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Pomník židovským spoluobèanùm v Suchdole nad Lužnicí.
(K textu na stranách 8–9. Foto Jan Roith.)
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SNÌM A TRYZNA
Ve ètvrtek 8. bøezna se koná od 10.00
v Pinkasovì synagoze v Praze tradièní
tryzna k výroèí vyvraždìní rodinného
tábora v Osvìtimi-Bøezince.
Pøedsednictvo Terezínské iniciativy
oznamuje, že Snìm Terezínské iniciativy se koná 9. dubna v hotelu DUO
v Praze (Teplická 492, Praha 9, stanice
metra C – Støížkov) od 10.00, prezence
je od 9.15 hodin.
ti
¡
ŽIDÉ A KØESTANÉ
SPOLEÈNÌ
Židovská obec v Plzni spoleènì s Ekumenickým setkáváním plzeòských církví uspoøádaly v nedìli 21. ledna v plzeòské Velké synagoze pietní shromáždìní
k uctìní památky více než dvou tisíc
Židù z Plznì a okolí, odvleèených v lednu 1942 do koncentraèních táborù, kde
naprostá vìtšina z nich zahynula.
Toto shromáždìní, nazvané Židé a køest’ané spoleènì, se stalo v Plzni tradicí.
Když v roce 2008 chtìli mìstem a kolem synagogy pochodovat extremisté,
pøišla plzeòská veøejnost k Velké synagoze ve velkém poètu vyjádøit plzeòským Židùm solidaritu a odsoudit antisemitismus spolu s extremismem. A tak
èiní od té doby každoroènì.
Za ŽO Plzeò pøivítal pøítomné hosty
Jiøí Lövy, shromáždìní zahájil místopøedseda FŽO v ÈR Jiøí Daníèek, dále
promluvili poslanec a námìstek primátora mìsta Plznì Martin Baxa, námìstek
primátora Petr Náhlík, starosta obvodu
Plzeò 3 Radislav Neubauer, plzeòský
biskup Tomáš Holub a Jakub Vlach.
O hudební doprovod se postarali violoncellisté Jiøí Hošek, Dominika Weiss
Hošková a hudebník Peter Györi, moderoval Karel Øežábek.
Shromáždìní zakonèil modlitbou El
male rachamim vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon.
ps
DEN OBÌTÍ HOLOKAUSTU
V SENÁTU
V pátek 26. 1. se v prostorách horní komory parlamentu konalo pod záštitou
jeho pøedsedy Milana Štìcha vzpomínkové shromáždìní u pøíležitosti Dne památky obìtí holokaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti. Toto setkání
uspoøádaly již pojedenácté Federace židovských obcí ÈR spolu s Nadaèním fondem obìtem holokaustu v den, kdy si
celý svìt pøipomíná osvobození Osvìtimi. Slavnostního pamìtního setkání se
zúèastnili pøeživší nacistických kon-
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centraèních táborù, zástupci organizací,
které sdružují bývalé vìznì a vìzeòkynì, vrchní zemský rabín, pøedstavitelé
FŽO a židovských obcí a organizací, arcibiskup pražský, velvyslankynì a velvyslanci a další významné osobnosti
kulturního, politického a náboženského
života.
K úèastníkùm promluvili pøedseda
Senátu Milan Štìch a pøedseda Poslanecké snìmovny Radek Vondráèek, jménem pøeživších holokaustu prof. Tomáš
Radil, arcibiskup Dominik Duka pøedseda SR NFOH Michal Klíma a Rùžena
Ïorïová. Souèástí letošního pamìtního
setkání byla také výstava v Chodbì místopøedsedù s názvem Za hranice povinností – diplomaté ocenìní titulem Spravedlivý mezi národy, kterou pøipravilo
Velvyslanectví Státu Izrael v ÈR.
jg
NÁVRAT VZÁCNÉHO TISKU
Spoleèné úsilí Židovského muzea v Praze a newyorské aukèní sínì Kestenbaum
& Company vedlo k úspìšné restituci
vzácného tisku ze 16. století, jenž v minulosti zmizel z knižní sbírky Židovského muzea v Praze. Hebrejská gramatika
Mikne Avram – Peculium Abrae, dílo
italsko-židovského lékaøe, filosofa a pøekladatele Abrahama ben Meira de Balmes (1460–1523), byla vydána roku
1523 známým nakladatelem Danielem
Bombergem v Benátkách.
Kniha byla pùvodnì majetkem knihovny pražské židovské obce, což dokládá signatura knihovny a vlastnické
razítko jak na titulní stranì, tak na pøedsádce tisku.
Ze’ev Ben-Chaim, další vlastník knihy (jehož ex libris a podpis jsou na
pøedsádce tisku), emigroval v roce 1933
do Palestiny. V Izraeli prožil úspìšnou
akademickou kariéru coby profesor jeruzalémské Hebrejské univerzity a prezident Akademie hebrejského jazyka.

Není známo, zda prof. Ben-Chaim pøivezl vzácný tisk s sebou do Palestiny již
roku 1933, nebo jej zakoupil pozdìji.
Po smrti prof. Ben-Chaima roku 2013
knihu zakoupil mladší izraelský badatel,
jenž si pøeje zùstat v anonymitì. Ten následnì knihu nabídl k prodeji pøes aukèní síò Kestenbaum & Company.
Kniha byla zaøazena do aukèního programu na 16. bøezen 2017. Židovské
muzeum v Praze zachytilo informaci
o chystané aukci, knihu identifikovalo
jako majetek pøedváleèné pražské židovské komunity, jenž po událostech
druhé svìtové války spravuje, a požádalo aukèní síò, aby knihu stáhla z aukce.
Poté byla s jejím souèasným izraelským
vlastníkem dojednána restituce tisku.
Témìø 500 let staré vzácné první vydání
knihy se tak vrátilo do Èeské republiky
16. ledna 2018, kdy ji øediteli Židovského
muzea v Praze Leu Pavlátovi pøedal Daniel E. Kestenbaum, øeditel americké aukèní
sínì Kestenbaum & Company. Akt restituce podpoøily Claims Conference a World
Jewish Restitution Organization. Zástupce
Claims Conference Wesley A. Fisher se
pøedání knihy osobnì zúèastnil.
žmp
PAMÌTNÍ DESKA
Posledním místem pobytu spisovatele
a novináøe Karla Poláèka pøed transportem do Terezína byl dùm v Ruské ulici
1024 v pražských Vršovicích. Žil tam
u své družky Dory Vaòákové, se kterou
byl v roce 1943 deportován do Terezína
a o rok pozdìji do Osvìtimi. Oba byli za
holokaustu zavraždìni. Poláèkovo poslední bydlištì na svobodì pøipomíná od
ledna pamìtní deska.
pk
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oženit, svou celoživotní lásku Martu poznal v armádì (sloužila také v Olomouci, jako øidièka vojenských aut). Ještì se
stihl zapojit do války za nezávislost. Po
úspìšné vojenské kariéøe letce, pilotního instruktora a zkušebního pilota založil vlastní firmu na projektování a stavbu letišt’. To vše již pod novým jménem
Marom, jež v hebrejštinì znamená „výšiny“. (O svých zkušenostech z pilotníV IZRAELI
Maromovy další osudy asi nejsou ète- ho výcviku v Olomouci a z bojù na
náøùm Rch cizí: s mladším bratrem obranu Izraele vypráví Hugo Marom
Rudolfem se dostal do Anglie kin- spolu s dalšími piloty v dokumentu Èesderstransportem, pobývali v rùzných ká køídla nad Sionem, jejž lze zhlédnout
na YouTube.) Do rodné
zemì se podíval až po
pádu komunismu, jezdil
sem pak èasto, navštívil
Zemøel letec a architekt Hugo Marom
„svou“ leteckou základDÌTSTVÍ
nu, setkával se s lidmi.
Patøil asi k nejznámìjším
Roku 2011 získal vyznamenání
krajanùm v Izraeli, byl dobrý orGratias agit za šíøení dobrého jméganizátor a dovedl poutavì vyna Èeské republiky v zahranièí.
právìt s onou nezamìnitelnou
Byl to právì Hugo Marom, kdo
pøedváleènou židovskou dikcí,
se ujal organizace toho, aby se Niobohacenou o brnìnský a hebrejcholas Winton v Izraeli setkal se
ský pøízvuk, se smyslem pro desvými „dìtmi“ a získal i ocenìní
tail a pro gradaci. A mìl o èem
Spravedlivý mezi národy (což se
vyprávìt. V popøedí jeho vzpomínakonec nepovedlo, nebot’Winton
nek však nebyly ani tak profesiona poslední chvíli zjistil, že má žinální a vojenské úspìchy, jimiž se
dovské koøeny – viz Rch 2/2017).
mohl holedbat, ale lidské osudy.
Marom organizoval i pomoc WinPoèínaje vzpomínkami na své
nejbližší, rodièe a sourozence, ty, kdo rodinách. Hugo se ve 13 letech vyuèil tonovu spolupracovníkovi B. Barazettimu v dìtství umožnili odjet z Èeskoslo- ševcem a v 16 se stal kadetem ve vojen- mu, když trpìl nouzí, ale také – což se
venska, ale i ty, kdo pomáhali jeho za- ské letecké jednotce pøi exilové státní možná ví ménì – se na sklonku šedesáchráncùm. Z domova byl veden k pøiro- škole ve Walesu. Když skonèila válka, tých let zapojil do izraelské záchranné
zené toleranci, od tatínka z rodiny vrátili se domù – aby zjistili, že rodièe operace, pøi níž se leteckými konvoji
brnìnských zlatníkù Meislù, i od ener- stejnì jako drtivá vìtšina pøíbuzných už dopravovaly do hladovìjící Biafry bìgické maminky, sportovkynì a ženy, kte- nežijí. Oporu nalezli u rodinných pøátel, hem nigerijské blokády potraviny
ré staèilo, aby si pøeèetla Mein Kampf, Sekalù. Citujme ze vzpomínek: „Naše a léky. Roku 2017 si splnil dávné pøání
a o povaze nacistické ideologie a jejích rodiny se pøátelily nìkolik generací… – postaral se o to, aby na Hlavním nádplánech s Židy nemìla žádné iluze. Tu noc, kdy naši odešli do transportu, raží v Praze vznikl památník na poèest
V rozhovoru pro Lidové noviny se roz- pøijel Tonda Sekal k nám do bytu a od- rodièù dìtí, které odjíždìly kindertranshovoøil o nevlastním bratrovi Petrovi, vezl všechny cennosti na Mokrou Horu, porty, nebot’, jak øekl: „Pro mì jsou oni
kterého rodièe adoptovali, protože ne- kde jsme mìli spoleèný letní byt. Ta vel- ti nejvìtší hrdinové.“
Všichni, kdo Huga Maroma znali, nimohli zapomenout na synka, který jim ká vila s krásnou zahradou je tam dozemøel ještì pøed Hugovým narozením. dnes. Tonda vykopal ohromnou jámu, kdy nezapomenou na jeho osobní kouzlo
Protože v židovském sirotèinci „volné- vybetonoval ji a dal tam všechny naše a vøelost: rád lidi hostil a sám jim pøipraho“ chlapce v žádaném vìku nenašli, vìci. Vèetnì nábytku, který koupil tatí- voval jídlo (dle maminèiných receptù),
vzali si køest’anského sirotka, kterého nek mamince jako svatební dar. Celou rád rozdával vlastnoruènì vyrobené šperpak vychovávali s úctou k jeho víøe jámu pak zasypal a nechal jen malou ky (tìmi si zas pøipomínal rodovou mei(a od nìj zase žádali toleranci k židov- škvírku, kam házel dopisy, které chodily slovskou profesi). Spolu s ním, teï když
ství). „Rodièe prostì mezi námi nedìlali od nás.“ H. Meisl studoval Vysoké uèe- ho naposledy odvolalo nebe, zmizelo ze
rozdíly, ani kvùli tomu, že je ,cizí‘, ani že ní technické, na podzim roku 1948 se svìta mnoho odvahy, cti, srdeènosti
má jinou víru,“ vzpomínal. „Naši mu pøihlásil do Velké Støelné u Olomouce a optimismu. Jeho víry, že „život bude
hned na zaèátku øekli: ,Petøe, my jsme do výcviku pilotù urèených na pomoc stále lepší a lepší“.
Necht’je jeho duše zapsána do svazŽidé, máme své rituály, ale respektuje- bojujícímu židovskému státu, na jaøe
(am)
me, že ty máš jinou víru. Když budeš 1949 odjel do Izraele. Mezitím se staèil ku živých.
„Wintonovo dítì, vycvièený bojový pilot, kandidát na prvního èsl. velvyslance v Izraeli po pádu komunismu, doyen
èsl. komunity v Izraeli, zruèný zlatník,
architekt letišt’po celém svìtì, a pøedevším velkej bourák. Kéž jeho jméno
není zapomenuto,“ znìla jedna z prvních reakcí na smrt Huga Maroma, již
na Facebook vepsal reportér ÈT Jakub
Szántó. Tato vìcná a nesentimentální
charakteristika by se asi líbila i H. Maromovi, který ještì ve vysokém vìku
chodil pravidelnì plavat a zabýval se
plány vybudovat letištì na moøské hladinì. Narodil se 9. øíjna
1928 v Brnì a zemøel
7. ledna 2018 v Tel Avivu.

chtít, mùžeš jít kluky doprovodit k synagoze, nebo naopak oni pùjdou s tebou v nedìli a poèkají na tebe pøed
kostelem.‘“ Vzpomínal i na to, jak od
nich Petr musel po 15. bøeznu 1939
odejít, protože bylo nepøípustné, aby
židovská rodina vychovávala køest’anské dítì. Už se s ním nikdy nesetkal.

ODVOLALO HO NEBE
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PARŠAT JITRO
Midraš Tanchuma uvádí, že Mošeho tchán
mìl sedm jmen: Jitro, Jeter, Chovav, Reuel,
Chever, Putiel a Keini. Je to dáno pøedevším tím, že všechna tato jména nìjak souvisí s Mošeho tchánem a názory moudrých
se – pokud jde o jeho jméno – rozcházejí.
Ve 2M 2,16 se vypráví, že když Moše
uprchl z Egypta do Midjanu, pøijal nabídku midjánského knìze Reuela, aby se u nìj
usadil, a on mu dal za ženu Ciporu, jednu
ze svých sedmi dcer. Ještì v té paraše však
Mošeho tchán vystupuje pod jménem Jitro
nebo Jeter. Moše je pastýøem jeho bravu,
pøivádí jej k Boží hoøe Chorevu, kde se mu
zjeví Hospodin a povìøí jej záchranou lidu
Izraele z egyptského otroctví. Po svém návratu z Chorevu si od nìj Moše vyžádá
svolení a s manželkou a dvìma syny odchází do Egypta, aby splnil svùj úkol. Vypravìè se k Jitrovi opìt vrací až ve 2M 18,
když Moše splnil v Egyptì svùj úkol a pøivedl Boží lid k Boží hoøe. Jitro pøichází za
svým zetìm do pouštì, aby vyznal svou
víru v Boha Izraele a poskytl Mošemu
praktické rady v organizaci a vedení jeho
lidu. Z textu 4M 10,29 se však zdá vyplývat, že midjánský Reuel mìl syna Chovava, ponìvadž je tam øeèeno, že Moše pøemlouval Chovava, syna midjánského
Reuela, Mošeho tchána, aby doprovázel
Izrael na cestì pouští, ve které se dobøe vyzná, a až spoleènì dobudou Zaslíbenou
zemi, pøipadne mu v ní podíl. Aèkoli
z toho není zøejmé, zda byl Mošeho tchán
Reuel nebo Chovav, ètenáø se spíše bude
klonit k tomu, že jím byl Reuel. Jenomže
z knihy Soudcù 4,11 a dále vyplývá, že
toto je ètení nesprávné.
V souvislosti s válkou Izraele s králem
Chacoru mluví kniha Soudcù o Kenitovi
Cheverovi, jenž se oddìlil od Kaina ze synù
Chovava, Mošeho tchána. Moše se tedy
v poušti obracel o pomoc ke svému tchánu
Chovavovi, synovi Reuela, a Chovav je totožný s Jitrem, jak ostatnì soudí na rozdíl
od Midraše Tanchuma jiné prameny. Je-li
tomu tak a Cipora a její sestry byly vnuèkami Reuela, nezbývá než jejich oznaèení
jako jeho dcer v paršat Šemot chápat šíøeji.
Ani v Tóøe není totiž neobvyklé, že když je
øeè o synech nebo dcerách, mùže jít o širší
mužské nebo ženské potomstvo a podobnì
je tomu s otci. Jaakov, jehož otcem byl Jicchak, oznaèuje za svého otce i svého dìda
Avrahama. Z toho plyne, že když se Moše
po svém útìku z Egypta dostal do pouštì
Sinaj, pøijal ho jako žijící hlava rodiny midjánský knìz Reuel, a když se rozhodl u nìj
zùstat, dal mu za ženu dceru svého syna
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Kresba: Marc Chagall.

