatky. �idovská obec financovala prevádz-
ku noc¾ahárne, ¾udovej kuchyne a podpo-
rovala sociálne slabých èlenov. �idovskí
obyvatelia boli poèetne zastúpení v slobod-
ných povolaniach (lekári, advokáti, úradní-
ci). Väè�ina z nich sa venovala obchodu
a po¾nohospodárstvu. Spolkovú èinnost�re-
prezentovali najmä sionistické organizácie
(Bnej Akiva, Mizrachi, �idovské národné
hnutie) a nábo�enské spolky (Agudat Jisra-
el). V komunálnych vo¾bách získala jeden
mandát �idovská strana, nieko¾ko postov
v mestskom zastupite¾stve získali i �idov-
skí politici z iných politických strán.

SLOVENSKÝ �TÁT
Po vzniku Slovenského �tátu do�lo
k arizácii �idovských obchodov a pod-
nikov (1939) a rozpusteniu v�etkých �i-
dovských organizácií a spolkov. Jedinou
väzbou medzi �idovskou obcou a úrad-
mi bola Ústredòa �idov, resp. jej poboè-
ka pre Bratislavu a okolie, ktorej podlie-
halo 71 miestnych �idovských rodín
(203 osôb). Po vylúèení �idov z ekono-
mických aktivít, úradov a �kôl do�lo
k oklie�teniu ich obèianskych a majet-
kových práv. �idovská ¾udová �kola sa
doèasne roz�írila na 8triednu �kolu.
Mnohí èlenovia �idovskej obce boli od-
vedení na nútené práce do pracovných
stredísk alebo boli nútení pracovat�v ka-
meòolome v neïalekej Borinke. 

Deportácie boli zahájené transportom
mladých �ien do zberného tábora na
Patrónke (25. marca 1942) a ïalej do
koncentraèného tábora v Osvienèime.
O nieko¾ko dní boli deportovaní mladí
mu�i cez zberný tábor v Seredi do kon-
centraèného tábora v Majdanku. V druhej
polovici apríla deportovali �idovské rodi-
ny priamo do koncentraèných táborov
v Po¾sku. Po preru�ení deportácií v ok-
tóbri 1942 bolo v Mariánke na miestnom
zámku internovaných nieko¾ko rodín
(asi 138 osôb) chránených výnimkami
a zahraniènými pasmi. Po vypuknutí
SNP zatkli nemecké vojská zvy�ok �i-
dovských obyvate¾ov a deportovali ich

cez zberný tábor v Seredi do koncent-
raèných táborov. Len nieko¾kým sa po-
darilo ukryt�u slovenských susedov. 

Po skonèení druhej svetovej vojny sa
vrátilo do Stupavy nieko¾ko pôvodných
�idovských obyvate¾ov. V roku 1948 tu
e�te bývalo 16 posledných �idovských

obèanov, z ktorých väè�ina v priebehu
nasledujúceho roka emigrovala do no-
vovzniknutého �tátu Izrael. 

V Stupave sa okrem iných významných
osobností narodil aj Angelo (Jozef) Neu-
mann (1838�1910), tenorista a riadite¾ (od

roku 1888) Novej nemeckej opery v Prahe
(dnes Státní opera). Zo Stupavy pochád-
zajú aj rodièia slávneho hudobného sklada-
te¾a a divadelného organizátora Maxa Rein-
hardta (Goldmanna, 1873�1943), ktorý a�

do svojej emigrácie do USA mal v Stupave
registrovanú domovskú príslu�nost�.

OBNOVA SYNAGÓGY
Táto bola postavená v roku 1803 (po sy-
nagóge v Sv. Juri z 18. storoèia sa jedná
o druhú najstar�iu, v zväè�a pôvodnom
charaktere zachovanú synagógu na území
Slovenska), potom èo priestory pôvodnej,
prenajatej zemepánskej budovy u� prestali
byt�kapacitne postaèujúce. Baroková syna-
góga je jednou z dvoch zachovaných syna-
góg devät�klembového typu na Slovensku.
Hlavnej modlitebni dominujú �tyri ståpy,
ktoré podopierajú strop a ohranièujú miesto
centrálne umiestnenej bimy. V roku 1891
do�lo najmä vïaka finanènej podpore vie-
denského obchodníka a stupavského rodáka
Sigmunda Geiringera (1849�1927) k obno-
ve synagogálnych priestorov. K men�ím
úpravám do�lo aj o nieko¾ko rokov neskôr,
keï si v roku 1903 miestna komunita pripo-
menula 100. výroèie výstavby synagógy. 

Obdobie druhej svetovej vojny a najmä
nasledujúce roky stáli v znamení postupnej
devastácie budovy, keï synagóga slú�ila
ako sklad. Bol znièený vzácny mobiliár,
ako aj dekoratívna výzdoba áronu, ktorého
zaujímavým prvkom bolo netradièné plas-
tické vyobrazenie rúk, dr�iacich dosky De-
satora. Totálnu degradáciu nezastavilo ani
zapísanie synagógy do centrálneho zozna-
mu národných kultúrnych pamiatok v roku
1988. V 90. rokoch minulého storoèia,
v dôsledku èastých zmien vlastníckych
vzt�ahov, bol interiér synagógy vyu�ívaný
u� len ako skládka odpadu. Do�lo ku ko-

lapsu centrálnej kopuly, odcudzeniu ne-
skorobarokových okenných kovaní, oken-
ných výplní a chýbala väè�ia èast�stre�nej
krytiny. 

(pokraèování na str. 19)

Obnovená klenba synagogy. Foto T. Stern.

Pùvodní interiér synagogy. Pohlednice z roku 1904.
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Rozsáhlý sborník (1048 stran formá-
tu cca A4), který pod názvem Cizí
i blízcí vy�el v nakladatelství Akro-
polis, pøiná�í práce devíti autorù, a�
na jednu výjimku (Jan Fingerland) li-
terárních historikù, zabývajících se
�idovskou literaturou v èeských ze-
mích a spjatých s Centrem pro stu-
dium holocaustu a �idovské literatury
pøi Ústavu èeské literatury a kompa-
ratistiky Filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze. Editor a autor
nìkolika pøíspìvkù profesor Jiøí Holý
ji koncipoval chronologicky do ètyø
èástí: I. Pøelom devatenáctého a dva-
cátého století, II. Poèátek století, prv-
ní republika a nacistická okupace,
III. Od druhé svìtové války do konce
�edesátých let a IV. Od sedmdesátých
let do souèasnosti. Jedná se v rozho-
dující vìt�inì o literárnìhistorické
pøehledy, vìnované jak jednotlivým
autorùm a �idovským motivùm v je-
jich díle (Rakous, Hostovský, Polá-
èek, Olbracht, Weil, O. B. Kraus,
Fuks, Goldflam, Dousková), tak i zá-
sadním tématùm a jejich zachycení
v literární tvorbì a �urnalistice (sio-
nismus, antisemitismus, terezínský
kulturní fenomén, �oa a její pováleè-
ná reflexe). 

NÁZOR A REFLEXE
Je nesporné, �e oti�tìné texty obsahují
øadu informací, které jsou objevné
a dokládají peèlivou práci s prameny
i sekundární literaturou. Souèasnì ale
u vìt�iny pøíspìvkù, jejich� hlavním
tématem je pøese v�echno literatura,
málokdy nacházíme výraznìj�í literár-
nìkritický pøístup, jinak øeèeno vlast-
ní názor a pohled na autora a jeho
dílo. Druhá vìc je, �e metody souèas-
né literární vìdy i historiografie to za
nìco �ádoucího a potøebného mo�ná
ani nepova�ují právì proto, �e se jed-
ná o vìdu. 

V pøípadì Cizích a blízkých se roz-
hodnì nejedná o celkový syntetický
a kritický pohled na téma, které by si
nìco takového u� dávno zaslou�ilo.
Mo�ná si editor ani autoøi takový cíl
ani nekladli. Ale v úvodu se pí�e, �e
�je to první soustavná práce, která

ucelenì reflektuje téma �idovství v li-
teratuøe, literárním a zèásti i kultur-
ním �ivotì v èeských zemích ve 20.
století�. A s tím je tì�ké se ztoto�nit.

Jedná se pøece o sborník, a jako v ka�-
dém sborníku v nìm mnohé chybí
(a chybìt musí), zatímco jiné je rozebrá-
no do nejmen�ích detailù (za pøíklad
mù�e slou�it studie Magdalény Fottové
Obrazy východních �idù v èesko�idov-

ských a èesky psaných sionistických
èasopisech 1910�1915). Najde se
v nìm ledacos zajímavého, ale �ucele-
ná reflexe tématu �idovství v literatu-
øe� pøi nejlep�í vùli ne. Ta je snad na-
znaèena v úvodním textu Jiøího Holého
Reprezentace �idù a �idovství na konci
19. století a v prvních desetiletích 20.
století, ale potom se ztrácí právì pro
fragmentární povahu jednotlivých pøís-
pìvkù.

Publikace je vybavena obrazovou
pøílohou, jmenným i vìcným a tema-
tickým rejstøíkem, anglickým resu-
mé, medailony autorù a obsáhlými
seznamy literatury. Vy�la za podpory
Grantové agentury ÈR, Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy, Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti, Èes-
ko-izraelské smí�ené obchodní ko-
mory a Federace �idovských obcí
v Èeské republice. Hodnì donátorù,
hodnì stránek, hodnì textu. 

Jak u� bylo øeèeno, v knize se najde
ledacos zajímavého, a proto je dobøe,
�e vy�la. Ale nejsem si jistý, zda ten,

kdo si texty, týkající se napøíklad Po-
láèka, Hostovského nebo tøeba Jiøího
Weila, prostuduje, dostane neodolatel-
nou chut�se s jejich knihami seznámit.
A pøitom je to, zejména v nìkterých
pøípadech, takové bájeèné, �ivé a str-
hující ètení, ve kterém, tak jako ve
skuteèném �ivotì, obèas nechybí ani
humor.                                                jd

Cizí i blízcí. �idé, literatura a kultura
v èeských zemích ve 20. století, ed.
Jiøí Holý. Autoøi: �tìpán Balík (Pro-
zaické a dramatické figurky Vojtìcha
Rakouse, Od nenápadných náznakù
k holokaustové povìsti. V�udypøí-
tomná tematika �oa v díle Ireny
Douskové); Jan Fingerland (Antise-
mitismus v normalizaèní literatuøe.
Pøípad Alexeje Pludka); Magdaléna
Fottová (Obrazy východních �idù
v èesko�idovských a èesky psaných
sionistických èasopisech 1910�1915);
Denisa Goldmannová (Osamìlé hlasy
chasidismu a východního �idovství
v Praze); Jiøí Holý (Reprezentace
�idù a �idovství na konci 19. století
a v prvních desetiletích 20. století,
Podoby �idù a antisemitismu v Po-
láèkovì cyklu o okresním mìstì,
Mezi tichem a køikem. Poezie o �oa
/spolu s �. Balíkem/, �oa ve fikèní
próze do konce �edesátých let, Antisi-
onismus jako skrytý i zjevný antise-
mitismus doby komunistického re�i-
mu, Ladislav Fuks: Spalovaè mrtvol,
�idovské motivy v díle Arno�ta
Goldflama); Hana Høíbková (�oa
v díle Jiøího Weila, Svìt kibucu a ho-
lokaust oèima Oty B. Krause); Lucie
Kroulíková (�idovské motivy v lite-
rárním díle Egona Hostovského, Ka-
lendáø èesko-�idovský za redakce
Egona Hostovského a Hanu�e Bonna,
Literární reflexe �oa po roce 1970
a literatura druhé a tøetí generace);
�árka Sladovníková (Zobrazení holo-
kaustu v denících, Memoárová literatu-
ra o �oa, Holokaust v èeskoslovenském
a v èeském hraném filmu, Dìtský po-
hled na holokaust); Olga Zitová (Lite-
rární pøíspìvky v deníku Selbstwehr
do roku 1921. Jidi� � první svìtová
válka � Franz Kafka a Max Brod,
�idé v podkarpatské tvorbì Ivana
Olbrachta). Vydalo nakladatelství Ak-
ropolis v roce 2016, 1048 stran. Do-
poruèená cena 650 Kè.

AUTOØI A JEJICH DÍLA
�idé, literatura a kultura v èeských zemích ve 20. století
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Tlama rozta�ená v úsmìvu, spí�e poku-
su o nìj, nakonec v�ak s výsledným do-
jmem �klebu. Strýèek Rudi, obraz, který
nás uvítá hned po vstupu do výstavního
prostoru v paláci Kinských, kde právì
probíhá výstava prací Gerharda Richte-
ra. Obraz, který Richter v �edesátých le-
tech vìnoval Památníku v Lidicích a ve
kterém jako jeden z prvních nìmeckých
pováleèných umìlcù prolomil tabu uva-
lené na tehdy nedávnou minulost nacis-
tického zmaru. Dnes ji� ikonické a vel-
mi cenìné dílo, ve kterém se autor prý
osobnì vyrovnává s vlastní minulostí.
Zobrazený strýèek, snad hodný a veselý
pán, jak si ho autor pamatuje z dìtství,
stojí v uniformì vysokého dùstojníka
wehrmachtu pøed zdí, holou hradbou, za
ní� je pustá bezútì�ná budova, která by
mohla být vìzením èi nìjakou uniformní
vybydlenou sídli�tní jednotkou. Realis-
ticky rozostøená malba, �edivá, ponurá.
Za strýèkem bezútì�ná minulost a pøed
ním snad budoucnost vyjádøená grima-
sou ve tváøi. Ironie, úètování s minulos-
tí, parodie na spoleènost, ve které vlád-
ne jeden vùdce a panuje stejný duch?
Ka�dopádnì dílo stejnì zlovìstné jako
doba, kterou reflektuje.

CO MO�NÁ NEJLEP�Í OBRAZ
V té�e místnosti stejným stylem namalo-
vaný obraz s názvem Mr. Heyde. Na
nìm profil zrùdy, ve své dobì velevá�e-
ného vìdce profesora Wernera Heydeho,
bytosti která stála u zrodu �vìdecky� øí-
zené eutanázie, portrét mu�e, který mìl
pøímý podíl na smrti stovek tisícù lidí.
Roku 1959 byla odhalena jeho pravá
identita, nebot��pan profesor� se do té
doby v poklidu pod jiným jménem vìno-
val dále své profesi lékaøe. Døíve ne� byl
postaven pøed soud, v�ak spáchal sebe-
vra�du. Proè mìl v�ak autor potøebu
zpodobnit bestii s tváøí èlovìka? Vysvìt-
lením je jeho výrok, jím� je výstava uvo-
zena: �Pokou�ím se ze v�eho, co jsem
vidìl a co se mì dotklo, udìlat co mo�ná
nejlep�í obraz. To je v�echno.� Nebo jiné
jeho vysvìtlení: �Dìlat �edé obrazy zna-
mená malovat nepøítomnost, bez citù
a bez asociací.� Tento výrok pozdìji po-
zmìnil � prohlásil, �e to znamená malo-
vat lidskou bídu. Vysvìtlení, které snad
nepotøebuje �ádného komentáøe. Na dal-
�ích obrazech realisticky vyobrazené let-

ky stíhacích letadel. Obrazy krajin, ne�i-
vé, opu�tìné, bez �ivota, nepøátelské.
Sám o nich øíká, �e pøírodu oslavují, ale
ta �e je vùèi nim lhostejná. Správnì, jeho
krajiny jsou toti� zcela lhostejné k pøíro-
dì. S velikou zruèností omalované foto-
grafie pøírody, bez vnitøního pro�itku,
chudé obsahem, jalové jako reklamní ka-
lendáø. Aèkoliv Richter tvrdí, �e nejdoko-
nalej�ím obrazem je fotografie, proto�e

se nemìní a je absolutní, a proto auto-
nomní, pøedstavuje na výstavì i svá vel-
ká abstraktní plátna. Jedno z nich pojme-
nované Gudrun (Gudrun Ensslinová
byla jedna z vedoucích pøedstavitelù tero-
ristické skupiny RAF), a aby toho nebylo
málo, ve velikém rámu jsou instalovány
fotografie z alba, které Richter sestavuje
ji� øadu let, podobenky dal�ích èlenù
kdysi nechvalnì proslulé bandy Baadera
a Meinhofové. A pøímo proti tomuto tab-
lu je umístìno veliké zrcadlo, v nìm� si
vnímavý náv�tìvník mù�e dobøe pro-
hlédnout svùj nevìøící ksicht.

S velkou slávou prezentovaná výstava
nejslavnìj�ího a nejdra��ího �ijícího
umìlce ukazuje malý prùøez jeho roz-
sáhlým a stylovì velice rùznorodým dí-
lem. Na nepøíli� rozsáhlém prostoru tak
mù�eme vidìt výstavu, na které jako by

bylo zastoupeno více autorù. Co v�ak
skoro v�echna vystavená díla spojuje, je
chudoba a jalovost obsahu (s výjimkou
rané práce Nosièi rakví). V�echno je na-
malováno velmi zruènì, autorovi neèiní
problém zcela suverénnì mìnit rukopis
i styl. Chybí v�ak my�lenka, poselství,
výhled do budoucnosti. A� jednou za
mnoho let pozbydou tyto obrazy svou
tr�ní hodnotu, budou z nich pouhé relik-
ty dávné minulosti, produkt bezradné
doby, svìdectví úpadku a krize estetic-
kého my�lení. Marcel Duchamp kdysi
øekl: �Obrazy dìlají ti, kdo se na nì dí-
vají.� Myslím, �e lépe tuto výstavu cha-
rakterizovat nejde.

BØEZINKA
Bøezinka, Birkenau. Hrùzné dìji�tì jed-
noho z nejhor�ích a nejhanebnìj�ích
zloèinù v dìjinách lidstva. Místo, kde
bylo zavra�dìno, vìt�inou zplynováno,
jeden a pùl a� dva a pùl milionu lidí pøe-
vá�nì �idovského pùvodu. Pøi vyslovení
toho nechvalnì známého jména si asi
nikdo nevybaví poklidnou ves obklope-
nou bøezovým hájem. Tu ostatnì zloèin-
ci srovnali se zemí, døíve ne� na jejím
místì vybudovali vyhlazovací tábor.

