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Redakce Roš chodeš pøeje svým ètenáøùm vše dobré
v obèanském roce 2018.
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SYNAGOGA V IVANÈICÍCH
V prosinci 2017 se v moravských Ivanèicích sešlo nìkolik desítek zájemcù
o stavební úpravu místní synagogy. Architekt Jiøí Koukolík je seznámil se zámìrem mìsta využít tuto budovu jako
knihovnu a místo, kde se budou odehrávat veøejné schùze i spoleèenské akce.
Ivanèická synagoga byla vystavìna
v roce 1853. Od bøezna 1942 sloužila
jako sklad majetku židovských obèanù,
kteøí museli z Ivanèic odejít. Po válce už
nebyla v Ivanèicích židovská obec obnovena a budova sloužila jako sklad surovin a výrobkù ivanèických podnikù.
Kolem roku 1950 byla Židovskou obcí
v Brnì prodána mìstu, od roku 1960
byla využívána jako sklad n. p. Klenoty.
Tento podnik provedl znaèné úpravy,
které ale vcelku respektovaly pùvodní
vzhled stavby. Tak byla tato židovská
památka, na rozdíl od synagog v jiných
obcích, zachována a po úpravách bude
využita ke kulturním úèelùm.
jj
CHANUKA PO 80 LETECH
Po osmdesáti letech se v brnìnské vile
Stiassni opìt rozzáøila chanuková svìtla.
Ètvrtou svíci sem o letošním svátku Chanuka, který pøipadl na 12. až 19. prosince,
pøišli v pátek 15. prosince zapálit èlenové
Židovské obce Brno a Spolku pøátel vily
Stiassni. Spolek si touto unikátní událostí
pøipomnìl i druhé výroèí svého vzniku.
Když èlenové továrnické rodiny Stiassni
zapalovali v roce 1937 ve své domovské
vile v Brnì chanukový svícen, možná ani
netušili, že to bude naposledy. Již o rok
pozdìji musela rodina dùm i republiku
opustit. Funkcionalistickou vilu v Brnì si
podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera
nechal roku 1929 postavit Alfred Stiassni
s rodinou. Roku 1939 vilu zabavili nacisté a udìlali z ní dùstojnické kasino. Od
roku 1952 pøipadla národnímu výboru
pro reprezentaèní úèely a do povìdomí se
dostala jako „vládní vila“. Nyní je od
roku 2014 pøístupná veøejnosti.
ztis
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NADACE ŽOP
Správní rada Nadace Židovské obce
v Praze vyhlašuje výbìrové øízení na
nadaèní pøíspìvky pro rok 2018.
Témata:
– ochrana kulturních památek,
– rozvoj židovských tradic na území
Èeské republiky
– podpora vzdìlávání a èeského židovského školství.
Žádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
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AKTUALITY

podány na pøedepsaných formuláøích
Nadace Židovské obce v Praze. Termíny
uzávìrek jsou stanoveny na 28. 2. 2018
a 30. 6. 2018. Bližší informace a formuláøe jsou k dispozici na e-mailové adrese: nadacezovp@volny.cz, na www.kehila prag.cz, záložka Nadace ŽOP:
http:// www.kehilaprag.cz/cs/stránka/
nadace_fondy/nadace_zop, nebo u Jany
Kosákové, telefon: 222 311 570.
jk
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
NADACE HAGIBOR
Správní rada Nadace Hagibor vyhlašuje
výbìrové øízení na nadaèní pøíspìvky
pro rok 2018. Témata:
– podpora pro zlepšení a zajištìní života seniorù, zejména obìtí holokaustu
a osob dotèených holokaustem
– podpora zdravotních a sociálních
služeb urèených pøedevším pro pøeživší
šoa.
Žádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaném formuláøi Nadace Hagibor. Termín uzávìrky je stanoven na 30. 9. 2018. Bližší informace
a formuláøe jsou k dispozici na e-mailové adrese: nadace.hagibor@kehilaprag.cz, na www.kehilaprag.cz, záložka
Nadace Hagibor: http://www.kehilaprag.cz/cs/ stranka/nadace_fondy/nadace_hagibor, nebo u Renaty Klodnerové, telefon: 226 235 052.
rk
PØEDPLATNÉ MÌSÍÈNÍKU
ROŠ CHODEŠ NA ROK 2018
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,
pøejeme vše dobré v novém kalendáøním roce. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou pøízeò, které si velmi vážíme. Nové pøedplatitele srdeènì vítáme.
Mìsíèník Roš chodeš zasíláme buï
v klasické papírové podobì poštou v neprùhledných obálkách, ale také elektronicky v PDF. Zasílání èasopisu poštou
i elektronicky lze uhradit bankovním

pøevodem na níže uvedený úèet Federace židovských obcí v ÈR.
Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny, uhraïte bankovní poplatky (cca
100 Kè), nejsou zahrnuty v cenì pøedplatného. Nepoužívejte šeky; pokud nemùžete použít bankovní spojení, zašlete
laskavì pøíslušnou èástku v bankovkách
doporuèeným dopisem.
Roèní pøedplatné pro ÈR je 400 Kè,
elektronicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné do Evropy stojí 750 Kè, elektronicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné
do zámoøí stojí 1000 Kè, elektronicky
v PDF 240 Kè.
Èástku v korunách nebo její ekvivalent v eurech èi USD zasílejte laskavì
na èíslo úètu 030031-1936511339/0800
(IBANCZ14 0800 0300 3119 3651
1339; BIC GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.
Jako variabilní symbol uvádìjte
122018; jako údaj pøíkazce jméno pøedplatitele. Na území ÈR je též možné použít k platbì poštovní poukázku typu C.
Pokud budete platit osobnì na Židovské radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak
ve 2. patøe v pokladnì Federace židovských obcí v ÈR u paní ing. Gabriely
Slezákové nebo paní Aleny Kopecké.
Objednávky pøedplatného zasílejte do
redakce Roš chodeš, Izraelská 1, 130 00,
Praha 3, e-mail: roschodes@sefer.cz, telefon: 226 235 217/8, mobil: 605 319
468. Na tìchto kontaktech rádi zodpovíme i pøípadné dotazy. Do objednávky
uveïte laskavì své jméno, poštovní adresu a u elektronického zasílání e-mail.
Dìkujeme vám.
redakce
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Na události ve Svaté zemi reaguje celý
svìt. Zvlášt’ když Izrael zasáhne silou
a lze ho postavit na pranýø. Pak se protestuje nejen ve svìtì arabském èi muslimském, ale i na progresivním Západì –
zvláštì tam, kde narùstá podíl muslimù.
Prosinec pøinesl posun. Emoce a demonstrace vyvolal symbolický akt, který se odehrál až ve Washingtonu.
Ve støedu 6. prosince prezident Donald Trump vyslovil to, co bylo až dosud tabu. Øekl, že Spojené státy uznají
Jeruzalém za hlavní mìsto Státu Izrael
a že tam z Tel Avivu pøestìhují svou ambasádu.
To gesto sice jen potvrzuje dosavadní realitu, ale pùsobí velkou silou na muslimské státy (nìkteré se
obrátily na Radu bezpeènosti OSN) i na Evropskou
unii. Ta si to vyøíkala pøímo
s Izraelem, nebot’ 11. prosince pøijel do Bruselu – jako první izraelský premiér po 22 letech – osobnì Benjamin Netanjahu.
Netanjahu oslovil evropské ministry
zahranièí v nadìji, že vìtšina zemí EU
Jeruzalém za metropoli Izraele uzná
(„mír je stále možný, nebot’uznání skuteènosti je podstatou míru“). Ale s tím
narazil. Federica Mogheriniová, šéfka
diplomacie EU, to jasnì vylouèila: „Evropská unie a její èlenské státy tento
krok neudìlají.“ Stanovisko EU zùstává
stejné v tom smyslu, že Jeruzalém má
být hlavním mìstem Izraele i budoucího
palestinského státu.
Otázka ovšem zní, zda se stanovisko
pøednesené paní Mogheriniovou a uznání Jeruzaléma za hlavní mìsto Izraele už
pøed uzavøením mírové dohody s Palestinci musí vyluèovat. Èeské ministerstvo zahranièí na svém webu uvedlo:
„Èeská republika v souèasné dobì, než
dojde k uzavøení míru mezi Izraelem
a Palestinou, prakticky uznává Jeruzalém za hlavní mìsto Izraele v hranicích
demarkaèní linie z roku 1967.“ Tím se
v Evropì ponìkud vymyká a Izrael si
toho všiml. Prezident Miloš Zeman je
jasnì pro uznání. Ale designovaný premiér Andrej Babiš je proti pøímému
uznání, je tedy více v souladu s EU.
Teprve uvidíme, jak se vìci vyvinou.
Ale vezmìme to po øadì.

nelze øešit tím, že se vychází z týchž selhavších pøedpokladù a opakují se tytéž
selhavší strategie. K nim øadí i americký
zákon z roku 1995 o pøesunu ambasády
z Tel Avivu do Jeruzaléma, nebot’ po
dvaceti letech odkladù „nejsme blíže
mírové dohodì mezi Izraelem a Palestinci“. A protože by bylo pošetilé opakovat tytéž recepty, Trump navrhuje nìco
jiného. Klíèová pasáž je struèná:
„Je naèase uznat Jeruzalém za hlavní
mìsto Izraele. Zatímco pøedchozí prezidenti to slibovali v kampani, ale pak nevyslovili, já to dnes vyslovuji. Domnívám se, že tento krok je v nejlepším

proè trvat na fikci, ptá se Stephens, že Jeruzalém metropolí Izraele není?
Nepøedpojatì to na ÈT 24 shrnul Michael Žantovský, bývalý velvyslanec
v Izraeli i USA. Trumpovi jde o víc než
o volební slib. Uèinil gesto, které je
bouchnutím do zablokované šachovnice
a mohlo by ji rozhýbat. Ti, kteøí Trumpovi vyèítají, že ohrozil mírové øešení,
nedodávají, že žádné mírové øešení se
už patnáct let nerýsuje. Ano, je to riskantní manévr, ale mohl by vyjít. Podobnì jako to Trumpovi vyšlo s Èínou.
Zpoèátku k ní hovoøil velmi ostøe, ale
když tam na podzim pøijel, uvítali ho
jako žádného jiného amerického prezidenta od éry
Nixona. Takže na prognózy je ještì brzy.

TRUMPÙV TEST
PRO JERUZALÉM

PØESTAVME TU ŠACHOVNICI
Dotyèná øeè Donalda Trumpa nepùsobila nijak vyhrocenì. Øekl, že problémy

zájmu Spojených státù i cesty k míru
mezi Izraelem a Palestinci.“
O to obsáhlejší jsou reakce na tato
slova. Nepoèítáme-li naprostý souhlas
vlády Izraele a naprosté odmítnutí ze
strany arabských a muslimských státù,
s jistým zobecnìním lze øíci toto. Odmítavé reakce pocházejí spíš od lidí
z branže, tedy politikù a diplomatù.
A vstøícnìjší reakce pocházejí spíš od
lidí nezávislejších – od pozorovatelù èi
komentátorù. Ilustrují to i texty v The
New York Times.
Z jedenácti bývalých amerických velvyslancù v Izraeli, kteøí se pro list vyjádøili, jen dva hodnotí uznání Jeruzaléma kladnì, a devìt zápornì. Martinu
Indykovi konkrétnì vadí, že Trump se
vyhnul geografické definici uznané metropole, tudíž nevíme, jakou roli pøisuzuje východnímu Jeruzalému. Nebo to,
že Trump uznání nespojil s žádnou iniciativou, kterou by mohli vnímat jako
vstøícný podnìt Palestinci.
Naproti tomu komentátor Bret Stephens prezidentùv krok jasnì chválí. Pøedstírat, že nìco není tím, èím ve skuteènosti je, mùže být receptem pouze pro
sebeklam. A právì to byl pøípad Jeruzaléma neuznaného za metropoli. Vždyt’každá zásadní návštìva stejnì míøila do Jeruzaléma. At’už to byl Richard Nixon jako
první americký prezident (1974), Anvar
Sadat jako první lídr arabské zemì
(1977) èi Angela Merkelová, která v Jeruzalémì øekla, že bezpeènost Izraele je
státním zájmem Nìmecka (2008). Tak

MÁME PROBLÉM,
ALE...
Ve složitìjší situaci jsou
nìkteré státy EU – napøíklad Nìmecko
èi Švédsko. V reakci na rozhodnutí prezidenta USA totiž nìmeètí èi švédští
muslimové nedemonstrují proti USA,
ale proti židovskému státu existujícímu
v jakýchkoli hranicích a proti Židùm
obecnì. V Göteborgu se dokonce pokusili zapálit synagogu. Nenaplòuje-li toto
definici nenávisti vùèi skupinì obyvatel,
tak už snad nic.
Politici v èele s kancléøkou Merkelovou vyzývají k odporu vùèi antisemitismu, ale pojmenovat jeho zdroj se zdráhají. Nanejvýš – jako tøeba Jens Spahn
z nìmecké CDU – mluví o „antisemitismu, at’ už importovaném, nebo ne“.
Švédský premiér Stefan Löfven po žháøském útoku na synagogu v Göteborgu
a demonstraci s protižidovskými hesly
v Malmö øekl: „Ve švédské spoleènosti
máme problém s antisemitismem.“ To
jako že tam spadl z Mìsíce?
Otevøenìjší jsou média. Napøíklad nìmecký Die Welt, kde leccos napovídají
už titulky jako „Míru nebrání Trump,
ale Arabové“ nebo „Výzvy k vraždìní
Židù nepatøí do svobody názoru“. Právì
Die Welt si všímá i jiné speciality úøedního Švédska. Øíká se, že Trumpovo
uznání Jeruzaléma za hlavní mìsto Izraele chybuje už tím, že pøedjímá mírovou
dohodu mezi Izraelem a Palestinci. Ale
právì Švédsko už v roce 2014 uznalo
palestinský stát, aniž by vyèkalo na závìreènou mírovou dohodu. Z toho vidíme, že místa pro demagogii je tu dost.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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DOBYTÍ EGYPTA (ŠEMOT)
Bìhem sedmi hladových let vydával Josef
ze sýpek, v nichž za úrodných sedmi let
nashromáždil obilí, Egypt’anùm chléb výmìnou za peníze. Když jim došly peníze,
platili svými stády, a když jim došel dobytek, nezbylo jim než nabídnout faraonovi
svou pùdu a sebe samotné za otroky, dostanou-li zrní na osev. Tak Josef (…) skoupil pro faraona všechnu pùdu Micrajim
a celá zemì byla faraonova, vèetnì jejích
obyvatel kromì knìží. Knìží, jak autor
vtipnì dodává, pùdu neprodali a jedli privilegium, které mìli od faraona. Od té
doby se v Egyptì ujal zákon o pìtinové
dani faraonovi z pùdy, ètyøi pìtiny zùstaly
na obživu a na osev. Všichni Egypt’ané
s výjimkou knìží ztratili tak po uplynutí
hladových let osobní svobodu a byli právnì faraonovými otroky. To se však Jisraele
netýkalo, ponìvadž se usadil v zemi Micrajim, v zemi Gošen, získali ji do držení
a velmi se rozplodili a množili. (1M
47,13–27) Jaakovovi synové a jejich dìti
a vnuci byli na rozdíl od faraonových poddaných svobodní lidé a právnì se nelišili
od egyptských knìží. Z toho se pak na zaèátku knihy Šemot odvíjí problém nového
krále, který povstal v Egyptì, aby tuto závadu napravil. Synové Jisraele byli plodní,
množili se jako hmyz a rozmnožili se a rozmohli tak velice, že jich ta zemì byla plná.
Pøeklad „rozmohli se“ plnì nevystihuje
hebrejské sloveso acmu, lépe je pochopíme v souvislosti s moderním pojmem acmaút, samostatnost. „Lid synù Jisraele je
poèetnìjší a samostatnìjší než my,“ prohlásil nový král, a aby se v pøípadì napadení Egypta nepøidal na stranu nepøátel,
snažil se sílu tohoto lidu znièit.
Že to pøipomíná nástup Hitlera, jenž ve
„svìtovém Židovstvu“ spatøoval úhlavního nepøítele nìmeckého národa, netøeba
dokazovat. Ve prospìch nového krále
Egypta mluví však skuteènost, že v pøípadì reálného ohrožení Egypta kmeny,
ovládajícími území severnì od zemì Gošen, byly jeho obavy pochopitelné, zvláštì když staroegyptská historie klade rovnítko mezi Izrael a asijské porobitele
Egypta za tzv. druhého pøechodného období, které mìlo trvat celých 400 let. Poèínaje egyptským knìzem Manethem,
jenž ve 3. století pø. obè. letopoètem napsal Dìjiny Egypta, došlo k ovládnutí
Dolního Egypta tzv. Hyksósy, náèelníky
výše zmínìných kmenù, nazývaných
Šasu, nenásilnou formou. Z posledního
období pøed jejich pøevzetím moci je
z historických pramenù zøejmé, že osoby
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Marc Chagall: Josef a faraon.

se semitskými jmény nejdøíve ovládly
hospodáøské øízení na všech úrovních až
po úøady vezírù. Jako prvního faraona
hyksóské dynastie uvádí Manetho Salitise, což je zjevnì poøeètìný hebrejský výraz pro „vladaøe“ – šalit. Tak ale tituluje
Tóra Josefa v dobì sedmi hladových let,
byl tím vladaøem (ha-šalit) nad zemí, jenž
prodával celému svìtu (1M 42,6).
Vyprávìní Tóry se sice soustøeïuje na
jiné vìci než historii Egypta, ale na pozadí
osudù mladého hebrejského otroka líèí situaci v Egyptì jeho trojí kariérou u velmože Potifara, u velitele vìznice, kam byl nespravedlivì uvržen, a koneènì u faraona,
jenž ho povýšil na vladaøe. Jak pro prvního, tak pro druhého a tøetího je signifikantní, že povinnosti, vyplývající z jejich
postavení, pøenechali mladému cizinci,
s nímž by ani nejedli u stejného stolu. Tóra
sice vyzvedá Josefovu moc v souvislosti
s jeho bratry, kteøí ho prodali do Egypta,
ponìvadž chtìl být jejich králem, ale historizující agada a židovská tradice se netají
tím, že Josef nebyl jen „druhým po králi“.

Tomu se ostatnì není co divit, uvážíme-li,
že se citace z Manethových Dìjin dochovaly do souèasnosti díky spisu židovského
historika Josepha Flavia (Contra Apionem), jenž v 1. století obè. letopoètu sice
s výhradami, avšak pøesto s Manethovou
identifikací Židù s Hyksósy souhlasil.
Midraš Pirke derabi Eliezer (11) proto
není ojedinìlým pramenem výkladu, že
Josef vládl od jednoho konce svìta k druhému, ponìvadž je øeèeno (1M 42,2) že
„celý svìt pøicházel k Josefovi do Egypta“. To neznamená jen, že pøicházeli do
Egypta nakupovat jídlo, ale že pøinášeli
Josefovi každý svou daò a své dary, protože byl po ètyøicet let druhým po králi
a ètyøicet let vládl sám, ponìvadž je øeèeno (2M 1,8), že (po jeho smrti) „povstal
nad Egyptem nový král“. Tomu ostatnì
nasvìdèuje, že mezi hyksóskými panovníky nalezneme kromì Manethova Salitise
(Josefa) jména Jakub-her a Beon (èti Ben
On). Iunu, hebrejsky On, øecky Heliopolis
v Dolním Egyptì, souvisí s Josefem, ponìvadž jej faraon oženil s Asnat, dcerou
Putifera, knìze Onu, a øeèený „syn Onu“
by dokonce mohl být nejmladší Josefùv
bratr Benjamin, jemuž dala umírající Rachel jméno Ben Oni (Syn zármutku).
Hyksósy vytlaèil z Egypta až panovník
z egyptské krve Ahmose kolem roku 1500
pø. obè. letopoètem. Po dlouhém bezvýsledném obléhání Avarisu, hlavního mìsta
Hyksósù, které mìl postavit už Salitis, ztotožòovaného s Pi-Ramesses nebo s Tanisem (hebr. Coan), opustili Hyksósové
mìsto se vším, co mìli, a založili severnì
od Egypta mìsto Šaruchen. (Podle Manetha to byl Jeruzalém, kde postavili chrám,
kde uctívali osla.) V každém pøípadì však
pro egyptské panovníky 18. dynastie nadále pøedstavovali vážné nebezpeèí a s pevnostní architekturou s vysokými hradbami
mìst, charakteristickou právì pro Hyksósy, se støetli izraelští zvìdové, které Moše
vyslal z pouštì do zemì Kenaán. Vystoupili Negevem, a když pøišel do Chevronu,
byli tam Achiman, Šešaj a Talmaj, zplozenci toho obra, a Chevron byl postaven sedm
let pøed micrijským Coanem (4M 13,22).
K tomu je tøeba dodat, že Talmaj je egyptské jméno Ptolemaios a jeden z hyksóských panovníkù se nazýval Šeši. Pozoruhodná èasová souvislost sedmi let mezi
stavbou Chevronu a Coanu (Avaris)
v Egyptì zase naznaèuje, že k ovládnutí
Egypta „obry“ došlo bìhem sedmi let hladomoru v Kenaánu, kdy již v Egyptì vládl
prakticky Josef. (Viz paršat Šlach lecha.)
EFRAIM K. SIDON
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NUTNOST KLÁST OTÁZKY
Bo (2M 10,1–13,16)
Není žádná náhoda, že sidra Bo, oddíl,
v nìmž se odehrávají morové rány
a exodus z Egypta, se tøikrát zabývá tématem dìtí a povinností rodièù je vychovávat. Jako Židé vìøíme, že k obranì
zemì je zapotøebí armáda, ale k obranì
civilizace je nutné vzdìlávání. Jakmile
pokládáme svobodu za zaruèenou, pøijdeme o ni. Pokud rodièe nepøedávají zkušenosti a ideály další generaci, vytrácí se
historická pamìt’národa.
Fascinující je ale zpùsob, jímž Tóra
zdùrazòuje fakt, že aby dìti náležitì dospívaly, musejí se ptát. Dìtské otázky
jsou hlavní souèástí pesachové veèeøe
(dvì ze sederových otázek pocházejí právì ze sidry Bo) a naši moudøí na základì
nich vyvozují, že základní povinností rodièe je nauèit své dìti, aby se umìly ptát.
Nabádání k otázkám pøitom není pøirozené, naopak: jako by popíralo tradièní
kultury, které pokládají za hlavní úkol rodièù a uèitelù vychovávat dìti pøedevším
k poslušnosti. „Dìti mají být vidìt, nikoli
slyšet,“ praví staré anglické pøísloví.
„Dìti, poslouchejte své rodièe, protože to
je spravedlivé pøed Bohem,“ øíká známé
køest’anské uèení. Když Sokrates uèil lidi,
jak se ptát, obèané athénští ho odsoudili
za to, že „kazí mládež“. V judaismu to je
naopak. Není to uèení slepé poslušnosti.
Je pøekvapivé, že v náboženství, které má
613 pøikázání, nenaleznete hebrejský výraz pro „poslouchat“ (ve smyslu být poslušný). Když se v 19. století oživovala
hebrejština, aby mohla fungovat jako moderní jazyk, výraz pro poslouchat se musel vzít z aramejštiny – lecajet. Místo výrazu „poslouchat“, používá Tóra slovo
šema, jež se tìžko pøekládá, nebot’ má
øadu významù: naslouchat, slyšet, chápat,
vnímat èi odpovídat.
Vìøíme, že nejvìtším božím darem lidstvu je inteligence. V modlitbì amida pro
všední den prosíme na prvním místì
o „poznání, dùmysl a rozum“. Jedním
z nejpozoruhodnìjších rabínských rozhodnutí bylo vytvoøit požehnání, jež se
má pronášet pøi pohledu na nežidovského uèence. Rabíni nejenže dokázali vidìt
moudrost v jiné kultuøe než své vlastní,
ale dokonce za ni Hospodinu dìkovali.
Jak se tento pøístup liší od omezenosti,
jíž se tak èasto v minulosti – i souèasnosti – vyznaèuje náboženské myšlení!