Chovava, tj. Jitra. Proto není v textech nikdy uvádìn jako Mošeho tchán. Tím lze
vysvìtlit, proè je Jitro jako Mošeho tchán
zmínìn až v souvislosti se svým bravem,
který jeho zet’pøivedl k Boží hoøe. Mezi
Mošeho pøíchodem do Midjanu a touto
pøevratnou událostí uplynula øada let,
a když se Moše vypravil s tchánovým stádem za poušt’k Boží hoøe, byl hlavou rodiny již Jitro, protože Reuel zemøel. Ale nejen to, dokud Reuel žil, Moše jako by jeho
brav nepásl, tím ménì, že by Reuelovy
ovce pøivedl k Boží hoøe. Brav jeho tchána
Jitra, který pásl, byl však pøítomen zásadnímu obratu nejen v jeho životì, ale v lidských dìjinách. Jitro mìl na nìm svùj podíl
a jeho pozdìjší souhlas s tím, že se Moše
vrátí do Egypta, aby splnil svùj úkol, a skuteènost, že se pozdìji, když lid Izraele
z Egypta vyvedl, u Boží hory k nìmu pøipojil, svìdèí o tom, že „brav“, který svému
zeti svìøil, mùžeme také obraznì chápat
jako moudré myšlenky, které Mošemu pøedal. O tom vypovídají i jeho dvì jména, Jitro a Chovav. Jako Jeter (pøebytek) èi Jitro

(jeho pøebytek) je nazýván, když jen oplýval moudrostí. Když se ale rozhodl spojit
s Hospodinem a jeho lidem z lásky, byl
Chovav, milující.
Na dùležitosti potom nabývá i údaj, že
se Kenita Chever oddìlil od Kaina ze synù
Mošeho tchána Chovava. Vysvìtluje dùvod, proè byl Moše, uprchlík z Egypta, tak
vlídnì pøijat Reuelem. Text se zmiòuje jen
o Jitrových dcerách, nikoli o jeho synech,
protože byli podle knihy Soudcù v blíže
nespecifikovaném spojení s Kainem, prvorozeným synem prvních lidí. Zatímco Tóra
pøi výètu potomkù tøetího Adamova syna
Šeta nikdy neopomine dodat, že jmenovaný zemøel, u Kainova potomstva tento dosti podstatný údaj chybí, jako by Kainovy
dìti nikdy nezemøely. Talmud proto pøikládá Kainovi a jeho potomstvu, jež Tóra líèí
jako zakladatele civilizace, charakter neviditelných bytostí. Na rozdíl od Šeta,
o nìmž je øeèeno, že byl nositelem Božího
obrazu, Kain svou lidskou tváø k Božímu
obrazu ztratil, protože naflu panav, spadly
jeho tváøe. Jeho syny byli neviditelní benej
Elohim, andìlé, kteøí s lidskými dcerami
pøivedli na svìt nefilim, obry, kteøí se tehdy, ale i potom, jak je øeèeno, proslavili
jako muži slavného jména. Když prorok
Bileám bìdoval nad budoucí zkázou civilizace, s jejímiž hodnotami se ztotožòoval,
oplakával i zánik Kaina: A spatøiv Keiniho,
pronesl své pøísloví a dìl: „Zvolil jsi
s mocnými (èti s andìly) své sídlo a na skále své hnízdo umístil. Pøesto na Kaina èas
zkázy pøijde, Ašúr tì do zajetí odvleèe!“
(4M 24,21–22)
Má na mysli kmen Keini, jenž odvozoval své jméno od Kaina a již v dobì Avrahama patøil k deseti kmenùm zemì Kenaán. Na rozdíl od jiných kmenù však byl
v pozdìjších válkách Izraele se sedmi národy a Amalekem Izraelity tolerován. Kenita
Chever, jenž pocházel ze synù Chovava/Jitra, se dokonce od duchovního vlivu Kaina
oddìlil a jeho kmen si našel místo po boku
Izraele podobnì jako Chovav – Jitro. Na
mapì souèasného Blízkého východu jej
dodnes nalezneme v bezprostøední blízkosti Izraele jako kmen Drúzù v Libanonu
a Izraeli. Hlásí se k Jitrovi, Mošeho tchánu,
jako ke svému prorokovi a zakladateli víry,
založené na Pìti knihách Mojžíšových,
a v Izraeli samém slouží na rozdíl od palestinských Arabù v izraelské armádì. Mùžeme to pokládat za dùkaz, že dìjiny Tóry
zdaleka neskonèily kdysi ve starovìku, a že
prorocké charakteristiky biblických národù
jsou dodnes živìjší, než si vùbec dovedeme
pøedstavit.
EFRAIM K. SIDON
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TU BIŠVAT
Pøed nìkolika dny oslavili Židé po celém
svìtì další nový rok, Chamiša asar bišvat,
patnáctý švat, známý jako Tu bišvat. Zatímco hlavní Nový rok, podzimní svátek
Roš hašana, si všichni pamatujeme, Tu bišvat spíš opomíjíme, aèkoli je pro naše každodenní životy tolik významný. Ve své nezmìrné moudrosti stvoøil Hospodin svìt,
který se každý den sám obnovuje.
V moderním svìtì se pøírodì, zdroji života, jejž nám dal Hašem, vzdalujeme. Staèí však jen pozornì sledovat strom a jeho
promìny bìhem roku, a jsme svìdky Božího díla, jímž se mùžeme inspirovat.
Patnáctý den v mìsíci švat je dnem, od
kterého se poèítá zemìdìlský cyklus, nebot’ tehdy se v zemi izraelské probouzí
v ovocných stromech míza. V díle Gur
arje pøirovnává pražský Maharal lidi ke
stromùm: „Nebot’ èlovìk je jako strom
v poli, jeho vìtve sahají do nebes, je
vrostlý na jedno místo, z nìhož jím
všechny vìtry nepohnou.“ To mi pøipomnìlo, co se mi nedávno pøihodilo:
Se skupinou izraelských turistù jsem
navštívil jeden starý šúl v Maïarsku. Poslouchali jsme prùvodce, když tu se nahoøe
v patøe ozval výkøik. Vybìhli jsme tam
a nalezli jednoho z èlenù naší skupiny, jak
ohromenì sedí vedle krabice se starými
knihami. Øekl nám, že se šel porozhlédnout, jak vypadá synagoga nahoøe, a uvidìl krabici, obsahující modlitební knihy
pro tøi poutní svátky, machzorim lešaloš
regalim. Poprvé v životì takovým machzorem zaèal listovat. Pøitom mu padl do
oka podpis: byl to podpis jeho vlastního
dìda, zavraždìného za holokaustu! Na
stránce, kde zaèíná modlitba halel, nalezl
snítku myrty. Uprostøed byla ještì zelená.
Tou myrtou si stránku pøed desítkami let
pravdìpodobnì založil jeho dìdeèek.
Ten muž mi øekl, že prožil celý život
bez jakéhokoli vztahu k židovskému náboženství. Ale uvìdomil si, že machzor
s myrtou pro nìj tady pøipravil jeho dìd,
a to v nìm probudilo boží jiskru.
Mnozí z nás byli nebo stále jsou v podobné situaci. Naše rodiny se bìhem èasu
a kvùli okolnostem odvrátily od základního zdroje života. Jiskra Boží v nás ale pøetrvává, jsme jako stromy spící v zimì, které èekají, až do nich znovu od koøenù
pronikne míza, až znovu rozkvetou a ponesou plody. Tenhle záblesk nadìje, že po
pøedlouhé zimì znovu navážeme na jiskru,
která v nás døíme, tvoøí poselství svátku Tu
bišvat.
BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – únor 2018 – švat/adar 5778
Staronová synagoga
2. 2.
3. 2.

9. 2.
10. 2.

pátek
sobota

pátek
sobota

15. 2.
16. 2.

ètvrtek
pátek

17. 2.

sobota

22. 2.
23. 2.
24. 2.

ètvrtek
pátek
sobota

veèerní bohoslužba
JITRO 2M 18,1–20,23
hf: Iz 6,1–7,6; 9,5–6
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

støeda

1. 3.
2. 3.

ètvrtek
pátek

3. 3.

sobota

16.20 hodin
17.50 hodin
16.51 hodin

ŠABAT ŠKALIM

MIŠPATIM 2M 21,1–24,18
mf: 2M 30,11–16; hf: 2Kr 12,1–17
mincha
konec šabatu
1. den Roš chodeš adar
2. den Roš chodeš adar
veèerní bohoslužba

16.30 hodin
18.01 hodin

17.03 hodin

ŠABAT HAFSAKA RIŠONA

TRUMA 2M 25,1–27,19
hf: 1Kr 5,26–6,13
mincha
konec šabatu
den narození a úmrtí Moše rabenu
veèerní bohoslužba

16.40 hodin
18.12 hodin
17.15 hodin

ŠABAT ZACHOR

TECAVE 2M 27,20–30,10
mf: 5M 25,17–19; hf: 1S 15,2–34
mincha
konec šabatu
pùst Esteøin
pøedveèer Purim

28. 2.

16.39 hodin

16.55 hodin
18.24 hodin
5.12–18.14 hodin

PURIM
ŠUŠAN PURIM

veèerní bohoslužba

17.27 hodin

ŠABAT HAFSAKA ŠENIJA

KI TISA 2M 30,11–34,35
hf: 1Kr 18,1–39
mincha
17.05 hodin
konec šabatu
18.35 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 2. 2. v 16.39 a 16. 2. v 17.03 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Rodinná bohoslužba: Kabalat šabat pro dìti i dospìlé se koná v pátek 23. 2.
v 18.30 hodin. Zkrácená bohoslužba s následným programem a pohoštìním.
Ve støedu 28. 2. v 18.00 hodin se koná purimová oslava a kantilace megilat Ester.
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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VRÁTIT OBCI JIDIŠKAJT
Rozhovor s pøedsedou bratislavské obce Tomášem Sternem
MUDr. TOMÁŠ STERN (nar. roku 1972
v Bratislavì) vystudoval medicínu na
LF UK v Bratislavì. Od roku 1993 se
angažoval ve Slovenské unii židovské
mládeže (stal se pøedsedou), v letech
1997–1998 byl èlenem prezidia Evropské unie židovských studentù a šéfredaktorem èasopisu Chochmes, v letech
1998–2013 èlenem pøedstavenstva Židovské náboženské obce v Bratislavì.
Roku 2003 založil neziskovou organizaci Jewrope (zabývající se rekonstrukcí
židovských památek na Slovensku), od
roku 2005 je spolumajitelem a generálním øeditelem spoleènosti Interklinik.
V letech 2010–2011 byl pøedsedou revizní komise ÚZ ŽNO a v letech 2013–
2017 pøedsedou téže komise v bratislavské obci. Loni se stal pøedsedou
bratislavské kehily a pøi této pøíležitosti
jsme ho požádali o rozhovor.

hej strane chceme ale vrátit’obci to, èo si
myslíme, že jej aktuálne chýba – jej „jidiškajt“. Práve tento židovský charakter
by sme radi poèas nášho mandátu mali
ambíciu posilnit’. To sa bude diat’ výhradne pri plnom rešpektovaní status
quo, ktorý je dôsledkom hrôz holokaustu, ako aj vývoja za komunizmu a rokov

Tomáš Stern. Foto archiv.

Koncem èervna se v ŽNO Bratislava konaly volby. Jejich výsledkem
je výrazná obmìna jedenáctièlenného pøedstavenstva obce. Znamená
to zásadní zmìnu v øízení obce?
Je treba zdôraznit’, že sa minuloroèných
volieb zúèastnilo viac ako 40 % z celkového poètu oprávnených volièov bratislavskej obce. Je to za posledné obdobie
bezprecedentne vysoká úèast’, ktorá je
jednoznaèným dôsledkom vývoja posledných rokov. Naši èlenovia sa po poèiatoènej eufórii po páde komunizmu
koneène opät’zaèali aktívnejšie zaujímat’o agendu svojej komunity. Výsledky volieb dávajú zvoleným èlenom nového predstavenstva a exekutívy silný
mandát, ale aj zodpovednost’za ïalšie
smerovanie obce.
Nová exekutíva ma záujem nadviazat’
na všetky pozitívne nastavené trendy
a projekty predošlých rokov. Okrem iného sa urèite budeme usilovat’zaviest’
nové akcenty pre ïalšie smerovanie
našej obce, pod¾a možností spájat’generácie a aktivity jednotlivých smerov
judaizmu. Nutná bude aj ïalšia profesionalizácia interných administrátívnych procesov a to pri maximálne
transparentnosti nášho konania. V tomto
smere sa ve¾mi spolieham na ve¾mi
kvalitný tím Revíznej komisie. Na dru-

náväzujúcich po jeho páde. H¾adáme už
overené modely z iných, kultúrne blízkých komunít... Je to ve¾ká výzva a nároèná úloha.
Bylo období pøed volbami skuteènì
tak konfliktní, jak píše ve své informaci (Rch 7/2017) Jaro Franek?
Nerád by som sa tu o tom viac rozširoval. Pokia¾ existuje akáko¾vek
zmysluplná alternatíva, nemyslím, že
konštruktívnosti diskusie prospeje, keï
sa o interných záležitostiach komunity
a subjektívnych postrehoch jednotlivcov
povedú debaty prostredníctvom médií.
Je ale žia¾ pravda, že pred vo¾bami
narážali viaceré, vecne formulované
a miestami kritické správy Revíznej
komisie pod mojím vedením, na èastú
nevô¾u zo strany vtedajších èelných
predstavite¾ov komunity. Niektoré, pod¾a môjho názoru vážne chyby pri
správe nášho majetku v minulých rokoch, spôsob, akým došlo k výpadku
sociálnej a zdravotnej podpory z prostriedkov Claims Conference a bezprostredne nadväzujúca skoro roèná
neèinnost’, pripustenie apatie mladej,
tzv. sárvašovskej, resp. unijnej generácie, neriešenie otázok bezpeènosti, suplovanie prirodzených aktivít a progra-

mov ŽNO administratívou ÚZ ŽNO,
nevyváženost’pri podpore rôznych skupín èlenov ŽNO, nepochopite¾ná – až
hranièná ignorácia škôlky pani rabínky
Myers, jedinej certifikovanej židovskej
vzdelávacej inštitúcie na Slovensku
a mnohé iné, to boli témy, na ktoré sme
opakovane poukazovali. Súèasne mi
ale samozrejme nedá opätovne nezdôraznit’, že predošlé vedenie urobilo
aj ve¾ký objem korektnej a prospešnej
práce. Neochota, predsudky, alebo niekedy možno aj neschopnost’ vecne
a otvorene o problémoch debatovat’,
bola po-d¾a všetkého spúšt’aèom toho,
èo Jaro Franek pomenoval ako „konfliktné obdobie“.
Nová exekutíva pod mojím vedením
ale nechce a nebude prispievat’k polarizácii našej komunity. Mojou osobnou
snahou a som presvedèený, že hovorím
za celé vedenie obce, je nájst’cesty ako
spájat’ našich èlenov. Naša doterajšia
èinnost’je toho dôkazom.
Po volbách jste uvedl, že jedním
z hlavních cílù nového vedení je
získat pro èinnost a èlenství v ŽO
mladší generace bratislavských
Židù. Jak uvádí J. F., právì mladí
kandidáti ale ve volbách pøíliš neuspìli. Nepøedstavuje to tedy urèitý problém?
Opät’trochu štatistiky. Generácia ¾udí
starších ako 70 rokov, tvorí vyše 33 %
èlenskej základne našej obce. Je preto
úplne prirodzené, že si zástupcovia tejto vekovej kategórie zvolili v 11èlennom predstavenstve svojich zástupcov,
ktorí dôverne chápu problémy a potreby tejto generácie a budú sa ich snažit’
aj v tomto zastupite¾skom orgáne riešit’
a hájit’.
Pre úplnost’ informácie treba podotknút’, že novozvolené predstavenstvo
obce patrí v kontexte posledných 30 rokov k tým bez pochybnosti „vekovo najmladším“. Sedem, èiže väèšina z 13
èlenov predstavenstva (keï rátam aj
èlenov revíznej komisie) sú ¾udia vo
veku okolo 40 rokov, prièom novozvolený predseda obce je urèite najmladším za posledných 100 rokov. Tvrdeniu
pána Franeka preto nie úplne rozumiem
a je škoda, že si niektoré skutoènosti
vopred neoveril.
V každom prípade však trvám na
mojom vyjadrení, že jedným z k¾úèo-
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vých cie¾ov novej exekutívy je a bude
mobilizácia strednej a mladej generácie. Táto aktivita je okrem iného logickou garanciou kontinuity židovského života v budúcnosti.
Vztahy mezi pøedstaviteli ŽNO
Bratislava a ÚZ ŽNO nejsou, jak
známo, už delší dobu nejlepší. Je
tady nadìje na zmìnu k lepšímu?
Nemôžem a ani nechcem komentovat’
tieto vzt’ahy z minulých rokov, keïže
som v tom èase nebol èlenom exekutívy a tým ani na kreovanie tohto stavu
som nemal bezprostredný vplyv.
Èo sa týka aktuálnej situácie, musím
žia¾ povedat’, že tieto vzt’ahy mnoho
krát postradajú profesionálnost’a to aj
v tak elementárnej veci, akou je štandardnost’komunikácie. Medzi tak previazanými organizáciami, akými sú tie
naše, je proste nemyslite¾né, že na doruèený, písomný dopyt, po náväzných,
opakovaných urgenciách nedostanete
mesiace odpoveï, prípadne nedostanete odpoveï vôbec. Problémom je aj neschopnost’ urèitých ¾udí sa povzniest’
nad osobné animozity. Dôsledkom je
sporadické zatláèanie práce v prospech
našich komunít a ich èlenov do úzadia.
Udalost’, ktorá ale pod¾a môjho názoru fatálne poznaèila naše vzt’ahy, bola aj
vašim èitate¾om známa kauza okolo pozastavenia vyplácania príspevkov vlády
SRN preživším holokaust. Nemecká
vláda poskytovala, tak ako tomu je aj
v iných európskych krajinách podporu
prostredníctvom Claims Conference,
ktorá uzatvorila s ÚZ ŽNO, ako lokálnou
agentúrou dohodu o distribúcii uvedených kompenzaèných platieb. Spôsob,
ako k pozastaveniu týchto platieb pred
vyše rokom došlo, ale predovšetkým neschopnost’k¾úèových aktérov riešit’takto
vzniknutú situáciu, zašla až tak ïaleko,
že v týchto dòoch bola do kancelárie ÚZ
ŽNO doruèená výzva organizácie The
Hidden Child, ktorá v mene 158 svojich
èlenov vyzýva predsedu ÚZ ŽNO aby rezignoval na svoju funkciu. Je to prejav
naštrbených vzt’ahov a dôvery primárne
nie medzi našimi organizáciami, ako
skôr dôsledok straty dôvery zo strany
ve¾kej èasti èlenskej základne našej
obce.
Napriek zjavne komplikovanému
stavu vidím ale možnost’na zlepšenie.
Táto pramení vo vzájomnej úcte a reš-