V Ane�ském klá�teøe je jako souèást
probíhající výstavy Gerharda Richtera
vystaven cyklus ètyø obrazù s názvem
Bøezinka. Autor dílo vytvoøil na základì
fotografií, které tajnì poøídil jeden
z vìzòù. Pùvodnì velmi realistické ob-
razy Richter pozdìji pøemaloval, zahalil
do abstraktního závoje, kterým v�ak
k divákovým oèím neproniká ani �petka
pùvodnì zobrazeného utrpení a obludné
táborové skuteènosti. Uèinil tak prý pro-
to, �e ho zobrazená skuteènost dìsila,
a pak také z obavy, aby nedo�lo k esteti-
zaci namalovaného zla. Abstraktní for-
ma je údajnì výsti�nìj�í a mù�e vybudit
celou �kálu nejrùznìj�ích emocí. 

Dle této tvùrèí metody by mìl ka�dý,
kdo realisticky popisuje spáchaný zlo-
èin a vyjevené zlo, pozdìji práci pøepsat
a opatøit ji rou�kou utkanou ze slov vy-
lovených z nepøedmìtných stavù mysli.
Jako by zloèin a hrùza s tím spojená
byly jen jakýmsi abstraktním aktem.
Pìkná blbost!

Ale tøeba se mýlím a Gerhard Richter
ve svém cyklu zachytil pùvodní, dnes
ji� neexistující ves Bøezinku, která si
kdysi, ne� byla srovnána se zemí, aby se
uvolnilo místo pro továrnu na smrt, �ila
svým poklidným �ivotem.

JAN PLACÁK

Gerhard Richter: Onkel Rudi, 1965.

TLAMA, JARMARK A JINÉ IKONY
K výstavì obrazù Gerharda Richtera v Národní galerii
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Herzl reloaded. Není to sen je epistu-
lární rozpravou, který sepsali DORON
RABINOVICI, spisovatel a historik, naro-
zený roku 1961 v Tel Avivu a �ijící ve
Vídni (èesky vy�el jeho román Jinde),
a NATAN SZNAIDER, narozený roku 1954
v Nìmecku (v táboøe pro takzvané dis-
placed persons), jen� vyuèuje sociologii
na akademickém uèili�ti v telavivské
Jaffì. Spoleènì ji� na-
psali knihu Nový an-
tisemitismus? Globál-
ní debata (2004),
s Danielem Levym vy-
dal N. Sz. knihu Holo-
kaust a pamìt� v glo-
bálním vìku (2005).

Theodor Herzl se
v jejich poslední kni-
ze vrátil mezi �ivé. Sedí u poèítaèe,
hledí na souèasnost své budoucnosti
a pí�e obìma autorùm e-maily. Herzl,
Rabinovici a Sznaider vedou trialog
o �idovství, o izraelské souèasnosti
a o �idovské diaspoøe. Herzlovy e-mai-
ly sestávají pouze z autentických citátù
pøevzatých z jeho spisù. Kniha psaná
s nadsázkou klade záva�né otázky, na
nì� se autoøi � ka�dý ze svého úhlu po-
hledu, jeden z Vídnì a jeden z Jaffy �
sna�í odpovídat: Jak aktuálnì vyzníva-
jí Herzlovy texty dnes, kdy si pøipomí-
náme právì sto let od konání Prvního
sionistického kongresu v Basileji? Do
jaké míry se podaøilo naplnit Herzlovu
vizi, ji� formuloval v dílech �idovský
stát a Staronová zemì? Otiskujeme nì-
kolik (pro Rch mírnì krácených) úryv-
kù z knihy. 

* * *

Od: doron.rabinovici@liter.at
Týká se: Herzl reloaded
Datum:13.12.14 12:25
Komu: natan.sznaider@subt.il

Ahoj Natane, 
nebude� mi vìøit, jaká me�ugás se mi

pøed hodinou pøihodila: pøi�el mi e-
mail od jakéhosi Theodora Herzla. Ne,
není to nìkdo, kdo se jenom náhodou
taky tak jmenuje. Ten èlovìk opravdu
pí�e jako ná� vousatý prorok Herzl. Má
jeho charakteristický zpùsob vyjadøo-

vání, jeho my�lenky. Zaruèenì se ne-
jedná o �ádný �ertík. Vùbec bych se
o tom nezmiòoval, kdyby se ten text,
slovo za slovem, tolik nepodobal tomu,
co ten  siónský patriarcha kdysi zveøej-
nil.

Nu, co Ty na to? Jasnì: To, co pí�e,
zní ponìkud podivnì, samá kudrlinka,
ale to u nìj není nic nového, �e ne? Teh-

dy se tomu øíkalo ori-
ginální. 

Herzl kdysi bydlel
v Berggasse, k Sigi
Freudovi coby kame-
nem dohodil. Kdy� se
potkali, smekali klo-
bouky. Freud se ve
své knize Výklad snù
zabývá Herzlovou

hrou Nové ghetto. Vlastnì by mì zají-
malo, jak by se byly vìci vyvíjely, kdy-
by býval Herzl jednoho dne vyhledal
Freuda a øekl mu: �Pane doktore, rád
bych vám vyprávìl svùj sen.�

Ozvi se, 
Doron

Od: natan.sznaider@subt.il
Týká se: Herzl reloaded
Datum:13.12.14 12:25
Komu: doron.rabinovici@liter.at

Ahoj Dorone,
no to je super. Proè se vyjadøuje� tak

opatrnì? Mnì to pøipadá fantastické. Co
pí�e? Co si myslí o tom v�em, co se tady
dìje? A to v�echno v jeho jménu! Chu-
dák�

Tobì se zdá, �e to zní podivnì? Jak jsi
to napsal: samá kudrlinka? Nebich! Po-
chybenìji ne� to, co tu jeho následovní-
ci dnes podnikají, nemù�e jeho text vy-
znít. V souèasném Izraeli nenajde�
jediného èlovìka, který by mìl jeho for-
mát, jeho vystupování. Který z dne�ních
politikù je takový Sir?

Ostatnì v souèasné dobì je Herzl zase
en vogue. V�ichni, levièáci i pravièáci,
mluví o tom, zda jednají ve smyslu
Herzlovì, nebo zda jeho ideje zrazují.
Dokonce i postsionisté se na nìj odvolá-
vají. Odpovìz mi hned. A nezapomeò
mi vylíèit, o èem pí�e. 

N

Od: teddyherzl@altneuland.com
Týká se: Herzl reloaded
Datum:14.12.14 10:03
Komu: doron.rabinovici@liter.at
Kopie: natan.sznaider@subt.il

Vá�ení pánové, 
narodil jsem se v roce 1860 v Buda-

pe�ti v blízkosti synagogy, ve které mì
nedávno rabi pøísnì osoèil, ponìvad� �
zcela vá�nì � se sna�ím o to, aby �idé
získali více cti a více svobody, ne� kolik
jim souèasnost poskytuje. 

Nejdøív mì poslali do �idovské �kol-
ky, kde jsem se tì�il jisté úctì, nebot�
mùj otec byl zámo�ný obchodník. Mojí
nejstar�í vzpomínkou na tuto �kolu jsou
výprasky, kterými mì èastovali za to, �e
jsem si nepamatoval jednotlivosti z od-
chodu �idù z Egypta. V souèasné dobì
by mì mnoho �kolometù rádo udìlovalo
výprasky za to, �e odchod z Egypta pøi-
pomínám pøíli� èasto.

Kdy� jsem studoval v poslední tøídì
gymnázia, zemøela moje jediná sestra,
osmnáctiletá dívka; moji matku zármu-
tek zdolal natolik, �e jsme roku 1878
opustili Budape�t�a pøestìhovali se do
Vídnì. V prvním týdnu po sestøinì po-
høbu nás nav�tívil rabi Kohn a ptal se
mì, jaké mám plány do budoucnosti.
Sdìlil jsem mu, �e se chci stát spisova-
telem, naèe� rabi pokyvoval lhavou stej-
nì nesouhlasnì jako pozdìji nad mou
sionistickou my�lenkou. Nespokojenì
prohlásil, �e stát se spisovatelem není
vlastnì �ádné povolání. 

Poslední dva mìsíce mého pobytu
v Paøí�i jsem psal knihu �idovský stát.
Vùbec si nevzpomínám, �e bych byl bý-
val nìkdy pøedtím èi potom v takovém
rozpolo�ení jako tehdy, kdy jsem na té
knize pracoval. Heine øíká, �e kdy� tvoøil
nìkteré z ver�ù, sly�el tøepot orlích køídel.
Já sám mìl pøi psaní knihy také pocit, �e
sly�ím �elest tøepotajících se køídel. Psal
jsem dennì a� do úplného vyèerpání. Po
veèerech byl mým jediným zotavením
poslech Wagnerovy hudby, obzvlá�t�
Tannhäusera, opery, kterou jsem sly�el
tolikrát, kolikrát ji uvádìli. 

Pouze o veèerech, kdy� nebyla na pro-
gramu opera, jsem o správnosti svých
my�lenek pochyboval. Zprvu jsem hodlal
ten svùj malý spis o vyøe�ení �idovské
otázky roz�iøovat pouze mezi pøáteli.
O publikaci díla jsem uva�oval a� pozdì-
ji; vlastnì jsem nemìl v úmyslu provozo-
vat jakoukoli osobní agitaci pro �idov-
skou zále�itost.

HERZL RELOADED
Rabinovici a Sznaider si dopisují s Theodorem Herzlem
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Kdy� jsem knihu dokonèil, poprosil
jsem svého nejstar�ího a nejlep�ího pøí-
tele, aby rukopis pøeèetl. Dal se do ète-
ní, a najednou se rozplakal. Pova�oval
jsem jeho hnutí mysli za pøirozené; byl
také �id. I já jsem pøi psaní nìkdy pla-
kal. Zdìsil jsem se ale, kdy� mi øekl pra-
vý dùvod svých slz. Domníval se toti�,
�e jsem se zbláznil, a proto�e se pova�o-
val za opravdového pøítele, mùj stav ho
velice zarmoutil. Rychle ode�el, ani� by
cokoli dodal.

Poté jsem prodìlal velmi vá�nou kri-
zi. Pøirovnal bych ji k situaci, kdy je
roz�havené tìleso vhozeno do studené
vody. Ov�em je-li toto tìleso náhodou
ze �eleza, zmìní se v ocel. Onoho dne
se objevila moje posedlost ohlednì �i-
dovského státu. Bìhem dal�ích dvou èi
více let jsem pro�il mnoho, pøemnoho
smutných dní, a obávám se, �e truchli-
vých dní bude pøibývat. Roku 1895
jsem si zaèal psát deník. Jedno jsem ale
usoudil se stoprocentní jistotou a bez ja-
kýchkoli pochybností: To hnutí u� se
nezastaví. Nevím, kdy zemøu já, ale sio-
nismus nezemøe nikdy.

S dokonalou úctou 
Vá� Theodor Herzl

Od: doron.rabinovici@liter.at
Týká se: Herzl reloaded
Datum: 14.12.14 15:53
Komu: teddyherzl@altneuland.com
Kopie: natan.sznaider@subt.il

Vá�ený pane doktore Herzle,
i Va�i protivníci by byli s Vámi zajed-

no v tom, �e sionismus �ije dále, a pøe-
dev�ím Palestinci by se pod to podepsa-
li. Já sám jsem se narodil ve státì,
o kterém jste snil. Od tøí let �iju v Ra-
kousku. Vìtu, kterou jste, milý Theodo-
re Herzle, napsal, toti� �V Salcburku
jsem strávil nìkolik z nej�t�astnìj�ích
okam�ikù svého �ivota�, nechali v roce
2001 vytesat do mramoru. Pamìtní des-
ka se nalézá na budovì Zemského sou-
du. Chybí ov�em druhá èást Va�eho vý-
roku: �Rád bych byl v tomto krásném
mìstì zùstal, ale jako �id jsem nemìl
�anci stát se tu soudcem.�

Srdeè. pozdr. 
Doron Rabinovici

Od: natan.sznaider@subt.il
Týká se: Herzl reloaded
Datum: 14.12.14 17:42
Komu: teddyherzl@altneuland.com
Kopie: doron.rabinovici@liter.at

Milý dr. Herzle, milý Dorone!
Jsem rád, �e jste mì vzali do party.

Neexistují jenom snílkové a tací, kteøí
se v Erecu narodili a teï �ijí ve Vídni.
Já tu �iji, moje rodina taky. Pracuji tady
a vydìlávám peníze coby studovaný
èlovìk. Pøi�el jsem sem pøed mnoha lety
� a to nejen z Nìmecka, ale taky z pøe-
svìdèení. Musím pøiznat, dr. Herzle, �e
jsem Va�e knihy coby mladý sionista
vùbec neèetl. Kdybych je byl èetl, asi
bych se vystìhoval do Spojených státù,
které se Va�í utopii podobají daleko
více. Znal jsem Vás pouze z obrázku na
bankovce, která u� neplatí. 

Va�e jméno bylo v�ude, ka�dé malé
mìsteèko má Herzlovu ulici a moje dce-
ra chodila do Herzlovy �koly. Mrtvý
tedy urèitì nejste. Právì naopak.

Vzpomínám si, �e se Va�e jméno obje-
vuje v Prohlá�ení o nezávislosti: �V roce
1897 se se�el První sionistický kongres.
Svolal jej dr. Theodor Herzl, vizionáø �i-
dovského státu. Kongres vyhlásil právo
�idovského národa na národní obrodu ve
vlastní zemi. Toto právo bylo 2. listopadu
1917 uznáno v Balfourovì deklaraci a po-
tvrzeno mandátem Spojených národù,
tedy historické spo-
jení �idovského ná-
roda se zemí Izrael
a nárok �idovského
národa na obnovení
národní domoviny.�

To je tedy to, co
po Vás zbylo. Vi-
zionáø. Ale jakou
vizi jste vlastnì
mìl? Asi ne rok
1948? Pøesto to byl
zázrak, zázrak ve
Va�em jménu. Vìdìl
jste dobøe, �e �idé
v Evropì budouc-
nost nemají. A Va�e
hlavní teze, �e ne-
návist vùèi �idùm
tvoøí základ moder-
ního �idovství, je
pro mnoho Izraelcù, kteøí nemají ��ád-
nou víru�, ta nejpodaøenìj�í definice
�idù. Vycházel jste z toho, �e antisemi-
tismus je vìèný a pøirozený, a mnoho
Va�ich pøívr�encù si to myslí dodnes.
Vyzýval jste k èinu; tak se zrodil akti-
vistický sionismus, a tento aktivismus je
pøíznaèný pro Va�i vizi státu. 

Ale politickému my�lení v Izraeli to
nijak neprospìlo. Jako kdyby byl svìt
rozdìlen na �idy a antisemity. Bezpo-

chyby Vám dìjiny �idù dají za pravdu.
Ale stát, který jste si pøedstavoval Vy, ta-
kový problém vyøe�it nemohl. Antisemi-
tismus se po roce 1945 u� nenosí, právì
naopak. Dnes se ale nenávisti vùèi �i-
dùm øíká antisionismus, tak�e Vá� model
se tak docela nepovedl. Vy jste pøece
chtìl, abychom my �idé byli jako ostatní
národy. To se ale taky docela nepovedlo.
Myslel jste opravdu, �e se �idovská poli-
tika dá pojmout jako organizaèní zále�i-
tost? Existuje vùbec nìjaké jisté místo
pro �idy? V ka�dém pøípadì jste vídeò-
ského starostu Luegera bral vá�nìji ne�
ostatní. Ale jak podotkla Hannah Arend-
tová v roce 1941, pøed antisemitismem si
je mo�no být jistý pouze na Mìsíci. Nám
je ov�em známo, �e Izrael není na Mìsí-
ci, nýbr� uprostøed svìta � a to arabské-
ho. Vám � jako mnoha jiným �idùm,
kteøí se vzdálili �idovství � se jednalo
pouze o to, aby �idé �ili v jistotì, jako by
�idovství neznamenalo nic víc. 

My tøi si pí�eme nìmecky. Dává to
smysl. Sionismus ale dnes nìmecky ne-
mluví, aèkoli nìmèina byla kdysi oficiální
sionistická øeè. Mnoho �idù v Rakousko-
Uhersku mluvilo, myslelo a psalo v nìm-

èinì. Nìmèina byla
kosmopolitní vlastí
�idù dávno pøedtím,
ne� byl jazyk vní-
mán jako souèást
národnosti. Dokon-
ce na Hebrejské uni-
verzitì v Jeruzalémì
se mluvilo a myslelo
nìmecky, �pøed-
tím�. Dále na vý-
chodì Evropy, kde
�idovské masy a�
tak na sionistické
osvobození neèeka-
ly, se mluvilo, mys-
lelo a psalo v jidi�.
Dnes ale sionismus
mluví, myslí a pí�e
hebrejsky, a tuhle
øeè jste Vy neovlá-

dal. Je to zázrak, �e se dnes rapuje hebrej-
sky, ov�em zázraky uvedou do pohybu
síly, o kterých jste vy, milý Herzle, nemìl
ponìtí. Ve Va�em hnutí Vám Vá� rival stá-
le pøipomínal, �e nemáte s �idy nic spoleè-
ného, �e �idovství nerozumíte, a �e tudí�
o sionismu mluvíte jako slepý o barvách.
Jistì si nerad vzpomínáte, ale Achad
Haam, co� hebrejsky znamená �Jeden
z národa�, vlastním jménem Ascher Gins-

(pokraèování na str. 14)

Batia Lichanski: Theodor Herzl. Foto archiv.
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berg, uveøejnil v roce 1902 tak ostrou kri-
tiku Va�ich idejí, �e následnì do�lo mezi
Vámi dvìma k rozkolu. 

Jen si vzpomeòte: Achad Haam Vás
v lásce nemìl. Byl pøesvìdèen, �e jste zá-
padní �id, který je samotnému �idovství
vzdálen, a �e opravdoví �idé jsou východ-
ní �idé, a to mnohem døíve, ne� sionismus
vùbec zaèal vnímat �idy z Orientu. Achad
Haam pokládal Va�i vizi za model Ameri-
ky, který má se �idovstvím málo spoleèné-
ho. Také Vám neodpustil, �e bylo sionis-
tické hnutí øízeno z Vídnì, a ne z Odìsy.
Jistì si vzpomínáte, �e zesmì�òoval Vá�
západní kosmopolitismus, podobnì jako
se nadává �idovským kosmopolitùm v Iz-
raeli dnes. Vá� plán oznaèil za �opièí imi-
taci bez jakýchkoli �idovských hodnot�.

Dnes jsme, milý Herzle, o nìco chyt-
øej�í. Víme, �e existovala západoevrop-
ská �idovská tradice � k té samozøejmì
plnì nále�íte. A existoval bohatý �idov-
ský svìt východoevropský, který nacisté
a stalinisté znièili a který èásteènì �ije
v Izraeli a v USA dál. Z kreativity zá-
padního �idovství nezbylo témìø nic:
byla znièena a a� na pár spisovatelù ve
Vídni se nikterak neprojevuje. Izrael ne-
nále�í ani k jednomu z obou �idovství
a jeho øeè, hebrej�tina, to dokazuje.