(Maiselova 4, Praha 1)
Šachrit: v sobotu 13. 1. od 10.30 hodin probìhne ranní šabatová bohoslužba.
Rodinná bohoslužba: kabalat šabat pro dìti i dospìlé
v pátek 26. 1. od 18.30 hodin.
Pro dìti bude pøipravena zkrácená bohoslužba
a následný program a pohoštìní.
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.

(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila Alice Marxová.)

***

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – leden 2018 – tevet/švat 5778
Staronová synagoga
5. 1. pátek
6. 1. sobota

12. 1. pátek
13. 1. sobota

17. 1. støeda
19. 1. pátek
20. 1. sobota

26. 1. pátek
27. 1. sobota

veèerní bohoslužba
ŠEMOT 1M 28,10–32,3
hf: Iz 27,6–28,13; 29,22–29,23
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba
VAJERA 2M 6,2–9,35
hf: Ez 28,25–29,21
mincha
konec šabatu
Roš chodeš švat
veèerní bohoslužba
BO 2M 10,1–13,16
hf: Jr 46,13–28
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

15.30 hodin
17.11 hodin
16.05 hodin
15.50 hodin
17.20 hodin
16.16 hodin
16.00 hodin
17.29 hodin
16.27 hodin

ŠABAT ŠIRA

BEŠALACH 2M 13,17–17,16
hf: Sd 4,4–5,31
mincha
konec šabatu
31. 1. støeda
2. 2. pátek
3. 2. sobota

15.56 hodin

16.10 hodin
17.39 hodin

TU BIŠVAT

veèerní bohoslužba
16.39 hodin
JITRO 2M 18,1–20,23
hf: Iz 6,1–7,6; 9,5–6
mincha
16.20 hodin
konec šabatu
17.50 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 5. 1. v 15.56 a 19. 1. v 16.16 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
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HLAVNÉ MESTO JERUZALEM
Rozhlasová debata Igor Rintel – Jozef Lenè
Zaèiatkom decembra oznámil prezident Trump, že nebude blokovat’rozhodnutie americkej administratívy
o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto
Izraela. V minulosti bol výkon rozhodnutia pravidelne odsúvaný úradujúcimi prezidentmi. Donald Trump uviedol rozhodnutie do života a splnil tak
svoj predvolebný s¾ub.
Svetové média zaznamenávajú množstvo reakcií na túto udalost’:
Hlava sunnitského islamu šejk Muhammad Ahmad Tájib zrušil stretnutie
s viceprezidentom USA Mikeom Penceom pri jeho návšteve Egypta. Rovnako sa zachovala aj hlava egyptskej
koptskej cirkvi Tavadros II. Viceprezident Pence sa chcel stretnút’aj s palestínskym vedením, Ramalláh však
schôdzku odvolal. Ide o prejavy protestov proti rozhodnutiu uznat’Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.
V piatok 8. decembra sa konali v Jeruzaleme búrlivé protesty, pri ktorých
jeden èlovek zomrel, množstvo bolo
zranených. Sobotòajšie protesty boli
menej intenzívne, demonštrantov vo
východnom Jeruzaleme a v Betleheme
rozohnali izraelskí policajti. Teroristi
z Pásma Gazy zaèali opätovne raketové odstre¾ovanie Izraela, pri odvetnom nálete zomreli dvaja ozbrojenci
Hamasu.
Protesty sa neobmedzujú na moslimský svet. Vo švédskom Malmö sa zišlo
asi 200 ¾udí a prevolávali antisemitské
heslá. Ministerka zahranièia Margot
Wallströmová k tomu uviedla, že volat’
po smrti Židov je „absolútne neprijate¾né“. Prejavy antisemitizmu odsúdil aj
švédsky minister spravodlivosti Morgan Johansson. Krátko po antisemitských demonštráciách riešila švédska
polícia prípad podpa¾aèstva synagógy,
predbežne zatkla troch údajných páchate¾ov. O ich identite nezverejnili
bližšie údaje. V Malmö žije 285 tisíc
¾udí, asi 20 tisíc z nich pochádza
z Blízkeho východu.
Èeský prezident Miloš Zeman pri
svojom vystúpení na konferencii hnutia Sloboda a priama demokracia zopakoval, že s prezidentom Trumpom
v prípade Jeruzalema súhlasí. Kritizo-

val Európsku úniu, ktorá pod¾a neho
„robí všetko pre to, aby propalestínske teroristické hnutie malo prevahu
nad hnutím proizraelským“.
Trumpovo rozhodnutie polarizuje aj
slovenskú spoloènost’. O problematike
diskutovali 8. decembra vo vysielaní
Slovenského rozhlasu poèas „primetime“ predseda ÚZ ŽNO Igor Rintel
a politológ Trnavskej univerzity Cyrila
a Metóda Jozef Lenè, ktorý má slovenský pôvod, konvertoval k islamu a je
známy ako nekritický obhajca propalestínskych postojov. Z diskusie vyberáme:

Jeruzalém: pohled z Olivové hory. Foto jd.

Igor Rintel: Americký prezident nevykonal žiadnu zmenu. Rezolúcia o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela
je stará 22 rokov, prijali ju obe komory
amerického parlamentu a táto rezolúcia
hovorí o Jeruzaleme ako o nedelite¾nom hlavnom meste Izraela. Èo Donald Trump urobil, respektíve neurobil,
je to, že neodsunul výkon spomenutej
rezolúcie, ktorý jeho predchodcovia
pravidelne odsúvali. Je to významný
symbolický krok. Nezmenil však štatút
Jeruzalema ani štatút Chrámovej hory,
nezmenila sa ani politika USA alebo
Izraela.
Jozef Lenè: Úlohou Donalda Trumpa
bolo, obrazne povedané, byt’rozhodcom v mierovom procese na Blízkom
východe. Jeho krok však pripomína

futbalového rozhodcu, ktorý príde
rozhodovat’zápas a obleèie si dres jedného z mužstiev. Druhá vec, ktorú citlivo vnímajú nielen politici v regióne,
ale aj v ostatných èastiach sveta, sú
¾udia, ktorými sa americký prezident
obklopuje, respektíve ich vysiela na
dôležité posty v rámci rokovaní medzi
stranami. Sú to ¾udia, poèínajúc ve¾vyslancom Davidom Friedmanom
a konèiac prezidentovým zat’om Jaredom Kushnerom.
Igor Rintel: Je jasné, že rozhodca by
mal byt’neutrálny, s tým súhlasím. Ale
význam aktu uznania nemôžeme vidiet’ bez súvislosti s rezolúciami
UNESCO, ktoré v priebehu posledného roka vyšli a šokujúcim spôsobom
popierali akúko¾vek spojitost’Jeruzalema so židovským národom alebo
náboženstvom a nepriamo odmietajú
aj spätost’Jeruzalema s krest’anstvom.
Pod¾a prijatých rezolúcií je v Jeruzaleme prítomná len moslimská tradícia. Tieto absurdné rezolúcie vznikli
z vôle arabských a moslimských štátov zastúpených v UNESCO a ich prijatiu asistovala pasivita európskych
krajín, ktoré sa v predmetnej veci väèšinou zdržali hlasovania. Arabské
a moslimské krajiny sa systematicky
snažia delegitimizovat’Izrael. Dôsledkom je, že americký prezident prestal
blokovat’22 rokov staré rozhodnutie
svojej administratívy. Nemôžeme považovat’za neutrálne, keï organizácia
pod hlavièkou OSN pripustí, že Židia
nemajú žiaden nárok na Jeruzalem, že
nejestvuje historická väzba medzi židovským národom a Jeruzalemom
a že neplatia už tradièné židovské pomenovania a jediné platné sú arabské.
Hlasovaním sa rozhodne o tom, že
biblická história nejestvuje! To je rovnaké, ako keby európske štáty uznesením rozhodli, že Mohamed nikdy nebol v Mekke a Medine. Rozhodovat’
hlasovaním o histórii a náboženských
symboloch je ve¾mi nebezpeèné. Teda, ten spomenutý rozhodca bol
v poslednom období všetko iné, len
nie nestranný, bol silne protiizraelský. Je známe, že USA opúšt’a organizáciu UNESCO. A rozhodnutie
o Jeruzaleme je reakciou na všetku
špinu, ktorú vyprodukovalo UNESCO
smerom k Izraelu.
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Jozef Lenè: Trump svojim jednaním
spojil v arabskom svete strany, ktoré
stáli vzájomne voèi sebe v opozícii, ale
teraz sa spojili vo vzt’ahu k otázke Jeruzalema. Došlo tak k zblíženiu medzi
Íránom a niektorými arabskými sunitskými krajinami, ktoré voèi nemu neboli priate¾sky naklonené. Trump síce
splnil svoj s¾ub, ale zároveò dokázal
vyvolat’ démonov minulosti, vyvolat’
nárast extrémizmu a popularitu niektorých hnutí, ktoré už v arabskom svete
tak populárne neboli. Týka sa to Hisbollahu, ktorý sa poèas sýrskej vojny
kompromitoval bojom po boku Islamského štátu.
Moderátorka: Nebolo nediplomatické prijat’ toto rozhodnutie? Dalo sa
predsa predvídat’, že prídu silne emotívne reakcie zo strany moslimského
obyvate¾stva.
Igor Rintel: Riziko zvýšeného terorizmu: nevšimol som si v posledných rokoch pokles terorizmu, ani v Európe,
ani v iných èastiach sveta. Naopak, poèet teroristických útokov v posledných
rokoch narastal. Ak chce niekto tvrdit’,
že poèet teroristických útokov bude narastat’ako dôsledok symbolických krokov administratívy USA, tak toto považujem za úplný nezmysel. Samozrejme,
že rozhodnutie vyvolalo silné reakcie
moslimského sveta, pretože moslimovia boli zvyknutí na to, že všetky protižidovské alebo protiizraelské aktivity
UNESCO po symbolickom alebo malom odpore prechádzajú, sú akceptované. To sa stalo štandardom. A zrazu je
tu nieèo, èo ich snahu po delegitimizácii Izraela zaseklo. Hnev arabského
sveta súvisí s tým, že kriminalizovanie
Izraela neprinieslo želané výsledky.
Neverím, že krok Donalda Trumpa
zvýši mieru terorizmu vo svete, že ovplyvní vojny medzi sunitmi a šiitmi.
Spory a vojny v arabskom svete jestvujú trvale a nemajú väzbu na uznanie
Jeruzalema za hlavné mesto Izraela.
Moderátorka: Pripomeniem nieko¾ko mí¾nikov z histórie Izraela. Roku
1980 bol schválený zákon o nedelite¾nosti Jeruzalema ako hlavného mesta
Izraela. Roku 2000 Ehud Barak ponúkol Jásirovi Arafatovi nezávislý palestínsky štát s hlavným mestom východ-

ný Jeruzalem, a táto ponuka bola zopakovaná roku 2008 Ehudom Olmertom. Na èom stroskotali mierové rokovania?
Jozef Lenè: Stroskotali na tvrdohlavosti oboch strán. Ak si jedna strana
myslí, že má absolútny nárok na celé
územia a druhá strana má rovnaký názor, tak t’ažko dôjde k dohode. Ak hovoríme o zákone z roku 1980, ten bol
prijatý v rozpore s medzinárodným
právom. Ak niekto nieèo ponúka
v rozpore s medzinárodným právom,
tak sa to nedá brat’ ako ústupok, ale
len ako prinavrátenie do stavu, keï
ešte platilo právo. Jásir Arafat a jeho
nasledovníci tieto návrhy odmietli,

Jeruzalém: Davidova vìž z 2. stol. pø. l. Foto jd.

a to aj preto, lebo na oboch stranách,
palestínskej aj izraelskej, sa dostávali
do popredia extrémistické sily. Ústupky sa vnímali, a to na oboch stranách,
ako slabost’.
Igor Rintel: Rozpor s medzinárodným právom? Hranica medzi východným a západným Jeruzalemom nikdy
nebola stanovená OSN, bola len výsledkom vojny z roku 1948, následne
vznikla iná hranica ako výsledok vojny z roku 1967. Preèo by mala byt’
platná tá prvá? O tom sa dá dlho diskutovat’. Ale snáï sa dohodneme, že
neuralgickým bodom je Chrámová
hora, ktorá symbolizuje centrum židovskej identity. Je to miesto, kde
stáli židovské chrámy a kde neskôr
postavili moslimské svätyne. Tohto

miesta sa žiadna zo strán nedokáže
zriect’.
Izrael dvakrát ponúkol arabským
štátom nieèo, èo sa nazýva „výmena
územia za mier“. Ponuka bola vždy
odmietnutá. Pod¾a mòa sa nedá bavit’
s niekým, kto odmieta uznat’vašu existenciu.
Moderátorka: Rozhodnutie OSN z roku 1947 uvažovalo o Jeruzaleme, ako
o meste pod medzinárodnou správou.
Po vojne roku 1948 sa mesto rozdelilo
na východnú èast’ ovládanú Jordánskom a západnú èast’ovládanú Izraelom. Vo vojne roku 1967 obsadil Izrael
východnú èast’a roku 1980 ju anektoval. Palestínèania dnes žiadajú, aby sa
hlavným mestom ich štátu stal východný Jeruzalem obsadený roku
1967. Spojené štáty teraz uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Budú
žiadat’ako protihodnotu nejaké ústupky od Izraela?
Jozef Lenè: Servilná pozícia Donalda
Trumpa v kontexte toho, akými ¾uïmi sa obklopuje a aké názory títo ¾udia majú na konflikt, naznaèuje, že od
Izraela nebude niè žiadat’. Donald
Trump toto s¾úbil a je to predvolebný
s¾ub, ktorý je najmenej suverénny
a ktorý potvrdzuje vyjadrenia palestínskych a arabských politikov, ktorí
odpovedali na otázku, že aký americký prezident by bol pre USA najlepší,
tak eufemistický hovorili, že je to jedno, pretože o veciach sa aj tak rozhoduje v Tel Avive.
Igor Rintel: Nesúhlasím s tým, že
americký prezident sa správa voèi Izraelu servilne, skôr si myslím, že sa
prestal správat’servilne voèi arabským
štátom. Pretože doteraz sa všetko podriaïovalo tomu, aby sme len nenaštvali nejaký Hamas alebo Hisbollah.
Hamas a Hisbollah majú názory, pod¾a ktorých štát Izrael vôbec nesmie
jestvovat’. Nebudem brat’oh¾ad na organizácie, ktorých cie¾om je znièenie
Izraela a vyvraždenie alebo vyhnanie
jeho židovského obyvate¾stva. V kontexte toho je t’ažké akceptovat’, že sa
niekto správa servilne, ak s takýmito
názormi nesúhlasí.
jf
(Vysielané v piatok 8. 12. 2017)
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¡ HROUBOVICKÝM
NA PAMÌT
Nový památník v nìkdejší židovské obci u Chrudimi
Hroubovice (zvané døíve též Roubovice,
nìm. Raubowitz èi Roubowitz, ale také
„židovská“ nebo „ševcovská“ ves) se nacházejí 17 km jihovýchodnì od Chrudimi
v údolí Anenského potoka. Obec není pøíliš velká ani poèetná (v souèasné dobì asi
360 obyvatel), ale je zajímavì uspoøádána: jednak kolem potoka, který lemují

pøeètení všech jmen to byl celý zástup.
Pøi pohledu na velkou skupinu dìtí, pøedstavujících zmaøené životy nevinných
lidí, bylo to, co se stalo pøed víc než sedmi desítkami let, naléhavì pøítomné.
Jako by ten zástup vyprávìl také o židovském pøínosu pro obec a o dobrém sousedství. A také o tom, jak zmizeli ti, kteøí

Hroubovice na dobové fotografii. Synagoga s vìžièkou se nachází mírnì vlevo.

malé domky, jednak podél køivolakých
ulièek (do tìch na okraji se stoupá po kamenných schodech). V obci se nalézá též
zpustlá, ale stále pozoruhodná budova bývalé továrny na obuv (zvaná Wernerovka).
Zahradu starého mlýna lemují peèlivì vyskládané opukové zídky. Nikde nevidíme
nevzhledné paneláky, celkovì tu na èlovìka dýchne atmosféra, jako by se (s trochou dobré vùle) ocitl mnohem jižnìji
než v Èechách.
Dne 11. prosince 2017 se na prostranství v samém støedu Hroubovic, na místì
zboøené synagogy, za úèasti desítek místních obèanù i hostù konalo shromáždìní,
pøi kterém byl odhalen památník obìtem
šoa a otevøen pietní park. Památník obsahuje jména 39 hroubovických Židù, kteøí
byli v listopadu 1942 (tedy pøed 75 lety)
deportováni do Terezína a potom do
Osvìtimi. Pøi pùsobivé slavnosti zaznìly
projevy historièky Alžbìty Langové, starosty Hroubovic Marcela Samka, chrudimského starosty Petra Øezníèka, úèastníky pozdravila i paní Lili Ben Haroush,
konzulka izraelského velvyslanectví
v ÈR. Dívèí trio Makabara zazpívalo
hebrejské písnì a na závìr zaznìla jména
obìtí. Za každé jméno ze seznamu se
k památníku postavilo dítì se svící, po

tu pokojnì žili a modlili se v již neexistující synagoze.
HISTORIE
Historii židovského osídlení, jehož poèátky sahají do poèátku 18. století, shrnula
na úvod pietního shromáždìní historièka
Alžbìta Langová z Chrudimi. Dále vycházíme z jejích údajù (a informací Jiøího
Fiedlera): Významný pøedìl znamenala
pro komunitu osmdesátá léta 18. století,
kdy vesnici zakoupil hradecký biskup
a pøipojil ji ke svému
chrasteckému panství.
Tehdejší biskup Jan Leopold Hay (na svou
dobu moderní osobnost,
ovlivnìná myšlenkami
osvícenství a vírou
v rovnost lidí) na panství šíøil náboženskou
toleranci a osobnì se
o to pøièinil. Do svých
vesnic psal pastýøské
listy, v nichž vyzýval
katolíky ke smíølivému pøístupu k dalším
náboženstvím, a umožòoval, aby se v nich
usazovaly židovské rodiny.
Jiøí Fiedler uvádí, že roku 1783 žilo
v Hroubovicích 22 židovských rodin