pektovaní rôznorodosti názorov, ako
aj mnohých, individuálnych potrieb
jednotlivých obcí. V prípade tej bratislavskej, vzh¾adom na jej demografický potenciál a fazetovost’ smerov, to
platí obzvlášt’. Èasovaná kríza sa dá
ale oèakávat’, keï v najbližších dvoch
desat’roèí bude židovský život na Slovensku sústredený skoro výluène na
dve najväèšie mestá – Bratislavu
a Košice. Bez nutnej reformy bude
ÚZ ŽNO èelit’vážnej kríze „identity“.
Úlohou ÚZ ŽNO by malo byt’v prvom rade podporovat’a koordinovat’
a nie snažit’ sa urèovat’ smerovanie
jednotlivých obcí.
V Èechách se svého èasu hodnì diskutovalo o kritériích èlenství v ŽO.
Jaký je váš názor?
Je to pochopite¾ne otázka samotnej
identity našej obce. V tejto súvislosti treba jasne zdôraznit’to, že židovská náboženská obec nie je kultúrna alebo spoloèenská organizácia. Už na základe
svojho názvu a registrovaného štatútu je
to cirkevná inštitúcia, ktorá vytvára platformu pre náboženské, ale prirodzene aj
kultúrne, spoloèenské, alebo aj napríklad
športové vyžitie svojich èlenov. Definovanie našej identity sa pritom nesmie
primárne diat’ cez prekonané utrpenie
holokaustu a už vonkoncom nie cez h¾adanie nejakých umelých novotvarov, ale
stavaním na nám vlastných zákonoch
a tradíciách, ktoré našu identitu tvorili po
celé naše dejiny. Tento základ vie mat’
ve¾mi modernú podobu bez toho, aby
sme stratili zo zrete¾a ten správny smer.
Dôsledne diskutujeme s našimi èlenmi,
snažíme sa pochopit’a rešpektovat’ich
potreby, èo je aj dôvod, preèo sa snažíme
rozvíjat’spoluprácu so všetkým rabínmi,
všetkých smerov judaizmu, ktorí pôsobia na našej obci, resp. vyvíjajú èinnost’
v prospech našich èlenov.
Jste generálním øeditelem soukromé kliniky a úspìšným podnikatelem. V souèasné dobì (v Èechách,
ale i jinde) se prosazují tendence øídit státy i organizace podobným
zpùsobem jako firmy. Je nìco takového možné a žádoucí i v pøípadì židovské obce?
V rámci židovských organizácií pôsobím od mojich 20 rokov. Neskromne
si preto myslím, že mám dostatoènú

empatiu a pochopenie pre nutné hranice medzi tým, èo je možné použit’
z komerènej sféry a èo už je t’ažko na
našu obec aplikovate¾né. Dobrým príkladom je napríklad prevádzka našej
kóšer jedálne. Dlhodobo generuje prevádzkovú stratu. Jednou z príèin tohto
stavu sú vysoko dotované ceny obedov. Valorizácia cien, ktorá by bola
prvoplánovo jasným krokom v komerènom svete, tu nie je opciou. Je totiž nutné prihliadat’na sociálny aspekt
jedálne, aj keï nutná dotácia spomenutej straty vytvára predpoklad pre
udržanie tejto služby len pre urèitú
èast’ našich èlenov. Urèitým korekciám a zavádzaniu niektorých „biznisových pravidiel a postupov“ sa ale nedá
úplne vyhnút’. V èase, keï obdobie
porevoluèného altruizmu a štedrých
dotácií z fondov ve¾kých židovských
organizácií, ako JDC a Sochnut, sú
dávno za nami, musíme h¾adat’nové
postupy, ako zabezpeèit’ekonomickú
sebestaènost’obce. Situácia, kde obec
napríklad nieko¾ko rokov nemala riadny rozpoèet, je proste nemyslite¾ná.
Výraznì jste se podílel na záchranì
synagogy ve Stupavì a na dokumentaci židovských høbitovù a synagog
na Slovensku. Chystá bratislavská
obec další památkové projekty?
Aktuálne sa snažíme byt’hlavným iniciátorom revitalizácie zóny okolo Židovskej ulice. Cie¾om je oživenie tejto
èasti Starého Mesta, ktorá bola zdevastovaná tragickou asanáciou bývalého
geta v 60. rokoch minulého storoèia.
Súèast’ou zámeru je aj potreba obnovy
okolia pamätníka holokaustu na Rybnom námestí. V jeho susedstve, po vzore nápisov v Pinkasovej synagóge, by
sme chceli koneène vytvorit’ dôstojné
miesto pre oznaèenie mien vyše 10 000
bratislavských Židov, obetí šoa.
V štádiu finalizácie je už v minulom
roku zapoèate reštaurovanie vzácnych,
empírových náhrobkov, èlenov patricijských rodín Bettelheim a Pappenheim na ortodoxnom cintoríne. Obec
spolufinancuje aj projekt výstavby lapidaria z náhrobkov zaniknutého, neskorobarokového cintorína v Rusovciach. Èaká nás aj dokonèenie nádvoria
sídla obce a obnovy dvora a fasády synagógy na Heydukovej ulici.
(pokraèování na str. 15)
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vzpomínka na jednu z obìtí, Aninku
Steinovou, kterou zapsala její spolužaèka a kamarádka. Aninka Steinová
byla dcera suchdolského obchodníka,
rovnìž zavraždìného Oskara Steina:
„Jednou na zaèátku války jsem pøijela k Anince na návštìvu do Suchdola a našla jsem ji v hrozném pláèi.
,Podívej,‘ ukázala na svùj hubertus,
na šicí potøeby a na žlutou hvìzdu
s nápisem ,Jude‘. Pomohla jsem jí
šít, tìch cípù bylo tolik a dalo velkou
práci pøipevnit ji na ten kabát. Ani na
to, chudinka, pro slzy nevidìla.
Když to bylo hotové, požádala mì
o službu: ,Pojï, pùjdeme ven, teï si
musím zkusit, jaké to bude takhle
chodit po ulici.‘ Najednou znejistìla:
,Pùjdeš se mnou?‘ A tak jsme vyšly.
Zavìsila se do mì a tím se ta hvìzda
trochu schovala. Prošly jsme Suchdol až k nádraží a zase se vracely
zpátky. Tenkrát øekla stísnìným hlasem: ,A teï pùjdu sama, nezavìšuj
se do mì, musím si pøece zvykat.
Snad to pùjde.‘ Tohle malé utrpení
její duše mi nikdy nevymizí z pamìti
a bolí mì na nìm nejvíce to, že bylo
opravdu nepatrné proti tomu, co musela zažít pak.“

V srpnu roku 1993 se v Suchdol- hranièí v roce 1938: Gertruda Adleroském zpravodaji, bulletinu vydáva- vá, Artur Bix a jeho manželka Cecilie,
ném Obecním úøadem v jihoèeském Marie Machová, Otilie Robitschková,
Suchdole nad Lužnicí, objevil v rubri- Leo Schwarz a jeho manželka Hedvice „O èem se v obci hovoøí“ následu- ka, Filip Hübsch s manželkou Hermíjící èlánek: „Stále èastìji se v poslední nou a syny Robertem a Arnoštem
dobì setkáváme s otázkou, proè na a dcerou Elsou Maxovou, Adolf Zucpamìtních desker se dvìma èlekách obìtí nacisny rodiny a Karel
mu chybìjí jména
Freund.‘
umuèených suchTi, kteøí výše
dolských
Židù.
uvedenou otázku
Odpovìï neznápøedkládají, jsou
me, ale pátráme
vìtšinou toho nápo ní. V suchdolzoru, aby dnešní
ské kronice jsou
obecní zastupiteldva zápisy, které
stvo projednalo
zaznamenaly skucelou záležitost
Žalm 7, verš 10: „Kéž je konec zlobì...“
teènosti, a my
a zaujalo k ní staz nich vybíráme tyto dva údaje: novisko.“
,V Suchdole byly tehdy (v roce 1942)
Autor uvedeného èlánku z roku
tøi židovské rodiny a jedna vdova Ži- 1993 pan Alexander Korb (1918–
dovka. První byla rodina Oskara Ste- 2014) vzpomíná na svùj pøíjezd do
ina, obchodníka, dobrého a svobo- Suchdola nad Lužnicí, kam tenkrát
domyslného èlovìka, vìrného Èecha, nastupoval do nového zamìstnání OSUD
Kromì tìchto autentických svìdectví
který mìl zájem o veøejný život v místní Kampelièce:
a sport, byl èlenem snad všech spolkù
„Pøi pøíjezdu vlakem z Tøebonì do toho o suchdolských Židech mnoho
v Suchdole atd. Mìl dobrou manželku Suchdola v pondìlí 5. ledna 1942 nevíme. Nikdy jich tu nežilo mnoho –
a vzornì vychované dvì dítky. Starší jsem jako první uvidìl osoby, co od- údaje ze sèítání lidu uvádìjí v roce
dcera Anna navštìvovala šestou tøídu metaly sníh na zastávce. Když jsem 1880 15 Židù (1,04 procenta), v roce
gymnázia v Tøeboni a hoch Jiøí právì pøišel blíž, vidìl jsem, že mají na ka- 1890 21 Židù (1,44 procenta) a v roce
1900 32 Židù (1,88 procenta), tedy
opustil školu.
bátech pøišitou žlutou hvìzdu.“
o dva více, než koDruhá rodina, Dubských v è. p. 10,
lik jich bylo v roce
to byla matka Regina Dubská s velmi
1942 odvleèeno.
slušnou dcerou Hermínou, jež vyuèoMatrikou a zøejmì
vala na klavír a francouzštinì.
i židovskou obcí
Tøetí rodina Jar. Weinberka, obspadli pod necelých
chodníka, byla ètyøèlenná. Byly tu
tøicet kilometrù vzdádvì odrostlé dítky, syn Ervín a dcera
lenou Stráž nad NeVilma. Koneènì byla zde ještì vdova
žárkou a na pøepo dùstojníku èeskoslovenské armády
chodnou dobu v LužZlámalovi – Marie.
nici
fungovala
Krátce pøed transportem zemøeli
i modlitebna neboli
ještì doma manželé Hübschovi, obbethaus, kde se pochodníci. Všichni výše uvedení byli
dle záznamù v maodvezeni v dubnu 1942 a zahynuli
Jména tøiceti Židù, odvleèených ze Suchdola a zavraždìných v táborech smrti.
trice narozených ve
v nacistických koncentraèních táboStráži konaly obøízky a dìvèátka dorech nìkde u Varšavy.
VZPOMÍNKA
,Kromì tìchto starousedlíkù byli Živých autentických vzpomínek ilus- stávala jména. Jako místní kantor
ještì v Suchdole sebráni Židé, kteøí trujících pøíbìh suchdolských muèed- (vorbeter) je v jednom pøípadì uveden
sem pøišli ze zabíraného blízkého po- níkù není mnoho. Ale zachovala se Samuel Dubsky.
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tentností, se zaèala angažovat organi- POMNÍK
zaènì, našla pochopení u starosty A tak byl 17. prosince loòského roku
a dalších pøedstavitelù mìsta, a tak se v mìstském parku pøi námìstí Svobody
zámìr a návrh postupnì zaèaly blížit v Suchdole nad Lužnicí slavnostnì odhalen památník zavraždìných židovuskuteènìní.
Jako vždy se jednalo ských obèanù. Je komponován ze dvou
také o peníze. Tady je vzájemnì propojených žulových èástí
tøeba pøipomenout, že celkové výšky asi 280 cm. Kompozice
vzhledem k velikosti veøejí a dveøí pøedstavuje stylizovanou
a nároènosti sochaøského díla se pøíznivý rozpoèet 450 000 Kè podaøilo dosáhnout zejména
díky tomu, že J. Roith
návrh mìstu vìnoval,
vèetnì autorské práce
a dohledu nad realizací,
bez nároku na honoráø.
Prostøednictvím Nadaèního fondu na realizaci
pomníku obìtem holoUsazování žulového bloku se jmény obìtí.
kaustu ze Suchdolska, založeného Mìstem Such- elementární èást lidského obydlí: došiLIDÉ DOBRÉ VÙLE
dol nad Lužnicí 1. srpna roka rozevøené domovní dveøe. Ty symMyšlenka pøipomenout
2017, se v krátké dobì bolizují klíèový životní okamžik pronáosud povraždìných suchpodaøilo díky sponzor- sledovaných a ponižovaných lidí –
dolských Židù, formuloským darùm a pøíspìvku opouštìní domova – posledního bezpeèvaná v èlánku pana Kroba v roce 1993, èekala na Sochaø Jan Roith pøi dozoru mìsta shromáždit takovou ného útoèištì. Po pøekroèení prahu
èást rozpoètované sumy, a projití veøejemi následovala poslední
své naplnìní celých dva- nad osazováním pomníku.
takže bylo možné ještì na cesta skrze fyzické a duševní utrpení do
cet ètyøi let. Nikdy úplnì
nezapadla, ale konkrétních obrysù za- podzim pøistoupit k vlastní realizaci. nenávratna smrti. Samotné hrubì opraèala nabývat až v posledních nìkolika Vedle vìtších pøispìvatelù se našlo cované kamenné veøeje svým stylizovaletech. A jako skoro vždy i tady se po- i hodnì místních obèanù, kteøí pøimì- ným tvarem pøipomínají tav, poslední
tvrdilo, že k uskuteènìní konkrétního øenì svým možnostem pøispívali drob- písmeno hebrejské abecedy, které mimo
cíle je tøeba konkrétní iniciativa kon- nìjšími èástkami. Ty, vedle své nomi- jiné v židovské tradici znamená právì
nenávratný konec všekrétních lidí. A také
ho. Na druhé èásti, na
a zejména konkrétní
desce dveøí, jsou uvepráce.
dena jména s daty naroArchiváøka Marie
zení. Jmenný seznam
Kalátová sestavila
uvádí text: „Na pamìt’
v roce 2012 první senašich židovských spoznam obìtí a postupluobèanù zavraždìných
nì ho dalším výzkunacisty za druhé svìmem doplòovala.
tové války“ a je doplSochaø Jan Roith,
nìn dedikací mìsta
který se svou manželSuchdol nad Lužnicí.
kou Zuzanou v SuchNa rubu desky dveøí je
dole už øadu let živytesán v hebrejštije, vytvoøil v letech
nì 10 verš 7. žalmu:
2016–2017 návrh po„Kéž je konec zlobì
mníku, který by
svévolníkù. Dej, at’
v pøípadì realizace
spravedlivý stojí pevskuteènost, že tady
Suchdolský pomník zavraždìným židovským spoluobèanùm, vytvoøený sochaøem Janem Roithem.
nì, Bože spravedlivý,
øadu let žili židovští
spoluobèané, i jejich tragický osud nální hodnoty, vyjadøovaly ještì nìco jenž zkoumáš srdce a ledví.“
dùstojnì pøipomínal. Paní Zuzana Ro- velmi cenného – lidskou úèast s osuS použitím materiálù a fotografií NF
ithová, známá z veøejného života po dem umuèených židovských spoluobpro realizaci pomníku JIØÍ DANÍÈEK
roce 1989 svou pracovitostí a kompe- èanù.
Žili tu tak, jako mnoho jiných Židù
na jihoèeském venkovì, vìtšinou
v dobré shodì s køest’anskými sousedy, se kterými mìli podobné radosti
i starosti až do doby, kdy nìmecká
vojska obsadila to, co po
Mnichovì zbylo z Èeskoslovenska, a Židé se pøechodnì stali obèany druhého øádu, aby pak
ztratili všechna práva,
vèetnì práva na život.
Suchdolští Židé byli odvleèeni do Terezína transportem Akb, vypraveným
z Èeských Budìjovic 18.
4. 1942, a vìtšina z nich
pak následujícím transportem An 25. 4. do Varšavy, kde jejich stopa
mizí.
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ŽIVOT POD DROBNOHLEDEM
Franz Kafka z dílny Reinera Stacha
Po souborném vydání dìl Franze Kafky
v Nakladatelství Franze Kafky a øadì dílèích publikací vìnovaných nejslavnìjšímu
pražskému rodákovi z produkce téhož
a dalších nakladatelství mají teï èeští ètenáøi k dispozici i první dva díly dosud nejobsáhlejší biografie FK. Ujal se jí nìmecký autor Reiner Stach (1951), jenž se dílu
a životu Franze Kafky vìnuje v podstatì
celou profesionální dráhu. Po studiu filosofie, literární vìdy a matematiky pùsobil
jako lektor a vydavatel nauèných publikací
(mj. zpracoval dìjiny nakladatelství Samuel Fischer Verlag). V roce 1987 vyšla jeho
monografie Kafkas erotischer Mythos
(Kafkùv erotický mýtus), již psal jako dizertaci; v roce 1999 pøipravil Stach výstavu Kafkova snoubenka (Frankfurt, Vídeò,
Praha), kde pøedstavil pozùstalost Felice
Bauerové, kterou objevil v USA. Roku
2002 a 2008 vyšly první dva svazky jeho
biografické trilogie: Kafka. Léta rozhodování (období 1910–1915) a Kafka. Léta
poznání (období 1916–1924), tøetí svazek
s názvem Kafka. Rané roky (období od narození do roku 1910) vyšel roku 2014.
V èeštinì vychází tato zásadní biografie
tak, aby odpovídala obsahové chronologii:
jako první vydalo pražské nakladatelství
Argo díl Kafka. Rané roky a na sklonku
minulého roku následoval díl Léta rozhodování. Obì knihy vyšly ve skvìlém pøevodu do èeštiny, s peèlivou redakcí, v zajímavé grafické úpravì a s fotografickým
doprovodem; první díl argovské edice pøeložil Vratislav Slezák, druhý Michael Pùèek. Navíc jsou, aè každá pøesahuje 600
stran, díky poskytnutým dotacím cenovì
celkem pøístupné (398 Kè). Doufejme, že
v dohledné dobì vydá Argo i díl tøetí.
BIOGRAFICKÝ ROMÁN
Reinera Stacha vedl k rozhodnutí sepsat
monumentální a vyèerpávají biografii
Franze Kafky jednoduchý fakt – že takový
zevrubný, moderní, neakademický a pøitom fundovaný životopis neexistuje a že
k práci na nìm mohl využít prameny, které
pøedchozí autoøi nemìli k dispozici, pøedevším (alespoò èásteènì) materiál z pozùstalosti Maxe Broda. Lze øíct, že Stach
provedl detailní sociokulturní forenzní
analýzu Kafkovy doby a prostøedí, jeho
života a díla. Kromì odborné historické
a literárnìvìdné (ale také psychologické èi
lékaøské) literatury, vzpomínek a dìl Kaf-