Zdravím Vás, 
Natan Sznaider

Od: teddyherzl@altneuland.com
Týká se: Herzl reloaded
Datum: 22.12.14 18:43
Komu: natan.sznaider@subt.il
Kopie: doron.rabinovici@liter.at

Vá�ený pane profesore a vá�ený pane
doktore! Milí pøátelé.

Jak se vedlo obyvatelùm, kteøí ne-
vlastnili zhola nic � tìm mnoha arab-
ským mohamedánùm?

Ti, kdo� nic nevlastnili, tedy nemìli co
ztratit, ti mohli jen a jen vyhrát. A také �e
vyhráli: pracovní pøíle�itost, ob�ivu,
blaho. Nebylo nic chudobnìj�ího a �a-
lostnìj�ího ne� arabská vesnice v Pales-
tinì koncem 19. století. Rolníci pøebývali
v kutlo�ích z udusané hlíny, v pøíbytcích,
které by se nezamlouvaly ani zvìøi. Dìti
se povalovaly nahé a zanedbané na ulici
a vyrùstaly jak ten dobytek. Dnes je
v�echno jiné. Profitovali velkolepými so-
ciálními zaøízeními, at�u� chtìli, nebo ne.
Kdy� byly vysu�ovány ba�iny, kdy� se
budovaly kanály a sázely eukalypty, které

ozdravují pùdu, tehdy se vyu�ívalo odol-
ných lidských sil domorodcù, a ti za to
byli dobøe placeni. Jen se rozhlédnìte po
krajinì! Vzpomínám si je�tì, �e kdy�
jsem byl malý kluk, byly tady ba�iny. Tu-
hle pùdu získala nová spoleènost levnì
a udìlala z ní to nejlep�í. Pole patøí k záøi-
vì bílé vesnici, kterou vidíte tamhle na
kopci. Je to arabská vesnice. Spatøíte ma-
lou me�itu. Tito chudí jsou daleko �t�ast-
nìj�í, koneènì se mohou poøádnì najíst,
jejich dìti jsou zdravìj�í a nìco se uèí. Na
jejich víru ani na jejich staré zvyky nikdo
nevztáhl ruku, bylo jim pouze umo�nìno
�ít blahobytnìji.

Pova�ujete snad nìkoho, kdo Vám nic
nevezme, nýbr� naopak dává, za zlodìje?

Se sionistickými pozdravy
Vá� Theodor Herzl

Od: doron.rabinovici@liter.at
Týká se: Herzl reloaded
Datum: 24.12.14 11:33
Komu: teddyherzl@altneuland.com
Kopie: natan.sznaider@subt.il

Milý Theodore Herzle,
rozumím tomu správnì? Pøedkládáte

nám, Natanovi a mnì, citát, který jste
napsal pøed více ne� sto lety, abyste nám
tak osvìtlil, proè si Palestinci nemají
naè stì�ovat? �ertujete snad?

Øádky, které jste nám poslal, jsou �
a v tom u� máme praxi a snadno uhod-
neme, odkud Va�e výklady pocházejí �
opìt z Va�eho románu Staronová zemì.
Stojíte si je�tì poøád za tìmi slovy? Mi-
mochodem: Tìch pár øádkù jste pøisou-
dil v románu Staronová zemì Arabovi
�ijícímu v novém �idovském státì. Ten-
to Arab vysvìtluje udiveným náv�tìvní-
kùm z Evropy, proè je �idovské osídlení
Palestiny pro nìj a jeho lidi to úplnì nej-
lep�í, co se vùbec mohlo stát. A dodává:
�My muslimové jsme se u� odjak�iva
s �idy sná�eli lépe ne� køest�ané.�

V ka�dém pøípadì je pozitivní, �e jste
se o tom vùbec zmínil. Neprávem se
o Vás øíká, �e jste Araby úplnì pøehlí�el.
Zkrátka se tvrdí, �e Herzl nemìl o ne�i-
dovském obyvatelstvu ve Svaté zemi
ani ponìtí. 

Va�e pøedstava o Arabech se velice
podobala kli�é, které Evropané v té
dobì o domorodcích �íøili: chiméry, mí-
�enci nekultivovaných primitivù a ztepi-
lých divochù, kterým mìla evropská ci-
vilizace pøinést to pravé �tìstí. 

Mnoho �idù islám a Orient obdivova-
lo, zatímco køest�ané muslimy pøinej-

men�ím nenávidìli a Orientem opovr-
hovali. 

�idé na Západì obdivovali moc os-
manské øí�e, která byla vùèi svým �idov-
ským poddaným daleko tolerantnìj�í ne�
evropské státy; rasovì ladìný antisemitis-
mus, který se v Evropì vzmáhal, byl
v muslimském svìtì je�tì neznámý. 

Ale obdiv západních �idù vùèi islámu
je dávno ten tam. Je�tì pøed zalo�ením
Státu Izrael ztratila osmanská øí�e svou
pøita�livost. Kalifát ochabl. Kdo by chtìl
vìdìt, jak málo z nìkdej�ího obdivu zby-
lo, necht�si vzpomene na slovo, kterým se
oznaèovali v Osvìtimi ti, kteøí u� nechtìli
a nemohli bojovat ani o svùj holý �ivot:
�musulmani�.

Dnes u� �idé velkorysost islámu ne-
obdivují. Zatímco katolická církev ko-
neènì odsoudila staré pøedsudky vùèi
�idùm, pøesunul se otevøený antisemi-
tismus do muslimských obcí Orientu.
Militantní islamismus a radikální d�ihá-
dismus �tvou proti ve�kerým seskupe-
ním a nábo�enstvím uvnitø i vnì islámu,
a �idovství se stalo pro mnoho muslimù
synonymem katastrofy na�í doby. �idé
se odebrali na Blízký východ, aby defi-
nitivnì unikli nièivému antisemitismu,
ale zatímco se z Evropy stala pevnost li-
beralismu, zmìnil se Orient v centrum
rasové nenávisti.

Stát mìl národu pronásledovaných po-
skytnout azyl. Má� pravdu, Natane: kdy-
by bývalo �lo o pouhou záchranu, staèil
by kus Argentiny nebo Madagaskaru. Ale
hnutí, jeho vìt�inì, �lo také o Sion a Sva-
tou zem. Birobid�an na Sibiøi, který �na-
bídl� �idùm Stalin, se neukázal jako ide-
ální øe�ení. Lze se tomu divit?

Uganda nadchla sionistické delegáty
z Brodù, ji�ní Bukoviny, Lubliny, Ma-
sowiecka èi Odìsy daleko ménì ne� Je-
ruzalém. Nu, kdo by to byl øekl? Oprav-
du Vás to udivilo, Herzle? Nebich.

Vy budete, Herzle, zaruèenì chtít vì-
dìt, jestli jsem se zbláznil, proto�e bych
se spokojil i s ukousnutým zbytkem Sio-
nu. A Ty, Natane, bude� namítat, �e zá-
sadní problémy �idovského nacionalismu
se dìlením zemì zdaleka nevyøe�í.
A abych se vrátil k Tvé otázce, èím mù�e-
me národnì nábo�enský mýtus o svatosti
�idovské zemì nahradit, rád bych navrhl
� pøesto�e jsem nevìøící � svatost �idov-
ského �ivota, ano, �ivota vùbec.

Srd. pozdr.
Doron

Pøelo�ila Vìra Trnková
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Brnìnské Divadlo Husa na provázku
má od kvìtna na svém repertoáru insce-
naci hry Stefana Massiniho Dynastie
s podtitulem Lehman Brothers, ji�
s místním ansámblem nastudoval øedi-
tel èinohry Národního divadla v Praze
Michal Doèekal. Epochální trilogie
souèasného úspì�ného italského dra-
matika, dokonèená v roce 2013, byla
pøelo�ena ji� do ètrnácti jazykù a má
za sebou mimo jiné úspìchy a ocenìní
na francouzských scénách, ale také
doma v Itálii. Provázkovské pøedsta-
vení trvá s pøestávkou
pøes tøi hodiny, ale na-
studování nezkráce-
ného textu by zøejmì
zabralo nejménì dvoj-
násobek èasu. Massi-
niho dílo vzniklo pøe-
dev�ím jako reakce
na hospodáøskou krizi
v roce 2008, kterou zpù-
sobilo nepøeklenutel-
né hypotéèní vakuum
v magickém krevním
obìhu øady americ-
kých a svìtových
bank. Americká vláda
jeden z nejvìt�ích
a nejstar�ích bankov-
ních domù v zemi fi-
nanènì nepodr�ela,
a tak museli Lehman
Brothers po nìjakých sto padesáti le-
tech definitivnì padnout a byli roze-
bráni na souèástky. Velký divácký ús-
pìch Dynastie se dá vysvìtlit také tím,
�e pøiná�í výkladový klíè k svìtu, kte-
rý jako by u� dávno pøerostl normál-
ním smrtelníkùm pøes hlavu.

Autor pøedkládá text trilogie insce-
nátorùm k volnému, leè zodpovìdné-
mu pou�ití. Hru lze pojednat nejen
jako rodovou ságu �idovských pøistì-
hovalcù odnìkud z Bavorska. Rodina
Lehmanù je záhy vta�ena a vpletena
do osudù a do prudkého civilizaèního
rozvoje Spojených státù i celého svìta
v 19. a 20. století. Právì s tímto ne-
psaným po�adavkem se Doèekalova
re�ie vyrovnává znamenitì, a tak jsme
� pøedev�ím v první èásti � svìdky
atraktivní tøaskavé smìsice americ-
kých snù a tragédií. (Pøi èernobílém
pojednání postav i scény lze mít chví-

lemi pocit, �e jsme se ocitli v �blázni-
vém� svìtì grotesky.) 

Scéna je minimalistická: pár mik-
rofonù a v pozadí plocha z bílého tr-
hacího papíru. Zbytek je na hercích.
Je jich �est, s nimi jedna aktérka (Te-
reza Mareèková), která zpívá, hraje
na housle a klavír a zahraje si mu�-
skou postavu � Irvinga Lehmana.
Proto�e je podnikání po výtce ma-
skulinní sport, jsou �eny v�ech Leh-
manù buï namalovány na papír,
nebo je odehrají mu��tí herci � nej-

zdaøilej�í je série man�elek poslední-
ho z Lehmanù, bezdìtného Roberta
(Milan Holenda) pøedvedená Marti-
nem Donutilem, jen� sám ztvárnil
postavu Herberta Lehmana. 

O tom, je-li inscenace zdaøilá, v�ak
rozhodují pøedev�ím dvì postavy.
Z trojice bratøí Lehmanù, kteøí po-
stupnì dorazili do mìsta Montgomery
v ji�anské Alabamì, nejstar�í Henry
(Adam Ma�ura) záhy umírá na �lutou
zimnici, na zbývající dva èeká podni-
katelské dobrodru�ství, pøeprodej ba-
vlny, na nìm� zbohatnou pøímo po-
hádkovì. Jan Kolaøík jako Emanuel
Lehman a Tomá� Milostný v roli
mlad�ího bratra Mayera pøedvádìjí
doslova herecký koncert. V kaleido-
skopicky reportá�ním dìji není po-
chopitelnì místo ani èas pro nìkolika-
vrstevné rozvíjení charakterù, nároèné
jsou okam�ité zmìny nálad nebo po-

stojù, øada my�lenek èi vyhodnocení
situace mù�e zùstat pouze v náznaku,
ale o to musí být výraznìj�í, pøímo re-
liéfní � ani� by na druhé stranì sklou-
závaly do karikatur. K tomu pøipoètì-
me mno�ství pohybù a odskokù do
vedlej�ích postav � a také postupné,
byt�nenápadné stárnutí obou otcù za-
kladatelù. Kolaøík i Milostný uchopili
své postavy protøelých, neústupných
a v lecèems geniálních �idovských
obchodníkù zevnitø, nejsou to pøehra-
né figurky z vtipù o �idech. 

Zavedené stereotypy opakuje spí�
hudba Ivana Achera, která pracuje
s �idovskými tématy ne v�dy pro-
zøetelnì � vedle modlitby za mrtvé

a hebrejsky zpívaných
úryvkù z Písma sly�í-
me jakousi klezmer
kalamajku i pár muzi-
kálových ohlasù. Mís-
ty jako by právì zde
chybìl zmínìný civi-
lizaèní pøesah.

První, prùkopnická
èást pøedstavení je �i-
vìj�í a pestøej�í ne�
druhá � jednak for-
málnì, reportá�ní for-
mát zaèíná být po
dvou hodinách jedno-
tvárný, jednak his-
toricky, �kapitál� se
postupnì odpoutává
od lidského faktoru
a jeho fungování. Vi-
dìno zvenèí, v�e vy-

padá jako jakési samoplození. Akcie
na burze, kurzy, armáda lidí sledující
pøíliv a odliv, nikoli na moøském bøe-
hu � a ucho se nakonec utrhne. Ale
specifické �pionýrské� napìtí není
v druhé èásti pøítomno tak intenzivnì
� a patrnì ani tak zábavnì. Ale i tak je
tøeba autorovi hry i divadelním tvùr-
cùm podìkovat, �e nám urèitý speci-
fický svìt, tak èasto manichejsky
oèeròovaný, pøiblí�ili pravdivì � i bez
rù�ových brýlí. 

JOSEF MLEJNEK

(psáno pro Divadelní noviny a Rch.)

Divadlo Husa na provázku, Brno �
Stefano Massini: Dynastie. Lehman
Brothers. Pøeklad Irena Novotná, re-
�ie a úprava Michal Doèekal, scéna
Dragan Stojèevski, kostýmy Sylva Zi-
mula Hanáková, hudba Ivan Acher.
Psáno z reprízy 15. èervna 2017 
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KAPITÁLOVÁ �KOLA
divadelní hrou (se smutným koncem)

Jan Kolaøík jako Emanuel Lehman, Tomá� Milostný v roli Mayera Lehmana. Foto Jakub Jíra.



O Madeiøe jsem si ze zemìpisu pamato-
vala jen to, �e je to ostrov v Atlantiku
patøící k Portugalsku. A z dìjepisu pou-
ze to, �e tu poslední rakousko-uherský
císaø Karel I. pro�il
ve vyhnanství závì-
reèné mìsíce svého
�ivota a zbavený ti-
tulu i majetku tu
i zemøel. Je pohøbe-
ný v kostele Nossa
Senhora v Monte,
ètvrti v kopcích nad
hlavním mìstem
Funchalem. Pøed
kostelem stojí od
roku 2005 jeho
bronzová socha, ji�
vytvoøil portugalský
sochaø August Cid.
Karel I. je zvìènìn,
jak melancholicky
hledí dolù na moøe.
Tu�il snad svùj
blízký konec?

Madeira je opra-
vdový gan eden,
rajská zahrada. Pokud se chce èlovìk vy-
hnout jakýmkoli kulturním akcím, pak je
tento ostrov � plný kvìtù v�emo�ných ba-
rev a divoce rostoucích stromù a nejrùz-
nìj�ích keøù � ideálním místem pro dovo-
lenou. Mù�ete se procházet podél moøe
nebo putovat v závratných vý�kách stov-
ky kilometrù podél levadas, zavla�ova-
cích kanálù. V�ude nádherná svì�í zeleò.

Pøíroda tu skýtá spoustu darù, pota�-
mo produktù, které lze exportovat. A tak
mì napadlo, zda se tu na obchodu s døe-
vem, vínem, olejem a ovocem nepodíle-
li i �idé�

MADEIRA A �IDÉ
Ve Funchalu je turistické centrum, kde
lze získat bì�né informace, ke kterým
ale �idovská pøítomnost na ostrovì ne-
patøí. �ena u pøepá�ky mi v mapì za-
krou�kovala dobrou polovinu Starého
Mìsta, kde se � kdesi � mohla nacházet
synagoga. Kamarádka Hanka z Heidel-
bergu okam�itì reagovala, poslala mi
informace a v nich se objevila nejen sy-
nagoga, ale i �idovský høbitov!

Madeiru objevil portugalský moøepla-
vec Joao Gonçalves Zarco v roce 1419.
Jméno Madeira znamená v portugal�ti-

nì døevo, tedy pro místo s tak hustým
porostem pøíznaèný název. Ostrov byl
neobydlený. Postupem èasu ho osídlili
Portugalci a tì�il se zvlá�tnímu postave-

ní: nemìl status ko-
lonie, nýbr� jakési
ne úplnì rovnopráv-
né souèásti Portu-
galska.

Vzhledem k to-
mu, �e roku 1495
král Manuel I. vy-
hnal z Portugalska
vìt�inu �idù, je ne-
pravdìpodobné, �e
by se smìli usazovat
na Madeiøe.

VPortugalsku moh-
li �ít �idé bez ome-
zení teprve od roku
1821. Zhruba v té-
�e dobì pøi�li na
Madeiru �idé z Ma-
roka a etablovali se
v textilní bran�i,
zmiòována bývá
rodina Abudahar-

mova. Jako i jiné cizince je sem pøived-
lo klima, je� je pøíhodné k léèbì plic-
ních onemocnìní.

Dal�í �idov�tí pøistìhovalci se objevili
a� za více ne� sto let: v tøicátých letech 20.
století dorazilo nìkolik sefardských rodin
ze Sýrie a Libanonu, roku 1940 sem pak ze

strachu pøed vpádem nacistù uprchlo nì-
kolik �idovských obchodníkù s rodinami
z britské enklávy na Gibraltaru (na 200
osob), následováni �idy z Nìmecka, Ra-
kouska, Francie a Anglie. Vìt�ina tìchto
novì pøíchozích se �ivila vývozem vína
a madeirské krajky a dovozem náøadí v�e-
ho druhu z Anglie. Po válce ale vìt�ina
�idù ostrov postupnì opustila, dnes tu ak-
tivní �idovská obec neexistuje.

PÁTRÁNÍ 
Hledat nìco na Madeiøe vy�aduje pevnou
vùli i dobrou kondici: terén � i v hlavním
mìstì � neustále pøíkøe klesá a stoupá.

Synagogu jsme s mou prùvodkyní
Claudií na�ly. Stavba se li�í od okolních
domù a v jednom oknì lze najít zbytek
Davidovy hvìzdy, �ádný nápis. Na prù-
èelí domu jsou nalepeny asi tøiceticenti-
metrové díly puzzlu (zøejmì tu fungova-
lo hraèkáøství). Momentálnì tu je malý
obchod se zaøízením do domácnosti
a jeho mladí provozovatelé nemají po-
nìtí, kdy a jak tahle synagoga fungova-
la. Spí� projevovali zklamání nad tím,
�e jsme si nic nekoupily. 