se 45 dìtmi, o deset let pozdìji to bylo
34 rodin, celkem 160 osob. Na konci
18. století tak vznikla samostatná židovská obec, která oèividnì vzkvétala:
postavila si synagogu a školu, byl založen
židovský høbitov. Roku 1849 zde žilo již
52 židovských rodin. Jednalo se o 288
osob (témìø 47 procent z celkového poètu
obyvatel obce), což je v èeských pomìrech unikum. Kdy pøesnì vznikl místní
znak, se neví, ale je zajímavé, že reflektuje
židovskou pøítomnost v obci: na modrém
poli vidíme bílou holubici s olivovou ratolestí a Davidovu hvìzdu.
Ve druhé pùli 19. století, kdy pod vlivem emancipace Židé odcházeli za lepšími pøíležitostmi do vìtších mìst èi do
Prahy, jejich poèet opìt klesal do té míry,
že roku 1890 byla hroubovická židovská
obec zrušena. Ale i tak byla židovská pøítomnost znát: fungovaly spolky i škola,
bohoslužby se ještì konaly, i když na životì obce se Židé podíleli hlavnì hospodáøsky. Zatímco na sklonku 18. století se
živili napøíklad jako vinopalníci, výrobci
podpatkù èi prýmkù a stužek, o sto let pozdìji jim patøily dvì továrny: obuvnický
závod Werner a Werson a chemická Luèební továrna V. Kleina. Kromì toho zde
Židé provozovali manufaktury s ruèním
vyšíváním, které dávaly práci a výdìlek
mnoha nežidovským rodinám. To vše se
samozøejmì zmìnilo na sklonku tøicátých
let 20. století. Nakonec se z listopadového
transportu pøed 75 lety vrátili jen dva
Židé, manželé Henrietta a Vítìzslav Mandelíkovi, 39 lidí bylo zavraždìno.
PAMÁTNÍK
Jména všech deportovaných si teï mùžeme pøeèíst na památníku, skládajícího se ze
dvou žulových kamenù. Vytvoøil ho kameník Jiøí Harbich dle
spoleèného
návrhu
M. Samka a architektù
P. Vorlíèkové a J. Vintery
(autorù celkové koncepce parku), o kováøské
práce se postaral M. Jožák, o dláždìní J. Novák.
Na jednom kameni je deska se jmény obìtí, na druhém, pøipojeném k prvnímu nìkolika høeby, jsou
hebrejsky slova, jimiž se
Hospodin pøedstavil Mojžíšovi: „Ehje, ašer
ehje“, „Budu tím, jímž budu“ (2M 3,14).
Další, menší kámen s informaèní deskou pak textem a fotografií pøipomíná
zboøenou synagogu.
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veckého sdružení Hubert z Luže a z Pírkova dìkovného dopisu lužským myslivcùm stojí za to citovat: „Rada vyslovuje
všem vašim pracovníkùm, kteøí se na akci
zùèastnili, upøímné a soudružské podìkování za skuteènì kladný pøístup a nevšední aktivitu, která u všech vaši èlenù po celou dobu demolice vládla. (…) Soudruzi!
Vykonali jste pro naši obec skuteènì záslužné dílo, kde vaše práce bude natrvalo
zapsána v myslích našich obèanù. Mimo
tuto skuteènost bude Váš pìkný pøístup
natrvalo zapsán do obecní kroniky, aby
byl uchován pro pøíští generace kladný
pøístup organisace k potøebám malých
MNV. Pøijmìte mimo sjednanou finanèní
odmìnu náš opravdu srdeèný a soudružský dík za veškerou vaši pomoc.“
Na místì synagogy (z níž se pod zemí
zachovala cihlová podlaha) pak desítky
let parkovala auta. Demolice budovy
však mìla (a má) i jednu zajímavou dohru: ztratily se pøi ní ony vzácné synagogální hodiny, a dosud je nadìje, že se
jednoho dne objeví.
Od pádu komunismu, a hlavnì v posledních letech si díky aktivitì starostù
pana J. Pokorného a souèasného M.
Samka Hroubovice své židovské spoluobèany pøipomínají velmi odpovìdnì.
Hroubovice dnes. Po synagoze zbylo prázdné místo uprostøed snímku. Foto AM.
Pøispívají pražské obci na to, aby pokraních gard. Ty se v Hroubovicích proje- byl problém ji rekonstruovat. Koncem èovaly opravy židovského høbitova, na
vily opravdu brutálnì a z osudu jejich sedmdesátých let však rozhodnì nebyly nìmž se zachovalo na 250 kamenù z let
podmínky, možnosti a zøejmì ani snaha 1788–1966. Je tu pohøben napøíklad címístních obìtí èlovìka zamrazí:
Hedvika a její muž Jan (Hans) tvoøili se o záchranu budovy alespoò pokusit saøský rada Jindøich Heisler, zakladatel
továrny na doutníkové špièky v nedalesmíšené manželství, ona byla Židovka, (a vymyslet pro ni nìjaké využití).
Velmi pøesnì to dokládají kopie dopisù ké Chrasti. Na høbitovì, umístìném
on køest’an (Maïar nìmecké národnosti). Po zavedení norimberských zákonù z let 1978 a 1979, které psal pøedseda u lesa nad obcí, mùžeme obdivovat øadu
se Jan odmítl rozvést a Hedviku svým MNV soudruh Pírko pøedstavitelùm praž- oèištìných a opravených pozdnì barokmanželstvím chránil. A pomohl údajnì ské židovské obce. Pírko vehementnì ních, novogotických èi secesních nái øadì vesnièanù, jimž pomáhal sepiso- urgoval, aby židovská obec rozhodla hrobkù s tradièními symboly (kohenù,
vat žádosti, aby nemuseli odjet na totál- o darování „historicky bezcenné“ syna- levitù, s palmami èi vinnými hrozny),
náhrobek se dvìma
ní nasazení do Nìmecka. Na podzim gogy státu (tj. hrousloupy jako symboly
1944 byl Hans poslán do pracovního tá- bovickému MNV)
pilíøù z Šalomounobora, Hedvika pak v únoru 1945 putova- a mohlo se zaèít
va chrámu, ale i kala do Terezína. Když se Jan vrátil, ty, s demolicí: „Sinagomeny s motivy ménì
kterým pomáhal, jeho návrat zaskoèil. ga“, jak píše dùsledobvyklými: malíøJako „kolaboranta“ ho brutálnì zavraž- nì s. Pírko, byla dle
ským štìtcem, srddili pøed zraky celé obce. A Hedviku, pøedsedy v tak špatcem èi vìncem.
která se navrátila o den pozdìji, nako- ném stavu, že mohla
O tom, že Hroubonec gardisté vyhnali z domu a zabrali ho spadnout „pøi rùzviètí minulost své
pro sebe. Vdova pak léta živoøila se ných situacích (pøeobce berou opravdu
ètyømi dìtmi v maringotce na okraji vsi. lety nadzvukových
letadel)“. Takovým Modlitba pøed památníkem hroubovických Židù. vážnì, svìdèí i to, že
Foto Štìpán Bartoš.
k památníkùm obìtí
argumentùm se pražSYNAGOGA, HØBITOV
Na výstavì se seznámíme s dokumenty ská obec (za niž jednal místopøedseda šoa a synagogy pøibude na jaøe ještì jetýkajícími se okolností demolice syna- Fr. Schwarz) neubránila a v létì 1978 den – pamìtní deska Jana Husche, a pogogy. Synagoga, postavená roku 1765, svolila s darováním (a tím tedy i se èítá se také s prvním roèníkem festivalu
byla velká baroknì klasicistní budova zbouráním) synagogy. Demolièních pra- židovské kultury.
s mansardovou støechou, která mìla vì- cí se v øíjnu 1979 zhostili èlenové mysliALICE MARXOVÁ
Tragédii tìch, které nacisté zavraždili,
nemohli místní lidé zabránit, jakkoli je
s nimi pojily pracovní i pøátelské vztahy. Jejich tváøe i vzpomínky na nì nám
pøibližuje výstava uspoøádaná pùvodnì
pro 70. výroèí deportací a nyní, u pøíležitosti odhalení památníku, pøístupná do
6. ledna na místním obecním úøadì. Ale
bolestná byla bohužel i zkušenost nìkterých, kdo se do svých domovù vrátili
a doplatili na to, že nacistický teror
nahradil bezprostøednì po válce teror
komunistický v podobì øádìní Revoluè-

žièku a na ní – další místní unikum –
hodiny (což byla výsada kostelù). Na
synagogu je Židé dali prý jako vyjádøení
vdìènosti „Roubovickým“ za to, že do
obce se smìly pøistìhovat další židovské rodiny, a èas prý odmìøovaly naprosto pøesnì. Roku 1810 je vytvoøil kováøský mistr Steinmeisel z Daèic, stály
1075 zlatých a všechny souèástky mìly
z plávkové ocele.
Jakkoli byla synagoga neudržovaná
a zchátralá, samovolné zøícení jí nehrozilo a za dnešních podmínek by jistì ne-
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OD HERŠLA K TIGRIDOVI
O semilských pøedcích Pavla Tigrida
Následující pøíspìvek pøednesl Mgr.
PAVEL JAKUBEC, øeditel Státního oblastního archivu v Litomìøicích, 26. øíjna
2017 ve Státním okresním archivu Semily na semináøi Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa ve studené válce v rámci
memorialu Dny Pavla Tigrida v Semilech (viz Rch 12/2017). Pro potøeby Rch
byl text mírnì krácen a upraven.
Dvacátý sedmý øíjen 1917 byl spíše
teplejší podzimní den. Hladina rtuti
v teplomìru pražského Klementina se
zastavila na 13 stupních, když se nedaleko odsud, v porodnici u Apolináøe,
narodil Ing. Františku Albrechtu Schönfeldovi a jeho ženì Arnoštce, rozené
Singerové z Kolína, syn Pavel, svìtu
známý jako Pavel Tigrid. Chlapcovy
rodinné koøeny sahaly do severovýchodních Semil. Ale v Semilech tehdy
už nikdo s pøíjmením Schönfeld nežil.
Nejbližšími pokrevními pøíbuznými ve
mìstì byli Schorschovi a Bockovi.
Pavel Schönfeld se narodil takøka
pøesnì dvì století poté, kdy spatøil
svìtlo svìta jeho nejstarší známý pøedek po mužské linii. Døevní schönfeldovské doby s sebou však pøinášejí
více otazníkù než odpovìdí. Jak to
tedy zaèalo, nebo spíše: jak to mohlo
tehdy zaèít?
KALMAN A ELCHANAN
SCHÖNFELDOVÉ
Patrnì poèátkem roku 1810 zemøel na
statku Malá Skála staøec a žebrák, podle
matriky bez roku stoletý (èi øeèeno obecnìji velmi starý), známý z dobových pramenù jako MOSES KOHN SCHÖNFELD èi
MOYSES SCHÖNFELD nebo MOISES
HERSCHL. Aè o nìm mnoho nevíme,
jeho pøíchod na desfourské dominium
z neznámého místa znamenal první krok
k rozšíøení židovského etnika v široké
oblasti Jablonecka, Liberecka a Semilska. Židovská obec v Turnovì, doložená
s pauzou již od první poloviny 16. století, byla v tomto prostoru jediným židovským ostrùvkem. Pøed polovinou 19.
století Židé podhùøí pøíliš nevyhledávali
nebo zde nebyli vítáni.
Soupisy Židù z konce 18. století
uvádìjí Mosese Kohna Schönfelda

jako ženatého, ale bezdìtného. Domníváme se, že dìti mìl, ale ty byly tou
dobou již odbyté a usazené na vlastních familiantských místech. Mìli by
jimi se zdravou dávkou skepse být
bratøi Koppelmann alias Kalman nebo
též Karl Schönfeld, v tradièním židovském prostøedí zvaný Kalman, syn

Pavel Tigrid. Foto Karel Cudlín.

Mošeho, a ELCHANAN SCHÖNFELD,
postaru Elchanan, syn Mošeho. Pro
nás je zajímavý tím, že se jedná o praprapradìda Pavla Tigrida.
Kalman založil jako kostecký familiant schönfeldovskou vìtev na Sobotecku a její potomky lze vysledovat až
do souèasnosti. Naopak bratr Elchanan se stal familiantem na Smržovce,
poté pobýval v Semilech, od roku
1792 mìl k nevoli tamìjších mìšt’anù
pronajatou vinopalnu v Lomnici nad
Popelkou, až nakonec roku 1813 zemøel v 62 letech v Návarovì. Písemné
prameny (napø. úmrtní matrika židovské obce v Turnovì) znají Elchanana
nìkdy též jako Josefa Schönfelda, což
badateli mimoøádnì komplikuje orientaci v rodinných vazbách, nebot’
i Elchananùv syn nesl jméno Josef,
což je u židovských rodin takøka vylouèeno. Domníváme se, že Elchanan
mohl obdržet jméno Josef teprve pøi
povinném obèanském pøejmenování

v dobì josefínských reforem, tedy
v dobì, když už sám vychovával nezletilého syna Josefa.
Elchanan Schönfeld odpoèívá v Turnovì po boku své manželky Ester (obèansky Therese). Poutavý nápis na jejich spoleèné dvojstéle praví, že „zde si
rozbil stan èlovìk dobøe známý, navíc
ve výkvìtu svých dní, rek, který se vytratil a odešel, slitovával se nad potøebnými a sytíval okolojdoucí a s ryzí
upøímností peèoval také o pohøbívání
mrtvých. Øíkali mu Krásné pole (Šenfeld) a jiskra jeho žití spoèine ve svazku
života.“ O manželce hlásá, že Esterl
byla „žena plná svìtla“, která „vìnovala pro ženskou galerii znaèný finanèní
obnos na kvalitní svìtla pro ty, kteøí se
trvale zabývají Tórou“ [pøekl. Jaroslav
Achab Haidler]. Z nápisù tedy vidíme,
že se manželský pár aktivnì úèastnil
obecního života a Elchanan byl èlenem
turnovského pohøebního bratrstva.
Turnov byl pro židovské obyvatelstvo
ze Semilska sídlem místnì pøíslušné náboženské obce. Byla zde nejbližší synagoga a pohøebištì, kde jsme schopni
èleny rodiny dohledat v letech 1806–
1934. Èást schönfeldovského klanu,
která se usadila v Lomnici nad Popelkou (Sommerovi), používala k pohøbùm
rovnìž høbitov u Jièína. Spojení s turnovskou náboženskou obcí udržovaly
pøedevším první generace dlouhodobì
usazených semilských Židù, mladší pokolení Schönfeldù a Schorschù patøila
již k emancipovaným rodinám a v nejednom pøípadì se pøiklonila ke konverzi nebo k výstupu z náboženství.
GENERACE
JOSEFA SCHÖNFELDA
Z Elchananova manželství vzešly prokazatelnì tøi ratolesti. Dcery Barbara
Weiskopfová (1790–1835) a Franziska Sommerová (1790–1840) a jejich
starší bratr, již jmenovaný JOSEF
SCHÖNFELD (1780–1860), Tigridùv
prapradìd. Vyhrazené rodinné místo
mìl po otci pøedurèeno na Smržovce,
ale vzdálené mìsteèko v horách pøíliš
nevyhledával. Když se vyuèil obchodním pøíruèím v Mladé Boleslavi, pobýval nìjakou dobu na zkušenou ve
Vysokém nad Jizerou a snad pod dojmy
otcova obchodování jej k pobytu lákaly
spíše Semily, kde se nakonec v první
dekádì 19. století natrvalo usadil. Dne
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žitý klasicistní dùm è. p. 9 se širokým a odpoèívá na høbitovì na zdejším
dominantním rizalitem, na dohled ot- Koštofranku. Potomci této odnože rocova domu i semilského zámku.
diny dnes žijí mimo jiné v Praze.
Anton Schönfeld podnikání rodiny
rozšíøil na pronájem vrchnostenského RODINA PAVLA SCHÖNFELDA
dvora v Podmoklicích a v první polo- Za skuteènou osobnost Semil však
vinì padesátých let 19. století pùsobil platil Antonùv bratr Pavel (Tigridùv
jako sládek pivovaru v Jesenném. pradìd). Také on byl dlouholetým náS manželkou Marií Wilhelminou, roz. jemcem pivovaru i podmoklického
Raudnitzovou z Pradvora, prezentoval
hy, dali život devíti
se ovšem také v kodìtem, zemøel 19.
munální
politice
øíjna 1869 (svého
a již v padesátých leotce tedy pøežil jen
tech 19. století zao devìt let). Jejich
stával místo v mìstratolesti se rozutekly
ské radì. Rozvoji
do svìta. Karel po
mìsta napomohl výotcovì smrti nalezl
stavbou silnice do
nový život v New
Vysokého nad JizeYorku a v Americe
rou i pøelomovým
možná dodnes žijí
návrhem z roku
jeho potomci. Jind1858, aby se ve mìsøich si zvolil osud
tì zøídilo více „závotuláka, støídal vìzení
dù v rùzných odvìtza vìzením a svými
vích“ a chudina tak
urážkami na adresu Josef Schönfeld (1851–1905), Tigridùv dìde- získala možnosti obèek, byl spolupachtýøem semilského pivovastrýce Pavla, které- ru. Duševní nemoc mu ovšem znemožnila živy. Za svou práci
mu vytloukl okna práci vykonávat a závìr svého života prožil i za tento progresivléèebnì. Zemøel v Praze, kde je také na Nou koøalny, jej dokon- vvém
ní postoj se stal 15.
židovském høbitovì ve Strašnicích poce donutil rezigno- høben. (SOkA Semily)
srpna 1857 prvním
vat na funkci v mìstèestným mìšt’anem
ské radì. Nakonec zemøel zcela Semil. Zemøel v pražském sanatoriu
nemajetný v semilském chudobinci. dr. Weisse 2. øíjna 1886 po z dnešního
Tøetí syn Hynek ze- hlediska banální operaci vyjmutí momøel mlád jako c. k. èového kamene.
èetník v Sobotce.
Z Pavlova sòatku s pøedèasnì zeDcera Ida Františka snulou Annou Meislovou ze Žehušic
drží prvenství jako (1830–1872) vzešlo pìt dìtí. Nejprvní pokøtìná èlen- mladší syn Julius (1853–1904) získal
ka rodu (1868) a ji- bìhem vojenské kariéry již jako katonak pracovala jako lík šlechtický titul von Schönfeld a ardozorkynì všeobec- mádního ducha vštípil i svým synùm
né nemocnice ve Juliu Gustavovi a Hanuši Juliovi, kteøí
Vídni. František Jo- padli na bojištích první svìtové války.
sef se odstìhoval do Jejich starší bratr Pavel Antonín VácRODINA
støedních Èech, Paul lav Schönfeld se stal majitelem ústecANTONA
zemøel patrnì v dìt- kého dolu Kristina.
SCHÖNFELDA
ství, Leopold žil
Pozice rodiny v SeNejmladší dcera semilského Pavla
v Rychnovì nad Schönfelda, Pavlína (1855–1942), se
milech se zaèala
Knìžnou a nejmlad- provdala za karlovarského obchodníupevòovat. Zatímco
Schönfeldovi (1825–1886), Tigridovu
ší syn Adolf v Lito- ka Adolfa Rosenfelda a zásluhou býJosef byl prvním tr- Pavlu
pradìdeèkovi, vdìèí Semily za mnohé. Možvale usazeným Ži- ná i za vøelý, nekonfliktní vztah majoritní mìøicích. Poslední, valého semilského kronikáøe Václava
dem ve mìstì, právì spoleènosti vùèi zdejší nepoèetné židovské dcera Amálie, která Votoèka známe i kvìtnatý životní pøíkomunitì. (SOkA Semily)
naopak zùstala v Se- bìh jejího vnuka, britského vojenskéjeho syn Anton (Tigridùv praprastrýc) se stal prvním ži- milech po celý svùj dlouhý život ho lékaøe a spisovatele, MUDr. Ericha
dovským majitelem nemovitosti, když (1856–1941), se vdala za podstaršího Alfreda Posnera, píšícího pod jménem
31. prosince 1849 koupil od køest’an- ze semilského pivovaru Emanuela A. Semilský (1910–1976).
ského majitele za 5000 zlatých rozlo- Kleteèku, kvùli nìmuž pøijala køest,
(pokraèování na str. 14)
19. srpna 1807 se oženil s Franziskou,
dcerou polenského ochranného Žida
Isacka Horzitzkého žijícího v Golèovì
Jeníkovì.
Josef a Franziska pøivedli na svìt nejménì dvanáct dìtí, a když byla rodina
13. dubna 1838 guberniálním výnosem
oficiálnì pøemístìna ze Smržovky do
Semil, tedy po tøiceti letech svého pobytu zde, otec Josef ve mìstì již dávno provozoval pivovarnickou živnost v pronajatém rohanském pivovaru a bydlel
v nedalekém domì è. p. 3. Do historie
Semil se posléze mìli zapsat i jeho synové Anton (1820–1869) a Pavel
(1825–1886). Dcery Johanna Wertheimerová (1809–1876), Luisa Winternitzová (1812–1875), Amalie Malburgová
(1815–1878), Emma Selikowská (1817–
1897), Theresia Vondörferová (*1819)
a Barbara Löwitová se provdaly do
fabrikantských rodin po celých severovýchodních Èechách. Ostatní dìti
Josefa a Franzisky se dospìlosti nedožily.
Na sklonku Josefova života se poprvé a naposledy k Semilùm váže zmínka o židovské modlitebnì (Bethaus
Semil), a sice k 5. øíjnu 1851, kdy je
za pøítomnosti kmotrù Josefa Schönfelda a jeho zetì Ignatze Löwita
z Vrchlabí udìleno jméno Marii, dceøi
Adalberta a Theresie Winternitzových, nájemcù jilemnické vinopalny.
V jakém domì modlitební sál èi spíše
pokoj fungoval, nevíme. S pøihlédnutím k Josefovì pøítomnosti u obøadu
nejspíše v dnes již
zboøeném è. p. 3.
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V ZEMI PAGOD
O pøedváleèné barmské komunitì a jejích pozùstatcích
Židovský život v dnešní Barmì (èi oficiálním názvem Svazové republice
Myanmaru) se od toho, jak se tu Židé
mìli v koloniálním období, které trvalo
do druhé svìtové války, významnì liší.
Snad ani není tøeba být pamìtníkem,
abychom konstatovali, že už to není, co
bývalo. Ještì dnes je pøi pohledu na nìkteré velkolepé stavby ve stylu koloniální architektury, urbanistický plán a široké bulváry patrné, že dnešní Yankoun
zažíval v dobì, kdy se mu ještì øíkalo
Rangún, období rozkvìtu a díky své
výhodné pozici pøitahoval obchodníky
z rùzných koutù svìta.
BRATØI SOFAEROVÉ
Židé pøicházeli do Barmy na konci 19.
století a pùsobili zde jako pøirozená
podnikatelská spojka mezi britskou koloniální správou a obchodní komunitou
ve svìtì. Rangúnská židovská obec
mìla v dobì nejvìtší slávy pøibližnì
2500 èlenù a byla respektovanou a váženou souèástí politického a spoleèen-

radì, ale i ve zbytku Barmy byla židovská komunita velmi vlivná. Na pøelomu
19. a 20. století mìly Rangún èi nedaleký Pathein dokonce
židovského starostu.
S nárùstem židovského bohatství rozkvétala i židovská filantropie: komunita
vìnovala významné
èástky místním školám, knihovnám, nemocnicím a rùznými
zpùsoby podporovala místní obyvatele.
Ti pomoc rádi pøijímali a Židé tu byli
dlouhou dobu vítáni.
Jedna ulice v centru Rangúnu se dodnes
jmenuje na poèest Judy Ezekiela a stavbu hudebního pódia na námìstí Bandúla finanènì podpoøil Mordechaj Isaac
Cohen.
K nejznámìjším židovským osobnostem ale patøila rodina Sofaerù. Pocházela