kových souèasníkù a nejrùznìjších svìdectví zpracoval množství nìmecky psaných pražských, vídeòských a berlínských
dobových tiskovin, deníkù, ilustrovaných
èasopisù i úøedních materiálù. Jsou mezi
nimi statistické roèenky, zprávy mìstského
zastupitelstva, výroèní zprávy škol, které
Kafka navštìvoval, záznamy z policejních
registrù atd. atd. Soustøeïuje se témìø výhradnì na pražské nìmecky mluvící spoleèenství, èeská (ani èeská židovská) spoleènost ve Stachovì podání jasnìjší kontury
zatím nezískává (a pokud ano, tak spíše
jako prvek pražské nìmecké spoleènosti
nepøátelský).
Prostøednictvím mozaiky konkrétních pøehlednì
podaných jednotlivostí
(odkaz na širší kontext nalézá ètenáø èasto v poznámkách) pak vytvoøil
svùj biografický román, jehož hlavním hrdinou je
Franz Kafka. Sám ke své
biografii øekl: „Když popisujete komplexní situaci
jako scénu románovou
technikou, ètenáø ji pochopí lépe, než kdybyste zvolili formu dlouhého eseje. A situace v Praze
na zaèátku 20. století komplexní byla.
Nìmci proti Èechùm, køest’ané proti židùm, podnikatelé proti dìlníkùm, všechny
tyto konflikty. Lepší je vyprávìt, popisovat
scény, pak si èlovìk vytvoøí o situaci obrázek.“ Dodejme ještì, že zatímco interpreti
Kafkova díla vycházejí spíše z jeho textù
a zpìtnì se dobírají možných okolností jejich vzniku, Stach postupuje jakoby opaènì: na základì dobových reálií a událostí
v Kafkovì životì (popsaných v jeho vlastních denících a dopisech i z rùzných dalších pohledù) vyhledává jejich otisky v autorových textech.
KAFKOVY SVÌTY
Díky Stachovì detailní práci se pøed námi
otevírají zblízka a plasticky Kafkovy svìty:
1) životní prostor (pøesná charakteristika
bytù a pokojù, které obývá, vèetnì pohledù
z oken; tøíd, v nichž se uèí, uspoøádání nìmecké a èeské univerzity v Praze; úøadù,
kde pracuje, i míst, kde musí jednat v rámci
služebních cest; míst, kam chodí na procházky a jezdí na kratší èi delší výlety,
bytù, do nichž chodí na návštìvu k pøáte-

lùm, vlakù a nádraží, hotelù, historických
památek, lázní, kam jezdil za odpoèinkem,
divadel i kin ad.); 2) spoleèenské okruhy
(rodina, pøátelé/umìlci, spolupracovníci
a klienti v pojišt’ovnì, pøítelkynì, nakladatelé atd.); a 3) nejvnitønìjší svìt literární.
Stach pøedkládá okolnosti Kafkova spisovatelského procesu s veškerými pøekážkami, které pro nìj pøedstavovala vyèerpávající agenda v Dìlnické úrazové pojišt’ovnì,
mapuje jeho tvùrèí období a zkoumá zdroje
jeho prozaických obrazù.
DRUHÁ STRANA
Nezanedbatelnou souèástí Stachova vyprávìní se staly Kafkovy deníkové záznamy a obsah èetných dopisù. Pracuje s nimi
neustále, jsou – nepøímo èi v citacích – základní osou jeho bohatého tkaniva pramenù. V pøípadì dopisù analyzuje situaci adresátù,
pøedevším Felice. Osvìtluje složitost situace rodiny
Bauerových, v níž Felice
nesla na svých bedrech
problémy rodièù i sourozencù a snoubenci se o témìø nièem ze studu ani
nezmínila. A stejnì poukazuje Stach na to, co Kafka
zamlèuje Felici: nejen výslovnì to, co jí øíci nechtìl,
ale i to, co nepokládal za
dùležité, tøeba zmínky o tom, jaké pøípady
øešil v úrazové v pojišt’ovnì, které ze svého vnitøního života úpornì vytìsòoval, aby
se pak ve zcela konkrétních scénách vrátily do jeho próz. Kafkovy zápisy a texty zasazuje Stach neustále do pøesného historického, spoleèenského a osobního kontextu.
Ètenáø si pak dokáže pøedstavit, co vedlo
Felici k mlèení èi Kafku k proslulému minimalistickému komentáøi v den vypuknutí první svìtové války.
Zkrátka: Stachova biografie Franze Kafky zkoumá autora a jeho prostøedí opravdu
pod drobnohledem, souèasnì ale ètivì
a pøístupnì. K jeho cti lze øíci, že se jen
málokdy nechává unášet pøekombinovanými konstrukcemi. Systematicky (a snad
až pøíliš kriticky) strhává z piedestalu
Maxe Broda: èiní to za „sebe“, ale i tím, že
jeho aktivistickou povahu nahlíží Kafkovýma laskavýma a souèasnì neúprosnýma
oèima. Ale i u Stacha platí to, co u jiných
kafkologù: je urèitì dùležité si tuto dùkladnou biografii pøeèíst, ale pak, pøi èetbì samotného „zdroje“ je nejlepší vše naètené
pozapomenout a soustøedit se jen na Kafkovy texty.
(am)
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NABÍDKA K SÒATKU
/úryvek z Kafkovy biografie od Reinera Stacha/
Drobná, kostnatá, nepøístupná, s úzkými, sevøenými rty, vzpøímená jako
svíce, sešnìrovaný trup, opásaná obrovskou pøezkou – Anna Bauerová
vypadá na své jediné fotografii, která
se z pøedváleèné doby dochovala,
jako témìø neuvìøitelná karikatura
tchynì. Z poèetné rodiny, která se ke
skupinové fotografii shromáždila na
pláži, je nejmenší, a pøesto všechny
ovládá, dokonce i vedle ní záøivì se
usmívající Felici, jež patøí se svým
velikánským módním kloboukem oèividnì už do jiného svìta a jež se proti
strážkyni po svém boku, hledící pøísnì do kamery, pøesto nedokáže prosadit, tøebaže se s ní drží kolem pasu.
Pøed tím „drakem“ – jak tenkrát otevøenì øíkali – stanul Kafka poprvé o svatodušní nedìli 1913. Úklona byla povinná, kytice domluvená. Zùstala
škrobená, ostražitá. Vìdìla toho o nìm
dost, mnohem víc než on o ní. Støednì
postavený úøedník, spisovatel, obojí
s prùmìrnými vyhlídkami, a navíc mešuge. Proè zrovna oni! Šikovný dohazovaè by schopné Felici
byl nabídl zcela jiné pøíležitosti. Dìvèeti bylo
pìtadvacet let, byla vyspìlá a pro sòatek v nejlepším a nejžádanìjším
vìku. Dokázala samostatnì vést domácnost
a do manželství by pøinesla úspory. Perla na židovském svatebním trhu.
Ale tyto èasy byly už asi
pryè. Felice mìla prostì
svou hlavu, a jednou dokonce donutila
vzpírající se matku, aby pražskému nápadníkovi poslala pozdrav. „Zdraví
paní A. Bauerová,“ èetl Kafka 4. února
na pohlednici od své milenky. To se blížilo bodu mrazu.
Kdyby byl mìl na vybranou, byl by
pro svou návštìvu urèitì dal pøednost
kterémukoli jinému víkendu. Nebot’
rodina, a pøedevším neúnavná Felice,
se zamìstnávali nìèím jiným: Ferdinand, pøezdívaný „Ferri“, rozmazlený
bratr a syn Bauerových, se zasnuboval
s dcerou svého šéfa, a proto se v obou
bytech konaly „pøijímací dny“, bìhem

kterých se nový pár pøedstavoval pøíbuzným a pøátelùm. Kdyby se Kafka
tìchto návštìv nezúèastnil, mìl by jen
malou nadìji, že se s Felicí uvidí déle
než hodinu, dvì; kdyby se zúèastnil,
musel by blahopøát lidem, s nimiž se
v týž okamžik teprve seznámí, nemluvì o tom, že neexistovala konvence,
jíž by Bauerovi mohli jeho pøítomnost
vysvìtlit. Ale opìt se osvìdèila Felicina
sociální bezstarostnost, nebála se ani
v nejmenším drobných formálních pochybení, a tak došlo k tomu, že i mnohem obøadnìjší Kafka – uvažující naprosto vážnì o tom, že se v Berlínì
objeví v èerném obleku – své pochybnosti nakonec pøekonal a pozvání pøijal.
Byt v Emmanuelkirchstrasse, jevištì
tolika denních snù, zaruèenì nespatøil.
Už neexistoval, protože Bauerovi si
„polepšili“ a bydleli již nìkolik týdnù
ve Wilmersdorfer Strasse v mìšt’anském Charlottenburgu. Kafkovi to
mohlo být jen vhod, pro nìj teï platila
jiná kritéria, zejména blízkost Askánského dvora, na který si už zvykl.
Nové zaøízení bytu, poprvé pyšnì ukazované
pravdìpodobnì pøi Ferriho zásnubách, asi sotva vnímal. Nebot’ mìl
strach.
Jednalo se o jeho první zjevné, konkrétní
proniknutí do Felicina
privátního svìta, jeho
první vystoupení, a pocit teatrálnosti, vnucené
role ho tísnil a ochromoval. Komentáø, který podal ještì
zcela pod vlivem událostí, zprostøedkovává navíc dojem, jako by zabloudil v nìjaké expresionistické kulise:
„Jak se daøí Tvé rodinì? Mám z ní tak
zmatený dojem, možná je to tím, že mi
ve vztahu ke mnì poskytla tak velice
obraz naprosté rezignace. Cítil jsem se
tak malý a všichni kolem mne byli tak
strašnì velcí, s tak odevzdaným výrazem v Tváøi (až na Tvoji sestru Ernu,
které jsem se hned cítil blíže). To
všechno odpovídalo okolnostem, mìli
Tebe, a byli proto velcí, já jsem Tì ne-

mìl, a byl jsem proto malý, ale tak jsem
je pøece vidìl jen já, oni se tak pøece
nevidìli, odkud se tedy vzalo jejich
chování, které v nich dominovalo pøes
veškerou laskavost a pohostinnost?
Musel jsem na nì udìlat velice ošklivý
dojem, nechci o tom nic vìdìt; chtìl
bych jen vìdìt, co øekla Tvoje sestra
Erna, i kdyby to bylo velmi kritické
nebo zlomyslné. Mùžeš mi to øíct?“
On, který se svými 182 centimetry
všechny pøevyšuje... „tak strašnì velcí“ stojí kolem nìj: Kafka zas jednou
balancuje na úzké hranì mezi projektivní halucinací a sociální empatií. To,
že k nim Erna tak úplnì nepatøí, že je
soucitnìjší než ostatní, poddajnìjší
a touží po lásce, pozná na první pohled (i když nemùže vìdìt, že pravou
pøíèinou toho je její dcera Eva, kterou
pøivedla na svìt, v utajení pøed všemi
pøíbuznými, teprve pøed dvìma týdny). Jedná-li se však o jeho vlastní pozici, tento pohled se zastøe, obrátí se
dovnitø a formální rozpaèitost zraèící
se v oblièejích pøijímá jako právoplatný rozsudek.
Pøirozenì, Bauerovi ani poøádnì nevìdìli, kam s tím rozpaèitì se usmívajícím mužem. Støedem zájmu byl dnes
pøece Ferri a všeobecná úleva z toho,
že tento nezbeda koneènì zamíøil do
klidných vod, neprobouzela pøílišnou
ochotu zabývat se teï hned jiným, daleko složitìjším pøípadem. Pro Kafku
muselo být trapné – i když o tom mlèí
–, že ho zrovna dnes konfrontovali
s èerstvým snoubencem, jenž byl rodièi své nastávající o nic ménì obletován
než vlastní rodinou, a toto zvláštní sociální zrcadlení – pøi nìmž jeden takøka
ztìlesòoval touhu toho druhého – zcela
neuniklo zøejmì také Bauerovým.
K tomu se pøidal ještì jiný, obtížnì
posouditelný okamžik: U stolu spolu
s nimi sedìl náramný vzdìlanec, spisovatel, jenž se sice nevyjadøoval „vybranì“, ale pøece jen, pøi vší upjatosti,
originálnì a velmi jemnì, muž, jehož
jméno už také mohli èíst v novinách
Berliner Tageblatt, jehož druhá kniha
byla v tisku a jenž si, jak se proslýchalo, tykal s lidmi, kteøí byli zrovna
v módì. To v rodinì horlivì napodobující vzory mìstské buržoazie, jež se
však, po pøestìhování ze slezské provincie, s nanejvýš chatrným vzdìlá-
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ním dodateènì kulturnì socializovala,
nemohlo neudìlat dojem. Kafka považoval za fatalismus v neposlední øadì
zpola vìdomý pocit vlastní nedostateènosti. Je velice pravdìpodobné, že
Felice právì tuto pøednost pražského
pøítele obzvlášt’vychválila, aby ospravedlnila intenzitu své korespondence,
a pøitom nemìla zapotøebí vùbec pøehánìt.
Nebot’ o tom, že v Kafkovi „vìzí
cosi velkého“, jak jednou napsala,
byla poøád pøesvìdèena, a jelikož tento potenciál umìla docenit lépe než
její rodina, informovaná o tom pouze
z druhé ruky, zpùsobovalo jí to také
vìtší rozpaky. Pro Kafku bylo zcela za
hranicí pøedstavivosti, že by se zrovna
ve vztahu k nìmu mohl nìkdo cítit
malý a podøízený; a pøesto Felici takové záchvaty znova a znova pøepadaly,
a tím èastìji, èím víc se blížilo rozhodnutí. Obávala se, že mu v manželství nebude staèit. Když taková slova
uslyšel, chytil se Kafka za hlavu. „Já
nejsem nic, vùbec nic,“ zvolal – ale co
to bylo platné, kdo by nìco takového
bral doslova, byla by ho musela považovat za pitomce, kdyby všechno to
sebesnižování, dokonce sebehanìní
brala za bernou minci.
A tak vztyèil, aniž si to uvìdomil,
bariéru, do níž bolestivì narážel, jakmile k Felici pøistupoval. Podaøilo se
jim vyvléci se ze zásnubního shonu
a podniknout aspoò spoleèný výlet
k jezeru Nikolassee. Ale když s ním
osamìla, ztichla, a jako už v Grunewaldu o sedm týdnù døíve pozoroval, jak
se „toho jinak sebejistého, rychle myslícího, hrdého dìvèete zmocòuje matná
lhostejnost“. Ptala se málo a vyhýbala
se pohledu do jeho oèí. Možná postøehla, jako potají i Kafka, nedostatek sexuální pøitažlivosti, pravdìpodobnì hrála roli plachost, erotická nezralost,
možná také jen nezkušenost. Nevíme
to. Jisté ale je, že Felice, jež doma dávala k lepšímu slovní høíèky, jež perfektnì napodobovala saský dialekt kolegù a úlevu nacházela v berlínských
vtipech, když byl všeobecný tlak pøíliš
silný – jisté je, že se tato „dìtinská
dáma“, jak asi jednou sebe samu charakterizovala, cítila odøíznuta od svých
nejvitálnìjších zpùsobù vyjadøování.
Nelze šprýmovat s cizím pánem, a už
vùbec ne s takovým, který se dokázal
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vyjadøovat jako Kafka a z nìhož vyzaøovala vážnost a naléhavost, jež ji sklièovaly. Ano, trpìla s ním, v tom mìl
pravdu, ale zrak neklopila pøed nedostatkem, nýbrž ho sklánìla pøed nadbytkem. Kafka pøedstavoval úkol, zkoušku,
ale v jiném smyslu, než tìmto slovùm
rozumìl on. Nedokázala to vyjádøit.
A tak ztichl nakonec i on.
O svatbì se nemluvilo. Felicina
matka se tomu podivovala. Pak tedy
asi, konstatovala, nemìla tato nákladná návštìva ani smysl, ani úèel. To se
teï dozvìdìl zas Kafka, který mìl zá-

Franz Kafka, asi 1913.