Høbitov byl tvrdý oøí�ek. Poznamena-
la jsem si, �e se nachází v ulici Lazare-
to, nijak daleko od mìstského centra.

Rua do Lazareto se nalézá za pevností
a vede od mìstské hradby na východ. �i-
dovský høbitov musel být samozøejmì za
hranicí mìsta. Vlastnì nás nemìlo pøe-

kvapit, �e ulice prudce stoupá. Jméno do-
stala podle tyfového lazaretu, který se tu
kdysi nalézal, je úzká, provoz velmi èilý,
a dokonce tu � pøes ve�keré pochyby, zda
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NÁHROBKY NAD MOØEM
O putování za �idovskými památkami ve Funchalu

Jeden z náhrobkù nad moøem. Hrob Hermanna Horwitze, narozeného v Berlínì, bìhem rekonstrukce roku 2015.
Foto Jono David/HaChayim HaYehudim, Jewish Photo Library.

Synagoga ve Funchalu. Foto archiv.



je to vùbec mo�né � projí�dí i �lutý mìst-
ský autobus. Cestou jsme narazily na
znaèné mno�ství zavøených vrat a zpust-
lých domù, ale nápis, který jsem vidìla
u pøíslu�ného hesla na internetu, jsme ne-
na�ly. Místní nás poka�dé poslali nìkam
jinam, asi o existenci �idovského høbitova
nevìdìli. Claudia tvrdila, �e jdu èím dál
rychleji: jakmile prý pátrám po nìèem �i-
dovském, doká�u vynalo�it poslední síly.
Nakonec jsme høbitov v�ak pøeci jen ob-
jevily. Jen�e nám to nebylo moc platné.

HØBITOV
Nad vchodem lze najít oválný kamenný �tít,
na kterém prý byla mramorová tabule s ná-
pisem �dùm �ivota�. Na vratech je dnes bez-
peènostní zámek, chybí jakékoli oznaèení.
Høbitov byl zalo�en roku 1851, jak je vidìt
nad malým symbolickým reliéfem s palmo-
vými vìtvemi nad vchodem. Tøi sta metrù
ètvereèních mìlo poslou�it pro osmatøicet
hrobù, ale tolik jich tu nikdy nebylo. 

Za zdí se tyèí cypøi�e, na samotný høbi-
tov není vidìt. Tìsnì u zdi se nalézá polo-
rozboøený dùm, z jeho� oken vyènívá
kaktusovitý porost a pne se po prudké
skále k moøi. Snad dávná márnice. Stavba
i høbitov pùsobí zpustle a opu�tìnì, zdání
v�ak v tomto pøípadì klamalo�

Zimní de�tì a obèasná zemìtøesení zpù-
sobily, �e nìkterým hrobùm na okraji
pøíkré skály hrozilo, �e se zøítí dolù (a nì-
kolik se jich skuteènì zøítilo). Osudem
høbitova se proto zabývala �idovská obec
v Lisabonu, rabíni i izraelský vyslanec
v Portugalsku. Kritická situace pøivedla
mìstské radní dokonce na my�lenku, �e
by bylo mo�né pøestìhovat zdej�í nebo�tí-
ky na �idovský høbitov do mìsteèka San
Martinho. Na to ov�em nepøistoupily ra-
bínské autority. 

Roku 2015 se koneènì zaèalo s opra-
vami a èi�tìním náhrobkù, jeøáb vy-
zdvihl spadlé kusy a kameníci je znovu
osadili. Funchalské hroby pøipomínají
kamenné pohovky, na nich� samotný
náhrobek tvoøí jakýsi �podhlavník�. Je-
den z nich patøí Willymu Alexandrovi
Katzovi (1867�1945), lékaøi z Ham-
burku, jiný Hermannu Horwitzi z Ber-
lína. Poslední pohøeb se tu konal roku
1976. 

Aè byl tedy jediný madeirský �idovský
høbitov opraven, bez zdolání vysoké zdi se
na nìj dostat nelze. O tom svìdèí i zoufalé
dotazy na TripAdvisoru: �Nevíte nìkdo
náhodou, kdo má klíè od høbitova?!� To
bohu�el nevíme.

VÌRA TRNKOVÁ, Heidelberg

Vá�ený básníku!
Kdo napsal Zahradníkùv rok, tomu nelze
øíkat jinak ne� pane básníku! Tak èisté, ra-
dostné hodiny jako s touto knihou za�ívám
jinak jen ve své zahradì. Tak zaèíná dopis
datovaný 30. ledna 1933, který dostal Ka-
rel Èapek od Melanie Gaertner. Je jedním
ze souboru 559 psaní oti�tìných v knize
Karel Èapek: Pøijatá korespondence (Na-
kladatelství Lidové
noviny, Praha 2000);
v komentáøích k vy-
dané korespondenci
je odesílatelka cha-
rakterizována pouze
slovy: �ètenáøka (Ví-
deò)�. Pisatelka se
v dlouhém listu,
uvozeném obsáhlým
obdivem ke knize
Zahradníkùv rok,
zmiòuje také o svém
man�elovi, který se
jako fyziolog úèast-
nil vy�etøování vra�-
dy Ane�ky Hrùzové
v Polné v roce 1899,
co� pøi dal�ím bádá-
ní hodnì pomohlo. 

Melanie Gabriele Gaertner-Schalek se
narodila 13. bøezna 1870 v Karlínì, kte-
rý tehdy je�tì nebyl souèástí Prahy,
v domì èp. 2/156 na Karlínském námìs-
tí. Pocházela z �idovské rodiny: otec
Heinrich Schalek (1829 Mìlník � 1907
Vídeò) byl zakladatelem a majitelem in-
zertní kanceláøe, kterou provozoval ve
Vídni (pravdìpodobnì od roku 1875) na
adrese Wohlzeile 12; její matkou byla
Klara, za svobodna Ettinger, rovnì�
z Mìlníka (1845�1925 Vídeò). 

Dne 1. bøezna 1897 se Melanie ve
Vídni provdala za prof. Dr. Gustava
Gaertnera. Rodák z Pardubic (28. 9.
1855 � 4. 11. 1937) byl pøed studiem lé-
kaøství na Vídeòské univerzitì �ákem
gymnázia v Hradci Králové, a to v le-
tech 1867�1873. Tentý� ústav nav�tìvo-
val dva mìsíce star�í Antonín Èapek,
otec bøí Èapkù, v rozmezí let 1869�
1876. Gaertner získal vìhlas poznatky
o u�ití elektøiny v medicínì, vynalezl
nìkolik diagnostických pøístrojù a vìno-
val se nauce o vý�ivì (Die Fettmilch als

Nahrung für Säuglinge und Kranke,
Wien 1895), které vìnoval pozornost
i Sigmund Freud po narození své dcery.
Pøed první svìtovou válkou si man�elé
koupili ve vídeòské ètvrti Döbling vilku
se zahradou, kde pravdìpodobnì paní
Melanie Gaertnerová získávala své za-
hradnické zku�enosti, s nimi� se Karlu
Èapkovi svìøila.

V dopise Mela-
nie také pí�e: Mùj
mu� byl tím tajem-
ným fyziologem,
který v Hilsnerovì
procesu prokázal,
�e z tìla zavra�dìné
nezmizela �ádná
krev. T. G. Masaryk
coby èlen vídeò-
ského parlamentu
5. 12. 1907 pøed
poslanci k Hilsne-
rovì aféøe mj. pro-
hlásil: �...jsou to
úplnì fale�né pøed-
stavy, �e mrtvola
by mohla být úplnì
bez krve; krátce,
obrátil jsem se také

na evropské odborníky, kteøí mi potvrdi-
li mé fyziologické pochybnosti [...].�
O inkognito povolaných znalcích se
zmiòuje vysvìtlivka ke kapitole �idov-
ská lekce v knize Kafka / Rané roky od
Reinera Stacha: �Neutrální lékaø�tí
znalci posléze ,bezkrevnost� popøeli.
Lékaøovo jméno bylo vedle Hilsnerova
v dostupném tisku zmínìno jen jednou,
a to v souvislosti s pøípravou natáèení
filmu o vra�dì v Polné.� 

Pozoruhodná je také jedna ze závì-
reèných vìt dopisu M. Gaertnerové:
Nìmecko ztrácí pøita�livost tím svým
nesmyslem s Hitlerem a panským klu-
bem. Srovnáme-li datum, kdy byl do-
pis psán, a datum, kdy byl Hitler jme-
nován kancléøem, je shodné: 30. 1.
1933.

Více se o Melanii Gaertnerové za-
tím nepodaøilo vypátrat. Budi� ales-
poò tìmito nìkolika øádky roz�íøeno
poznání o jedné z pisatelek Karlu Èap-
kovi.

MILAN PALÁK
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KDO BYLA
MELANIE GAERTNEROVÁ 
O jedné pisatelce dopisu Karlu Èapkovi

Melanie Gaertnerová. Foto archiv.
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URI ORLEV se narodil v roce 1931
jako Jerzy Henryk Orlowski v �idov-
ské asimilované rodinì ve Var�avì.
Jeho otec, lékaø a dùstojník polské
armády v záloze, byl na poèátku dru-
hé svìtové války
poslán na ruskou
frontu, a Orlev
pak pro�il èást
války se svou mat-
kou a bratrem ve
var�avském ghet-
tu. Po matèinì
smrti v roce 1943
se pøíbuzným da-
øilo chlapce je�tì
nìkolik mìsícù
skrývat, nakonec
v�ak v�ichni puto-
vali do koncent-
raèního tábora
Bergen-Belsen. Or-
lev pøe�il a v roce
1945 ode�el do Haify, kde se pozdìji
setkal s otcem.

Uri Orlev je autorem více ne� tøiceti
titulù: nejznámìj�í jsou jeho knihy pro
dìti a mláde� o holokaustu, které byly
dosud pøelo�eny do více ne� tøí desítek
jazykù. V roce 1996 získal presti�ní
Mezinárodní cenu Hanse Christiana
Andersena, v USA napøíklad � za Ost-
rov v Ptaèí ulici � Cenu Edgara Allana
Poea udílenou za napínavé pøíbìhy.
V èe�tinì mu prozatím péèí nakladatel-
ství Práh vy�ly dvì knihy: Ostrov v Pta-
èí ulici a Bì�, chlapèe, bì�, obì v pøe-
kladu Lenky Bukovské, k vydání se
pøipravuje kniha tøetí. Uri Orlev
s man�elkou byli hosty pra�ského kvìt-
nového mezinárodního veletrhu Svìt
knihy.

Pane Orleve, o holokaustu pí�ete vý-
hradnì z pohledu dítìte. Proè tomu
tak je? A plynou z toho podle vás nì-
jaká omezení co do detailního zobra-
zování hrùz èi �t�astných koncù?
Psát o holokaustu z pohledu dospìlé-
ho nemù�u u� proto, �e bych z toho
mìl strach � a nehodlám o nìm z po-
hledu dospìlého ani moc pøemítat.
Dospìlí pøe�iv�í si toti� nejvíc pama-
tovali utrpení, dìs a zoufalý pocit zod-

povìdnosti za dìti, zatímco já si spí�
vybavuju to, jak jsem si s bratrem hrál
s cínovými vojáèky na válku � nebo
na Tarzana. Dìtská mysl podle mne
pøíbìhy z doby �oa s hrùznými detaily

nezvládne � prostì
se v�em tìm hrù-
zám uzavøe, co� je
jakási pøirozená
obrana i proto, �e
se s nìèím tako-
vým dìti nedoká-
�ou ztoto�nit.
Kdy� jenom popí-
�ete, jak byly vy-
hlazeny miliony
lidí, nic to pro útlý
vìk neznamená.
Nìco to zaène
znamenat a� ve
chvíli, kdy se dìti
dozvìdí, jaký byl
�ivot jednotlivce

pøedtím, jakou mìl rodinu a jaké pøá-
tele, jaké bylo jeho bì�né bytí, a a�
pak to dává smysl: kdy� zlo srovnáte
s dobrem, zatímco popis samotných
hrùz je, s nadsázkou øeèeno, a� jakási
pornografie. A co se �t�astných koncù
týèe, sám jsem je mìl jako chlapec
v knihách spolu s dobrodru�stvím
hroznì rád, a navíc pøiznávám, �e je
mám rád i teï: vìøím toti� a chci uká-
zat, �e v�dycky existuje aspoò nìjaká
nadìje a budoucnost, nìco, co bude
lep�í a mù�e se to opravdu stát.

Jaké postavení mají podle va�eho
názoru pøe�iv�í v souèasné izraelské
spoleènosti?
Nejprve bych chtìl zdùraznit, �e je jich
poøád je�tì dost � a �e urèitì netvoøí ni-
jak homogenní skupinu. Spousta z nich
dokázala pøekonat to, co se jim stalo,
a mìli bohatý a plodný �ivot i kariéry:
zalo�ili rodinu a jako spisovatelé, hu-
debníci nebo historici � a v podstatì je
tu asi zastoupena ka�dá profese � se
proslavili èasto i za hranicemi Izraele.
Ov�em na druhé stranì nemálo pøe-
�iv�ích tráví svá poslední léta o samo-
tì a v chudobì, a to navzdory tomu, �e
novináøi a dal�í veøejnì èinné osoby
ustaviènì kritizují vládu a celý ban-

kovní sektor; penìz je tu pøece dost,
ale na�e oficiální místa je zjevnì radì-
ji utrácejí za rùzné ceremonie spojené
s pøipomínáním holokaustu ne� na sa-
motné pøe�iv�í. A za druhé bych zopa-
koval obecnì známou vìc, �e na po-
èátku nechtìli pøe�iv�í mluvit � u�
proto, �e si mysleli, �e jim to nikdo
neuvìøí. A svùj hlas neváhali pøidat,
a� kdy� o holokaustu zaèali psát jak
vìdci, tak spisovatelé. I kdy� je prav-
da, �e dodnes se setkávám s Izraelci,
kteøí se mi svìøují, �e v jejich rodi-
nách vládne mlèení � a neprolomila
ho ani generace vnukù, kteøí zjistili,
�e mají tajemství a fascinující pøíbìhy
ve vlastní rodinì, a jejich� zásluhou
vznikla zejména v poslední dobì pìk-
ná øádka dokumentárních filmù.

A kdy� u� jsme se toho tématu do-
tkli: jak by se vùbec mìl dnes pøipo-
mínat holokaust?
Mùj osobní názor je, �e nejrùznìj�ích
ceremonií a obøadù, jimi� se holokaust
pøipomíná v Izraeli a v �idovských ko-
munitách mimo Izrael, je dost. Co se
pak vzdìlávání týèe, myslím si, �e by-
chom v mojí vlasti mìli intenzivnìji
debatovat o lidských právech na celém
svìtì: mìli bychom otevøít svá srdce
a své mysli tak, abychom si spoleènì
s na�imi dìtmi uvìdomili, kolik je po-

øád na svìtì utrpení� V téhle souvis-
losti bych rád zdùraznil, �e mì jednou
pozvali na diskusi na Sardinii � a to

SROVNAT ZLO S DOBREM
Rozhovor s izraelským spisovatelem Uri Orlevem

Uri Orlev. Foto archiv.
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sice do malé vesnice, kde ani nikdy ne-
�il �ádný �id. A kdy� jsem se jich ze-
ptal, proè se se mnou vùbec chtìjí ba-
vit, odpovìï znìla zhruba následovnì:
holokaust pøece není jenom �idovské
trauma, je to trauma celého lidstva,
a my chceme na�e
potomky vychovat
tak, aby to pochopili.
A ani� to ten èlovìk,
který to øekl, tu�il,
mluvil mi z du�e.

O holokaustu jste
hodnì debatoval
i se ètenáøi mimo
západní kulturu:
tøeba v Japonsku.
Kladlo vám tam
publikum pøekva-
pivé otázky?
Jedna �ena, která
pøe�ila jadernou zkázu
v Hiro�imì, mi polo-
�ila dotaz, zdali svr-
�ení atomové zbranì není toté� jako
to, co nacisté udìlali s �idy. Na co�
jsem jí odpovìdìl, �e na úrovni osob-
ního utrpení to je rozhodnì toté�:
kdy� lidé trpí, tak trpí, a na tom, jestli
to zpùsobila atomová zbraò, kulka,
hlad nebo tyfus, skuteènì nezále�í.
Ov�em z historického hlediska je to
nìco naprosto nesoumìøitelného: dù-
vody tu pøece byly zásadnì odli�né.
A je�tì lépe mi svou otázkou rozdíl-
nost japonské kultury a zpùsobu my�-
lení ilustrovala jedna holèièka, která
chtìla vìdìt, jak je mo�né, �e kdy�
jsem nejstar�í syn lékaøe, nestal jsem
se taky lékaøem. A já jsem jí na to
øekl, �e jsem mìl ��tìstí�, proto�e vy-
pukla válka a rodièe mì nemohli nutit,
abych �el studovat medicínu: a tak
jsem se mohl stát, èím jsem si pøál.

Bìhem va�eho �ivot pro�el Stát Iz-
rael mnoha zmìnami. Které z nich
byste vy sám vnímal jako zásadní?
Tak za prvé role nábo�enství � tlak
nábo�enských stran a skupin je v dù-
sledku souèasné politické situace ne-
skonale vìt�í ne� na poèátku, v dobách
zalo�ení státu. Já osobnì nábo�ensky
zalo�ený nejsem, a vnímám to tedy
pouze negativnì � co� se ale samo-
zøejmì nedá tvrdit o nábo�ensky za-
lo�ených lidech, kteøí to vidí jako

zmìnu k lep�ímu. A pak pøechod od
svého druhu socialismu ke kapitalis-
mu a následný pøíklon k pravici �
který podle mì nastal hlavnì poté, co
zaèala okupace. A to je, myslím, zá-
sadní moment, který na�i spoleènost

zmìnil k hor�ímu:
v otázce lidských
práv a vùbec v tom,
jak nahlí�íme na
druhé lidi.

A poslední otázku
dovolte zase lite-
rární. Mnoho èes-
kých intelektuálù si
stì�uje, �e na�e dìti
ètou v digitálním
vìku poøád ménì
a ménì, a doslova
se hrozí budouc-
nosti. Vidíte to stej-
nì?
Myslím si, �e za
mého �ivota byla

podobným pøedìlem, jako jsou dnes
mobily a poèítaèe, televize. A tehdy
stejnì jako teï zále�elo na jednotli-
vých rodinách, jestli se v nich bude
i dál èíst a k èemu se v nich bude vy-
chovávat. A pokud mohu soudit z do-
pisù od dìtí, které u� bezpoèet let do-
stávám, dìti poøád ètou. A poøád se
dokonce chtìjí stát spisovateli, i kdy�
èasto mají � zøejmì pod vlivem toho,
co slibují inzeráty na nejrùznìj�í kur-
zy tvùrèího psaní � velmi naivní pøed-
stavy. 