Obchod s vínem rodiny Sofaerù, Rangún 1905. Foto archiv.

ského života. Komunitu tvoøili zejména
lidé z Blízkého východu a Indie, kteøí
podnikali v rámci sítì obchodních vztahù Britské Východoindické spoleènosti.
V tropickém Rangúnu vlastnili stáèírny
a továrny na led. Nìkteøí obchodovali
s textilem nebo døevem, jiní pùsobili
jako úøedníci celní správy èi finanèníci.
Mìli zastoupení v rangúnské mìstské

z iráckého Bagdádu, do Barmy se pøistìhovala na sklonku 19. století a proslavili
ji dva bratøi: Isaac a Meyer. Spoleènì založili firmu, která se specializovala na
dovoz vína, alkoholu a lahùdek – napø.
sardinek z Norska, oliv ze Španìlska èi
skotské whisky. Daøilo se jim a prosadili
se i v místní spoleènosti: Isaac, jehož vrstevníci popisovali spíše jako snílka, byl

èlenem mìstské rady (a souèasnì správcem synagogy), zatímco podnikatelskou
duší firmy byl Meyer. Oba bratøi se významnì podíleli na chodu rangúnské židovské obce. Dodnes návštìvníka v centru Yankounu upoutá chátrající komplex
budov, jejž nechala rodina vystavìt,

David Ben Gurion v Barmì, 1961. Foto archiv.

s krásnì opravenou kavárnou nesoucí název Sofaer. Bez zajímavosti není ani to,
že Sofaerovi darovali mìstu vstupní bránu do zoologické zahrady.
POSLEDNÍ SYNAGOGA
V letech 1890–1896 byla v centru Rangúnu na místì pùvodní jednoduché døevìné stavby z padesátých let 19. století
postavena nová synagoga Musmeah
Yeshua. Pøeèkala jako jediný židovský
templ v Barmì.
Dnes ji na rušné ulici obklopují mešita a obchody s nejrozmanitìjším zbožím. Budova je stejnì jako Sofaerùv
komplex zapsána na seznam 188 domù
yankounského kulturního dìdictví. Do
prostorné synagogy se vešlo 300 lidí.
V Rangúnu byla také židovská škola
pro více než 200 dìtí a na židovském
høbitovì se nachází pøes 600 náhrobkù,
nejstarší s datem 1876.
Ke konci dvacátých let minulého století rodinu Sofaerù v dùsledku spekulativních investic postihly finanèní problémy. Zbankrotovala a pøišla o èást
svých nemovitostí a majetku. Pád rodinného impéria pøedznamenával konec
zlatých èasù celé barmské židovské
obce. Isaac Sofaer zemøel v Rangúnu
v roce 1926 a zbytek rodiny se odstìhoval do Indie, pozdìji do Velké Británie
a USA. Isaacùv syn Abraham zkusil
štìstí i v Hollywoodu, kde se mu podaøilo získat roli v první sérii legendárního
televizního seriálu Star Trek.
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KONEC KOMUNITY
Rozkvìt židovského života v Barmì
definitivnì skonèil japonskou invazí
v roce 1941. Japonská okupace vyhnala velkou èást židovské komunity stejnì jako vìtšinu pøíslušníkù britské koloniální správy do sousedních zemí.
Nìkteøí Židé zùstali,
nìkteøí se po válce
vrátili, brzy si ale uvìdomili, že život, který
si pamatovali, už neexistuje.
Pováleèná
Barma navázala slibné
vztahy s novì vzniklým Státem Izrael.
Obì zemì získaly nezávislost v roce 1948
a Barma Izrael uznala
již v roce 1949, a to
jako první z asijských
státù. V roce 1955 barmský premiér
U Nu také jako první státník navštívil
Izrael. V roce 1961 strávil premiér David Ben Gurion v Barmì dva týdny
a Barmu navštívili i prezident Jicchak
Ben Cvi, premiérka Golda Meirová,
ministøi Moše Dajan, Abba Eban èi Šimon Peres. Navzdory tìmto vztahùm
se barmské židovské komunitì již nepodaøilo obnovit pøedváleèné postavení a své obchodní aktivity. Její pøíslušníci našli nový domov v Izraeli,
Austrálii, Anglii èi USA.

mají daleko k demokracii (v Barmì,
v níž roku 2015 vyhrála volby nositelka
Nobelovy ceny míru a pøední bojovnice
¡ stále
za lidská práva Aun Schan Su Tij,
platí cenzura internetu).
Poèet èlenù obce v policejním státì
ovládaném tvrdou socialistickou Revo-

Interiér synagogy Musmeah Yeshua.

luèní radou a posléze vojenskou juntou
nadále klesal a dnes by se asi dal spoèítat
na prstech ruky. Tìch pár Židù se však
staralo o pozùstatky kdysi slavné komunity. Mnoho let o židovské dìdictví
v Rangúnu peèoval Moses Samuels, rovnìž potomek sefardských Židù z Bagdádu, a v úsilí udržet židovského ducha
pokraèuje jeho syn Samuel, který po zlepšení pomìrù v zemi založil roku 2005 cestovní kanceláø Myanmar Shalom. Ta nabízí návštìvníkùm prohlídku krásnì
opravené synagogy, v níž se však minjan
sejde jen tehdy, dostaví-li se zahranièní turisté, i zpustlého židovského høbitova.
Pøíbìh barmské židovské komunity je
trochu jiný než osudy, které známe ze
støední èi východní
Evropy. Židé sem
pøicházeli jako vítaní
obchodníci a od poèátku patøili mezi
spoleèenskou elitu.
Synagogu na rušné ulici obklopují mešita a obchody s nejrozmanitìjším zbožím.
Jejich identita nebyla
Posledním impulzem pro odchod ze zatížena lety pogromù a perzekuce. Téma
zemì byl rok 1962, kdy vládu v zemi oživování a obnovy židovského života je
pøevzala vojenská vláda, jejíž pøedstavi- však obìma místùm spoleèné. Úkol je to
telé vyhlásili barmskou cestu k socialis- nelehký – nejedná se totiž jen o opravu
mu, se všemi tvrdými dùsledky, které re- a údržbu historických památek, ale
žim jedné strany znamenal; vláda i o pohled do budoucnosti a udržení akvojenské junty pak promìnu v policejní tivního komunitního života. Všem, kteøí
stát završila. A i když se v posledních le- se o nìco takového pokusili, patøí velký
Text a foto PAVLÍNA SCHULTZ
tech pomìry mírnì zlepšily, rozhodnì dík.

IMIGRANTI
A BRITSKÝ DESIGN
Londýnské Židovské muzeum v Camden Town zve do pùli dubna na výstavu,
která pøedstavuje pøínos židovských
imigrantù v oblasti designu. Jejich výtvory už zcela zakoøenily v anglické
mìstské a kulturní krajinì, jako tøeba
podoba oznaèení autobusových zastávek v Londýnì èi dìtská stavebnice,
v níž se posílá kulièka složitým labyrintem (Marble Run Toy).
Mezi prezentovanými umìlci je i DORRIT DEKKOVÁ (pùv. jménem D. Fuhrmannová), brnìnská rodaèka a absolventka vídeòské umìlecké školy. Do Anglie se
dostala po anšlusu Rakouska (a poté, co ji
nepustili do divadla na hru, k níž sama vytvoøila scénu) a stala se uznávanou výtvarnicí: mj. navrhovala plakáty pro hromadnou dopravu, což jí vysloužilo pøezdívku
„královna cestování“.
Autorem poulièních tabulí ve ètvrti City
of Westminster je architekt a designér
MISHA BLACK (pùvodnì Mojzes Èernyj)
z Baku. Ten za svou pedagogickou práci –
vyuèoval design na Královské akademii
umìní –, a prùmyslové návrhy, mj. podoby vlakù britské železnice a londýnské
podzemní dráhy, získal šlechtický titul.
ROMEK MARBER z Varšavy prošel holokaustem a do Anglie emigroval roku
1946. Na sklonku padesátých let se prosadil v oblasti novinového a knižního designu, zmìnil podobu listu The Economist
a vytváøel obálky detektivních románù ve
známém nakladatelství Penguin.
Podíl uprchlíkù pøed nacismem v Penguinu je ovšem bohatší: o typografickou
podobu knih se zde staral JAN TSCHICHOLD, narozený v Lipsku a pùsobící ve
výmarském Bauhausu. Po nástupu nacismu odešel nejprve do Švýcarska, pak do
Anglie. Pozvedl podobu penguinovské
produkce na moderní a zajímavou úroveò. Proslul výrokem, že „navrhnout knihu je složitìjší než namalovat krajinu“.
Grafiku Penguinu ovlivnil hlavnì jeho
následovník HANS PETER SCHMOLLER,
pùvodem Berlína, odkud odešel roku
1938. Pùsobil nejprve v Jižní Africe, od
roku 1949 v Penguinu. Patøil k nejuznávanìjším britským knižním návrháøùm a nejvzdìlanìjším typografùm, kromì bìžné
produkce se vìnoval se nároèným titulùm
(katalogùm, edici Dìjiny umìní èi Soubornému dílu Williama Shakespeara). O své
práci též pøednášel a o typografii a designu
napsal nìkolik knih.
(am)
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OD HERŠLA K TIGRIDOVI
(dokonèení ze str. 11)
Jako jediná z Pavlových dìtí se dožila holokaustu a zahynula 10. kvìtna 1942 v 86
letech v Terezínì. Další dcera Kamila se
provdala za JUDr. Antonína Zemana, v literárním svìtì známého pod pseudonymem Antal Stašek (viz dále).
SOUROZENCI
JOSEF, FRANTIŠEK A KAMILA
Pivovarnickou živnost v Semilech udržovali po smrti Pavla Schönfelda synové
František (1850–1911) a Josef (1851–
1905) jako firmu Frant. a Josef Schönfeld
v Semilech. K domu è. p. 43, který koupil již jejich otec, pøipojili
roku 1884 ještì hostinec è. p. 24
v nedalekém Loukovì.
JOSEF SCHÖNFELD (Tigridùv
dìd) se do Semil vrátil po studiích
kadetní školy zemské obrany
v Praze s hodností c. k. nadporuèíka a v pivovaru, který vyrábìl také
koøalku, mìl na starosti pøedevším
úèty. Bìhem roku 1893 se u nìho
ale vyvinula duševní nemoc a na
radu semilského lékaøe dr. Arona
Rotha jej rodina umístila do ústavu
choromyslných v Praze, odkud až
do své smrti o dvanáct let pozdìji
již nevyšel. Bratr František vedl firmu bìhem jeho hospitalizace tak, aby z výdìlku
mìla prospìch i Josefova rodina. Poruèníkem Josefových dìtí Pavlíny (*1883)
a Františka (*1887) se stal jejich strýèek
JUDr. Antonín Zeman (Antal Stašek).
FRANTIŠKA SCHÖNFELDA (Tigridova otce)
v sedmi letech pokøtili v Litomìøicích (žili
zde pøíbuzní Selikowští), vystudoval chemii, ale pøed sòatkem s Arnoštkou Singerovou v roce 1916 z víry vystoupil. Následujícího roku se jim narodil jediný syn Pavel.
Semilská vìtev Františka Schönfelda
vymøela po meèi v roce 1911 a pokraèovala pouze v ženských pokoleních. Jeho
dcera Anna Filipína (1881–1942), provdaná Iltisová, se stala dìdièkou firmy
a provozovala pivovar v nájmu i poté, co
ho od Rohanù koupilo mìsto. Její pacht
skonèil v roce 1918, kdy se pivovaru chopil Karel Srba. Mladší dcera Marie
(1883–1932) s manželem Otakarem Hyblerem vlastnili textilní továrnu v Daøenicích u Svijan. Jejich pravnuèka patøí mezi
známé èeské hereèky.
Nejmladší z Pavlových dìtí, Kamila
Schönfeldová (1856–1920), spojila vìtši-

nu svého života se Semily. Do hledáèku
historie se dostala koncem sedmdesátých
let 19. století, kdy se sblížila s advokátem
JUDr. Antonínem Zemanem (1843–1931),
spisovatelem Antalem Staškem. Stalo se
tak krátce po jeho pøíchodu do Semil po letech strávených v Praze, Rusku a Roudnici
nad Labem. Mezi obìma lidmi vznikl láskyplný vztah, jehož hloubku dobøe ilustruje vzájemná raná korespondence, v níž
Stašek naléhá, aby Kamila podstoupila
køest: „Máte mì ráda? Vím, že ano. Mám
já Vás rád? Víte, že ano. Hodíme se
k sobì? Jako kamarádi hodili jsme se

burgové. Sòatek se Zemanem pak probìhl
15. dubna v Semilech.
V roce Staškových 70. narozenin rodina pøesídlila na odpoèinek do pražské
Dolní Krèe, kde Kamila 27. bøezna
1920 zemøela. Antal Stašek svou manželku pøežil o dlouhých jedenáct let.
Z manželství Zemanových se narodili
dva bratøi. Starší Kamil Zeman, tedy nikdo
jiný než spisovatel IVAN OLBRACHT (1882–
1952), bratranec Tigridova otce, levicový
autor, tvùrce známého Nikoly Šuhaje, ale
také povídkového souboru Golet v údolí
(1937) a Biblických pøíbìhù (1939).

NA ZÁVÌR
Co pøítomnost poèetného a èinorodého
rodu Schönfeldù v Semilech pøipomíná? Starý rodinný dùm
è. p. 3 byl v èervenci roku 2011
zbourán. V jeho podkroví, tehdy
již odhaleném a vystaveném
dešti, byly nalezeny zlomky obchodní korespondence Tigridova pradìda Pavla Schönfelda
a množství úhlednì složených
balíèkù s objednávkami lihovin
z místního pivovaru. Snad by ho
jako èestného semilského mìšt’ana (i všechny zmínìné Tigridovy semilské pøedky) potìšilo,
„Rebelská“ momentka bratrancù Kamila Zemana (Ivana Olbrachta)
že po jeho vzdáleném potomkoa Tigridova otce Františka Schönfelda. (SOkA Semily)
vi bylo ve mìstì v øíjnu 2017
k sobì výbornì. Co je nám tedy pøekáž- pojmenováno námìstí a jeho busta od
kou? Mé neblahé pomìry hmotné? Sama akademické sochaøky Terezy Pecinové
jste mi ukázala východisko. Pøijmouti Vaše Salabové zdobí místní muzeum.
peníze a zaplatiti tím své dluhy. Zbývá to
nejhorší: Pomìry k mé rodinì a Vaše nepøekonatelná nechut’pøijmout katolictví...
Mé vystoupení z církve bylo by pro mne
vyobcování ze spoleènosti èeské, a tím
ztratil bych pùdu, která byla základem celého dosavadního života mého. Vaše pøestoupení k mé církvi jest nevyhnutelné,
jest nutné, jest podmínkou, kterou Vám
kladu,“ napsal Antal Stašek Kamile 24.
prosince 1879. A její odpovìï znìla: „Žádáte-li, mùj milý, abych se dala pokøtít,
pak slyšte, mùj drahý, milý pøíteli, Kamila
nemùže. Vložila jsem do chladnoucí ruky
mé ubohé matky svatou pøísahu, že budu
žít podle její vùle, že svùj život zaøídím
tak, aby byl pokraèováním jejího života...“
Pøes svùj prvotní odpor však Kamila
zanedlouho køest pøijala. Stalo se tak necelé tøi mìsíce po jejích odmítavých øád- Náhrobní kámen Elchanana Schönfelda a jeho mancích, 6. bøezna 1880 v kostele Zvìstování želky Esterl na židovském høbitovì v Turnovì. Zde
odpoèívají praprapradìd a prapraprababièka Pavla
Panny Marie ve Vídni. Jako druhé jméno Tigrida. (Foto PJ)
si zvolila Lambertinu (Vojtìšku) podle
své kmotry, pøíbuzné Lambertiny MalPAVEL JAKUBEC
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Hannah Arendtová BÁSNÌ
/Bez názvu/
To bylo louèení.
Nìkteøí pøišli,
a kdo nepøišel, pøestal být pøítelem.
Toto byl veèer.
Váhavì kladl kroky
a vytáhl naše duše k oknùm.

po zranìní štìstím
zùstává stigma, ne jizva.
Nezùstala by zpráva
kdyby Tvá øeè
jí neposkytla trvalost:
Zbásnìné slovo
je místo, jež neochrání dost.
(1952, strojopisná verze)

Toto byl vlak.
Pøemìøil zemi v letu
a zachytil se v tìsnu mnoha mìst.
Toto je pøíjezd.
Chlebu se neøíká chléb
a víno v cizí øeèi zmìní rozhovor.

Palenville
Volnì za nakupenými kopci mává
vzdálenost,
již dálka proráží, záøíc jak Mìsíc
skrze noc.
(srpen 1953, tøetí verze)

(záøí 1947, rukopis)

/Bez názvu/
Sklání se den
na prahu veèera
ještì není noc
ještì vzlétne pták
a korunu nabídne strom.
Brzy zavane chladnìji
noc a sen
(øíjen 1952, rukopis)
Brochùv hrob
Na kopci pod stromem
mezi zapadajícím sluncem
a vycházejícím mìsícem
visí Tvùj hrob,
vyhoupl se do stavu mrtvých,
do mizení Slunce,
do cesty Mìsíce vzhùru.
Pod nebem, nad zemí,
pod nebem dole, na nebi nahoøe
leží Tvùj hrob.
(1. 11. 1952, rukopis a strojopis)

/Bez názvu/
A žádná zpráva
z onìch dní,
které se navzájem
ohnìm spalovaly
a nás požíraly:

Kentaur
(à propos
Platónovy nauky o duši)
Ujíždìj zemí
až k okrajùm dálky,
až se tvùj lidský høbet
podvolí zvíøecím stehnùm.
Oblétni zkrocený v sobì
zemi lidí a koní,
jimž všechno pokazí panstvo.
Klusaje, však jako v letu
napjatý od tváøe k stehnùm,
buï jak kdysi jedním,
èlovìk i zvíøe. (záøí 1953, rukopis)
/Bez názvu/
Vidím Tì jen
jak stál jsi u psacího stolu.
Plné svìtlo padalo na Tvou tváø
a svazek oèí byl napjat tak pevnì,
jak kdyby mìl unést mou i Tvoji
váhu.
To pouto prasklo
a vstoupil mezi nás
nevím už jaký prapodivný osud,
jejž nelze spatøit a který
v pohledu
nemluví ani nemlèí. Našel
a hledá tajným nasloucháním
v básni svùj hlas.
(1957, rukopis)

Goethova nauka o barvách
Žlutý je den.
Modrá je noc.
Zelenì prostírá se svìt.
Svìtlo a tma se spojují
v temnotì i jasu.
Barva dá vystoupit veškerenstvu,
barvy se liší vìc od vìci.
Když déšt’a Slunce
znaveni sváry oblak
spojí sucho a vlhkost
ve svatbì barev,
tma zaleskne se jak svìtlo –
obloukem zazáøí z nebe.
Naše oko, náš svìt.
(srpen 1954)

* * *
„Básnì hrály v mém životì velkou roli,“
øekla filosofka a publicistka Hannah
Arendtová roku 1964 v televizním interview s Günterem Gausem, èímž mìla
zøejmì na mysli své nadšení pro øeckou
poezii a to, jak hluboce se zabývala literaturou a umìním. Rolf Hochhuth dokonce
mluvil o „básnické síle“ Arendtové a dodal, že je „skrz naskrz literátkou“. Už ve
škole se ráda uèila básnì nazpamìt’
a jako studentka starovìké filologie dokázala z hlavy citovat díla øeckých klasikù. Je známo, že mìla své oblíbené
básnì a básníky (pøedevším Schillera
a Rilkeho, Goetha a Heineho, Hofmannsthala a Brechta), ale o tom, že sama
psala, se pøíliš nevìdìlo.
Roku 2016 vydalo nakladatelství Piper
z popudu Karin Biro z Institutu politických
vìd v Paøíži jedenasedmdesát básní Hannah Arendtové z let 1923–1926 a 1942–
1961, vybraných z rùzných katalogù,
sborníkù a korespondence. Sbírka s názvem Ich selbst, auch ich tanze je doplnìná obsáhlou pøedmluvou Irmely von der
Lühe a podrobným poznámkovým aparátem ke každé jednotlivé básni. Básnì
Hannah Arendtové mají v následující
ukázce v èeském pøekladu zøejmì svou
premiéru.
Pøipravila ALENA BLÁHOVÁ