vìreèné slovo: „Své matce øekni: ta
cesta mìla smysl i úèel, ale nebylo
èlovìka, který by je naplnil.“
Felix Weltsch, jenž Kafku teï vídal
témìø èastìji než Brod, dostal úžasný
nápad: „Potøebuješ kurátora,“ øekl
mu, když se potkali na bøehu Vltavy.
Prostì poruèníka. Myšlenka, která
Kafku okamžitì osvítila. Nebot’svìøit
nìkomu všechna rozhodnutí, všeho se
rázem zbavit, to pøedstavovalo jedinou konkrétní formu vysvobození,
kterou si ještì dokázal pøedstavit. Kde
ale najít kurátora, jenž by tento uzel
dokázal rozmotat? Úøad, psaní, manželství. Kdyby dal v pojišt’ovnì výpovìï – pokušení, s nímž nyní musel témìø dennì bojovat –, bylo nanejvýš
pochybné, zda by se spolu se svobodou psát vrátila také schopnost, zatím-

co všechny sny o manželství a rodinì
by se odsunuly do nedohledna. Vzdát
se Felice? Nemìl odvahu pøedstavit si
názornì tuto prohru a z ní plynoucí,
pravdìpodobnì trvalou samotu. Dávkovat psaní, omezit ho na pouhý koníèek, „v míøe a mezích“, jak si to pøedstavovala Felice? To bylo, pøi pohledu
zvenèí, nasnadì. Kromì dopisù už nìkolik mìsícù nenapsal nic – a pøesto
žil. Avšak tato žízeò byla neúprosná
a Kafka vìdìl, že kdyby stál pøed definitivní volbou, rozhodl by se spíš
proti životu, než proti psaní.
Je zarážející – a i shovívavého ètenáøe se to dotýká ne zrovna pøíjemnì –,
jak se Kafka v kritických situacích skuteènì znova a znova uchyluje pod kuratelu, a tím se snaží zbavit vlastní odpovìdnosti. Felice se už zase celý týden
neozve – co udìlá Kafka? Stìžuje si na
to svému pøíteli Maxovi tak dlouho, až
ten se slituje a v Berlínì se pøimluví,
což se nestalo poprvé. Felice lehkovážnì odbývá varování pøed zdravotními
obtížemi, dokonce narážky na sexuální
nedostateènost, ba zøejmì ani nechápe,
že by se jí tyto problémy v manželství
dotýkaly – co tedy Kafka udìlá? Rozhodne se napsat jejímu otci, dobromyslnému Carlu Bauerovi, jehož zná z jednoho jediného formálního setkání, jenž
si Kafkovy problémy nedokáže ani
v nejmenším pøedstavit, zrovna jeho
chce požádat o radu a – èlovìk nevìøí
vlastním oèím – o adresu dùvìryhodného lékaøe. A to ještì není to nejhorší.
Tento dopis, jak Kafka slíbí, musí projít
samozøejmì nejdøív Felicinýma rukama, protože „se nechci schovávat za
Tvého otce“. Ale krátce nato je nucen
pøiznat, že pøizval ještì další ètenáøku,
totiž svou matku, u níž pøece, jak právì
ujistil, s její „krátkozrakostí, omezenou
jen na mne a na tuto chvíli... tady se
rady nedoberu“.
Jedná se o jeho nejosobnìjší záležitost, a pøesto do toho zatahuje ostatní,
se stejnou dávkou vypoèítavosti a naivity, jako by intimní oblast pùsobnosti, kterou si musel na nejtìsnìjším
prostoru vybojovat, pøedstavovala vymezení dítìte pøi høe, èáru v písku. Je
v tom asi tøeba vidìt symptom pøílišných nárokù. Kafka regreduje, chytá
se nejbližšího stébla: Maxe, Ottly, Julie. Je obklopen lidmi, kteøí mu, aèkoli toho nejsou schopni, pøesto hodlají
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pomoct. To je pokušení, nepopiratelnì, a nejsilnìji se projevuje tam, kde
pomoc je nabízena bez jakékoli zkoumavé výhrady, dokonce témìø instinktivnì. Ale o èlovìka se nemùžeme
opøít jako o zeï. Pomocník chce jednat a pøi tom se øídí vlastní hlavou. To
je lekce, kterou Kafka teï koneènì
bolestnì zakusí.
8. èerven 1913: Padlo rozhodnutí. Není
pochyb, že ti nemnozí, kteøí o tom vìdìli, Kafkovi domlouvali. Mìl by být
aktivnìjší, závaznìjší. Èlovìka nelze
držet do té doby, dokud se ruèièky
vnitøních hodin neposunou koneènì
kupøedu; vnìjší, sociální èas odplývá
a nahlodává všechny vztahy tím intenzivnìji, èím jsou si navzájem nejasnìjší. Vyskytují se vzorce chování, které tomuto rozkladu zabraòují
a jejichž platnost nemùžeme beztrestnì zrušit. Takové vzorce se najdou i pro námluvy, takøka skrytý
vývojový diagram, na nìmž si zúèastnìní a diváci mohou pøeèíst, jak
se hra vyvíjí a kdo aktuálnì zodpovídá za „pokraèování“. V dopisech se
ot’ukali a nauèili se vážit si jeden druhého; pøedehra, jež trvala už pøíliš
dlouho. Poté první rozhovor, procházka v Grunewaldu. Pak Felicino
pozvání, aby se pøedstavil její rodinì.
Navenek probìhlo vše v poøádku,
cesta byla volná. Avšak stagnace,
která se znenadání dostavila, rozpaèité mlèení milencù vèetnì nìkolika
drobných, výmluvných narážek nenechávalo na pochybách, že na tahu
teï je „muž“.
Zdálo se mu, jako by se pøekvapivì
otevøely dveøe a za nimi se prostírala
neproniknutelná temnota. Pøinutil se
tam nahlédnout. Koneènì se posadil
k psacímu stolu, uchopil pero a pustil
se do psaní.
„Ty už pøece jistì rozpoznáváš mé
zvláštní postavení. Mezi mnou a Tebou
stojí pøedevším, když odhlédneme od
všeho ostatního, lékaø. Co øekne, je pochybné, pøi takovýchto rozhodnutích
nerozhoduje tolik lékaøská diagnóza,
kdyby tomu tak bylo, pak by nestálo za
to ji vyžadovat. Já jsem nebyl, jak už
jsem øekl, vlastnì nemocen, ale jsem
nemocen pøesto. Je možné, že jiné životní podmínky by mì mohly uzdravit,

v takové mlze samotnou, a proto jí zaèal ještì jednou objasòovat všechny dùsledky, které by svým „ano“ pøivodila:
spoleèný život se znaènì nezralým, nespokojeným, osamìlým, dokonce i ve
styku s pøáteli nesmìlým, sociálnì nepøizpùsobivým èlovìkem, ztrátu dùvìrného prostøedí, zamìstnání, pøítelkyò –
a to vše bez výhledu na radosti mateøství. Kromì toho zøeknutí se leckterého
pohodlí: Kafka vyèíslí svùj pøíjem,
zmíní svùj nárok na penzi, od rodièù
pøílišný majetek oèekávat nemùže, „od
literatury vùbec nic“. Všechno vyloží
ještì jednou, naléhavì a preciznì,
tentokrát se vyhne dokonce metaforám, aby nikdo nemohl øíct, že se dopustil sebemenších nejasností. Na
závìr, na poslední stránce z osmnácti, poprosí o podrobnou odpovìï,
a jestli neodpoví podrobnì, tak aspoò
„jasnì, jak to odpovídá Tvé v podstatì jasné, pouze mnou ponìkud zakalené bytosti“.
Kafka pøipojil své jméno, bez pozdravu, a dopis zavøel. Mozek na
tom pracoval déle než týden, teï už
to staèilo. Bylo odpoledne 16. èervna, pondìlí. V bytì u Kafkù panovalo nezvyklé ticho; Ottla se zdržovala
v obchodì, rodièe se už dva týdny
zotavovali ve Františkových Lázních. Kafka se ještì jednou oblékl,
slíbil na rodinný obchod s galanterním zbožím obèas dohlédnout, údajnì bylo vhodné, aby personál vídal
aspoò šéfova syna, pana doktora;
bùhví co si od toho otec sliboval.
Felice Bauerová, 1914.
Dopis odnese na poštu pozdìji.
Avšak zrovna dnes bylo leccos na
je pøece zase pøíliš pozdì, pak už nezbývá èas, aby se prohovoøily takové vìci, práci, a když Kafka z obchodu koneèo jakých se zmiòuješ ve svém posledním nì odešel, tìžký dopis v ruce, mìly
dopisu. Na dlouhé váhání už však není všechny pošty už zavøeno. Zbývalo
èas, alespoò to tak cítím, a proto se Tì jen Státní nádraží: Tady bylo možno
tedy ptám: chceš za tìchto svrchu uve- podat poštu u zavazadlového vagonu
dených, bohužel neodstranitelných berlínského rychlíku dokonce ještì na
pøedpokladù uvažovat o tom, zda se poslední chvíli. Vydal se na cestu obvyklými dlouhými kroky. Tu ho oslochceš stát mojí ženou? Chceš to?“
vil nìjaký známý a zapøedl s ním poTváøí v tváø nejistotì pøíliš brzy. vrchní rozhovor. Copak to asi má v té
K projednání záležitostí pøíliš pozdì. nápadnì tlusté obálce, chtìl dotyèný
Za tìchto svrchu uvedených pøedpo- vìdìt. „Nabídku k sòatku,“ odpovìdìl
kladù. Byla to køeè, témìø pøízrak Kafka. A oba se rozesmáli.
úøedního dopisu. Kafka to postøehl,
zarazil se, zapoèatý dopis nechal celé (Reiner Stach: Kafka / Roky rozhodování. Úryvek z kapitoly Nabídka
dny ležet.
Pak se opìt vzchopil. Zodpovìdnost k sòatku v pøekladu Michaela Pùèka,
byla pøíliš veliká, než aby Felici nechal z téže knihy jsou pøevzaty fotografie.)
ale není možné tyto jiné životní podmínky vyvolat. Pøi lékaøském rozhodnutí (které, jak mohu øíci už teï, pro
mne nebude bezpodmíneènì rozhodnutím) je nejdùležitìjší pouze charakter
toho neznámého lékaøe. Náš rodinný
lékaø napø. pøi své stupidní nezodpovìdnosti neshledává ani nejmenší pøekážku, naopak: jiný, lepší lékaø možná
spráskne ruce nad hlavou.
Teï uvaž, Felice, tváøí v tváø této nejistotì lze jen tìžko ze sebe vypravit slovo
a také musí znít podivnì. Je totiž pøíliš
brzy na to, aby bylo øeèeno. Ale potom

14

VÌSTNÍK 2/2018

PROTI KONFORMISMU
Rozhovor s Alexandrou Laignel-Lavastinovou
Nový esej francouzské filosofky Alexandry Laignel-Lavastinové nazvaný Proè bychom mìli být i dnes pøipraveni zemøít? Za
novou intelektuální a morální výzbroj tváøí
v tváø džihádismu (Cerf, 150 stran) kritika
pøivítala jako „bojový manuál“. Bouølivou
diskusi vzbudila i její
pøedchozí kniha –
Zbloudilé myšlení. Islamismus, populismus,
antisemitismus: esej
o sebevražedných sklonech Evropy (Grasset,
2015). Za celé své dílo
obdržela autorka v roce
2017 Zlatou menoru
B‘nai B‘rith (udìlovanou lóží Mošeho Dajana) – vyznamenání,
které oceòuje mimo jiné „intelektuální odvahu“.

Do jaké míry tento esej navazuje na
pøedchozí?
Ve Zbloudilém myšlení, které jsem napsala v létì 2014 v Izraeli a pro které
poskytla pozadí hrozivá série manifestací pod heslem „Smrt Židùm“,
které probìhly na starém kontinentu,
jsem se pøedevším soustøedila na diagnózu francouzské a evropské psychopatologie tváøí v tváø sílícímu islamismu a narùstajícímu antisemitismu.
Pøedevším jsem tam kritizovala to, co
Jacques Julliard nazývá „kolaborující
stranou“: kapitulaci mediálního, politického a univerzitního konformismu
tváøí v tváø džihádistické hrozbì, vycházející z pøedpotopní interpretace,
která si odmítá pøipustit, že by v táboøe dobra, mezi bývalými „psanci této
zemì“, nìkdy mohlo vzejít zlo.
Tentokrát se obracím k široké veøejnosti a opírám se o lekce z židovských
dìjin, abych ukázala, že existuje i jiný
postoj než zbabìlost a somnambulní život na kolenou. Dá se to èíst jako výzva,
abychom uvnitø sebe obnovili spojení
s postavou bojovníka. Jsme totiž svìdky
velmi zvláštního fenoménu: lidé vìdí,
že jim byla vyhlášena válka, ale ve své
konzumní zmìkèilosti a uvyklosti k míru to nechtìjí vìdìt: chtìjí mír! Židé ve
svém celku jsou daleko bdìlejší.

Myslíte si, že Evropa má skuteènì
sebevražedné sklony?
Všechno probíhá tak, jako by už Evropa o sebe nemìla zájem. A proè sama
potápí loï, na které pluje? Èasto je
zmiòován západní masochismus pramenící z kolonialismu, a v pøípadì
Nìmcù pocit viny
spojený s nacismem.
Já vidím pøíèinu jinde: Evropa nám stále
neodpustila Osvìtim!
Nedokázala strávit
Zloèin. Odtud ta nenávist k sobì samé,
kterou trpí, neschopFoto archiv.
nost probudit v sobì
ducha odporu, odtud
tolerance k antisemitismu a k té šílené,
nicménì dnes ústøední myšlence, která
øíká, že abychom se zbavili tragédií 20.
století, musíme se zbavit tragického
obecnì. Tedy zbavit se mimo jiné toho
par excellence nevypoèitatelného, co
pøedstavuje zjevení nového nepøítele.
Jen jeden pøíklad: pøíšerné vyjádøení
prefekta z oblasti Rhôny po masakru
v Nice. Bezprostøednì po té události se
na jedné mešitì objevil hanlivý nápis.
Ten vysoký úøedník tehdy usoudil, že
nejvhodnìjší je pøirovnat pøívržence
„islamofobie“ ve Francii k nacistickým
zloèincùm. Odsoudil ten nápis (což
udìlal správnì), ale vzápìtí ho pøirovnal k prvním vlaštovkám køišt’álové
noci... Abyste rozumìl: dnešní muslimové by tak dnes zaujali postavení,
v nìmž byli Židé perzekvovaní ve tøicátých letech. S takovými lumeny jsme
rozhodnì v bezpeèí!
Píšete, že válka se nejprve vyhrává
v myslích. Co tím chcete øíct?
Nìco velmi jednoduchého, co odkazuje k názvu mého eseje. Že je tøeba
provìøit, zda živý èlovìk – èlovìk
hrdì stojící, to jest mentsch – je mužem (nebo ženou), který si je ještì
schopen položit otázku proè, za jaké
ideály a za jaké dìdictví by byl ochoten bojovat a v pøípadì potøeby položit život. Je to samozøejmì obzor, který by mìl vést k èinùm. Ale v té

myšlence není nic váleènického ani
radikálního. Je naopak minimální, obzvláštì tváøí v tváø protivníkovi, který
se mùže revanšovat smrtonosnou
a ohyzdnou transcendencí.
Už v roce 2002 vyzýval Philippe Muray s pøesnou a sžíravou ironií džihádisty, aby se „zaèali bát rozhnìvaného
muže v bermudách, který vystupuje ze
svého campingového pøívìsu“. A co nastane dál, vysvìtlil asi takto: v každém
pøípadì budeme nejsilnìjší, protože
jsme nejmrtvìjší!
Pokud nechceme, aby se tato temná
vìštba naplnila, je nejvyšší èas si položit otázku, jakým „laickým posvátnem“ – jakými nezpochybnitelnými
univerzálními hodnotami, se kterými
se plnì ztotožòujeme – hodláme odporovat našim nepøátelùm. V demokracii, která se nepodøizuje ani nebi,
ani tradici, se totiž naše základní hodnoty v absolutním slova smyslu drží
jen na ctnosti pøípadné ochoty nìco
jim obìtovat. V extrémním pøípadì
i vlastní život, pokud je to to jediné,
èím disponujeme. To je naše jediná
transcendence. A jediný zpùsob, jak
v sobì otevøít prostor chránìný pøed
zhoubným pùsobením strachu.
Je to to, co spolu s Janem Patoèkou
nazýváte „péèí o duši“? Èasto se na
tohoto èeského filosofa a disidenta,
Husserlova žáka, kterého v roce
1977 zabila komunistická tajná policie, odvoláváte...
Ano, jeho myšlenky jsou zásadní, stejnì jako myšlenky dalších disidentù východní Evropy, které by nás mìly
osvìtlovat jako reflektory uprostøed
noci. Pár dní pøed smrtí nám Patoèka
øekl následující: „Život, který není
ochotný se obìtovat pro svou vìc, není
hodný toho, aby byl prožit.“ Vladimir
Jankélévitch mìl na mysli nìco podobného, když psal, že život, který není
schopný nadøadit „svùj životní smysl“
sám sobì, své jediné obavì o každodenní malé štìstí, je život „mravence“
nebo „pøežvýkavce“.
Vaší knihou prochází ještì jedna
postava: bývalý partyzán, který komentuje naši smutnou pøítomnost
a který za druhé svìtové války bojoval proti nacistùm v Litvì. Co vám
øíká ona doba o té naší?
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Ta postava je smyšlená, ale je silnì inspirovaná osobností Aby Kovnera
(1918–1987), mladého hrdiny z ghetta
ve Vilnì. Když dával v roce 1978 interview Claudu Lanzmannovi, øekl tuto
vznešenou vìtu: „Bojovali jsme, protože opak života v pravém slova smyslu
není smrt, ale nicotnost života, jeho degradace.“ Takhle dnešní doba myslet
nedokáže. Po vraždìní v Bataclanu si
lidé mysleli, že jako odpovìï staèí,
když se následující pátek sejdou na terasách kaváren a pøipijí si na život a pospolitost. Ale tìm, kdo nás zabíjejí, se
neodpovídá radostí z obyèejného života:
je tøeba si znovu pøebrat smysl naší existence a napøímit se. V partyzánských
oddílech 20. století vìdìli mladí židovští partyzáni jen jednu vìc: že existují
principy podstatnìjší než sám život,
díky èemuž považovali za své poslání
osobnì odpovìdìt. Naše buržoazní bohéma má pocit, že musí džihádistùm
pøedvést, že tady u nás je život všechno.
Nevidí, že v této hypotéze není život
nic, nebo alespoò nic moc. Je ochablý
a jeho podstata je vyprázdnìná. To je
jako rovnou složit zbranì.
V této vìci je vaše kniha také vzkazem vašemu synovi, který slouží ve
francouzské armádì.
Co se mu snažíte øíct?
Ach ty dìsné židovské
matky! Máte naprostou
pravdu, chtìla jsem tu
knihu dokonce nazvat
Dopis mladému vojákovi. Ale tyhle stránky
vznikly pøedevším na
základì toho, co mì nauèil on, totiž že filosofie musí být vždycky
v první linii. Ostatnì
mùj syn Elie je parašutista. Udivuje mì svou
stateèností, sebeobìtováním a oddaností, vlastnostmi, které
už jsou nìkterým našim souèasníkùm
nedostupné.
(Z francouzského mìsíèníku Information Juive pøeložil Jan Machonin.)
***
Doktorka filosofie a historièka ALEXAND(Paøíž 1966)
studovala na paøížské Sorbonnì a absolvovala také prestižní školu pro žurnalisty
RA LAIGNEL-LAVASTINEOVÁ