Nedávno mi tøeba napsalo jedno
dítì a prosilo o radu, jak se stát spiso-
vatelem, a kdy� jsem odpovìdìl, �e
by mìlo hodnì èíst a psát a pak
o v�em dùkladnì pøemý�let, rozhoøèe-
nì mi odepsalo, �e jsem vùbec nic ne-
pochopil: spisovatelem se toti� chce
stát hned. A � co� je pro mì snad je�tì
dùle�itìj�í � pøíbìhy poøád doká�ou
chytit mláde� za srdce. Jednou mi tøe-
ba napsal jeden èerno�ský chlapec,
jak niternì se ztoto�nil s Ostrovem
v Ptaèí ulici, proto�e sám za�il nìco
podobného. A sice to, �e mu na ulici
zastøelili bìhem �arvátky gangù bra-
tra, a jak stra�nì byli smutní jeho rodi-
èe a jak zdrcený byl i on � a odnesl si
tak z mého pøíbìhu nìco, co bych já
sám ani neèekal.

HANA ULMANOVÁ

STUPAVA
(dokonèení ze str. 9)

Podlaha v hlavnej modlitebni a �en-
skej galérii boli v 60. rokoch vyliate
betónom, èo je e�te aj dnes jednou
z hlavných príèin pretrvávajúcich pro-
blémov s vlhkost�ou objektu. Výrazne
bola naru�ená aj celková statika syna-
gógy a hrozil jej bezprostredný zánik.

V roku 2006 sa budove zaèala veno-
vat�nezisková organizácia Jewrope. Jej
hlavnou náplòou sú bádate¾ské projekty,
spojené s dokumentovaním dejín �idov-
ského etnika na Slovensku, snaha o zá-
chranu �idovského kultúrneho dediè-
stva, ako aj v�eobecno-prospe�né slu�by
za úèelom nábo�enskej a etnickej zná-
�anlivosti v oblasti rozvoja duchovných
a kultúrnych hodnôt �idovských komu-
nít. Vïaka finanènej podpore súkrom-
ných sponzorov, MK SR, Rothschild
Foundation, World Monuments Fund,
ÚZ �NO a iných a najmä vïaka osobnej
iniciatíve a nasadeniu �tatutára Jewrope
Tomá�a Sterna sa podarilo zaèat�s kom-
plexnou rekon�trukciou synagógy. Jej
hlavná etapa bola ukonèená v roku
2008, pri príle�itosti 205. výroèia posta-
venia synagógy. Slávnostného aktu sa
vtedy zúèastnili, okrem asi 200 hostí,
hlavný kántor viedenskej �idovskej obce
�muel Barzilai s chlapèenským zborom,
ako aj zástupcovia �idovskej komunity
a diplomatického zboru. 

V roku 2013 získal Jewrope prestí�-
ne Ocenenie za príkladnú obnovu histo-
rických objektov v Bratislavskom kraji,
ktorú ka�doroène ude¾uje Academia Is-
tropolitana Nova v partnerstve s Brati-
slavským samosprávnym krajom. Vïa-
ka spolupráce Jewrope s Jaroslavom
Klenovským a Danielom Polakovièom
z pra�ského �idovského múzea sa v ro-
koch 2015�2016 zmapoval miestny �i-
dovský cintorín a realizovala sa paspor-
tizácia v�etkých zachovaných, viac ako
1500 náhrobných kameòov. Výsled-
kom bude onedlho sprístupnená on-line
databáza získaných údajov. V priesto-
roch synagógy sa vïaka rozsiahlej, stá-
le v�ak e�te neukonèenej obnove nie-
ko¾ko rokov konajú poèetné kultúrne
a spoloèenské podujatia, výstavy a kon-
certy. V najbli��ích mesiacoch by mala
byt�otvorená aj stála výstava dejín �i-
dovskej komunity v Stupave.

(ts, dp)
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V budovì bývalého Národního shromá�-
dìní poøádalo Národní muzeum 11. dub-
na mezinárodní konferenci Muzeum pro
náv�tìvníky II: tradièní i nové formy ko-
munikace a prezentace. Vystoupil na ní
i zástupce �idovského muzea v Praze
(�MP), aby profesní komunitì pøedstavil
práci muzea se sociálními sítìmi a mo-
derními technologiemi pøi komunikaci
s náv�tìvníky. Tento text struènì rekapi-
tuluje, jak pra�ské �idovské muzeum
v uvedených oblastech pùsobí.

Základním pøedpokladem pro rozvoj so-
ciálních sítí se stala nová podoba webo-
vých stránek �MP. V modernizované po-
dobì (www.jewishmuseum.cz) byly
spu�tìny v lednu 2015 a prùbì�nì jsou vy-
lep�ovány. Ve své souèasné podobì splòují
základní po�adavky moderních webových
prezentací: jsou dobøe vyu�itelné tablety
a chytrými telefony, pøehledné, s kalendá-
øem a e-shopem. V�echny informace jsou
èesky i anglicky, jako základní informaèní
kanál jsou v�dy propojeny se sociálními
sítìmi muzea. Mìsíènì web �MP registru-
je desetitisíce u�ivatelù. Z hlediska pou�ití
sociálních sítí platí stránky za základní in-
formaèní kanál a jsou v�dy nìjakým zpù-
sobem propojeny. 

Hlavní sociální sítí, kterou �MP pou-
�ívá, je Facebook. Dùvodem je jeho vel-
ké roz�íøení, ale také èetné mo�nosti,
které nabízí. Objevují se zde v zásadì
v�echny aktuality spojené s muzeem,
upozoròuje na blí�ící se kulturní poøady,
souèástí jsou fotogalerie i videa. Hlavní
obsah muzejního Facebooku tvoøí kul-
turní akce, kterých se jen v dubnu 2017
v pra�ské a brnìnské poboèce Oddìlení
pro vzdìlávání a kulturu uskuteènilo 14.
Prostøednictvím Facebooku, který je ak-
tualizován prakticky dennì, je mo�né
té� posílat do muzea zprávy a dotazy,
dohledávat uplynulé události a pøehrá-
vat propagaèní videa. V souèasnosti má
profil muzea pøes 4500 fanou�kù a tento
poèet stále stoupá. 

V poslední dobì dochází také k posí-
lení role Facebooku jako nositele re-
klamního sdìlení, nebot� toto médium
umo�òuje velmi detailnì urèit, komu se
reklama bude zobrazovat. Velmi popu-
lární byl napøíklad pøíspìvek propagují-
cí muzejní Spoleènost pøátel, jeho� zve-
øejnìní se pozitivnì odrazilo v navý�ení
poètu jejích èlenù. 

Pozitivem Facebooku je mo�nost zís-
kat bezprostøední ohlas u�ivatelù nebo
zpøesnit pøedané informace. Rozporupl-
nou skuteèností zùstávají komentáøe
pod pøíspìvky, nebot�v minulosti se vy-
skytly i pøípady hrubého osoèování. 

�MP je dále zastoupeno na síti YouTu-
be, která umo�òuje pøehrávání videí. Ob-
sah muzejního profilu zde lze rozdìlit do
dvou èástí. V té první se lze podívat na de-
set propagaèních videí pøedstavujících mu-
zejní expozice a té� dvacetiminutový do-
kument o muzeu z roku 2011. Druhou
èástí jsou videozáznamy z diskusí s pamìt-
níky, které vznikly v rámci cyklu Na�e 20.
století. Videa na YouTube kanálu �MP

mají více ne� 28 000 zhlédnutí. Propagaè-
ní videa je mo�né nalézt i na Facebooku. 

Zatímco dvì uvedené sítì jsou zamì-
øené více na èeského pøíjemce, v pøípa-
dì sítí Twitter a Instagram se �MP obra-
cí spí�e k mezinárodnímu publiku. 

Twitter je sít�umo�òující sdílení infor-
mací v rámci omezeného poètu znakù.
Muzeum ji pou�ívá zejména pro infor-
mování o aktuálním dìní a obsahem
jsou krátká sdìlení doprovázená foto-
grafiemi. Instagram je sít� urèená pro
sdílení obrázkù s krátkými popiskami.
V souèasné dobì muzeum takto komu-
nikuje s více ne� 500 u�ivateli. V rámci
této sítì lze sdílet i videa. 

TripAdvisor je nejvìt�ím recenzním
portálem cestovního ruchu na svìtì. V je-
ho rámci lze hodnotit památky (ale i res-
taurace èi hotely) pomocí hvìzdièek
a k hodnocení té� pøipsat recenzi. Profily
muzea na tomto portálu vznikaly prùbì�nì
na základì vyjádøení a aktivity náv�tìvní-
kù ji� v minulosti. Celkem se ustálilo �est

profilù: zvlá�t�k jednotlivým synagogám
ve správì muzea, k Starému �idovskému
høbitovu a té� pro muzeum jako celek.
Poèátkem roku 2015 jednalo muzeum
s centrálou spoleènosti v Londýnì, která
po del�ím ovìøování pøiznala �MP právo
vystupovat u tìchto profilù jako správci
památky, a tedy i odpovídat na recenze.

Celkem bylo zatím zaznamenáno na 7000
recenzí a na ka�dou z nich vèetnì nìkolika
kritických vyjádøení muzeum odpovìdìlo.
Stì�ejní podíl pøi tom patøil dobrovolníkùm,
kterým za jejich práci patøí velký dík. �MP
obdr�elo od spoleènosti TripAdvisor øadu
ocenìní, napøíklad Certifikát výjimeènosti,
který získávají pouze organizace, které dostá-
vají od cestovatelù z celého svìta dlouhodobì
vynikající recenze. 

Profily se umíst�ují na pøedních místech
oblíbenosti v hlasování náv�tìvníkù, napøí-

klad �panìlská synagoga je na dvacátém
místì. Profily muzea patøí na TripAdvisoru
té� k nejrecenzovanìj�ím památkám, které
náv�tìvníkùm odpovídají. Takto otevøený
pøístup pøispívá k hodnovìrnosti muzea
a nápravì mo�ných chyb. Pro muzeum je
cennou zpìtnou vazbou jeho èinnosti, jedi-
nou vyjma pøímých zpráv náv�tìvníkù
a vyjádøení v náv�tìvních knihách.

Správa sociálních sítí muzea pøiná�í
mnohá specifika: nutnost výsti�nì se
vyjádøit na malém prostoru, rychle rea-
govat na dotazy a v neposlední øadì pøi-
dávat obsah i mimo bì�nou pracovní
dobu a pracovní dny. �MP si uvìdomuje
dùle�itost této komunikace, a proto vy-
èlenilo èást úvazku jednoho zamìstnan-
ce pouze pro tyto úèely. 

U�ívání sociálních sítí a pochopení
jejich mo�ností pøedstavují pro �MP
jako moderní instituci i do budoucna
velkou výzvu; jsou nezbytnou slu�bou
pro náv�tìvníky a dùle�itou souèástí
vlastní prezentace. JIØÍ TEJKAL

SOCIÁLNÍ SÍTÌ V ÈINNOSTI 
�IDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

�idovské muzeum v Praze, administrativní budova a �panìlská synagoga. Foto archiv.



I kdybychom nechtìli navázat na téma
�estidenní války z èervnového Rch,
okolnosti by nás k tomu pøimìly. Jednak
proto, �e Izrael neza�il událost s velkým
U. Je fakt, �e ho na své první zahranièní
cestì nav�tívil nový americký prezident
Donald Trump. Je fakt, �e v Jeruzalémì
se jako první cizí státník pomodlil u Zá-
padní zdi. Ale jinak nepøinesl nic pøelo-
mového, o èem by se ji� nepsalo.

A je tu i druhý dùvod: 50. výroèí �esti-
denní války �vygenerovalo� tolik rùz-
ných postøehù, èlánkù, vzpomínek èi
analýz, �e svým objemem i významem
pøekraèují bì�ný provoz, jak se øíká.
Proto by byl høích je nereflektovat.

FOTKY JAKO DÙKAZY
Izraelce zaujmou témata jako roz-
hovory s tøemi bývalými para�utis-
ty, kteøí 7. èervna 1967 do�li k Zá-
padní zdi a byli zachyceni na slavné
fotografii. Její autor David Rubin-
ger zemøel letos 2. bøezna, ale ti tøi
vojáci stále �ijí. Jeden z nich, Jic-
chak Jifat, vzpomínal i na kameru
Èeské televize.

Svìt zase zaujmou vzpomínky Me-
rona Medziniho (pøed 50 lety vedl
vládní tiskový úøad) na webu Fathom.
Pøekvapí u� to, �e Izrael byl do po-
slední chvíle mimo pozornost. Clifton
Daniels, reportér listu New York Ti-
mes, dorazil na oslavy Dne nezávis-
losti 15. kvìtna 1967 � a vzápìtí od-
jel, nebot� si myslel, �e není dùvod
v zemi setrvat. Ta historka ilustruje,
nakolik pøi�la válka pøekvapivì.

Po jejím zaèátku ale dorazily
davy �urnalistù. Vláda jim vycházela
vstøíc a vojenskou cenzuru brala na leh-
kou váhu. Umo�nila rozhovory s povo-
lanými zálo�níky v jejich základnách
i úèast reportérù pøímo u bojujících jed-
notek. Tak vznikla i jiná ikonická foto-
grafie této války: vojáka se samopalem
osvì�ujícího se ve vodì Suezského prù-
plavu mohl vidìt celý svìt na obálce
magazínu Life. Medzini ale pøipomíná,
�e snímek dokládá i poru�ení rozkazu:
ministr obrany Mo�e Dajan vojákùm za-
kázal pøibli�ovat se pøímo ke kanálu.

Leè celkový spoleèenský obraz �esti-
denní války a jejích dopadù vysvìtlují
spí�e texty v americkém tisku � soustøe-
ïují se na to, co z dne�ního pohledu pù-
sobí jako dùle�ité a stále aktuální.

JAK SI ZÍSKAT AMERIKU
Právì tím zaèíná svùj èlánek Michael
Oren v listu New York Daily News. Oren
je historik i zku�ený diplomat (bývalý
velvyslanec Izraele pøi OSN). Vychází
z teze, �e v�echny války, je� se výraznì
zapsaly do historie, se nevyhnutelnì stá-
vají i válkami o historii. Je�tì ne� utich-
nou zbranì, zaèíná spor o to, zda byly
oprávnìné a jejich vyznìní pøínosné.
Jen málo válek tuto tezi dokládá tak jas-

nì jako válka �estidenní. A je�tì nikdy
nebyl spor o ni a její vyznìní � o právu
Izraele na bezpeènost a po�adavku Pa-
lestincù na vlastní státnost � tak vyost-
øený jako nyní, pøi jejím 50. výroèí.

Jedna strana trvá na tom, �e Arabové ni-
kdy neohrozili Izrael tak vá�nì, aby podní-
tili jeho územní expanzi. Protiargument
zní, �e Izrael nemìl jinou volbu ne� boj
a a� tato obranná válka mu zajistila bezpeè-
né hranice, dùle�itá spojenectví a po letech
i mírové smlouvy (my�leno s Egyptem
v roce 1979 a s Jordánskem v roce 1994).

Pøenesme se do jara 1967. Izrael byl
státeèek s 2,7 milionu obyvatel (dnes
8,7 milionu) a v neju��ím místì mìøil 14
kilometrù. Nemìl silné spojence. Sovìti
vyzbrojili Egypt, Irák a Sýrii. Amerièa-

né Saúdskou Arábii a Jordánsko. Izrael
se spoléhal de facto jen na Francii, ale ta
své sympatie právì pøepøahala ve pro-
spìch arabských zemí. Není divu, �e
kdy� se Izrael rozhodl pro preventivní
útok, poèítal s nejhor�ím. Vláda nechala
rozdat plynové masky a vykopat na de-
set tisíc hrobù pro padlé vojáky.

Následné vítìzství mìlo �ir�í dopady
ne� jen vojenské. Jak pí�e Oren, upozor-
nilo Washington na to, �e existuje de-
mokratická, proamerická blízkovýchod-
ní zemì, je� právì porazila nìkolik
Moskvou vyzbrojených armád. To byl

hlavní dùvod pro americko-izrael-
ské spojenectví, je� trvá dosud.

Vítìzství povzbudilo �idovskou
identitu od Ameriky a� po Sovìtský
svaz (první alija zaèala pár let poté).
A povzbudilo té� identitu palestin-
skou. A� do roku 1967 nikdo ne-
mluvil o palestinském státì, bralo se
jako samozøejmost, �e Palestinci
�ijí pod svrchovaností Jordánska
(na Západním bøehu) a Egypta
(v Gaze). Teprve �ok z �estidenní
války vyvolal zmìny a volání po pa-
lestinském státì.

Ale kdo by si myslel, �e v�e mù�e
vyøe�it návrat do situace z 4. èervna
1967, pro toho má Oren dost pøe-
svìdèivý argument: tehdy vedla
hranice se Sýrií pouhých deset met-
rù od jezera Kineret � zkuste si
pøedstavit, �e by souèasná obèanská
válka v Sýrii se svým krveprolitím,
chaosem i radikálním islamismem
probíhala tak blízko jádra Izraele.

KDE JE PALESTINSKÝ SADAT
V New York Times se Bret Stephens
(nová posila, kdysi vedl Jerusalem

Post) vyrovnává s otázkou okupace pa-
lestinských území. Izrael není národ
svìtcù a dìlá chyby. Tou nejvìt�í je roz-
�iøování osad na Západním bøehu za
velké bloky. Ale ne� se zaènete trápit
�50 lety okupace�, pí�e Stephens, tak si
pøipomeòte pár vìcí.

Nebyla by �ádná okupace ani osady,
kdyby Egypt pøed 50 lety nevyprovoko-
val válku. Èi kdyby v tom �mezinárodní
spoleèenství� Izrael nenechalo. Èi kdyby
Jordánsko neignorovalo jeho výstrahy.
�V roce 1967 �el Izrael do války proti ne-
pøátelùm, kteøí odmítali mír,� uzavírá
Stephens. �Pak aspoò Egypt na�el svého
Sadata. Drama �estidenní války se uza-
vøe, a� toho svého najdou Palestinci.�

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Para�utisté ve Starém Mìstì, Jeruzalém, 6. èervna 1967. Foto archiv.