Hannah Arendtová. Foto archiv.
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TVÁØE A PØÍBÌHY
Uchovávání pamìti v Židovském
Sbírka Rozhovory s pamìtníky je orálnì-historický projekt ŽMP, v jehož
rámci již témìø tøicet let systematicky
nahráváme rozhovory, pøevážnì s vypravìèi z tzv. první generace pøeživších
šoa. Za vznikem naší bohaté sbírky stojí hlavnì dvì dámy – Anna Lorencová
a Anna Hyndráková, které zaèaly vzpomínky zaznamenávat již v osmdesátých
letech minulého století. V roce 1990 se
spojily a nabídly Židovskému muzeu zaznamenávání vzpomínek pamìtníkù jako projekt.
Uvìdomovaly si, že jinak tato svìdectví mohou s jejich generací
nenávratnì zmizet. Tazatelky pøi nahrávání
vzpomínek pamìtníkù
vycházely z okruhu
otázek, který si samy
vytvoøily. Kromì vlastní podoby perzekuce
v dobì druhé svìtové
války se zajímaly i o dìtství a mládí vypravìèù, rodinné zázemí, orientaci rodiny z hlediska národnostního, náboženského, projevy antisemitismu a podobnì.
Pamìtníky nejdøíve získávaly z øad
svých pøátel a známých, kteøí pak doporuèovali své pøátele a známé. Tazatelkám se takto podaøilo získat pøes tisíc
výpovìdí židovských pamìtníkù bez
ohledu na náboženské postoje èi druh
pronásledování v dobì druhé svìtové
války. To je množství, které èiní naši
sbírku velmi výjimeènou. Ke zpracování vybraného materiálu významnì pomohly paní Bohumila Havránková,
paní Vìra Baumová z oddìlení pro dìjiny šoa ŽMP a tehdejší vedoucí oddìlení paní Anita Franková.
Zásluhou dalšího vedoucího oddìlení doktora Michala Frankla se sbírka
rozhovorù zaèala pøed osmi lety profesionalizovat. Michal Frankl si jako
historik uvìdomoval dùležitost tématu
židovské zkušenosti od konce druhé
svìtové války po souèasnost a inicioval
rozšíøení zábìru sbírky. Vznikl projekt
Mapujeme osudy Židù v Èechách a na
Moravì ve 20. století. V jeho rámci
jsme nahráli dalších témìø ètyøi sta

gu, kde je materiál velmi podrobnì popsán a propojen napøíklad s osobami
z databáze obìtí holokaustu. Po detailmuzeu v Praze
ním zpracování pak orálnì historický
svìdectví a pokraèujeme v poètu prù- materiál slouží badatelùm z øad laické
mìrnì tøí až pìti rozhovorù za mìsíc. a odborné veøejnosti, a to vždy v souladu
Rozhovory jsou biografické, netýkají s pøáními a potøebami narátorù. Sbírka
se pouze samotného narátora, pamìt- není veøejnì pøístupná, jednotlivým baníky necháváme vyprávìt a popisovat datelùm po konzultaci poskytujeme
životní pøíbìhy a osudy celé jeho rodi- nejprve ke studiu anonymizované pøeny a pøíbuzenstva.
pisy rozhovorù. Jako službu badatelùm
S pamìtníky se èasto setkáme více- pøipravujeme zveøejnìní anonymizovakrát, poøizujeme nejen audiozáznam, ných anotací k jednotlivým svìdectvím:
ale díky darované kameøe a se souhla- jedná se o struèné obsahy jednotlivých
rozhovorù a budou
k dispozici on-line na
našich webových stránkách. Výpovìdi pamìtníkù používáme rovnìž
pøi tvorbì pedagogických materiálù (napø.
Naši nebo cizí?), v publikacích (napø. biografie
Very Schiff v èasopise
Revolver Revue, 2017)
èi pro výstavní úèely
(v souèasné dobì èerpáme z orálnì-historické
Letní tábor Techelet lavan, 1937.
sbírky pro plánovanou
sem vypravìèù i videonahrávku. Roz- expozici ve Španìlské synagoze).
hovor se vìtšinou odehrává v domácRozhovory stále vedeme primárnì
nosti pamìtníka, pøípadnì na jiném s pamìtníky z tzv. první generace pøepøedem domluveném a vhodnì vybra- živších, nahráváme však i životní pøíném místì. Kromì záznamu životního bìhy pøíslušníkù tzv. druhé generace.
pøíbìhu se soustøedíme rovnìž na sbìr Ti jsou dnes èasto již jediní, kdo mùže
cenného fotografického a dokumen- vyprávìt o osudech pøedkù a pøíbuztaèního materiálu z rodinných archivù ných. Sami mohou podat svìdectví
pamìtníkù. Fotografie a dokumenty
pøijímáme v podobì originálù nebo
digitálních kopií, které po zapùjèení
vytváøíme ve vysoké kvalitì. Všechny
vybrané materiály katalogizujeme
a posléze tak ke jménùm ze seznamu
obìtí šoa pøipojujeme tváøe a pøíbìhy.
Jednou z veøejných ukázek této naší
èinnosti je nedávno spuštìná projekce
fotografií na štít Pinkasovy synagogy
v Praze v projektu Tváøe obìtí šoa.
Zuzana Marešová s rodièi a sestrami v roce 1938.
Z nahrávky poøizujeme nejdøíve hrubý pøepis rozhovoru, který odpovídá o životì Židù v socialistickém Èeskovýpovìdi v podobì, v jaké zaznìla, to slovensku, o zmìnì režimu a èastém
znamená, že zachováváme charakter návratu k židovským tradicím a zvyøeèi pamìtníka, zaznamenáváme proje- kùm po roce 1989. Pokud je to možné
vené emoce. Hrubý pøepis je následnì a vhodné, získáváme vícegeneraèní
editován, poté ho zasíláme pamìtníkùm výpovìdi v rámci jedné rodiny. Ukázk autorizaci. Autorizované pøepisy spo- kou je on-line prezentace na našich
lu se skeny fotografií a dokumentù na- webových stránkách Už se nemusím
hráváme do našeho digitálního katalo- bát sousedù. Na pøíkladu fotografií,
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dokumentù a zpracovaných úryvkù
z rozhovoru s paní Ivanou Beranovou
a s její matkou popisujeme pøíbìh jedné židovské rodiny.
Snažíme se zachytit také osudy židovských rodin, které odešly z Èeskoslovenska, napøíklad do roku 1938 èi po zásadních spoleèensko-politických zmìnách
v letech 1948 a 1968. Pøestože jsou naše
možnosti v tomto smyslu ponìkud omezené, èasto se setkáváme s pamìtníky
z øad první èi druhé generace, kteøí se do
Èeské republiky vracejí alespoò na návštìvu. Jsme schopni zorganizovat nahrání svìdectví i mimo ÈR, pravidelnì napøíklad jezdíme za pamìtníky do Izraele.
Vìøíme, že právì Židovské muzeum
je vhodnou institucí pro zachování pamìti Židù z èeských zemí, a to jak v podobì životních pøíbìhù pamìtníkù a jejich rodin, tak i vybraných fotografií
a dokumentù. Pomozte nám zachovat židovskou pamìt’, vyprávìjte nám životní
pøíbìh svùj i své rodiny na pozadí velkých historických událostí. Kontaktujte
kurátorku sbírky Rozhovory s pamìtníky P. H. Neuner – pavla.neuner@jewishmuseum.cz, tel.: +420 222 749 227.
LETNÍ TÁBOR
TECHELET LAVAN, 1937
Fotografii (na str. 16) spolu s dalšími
zábìry dokumentujícími aktivity sionistické mládeže v pøedváleèném Èeskoslovensku jsme získali pøi nahrávání
rozhovoru s paní Ruth Gruschka v roce
2014. Svìdectví nám poskytl i její bratr
John, který žije v Austrálii, do Èech pøicestoval na návštìvu ukázat pøíbuzným, odkud pochází. S rodièi žili Ruth
a John v Ústí nad Labem, patøili do nìmeckojazyèné židovské komunity. Po
obsazení Sudet byli i vzhledem k otcovì politickému angažmá nuceni uprchnout do Prahy. Ruth brzy poté odjela do
Izraele a John byl poslán k pøíbuzným
do Velké Británie. Emigrovat se podaøilo i jejich otci, matka již odjet nestihla
a rasovou perzekuci nepøežila.
PØÍBÌH ZUZANY MAREŠOVÉ
„Máma byla Rakušanka, táta byl Žid,
takže my jsme byli celkem taková smíchaná rodina. Táta byl chemik, mìl jako
živnostník svou vlastní výrobnu zubotechnických pøípravkù, máma byla v domácnosti a mìla jsem dvì starší sestry.
Celkem to bylo št’astné dìtství, když se

to z dnešního hlediska vezme, tak jsme
byli taková horní støední tøída, èili nouzi
jsme rozhodnì nemìli. Máma pøestoupila formálnì na židovskou víru, ale ortodoxní jsme nebyli. Ale pamatuji si, že
jsme chodili jednou za rok na Jom kipur

Polní rabín Hanuš Rezek.

do templu. A jako malé dítì si pamatuji,
že jsme nesmìli ten den nic jíst, byl pùst,
ten den se nejedlo. V templu, to vidím
jak dnes, dole byli muži a ženy byly nahoøe za vyøezávanou stìnou. A vždy,
když se nìkomu dìlalo mdlo z hladu,
máma mìla s sebou jablko propíchané
høebíèkem. K tomu se èuchalo a pak se
smìlo jíst macos, to byl židovský chléb,

Chanuková oslava na ŽNO v Praze 1957.

plnìný jableèným krémem, jableèným
pyré a k tomu se pøikusovala petržel.
A to byl rituál, který má své koøeny v židovství. Myslím, že tak nìjak z povinnosti k tátovým rodièùm jsme tam chodili, ale jinak jsme nábožensky nežili.“
Paní Zuzana Marešová je jedním
z „Wintonových dìtí“, které se díky

nebývalému úsilí sira Nicholase Wintona a mnoha jeho kolegù a kolegyò
podaøilo v roce 1939 zachránit pøed
nacistickou perzekucí. Vyprávìní Zuzany Marešové má št’astný konec – na
rozdíl od mnoha dalších rodin dìtí poslaných do Anglie se tam dostali i její
rodièe. Na snímku na stranì 16 je s rodièi a sestrami v roce 1938.
HANUŠ REZEK
JUDr. Hanuš Rezek (Rebenwurzel),
polní rabín èeskoslovenské zahranièní
armády, pùsobil na Blízkém východì
a pozdìji i ve Velké Británii. Na jeho
psychickou a morální podporu i po
mnoha desetiletích po skonèení druhé
svìtové války vzpomíná øada bývalých zahranièních vojákù ve svých
svìdectvích. Po skonèení druhé svìtové války se Rezek vrátil do Prahy, kde
se usilovnì podílel na obnovì židovské komunity a náboženského života.
Stál rovnìž u zrodu organizace Kruh
židovských úèastníkù èeskoslovenského odboje, v jehož rámci se snažil
mimo jiné o vyvrácení lživého tvrzení, že se Židé aktivnì nepodíleli na
boji proti nacistickému Nìmecku. Hanuš Rezek tragicky zahynul pøi leteckém neštìstí v prosinci 1948.
Fotografii a další materiály poskytl
syn Yehoshua Rezek pøi nahrávání
rozhovoru v Izraeli v roce 2016.
CHANUKOVÁ OSLAVA
NA ŽNO V PRAZE, 1957
„Nejdøív byly recitace, pak jsme hráli
o kytièkách, pak jsme hráli skeèe, pomalièku nás pøipravovala (Jana Dufková). Myslím, že úplnì první hra, kterou
jsme dìlali, byla pohádka O Popelce,
veršovaná. Já jsem hrála Popelku a Jirka Sálus prince. Paní Dufková bydlela
v Londýnské ulici, ale to byl malý byteèek, jedna místnùstka, a tam jsme
všichni jezdili na zkoušky. Jezdili jsme
v sobotu, což nemìlo být, ale ona jindy
ani nemìla èas a my jsme stejnì vìtšinou nebyli ortodoxní.“
Pøi nahrávání biografického rozhovoru poskytla Ivana Beranová ŽMP
množství fotografií a dokumentù ze
svého rodinného archivu. Její svìdectví doplòuje rozhovor s maminkou
Marií Fantlovou, který byl nahrán
o šestnáct let døíve.
HERMÍNA NEUFELD
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OBRAZEM I SLOVEM
Franz Kafka od Jiøího Slívy vydaný u Kafkù
Jiøí Slíva ilustroval více než 180 knížek a dosud publikoval 14 knih kresleného humoru, které vyšly v Èeské
republice, Nìmecku, ve Francii, Švý-

carsku a v USA. Kreslil pro Die Zeit,
Die Welt, Stern, The Wall Street Journal, The New York Times, Feinschmecker, Los Angeles Times, Playboy, Le
Monde diplomatique, Nebelspalter
a od roku 1998 je karikaturistou èeského týdeníku Euro. Svoje kresby, litografie a lepty pøedstavil na samostatných výstavách doslova po celém
svìtì.
Pro Nakladatelství
Franze Kafky ilustroval knihy èeskoizraelské spisovatelky Ruth Bondyové
(napøíklad
Mezi
námi øeèeno nebo
Boží hody, vìnované jazyku a tradicím
èeských
Židù). V prosinci
minulého roku vydala Spoleènost
Franze Kafky Jiøímu Slívovi autorskou knihu Mùj šálek
Kafky, ve které autor kresbou i slovem
(v útvarech, které nazývá kafkorismy)
zachycuje svùj osobitý pohled na

slavného pražského autora a jeho dílo.
To, co bylo o Slívovi napsáno v souvislosti s výstavou kreseb, barevných litografií, leptù, pastelù a obrazù na jeho

oblíbená témata, inspirovaná židovským
humorem (bude k vidìní od 21. února
2018 v ŽMP v Galerii Roberta Guttmanna), lze konstatovat i v souvislosti s Mým
šálkem Kafky, totiž že: „Charakteristickým rysem Slívova humoru je absurdita,
kombinace zdánlivì zcela nesouvisejících jevù a pøedmìtù v nových souvislostech, které jsou
zdrojem neèekaného pøekvapení,
osvobozujícího naše myšlení z navyklých a zabìhaných
kolejí. Otevírají tak
pøed námi nový
svìt, v nìmž je
všechno
možné
a kde vše souèasnì
ztrácí i získává
nový smysl. Mnohé
prvky Slívovy poetiky nám pøipomenou klasiky moderPøed zákonem.
ního umìní, jehož
jsou absurdní humor, ironie a nonsens
neodmyslitelnou souèástí.“
Autor sám ke knize poznamenal:
„Je asi zbyteèné pøít se o to, zda

v souvislosti s Kafkou používat adjektiva humorný, komický, absurdní, paradoxní, bizarní nebo èerný. Tyto
všechny pøívlastky se brzy slouèily
v jeden, dobøe srozumitelný novotvar
– kafkovský. Franz Kafka je snad jediným literárním autorem na svìtì, jehož jméno se dostalo pøímo do popisu
literárního pøístupu, ale také do popisu situací a pøíhod v jeho dílech. Jeho
humor – kafkovský. Situace – kafkovská, po èesku prostì kafkárna!“ (jd)

Výzkum jednoho psa.

(Jiøí Slíva: Mùj šálek Kafky. Vydala
Spoleènost Franze Kafky ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraze Kafky
v roce 2017, množství èernobílých
i barevných ilustrací, texty èesky, nìmecky a anglicky, 144 stran, pevná
vazba. Doporuèená cena 350 Kè.)
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DNY MÉHO ŽIVOTA
O knize Vzpomínek na Gulag od Heleny Frischerové
Na náhrobním kameni Heleny Frischerové na moskevském Vvedìnském (døíve
Nìmeckém) høbitovì není jen obvyklé
datum narození (1906) a úmrtí (1984),
ale také rok, kdy byla H. Frischerová
zatèena a odsouzena k deseti letùm vìzení. Ruské komunistické úøady ji zatkly v listopadu 1937, tedy pøed více
než 80 lety, jako manželku „zahranièního odborníka“, inženýra Abrahama Frischera. Zatímco Abraham byl odsouzen
k smrti, Helena (aniž by o manželovì
tragickém osudu vìdìla) pøeèkala trest
v rùzných trestných koloniích v republice Komi. Po návratu, jako svého druhu terapii, o své zkušenosti vydala svìdectví, v kontextu bohaté gulagové
literatury stylovì výjimeèné.
MOSKVA-HRANICE
Napsala je rusky, tedy nikoli rodným
jazykem, a síla jejího vyprávìní tkví
i v prostém, „neuèesaném“ podání. Ve
zkrácené a upravené verzi vyšly nejprve v Moskvì v antologii roku 1989
(tehdy si jich všiml historik Meèislav
Borák), v úplném a neupraveném znìní
až roku 2014. Z této edice vznikl i èeský pøeklad. Kniha nazvaná Dny mého
života. Vzpomínky na Gulag vyšla loni
ve vynikajícím pøevodu Radky Rubiliny díky spolupráci nakladatelství Academia a Ústavu pro studium totalitních
režimù a uzavírá ji vyèerpávající a citlivý doslov Aleny Machoninové, iniciátorky svazku, která se osudem Heleny
Frischerové léta zabývá.
Frischerová, prostìjovská rodaèka,
pocházející z èesko-nìmeckého prostøedí zámožné rodiny majitele továrny
na klobouky Gustava Glasse, získala
humanitní vzdìlání a stejnì jako její budoucí chot’ byla nadšená komunistka.
Vzali se roku 1931 v Krakovì, o nìkolik let pozdìji odjeli za prací do Sovìtského svazu. Bydleli v elitním domì
pro pracovníky Kominterny a zahranièní specialisty, Abraham se podílel na
projektu technického vybavení první
linky moskevského metra, Helena vyuèovala nìmèinu. Zatèeni byli (jak jinak?) za „špionážní èinnost“. Byli to
právì Frischerovi, kdo se stali pøedobrazem hrdinù románu Moskva-hranice

Jiøího Weila, autentického svìdectví
o stalinských èistkách: Helena je románovou Ri Gustavovnou a Abraham Robertem. Weil je v Moskvì navštìvoval
a jedna z (nedoložených) verzí dùvodù,
proè byli zatèeni, je ta, že jim uškodil
ostrý odsudek Weilovy prózy v èeskoslovenském levicovém tisku.
NEPOCHOPÍŠ
Helena Frischerová popisuje lágrovou
zkušenost formou chronologických detailních vzpomínek, rozdìlených na
krátké úseky, z nichž každý tvoøí samo-

Helena Frischerová, 70. léta.

statný pøíbìh. Její vyprávìní je psáno
v neobvyklé druhé osobì a zahrnuje
spoustu detailù, útržkù rozhovorù, vnitøních monologù, drobných i zásadních
událostí, charakteristik spoluvìzòù, které líèí tak živì, že ètenáøe dokáže do lágrového prostøedí vtáhnout, a nìkteré
postavy èi události se mu nadlouho vryjí do pamìti. Ze vzpomínek vyplývá, že
za to, že pøežila, vdìèí do velké míry
pøátelství a solidaritì dalších „osmapadesátek“ (politických vìzeòkyò a vìzòù, odsouzených dle paragrafu 58),
vzdìlaných odborníkù a umìlcù, které
režim systematicky a brutálnì deptal,
nicménì i v lágrech z jejich umu, vìdomostí a pracovitosti tìžil. Tak vznikl na-