(CFJ). Od roku 1987 píše pro pøední francouzská média, jako jsou Le Monde, Libération, Philosophie Magazine a mnohá
další. Zabývá se totalitarismem, pøedevším
v souvislosti s intelektuálními a politickými dìjinami zemí bývalé východní Evropy
ve 20. století. Další téma, kterému vìnovala hodnì práce a pozornosti, je historie šoa.
Od osmdesátých let minulého století
patøila k tìm západoevropským intelektuálùm, kteøí konkrétnì a úèinnì podporovali
disidenty v evropských zemích, z nichž
Sovìtský svaz udìlal po druhé svìtové válce své satelity. Pøispívala do revue La Nouvelle alternative, øízené èeským emigrantem Karlem Bartoškem a zamìøené na
podporu demokratických práv a svobod ve
východní Evropì. Z té doby pocházejí její
první rozsáhlé reportáže z Èeskoslovenska
a Rumunska. Úèastnila se také iniciativy,
nazvané Operace rumunské vesnice, která
hledala a nacházela západoevropské obce,
ochotné adoptovat a podporovat rumunské
vesnice, urèené diktátorem Nicolaem Ceauºeskem v rámci jeho velikášských plánù
na pøemìnu zemì ke zboøení.
Po pádu berlínské zdi øídila v Praze
bìhem sametové revoluce zpravodajství
belgické televize a poté pùsobila jako
tisková dopisovatelka v Bukurešti
Ve druhé polovinì devadesátých let zaèala také pøednášet na
Vysoké škole sociálních
vìd, kde uspoøádala jeden z prvních semináøù,
vìnovaných pøepisování
historie a falšování minulosti v zemích støední a východní Evropy.
Pøednášela na Newyorské univerzitì a také
v Jeruzalémì. V roce
2008 založila spolu
s historikem Éduardem
Hussonem semináø vìnovaný historii šoa ve
východní Evropì.
Alexandra Laignel-Lavastineová je také
autorkou øady knih. Velkou pozornost vìnovala odkazu humanistických myslitelù,
žijících ve 20. století v nesvobodné èásti
Evropy. O èeském filosofovi a disidentovi
Janu Patoèkovi vydala v roce 1998 knihu
Jan Patoèka: L‘esprit de la dissidence
a v roce 2005 se k tématu vrátila v knize
Esprit d‘Europe, vìnované myšlení a osudùm Czes³awa Mi³osze, Jana Patoèky
a Istvána Bibóa.
jd

ROZHOVOR
S TOMÁŠEM STERNEM
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)

Od voleb uplynulo už pùl roku. Podaøilo se novému vedení za tu dobu
nìco zásadního prosadit a zmìnit?
Už to je pól roka? Subjektívne ako úspech vnímam to, že máme funkèný a ve¾mi schopný administratívny tím. Intenzívne pracujeme na vlastnej ceste, ktorej
snahou je obnovenie spomenutej podpory Claims Conference (CC). Nami iniciovaná Petícia preživších, intenzívna
komunikácia s predstavite¾mi CC, nemeckým a izraelským ve¾vyslanectvom,
ako aj predstavite¾mi nemeckých vládnych inštitúcií a ïalších židovských organizácii, výrazne prispeli k tomu, že
v závere minulého roku došlo po roènej
absencii aspoò k vyplateniu osobitej
platby v prospech preživších holokaust.
Celý problém nie je ale zïaleka vyriešený. V týchto dòoch pracujeme
spolu s auditorskou organizáciou
KPMG na uskutoènení interného auditu našej obce. Audit je prezentovaný
tak vládou SRN, ako aj CC, ako posledná odkladacia podmienka pre obnovenie absentujúcej podpory. Sme
nepochopite¾ne jediná obec, ktorá sa
zatia¾ rozhodla íst’touto cestou.
Vïaka pani Mosnákovej a klubu seniorov našej ŽNO sme na pôde komunity
privítali prezidenta SR Andreja Kisku.
Urobili sme zásadný redizajn obecného
èasopisu Kehila, ktorý vychádza kvartálne, v plnofarebnej verzii. V novembri
bol predstavenstvom ŽNO zvolený rabín Baruch Myers do funkcie Hlavného
rabína ŽNO Bratislava a hl. miesta SR
Bratislava. ŽNO tak má po nieko¾kých
desat’roèiach opät’hlavného rabína.
Výrazne sme pokroèili aj v prácach
na zvýšení nutného bezpeènostného zabezpeèenia našich objektov a podujatí.
Ukonèila sa prvá fáza revitalizácie dvora sídla obce, vrátanie vybudovania detského ihriska. Podarilo sa zostavit’nový
tím úspešného projektu tzv. nede¾nej
školy pre deti našich èlenov. Akcií a zásadných úprav je samozrejme podstatne viac. Èo si ale cením najviac, je tá
skutoènost’, že napriek mnohým tu
spomenutým závažným problémom
cítit’, že ¾udia majú o svoju komunitu
a rozvoj svojej obce opät’záujem.
JIØÍ DANÍÈEK
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Elena Lappin

V KTERÉ ØEÈI SE MI ZDAJÍ SNY
Rodièe mého táty byli oba Židé, ale každý z jiných pomìrù. Otec pocházel
z èeské èásti karpatského Rusínska
a v první svìtové válce skonèil coby voják rakousko-uherské armády v Rusku.
Tam se dostal do zajetí a potkal svou
budoucí ženu, ta byla z Ukrajiny. První
spoleèné roky prožili v Kyjevì, kde se
narodili tátovi starší bratøi. Pozdìji se
rodina pøestìhovala do Kunceva, a kdybych bývala nemluvila s jedním z tátových bratrù – krátce pøed jeho smrtí –,
nevìdìla bych o životì té rodiny nic.
Strýc mi vyprávìl o rodinì, pro mì bylo
skoro všechno nepøedstavitelné: u nich
se slavily židovské svátky, na Pesach
mìli speciální nádobí. Jejich dùm sloužil o velkých svátcích Židùm z okolí
jako modlitebna, nejspíš tajná. Táta je
zcela sekulární Žid, neuèil se hebrejsky
a ani nemìl bar micva. Pøesto tvoøí židovství podstatnou èást jeho osobnosti.
Pokaždé, když slyší židovské písnì
nebo modlitby (kterých se neúèastní,
protože je neumí), zvlhnou mu oèi, èasto musí plakat. Nìco mu øíkají, spojují
ho s nìèím, na co se vìdomì nepamatuje: s jeho domovem. […]
Za druhé svìtové války byl ještì dítì,
a jako mnoho lidí z frontových oblastí
byl evakuován do asijské èásti Sovìtského svazu. Jeho bratøi ale vstoupili do
Svobodova èeskoslovenského oddílu
Rudé armády. Válka je spojila s koøeny
jejich otce, a když skonèila, šli do Prahy.
Táta se uèil èesky, ruštinu ale považoval za svou „nejlepší“ øeè. Navštìvoval
ruské gymnázium, které bylo pùvodnì
zamýšlené pro dìti bìlogvardìjcù, kteøí
žili v Praze. Po válce ale navštìvovali
tuto školu ponejvíce mladí, kteøí se nadchli pro komunismus. Mùj táta byl za
gymnazijních studií zapálený komunista.
Jeden pøíbuzný, který mìl v Praze malièký koloniál a který pozdìji odešel do Izraele, si vzpomnìl, jak mu ètrnáctiletý
Sjoma vyhrožoval: „Až pøijde revoluce,
tvùj krám vyvlastníme.“ Láska ke komunismu ovšem netrvala dlouho, a skonèila
špatnì (nebo, podle toho, z kterého stanoviska se to hodnotí, spíš dobøe) poté,
co ho udal jeden kamarád.
MÉ PRAŽSKÉ JARO
Krátce poté, kdy jsme se pøestìhovali do
Krkonošské, zmìnila jsem školu. Ten

nápad mìli rodièe. V Praze existovalo
nìkolik elitních škol, na kterých se vyuèovaly, a to dennì, cizí jazyky, navíc
k povinné ruštinì. Z nìjakého dùvodu
rodièe rozhodli, že se budu uèit francouzsky. K tomu úèelu mi najmuli soukromou uèitelku, starší ruskou dámu
jménem Olga Nikolajevna Prokopenko.
Pocházela z aristokratické rodiny, která
emigrovala po revoluci v roce 1917. Poøád mi vyprávìla pøíbìhy, jejichž historické souvislosti jsem tenkrát pøíliš ne-

chápala, tøeba že její bratr se úèastnil
v roce 1905 povstání proti carovi a otec
mu to mìl za zlé.
Jako všichni ruští aristokraté hovoøila
Olga Nikolajevna bezvadnou francouzštinou. Uèila mì francouzskou gramatiku a slovíèka, obojí jsem mìla moc
ráda, ale zavedla mì také do magického
svìta francouzské literatury. Jedno èeské pøísloví øíká: „Kolik øeèí umíš, tolikrát jsi èlovìkem.“ Ale teprve, až když
jsem zaèala rozumìt francouzsky, jsem
porozumìla, o co tu jde: pomocí cizí
øeèi se ti život obohatí. […]
Nejradìji jsem mìla èeštinu. Literaturu
a stejnì tak i gramatiku. Ale èeští klasikové, které jsme mìli èíst a o kterých jsme
psali slohy, mì nudili. Neèetla jsem je.
Babièku od Boženy Nìmcové, snad nejznámìjší klasický román èeské literatury,
jsem dodnes nepøeèetla. Pøitom jsem
o Babièce psala nìkolikrát sloh, a dokonce závìreènou písemnou práci – a pokaždé jsem dostala jednièku a uèitelka mì
chválila. Všechno, co jsem o knize potøebovala vìdìt, jsem pochytila pøi vyuèování. Zbytek byl výsledek mé fantazie.
Špatné svìdomí jsem z toho nemìla.
Èetla jsem knihy, které jsem èíst chtìla,
propracovávala jsem se knihami, které
shromáždili mí rodièe, chodila jsem do
knihovny a pùjèovala si knihy od pøátel.
Nebyla jsem sama; jiní ve tøídì taky èetli tajnì pod lavicí a pøedstírali pøitom, že
poslouchají uèitele. […]

Pražské jaro, které oficiálnì zaèalo
v lednu 1968, byla exploze svobody
a reforem èeskoslovenské komunistické
strany. Najednou se zmìnil oficiální tón.
Otevøely se hranice na Západ. Byla zrušena cenzura. Noviny, rozhlas, televize
mohly øíkat, co chtìly. To byl „socialismus s lidskou tváøí“, jak se vyjádøil Alexander Dubèek. Svìt hledìl s údivem
a obdivem na Èeskoslovensko, to bylo
pøíjemné. Naneštìstí hledìlo na Èeskoslovensko také sovìtské vedení. Omamné dny nového, demokratického Èeskoslovenska byly seèteny a v srpnu téhož
roku mìly být u konce. To jsme ale nevìdìli, a ani nechtìli vìdìt. Celá zemì
se chovala jako pacient, kterého úspìšnì
vyléèili z rakoviny. Euforie byla nakažlivá a všudypøítomná.
MAXIMANTEL
Sedìla jsem na houpaèce v zahrádce
u domu, ve kterém jsme prozatímnì
bydleli, a pokaždé, když jsem se vyhoupla vzhùru, opakovala jsem nahlas
„eins, zwei, drei“; pøi „drei“ jsem dosáhla nejvyššího bodu. Tak jsem nacvièovala výslovnost bez pøízvuku. Rok pøedtím, to jsme ještì žili v Praze, nás oba,
bratra a mì, poslali rodièe k privátní uèitelce nìmèiny, zøejmì v rámci pøípravy
na naše „dobrodružství“. Mìla jsem ráda
gramatiku, a nìmèina v tom nebyla výjimkou. Plnila jsem sešit domácími cvièeními a považovala to za zábavnou èinnost ve volném èase. Nìmèina byla pro
mì ovšem øeè abstraktní; do té doby
jsem nikdy neslyšela nìmecky mluvit nikoho, kdo by mìl tento jazyk jako mateøský. Než jsem se dostala do Nìmecka,
nemìla jsem tušení, že nìmecké „r“ zní
podobnì jako to francouzské, ale pøece
trochu jinak. Po pobytu v Paøíži jsem
francouzské „r“ vyslovovala správnì.
A teï jsem si pøedsevzala, že za žádnou
cenu nebudu vyslovovat rolované èeské
„rrrr“, a že ho taky nebudu vyslovovat
francouzsky. Abych toho dosáhla, musela jsem „drei“ tak dlouho opakovat, až se
mi povedlo to „r“ pøenést z hloubi hrdla
až nahoru, dopøedu, zeslabit a nechat
malièko vibrovat. Najednou to bylo
tady! Pøestala jsem se houpat a zaposlouchala jsem se do zvuku svého vlastního hlasu v novém jazyce.
Bylo to víc než pouhé fonetické cvièení; v té chvíli jsem poznala, že se blíží
další jazyková migrace. Tehdy se mi nezdálo, že by se jednalo o nìco koneèného. Pouhá možnost. Pochopila jsem, že
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jsem schopna, když na to pøijde, pøijmout novou kulturu – podobnì, jako
kdybych mìnila šaty. Mohla jsem si hrát
na jazykové pøevlékání.
Opravdu jsem mìla pocit, že je to hra.
Nìkteøí mí pražští kamarádi, kteøí strávili
nìjaký èas v zahranièí, se vrátili s novými šaty, dopisním papírem, gramofonovými deskami a vylepšenou francouzštinou nebo jiným jazykem. Pomyslela
jsem si, že teï jsem na øadì já, že se vrátím s dobrou nìmèinou; byla jsem si jistá, že se po roce mezi nì zase zaøadím.
Zatím, co jsem byla pryè, mì spolužáci
z Prahy prùbìžnì informovali o „našem“
vyuèování. Dcera našich sousedù, která
byla o rok výš, mi dokonce posílala svoje
sešity, abych mohla bez problémù nastoupit do dalšího roèníku. Poèítala jsem
s tím, že budu muset skládat zkoušky ze
všeho, co jsem zmeškala.
Vìtšina mých nových spolužákù bydlela blízko, nìkteøí v elegantních pøedmìstských vilách s velkými zahradami,
jiní ve skromných bytech. Byli jsme kamarádi i sousedé, a po škole jsme se
èasto vzájemnì navštìvovali. Nikdy
jsem si mezi nimi nepøipadala cizí, naopak. Poslouchala jsem, o èem se baví,
a snažila jsem se o to, abych se mohla
postupnì do jejich rozhovorù zapojit.
A zatímco jsem se døíve pubert’ácky zabývala filozofickými otázkami ohlednì
smyslu života, èesky, teï šlo najednou
o to, abych umìla pojmenovat pøedmìty, uèila jsem se øeè jako miminko. Každá vìc a každý dìj mìly nìjaké jméno,
které bylo nutno se nauèit. Co se mi obzvlášt’líbilo, to byla složená podstatná
jména, jako „Plastiktüte“, „Staubsauger“ nebo „Damentoilette“. Dokonce
i slovo „Bundesrepublik“ mì nadchlo.
Ale ten nejmagiètìjší výraz vùbec byl
pro mì „Maximantel“, a to nejen kvùli
tomu, jak to slovo znìlo.
Maximantel, hodnì dlouhý a tìžký zimák, který sahal až po kotníky, byl v mojí
první zimní sezonì v Nìmecku „in“. Pøipomínal 19. století, pùsobil ponìkud puritánsky, na druhé stranì ale i docela provokativnì. Šlo o to, že pod takovým
kabátem se nosila velice krat’ouèká minisuknì kombinovaná s punèocháèi a vysokými holínkami. Teenageøi v Hamburku
byli ale celkem zdrženliví. Chtìla jsem se
pøizpùsobit, a tak jsem se rychle nauèila,
že se musím oblékat spíš nenápadnì než
elegantnì. Naše „uniforma“ sestávala
z džínù nebo manšestrákù a semišových
pohorek.

Džíny a boty jsem mìla, ale Maximantel, který nosil kdekdo a èlovìk ho prostì
mít musel, byl pro mì nedosažitelný.
Všichni moji známí v nìm chodili, ale
moji rodièe na to nemìli. Naši emigraci –
i když jsem stále ještì nevìøila, že je myšlena vážnì – provázely rùzné nepøíjemné
okolnosti. Jednou z nich byl fakt, že jsme
byli, aè to zní ironicky, daleko chudší než
v Praze. Tátùv plat u zasilatelské firmy
Otto èinil 1000 marek mìsíènì – tehdy
náš jediný pøíjem.
V Praze jsem mìla skromný šatník
s nìkolika módními kusy, napøíklad
oranžové šaty s kašmírovým vzorem; ty
mi ušila jedna soukromá švadlena, která
zhotovovala krásné šaty pro mou mámu,
vesmìs z látek z dovozu. V Hamburku
šlo ale spíš o to pøizpùsobit se. Veškerý
volný èas jsme trávila s novými kamarádkami; mìla jsem dokonce nìco jako
nového kluka.
(....)
Proè jsem tak toužila po tom kabátì?
Pøedstavovala jsem si, jak se ještì v té

hybovat se samozøejmostí profesionála.
Na fotografiích v katalogu pùsobí mezi
tìmi vesmìs blonïatými, topornì pùsobícími nìmeckými dìtskými modely jako
cizí tìleso, tmavovlasý a uvolnìný. Vypadá taky starší než ti ostatní, jako dospìlý
v miniformátu.
Za to, že se pøedvádìl jako smìšnì obleèená figurína v kostkovaném obleku
nebo lakované bundì à la závodník, dostával Maxim dost penìz. A za honoráø od
zasilatelské služby Otto mi mùj malý bratr
koupil mùj první, nezapomenutelný maxikabát. Byl ze C&A, za 98 marek; splnil se
mi sen. Tmavì modrý, s malým stojáèkem
a kovovými knoflíky, a sahal až po zem.
Padl mi perfektnì, jako bychom, kabát
a já, k sobì patøili odjakživa.
Když jsem šla pøíští den do školy, samozøejmì v tom kabátì, mìla jsem koneènì pocit, že vlastním to samé, co
vlastní oni, že mám na sobì to samé, co
mají oni. V Hamburku teï budu taky
cool. Byla jsem teï jedna z nich – aspoò
trochu. Pamatuju se, že jsme na koncertì Pink Floyd všichni mìli maxikabáty,
vùbec jsme si je nesundávali. Nìjak se
prostì hodily k té muzice a k hektickému osvìtlení.
(Otištìné ukázky z knihy V které øeèi se
mi zdají sny?, vydané v Londýnì v roce
2016, pøeložila Vìra Trnková.)