Internetoví giganti jako Facebook nebo
YouTube kladou èím dál vìt�í dùraz na
boj proti nenávistnému obsahu. Podle
analýzy Evropské komise se mazání ne-
legálních pøíspìvkù výraznì zlep�ilo �
napøíklad na Facebooku se oproti prosin-
ci zefektivnilo dvojnásobnì. Zároveò se
ukázalo, �e 40 procent nenávistných
pøíspìvkù na internetu je
zamìøeno na uprchlíky
nebo muslimy. Ka�dý de-
sátý pak proti �idùm. (eur-
activ.cz. 1. 6.) !!�ivotní
osudy poslední man�elky
Adolfa Loose, otce mo-
derní architektury, pøed-
stavuje výstava �Klára
Becková-Loosová, svìd-
kynì jedné epochy�, která
je k vidìní do 31. srpna v prostorách Sta-
ré synagogy v Plzni. Klára Becková-
-Loosová se narodila v roce 1904 v Plzni
do bohaté �idovské rodiny, která patøila
mezi Loosovy zákazníky. Sòatek s Adol-
fem Loosem uzavøela i pøes nesouhlas
rodièù, stala se jeho tøetí a poslední man-
�elkou. Zvolila si dráhu fotografky, ale
její krátký �ivot pøervala druhá svìtová
válka. Zemøela na poèátku roku 1942
v koncentraèním táboøe v Rize (Mf
DNES, 6. 6.) !!Právo pøijímat do mìsta
�idy, kteøí se v Brnì chtìli usadit, získali
pøedstavitelé mìsta od tehdej�ího morav-
ského markrabìte a pozdìj�ího èeského
krále Karla IV. pøed 672 lety. �Ustanovení
souviselo s pronásledováním �idovského
obyvatelstva v Nìmecku v letech 1339
a� 1349,� zmínila v Internetové encyklo-
pedii Brna historièka Hana Jordánková.
(Brnìnský deník, 6. 6.) !!Leti�tì Václa-
va Havla v Praze se od ostatních meziná-
rodních leti�t�pøíli� neli�í. I tady najdete
kavárny, obchody, restaurace, smìnárny,
vyhlídkovou terasu, leti�tní salonky
nebo tøeba malou tichou místnost s nì-
kolika �idlemi a stolkem plným knih,
kterou podle mluvèí ruzyòského leti�tì
Mariky Janou�kové vyhledávají hlavnì
cestující z muslimských zemí a Ruska.
Øeè je o modlitebnì. Ta se nachází jak
v Terminálu 1, tak v Terminálu 2. Míst-
nost je otevøená nonstop a v jednu chvíli
se tu tak mohou modlit spoleènì køest�a-
né, �idé, muslimové, buddhisté nebo
tøeba hinduisté. (info.cz, 8. 6.) !!Nelly
Prezmah, rozená Guttmannová, dcera

posledního pacovského rabína Nathana
Guttmanna, pøijela na krátkou náv�tìvu
mìsta, kde pro�ila dìtství. Jedenadeva-
desátiletá pamìtnice, která pøe�ila holo-
kaust a po roce 1948 se usadila v Izraeli,
neskrývala emoce. �Jsem z toho, co tady
vidím, velice rozèílená,� øekla bez váhá-
ní, kdy� vstoupila do znièené synagogy.

Dojmy byly o to silnìj�í,
�e si okam�itì vybavila
a popsala interiér synago-
gy, jak jej znala ze svého
dìtství v �t�astných pøed-
váleèných èasech. Do Pa-
cova pøi�la rodina, kdy�
bylo malé Nelly jeden
a pùl roku, a na dìtství ve
mìstì má jen krásné
vzpomínky. Zlom pøi�el

se zaèátkem války v roce 1939. Od od-
chodu do Izraele byla Nelly Prezmah
v Pacovì potøetí. (jihlavsky.denik.cz,
9. 6.) !! V Polsku vznikne nové mu-
zeum �Spravedlivých z Osvìtimi�. Bude
vyprávìt pøíbìhy Polákù, kteøí za války
pomáhali �idùm. Nové muzeum prosa-
zuje konzervativní vláda, která se sna�í
zpochybòovat skuteènost, �e se hodnì
Polákù na holokaustu také podílelo, co�
znovu rozproudilo debatu na tohle citli-
vé téma. (zpravy.rozhlas.cz, 14. 6.) !!
Patnáctého èervna zemøel ve vìku 91 let
sochaø Olbram Zoubek. Mezi jeho nej-
významnìj�í díla patøí pomník obìtem
komunismu na pra�ském Petøínì, který
tvoøí sedm postav na schodi�ti, cena
Kristián, kterou vytvo-
øil pro filmový festival
Febiofest, soubor soch
rozmístìných v Klá�-
terních zahradách v Li-
tomy�li a památník
kromìøí�ským obìtem
holokaustu v místì bý-
valé synagogy (Mf
DNES, 16. 6.) !!�Bojové jednotky jsou
trvale umístìny ve významných brusel-
ských budovách ji� od útokù v Paøí�i
v roce 2015,� øíká agenturní zpráva.
�To není Bagdád, Izrael za intifády èi
Belfast éry ,troubles�. To je metropole
samotné EU. Opakujme stále znovu: ni-
kdo soudný nemù�e tvrdit, �e islám kau-
zálnì souvisí s terorem. Ale kdo odmítá
vidìt jakoukoliv souvislost mezi migrací
muslimù a sociálními patologiemi vèet-

nì d�ihádu, vzdaluje se racionalitì i uva-
�ování vìt�iny volièù,� pí�e Z. Petráèek
v LN (22. 6.). !! ��idovská komunita
Velké Británie se cítí být v existenèním
ohro�ení. Projevy proti�idovské nevra�i-
vosti strmì narùstají a podle listu The
Guardian z 2. února 2017 je intenzita
útokù nejvy��í v dìjinách zemì. Deník,
aè levicový, za jednu z rozhodujících
pøíèin pokládá programové proti�idov-
ské �tvaní Labour Party. A to znamená,
�e u� neplatí slavný Churchillùv aforis-
mus: ,Antisemitismus u nás není a být
nemù�e, nebot�se nepokládáme za hlou-
pìj�í ne� �idé.� �idé se v mezidobí sotva
stali chytøej�í � to� asi Britové museli
náhle zhloupnout,� pí�e Jefim Fi�tejn
v èlánku Nová nedobrá Anglie. (Reflex
22. 6.) !! Josef Èerka�yj je pøátelský
ukrajinský ortodoxní �id s typickou
dlouhou bradou. Je�tì nedávno slou�il
v dobrovolnickém praporu vojenské po-
licie Dnìpropetrovsk-1, který úzce spo-
lupracuje se v�emi jednotkami vèetnì
Pravého bloku. Teï u� místo kala�niko-
va nosí úøednickou ta�ku mìstského za-
stupitele ve východoukrajinské metropo-
li Dnipro. Øíká, �e s nenávistí kvùli
svému �idovskému pùvodu se ve válce
setkal jen jednou. Grigorij Pivovarov je
dal�í �id a potvrzuje Josefova slova.
Slou�í jako kulometník v praporu Ajdar.
Grigorij mìl pøed válkou nejblí�e k pan-
káèùm a øíká, �e on sám vnímá pøesnì
opaèný trend: válka na východní Ukraji-
nì zahlazuje etnickou a rasovou nesná-
�enlivost. Na frontì jsou i nejhor�í na-
cionalisté nuceni bojovat bok po boku
s tìmi, které kdysi mlátili na ulicích.
A èelit spoleènému nepøíteli. V�echno

ostatní je druhoøadé.
A jestli vydr�í bratrství
�idovského pankáèe
s nacionalisty i po válce?
Grigorij neví. (Z repor-
tá�e T. Forró. aktualne.
cz, 22. 6.) !!Hranice �
Po stopách hranických
�idù se mohou zájemci

vypravit s prùvodcem v rámci komento-
vané �idovské prohlídky. �Prohlídka na-
bídne magickou atmosféru �idovského
høbitova, upozorní na místa, kde kdysi
fungovaly �idovské továrny, kde byly �i-
dovské láznì,� øekl mluvèí mìsta Petr
Bakovský. Náv�tìvníci se také dozvìdí
o hranických stolpersteinech a historii
a architektuøe synagogy. (Hranický tý-
den, 23. 6.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 20 lety, 7. èervence 1997, zemøel
v Paøí�i básník, pøekladatel a publicista
IVO FLEISCHMANN (nar. 21. 6. 1921
v Praze). Pocházel z èesko-�idovské rodi-
ny advokáta, a jak pí�e Fleischmannova
man�elka fotografka Sta�a (roz. Jílov-
ská)ve svých vzpomínkách nazvaných
Vrstvami (Praha 2014), Ivùv otec Maxmi-
lián byl známý jako �Dok-
tor Kravál, snad kvùli
svým halasným výstupùm
u soudu�. Válku pøeèkal
Ivo F. v truhláøské dílnì
a zapojil se rovnì� do od-
boje. Dne 9. 5. 1945 zahá-
jil s Jaromírem Hoøcem,
Franti�kem Listopadem
a Janem Grossmanem vy-
dávání deníku Mladá fron-
ta, pozdìji se podílel na
zalo�ení nakladatelství té-
ho� názvu. Od roku 1946
pùsobil jako kulturní pøi-
dìlenec na èeskoslovenském velvyslane-
ctví v Paøí�i, kde se seznámil a stýkal s øa-
dou významných literátù (Luisem
Aragonem, Paulem Éluardem, Tristanem
Tzarou, Philippem Soupaultem, Rogerem
Vaillandem, Rogerem Cailloisem, Jean-
Paulem Sartrem aj.). Po odvolání (1950)
zaèal pùsobit na ministerstvu kultury,
v roce 1955 se zde stal pøednostou oddì-
lení pro kulturní styky s cizinou. Od roku
1956 byl redaktorem Literárních novin.
Roku 1964 byl znovu vyslán do Paøí�e ve
funkci kulturního rady; v roce 1969 v�ak
z diplomatických slu�eb vystoupil a po-
�ádal ve Francii o politický azyl. Do roku
1986 byl vedoucím vìdeckým pracovní-
kem v Centre National de la Recherche
scientifique a souèasnì pøedná�el o Èes-
koslovensku v Institut National de Lan-
gues et Civilisations orientales pøi paøí�-
ské univerzitì. Od roku 1986 se vìnoval
výhradnì literatuøe.

Od roku 1945 publikoval básnì, prózu
a pøeklady, v exilu své práce vydával
francouzsky. Je mj. autorem knihy o Bo-
risu Pasternakavi (èesky 1997); výbor
z jeho poezie pod názvem Smrt a zrození
mladého mu�e vy�el v Praze roku 2001.
Pøetlumoèil mj. knihu A. Londona Doz-
nání a zpracoval okolo 200 hesel o èeské
a slovenské literatuøe pro Encyclopédie
Larousse a Encyclopedia Universalis.

Pøed 95 lety, 10. èervence 1922, se
v Berlínì narodil re�isér a scenárista

PETR SCHULHOFF (zemøel 4. kvìtna 1986
v Praze), syn hudebního skladatele a kla-
víristy Ervína Schulhoffa. Je znám jako
tvùrce øady zdaøilých detektivních sním-
kù a komedií (Vrah skrývá tváø, 1966;
Hodíme se k sobì, miláèku?, 1974; Zítra
to roztoèíme, drahou�ku�!, 1976; Co je
doma, to se poèítá, pánové..., 1980 ad.).
Pøed válkou pùsobil jako herec, první fil-
movou roli získal v 11 letech (ve snímku
Na sluneèní stranì Vladislava Vanèury).

V dobì holokaustu byl
jako polovièní �id spolu
se svým otcem deportován
do koncentraèního tábora
Wülzburg, kde mu otec
zemøel v náruèí a Petr mu
musel vykopat hrob. Mìl
z toho celo�ivotní trauma,
je� pøispìlo k rozvoji jeho
psychosomatického one-
mocnìní. Poslední film
natoèil v roce 1982, poté
u nìj vypukly zdravotní
potí�e tìlesného i du�evní-
ho rázu. Roku 1986 spá-

chal sebevra�du, pøedávkoval se léky.
Pøed 20 lety, dne 9. èervence 1997,

bylo v Dobré Vodì u Hartmanic zalo�e-
no MUZEUM DR. �IMONA ADLERA. Na-
chází se v rodném domku tohoto rabína
(1884�1944), jen� po studiích rabínské-
ho semináøe ve Frankfurtu nad Moha-
nem a filozofie na univerzitách v Gies-
senu, Basileji a v Praze pùsobil jako
rabín ve Staòkovì na Doma�licku,
v Plzni, na Zbraslavi a od roku 1926 byl
rabínem ve Vysoké synagoze v Praze
(a v pra�ské obci pùsobil také jako ar-
chiváø a matrikáø). V bøeznu 1943 byli
Adlerovi se synem Wolfgangem (star�í
syn Matyá� se zachránil útìkem do Pa-
lestiny) deportováni do Terezína a poté
v kvìtnu 1944 do Osvìtimi, kde rodièe
zahynuli. V muzeu naleznou náv�tìvníci
nejen pøehled rodinné historie, ale také
dokumenty zachycující existenci zdej-
�ích zaniklých �idovských obcí, èásteè-
nì pùvodní nástroje pro rituální porá�ku
a výstavu pøedmìtù dokladající �ivot
a kulturu místních �idù koncem 19. sto-
letí (více o expozici viz Rch 8/1997).
Muzeum je otevøeno út�ne 9�12,
12.30�17 hodin; v souèasné dobì je zde
navíc výstava Druhý �ivot èeských svit-
kù, která pøedstavuje tradici svitkù Tóry
a její místo v synagogální praxi i osud
èeských svitkù Tóry bìhem �oa a po
válce. Výstava se koná ve spolupraci
s �idovským muzeem v Praze.        (am)

Z DOPISÙ KARLA POLÁÈKA

Letos si pøipomínáme 125. výroèí naro-
zení spisovatele Karla Poláèka (22. 3.
1892 Rychnov n/K � 21. 1. 1945 Gliwi-
ce). V souvislosti s tím ocitujme z po-
sledního svazku jeho desetisvazkových
Spisù, které vydalo Nakladatelství
Franze Kafky (a je� jsou dosud k dostá-
ní). Jedná se o dopis, který psal v srpnu
1939 K. P. své dceøi Jiøinì. Tu se je�tì
vèas podaøilo poslat do Anglie, kde
jako emigrantka nemìla zpoèátku �ád-
nou pracovní pøíle�itost. Poláèek, pro-
pu�tìný z Lidových novin a pro�ívající
nepøíjemné rozvodové tahanice, pobý-
val tehdy se svou dru�kou Dorou Vaòá-
kovou v �elezném Brodì.

Dnes jsem byl na procházce a potkal
tlupu turistù, mezi nimi� byla paní
prof. Krejèová se svým mu�em. Jeden pán
nás seznámil a my jsme pak mluvili
o Rychnovì a o Tobì. Do rozmluvy se
vmísila jedna paní a ta øekla, �e sly�ela,
�e prýs udìlala náramné �tìstí, �e jsi spo-
leènicí u jedné bohaté lady. Naèe� já:
�Milá dámo,� pravím, �tato povìst po-
strádá podkladu, je inspirována roman-
tickou èetbou z minulého století a americ-
kým spoleèenským filmem. Nepopírám, �e
udìlala závratnou kariéru. Ona toti�
v Anglii pucuje záchody. Co� jest, srovná-
no s obecným svrabem, ve kterém �ijeme,
nìco podobného, jako kdy� v dávných do-
bách si vzala ctnostná dcera pastorova
syna petrolejového krále, oddával je arci-
biskup canterburský a oni pak v pøepy-
chové jachtì dìlali svatební cestu na Ha-
wai, a jak se ty vlny vzdouvaly a vìtøík
èechral kadeøe toho mladého párku, hud-
ba chrochtala valèík zvaný ,Herkulovy
láznì�, pak se objali, bylo splynutí du�í,
dobrou noc! A v�echno se pøekotnì øítí do
�atny biografu. � Pucování záchodù, milá
dámo,� pokraèuji v úvaze, �tot�romantika
této historické epochy, kterou jednou bu-
dou kantoøi pøedná�et pod titulem ,Celá
Evropa v hajzlu�.� Pak jsem jim pøál pøí-
jemný výlet, i rozlouèili jsme se spoleèen-
sky se usmívaje. [�]

My jsme pøese v�ecko v dobré míøe,
pevnì doufajíce v budoucnost. To také
oèekáváme od Tebe. Kdy� pøekoná� svíze-
le zaèátku, bude� chlapík ze �elezobetonu.
[�] A� nastane idylická doba, budou
chrochtaví mladíci èítat o vás pøíbìhy, ti�-
tìné na �patném papíøe s barevnými ilus-
tracemi, a budou snít o tom, jaký to musel
být dobrodru�ný a gigantický svìt.

Tvùj vìrný táta
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Ivo Fleischmann. Foto S. Jílovská.



Franti�ek Tichý
TRANSPORT ZA VÌÈNOST
! Nová kniha øeditele Pøírodního gymná-
zia v Praze Franti�ka Tichého je inspirová-
na skuteènými událostmi a pøíbìhy chlap-
cù, kteøí �ili v Praze a v Terezínì, nezøíká
se dobrodru�ství a fantazie, ale zároveò je
tak pravdivá, a� z ní mrazí... 

Pøedstavuje zajímavý pokus, jak zpøí-
stupnit události �oa dìtem a mláde�i, a te-
maticky zapadá do jedné z hlavních zá-
jmových oblastí �koly, její� studenti mj.
nastudovali hru Terezínské zvony a vytvo-
øili webové stránky mapující edici èasopi-
su Vedem (viz Rch 12/2016). 

Vydalo nakl. Baobab v Praze roku 2017.
244 stran, dop. cena 270 Kè.