pøíklad lék proti kurdìjím (vývar ze
smrkového jehlièí); tak vznikla odrùda
brambor, které se daøilo i v drsném podnebí severovýchodního Ruska. Vypìstovala ji Kavkazanka Inessa, neúnavná
agronomka, která tím zajistila nejen obživu celému lágru, ale i zboží na „vývoz“ a slávu oficiálním autoritám, které
se pod její výzkumy nakonec podepsaly.
V knize defiluje mnoho dalších postav
nejrùznìjších národností – kromì Rusù
to byli Èíòané, Španìlé, Poláci, Rakušané, s nimiž Helena navázala pøátelství,
a jak byla posílána transporty po rùzných místech, ztrácela je a znovu nacházela a s nimi i vùli žít. „Tady je každé
setkání velký zázrak.“
Pøátelé jí, zesláblé a neschopné tìžké fyzické práce, pomáhali získat lepší zamìstnání: pracovala jako zdravotnice v lágrové nemocnici, ale také
v místních jeslích a mateøské školce.
Jenže pohled na nemocné dìti, které
v zoufalých podmínkách bez potøebných lékù umíraly, ji dohnal k tomu,
že se této „lepší“ práce dobrovolnì
vzdala. Dostala se do zemìdìlské brigády, kácela døevo v tajze, kluèila les.
Pøekonávala hlad, zimu, nemoci, deprese, jež ji pøepadaly, když se ocitla
bez pøátel mezi kriminálnicemi, když
jí odcizily v táboøe nejcennìjší vìci.
O pøíèinách uvìznìní a znièeného života radìji neuvažovala, i když „muèivé myšlenky nejdou vypnout jako
svìtlo. A ještì horší je to, že nic nepochopíš, prostì nikdy to nepochopíš…“
KARENINA
¡
SE ŠTASTNÝM
KONCEM
Ke svìtlým obdobím patøila ta, kdy
se dostala jako švadlena nejprve do
ochotnického souboru a pak do souboru loutkového divadla, a nìjaký èas si
mohla užívat nejen tvùrèí práce, ale
také rùzných „výsad“. Frischerová zachycuje pøípravy a èinnost tohoto divadla, které putovalo po rùzných vìznicích a z jehož pøedstavení se radovali
i skuteèní zloèinci. V kraji, kde se roèní
doby dìlily na tmu a šero a období bílých nocí, a dobu trestu odpoèítávaly
pøílety a odlety ptákù, Helenì pomáhaly i zdroje naèerpané v jejím pøedchozím životì – vzpomínky na umìlecká
díla, na verše, které si v duchu recitovala, na knihy.
(pokraèování na str. 23)
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TØICET LET OD DEMONSTRACE
NA NATIONAL MALL
„Mám na ten den krásné vzpomínky,“
Pøed tøiceti lety, 6. prosince 1987, se ve
Washingtonu na National Mall sešlo 250 øíká Šaransky pøesnì tøicet let poté v rozhotisíc amerických Židù, kteøí pøišli vyjádøit voru pro židovskou tiskovou agenturu JTA.
„Mluvil jsem ke stovkám
svou solidaritu s pertisíc amerických Židù
zekvovaným sovìtským
a oni mi vìøili na slovo.
Židovstvem. Úèastníci
Až do poslední chvíle,
demonstrace, která propravda, nikdo nevìdìl,
bìhla den pøed „histojak to dopadne. Podle
rickým“ tøetím waspøedpovìdi poèasí mìlo
hingtonským summitem
pršet. A tak když jsem pomezi americkým prezicítil ten poryv solidarity,
dentem Ronaldem Reabyla to pro mì velká úleganem a sovìtským geva. Kágébáci se mì v krinerálním tajemníkem
minále snažili pøesvìdèit,
Michailem Gorbaèovem,
že nás vAmerice podporují
požadovali právo na emijenom studentíci a hospograci pro ty z pøibližnì
Natan Šaransky. Foto archiv.
dyòky. Ale já vìdìl, že to
pùldruhého milionu sovìtských Židù, kteøí o to usilovali, a pro- není pravda. Vìdìl jsem, jakou má solidarita amerických Židù sílu. A pocítit ji na
testovali proti jejich pronásledování.
vlastní kùži bylo strašnì dojemné a vzrušující. Bylo to patnáct let boje našeho hnutí
SÍLA SOLIDARITY
Jedním z iniciátorù této demonstrace byl zhmotnìných v jednom obrázku.“
Natan Šaransky (pøed vyhoštìním ze Sovìtského svazu Anatolij Šèaranskij) – so- DEVÌT LET V TÁBORECH
vìtský disident a pøedstavitel tzv. otkaz- Svùj boj zaèal Šaransky v roce 1973, kdy
nikù (odmítnutých), sovìtských Židù, mu sovìtské úøady odmítly vydat povolení
kterým nebylo v sedmdesátých a osmde- k emigraci do Izraele. V roce 1975 byl vysátých letech povoleno emigrovat do Iz- louèen z vysoké školy a aktivnì se zapojil
raele. Šaransky si za aktivní odpor proti do disidentského hnutí. Byl jedním z inicitomuto zákazu odsedìl devìt let v sovìt- átorù moskevské Helsinské skupiny, spoských vìznicích a pracovních táborech lupracoval s akademikem Andrejem Saa na Západ byl vyhoštìn teprve v únoru charovem a pøedevším se angažoval v již
roku 1986. Mimochodem – výmìnou za zmínìném hnutí „otkaznikù“. Za svùj aktiKarla Františka Köchera, èeskosloven- vismus byl v roce 1977 zatèen, obvinìn
ského rozvìdèíka a po vyhoštìní zamìst- z vlastizrady a protisovìtské agitace –
nance Prognostického ústavu, a jeho údajnì mìl pøedat americké rozvìdce jmémanželku Hanu, kteøí byli v USA oba ob- na 1300 Židù, kterým bylo znemožnìno
emigrovat, protože pracovali na projektech
vinìni ze špionáže.
Význam demonstrace však nespoèí- chránìných státním tajemstvím. Šaransky
val zdaleka jen v její poèetnosti. Vedle odmítl advokáta a hájil se sám. Byl odsoupøedstavitelù amerických židovských zen k tøinácti letùm – tøem letùm vìzení
organizací ji otevøenì podpoøili také a deseti letùm tábora zostøeného režimu.
Jak se øíkalo v sovìtských dobách –
tehdejší viceprezident George H. W.
Bush, poslanci a senátoøi a vystoupila „kriminál mìl tìžký“. Za protesty proti
na ní øada významných osobností. Vedle zvùli vedení vìznic a táborù ho èasto
nositele Nobelovy ceny Elieho Wiesela zavírali do korekce, pøibližnì polovinu
to byl právì Natan Šaransky, který v té výkonu trestu strávil na samotce a více
dobì díky svému pohnutému osudu „re- než 400 dní v táborovém trestném izoláfusenika“, jak øíkali Amerièané, zosob- toru – se sníženým pøídìlem, v zimì
òoval boj sovìtských Židù za svobodu. a bez teplého obleèení. Opakovanì na
Pøed shromáždìným davem tehdy pro- protest držel hladovku a byl podrobován
hlásil: „To my dáváme sílu vládám ve nucené výživì.
11. února 1986, po devíti letech ve vìzsvobodném svìtì. To náš boj mùže donicích a uralských táborech, pøešel vìzeò
nutit Sovìtský svaz otevøít hranice.“
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Sionu (jak zní oficiální izraelské oznaèení
pro perzekvované sionisty) Anatolij Šèaranskij v doprovodu amerických diplomatù Glienický „most špionù“ spojující východní a západní èást Berlína. Vyhoštìní
pøedcházely demonstrace na jeho podporu
po celém svìtì, vyjednávání významných
evropských a amerických politikù a zvláštní dohoda mezi SSSR a USA.
POLITICI A DISIDENTI
„Nìkam mì vezli, ale neøíkali kam.
Podle slunce jsem urèil, že jedeme na
Západ. Po tøech, ètyøech hodinách bylo
jasné, že jsme pøejeli sovìtskou hranici.
Požadoval jsem, aby mi vysvìtlili, co se
dìje. Je to únos? Nakonec mi jeden ze
spolupracovníkù KGB øekl, že se sovìtská moc rozhodla, že mé èiny jsou ‚nedùstojné sovìtského obèana‘ a že mì
vyhošt’ují. Tak jsem pochopil, že jsem
na svobodì,“ øíká Natan Šaransky v nedávném interview pro ruskou redakci
Hlasu Ameriky a dodává: „Zbavili mì
sovìtského obèanství tøináct let poté, co
jsem o to sám požádal.“
Šaransky vzpomíná, že když se pozdìji setkal s Michailem Gorbaèovem,
první tajemník si mu postìžoval: „Po
vyhoštìní jste nejdøív podìkoval Reaganovi, potom Sacharovovi a až na tøetím
místì mì. Pøitom jsem to byl já, kdo vás
propustil!“ Na rozdíl od tehdejších sovìtologù, kteøí vidìli pøíèinu krachu sovìtského systému v ústupcích Kremlu,
však za to Šaransky dává zásluhu pøedevším disidentùm, jako byl Andrej Sacharov. „To oni v té dobì udržovali plamínek svobody. Sám vím, že je to velmi
tìžké, vyžaduje to odvahu a v mnoha
pøípadech to konèí tragicky,“ øíká v rozhovoru pro Hlas Ameriky.
Ani na zmìnách, které následovaly
v roce 1987 po demonstraci na Nation
Mall, podle nìj nemají hlavní zásluhu
politici: „Hlavní silou nebyli politici, ale
stovky tisíc lidí, kteøí pøišli demonstrovat.“ Po této demonstraci bylo naprosto
jasné, že Ameriku už neuspokojí nic jiného než otevøení hranice pro všechny sovìtské Židy, odstranìní železné opony.“
V roce 1986 Natana Šaranského v Izraeli s poctami pøivítal premiér Šimon
Peres. V pozdìjších letech byl nìkolikrát ministrem i místopøedsedou izraelské vlády, založil politickou stranu ruských emigrantù Jisra’el ba-alija a v roce
2009 jej premiér Benjamin Netanjahu
jmenoval pøedsedou Židovské agentury
pro Izrael.
JAN MACHONIN
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IZRAEL: Kdo posílí v Sýrii

21
rovinì. Ilustruje to zpráva listu The Times of Israel. Ve mìstì Soèi se 22. listopadu konala vrcholná sešlost prezidentù Putina, Erdo¡gana a Rúháního. Na
lídrech Ruska, Turecka a Íránu skuteènì záleží další osud Sýrie a samotná její
existence coby státu. Ale zajímavìjší je
možná nìco jiného.
Den poté, 23. listopadu, pøiletìl do Izraele šéf ruské rozvìdky Sergej Naryškin.
Sešel se s ministrem obrany Avigdorem
Liebermanem, øeditelem Mosadu Josim
Cohenem a šéfem Národní bezpeènostní
rady Meirem Ben-Šabatem. Zpráva, že
šéf ruské rozvìdky spìchá informovat izraelské partnery o Putinovì jednání
a konzultuje to se šéfem Mosadu, by pøed
ètvrtstoletím byla senzací. Dnes pùsobí
izraelsko-ruské vztahy daleko normálnìji
než vztahy americko-ruské, což ovšem
neznamená, že jsou samy o sobì
klíèem ke stabilitì.

Øíká se, že protìjškem války je mír. NAŠI A CIZÍ BOJOVNÍCI
Že tak jako válka rozvrátí mírové po- Rok 2018 bude ve znamení souboje
mìry, nakonec ji vystøídá opìt mír. o vliv. Avizují to rùzné události a jeJde však o to, jak takový mír bude vy- jich rùzné interpretace. Nasvìdèují
padat. Právì to je v roce 2018 téma tomu, že sedmiletou válku støídá mopro Sýrii a celý Blízký východ.
censké pøetahování.
V bøeznu uplyne již sedm let od zaèátCo se týèe mírového uspoøádání
ku války v Sýrii. Zprvu byla pokládána v Sýrii, pro Izrael je prioritou èíslo jedza souèást arabského jara a jeho revolucí. na stažení cizích jednotek ze syrského
Pak za obèanskou válku Asadova režimu území – hlavnì tìch, které podporují
a povstalcù. Potom za souèást širšího Írán a jeho vliv. Když 11. listopadu prokonfliktu šíitù se sunnity a sunnitskými bíhal asijský summit ve vietnamském
džihádisty (Islámský stát). A pak za zá- Danangu, setkali se na nìm Donald
stupnou válku, v níž se angažují mocnos- Trump s Vladimirem Putinem a vydali
ti – Írán, Turecko, Saúdská Arábie, Rus- spoleèné prohlášení k míru v Sýrii. Opíko i USA.
ralo se o americko-ruské memorandum
Že válka vyèerpala své možnosti, je zásad, dohodnuté v èervenci v Ammázøejmé. Asadùv režim pøežil, ale
celou Sýrii už neovládne. Džihádisté prohráli, ale nebyli polaCO ÈEKAT OD MOSKVY
peni, rozutekli se po regionu.
Dilemata vztahù s Moskvou
Území ovládaná Kurdy èi rebely
líèí Amos Harel v listu Ha’ase zmenšují, leè trvají. To vše
rec v analýze s výstižným náumožnilo výrazné nasazení íránzvem „Izrael mùže žádat, aby
ských, tureckých, ruských èi
Írán opustil Sýrii, ale pravidla
amerických jednotek i zástuphry urèuje Rusko“.
ných armád (za zájmy Íránu boProè se Moskva chová tak
juje libanonský Hizballáh). Ledvojace? Na jednu stranu kultitos zøejmì pøijde na øadu mír.
vuje vztahy mezi tajnými služNe proto, že by se na nìm
Írán, Turecko a Rusko partii rozehrály natolik, že z ní nevycouvají. Foto archiv.
bami Ruska a Izraele, ale zárovšechny strany shodly. Spíše
proto, že všechny ostatní možnosti už nu, leè nezveøejnìné v plném znìní. veò trvá na tom, že pøítomnost Íránu
byly vyzkoušeny a narazily na své limity. Ameriètí a izraelští diplomaté ho inter- v Sýrii je legitimní. Dùvod je podle HaJak mùže mír v Sýrii vypadat? Nebu- pretují tak, že dokument požaduje úpl- rela zøejmý. Rusko obnovuje svùj status
de to návrat pøed bøezen 2011. To by si né stažení „cizích sil“ ze Sýrie. Jenže supervelmoci a chce být rozhodující silou v øešení války v Sýrii. Vyslalo tam
pøál Asad i jeho patroni v Moskvì, ale Moskva a Damašek to chápou jinak.
prosadit to mohou jen v západní èásti
Moskva a Damašek oèividnì rozdì- letectvo i námoønictvo. Ale aby mohlo
zemì. Nebude to ani vláda, která by na- lují „cizí síly“ v Sýrii na dobré a špatné, svùj vliv prosadit i v pozemních bojích,
hradila Asada. Tu by si pøáli rebelové pøijatelné a nepøijatelné, jak upozoròuje k tomu potøebuje úèast vojákù Íránu èi
i jejich spojenci ve Washingtonu, ale jed- Seth Frantzman v listu The Jerusalem Hizballáhu. Jen tak naplní svoji prioritu
nání v Ženevì k ní nemíøí. Zmínìné Post. K legitimním patøí ty, jež jsou èíslo jedna, tedy pøežití Asadova režimocnosti – hlavnì Írán, Turecko a Rus- v Sýrii na pozvání èi žádost Asadovy mu, Sýrie jako celistvého státu i svých
ko – už partii rozehrály natolik, že z ní vlády – pøedevším jednotky Hizballáhu cílù – image supervelmoci, udržení èi
nevycouvají. Z toho plynou obavy pro a Ruska. A k nelegitimním, tedy tako- posílení svých vojenských základen
Izrael. Neobává se Sýrie jako státu. Obá- vým, jež by se mìly stáhnout, víceménì v Sýrii a možné obchody s ní.
Rusko nechává chladným, bombarduvá se spíše tlakù, které se v rozpadlé všechny ostatní – hlavnì síly podporuzemi perou o vliv a moc.
jící rebely proti Asadovi. Jakousi neu- je-li Izrael konvoje Hizballáhu vezoucí
Obavy ztìlesòuje nearabský Írán, trální pozici zaujímají jednotky turecké zbranì pro Libanon, píše Harel. Nehrozí
vítìz arabského jara. Prosadil se proti – ty chtìjí jen pacifikovat Kurdy, což vzájemné støety, jakým bylo tøeba sestøelení ruského bombardéru Turky v roce
sunnitským džihádistùm i jako hlavní Asadovi vlastnì vyhovuje.
spojenec vlád v Bagdádu a Damašku.
Je to široká škála azimutù, jak se øíká 2015. Ale tato spolupráce nezakryje dùDo znaèné míry kvùli Íránu skonèily u nás. To ale neznamená, že nepøátel- ležitý strategický fakt: Rusko nemá dùèasy, kdy Izrael rozlišoval jasné ne- ství èi spojenectví jsou pevnì daná èi vod, aby se snažilo podporovat izraelské
pøátele (Írán, Saúdská Arábie) a jasné ideologicky podložená. Ukázkou jsou požadavky na stažení Íránu ze Sýrie.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
spojence (USA, Turecko).
èilé vztahy Izraele a Ruska v praktické
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ZÁSADNÍ OMYL ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Vìtšina èeských médií referovala, že
osmidenní židovské svátky Chanuka letos pøipadají na 12.–20. prosince a že je
židovské obce i jednotlivci slaví pøedevším zapalováním chanukových svìtel.
Všechna média také obsáhle komentovala rozhodnutí amerického prezidenta
Trumpa uznat Jeruzalém jako hlavní
mìsto Izraele a pøemístit tam z Tel Avivu
americké velvyslanectví. !! Bývalý premiér a šéfporadce Sobotkovy vlády Vladimír Špidla pøivedl jako mediátor k dohodì prostìjovskou radnici a židovskou
obec v souvislosti s rehabilitací židovského høbitova u základní školy a reálného gymnázia v Prostìjovì. Na konkrétní
podobu projektu mají obì strany stále
odlišný názor, shodly se však na tom, že
bývalému høbitovu náleží dùstojná úprava a pietní pøístup. „Nedalo se oèekávat,
že se podaøí vyøešit veškeré záležitosti.
Jednání budou pokraèovat, ale je to pokrok,“ zhodnotil Špidla vèerejší jednání
pøedstavitelù mìsta, židovské obce
a školy. (MF DNES, 7. 12) !! Také jste
se uèili ve škole, že jsme potomci slovanských kmenù vedených praotcem
Èechem, které nìkdy v polovinì 6. století dorazily pod Øíp? Tak na to zapomeòte. Aèkoli se to píše i na Wikipedii, je to
zásadní omyl. Analýzy DNA èeské populace se postupem èasu zpøesòují, ale
jejich základní sdìlení zùstává stejné: na
rozdíl tøeba od geneticky homogennìjších Slovákù, Polákù nebo Maïarù jsme
zkrátka voøíšci Evropy. Pøed pár dny
byla zveøejnìna studie brnìnské Masarykovy univerzity, která to jen potvrzuje:
slovanské koøeny má jen asi tøetina z nás
(35 procent, zatímco tøeba v Polsku je to
57 procent). Zbytek „Èechù“ je genetickým mixem všeho možného od Nìmcù
pøes Židy a Skandinávce až tøeba po Jihoevropany. Obèas se u nás vyskytne
i exotika: starovìcí Mezopotámci, Eskymáci, jihoameriètí indiáni… Na podzim
2011 se porovnáním vzorkù DNA v databázi Genomacu dokonce ukázalo, že
u nás žije i èlovìk, jehož pøedkem byl
s vysokou pravdìpodobností egyptský
faraon Tutanchamon (vládl v letech
1333–1323 pøed Kristem). Je to tedy
pøesnì naopak, než nám øíkali ve škole.
Asi dvì tøetiny Èechù nejsou Slované,
ale „cizáci“, respektive pestrá smìs genù ze
všech koutù svìta. (Víkend DNES, 9. 11)

!! „Zaèala židovská Chanuka. Obøí

osmiramenný svícen v Praze rozzáøil
premiér Babiš. Vedle premiéra popøála
lidem krásnou Chanuku již tradiènì také
bývalá ministrynì práce a sociálních
vìcí Michaela Marksová, dále izraelský
velvyslanec Daniel Meron èi velvyslanec Èeské republiky v Nìmecku Tomáš
Podivínský. Všichni spoleènì poté, kromì Marksové, která mìla zøejmì strach
z výšek, stoupli na vysokozdvižnou plošinu – v nìkolika metrech nad zemí rozdávali úsmìvy a pøihlíželi, jak premiér
Babiš rozsvìcí svíci. To obèas pøerušilo
skøípání zubù, protože Chanuka zaèala
v den, kdy teplota bìhem veèera spadla
k jednomu stupni,“ popisují veøejnou

oslavu svátku v režii hnutí Chabad
Lidovky.cz. (13. 12.) !! V rozhovoru
s M. Veselovským na otázku „Vy øíkáte
o Svobodì a pøímé demokracii, o SPD,
že to není demokratická strana?“ Karel
Schwarzenberg, èestný pøedseda strany
TOP 09, odpovìdìl: „Ne. Ponìvadž žije
z nenávisti. Jejich, Okamurova nenávist
vùèi menšinám, vùèi muslimùm a tak
dále, to je pro mì nedemokratický základ politiky. To je pøibližuje bohužel
právì k fašistùm. Jakmile politici hlásají
nenávist, tak pozor na nì. Prosím, to je
celoživotní moje zkušenost. Je to docela
jedno, jestli hlásí nenávist proti židùm
nebo proti muslimùm, proti cikánùm
nebo jiné skupinì lidí. Jakmile nìkdo
hlásá nenávist, tak je opravdu nebezpeèný politik.“ (DVTV, 14. 12) !! „Je to
fascinující, dramatický pøíbìh Slováka
z chudých pomìrù a vìznì dvou režimù,
který se vypracoval až na Pražský hrad,
do sídla èeských králù. Husák byl u vìtšiny mezních událostí Èeskoslovenska.