Ilustrace Jiøí Stach.

samé zimì vrátím do Prahy a budu nosit
maxikabát. To budou mé èeské kamarádky valit oèi! Navíc, kdybych se v Praze
ukázala v maxikabátì, byl by to ten nejlepší dùkaz toho, že náš pobyt v Hamburku byl jen pøechodný, jen tak na nákup.
Zachránil mì mùj malý bratr Maxim.
Byl velice fotogenické dítì; angažovali ho
bez problémù hned poté, co mu táta vysvìtlil, že si mùže trochu vydìlat coby
model pro katalog firmy Otto, tátova zamìstnavatele. I já jsem se tam hlásila, ale
mì nevybrali. Když bylo Maximovi deset,
mìl dlouhé vlnité vlasy, lehce sarkastický
úsmìv pøedèasnì vyspìlého dítìte a fantastickou schopnost se pøed kamerou po-

ELENA LAPPIN se narodila v Moskvì v roce 1954. V roce 1960 pøišla s matkou do
Prahy. V Praze žil Semjon Biller (narozený na Podkarpatské Rusi), který se s její
matkou oženil a Elenu adoptoval.
Jako Jelena Billerová bydlela na Vinohradech, chodila do školy na námìstí Jiøího z Podìbrad, pozdìji do francouzské
školy v Ostrovní ulici. S rodièi mluvila
rusky, s bratrem Maximem (dnes známým
nìmeckým žurnalistou a spisovatelem, žijícím v Berlínì) dodnes výluènì èesky.
Koncem šedesátých let se dostala na nìjakou dobu do Paøíže, kde se nauèila dobøe
francouzsky.
V roce 1970 rodina emigrovala do
Hamburku. Tam Jelena maturovala, samozøejmì v nìmèinì, a zaèala studovat. Ve
studiu pokraèovala v Izraeli, nauèila se ivrit a v roce 1977 se vdala za Izraelce Šaloma Lappina pùvodem z Kanady. V Izraeli
zaèala psát pod jménem Elena Lappin.
Její otec, pøekladatel a tlumoèník Semjon Biller, byl èlenem pražské židovské
obce (zemøel v Hamburku v roce 2017),
matka Raisa (Rada) Biller (rovnìž èlenka
ŽO v Praze) je spisovatelka, žije v Hamburku.
vt
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SENZACE SE NEKONÁ
Gallimard vzdal vydání antisemitských pamfletù F. Célina
Ještì v prosinci minulého roku to vypadalo na literární senzaci, tøebaže ponìkud kontroverzní. Dnes již 105letá vdova po slavném francouzském spisovateli
Louisi-Ferdinadu Célinovi Lucette Destouchesová dala souhlas k otištìní jeho
tøí antisemitských pamfletù poprvé vydaných v letech 1937–1941.
POLEMICKÉ TEXTY
Kritické vydání textù Bagately k masakru (1937), Škola mrtvol (1938) a Z ostudy kabát (1941) mìlo vyjít v letošním
roce v nakladatelství Gallimard ve slavné edici Les Cahiers de la NRF pod souhrnným názvem Polemické texty (Ecrits
polémiques). Èeský ètenáø má možnost
pøeèíst si vìtšinu Célinova díla díky vynikajícím pøekladùm Anny Kareninové
a Jaroslava Zaorálka. Pamflety však ne.
Kareninová se rozhodla je nepøekládat
„pøedevším pro jejich protižidovské výpady, ale také protože sám Céline jejich
nová vydání po válce zakázal“.
Podle šéfredaktora nakladatelství
Antoina Gallimarda mìlo být plánované vydání kritické a nemìlo s texty
nijak sympatizovat. Pøedmluvu ke
knize mìl napsat nad jiné povolaný
spisovatel a literární historik Pierre
Assouline. Jednalo by se o první pováleèné francouzské vydání.
Na zaèátku ledna však šéfredaktor
Antoine Gallimard oznámil, že se nakladatelství rozhodlo od projektu upustit.
Své rozhodnutí zdùvodnil tím, že prozatím nenastaly podmínky, které by mu
umožnily tyto Célinovy texty s èistým
svìdomím vydat. „Ve jménu své svobodné nakladatelské vùle a toho, jak cítím svou dobu, tento projekt ruším,“
prohlásil Gallimard. Jako konkrétní dùvody uvedl metodologické nedostatky
edice a ještì pøíliš živou pamìt’.
ANTISEMITSKÉ PAMFLETY
Célinovy pamflety vyšly poprvé v letech 1937–1941. V obavì, že bude ve
Francii stíhán, se Céline po válce uchýlil do Dánska, kde strávil rok a pùl ve
vyšetøovací vazbì. Ve Francii byl mezitím v nepøítomnosti odsouzen k jednomu roku odnìtí svobody, propadnutí
poloviny majetku a k doèasné ztrátì

Francii ani distribuovat, takže se nìjakou
dobu zkrátka pašovalo a prodávalo na
èerném knižním trhu s patøiènou pøirážkou.
Když Célinova vdova na sklonku
minulého roku nakladateli Antoinu
Gallimardovi na vydání Célinových
pamfletù nakonec kývla, nakladatelství se rozhodlo pøevzít z kanadského
vydání velmi kvalitní kritický aparát.
Sestavil ho editor vydání a známý odborník na Célinovo dílo, profesor literatury 20. století na Univerzitì v Nantes a autor disertace o Célinových
pamfletech Régis Tettamanzi.

obèanských práv. V roce 1951 byl jako
veterán první svìtové války amnestován a mohl se vrátit do Francie.
Célinovy antisemitské pamflety,
mnohými oprávnìnì oznaèované jako
odiózní, nebyly ve Francii nikdy zakázané. Jejich vydání po válce bránil sám
Céline a od jeho smrti v roce 1961 až
donedávna jeho žena a dìdièka autorských práv, taneènice Lucette Destouchesová. Zároveò nebyl nikdy problém
najít je na internetu nebo si v antikvariátu koupit jejich staré vydání.
PROTESTY
K souhlasu s vydáním Destoucheso- Oznámený projekt však pøesto ve Francii
vou, která se ve svém vìku bála pøe- vzbudil øadu pobouøených reakcí. Frandevším hlasitého skandálu, pøesvìdèil couzská Rada pøedstavitelù židovských
její právník François Gibault. Jeho organizací vydala prohlášení, ve kterém
hlavním argumentem byla skuteènost, se uvádí, že texty pøedstavují nepøípustné
že nedávné znovuvydání neménì podnìcování antisemitské nenávisti. Serskandálního a zuøivì antisemitského ge Klarsfeld, pøedseda asociace Synové
pamfletu Trosky Luciena Rebateta a dcery deportovaných francouzských
(Bouquins, 2015) – „bestselleru“ Židù, oznaèovaný za „francouzského Wiez doby okupace – nevyvolalo žádnou senthala“, zase vyzval v èasopisu L’Obs
zásadní polemiku a to
k zákazu knihy, a doani pøesto, že náklad
konce nakladatelství
knihy zmizel z knihGallimard vyhrožoval
kupeckých pultù hned
žalobou. K protestùm se
první den po vydání.
postupnì pøidali také
Pøipravované vydání
historici Tal Bruttmann,
Célinových pamfletù
André Loez, Alya Aglamìlo být sice prvním
nová a Eric Fournier.
pováleèným na území
Jedním z mála, kdo pláFrancie, ale nikoli prvnované vydání knihy
ním ve francouzštipodpoøil, byl Henri Gonì. V roce 2012 totiž
dard, profesor literatury
všechny tøi pamflety
20. století na Sorbonnì
vyšly ve francouzštinì
a jeden z nejvìtších odv Québecu, v jednom
borníkù na Célinovo
svazku, pod oním dodílo. Øada historikù,
Obálka èeského vydání z roku 1939.
konale neutrálním námezi nimi napøíklad
zvem Polemické texty (Écrits polémi- Pierre-André Taguieff, Grégoire Kauffques), který chtìlo pøevzít i nakladatelství mann nebo Annette Beckerová, potom
Gallimard. Souèástí knihy byl i Célinùv vyzvali nakladatelství, aby pøípravu vydápamflet Mea culpa (a další tøi kratší tex- ní pøedalo pøedstavitelùm obce historikù.
ty), v nìmž se spisovatel po své cestì do
Plánovaným vydáním Célinových
Sovìtského svazu v roce 1936 na jedna- pamfletù se zabývala dokonce frandvaceti stránkách skepticky vyrovnává couzská vláda. Ke schùzce vyzval nas komunismem a perspektivou možností kladatele Antoina Gallimarda a Pierra
nápravy lidstva vùbec. Kanadský nakla- Assoulina vedoucí vládní Komise pro
datel mohl Célinovy texty vydat, protože boj s rasismem a antisemitismem Frév Kanadì trvají autorská práva jen pade- déric Potier. Chtìl se ujistit, zda kniha
sát let po autorovì smrti – oproti sedm- bude mít vyhovující kritický aparát,
desáti ve Francii. Kvùli zákazu Destou- a rovnìž navrhl, aby nakladatel pøíchesové se kanadské vydání nesmìlo ve pravu vydání svìøil mezioborovému
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kolektivu, ve kterém by byli i historici.
Ten to však bìhem schùzky odmítl
s tím, že z jeho pohledu mají texty pøedevším literární charakter a komentáø
literárního historika bude dostaèující.
To, že se nakladatel pøed vydáním knihy ocitl na kobereèku u vládního úøedníka, pøitom list Le Monde komentoval
jako „na francouzské pomìry znaènì
neobvyklou záležitost“.
ÚSTUP
Že Célinovy pamflety patøí k tomu nejhanebnìjšímu z dìjin francouzského
antisemitismu, se ostatnì domnívá
i sám šéfredaktor nakladatelství Antoine Gallimard: „Chápu a sdílím pocity
ètenáøù, které pøedstava takového
vydání z naprosto pochopitelných lidských a etických dùvodù šokuje, zraòuje nebo znepokojuje. To, že podléhají cenzuøe, však zároveò znemožòuje
objasnit jejich koøeny a jejich ideologický význam. Vzbuzuje to také nezdravou zvìdavost tam, kde by bylo
namístì zapojit kritické myšlení,“ citoval Le Monde Gallimarda ještì pøedtím, než padlo definitivní rozhodnutí
pamflety nevydat.
Podle anonymního zdroje Le Mondu se Antoine Gallimard, François Gibault a Pierre Assouline pøi rozhodování, zda knihu vydat, nebo ne, také
pùvodnì shodli na tom, že je dnešní
publikum dostateènì dospìlé na to,
aby si s takovými texty poradilo. Céline je podle nich takøka jednohlasnì
považován za velkého spisovatele
a situace, kdy není k dispozici celé
jeho dílo, je podle nich nenormální.
Ostatnì napøíklad Célinova korespondence, vèetnì jeho dopisù z období
okupace, vyšla v edici Pléiade nakladatelství Gallimard už v roce 2009.
Odpor veøejnosti se však nakonec
ukázal pøíliš silný a nakladatelství
Gallimard se rozhodlo od projektu
ustoupit. A v nejbližší dobì se pravdìpodobnì pokus o vydání Célinových
antisemitských pamfletù ve Francii
jen tak opakovat nebude. Tìm, kdo by
si je chtìli ve francouzštinì pøesto
pøeèíst, pak nezbývá, než si na èerném
trhu koupit kanadské vydání nebo trpìlivì èekat do roku 2032, kdy se práva na jejich vydání stanou veøejným
majetkem.
JAN MACHONIN

NA PAMÄT¡ NORIHO HARELA
V Bratislave a Košiciach spomínali na legendu izraelského letectva
Nori Harel nie je v Èeskoslovensku nezná- vzali predstavitelia Izraela a Slovenska
my. Po sametovej revolúcii 1989 prichád- (v Bratislave ve¾vyslanec štátu Izrael na
zal do Èeskoslovenska a Èeskej republiky Slovensku Zvi Vapni, v Košiciach bývaako propagátor èeskoslovensko-izrael- lý prezident SR Rudolf Schuster).
Nori Harel èasto opakoval, že bez pomoských vzt’ahov. Napriek tomu, že sa narodil v Nemecku a v roku 1949 emigroval do ci Èeskoslovenska Izrael by nevyhral svoj
Izraela, Èeskoslovensko považoval za svo- boj za nezávislost’ a že Èeskoslovensko
ju vlast’, lebo detstvo a roky dospievania bolo jedinou krajinou, ktorá v roku 1948
poskytla vojenskú pomoc Izprežil v Èeskom Tešíne. Bol
raelu. Historik Dr. Stanislav
legendou, s ktorého menom
Mièev, riadite¾ Múzea SNP,
sa spája budovanie izraelpripomenul historické okolského letectva.
nosti èeskoslovenskej vojenNori Harel (pôvodným
skej pomoci Izraelu. Vznik
menom Norbert Kurzberg)
štátu Izrael podporovalo konsa narodil roku 1929 v Necom štyridsiatych rokov
mecku v Bochume. V roku
v ÈSR celé politické spekt1934 utiekla jeho rodina
rum a tento postoj sa nezmez Nemecka do Èeskoslonil ani po prevzatí moci kovenska, do Èeského Tešína,
munistami vo februári 1948.
a krátko na to mu zomrela
V tom èase ministrom zahramama. Pred ïalšou hrozbou
nièných vecí bol Jan Masasa snažili s otcom emigroNori Harel v roce 1948.
ryk a štátnym tajomníkom na
vat’ cez Rumunsko do vtedajšej Palestíny. Na Ukrajine ich ale chy- ministerstve zahranièných vecí Vladimír
tili ruskí pohranièníci a za nedovolený Clementis, ktorí sa rozhodujúcou mierou
prechod hraníc boli poslaní do gulagu na podie¾ali na rokovaniach a realizácii pomoSibíri a neskôr do Kirgizska. Tam otec ci. Prvé rokovania sa zaèali v júli 1947, keï
zomrel na týfus a 14roèný Nori sa zaèal Židovská agentúra kontaktovala Vl. Cleprebíjat’sám. Všetko prekonal a po oslo- mentisa. Rokovali hlavne Ehud Avriel, nebodení a skonèení vojny sa vrátil do Teší- skorší ve¾vyslanec v Prahe, a Otto Felix. Je
na. Z ve¾kej rodiny prežil holokaust iba asi menej známe, že kvôli embargu OSN
bratranec Natan Bergman, ktorý mu po- bolo potrebné uzatvorené zmluvy tajit’,
mohol dokonèit’základnú školu, maturitu a preto boli podpísané pod hlavièkou Etióa kurz pilota v Liberci v rámci prípravy pie. Spôsoby utajenia a h¾adanie ciest vývozu, to boli úlohy, na ktorých sa podie¾ali
letcov pre izraelskú armádu.
V roku 1949 emigroval Norbert do Izraela osobne Masaryk i Clementis. V poèiatoènej
a zmenil si meno na Nori Harel. Vstúpil do fáze bola pomoc schva¾ovaná aj sovietskou
novovzniknutej izraelskej armády Hagana, vládou, ktorá videla vo vzniku štátu Izrael
lietal a pomáhal opravovat’lietadlá. Bol me- možnost’ vplývat’ na politiku na Blízkom
chanikom jedného z najlepších izraelských východe. Neskôr po politických zmenách
pilotov a neskoršieho prezidenta Izraela Eze- a smrti Jána Masaryka sa uskutoèòovala
ra Weizmana. Za svoje inovatívne postupy, vïaka vynachádzavosti Vladimíra Clemenkeï bol schopný so svojím tímom za 24 ho- tisa ako ministra zahranièných vecí. Takto
dín dat’do prevádzky poškodené lietadlo, bol v máji 1948, po vzniku štátu Izrael bola ešte
považovaný za opravárenského génia. V ar- uzavretá dohoda o výcviku letcov a leteckémáde slúžil viac ako 25 rokov a prepracoval ho personálu, na ktorom sa zúèastnil aj Nori
sa do pozície hlavného mechanika a inžiniera Harel. Na rôznych miestach v Èechách bolo
leteckých základní. Dosiahol hodnost’plu- vycvièených takmer 400 pilotov, výsadkákovníka a bol vyznamenaný viacerými rov a mechanikov, ktorí výrazne posilnili izvojenskými a štátnymi vyznamenaniami. raelské obranné sily.
Osobitný vklad vniesla do veèerov
V leteckom priemysle ostal pracovat’až do
svojho vysokého veku. Zomrel v roku 2013. výtvarníèka Sharon Freund, vnuèka pluNa Harelovu poèest’ sa v dòoch 17. kovníka Harela. Predstavila svojho deda 19. októbra 2017 v Bratislave a v Ko- ka prostredníctvom rodinných dokušiciach uskutoènili spomienkové veèery. mentov aj osobnými spomienkami.
PETER WERNER, JANA TESSEROVÁ
Záštitu nad obidvomi podujatiami pre-
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BDS POŠKOZUJE PALESTINCE
Profesor West argumentoval, že BDS pomùže Palestincùm. Já jsem tvrdil, že je
Debata o bojkotu Izraele v texaském Dallasu
poškozuje, nebot’zpùsobuje, že palestinští
Poèátkem prosince 2017 probìhla v Old Židé, kteøí emigrovali do Izraele – zemì, dìlníci ztrácejí práci ve spoleènostech,
Parkland Debate Center v Dallasu veøejná již Židé obývali nepøetržitì po tisíce let –, jako je SodaStream, která se musela pøedebata dvou amerických osobností. Týka- prchali ze zemí, v nichž je perzekvovali. místit ze Západního bøehu. Pøitom tato
la se hnutí BDS, které propaguje ekono- Nebyli tedy kolonialistiètí vyslanci tìchto spoleènost platila palestinským mužùm
mický, akademický a kulturní bojkot Iz- státù, osadníci jednající v jejich zájmu. Iz- a ženám (kteøí v továrnì pracovali spoleèraele. Téma debaty znìlo: „Hnutí pro rael naopak bojoval proti britské koloniální nì s Izraelci a Izraelkami) slušné mzdy.
bojkot, stažení investic a sankce (BDS) správì. Sionismus byl národnì osvoboze- Dodal jsem, že vedení palestinské samosprávy širší bojkot izraelpomùže dosáhnout øešení izraelsko-pales- necké hnutí židovského nároských výrobkù, umìlcù a akatinského konfliktu.“ Diváci mohli dát da, žádný kolonialistický
demikù proto neschvaluje.
svým hlasem najevo, zda se zadaným té- podnik. A v žádném pøípadì
West tvrdil, že BDS pøinutí
matem souhlasí, èi nesouhlasí; hlasovalo nejedná Izrael jako režim
Izrael, aby uzavøel mír s Pav Jižní Africe, kde menšina
se nejprve pøed debatou a pak po ní.
lestinci. Odpovìdìl jsem, že
Advokáta hnutí BDS pøedstavoval har- bílých vládla vìtšinì èerných,
Izrael se nikdy nedá vydírávardský profesor CORNEL WEST (nar. kterým bílí upírali základní
ním dotlaèit k tomu, aby
1953), jenž je známý jako levicový filo- lidská práva. V Izraeli mají
ohrozil svou bezpeènost, a že
sof a sociální aktivista, proslulý publikací Arabové, drúzové a køest’ané
Alan Dershowitz. Foto archiv.
Palestincùm brání v tom, aby
Race Matters (Na rase záleží) a též jako rovná práva a zastávají vysohiphopový zpìvák a herec. Jeho soupe- ké funkce ve vládì, v podnikání, v umìlec- svolili k ústupkùm, pøedstava, že získají
stát prostøednictvím ekonomického a kuløem byl význaèný právník dlouhá léta pù- ké a akademické sféøe.
V dobì, kdy Spojené národy rozdìlily turního vydìraèství.
sobící na Harvardu profesor ALAN
Palestinci získají svùj stát jen tehdy,
DERSHOWITZ (nar. 1938), obhájce Izraele mandátní Palestinu (Erec Jisrael) na „dva
a jeho práva na existenci, kritik trendu státy pro dva národy“, tvoøili Židé v Izra- když si sednou za jednací stùl a zaènou
používat na židovský stát dvojí metr eli vìtšinu, a jakkoli poèet arabských pøímo øešit situaci s Izraelem. Vyprávìl
a upírat mu právo na sebeobranu, a tím obyvatel od roku 1948 výraznì stoupl, jsem matèin oblíbený vtip o ortodoxním
i na existenci. Své názory na izraelsko- tvoøí vìtšinu i v souèasnosti. Ani situaci Židovi jménem Mojše, který se dennì až
palestinský konflikt shrnul v øadì publi- na Západním bøehu nelze rozhodnì srov- do svých osmdesáti let modlil, aby vyhrál
kací, pøedevším v textech The Case for návat s Jižní Afrikou, protože Palestinci v newyorské loterii. Když mìl 80. naromají právo volit si své vùd- zeniny, postìžoval si Bohu, že poøád nic
Israel èi The Case for Peace.
ce, kritizovat Izrael a ve nevyhrál. A Hospodin odpovìdìl: „MojPøed debatou mìli odpùrci
mìstech, jako je Ramalláh, še, musíš mi alespoò trochu pomoct: kup
BDS (a jejich advokát
nemá Izrael ani vojenské si lístek.“ Prohlásil jsem, že Palestinci èeA. Dershowitz) 93 hlasù, zakají, že „vyhrají“ stát, aniž by si „koupili
a policejní jednotky.
tímco jeho pøívrženci (tedy
lístek“ – jednali o kompromisním øešení.
C. West) 16; po ní DershoBDS NENÍ „HNUTÍ“
witzovi 36 hlasù pøibylo
West poté tvrdil, že BDS je NEVZDÁVAT SE
a Westovi 2 ubyly. Výmìnu
nenásilné hnutí a pøedstavu- Koneèné skóre debaty bylo 129 proti
názorù, která v kvìtnatém
Cornel West. Foto archiv.
je nejlepší zpùsob, jak pro- BDS a 16 hlasù pro. Odpùrci BDS tedy
provedení C. Westa zahrnula
klasickou protiizraelskou rétoriku a v po- testovat proti izraelské „okupaèní“ výraznì vyhráli. Nestalo se tak proto, že
jsem lepší diskutér než West – mluvil veldání A. Dershowitze jasnì formulované a osadnické politice.
Odpovìdìl jsem, že BDS není „hnutí“, mi pohotovì –, ale protože fakta, morálka
protiargumenty, lze zhlédnout na internetu
(pøi zadání slov cornel-west-alan-dersho- nebot’hnutí vyžaduje univerzálnost, jak i praxe mluví proti bojkotu, stažení inveswitz-mideast-debate). Svùj postoj proti tomu je u hnutí za práva žen, homosexuá- tic a sankcím. Hlavní je nevzdávat se
BDS shrnul Dershowitz pro televizní ka- lù èi hnutí za obèanská práva. BDS je an- a stále poukazovat na nespravedlivou taknál Fox News (foxnews.com/opinion), tisemitská taktika namíøená pouze proti tiku, která je vùèi Izraeli používána. Na
a z této stránky jsme je pøeložili a redakè- židovským obèanùm a zastáncùm Izraele. mnoha fórech – v Organizaci spojených
Bojkot Izraele a jeho židovských podpo- národù, v øadì amerických univerzit,
nì mírnì upravili.
(am) rovatelù zaèal døíve, než byla nìjaká v nìkterých èástech západní Evropy – to
„okupace“ nebo „osady“, a nabral na síle je jako vést útok do kopce. Ale pøesto je
právì ve chvíli, kdy Izrael nabídl, že to bitva, kterou lze u otevøených lidí
IZRAEL NENÍ JAKO JAR
Profesor West tvrdil, že Izrael je „kolonia- ukonèí „okupaci“ a výstavbu osad jako všech vrstev vyhrát. BDS v Dallasu prolistický“ stát a že apartheid na Západním souèást øešení dvou státù – øešení, které hrálo. Prohrálo i v partii s aktivistou za
bøehu je „horší“, než byl režim v bìlochy Palestinci odmítli. Pøipomnìl jsem, že pro lidská práva a šikovným øeèníkem v deovládané Jižní Africe; proto by Izrael mìl mnoho Palestincù je celý Izrael jedna vel- batní spoleènosti na Univerzitì v Oxfordu
být uvržen do stejné hospodáøské a kultur- ká „osada“. BDS není protest proti izrael- a prohrává soudní spory. A pokud bude
ní izolace, jaká pomohla pøivodit konec ji- ské politice. Je to protest proti samotné tato kauza úèinnì a poctivì vysvìtlována,
prohraje i v oèích veøejného mínìní.
hoafrického režimu. Odpovìdìl jsem, že existenci Izraele.
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IZRAEL: Slabé „dny hnìvu“
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jen palestinského tábora jako takového,
ale pøedevším palestinského narativu.
Autor to píše po vojensku direktnì:
USA nejen uznaly Jeruzalém za hlavní
mìsto Izraele, ale i zcela narušily konvenci, že problematický palestinský narativ –
odmítající existenci židovského národa
i jeho suverénní a historický vztah k Zemi
Israel – nesmí být napadán. Trumpùv krok
podrobil testu mýtus obávané arabské ulice a prokázal, že není opodstatnìný.
Bezpeènostní expert Kuperwasser ale
konèí výstrahou pro Izrael a jeho politiku. V kruzích pravice prý roste touha
využít nynìjší slabosti Palestincù k rozvoji výstavby na Západním bøehu. Ten
trend je nebezpeèný a Izrael by mohl
poškodit už tím, že by opìt posílil Palestince a jejich narativ.