�o Langerová
�ILA JSEM S ODDANÝM 
KOMUNISTOU:
Èeskoslovensko mùj osud 1934-1968
! �ofie Langerová byla pùvodem buda-
pe�t�ská �idovka, která se pøed válkou
provdala za slovenského levicového inte-
lektuála a pøesvìdèeného komunistu Os-
kara Langera. Koncem tøicátých let odjeli
i s malou dcerkou do USA, odkud se po
válce na popud Langerových komunistic-
kých pøátel vrátili na Slovensko. Langer
pùsobil jako støední komunistický kádr
na ÚV KSS a jako námìstek jednoho vý-
robního podniku. Po zatèení v roce 1951
byl donucen svìdèit proti Slánskému
a sám byl odsouzen v jednom z poboè-
ných procesù na dvaadvacet let. Zatímco
on zùstal do konce �ivota pøesvìdèeným
komunistou, bojujícím za oèi�tìní svého
jména a soudní rehabilitaci, Langerová,
která mìla pochybnosti od poèátku, pøi�la
o ve�keré iluze u� v roce 1951. Hlavní
èást pamìtí napsala Langerová v prùbìhu
pra�ského jara je�tì pøed ruskou okupací.
Hned po srpnu 1968 emigrovala a usadila
se i s rodinou své dcery ve �védsku. Její
pamìti vy�ly poprvé anglicky v Londýnì
v roce 1979. Autorka má schopnost pøe-
svìdèivì a pùsobivì vykreslit atmosféru
doby, prostøedí, vnitøní pohnutky a cha-
raktery lidí. Líèení osobních osudù, ro-
dinných a mezilidských vztahù se pojí
s pronikavými obecnými vhledy na spo-
leèenskou situaci, a zejména na zvráce-
nost komunistické ideologie. 

Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2017.
Pøelo�il Josef Moník; 244 stran plus foto
pøíloha, dop. cena 297 Kè.

VÁCLAV �PALE: TÍ�E
! První leto�ní expozice ve výstavních
prostorách IV. dvora terezínské Malé pev-
nosti je dvoudílná expozice Václava �pa-
le, nazvaná lapidárnì Tí�e.

V. �pale je pøedev�ím malíøem, ale jeho
tvùrèí zábìr je podstatnì �ir�í. Vìnuje se
malbì, kresbì, ilustraci, scénografii, tvor-
bì objektù a instalací. Kromì toho je také
organizátorem kulturních akcí, zejména
v synagoze na Palmovce v Praze-Libni,
kterou, spoleènì s malou skupinkou spolu-
pracovníkù promìnil v multifunkèní kul-
turní prostor s ji� pìtadvacetiletou historií.

V cele è. 42 pøedstavuje �pale soubor ob-
jektù z olovìného plechu, který dal název
i celé expozici. Tí�e je tu pøítomna nejen ve
váze pou�itého materiálu, ale také jako téma
vìt�iny prací. Soubor, který vzniká postup-
nì od roku 2005, byl pro tuto výstavu dopl-
nìn o nìkolik nových objektù a je pøístupný
do 30. záøí. Druhou èást expozice, která je
umístìna do cely è. 41, tvoøí kresby a kolá-
�e, které vznikly pøímo pro tuto pøíle�itost.
Tématem je historie loutkové hry Hledáme
stra�idlo, kterou v roce 1943 napsal mladiè-
ký nadìjný básník Hanu� Hachenburg pro
èasopis Vedem vydávaný v terezínském
ghettu. Prostorové kolá�e jako malé diva-
delní scény tu v alegorii pøehrávají tragiko-
medii na�eho svìta na hranì ironie a skepse,
iluze a reality. Tato èást výstavy je pøístupná
do 20. èervence.

JAROSLAV RÓNA 1997�2017
! Galerie hlavního mìsta Prahy v Domì
U Kamenného zvonu na Staromìstském ná-
mìstí zahájila v èervnu výstavu sochaøských
a malíøských prací Jaroslava Róny z posled-
ních dvaceti let. Prostøednictvím videoinstala-
cí divákùm pøiblí�í také autorovy realizace do
veøejného prostoru, z nich� nìkteré poutají
mimoøádný zájem a doká�ou vzbuzovat i vy-

hrocené názorové polemiky a reakce. Pøipo-
meòme kupøíkladu diskuse kolem pomníku
Franze Kafky v Praze (2003) nebo jezdecké-
ho pomníku markrabìte Jo�ta v Brnì (2015).
Výstava potrvá do 29. øíjna a je pøístupna
dennì kromì pondìlí od 10 do 20 hodin.

IZRAELSKÁ KULTURA V ÈR
Z èetných prázdninových akcí spojených
s izraelskou kulturou pøedstavujeme násle-
dující:
! Na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech (30. 6.�8. 7.) bude ve
svìtové premiéøe uveden izraelsko-nìmec-
ký snímek Cukráø, který je re�isérským de-
butem Offira Raula Graziera. Snímek vy-
práví pøíbìh mladého talentovaného pekaøe
Thomase, který se po náhlé smrti svého �e-
natého pøítele Orena vydává do Jeruzaléma,
aby poznal rodnou zemi zesnulého. V sekci
horizonty uvidí diváci film americko-izrael-
ské koprodukce Menashe. Drama, ve kte-
rém se mluví pouze jidi�, zachycuje pøíbìh
vdovce Menasheho, který se uvnitø ortodox-
ní �idovské komunity v Brooklynu sna�í
získat do péèe svého syna. 
! Na boskovickém festivalu pro místní �i-
dovskou ètvrt�(6. � 9. 7.) vystoupí mimo ji-
ných izraelské trio Moti & Kaya Schwartz
s Leonidem Detzelmanem. V komorní at-
mosféøe boskovické synagogy zazní jak tra-
dièní �idovské melodie a nápìvy, tak mo-
dernì ladìný jazz s prvky world music. 
! Na festivalu Colours of Ostrava vystou-
pí 21. 7. v bývalém areálu hutí Dolní Vít-
kovice rockový zpìvák Dudu Tassa. Vy-
chází z koøenù irácké hudby a navazuje
tak na tradici svých pøedkù, pøedev�ím dì-
deèka a prastrýce, kteøí navzdory svým �i-
dovským koøenùm prosluli v Bagdádu pod
jménem Al-Kuwaiti brothers. 
! Na Mezinárodním hudebním festivalu
v Èeském Krumlovì vystoupí 20. 7. od
19.30 pùvodnì loty�ský violoncellista (a bý-
valý vìzeò v pracovním táboøe v Rusku)
Mischa Maisky, který spolu s èínskou klaví-
ristkou Shiran Wang zahraje skladby Johan-
na Sebastiana Bacha. 
! 420PEOPLE ve spolupráci s Gaga Move-
ment Ltd. a Národním divadlem poøádají
v létì druhý roèník letních kurzù Gaga/dan-
cers a Gaga/people. Gaga, zpùsob práce vyvi-
nutý Ohadem Naharinem, se zrodil z víry
v uzdravující moc pohybu. Gaga/dancers na-
bízejí profesionálním taneèníkùm po celém
svìtì mo�nost okusit ka�dodenní trénink
souboru Batsheva Dance Company. Kurz
Gaga/people je pak vhodný pro kohokoli, bez
ohledu na vìk nebo pøedchozí zku�enosti.
Koná se ve dnech 20.�25. srpna, sály baletu
Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha
(informace, pøihlá�ky a údaje o úèastnických
poplatcích viz www.420people.org/gaga).
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Poøady v Jeruzalémské synagoze
(Jeruzalémská 7, Praha 1 � Nové Mìsto)
! Ve støedu 26. èervence od 18.00 zveme
na varhanní koncert. Hraje Pøemysl K�ica,
program: J. S. Bach, R. Schumann, B. A.
Wiedermann, F. Liszt.

Vstupné dobrovolné
! Veèerní komentované prohlídky syna-
gogy (na jejich� úvod se rozezní unikátní
varhany pod rukama varhaníka Václava
Petera) se konají ve ètvrtek 27. èervence
a 31. srpna od 19.00 hodin. Vstupné: do-
spìlí 80 Kè; dìti do 6 let zdarma; dìti
6�15 let a studenti 50 Kè.

BRUNDIBÁR V DLOUHÉ
! Dne 4. èervence od 19.30 se v Divadlo
v Dlouhé v Praze 1 koná pøedstavení sou-
boru Kanadské dìtské opery z Toronta,
unikátního seskupení, jeho� historie sahá
a� do roku 1968 a díky profesionálnímu
vedení patøí k nejlep�ím svého druhu na
svìtì. Pro leto�ní sezonu si dìt�tí zpìváci
pøipravili operu Hanse Krásy Brundibár,
kterou pøedvedou i pra�ským divákùm.

SYNAGOGA TURNOV
! V sobotu 8. èervence v 19 hodin vás
zveme na mimoøádný koncert �idovské
klasické a souèasné izraelské vá�né hudby
v podání souboru Ensemble Moscheles.
Na �enské galerii probíhá výstava obrazù
malíøky Sylvy Chludilové. (Více na www.
synagoga-turnov.cz.)

SYNAGOGA JIÈÍN
! V nedìli 9. èervence od 18 hodin zve-
me do synagogy na koncert souboru En-
semble Moscheles. V sále v �idovské ulici
100 se koná výstava �idé v gulagu. Èes-
kosloven�tí �idé v sovìtských pracovních
táborech v období 2. svìtové války, zapùj-
èená z Ústavu pro studium totalitních re�i-
mù. (Více na www.basevi.cz.)

SYNAGOGA KRNOV
! V rekonstruované krnovské synagoze
lze do 15. srpna krom stálé expozice �i-
dov�tí prùmyslníci, podnikatelé a vyná-
lezci zhlédnout výstavu PO-LIN, doku-
mentující �ivot �idù v Polsku v 16.�18.
století.

SYNAGOGA NOVÁ CEREKEV
! Do konce èervence lze v opravené syna-
goze krom stálé expozice zhlédnout výsta-
va, je� pøedstavuje èinnost Centra pro
dokumentaci majetkových pøevodù kultur-
ních statkù obìtí druhé svìtové války. Pro-
støednictvím textù a fotografií seznamuje
diváka s osudy konkrétních sbírek i s osu-
dy jejich majitelù.

SYNAGOGA ÈESKÝ KRUMLOV
! Krom stálé expozice vìnované historii
místní komunity je do 9. èervence mo�no
zhlédnout výstavu s názvem David Pop-
per � Pagannini violoncella, která kom-
pletnì pøedstavuje celou �íøi umìleckého
pùsobení Davida Poppera (1843�1913):
náv�tìvník má mo�nost vidìt kopie dobo-
vých dokumentù týkajících se skladatelo-
va mládí, jeho studentských let v Praze
i umìleckého pùsobení ve Vídni a v Buda-
pe�ti. Souèasnì se sólistickými aktivitami
pøibli�uje výstava i Popperùv skladatelský
odkaz a jeho nepopiratelný pedagogický
pøínos. Autorem výstavy je neúnavný pro-
pagátor Popperova díla, violoncellový vir-
tuos Jiøí Ho�ek. 

FESTIVAL
PRO �IDOVSKOU ÈTVR ¡T
V BOSKOVICÍCH
! Ji� 25. roèník oblíbeného festivalu se
letos koná ve dnech 6.�9. èervence. Na
programu je mj. dne 7. 7. koncert jazzové-
ho dua izraelské zpìvaèky Ridiny Ahmedo-
vé a èeského kontrabasisty Petra Tichého
v zámeckém skleníku; tého� dne zahraje
v synagoze trio zpívající houslistky Ágnes
Kutas, hráèe na elektroniku Michala Koøá-
na a performera Petra Nikla. Celý program
naleznete na stránkách www.boskovice-
festival.cz.

FESTIVAL �AMAJIM V TØEBÍÈI
! Ve dnech 24.�29. èervence se v Tøebíèi
koná 14. roèník festivalu �idovské kultury
�amajim. Letos je vìnován místními rodá-
kovi Antonínu Kalinovi, zachránci �idov-
ských dìtí. Program, jen� zahrnuje koncer-
ty, besedy, pøedná�ky, divadelní pøedstavení
i kulináøské akce probíhá vesmìs v Zadní
synagoze. Uskuteèní se i festivalové pro-
hlídky synagogy a domu S. Bauera, v pro-
vozu bude festivalové kavárna Café Art.

Do programu (28.7.) je zahrnut i blok poe-
zie Kolikrát pøe�el mrak nedávno zemøe-
lého spisovatele, básníka a editora Pavla
Kohna, jen� patøil k dìtem, které v Bu-
chenwaldu zachránil Antonín Kalina. Ve�-
keré informace o festivalu naleznete na
adrese www.samajim.cz.

IZRAEL NA �UMAVÌ
! Galerie Sluneèná na �umavì hostí èer-
stvou výstavu nazvanou ...vidìt Izrael.
Tvoøí ji snímky èeských a izraelských fo-
tografù a umìlcù zachycujících Izrael �
naleznete zde fotografie Robina Böhni-
sche, Karla Cudlína, Alexe Levaca, Ched-
vy Merozové, Martina Lazarovièe, Chaji
Rajni�ové, Pavlíny Schulzové a Pavla �tì-
pánka. Výstava, ji� kurátorsky pøipravil
Harry Farka�, je instalovaná v krásném
prostøedí biofarmy a potrvá do 15. záøí.
Souèasnì byla na místì odhalena plastika
Pøátelství od Jojo Ohayona.

PERUCKÉ �IDOVSKÉ RODINY
! Spolek na obnovu �idovských památek
spolu s �idovskou obcí Teplice uspoøádaly
výstavu s názvem Perucké �idovské rodi-
ny in memoriam. Je instalována v knihov-
nì v obci Peruc u Loun (ulice U Høi�tì
105) a potrvá do konce srpna.

NAKUPUJTE U �IDÙ!
! Pokud plánujete v létì výlet do Vídnì, za-
ujme vás mo�ná nová výstava v �idovském
muzeu (budova v ulici Dorotheergasse), na-
zvaná Nakupujte u �idù! Pøíbìh kultury
vídeòských obchodních domù. Mnohé
z tìchto velkých obchodù, je� se v západní
Evropì od konce 19. století vzmáhaly, patøi-
ly �idovským rodinám: Gerngross, Zwie-
back, Jacob Rothberger, Braun & Co, Gold-
man & Salatsch, Jungmann & Neffe.
Výstava pøedstavuje nejen jejich zakladate-
le, ale také architekturu a vnitøní vybavení
obchodních domù, návrháøe, zákazníky,
krejèí a �vadleny èi aran�éry výloh. Expo-
zice potrvá a� do listopadu.

FREUDOVI V BERGGASSE 19
! Za náv�tìvu v rakouské metropoli roz-
hodnì té� stojí pøedváleèný byt Sigmunda
Freuda v Berggasse 19, který kromì pù-
vodních prostor a prvkù originálního vy-
bavení a stálé výstavy o historii rodiny na-
bízí èerstvou výstavu o bytì samotném.
Freud zde �il témìø pùl století spolu s �e-
nou Marthou, postupnì se �esti dìtmi, �va-
grovou Minnou a slu�ebnictvem. Expozice
nabízí øadu dopisù i obrazových doku-
mentù zachycujících uspoøádání bytu i je-
ho atmosféru, v nìm� se mísil soukromý
�ivot s pracovní aktivitou a pozoruhodný-
mi náv�tìvami.
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�vidìt Izrael � výstava v galerii Sluneèná. 
Foto Harry Farka�.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! V èervnu nav�tívila L� delegace pe-
dagogù z Lauderových �kol ve Var�avì
a Sofii, kteøí se zástupci Nadace Ronal-
da Laudera a s vedením a pedagogy na�í
�koly a sdru�ení Bejachad probírali, jak
zajistit, aby v L� fungovala nejen kva-
litní výuka, ale aby �áci a studenti na-
lezli jejím prostøednictvím také cestu do
místních �idovských komunit � tedy to,
co se právì pra�ské �kole daøí. Pøítomní
poté mohli pohovoøit i se zakladatelem
nadace Ronaldem S. Lauderem.
! Ve vestibulu naleznete od sklonku roku
bustu Franze Kafky, ji� vytvoøil sochaø
a fotograf Dan Kulka (1938�1979) a �ko-
le ji propùjèila rodina Kulkových. Ka-
menná busta zatím èeká na definitivní
umístìní na døevìné podestì, ale ji� teï
získal díky ní vstup do budovy pozoru-
hodnou atmosféru. 
! Výuka skonèila tradièním rozlouèením
na dvoøe; �áci, studenti a uèitelé se zde
znovu sejdou 4. záøí, aby spoleènì zaháji-
li nový �kolní rok � a to ji� po dvacáté!

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 12. èervence od 14.30: �idé oèima
fotografa Jindøicha Buxbauma � verni-
sá� výstavy fotografií.
! 19. èervence od 10.30: Klavírní do-
poledne � populární skladby klasikù
uvádí a hraje Igor Tausinger.
! 26. èervence od 14.30: Postní dny
v �idovském roce � beseda s vrchním
zemským rabínem K. E. Sidonem. 
! Výstavy: Za�lá sláva � fotografie Vik-
tora Váchy; Alena �ourková � fotografie.

POZVÁNKA
DO DÌÈÍNSKÉ SYNAGOGY
! V pátek 1. záøí od 18 hodin se u pøíle-
�itosti 110. výroèí dìèínské synagogy
koná slavnostní koncert. V synagoze za-
hraje houslista Jaroslav Svìcený, na ky-
taru ho doprovodí Miroslav Klaus.
Vstupné 380 Kè. Srdeènì zveme!

Máte-li zájem o úèast, napi�te laskavì
na e-mail zidovska.obec.decin@volny.cz.

VYSÍLÁNÍ �ALOM ALEJCHEM
! Rozhlasový poøad �alom alejchem
ka�dý týden pøiná�í to nejzajímavìj�í dìní
v �idovském svìtì u nás, v Izraeli a v cizi-
nì. Seznamuje s významnými �idovskými
osobnostmi, upozoròuje na nové knihy
a kulturní poøady na �idovské téma. Vysí-
lají ho v�echny regionální stanice Èeské-
ho rozhlasu v�dy v nedìli v 19.45.

VÝZVY
! Hledám kontakt na Ilonu a Danku,
roz. Rohanovy, nar. kolem let 1948,
1950. Kontakt v redakci Rch.

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU �OA
V JINDØICHOVÌ HRADCI
V nedìli 21. kvìtna se na Zakosteleckém
námìstí v Jindøichovì Hradci uskuteènilo

slavnostní odhalení památníku obìtem ra-
sové perzekuce z let 1939�1945. Jeho au-
torem je akademický sochaø Vladimír Kr-
ninský, jen� své dílo vytvoøil k 75. výroèí
transportu jindøichohradeckých �idù do
Terezína (22. 5. 1942). Památník tvoøí ka-
menná plastika ve tvaru �ulových úlomkù
�esticípé hvìzdy a reliéf postavy dr�ící
pamìtní tabuli se jmény zavra�dìných.

Na malém prostranství námìstí se se�la
asi stovka lidí � èlenové spolku Zikaron
jako poøadatel akce, zástupci mìsta Jindøi-
chùv Hradec coby hlavní sponzor projektu,
�iroká veøejnost a v neposlední øadì zástup-
ci rodin, kteøí vyjádøili vdìènost a dojetí
nad tím, �e jména jejich blízkých nebudou
zapomenuta. Mezi hosty nechybìl ani jed-
nadevadesátiletý pan Ing. Franti�ek Fantl,
jen� transporty za�il na vlastní kù�i a s na-
�ím mìstem ho spojují rodinné vazby.