Jde mimo jiné o neuvìøitelnou kontinuitu stýkání a potýkání našich prezidentù.
Zaèíná to už Masarykem. Píše mu zdravici, øeèní jako gymnazista, když mìl
narozeniny. Na konci kariéry v prosinci
1989 podává ruku Václavu Klausovi
jako novì jmenovanému ministru financí. Spousta lidí má k nìmu negativní
vztah s tím, že byl to hlavní normalizátor. Jsem mladší roèník, nemám s ním na
rozdíl od mnohých starších historikù
osobní nevyøízené úèty,“ øíká v rozhovoru pro Magazín MF DNES o své knize
Gustáv Husák historik Michal Macháèek. (14. 12) !! Arabský svìt je zaujatý
válkou se sebou samým. Proto bylo od
prezidenta USA dobré naèasování, že
uznal Jeruzalém za hlavní mìsto Izraele
právì teï, øíká vrchní zemský rabín.
„Obama na mì na zaèátku udìlal obrovský dojem. Byl to ale typ levicového intelektuála, který si pøedsevzal, že se svìtem se dá mluvit po dobrém. To dnes
nejde,“ vysvìtluje vrchní zemský rabín
Karol Sidon, proè je podle nìj dobré
Trumpovo rozhodnutí pøesunout velvyslanectví USA z Tel Avivu. (Seznam
Zprávy.cz 14. 12.) !! Pøedseda ultrapravicové Národní demokracie Adam B.
Bartoš je podle soudního experta na extremismus Josefa Zouhara antisemita.
Jeho projevy a publikace, kvùli kterým
stanul u Obvodního soudu pro Prahu 1,
pak dle mínìní znalce vykazují znaky rasismu a neonacismu. Bartoš èelí obžalobì mj. z popírání genocidy a podnìcování k nenávisti, za což mùže dostat až
tøíletý trest. Podle státního zástupce Jana
Maršálka Bartoš v knihách, èláncích
i projevech zpochybòoval usmrcování
Židù v plynových komorách, holokaust
považuje za konspiraci a èísla o obìtech
za nadsazená. Bartoš také hlásal, že Židé
jsou kazitelé svìta, mohou za všechno
a mají nadvládu nad svìtem. „Riziko židovské hrozby stále existuje a je tøeba
mu èelit,“ prohlásil napøíklad. Znalec
Zouhar ve své vèerejší výpovìdi uvedl,
že nehodnotí Bartošovy politické názory,
kriticky ale nahlíží na zpùsob, jakým je
prezentuje, zejména ve srovnání s dalšími
pøedstaviteli pravicových stran. „Mnì to
pøipomíná tøicátá léta v Nìmecku, že
potøebujeme vládu silné ruky,“ uvedl
znalec. Upozornil i na to, že Bartoš na
demonstracích èasto vyzývá k násilí.
Bartoše, stejnì jako pøi ostatních jeho
soudních kauzách, pøišel podpoøit prezidentský kandidát Petr Hannig. (Právo,
15. 12.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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nem Arje Friedman). Zemøel pøed 50 lety,
12. ledna 1968 v Bratislavì. Dìtství prožil na Oravì, vzdìlání získal na gymnáziu
Pøed 100 lety, 28. ledna 1918, se v Hoøi- a pozdìji na Filozofické fakultì Univerzicích v Podkrkonoší v rodinì øeditele místní ty Komenského v Bratislavì. Absolvoval
textilní továrny narodil budoucí divadelní také soukromé hodiny u významného slorežisér GUSTAV SCHORSCH. Vystudoval re- venského malíøe Jána Mudrocha. Už bìálné gymnázium Dr. Jindøicha Vanèury hem støedoškolského studia pøeložil pod
v Praze na Smíchovì. Už tehdy se projevil názvem Chamsin výbìr z novohebrejské
jeho mimoøádný talent, když z latiny pøe- poezie. Za války byl internován v pracovložil esej Tita Lucretia Cara O podstatì ním táboøe v Novákách, odkud se mu pojsoucna. Zájem o divadlo Schorsche nako- daøilo uprchnout. Úèastnil se Slovenského
nec pøivedl ke studiu dramatického oddì- národního povstání, by ranìn v bojích
lení pražské konzervatoøe, kde se seznámil u Telgártu. Za holokaustu pøišel o celou
s Jiøím Ortenem, Josefem Schwarzem- rodinu. Po válce pracoval jako šéfredaktor
periodika Bojovník, jehož
Èervinkou, Vìrou Škraredakci vedl do roku 1946.
bálkovou, Vìrou FingeOd roku 1945 používal
rovou a dalšími. V téže
pseudonym Lahola. Po
dobì se stal asistentem
válce se zaèal úspìšnì vìrežiséra Národního divanovat dramatické tvorbì
dla Karla Dostala, který
a už koncem ètyøicátých
mu svìøil nastudování relet byly uvedeny hry Štyri
citaèních sborù v inscestrany sveta, Bezvetrie
naci Goethova Fausta.
v Zuele, Škvrny na slnku
V roce 1938 Schorsch
(která se dodnes èasto hrapro rozhlas pøipravil draje) a Atentát. Vìnoval se
matizaci Mannova Tonia
i filmu a podle jeho námìKrögera. Na podzim 1939
tu v roku 1948 natoèil
Leopold Lahola. Foto archiv.
založil spolu s dalšími
Martin Friè film Návrat
(F. Le Breux, J. Orten,
domù.
Podílel
se
na filmech Biela tma, VlA. Somolová, V. Schönová, V. Škrabálková) ve výstavní síni U Topièù Divadélko èie diery a Epizódka. Jelikož se jeho exipro 99, které však nemìlo dlouhého trvá- stenciálnì ladìná díla, zabývající se obecní. Kromì Horova Jana Houslisty, kte- nì otázkami viny a spoluviny, pomstou
rého pøednesl (ovšem jako neviditelný a zneužíváním moci a montážními postuza zástìnou) Jiøí Orten, uvedlo ještì Sei- py pøipomínajícími ruskou avantgardu,
fertovy Verše o Praze a poezii Ivana pøíèila mìøítkùm socialistického realismu,
Blatného. V èervnu 1941 byl Gustav stal se terèem útokù komunistické kritiky.
V roce 1949 odešel do Izraele, kde
Schorsch spolu se svým budoucím švagrem, básníkem Františkem Schulman- patøil k prùkopníkùm izraelské kinemanem, povolán do internaèního tábora tografie (ve snímku Stanové mìsteèko,
v Lípì u Havlíèkova Brodu, odtud puto- Ir Ha‘ohelim, se zabývá etnickou rozval do Terezína, kam pøijel dva dny pøed manitostí nového státu). Poté se usídlil
Štìdrým dnem 1942. Terezínské divadlo v SRN, psal divadelní hry, scénáøe a reje pevnì spojeno právì se jménem Gu- žíroval. V uvolnìných šedesátých letech
stava Schorsche, který se na naléhání se vrátil, mohl znovu publikovat a natoèil
ostatních ujal režie Gogolovy Ženitby film Sladký èas Kalimagdory podle ro(se scénou Františka Zelenky), Kieno- mánu Jana Weisse Spáè ve zvìrokruhu.
Premiéry v Kolínì nad Rýnem v dubnu
vých Loutek a veèerù poezie.
Poslední písemná zmínka o Gustavu 1968 se však už nedožil, zemøel neèekaSchorschovi se dochovala v záznamech nì na tøetí infarkt v Bratislavì.
Roku 1968 vyšla povídková sbírka
o transportu èíslo Er 936 ze dne 16. 10.
1943, kterým do Osvìtimi odjelo pat- Posledná vìc, roku 1995 výbìr z poezie
náct set vìzòù. Gustav Schorsch byl Jako jed škorpióna. Roku 2007 natoèil
údajnì v lednu 1945 zastøelen na ma- režisér Patrik Lanèariè ve slovenskorodce pøi likvidaci polského koncentraè- britské koprodukci podle Laholovy povídky film Rozhovor s nepøítelem. Roku
ního tábora Fürstengrube.
Pøed 100 lety, 30. ledna 1918, se v Pre- 1991 udìlil prezident republiky V. Hašovì narodil slovenský prozaik, dramatik vel autorovi in memoriam Øád Tomáše
(am)
a scenárista LEOPOLD LAHOLA (pùv. jmé- Garrigua Masaryka III. tøídy.
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DNY MÉHO ŽIVOTA
(dokonèení ze str. 19)
Sama verše i psala (bohužel se nezachovaly). Byla žádanou vypravìèkou,
která umìla barvitì líèit obsah klasických románù, tøeba Anny Kareniny.
S tou, jak vzpomíná, ale narazila:
„Když ses tøetí veèer blížila ke smutnému konci románu, když jste se ocitli
na samém konci života Anny, Raja
rozhoøèenì zaprotestovala: ,Co to meleš? Proè by skákala pod vlak?! Vyprávìj jiný konec!‘ A všichni ostatní
jako jeden muž tvrdili: ,Nìco jsi tam
popletla. Tak to urèitì nebylo.‘“ A tak
musela Helena vymyslet jiný konec,
happy end.
PRÁZDNO SVOBODY
Jen zøídka k nim doléhaly ozvuky událostí z venkovního svìta. Ale dozvìdìli
se, že vypukla válka, protože z táborù
byli posláni na frontu vìzni (kromì nespolehlivých „osmapadesátek“, i když ti
bojovat chtìli) i stráže. Dozvídali se
o nacistickém postupu, o vyvražïování
Židù. Pobyt v lágru tak možná Helenì
paradoxnì zachránil život, nebot’její nejbližší za holokaustu zahynuli. Snad
i proto se po propuštìní z vìzení (v listopadu 1947) nevrátila do rodné zemì –
nemìla se kam vrátit, bála se: „A copak
mi tam v uších nebudou znít vlci?“ Pøežívala v „prázdnu“ svobody, v rùzných
mìstech na severu, znovu jí pomohli
pøátelé, bývalí spoluvìzni. Živila se jako
kostymérka èi ošetøovatelka. Do Moskvy se vrátila až po devatenácti letech, rehabilitována byla roku 1957, do konce
života trpìla depresemi. Na veèeru pøi
uvedení èeského pøekladu zaznìlo také
svìdectví Tamary Petkevièové, Heleniny
pøítelkynì z vìzení i po propuštìní. Rozhovor natoèil Jan Machonin a Petkevièová v nìm mimo jiné vzpomíná, jak Helena reagovala na èasté dotazy lidí, kteøí se
ptali, jak je možné, že všechny ty útrapy
vìzeòkynì pøežily. Odpovídala: „A kdo
vám øekl, že jsme to pøežily?“
ALICE MARXOVÁ

(Helena Frischerová: Dny mého života.
Vzpomínky na Gulag. Vydalo nakl. Academia roku 2017. Z ruštiny pøeložila
Radka Rubilina, doslov napsala Alena
Machoninová. Obrazová pøíloha. 278
stran, dop. cena: 375 Kè.)
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ŽIJI SE SVOU MINULOSTÍ
VZPOMÍNKY TÌCH,
KDO PØEŽILI HOLOKAUST
! V roce 1995 vznikla ve Švýcarsku
spoleènost nazvaná Kontaktní místo pro
ty, kdo pøežili holokaust, která reagovala na výzvu Elieho Wiesela shromažïovat dosud neuveøejnìné vzpomínky
a uchovat je v rámci celosvìtové sbírky
svìdectví o holokaustu. Podaøilo se získat záznamy patnácti jedineèných pøíbìhù, jejichž protagonisté našli svùj nový
domov ve Švýcarsku. Autoøi vzpomínek
pocházejí z Èech, Moravy, Slovenska,
Polska, Maïarska a Nìmecka a zachycují své dìtství a mládí a pak to, jak nástup nacismu a stále se stupòující diskriminace Židù ovlivnily jejich osudy, až
po deportace do koncentraèních táborù
(v nìkolika pøípadech se pamìtníkùm
podaøilo pøežít v úkrytu èi s falešnými
doklady, jeden se dostal do Wintonova
vlaku do Anglie), dobu pováleènou
(z níž antisemitismus rozhodnì nevymizel) a poté cestu do exilu ve Švýcarsku
a zaèátek nového, ve všech pøípadech
spokojeného života.
Vydání sestává z 15 sešitù v kartonové kazetì, témìø 1000 stran formátu A5.
Obálky sešitù i kazetu zdobí výøezy
z monumentálního obrazového cyklu
Bøezinka nìmeckého malíøe Gerharda
Richtera, jehož výstava se konala loni
v Národní galerii v Praze. Jeho abstraktní obrazy byly inspirovány autentickými fotografiemi propašovanými ve ètyøicátých letech z koncentraèních táborù.
Vydalo nakl. OIKOYMENH v Praze
roku 2017, sestavil Ivan Lefkovits, jenž
napsal i pøedmluvu k èeskému vydání
a jehož pøíbìh je souèástí knihy. Pøeložily Jana Zoubková, Vìra Zemanová, Pavla Plachá, Jana Mojžíšková, èeské vydání pøipravil Ivan Chvatík. Celý konvolut
váží pøes 2 kilogramy a stojí 765 Kè.
Reiner Stach
KAFKA 2 – ROKY ROZHODOVÁNÍ
! Druhý svazek tøídílné biografie o životì
a díle jednoho z nejvìtších, nejznámìjších
a nejètenìjších autorù svìtové literatury
Franze Kafky (1883–1924). Nìmecký literární historik R. Stach, který kromì literární
vìdy vystudoval rovnìž filozofii a matematiku, pracoval na tøídílném souboru celých
osmnáct let. Všechna fakta, každou drobnou jednotlivost peèlivì ovìøoval a dokládal, striktnì se vyhýbal zaplòování bílých
míst v Kafkovì životì fikcí, spisovatelovu
osobnost a dílo zpodobnil v celé složitosti
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Bedøich Fritta: T. G. Masaryk.

a komplexnosti. O Kafkovi pøitom vypráví
nesmírnì poutavì, støídá esejistické i vyprávìcí pasáže, zpøítomòuje dobové panoráma, každý díl se ète jako román.
První díl (roky 1883–1911) zachycuje
jeho rodinné zázemí, dìtství, gymnaziální
a univerzitní studia, nástup do zamìstnání,
zásadní životní pøátelství i skuteènosti, jež
ovlivòovaly jeho rozhodnutí psát. Druhý
díl (léta 1910–1915) popisuje intenzivní
promìnu Franze Kafky z nevázaného
mladíka v odpovìdného úøedníka, znejistìlého a pøecitlivìlého muže s komplikovaným vztahem k ženám a zároveò
v mistra slova, spisovatele, jenž dokázal
preciznì zachytit své noèní mùry a prodchnout je zvláštnì odtažitým humorem
a ironií. Kafkùv život, stále pevnì spojený s rodnou Prahou, je ve zmínìném období vytyèen rozhodujícími milníky, které urèily Kafkovo další profesní, osobní
a umìlecké smìøování: Kafka se seznamuje, blíže poznává a studuje židovské
náboženství, poprvé vystupuje na veøejnosti jako spisovatel, zažívá vypuknutí
první svìtové války a také komplikovaný
vztah s Felice Bauerovou. Je to rovnìž
doba „strašlivého dvojího života“ mezi
kanceláøí a psacím stolem, na nìmž Kafka po nocích psal nìkterá svá zásadní
díla. Reiner Stach využil pøi práci na druhém svazku své trilogie mimo jiné i pozùstalost Felice Bauerové, kterou objevil
v USA, kde Kafkova bývalá snoubenka
v roce 1960 zemøela.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2017.
Pøeložil Michael Pùèek. 674 stran, fotografická pøíloha; dop. cena 398 Kè.
MASARYK A SVATÁ ZEMÌ
! Již jen do konce ledna 2018 je v Nové

budovì Národního muzea v Praze pøí-

stupna výstava Fenomén Masaryk, vìnovaná osobnosti prvního èeskoslovenského prezidenta (mimochodem: na plakátu k výstavì je použita karikatura
TGM od židovského kreslíøe a grafika
Bedøicha Fritty).
Do 13. ledna mají návštìvníci této
výstavy navíc možnost zhlédnout expozici Masaryk a Svatá zemì, již iniciovala izraelská ambasáda a pøipravili Robert Øehák a Jiøí Èistecký z MZV ÈR.
Na patnácti panelech pøedstavuje dosud
mnohdy neznámé dobové fotografie
z návštìvy, kterou prezident vykonal na
jaøe roku 1927 ve Svaté zemi, tehdy ještì pod mandátní britskou správou. Výstava také ukazuje širší kontext jeho
vztahu k židovství a židovskému národu, a osvìtluje tak hluboké vazby mezi
Èeskou republikou a Izraelem. Dotýká
se i pùsobení Masarykova syna a pozdìjšího ministra zahranièí Jana a pøipomíná významnou roli, kterou ve vztahu
k Židùm a Státu Izrael sehrál.
TÓNINA TICHA
! Dne 22. ledna od 20.00 uvede kino

Dlabaèov v Praze dvoudílný dokumentární esej o stáøí, neznièitelné energii a hudbì Umírání pro zaèáteèníky/Tónina ticha, jehož spoluautorem je režisér Marek
Bouda. Jeho èást (Tónina ticha) zobrazuje vztah hudby a emocí. Je paralelou k hudební skladbì, ve které se støídají pasáže
emocionálnì vypjatìjší s tiššími a kde zásadní hodnotu má i pauza – ticho.
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
NA VLTAVÌ
! Ke Dni památky obìtí šoa a pøedcházení zloèinù proti lidskosti uvede Èeský
rozhlas Vltava dne 24. ledna od 20 hodin závìreèný 12. poøad cyklu Synagogy Èech, Moravy a Slezska. Poøad zavede posluchaèe do Èeského Krumluva,
Bechynì, Vodòan, Milevska a Èkynì.
Pøipravila Vladimíra Lukaøová.
NADÁNÍ JE TOUHA
! Od 19. ledna je v Rakouském kultur-

ním fóru v Praze pøístupna výstava s názvem Nadání je touha: Friedl-Dicker
Brandeis a výtvarný vzdìlávací experiment, která pøedstavuje tuto významnou
a všestrannou umìlkyni (1898–1944)
a soustøeïuje se na její pedagogickou
èinnost v terezínském ghettu.
Souèástí výstavy je i mnoho terezínských dìtských kreseb. Výstava potrvá
do 13. dubna 2018.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 11. ledna zavítá na Kávu vzácný host: Profesor Martin Hilský, anglista,
esejista a pøední znalec anglické literatury,
pøekladatel souborného Shakespearova díla
do èeštiny a jeho zasvìcený komentátor.
! Kavárna je pøístupna jako vždy od
14.30, program zaèíná pøesnì v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 10. 1. v 18.00: Židé na pováleèném Slovensku. Do konce ledna lze v Galerii Roberta Guttmanna zhlédnout výstavu Labyrintem
normalizace, zamìøenou na postavení židovských obcí v Èeskoslovensku v posledních
dvou dekádách komunistického režimu. Tato
výstava a stejnojmenná publikace Martina
Šmoka se pøitom soustøeïují na situaci v èeských zemích. Poutavým doplòkem k jejich
tematice je nová publikace bratislavského etnologa Petera Salnera Židia na Slovensku po
roku 1945. Komunita medzi vierou a realitou
(VEDA, 2016). Na základì dokumentù z archivu Svazu ŽO na Slovensku skýtá dosud
nejpodrobnìjší pohled na tamní snahy o zachování židovských tradic a na napjaté vztahy mezi židovskou menšinou a stranickými
a státními orgány. Autor srovnává pomìry
v obou republikách ÈSSR v rozhovoru
s publicistou Petrem Brodem. Vstup volný.
! 14. 1. v 16.30: Vzpomínkový veèer na
prof. Zuzanu Rùžièkovou (1927–1917).
V den nedožitých jednadevadesátých narozenin jedné z nejvýznamnìjších svìtových
cembalistek Zuzany Rùžièkové na ni zavzpomínají její žáci a blízcí pøátelé: pøedsedkynì Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, violoncellista Bohuslav Pavlas,
.
varhaník Václav Peter a cembalistka Giedre
.
Lukšaite-Mrázková, v jejímž podání zazní
ukázky z díla J. S. Bacha. Moderuje tajemník FŽO Tomáš Kraus. Vstup volný.
! 14. 1. ve 20.00: Bachùv palác vìènosti:
Pocta prof. Rùžièkové. Koncert jednoho
z posledních žákù prof. Zuzany Rùžièkové
íránsko-amerického cembalisty Mahana
Esfahaniho, bìhem nìhož zazní díla J.
S. Bacha, V. Kalabise a K. Saariaho. Host:
Tomáš Jamník (violoncello). Koncert se
koná s podporou Nadaèního fondu Viktora
Kalabise a Zuzany Rùžièkové. Kompletní
program koncertu naleznete na webových
stránkách ŽMP. Z dùvodu omezené kapacity synagogy je nutná rezervace na adrese
education@jewishmuseum.cz. Vstup volný.
! 16. 1. v 19.00: „Stylus phantasticus“.
Virtuózní instrumentální hudba S. Rossiho
a jeho souèasníkù / Verba chordis. Koncert

KULTURNÍ
POØADY
barokní hudby souboru Verba chordis
houslistky Lenky Torgersen, gambistky
Hany Flekové a teorbisty Jana Krejèi. Vstupenky na koncert lze zakoupit v pøedprodeji
v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde
naleznete i kompletní program koncertu.
Vstupné 230 Kè/150 Kè.
! 31. 1. v 18.00: Tobì zahynouti nedám...
Uvedení stejnojmenné antologie povídek inspirovaných šoa, které byly publikovány výhradnì èasopisecky v letech 1945–1989. Antologii obsahující tøi desítky prozaických
textù vydalo v roce 2016 pražské nakladatelství Akropolis ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci. O celém projektu pohovoøí jeden z editorù literární historik Erik
Gilk. Ukázky vybraných povídek zazní v podání Hany Kofránkové. Publikace bude k prodeji za zvýhodnìnou cenu. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! Poøady zaèínají v 18 hodin, vstup je volný.
! 15. 1.: Veliká novina o hrozném mordu
Šimona Abelese. Vernisáž výstavy na motivy stejnojmenné knihy Marka Tomana
ve výtvarném ztvárnìní Luboše Drtiny,
která nabízí svébytný pohled na pøípad Šimona Abelese i na køest’ansko-židovské
soužití v atmosféøe konce 17. století. Výstavu uvede Marek Toman. Výstava je pøístupna do konce února.
! 23. 1.: Biblické sandály, ruský šinel
a jemenská košile: Odìvnictví a móda
jako zrcadlo identit, ideologií a konfliktù
na území Izraele od roku 1880 až do souèasnosti. V rámci nového cyklu Izrael 70
pøipomínajícího sedmdesát let existence
Státu Izrael budeme po celý rok 2018 pøinášet pøednášky, diskuse a projekce, které
pøedstavují èasto neobvyklé pohledy na
historii a kulturu moderního Izraele. Architekt Daniel Ziss (Ústav Blízkého východu a Afriky FFUK) se ve své pøednášce zamìøí na odìvní kulturu rùzných
národních, etnických, náboženských a sociálních skupin na území dnešního Izraele.
! 30. 1.: The Return of the Portuguese
Nation to the True Homeland: Portuguese Jews from Salonika (Návrat portugalského národa do skuteèné domoviny:
Portugalští Židé ze Solunì). Pøednáška
historièky a souèasné velvyslankynì Portugalské republiky v ÈR J. E. Manuely
Franco se soustøedí na pøíbìh „levant-