Mgr. Marta Leblová, Zikaron, z. s

GAUCHEROVA NEMOC
O Gaucherovì nemoci jste pravdìpodobnì
nikdy nesly�eli, proto�e patøí k vzácným
dìdiènì podmínìným onemocnìním. Zpù-
sobují ji geny zdìdìné od jednoho z rodi-
èù. Vyskytuje se napøíè etniky s prevalencí
1 : 57 000 a� 1 : 100 000 �ivì narozených
dìtí. V Èeské republice byl stanoven po-
mìr 1 : 88 000. Problém je ale v tom, �e
v a�kenázské populaci je výskyt onemoc-
nìní dramaticky vy��í, èetnost onemocnì-
ní se udává 1 : 1000.

V na�í republice se na Gaucherovu ne-
moc v souèasné dobì léèí 35 pacientù, ale
statisticky by jich mìlo být kolem sta. To
znamená, �e u zhruba dvou tøetin nemoc-
ných nebyla choroba diagnostikována, tu-
dí� nemù�e být nále�itì léèena. To samo-
zøejmì výraznì zhor�uje kvalitu �ivota
pacientù a dobu do�ití. Zpùsob léèby je
pøitom známý, jde o dodávání chybìjícího
enzymu formou nitro�ilní infuze v inter-
valu dvou týdnù. Dùle�ité je genetické po-
radenství v rodinách pacientù, vy�etøení
na pøena�eèství a plánované rodièovství.
U nìkoho se pøíznaky projeví v dìtství,
u jiného a� v dospìlosti. Ve vìt�inì pøípa-
dù ov�em chvíli trvá, ne� je pacientovi di-
agnostikována Gaucherova nemoc, proto
je lep�í v pøípadì podezøení na tuto choro-
bu sám na ni lékaøe upozornit nebo se ob-
rátit na odborné pracovi�tì.

Gaucherova nemoc je zpùsobena po-
ruchou metabolismu, nedostateènou
èinností lyzosomálního enzymu, který
za normálních okolností umo�òuje roz-
kládat slo�ité slouèeniny tukù a cukrù
tak, aby mohly být dále vyu�ity v orga-
nismu jako zdroj energie nebo stavební
materiál pro obnovu tkání a orgánù. Ne-
moc se projevuje bolestmi bøicha, zvìt-
�enými játry a sleziny, øídnutím kostí
a jejich bolestmi, poruchami krve. 

První pøíznaky se objevují nejèastìji ve
�kolním vìku èi dospìlosti. Pokles poètu
krevních destièek se projeví snadnou tvor-
bou krevních podlitin èi zvý�enými krváci-
vými projevy, napø. po men�ích chirurgic-
kých výkonech, extrakci zubu èi v prùbìhu
menstruace u dívek. Sní�ení poètu èerve-
ných krvinek zpùsobuje hlavnì pocit úna-
vy a znemo�òuje zvládat fyzicky nároènìj-
�í úkony. Sní�ení poètu bílých krvinek
vede k ni��í obranyschopnosti organismu
a vy��í nemocnosti.

Vy�etøení je jednoduché, provádí se
pomocí metody suché krevní kapky.
Více informací a kontakty je mo�né zís-
kat na www.spravnadiagnoza.cz.

P. Balajka (psáno pro ON)

26 VÌSTNÍK 7/2017

VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Foto Marta Leblová.



�NO BRATISLAVA
V júli srdeène blaho�eláme na�im èlenom
ktorý oslávi svoje narodenini: pán Juraj Al-
ner � 80 rokov; pán Alexander Bachnár � 98
rokov; pani Ing. Erika Brániková � 86 rokov;
pán Pavol Breiner � 55 rokov; pán Ernest
Brodek � 87 rokov; pani Marianna Deáková
� 73 rokov; pán Ivan Driapsa � 60 rokov;
pani Ing. Agnesa Grossová � 71 rokov; pán
Ondrej Herec � 73 rokov; pani MUDr. Eva
Hulényiová � 79 rokov; pani Zita Kurzová �
73 rokov; pani Katarína Meli�ová � 60 ro-
kov; pani PhDr. Emma Panovová-Weiser �
92 rokov; pán PaedDr. Ivan Pasternak � 73
rokov; pani PhDr. Anna Podhorná � 81 ro-
kov; pani Mira Radová � 88 rokov; pani Ma-
rianna Rybecká � 82 rokov; pán Juraj Steiner
� 71 rokov; pani ing. prof. Zuzana Sternová
� 70 rokov; pán Franti�ek Tepper � 70 rokov;
pani Ing. Katarína Traubnerová � 71 rokov;
pán RNDr. Eduard Ujházy � 71 rokov; pani
Agne�a Urbanová � 82 rokov; pani Anna
Weissová � 93 rokov, a pán Ing. Ján Wister �
70 rokov. Prajeme dobré zdravie, ve¾a �t�astia
a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Úmrtí
S ¾útost�ou oznamujeme, �e zomrel ná� dlho-
roèný èlen Eduard Longauer.

Zichrono livracha.

�O BRNO
V èervenci oslavují své narozeniny: paní Ni-
cole Engelsmannová, nar. 31. 7. � 46 let;
paní Lýdia Ferová, nar. 8. 7. � 79 let; pan
David Fi�a, nar. 7. 7. � 29 let; paní Dita Ha-
náková, nar. 3. 7. � 45 let; pan Leo Horáèek,
nar. 23. 7. � 68 let, pan Petr Kavan, nar. 15.
7. � 67 let; pan Yotam Kreiman, nar. 24. 7. �
31 let; paní Renata Laxová, nar. 15. 7. � 86
let; paní Gusti Veselá, nar. 27. 7. � 88 let,
a paní Vìra Vozáková, nar. 30.7. � 73 let.
Pøejeme jim zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V èervenci oslaví narozeniny: pan Petr Ch-
vátal, nar. 15.7 � 44 let; pan Daniel Janèoviè,
nar. 30.7. � 35 let; pan PhDr. Michael Neu-
wirth, nar. 7.7. � 59 let; paní Irena Kube�ová,
nar. 30.7. � 49 let, a pan Alexander Shonert,
nar. 31.7. � 45 let. V�em oslavencùm pøeje-
me pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervenci oslaví narozeniny: pan Tomá�
Sommer, nar. 23.7. � 71 let. Pøejeme mu hod-
nì zdraví a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V júli oslávi narodeniny: pán Ing. Ernest Ac-
kermann � 62 rokov; pani Agnesa Friedová �

65 rokov; pani Illona Gregorová � 88 rokov;
pán Peter Haber � 69 rokov; pani PhDr. Na-
de�da Lambertová � 73 rokov; pán Dagobert
Lewandowski � 80 rokov; pani Mgr. Eva
Novotná � 69 rokov; pani Zora Ondru�ová �
60 rokov; pán MUDr. Pavol Rodan � 66 ro-
kov; pani MUDr. Marta Rubovièová � 66 ro-
kov, a pán PhDr. Pavol �alamon � 66 rokov.
Prajeme dobré zdravie a ve¾a �t�astia.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervenci oslaví �ivotní jubileum: pan
MgA, Ph.D. Daniel Hrbek, nar. 29.7. � 46
let; pan Petr Beck, nar. 22.7. � 90 let; paní
Eva Vostrá, 13.7. � 29 let; sleèna Andrea Do-
razilová, nar. 26.7. � 24 let; sleèna Barbora
Dorazilová, nar. 21.7. � 20 let, a sleèna Linda
Dorazilová, nar. 27.7. � 15 let. Pøejeme hod-
nì zdraví a radosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervenci oslaví narozeniny: paní
PhDr. Zuzana Èaplová, nar. 5.7. � 68 let;
paní .Jindøi�ka Danelová, nar. 6.7. � 85 let;
paní Zuzana Lyèková, nar. 20.7. � 69 let;
paní Ev�enie Mádlová, nar. 28.7. � 68 let,
a paní Inge Rusòáková, nar. 2.7. � 85 let.
V�em oslavencùm pøejeme pevné zdraví
a spokojenost.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny: pan Ladislav
Václavík, nar. 4.7. � 64 let; pan Karel Stei-
ner, nar. 6.7. � 64 let; pan Libor Bìle�, nar.
9.7. � 44 let, a paní Mgr. Klára Tydlitátová,
nar. 30.7. � 32 let. V�em na�im jubilantùm
pøejeme hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní Rela
Balejová, nar. 15.7. � 88 let; pan Mikulá�
Bröder, nar. 26.7. � 89 let; paní Jana Fikart,
nar. 28.7. � 90 let; paní Ilona Homolková,
nar. 23.7. � 83 let; paní Edith Krausová, nar.
12.7. � 88 let; paní Zdena Langerová, nar.
14.7. � 88 let; paní Hana Nermut, nar. 12.7. �
92 let; paní Marta Neu�ilová, nar. 29.7. � 85

let; paní Irena Racková, nar. 23.7. � 92 let;
paní Kamila Sieglová, nar. 22.7. � 92 let;
paní Valerie Slezáková, nar. 1.7. � 94 let; pan
Bedøich Steiner, nar. 19.7. � 86 let; paní Gus-
ta �náblová, nar. 3.7. � 98 let; paní Vìra To-
manová, nar. 5.7. � 86 let; paní Hana Tomko-
vá, nar. 28.7. � 85 let; paní Janina Vrbová,
nar. 20.7. � 92 let, a paní Zdenka Freundová,
nar. 23.7. � 86 let. V�em pøejeme pevné zdra-
ví a pohodu do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 3. èervna zemøel ve vìku 90 let pan Er-
nest Fuks. Se zesnulým jsme se rozlouèili 5.
èervna v obøadní síni N�H, obøad provedl
pra�ský rabín David Peter.

Dne 16. èervna zemøela ve vìku 88 let
paní Marta Kotová. Obøadní rozlouèení se
konalo 22. èervna v obøadní síni �idovského
høbitova v Liberci. 

Dne 20. èervna zemøel ve vìku 86 let pan
Semjon Biller. Se zesnulým jsme se rozlou-
èili 22. èervna v obøadní síni N�H v Praze. 

Dne 23. èervna zemøela ve vìku 74 let
paní Ella �i�ková. Se zesnulou jsme se roz-
louèili v obøadní síni N�H v Praze. 

Zichronan livracha!

�NO PRE�OV
V júli oslávi svoje narodeniny: pani
MUDr. Soòa Bázlerová � 72 rokov; pani
Fani Izraelová � 71 rokov; pani Magda
Rochlitzová � 80 rokov, a pani Etela �tekau-
erová � 93 rokov. Jubilantom prajeme z celé-
ho srdca v�etko najlep�ie, ve¾a zdravia a po-
hody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V júli oslávi narodeniny: pán Ing. Zoltán
Wirtschafter, nar. 4.7. � 63 rokov, a pán �te-
fan Bató, nar. 30.7. � 69 rokov. Prajeme tým-
to na�im èlenom pevné zdravie, ve¾a �t�astia
a radosti v �ivote.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V èervenci oslaví své narozeniny: paní
Lotte Kozová, nar. 19.7. � 92 let; paní
Hana Kredlová, nar 15.7. � 60 let; paní
Sylvia Lebovièová, nar. 26.7. � 71 let; pan
Franti�ek Lederer, nar. 11.7. � 87 let; paní
Eva Skoèdopolová, nar. 29.7. � 85 let; pan
Robert Appel, nar. 7.7. � 53 let; pan Ro-
man Faerman, nar. 1.7. � 59 let, a pan Mi-
roslav Stanèík, nar. 3.7. � 67 let. Pøejeme
jim dobré zdraví a hodnì radosti v dal�ích
letech.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci èervenci oslaví narozeniny paní
Lydie Schöpfová. Pøejeme jí hodnì zdraví
a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!
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SPOR O ZEÏ POKRAÈUJE
Vleklé jednání mezi pøedstaviteli americ-
kého konzervativního a reformního �i-
dovstva, �idovské agentury a izraelské
ortodoxie o to, aby byl u jeruzalémské
Západní zdi vymezen prostor pro neorto-
doxní vìøící, kteøí se na tomto místì chtì-
jí pomodlit podle svého zpùsobu, pro�ívá
dal�í krizi. V èervnu kabinet premiéra Ne-
tanjahua odmítl realizovat kroky navr�e-
né v dohodì z ledna 2016, podle ní� mìl
být takový prostor vytvoøen. Hlavní slovo
v tomto odmítnutí mìli zástupci ortodox-
ních stran, kteøí dokonce pohrozili, �e
odejdou z vládní koalice. Rozhodnutí
vzbudilo velkou kritiku, �idovská agen-
tura je nazvala cestou k �rozdìlení �idov-
ského národa�. Premiér sice povìøil mi-
nistra pro oblastní spolupráci, aby
vytvoøil jiný plán, jen� by vyhovoval i ná-
bo�enským stranám, ale panují pochyb-
nosti, zda lze takové øe�ení vùbec nalézt. 

ZÁKON 
O PØEDCHÁZENÍ GENOCIDÁM 
Americký kongres schválil zákon na-
zvaný podle spisovatele a nositele No-
belovy ceny míru Elieho Wiesela, jeho�
cílem je pøedcházet genocidám a ukrut-
nostem. Zákon navrhli spoleènì pøed-
stavitelé republikánské a demokratické
strany a má zajistit, aby oficiální politi-
ka USA úsilí o pøedcházení genocidám
a dal�ím zloèinùm vnímala jako svùj ná-
rodní bezpeènostní zájem. V rámci zá-
kona vznikne pracovní skupina zamìøe-
ná na masová zvìrstva a zákon té�
umo�ní, aby byli �koleni odborníci se
zamìøením na detekci takového násilí. 

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PRO RODINY TERORISTY
Jak uvádí �idovský tiskový servis
(www.ztis.cz), v pøíspìvku prezidenta pa-
lestinské samosprávy Mahmúda Abbáse,
který pøeèetl na výroèní bezpeènostní kon-
ferenci v Herzliji Abbásovým jménem
jeho zahraniènìpolitický poradce Nabíl
�aath, zaznìla obhajoba sociálních dávek,
které palestinská samospráva vyplácí rodi-
nám uvìznìných èi zabitých teroristù. Je to
podle jeho slov jen �záminka, aby se Ne-
tanjahu vyhnul diskusi o klíèových téma-
tech�. Izrael pokládá vyplácení tìchto dá-
vek rodinám odsouzených teroristù
a �muèedníkù�, jak Palestinci nazývají te-
roristy zabité pøi pokusu o útok, za svého
druhu oslavu a propagaci násilí. Proto také
v izraelském Knesetu pro�el prvním ète-
ním návrh zákona, podle nìho� Izrael

ukrátí palestinskou samosprávu o její danì
ve vý�i jedné miliardy �ekelù, co� je èást-
ka, ji� palestinské úøady loni vyplatily ro-
dinám vìznìných èi zabitých teroristù.

PØELOMOVÉ ROZHODNUTÍ
Jednaosmdesátiletá Izraelka Renee Rabi-
nowitzová vyhrála v èervnu proces, který
vedla proti letecké spoleènosti El Al kvù-
li diskriminaci. Zamìstnanci spoleènosti
ji roku 2015 pøi letu z USA do Izraele po-
�ádali, aby si pøesedla, proto�e o to po-
prosil pasa�ér vedle ní. Byl to ultraorto-
doxní �id a odmítl sedìt vedle cizí �eny.
Rabinowitzová, která pøe�ila �oa a do
USA jezdí za pøíbuznými, se bez velkého
nad�ení podvolila, ale pozdìji se s touto
zku�eností svìøila zástupkyni poradenské
skupiny Religious Action Centre, a ta je-
jím jménem El Al za�alovala. Jeruzalém-
ský soud jí pøiznal od�kodné, ale kauza
mìla dalekosáhlej�í úèinek: soudce letec-
ké spoleènosti zakázal, aby napøí�tì vy-
hovìl (nyní celkem èastým) po�adavkùm
ortodoxních mu�ù, kteøí odmítnou sedìt
vedle neznámé �eny. 

ØÁD PRO FRANKA LOWYHO
Britská královna udìlila rytíøský øád Fran-
ku Lowymu, slovenskému rodákovi pøe-
�iv�ímu �oa, filantropovi a spoluzakladateli
nákupního centra Westfield Corporation.
Do �lechtického stavu byl pový�en za svùj
pøíspìvek k rozvoji hospodáøství Spojené-

ho království a dobroèinnost. Lowy se na-
rodil roku 1930 ve Fi¾akovu, bìhem �oa
byl s matkou internovaný v ghettu v Ma-
ïarsku, otec zahynul v Osvìtimi. Roku
1946 se dostal pøes Francii do Palestiny,
bojoval v izraelské válce o nezávislost;
roku 1952 odjel do Austrálie a pustil se do
obchodování. Nejprve mìl lahùdkáøství
s doná�kovou slu�bou, pozdìji s dal�ím
pøistìhovalcem Johnem Saundersem zalo-
�ili nákupní støedisko (tehdy neznámou no-
vinku) na pøedmìstí Sydney. Westfield
Corporation se èasem vypracovala na svì-
toznámou znaèku a Lowyho nákupní cent-
ra se roz�íøila i v USA, na Novém Zélandu
a v Británii. Lowy podporuje australské vy-
soko�kolské vzdìlávání a výzkum kardio-
logických onemocnìní a rakoviny. 

TOLKIENÙV
�IDOVSKÝ PRAVNUK
V èervnu mìla v New Yorku premiéra hra
na téma Terezín. Napsal ji Nicholas Tolki-
en, pravnuk J. R. R. Tolkiena, autora ji�
klasických dìl o hobitech, elfech a trpaslí-
cích. Tolkienùv vnuk Simon se o�enil
s americkou �idovkou Tracy Steinberge-
rovou a jejich syn Nicholas je tedy hala-
chický �id. Rodina, která �ila v Londýnì,
v�ak �ádné tradice nedodr�ovala. Malý Ni-
cholas chodil do soukromé �koly, a kdy�
spolu�ákùm oznámil, �e je �id, posmívali
se mu. Zastání na�el u prarodièù Steinber-
gù, kteøí mìli v Londýnì obchod s odìvy;
dìdeèek Mark vnuka pøipravil i k bar mic-
va. Kdy� se stal Nicholas filmaøem a dra-
matikem, vìnoval jednu ze svých prací
osudu terezínských dìtí � èerstvì uvedené
drama Terezín napsal z pohledu dvou dìv-
èátek.                                                       (am)
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Plakát ke høe Terezín od Nicholase Tolkiena.