ských Izraelitù portugalského pùvodu“.
V angliètinì. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 14. 1. ve 14.00: Lvíèek Arje se setkává s postavami Tóry. Lvíèek Arje se
spoleènì s vámi seznámí s Abrahámem,
Izákem, Jákobem, Davidem a dalšími. Vyrobíte si jednotlivé postavy a sehrajete divadlo. Jednotné vstupné 50 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! 11. 1. v 17.00: Jak to vidím. Vernisáž
výstavy fotografií Jiøího Kovanice, pøedstavitele souèasné výtvarnì dokumentární
fotografie. Vstup volný, výstava potrvá do
konce února.
! 16. 1. v 17.00: Návrat do Osvìtimi. Dokument režiséra Karla Snopa a reportéra Martina Hlaváèka z roku 2016 je založen na svìdectví Eriky Bezdíèkové, bývalé osvìtimské
vìzeòkynì. Po projekci filmu následuje beseda s E. Bezdíèkovou. Vstupné 30 Kè.
! Nedìle 21. 1. v 10.30: O potopì. Dílna
pro rodièe s dìtmi od 5 let se uskuteèní
v prostorách sálu Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì
v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 22. 1. v 19.00: Hygiena krve. Hra brnìnského divadla Líšeò je inspirována svìdectvími a vzpomínkami pøeživších holokaustu,
ale také dobovými dokumenty, projevy nacistických vùdcù a texty ze souèasných militantních neonacistických webù. Divadlo Líšeò experimentuje s rozliènými divadelními
formami. Využívá loutky, masky, objekty
a pracuje s pohybovou a zvukovou stylizací.
Program se uskuteèní ve spolupráci s Muzeem romské kultury pøi pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holokaustu
a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti. Rezervace vstupenek na e-mailu lektor@rommuz.cz. Pøedstavení se uskuteèní v Centru
experimentálního divadla, Zelný trh 294/9,
Brno. Vstup volný
! 23. 1. v 17.00: T. G. Masaryk a Židé:
Dìjiny ambivalentního vztahu. První
pøednáška z cyklu Køižovatky osudù. Židovská komunita v Èeskoslovensku 1918
a 1968. T. G. Masaryk je dodnes zejména
v dùsledku Hilsnerovy aféry vnímán jako
politik jednoznaènì pozitivní vùèi Židùm.
Avšak Masarykùv postoj vùèi Židùm nebyl tak jednoznaèný, jak dokládá pøednáška Ines Koeltzschové z Masarykova ústavu a Archivu AV ÈR. Vstupné 30 Kè.
! 29. 1. v 17.00: Vychovatelé a opatrovníci v terezínském ghettu. Lenka Geidt
z Historického ústavu FF MU se ve své
pøednášce zamìøí pøedevším na širší souvislosti pùsobení vychovatelù a opatrovníkù a jejich odkaz. Vstupné 30 Kè.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Chanuka: Chanuku jsme slavili jednak každé ráno, kdy se veškeré osazenstvo LŠ scházelo k zapalování chanukie.
Na každém stupni školy se také uskuteènil chanukový projekt a tradiènì se konal
i chanukový bazar, pøi kterém žáci a studenti prodávali vìtšinou vlastnoruènì vyrobené drobnosti. Všem prodávajícím,
nakupujícím i procházejícím dìkujeme za
spoluvytvoøení skvìlé atmosféry.
! Rodinné historie: V páté tøídì se dìti
vìnují projektu Pøíbìh mé rodiny, ve kterém se setkávají židovská výchova a vlastivìda. Dìti sbírají vzpomínky svých prarodièù a rodièù, sestavují své rodokmeny,
hledají židovské koøeny svých rodin nebo
sledují stìhování svých pøedkù po Èeské
republice èi po svìtì.
! Lauderovská e-škola pro rodièe:
V záøí jsme v LŠ novì otevøeli e-školu pro
dospìlé, ve které zaèalo 61 dospìlých, ve
velké vìtšinì rodièe našich dìtí, studovat
hebrejštinu a kurzy judaismu. Nové kurzy
e-školy otevøeme od 1. února, zápis bude
probíhat od zaèátku ledna. Více informací bude k dispozici na webu školy.
! Prezentace pùlroèních projektù se
koná 1. února od 9.00 v divadle U Hasièù. Bližší program bude k dispozici na
webu školy.
BRIDŽOVÝ KURZ NA ŽOP
! V lednu zaèíná na pražské židovské
obci kurz bridže. Ukázková hodina
(zdarma) se uskuteèní 10. ledna od 10
hodin v klubu Gešer v Maiselovì ulici,
poté bude následovat 8 dvouhodinových
lekcí pod vedením profesionální hráèky
Evy Foøtové. Na kurz nepøispívá obec,
kurzovné bude stanoveno dle poètu vážných zájemcù pøi ukázkové lekci.
SYNAGOGA JIÈÍN A TURNOV
! V lednu si pøipomínáme tragické 75.
výroèí transportu Židù z Jièínska a Turnovska. O. p. s. Baševi Jièín, Turnovské
památky a cestovní ruch a Ochranovská
Jednota bratrská Turnov vás pøi této pøíležitosti zvou na kulturní akce: Ve støedu
10. ledna v 18 hodin se koná pøednáška
Terezie Dubinové Izrael a Palestina aktuálnì; ve støedu 17. ledna v 17 hodin
se koná beseda s novináøem a spisovatelem, šéfredaktorem èasopisu Respekt
Erikem Taberym. Obì akce se konají
v Židovské ulici 100 (bývalá židovská
škola) v Jièínì.
! V úterý 30. ledna v 18 hodin se koná
pøednáška øeditele Památníku Terezín
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Jana Roubínka Terezín: Místo pamìtí.
Tato akce se koná v Domì na Sboøe, Na
Sboøe 80, Turnov. Jste srdeènì zváni!
BERNSTEIN 100 LET
! K 100. výroèí narození skladatele Leo-

narda Bernsteina se ve dnech 17. a 18. ledna vždy od 19.30 v pražském Obecním
domì konají koncerty. V podání Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy
a pod taktovkou Elli Jaffeho (Bernsteinova
žáka) zaznìjí Bernsteinovy Chichesterské
žalmy a poté skladba F. MendelssohnaBartholdyho: Symfonie è. 2 B dur op. 52
Chvalozpìv na text Bible pro sóla, sbor
a orchestr. Vstupenky viz www.fok.cz.
NITAI HERSKOVITS V BRNÌ
! Bývalý klavírista u nás populárního

basisty a zpìváka Avšaje Cohena Nitai
Herskovits odehraje sólový koncert
v Brnì, a sice dne 17. ledna od 19.30
v Besedním domì, vstupenky viz www.
filharmonie-brno.cz.

hrají žáci Státní konzervatoøe Praha ze
tøídy profesora Libora Nováèka.
! 14. ledna od 15.00: Koncert dìtí ze
tøíd Pavly Vondráèkové Jahodové a Ady
Slivanské.
! 21. ledna od 15.00: Klezmer Mazltov:
zpìv Elsa Dunajová, klarinet Milan
Kostiuk, klavír Pavla Pøerovská Kostiuková.
! 31. ledna od 14.30: Kavárna Miriam:
Tu bišvat – Setkání s vrchním zemským
rabínem Karolem Efraimem Sidonem.
! Výstavy: Hra tvarù a barev: obrazy
Jany Dubové, Bob Rakušan – knižní ilstrace, Co se do Obecních novin nevešlo
– fotografie Petra Balajky.
PROGRAM BEJT SIMCHA
! V úterý 30. ledna oslavíme svátek Tu

bišvat spoleènì s èleny ŽO Dìèín v dìèínské synagoze (Žižkova 4, Dìèín).
! Vzdìlávací akce, kurzy: Ivrit – hodiny
hebrejštiny pro zaèáteèníky každé úterý od
18.00; kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18
hodin; pro støednì pokroèilé od 19.30.
Úvod do judaismu každé úterý od 19.45.
CUKRÁØ V KINECH
! V lednu promítá øada èeských kin izraelsko-nìmecký snímek režiséra Ofira Raula Graizera Cukráø, diváky výbornì pøijatý (oè neocenìný) na MFF Karlovy.

TU BIŠVAT
! Srdeènì zveme na tradièní oslavu Nové-

ho roku stromù – Tu bišvat, která se uskuteèní 30. ledna od 17 hodin v restauraci
Šalom, Maiselova 18. Oslavu poøádá èeský výbor KKL-JNF ve spolupráci se ŽO
Praha.Vstupenky v cenì 220 Kè budou
k dostání od 8. ledna v pokladnì na Židovské obci a v recepci Jáchymova 3. Seder
Tu bišvat povede vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Tìšíme se na vás. Za výbor KKL Zoša Vyoralová
KKL – CESTA DO IZRAELE
! Ve dnech 18.–25. bøezna se koná tradiè-

ní ekumenická mise KKL do Izraele. Pobyt zahrnuje návštìvu historických i pøírodních památek, od severu Izraele po
Mrtvé moøe, vèetnì Jeruzaléma. Cena za
osobu je 29 850 Kè plus poplatky za další
služby. Bližší informace a pøihlášky získáte od Zoši Vyoralové (zosa@email.cz).
PROGRAM DSP HAGIBOR
! 9. ledna od 10.30: Koncert studentù –

Velvyslanec Daniel Meron na zahájení výstavy Kniha
života Bena Edena. Foto Antonín Krè.

FOTOGRAFIE PØEŽIVŠÍCH
! V prosinci 2017 probìhla na 3. lékaøské
fakultì vernisáž výstavy Kniha života, která
zobrazuje fotografie a pøíbìhy šestnácti èeských Židù pøeživších holokaust. Vytvoøil je
student fakulty Ben Eden z Izraele, který
bìhem své praxe pùsobil v Domì seniorù
na Hagiboru a právì zde se inspiroval pro
své velkoformátové fotografie židovských
seniorù, pøeživších šoa. Každý snímek doprovází èesky i anglicky text o jejich osudu.
Zahájení výstavy se zúèastnil i velvyslanec Státu Izrael Jeho Excelence pan
Daniel Meron. Na virtuální prohlídku fotografií a pøíbìhù se mùžete podívat zde:
http://beneden.com/lifebook/gallery/.
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ŽNO BRATISLAVA
V januári srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pán Dr.
František Alexander – 70 rokov; pán Tomáš
Ascher – 82 rokov; pani Zuzana Bartová – 84
rokov; pani Božena Beerová – 92 rokov; pani
Ing. Katarína Bendová – 89 rokov; pán
RNDr. ¼udovít Fischer – 78 rokov; pani Eva
Fundárková – 84 rokov; pán PhDr. Tomáš
Kraus – 72 rokov; pani Denisa Nikodemová –
82 rokov; pán Ivan Novák – 75 rokov; pán
Ing. Michal Petráš – 70 rokov; pani Eva Reichová – 65 rokov; pani Magda Stanèíková –
96 rokov; pani Ing. Alžbeta Veselá – 99 rokov;
pán PhaMDr. Pavel Vízner – 65 rokov, a pani
Dáša Zvonèeková – 65 rokov. Prajeme dobré
zdravie a spokojenost’.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci január slávia sviatok svojich narodenín: pán Július Koval, nar. 6.1. – 85 rokov;
pán Michal Oráè, nar. 8.1. – 69 rokov, pani
Yveta Wilmannová, nar. 21.1. – 55 rokov; pán
Vojtech Grûn, nar. 20.1. – 62 rokov, a pán Jaromír Wolt, nar. 26.1. – 66 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V mìsíci lednu oslaví narozeniny:
pan Tomáš Balbinder, nar. 28. 1. – 58 let;
paní Danuška Cupalová, nar. 19. 1. – 86 let;
paní Bedøiška Felixová, nar. 17. 1. – 83 let;
paní Klára Hájková, nar. 8. 1. – 41 let; pan
Matúš Horvatoviè, nar. 4. 1. – 23 let; Eva
Malkah Matysková, nar. 30. 1. – 6 let; paní
Lenka Neumanová, nar. 7. 1. – 37 let; pan
Richard Salzman, nar. 20. 1. – 41 let; pan
Petr Urban ml., nar. 6. 1. – 32 let; Petr Urban
nejml., nar. 4. 1. – 5 let, a pan Jan Vlèek, nar.
11. 1. – 41 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V lednu oslaví narozeniny: pan Martin Elis,
nar. 5.1. – 30 let; paní Mgr. Isabela Jelínková, nar. 5.1. – 43 let; paní Pavla Kroupová,
nar. 7.1. – 39 let; paní Naïa Michálková,
nar. 28.1. – 62 let, a paní Jana Polišenská,
nar. 19.1. – 36 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V lednu oslaví narozeniny: pan Viktor Klein,
nar. 2.1. – 71 let, a paní Dora Pešková, nar.
15.1. – 97 let.

Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v januári
slávia sviatok narodenín: pán Peter Boèek –
71 rokov; pán Marcel Deri – 72 rokov; pán
Ivan Fried – 81 rokov; pani Magdaléna
Kmecová – 93 rokov; pani Eleonóra Šnajdárová – 74 rokov; pani Valentína Krendželá-

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ková – 64 rokov; pani Alžbeta Mittelmannová – 64 rokov; pán Pavel Tkáèik – 64 rokov,
a pán Ladislav Krämer – 61 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V lednu oslaví narozeniny pan JUDr. Petr
Ptaèovský, nar. 29.1. – 76 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V lednu oslaví životní jubileum: pan Rudolf
Buxbaum, nar. 24.1. – 61 let; paní Hana Cvrkálová, nar. 24.1. – 71 let; pan Jiøí Fišer, nar.
7.1. – 82 let; paní Jarmila Látalová, nar. 19.1. –
74 let; pan JUDr. Petr Ritter, nar. 20.1. – 67 let;
pan Lazar Pinchasov, nar. 22.1. – 67 let; sleèna
Zuzana Hrbková, nar. 6.1. – 18 let, a sleèna
Dominika Sedláèková, nar. 3.1. – 23 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V lednu oslaví narozeniny: pan Ladislav
Tuma, nar. 1.1. – 70 let; paní Dagmar Pavlíková, nar. 4.1. – 80 let; paní Eva Rýhová,
nar. 4.1. – 41 let; paní Eva Skotnicová, nar.
19.1. – 45 let; paní Libuše Šigutová, nar.
25.1. – 80 let; paní Ingeborg Borošová, nar.
27.1. – 85 let, a pan Rudolf Synek, nar. 28.1.
– 65 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V lednu oslaví narozeniny: paní Edith Kašparová, nar. 2.1. – 82 let; paní Eva Švecová, nar.
11.1. – 80 let; pan Miroslav Schulz, nar. 12.1.
– 70 let; paní Veronika Skalická, nar. 18.1. –
82 let; pan Jiøí Ornstein, nar. 19.1. – 81 let;
paní Marcela Šimandlová, nar. 20.1. – 76 let;
pan MUDr. Ivo Sobìský, nar. 20.1. – 90 let,
a pan Michael Beck, nar. 28.1. – 75 let. Našim
jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí
a osobní spokojenosti. Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V lednu oslavují narozeniny: paní Rùžena
Blechová, nar. 26.1. – 84 let; pan Toman Brod,
nar. 18.1. – 89 let; pan Imrich Feller, nar. 15.1.
– 90 let; paní Miriam Fuksová, nar. 23.1. – 89
let; pan Hanuš Gaertner, nar. 4.1. – 92 let; paní

Hana Hildová, nar. 11.1. – 90 let; paní Judita
Horáková, nar. 29.1. – 94 let; paní Vìra Jureèková, nar. 13.1. – 95 let; paní Marie Renata
Kolínová, nar. 9.1. – 81 let; paní Anna Kunstová, nar. 21.1. – 88 let; paní Marianna Langerová, nar. 6.1. – 98 let; pan Ivan Lefkovits, nar.
21.1. – 81 let; paní Lisa Miková, nar. 31.1. –
96 let; paní Markéta Pacovská, nar. 17.1. – 97
let; paní Frideta Seidlová, nar. 28.1. – 87 let;
pan Alfred Ševèík, nar. 21.1. – 83 let; paní
Inka Vostøezová, nar. 4.1. – 88 let; pan Karel
Weiss, nar. 10.1. – 82 let, a paní Viktorie Krupièková, nar. 10.1. – 91 let. Všem pøejeme
pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 21. listopadu zemøel ve vìku 71 let pan
Jan Šimonoviè. Se zesnulým jsme se rozlouèili v obøadní síni NŽH 23. 11. Obøad provedl
pražský rabín David Peter.
Dne 24. listopadu zemøela ve vìku 97 let
paní Marianna Becková.
Zichronam livracha!
ŽNO PREŠOV
V januári sa životného jubilea dožívajú títo
èlenovia: pani Ing. Margita Eckhausová – 60
rokov; pán Mgr. Tomáš Èentík – 31 rokov;
pani Erika Zelmanovièová – 70 rokov, a pani
Eva Petrová – 74 rokov. Všetkým jubilantom
prajeme z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbližších.
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci január slávia narodeniny nasledovní èlenovia našej obce: pani Dorota Weisová,
nar. 1.1. – 94 rokov; pani Eva Kozáková, nar.
7.11. – 55 rokov; pani Edita Bakonyová, nar.
8.1. – 92 rokov; pán MUDr. Tibor Gábor, nar
14.1. – 91 rokov, a pani Zuzana Imreczeová,
nar. 24.1. – 69 rokov. Prajeme týmto našim
èlenom pevné zdravie a ve¾a št’astia.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V lednu oslaví své narozeniny: pan Jan
Váòa, nar. 14.1. – 42 rokù; paní Lucie Rolko-Nová, nar. 5.1. – 53 rokù; paní Anna Mertová, nar.17.1. – 50 let, a pan Tomáš Štìpnièka, nar.30.1. – 64 rokù.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
Prvého januára oslavuje svoje narodeniny
pani Helena Poriezová z Nového Mesta nad
Váhom – 96 rokov. Srdeène gratulujeme
a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V lednu oslaví své narozeniny paní Ing. Klára Pocedièová Ph.D.; paní Stanislava Hellerová a paní MgA Eva Matìjíèková. Všem
jmenovaným pøejeme hodnì zdraví.
Ad mea veesrim šana!
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ZATYKAÈ NA KIRCHNEROVOU
Pøípad Nismán, tedy pøípad argentinského prokurátora, zavraždìného pøed tøemi
lety pøed tím, než chtìl vystoupit u soudu
s dùkazy o strùjcích bombového atentátu
na židovské centrum v Buenos Aires
v roce 1994, má další dìjství. V obnoveném procesu naøídil soudce Bonadio, aby
byla zatèena bývalá prezidentka zemì
Cristina Fernández de Kirchner za to, že
utajovala dùkazy o tom, že útok organizovali vysocí íránští pøedstavitelé a muslimští aktivisté. Kirchnerová, která je
v souèasné dobì senátorkou, má být zbavena imunity a vydána spravedlnosti
spolu s nìkolika dalšími bývalými politiky, vèetnì tehdejšího ministra zahranièí
Héctora Timmermanna (jenž je sám židovského pùvodu) èi vedoucího zpravodajského služby Oscara Parrilliho. Soudce
èerpal z dùkazù shromáždìných Albertem Nismánem.
NOVÝ POLSKÝ PREMIÉR
Novým polským premiérem se stal Mateusz Morawiecki, historik, ekonom a politik,
bývalý bankéø, od roku 2015 ministr pro
hospodáøský rozvoj a poté od roku 2016
ministr financí, jenž je èlenem vládnoucí
pravicové strany Právo a spravedlnost. Jak
jeho pøíjmení napovídá, jeho rodina mùže
mít moravské koøeny, a jak sám veøejnì
prohlásil, má i koøeny židovské. O svých
pøedcích hovoøil Morawiecki na slavnostním shromáždìní na poèest Jana a Antoniny
¯abiñských, kteøí ve varšavské zoo za války
dokázali v dobì šoa ukrýt stovky Židù.
„Teta Irena byla Židovka, která jako desetileté dítì pøežila holokaust. Šest let ji ukrývala jedna polská rodina,“ prohlásil èerstvý
polský premiér, jenž byl jmenován v dobì,
kdy povìst zemì jako demokratického
a proevropsky orientovaného státu upadá.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM
VE FERRAØE
V pùli prosince bylo slavnostnì otevøeno
Národní muzeum italského Židovstva
a šoa ve Ferraøe. V Itálii existuje øada muzeí vìnovaných Židùm a holokaustu –
z nejvýznamnìjších jmenujme Muzeum
ghetta v Benátkách èi Židovské muzeum
v Øímì –, ta se však profilují regionálnì
a žádné z nich nemá ambici ilustrovat
a pøibližovat celé dìjiny italských Židù,
jejichž pøítomnost na Apeninském poloostrovì je doložena už dva tisíce let. Nová
instituce vznikla v roce 2003 z rozhodnutí
italského parlamentu a mìla se pùvodnì
soustøedit na období holokaustu – pozdìji

VÌSTNÍK 1/2018

ZPRÁVY
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SVÌTA

chce zùstat, musí být jasné, že bojujeme
proti neonacistickému antisemitismu
a nebudeme tolerovat ani jakýkoli antisemitismus importovaný pøistìhovalci.“
ZEMØEL WILLIAM PACHNER
V listopadu 2017 zemøel ve vìku 102 let
v americkém Woodstocku pozoruhodný
malíø a ilustrátor William Pachner. Narodil se roku 1915 v židovské rodinì
v Brtnici na Vysoèinì, vystudoval umìleckou školu ve Vídni a poté pùsobil
jako ilustrátor v Praze. Podaøilo se mu
vèas odjet do USA a za války vytváøel
protinacistické ilustrace pro pøední americké èasopisy. Když se dozvìdìl, že
celá jeho rodina zahynula za holokaustu, opustil veøejnou sféru a stal se umìlcem na volné noze. Maloval abstraktní
barevné obrazy, ale také figurativní práce na biblické a køest’anské motivy èi fotomontáže. Byl cenìn jako umìlec, jenž
dokáže i v abstrakci sdìlit své zkušenosti, vytváøet „duchovní kontemplace
v malbì“. Když oslepl, zaèal používat
jen èernou a bílou. Vyuèoval též na Art
League ve Woodstocku, jeho dílo je zastoupeno v øadì amerických galerií.

William Pachner. Foto archiv.

byl však projekt pøepracován tak, aby ukazoval dìjiny italských Židù v mnohem širším dìjinném kontextu. První expozice
s názvem Židé, italský pøíbìh: Prvních tisíc let zachycuje dobu od starovìkého
Øíma do støedovìku a byla otevøena v bývalé budovì ferrarské vìznice.
Do roku 2020 je plánováno její rozšíøení na další budovy, až nakonec bude
rozmístìna na pìti rùzných místech –
èíslo symbolicky odkazující na pìt knih
Tóry. Otevøení muzea se zúèastnil i prezident Sergio Mattarella a ministr kultury Dario Franceschini.
LEKCE O HOLOKAUSTU
PRO PØISTÌHOVALCE
Nìmecký ministr spravedlnosti Heiko
Maas prohlásil, že v rámci integraèních
kurzù pro pøistìhovalce z Blízkého východu do Nìmecka (za poslední tøi roky
to je na milion osob) se musí klást zásadní dùraz na fakta o holokaustu a imigranti by mìli ze znalosti o nìm složit
zkoušku. Reagoval tak na obavy ze
vzrùstajícího antisemitismu v zemi, který ještì podnítilo Trumpovo uznání Jeruzaléma jako hlavního mìsta Izraele.
„Pro rasismus není v Nìmecku místo,“
napsal ministr, „a tak každému, kdo tu

KALKATSKÉ SYNAGOGY
V indické Kalkatì byly bìhem chanukových svátkù po generální opravì znovu
otevøeny dvì synagogy Bejt El (z roku
1856) a Magen David (1884). Èinorodou
židovskou komunitu mìsta, jejíž poèátky
sahají do sklonku 18. století, oslabil konec
koloniálních èasù, v padesátých a šedesátých letech 20. století drtivá vìtšina Židù
ze zemì odjela. V souèasné dobì žije
v Kalkatì asi tøicet Židù.
(am, ztis.cz)
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