I symbolické události èi gesta mívají znaèné na arabský svìt. Arabští a muslimští pøidozvuky. Ty pak mohou ukázat nepovšim- stìhovalci v Evropì prosazují politické
nuté trendy. K takovým gestùm patøil pro- názory aktivnìji než ti, kteøí zùstali doma.
jev amerického prezidenta Donalda Trumpa Evropské zemì respektují obèanské svoz 6. prosince, kdy oznámil, že USA uznají body, dovolují nenásilné protesty, a dokonce i jisté druhy násilí trestají velmi
Jeruzalém za hlavní mìsto Izraele.
Na jednu stranu šlo o prosté uznání rea- mírnì. Proto se Arabùm a muslimùm žijílity trvající už 70 let. Ale na druhou stranu cím v zemích, jako je Švédsko, otevírá damá samo slovo Jeruzalém natolik tøaska- leko vìtší svoboda k protestùm než jejich
vý potenciál, že to téma v minulém Rch protìjškùm v zemích Blízkého východu.
Proè ve srovnání s tím vybledly „dny
obsadilo èelné místo. Upøímnì øeèeno
i v oèekávání, že Trumpùv krok rozpoutá hnìvu“ v arabských zemích, napsal list The
vášnì, støety a politické spory. To vše se New York Times. Citoval Ašrafa Cholího,
stalo, ale – a to je nový, neèekaný a pøe- kapitána egyptské tajné služby, jenž na adkvapivý poznatek – v daleko menší míøe, resu moderátorù státní televize øekl: „My to
než se pøedpokládalo. Právì to je dobrý rozhodnutí, tak jako naši arabští bratøi, oddùvod, proè se k „pøípadu Jeruzalém“ soudíme. Ale pak se stane realitou. Palestinci vzdorovat nemohou a my do války jít KOMU VÙBEC VÌØIT
a jeho dozvukùm vrátit.
Dùvodù je víc a najdeme je v rùzných nechceme. Sami máme problémù dost.“ Argumenty z arabského pohledu nabízí
reakcích. V reakcích Izraele, arabského Televize se prý má postarat spíše o to, aby web The Hill. Haisam Hassanein (Ústav
pro blízkovýchodní politiku ve Washingtoa muslimského svìta (vèetnì „arabské uznání Jeruzaléma diváci pøijali jako fakt.
I proto se v Evropì demonstrovalo nu) a Wesam Hassanein (Škola mezinárodulice“) i Evropy (vèetnì její muslimské
komunity). To vše se ponìkud vymyká volnìji. Ba s ochranou. Jak uvádí The ní služby pøi Americké univerzitì ve Washingtonu) píší, že mdlá
z oficiálních reakcí
reakce na Blízkém výIzraele, USA a EU,
chodì nemohla pøeo kterých jsme psali
kvapit. Odehrály se
už v lednu.
protesty v nìkterých
S odstupem lze øíci:
arabských metropohlavní novinka a polích, ale scházela jim
znatek spoèívá v tom,
silná úèast i nadšení,
že reakce arabského
jež by je udrželo v choi muslimského svìta
du. Z Gazy bylo odpábyly málo bouølivé
leno nìkolik raket. Ale
a pøedevším málo vyto je prakticky vše.
trvalé. Že palestinské
Je to velký posun.
téma už není tak pevDonedávna se chlubili
ný svorník (sunnitù
schopností mobilizovat
a šíitù, Arabù a Nearamasy pro vìc Palestinbù, tradièních monarcù tøi rùzní hráèi – osa
chií a nacionalisticPøistìhovalci v Evropì prosazují své politické názory aktivnìji než doma. Protest v Haagu. Foto archiv.
vedená Íránem, sunnitkých režimù), jak
donedávna bylo. Ten svorník už nefungu- Jerusalem Post, vídeòská policie stíhá ští islamisté i arabští nacionalisté a levièáci.
tøi proizraelské aktivisty, kteøí na de- Právì tito aktéøi ale za uplynulých sedm let
je, a pokud ano, tak jen krátkodobì.
monstraci Palestincù – notabene na pro- ztratili v arabském svìtì vliv i vìrohodnost.
test kvùli protižidovským heslùm – má- Írán a jeho spojenci bojují v Sýrii za Asadùv
ODSOUDÍME TO, ALE...
Rozdíly rozebírá Noah Feldman v èlánku vali izraelskou vlajkou. Za to po nich režim, èímž se v oèích sunnitù stali hrdloøezy. Svým zpùsobem podobnými, jakými
pro agenturu Bloomberg. Hlavnì rozdíly vymáhá pokutu 100 eur.
Strategický pohled volí Josi Kuperwas- jsou sami sunnitští džihádisté typu Islámskémezi reakcemi muslimù na Blízkém východì a v Evropì. I to, že protesty musli- ser na webu Israel Hajom. Není divu, je ho státu. A destrukce celých státù, Sýrie, Limù ve Švédsku byly bouølivìjší než tøeba to mediálnì aktivní generál, bývalý ana- bye a Jemenu, vzala vìrohodnost i sekulárv Egyptì. Vždyt’ právì v Göteborgu se lytik vojenské rozvìdky. Reakce na ním arabským nacionalistùm.
Autoøi to shrnují následovnì: Blízký
protestující pokusili zapálit synagogu, Trumpovo gesto podle nìj ukázaly dva
právì v Malmö volali po vlastní intifádì trendy. Zaprvé zmìnu v postoji svìtového východ, jaký existoval do roku 2011,
spoleèenství (pro odsuzující rezoluci není tím dnešním. Pokud to pozorovatea støílení Židù.
To, co se dìje ve Švédsku, píše Feld- v OSN hlasovala jen 128 státù, i když tu- lé uznají, lépe pochopí dùsledky americman, odráží demografické zmìny i psy- recký prezident Erdogan jich oèekával kého rozhodnutí o Jeruzalému.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
chiku. „Arabská ulice“ už není omezena pøinejmenším 160). Zadruhé oslabení ne-
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MALÍ A OSAMÌLÍ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

„Bojíme se vnìjšího svìta, bojíme se Evropské unie, nikomu nevìøíme, máme
pocit, že nás všichni chtìjí ošidit, neumíme jednat, neumíme jazyky, abychom
nìco vyjednali v Evropské unii. Premiér
Sobotka bloudil sám v tìch halách v Bruselu, zatímco všichni se spolu mohli bavit, Chovanec jakbysmet. Co si budeme
povídat, nejvíc se toho dojedná pøi neformálních hovorech, pøi veèeøi... Radši ze
všech dìláme nepøátele. To je neskuteènì
radikální zmìna. Pøed válkou jsme byli
národnostnì nejpestøejší stát v Evropì,
a to se Slováci poèítali dohromady s Èechy jako èeskoslovenský národ. Nìmci
zlikvidovali Židy, Rusíny jsme odevzdali, Nìmce jsme vyhnali a rozchodem se
Slováky pøišli i o šest set tisíc Maïarù.
Teï jsme sami, malí a osamìlí,“ citují
Britské listy.cz Petra Pitharta. (9. 1.) !!
V sobotu 6. 1. ve vìku 110 let zemøela
v maïarském mìstì Sopron Elza Brandeiszová, která za druhé svìtové války
ukrývala rodinu George Sorose, amerického finanèníka maïarského pùvodu.
Brandeiszová zachránila za války životy
nìkolika Židù. Tato taneènice a uèitelka
tance schovala Sorosovu rodinu ve svém
letním domì v obci Balatonalmádi. Miliardáø Brandeiszovou pozdìji finanènì
podporoval a vzpomínal na ni jen v dobrém. „Pocházela z vìøící køest’anské rodiny a její víra ji motivovala k záchranì
Židù,“ citoval Sorose server BorsOnline.hu. Po druhé svìtové válce se Brandeiszová stala držitelkou ocenìní Spravedlivý mezi národy. (Novinky.cz 9. 1.) !!
Lesní høbitov ve Zlínì pùsobí, jako by
návštìvník skuteènì procházel lesem
a jen mimodìk míjel jednotlivé hroby.
Když jej v roce 1930 zaèal tehdejší starosta Zlína Tomáš Bat’a prosazovat, poèítal
s mnohem vìtším rozvojem mìsta, a proto
jej z dnešního pohledu silnì naddimenzoval. V té dobì bylo bìžné, že høbitovy
vznikaly buï jako obecní, tedy otevøené
všem bez rozdílu vyznání, nebo jen pro
èleny konkrétní církve. Lesní høbitov
sice kolaudovali jako obecní, pak jej ale
rozdìlili a levou stranu od hlavní ulice
vysvìtili pro potøeby øímskokatolické
církve. Tu druhou chtìli rozparcelovat
a rozdìlit mezi všechny v té dobì uznané
a ve Zlínì zastoupené církve, poèítalo se
i s ateisty. Ale zástupci církví se tehdy
dohodli, že radìji vytvoøí jediný spoleè-

ný prostor bez omezení. Zásadnì tím
usnadnili pohøbívání i tøeba situace, kdy
se rodina rozvìtví do rùzných církví,
a pak by nemohli její èlenové spoèinout
ve spoleèném hrobì. Do høbitova vèlenili
i židovskou èást. Mìsto mìlo nevelkou
židovskou komunitu, která své blízké pohøbívala buï v Holešovì, nebo Uherském Brodì. Na Lesním høbitovì pak
získala pozemek, na nìmž platila pravidla židovské víry. Dnes se tam už nepohøbívá, a je tam asi jen deset náhrobkù.
(MF DNES, 10. 1.) !! Obvodní soud pro
Prahu 1 se bude zabývat pøípadem Adama Bartoše. Šéf národní demokracie
podle obžaloby vydával protižidovské
knihy a ve svých projevech, èláncích
nebo komentáøích na internetu pøisuzoval Židùm pouze negativní vlastnosti. Za
popírání genocidy a hanobení národa mu
hrozí až tøi roky vìzení. (ÈT 24, 11. 1.)
!! Tajemníka SPD na základì trestního
oznámení obèanského aktivisty provìøují
pro možné spáchání trestného èinu v souvislosti s jeho výroky, které mìly zaznít
na pùdì Poslanecké snìmovny. Údajnì mìl Židy,
homosexuály a muslimy
posílat do plynu – a zdá
se, že policie je odhodlaná dopátrat se pravdy.
Jak se nám podaøilo zjistit ze zdrojù blízkých vyšetøování, podat vysvìtlení už bylo minimálnì
šest svìdkù. Rozložení
jejich svìdectví by mìlo být následující:
dva pøímo u incidentu nebyli, dva tyto
konkrétní výroky buï pøímo neslyšeli,
nebo je nemohou pøesnì potvrdit – a dva
je údajnì potvrdili v plném rozsahu. Jak
se nám podaøilo zjistit, vyšetøovatel pøed
nìkolika dny byl i v prostorách Poslanecké snìmovny, zøejmì zdokumentovat
„místo èinu“. Na lehkou váhu pøípad nebere ani sama strana SPD – dá se tak usuzovat z toho, že pøedseda Tomio Okamura
podle našich informací svému blízkému
spolupracovníkovi platí kvalitního advokáta. Jedno je nicménì jisté – o celé kauze jsme neslyšeli naposledy. (Security
magazín.cz) !! Pøedposlední lednovou
nedìli, 21. ledna 2018, uplyne pøesnì
155 let od chvíle, kdy byla slavnostnì
otevøena synagoga ve Kdyni. Synagoga
byla postavena místní židovskou nábo-

ženskou obcí v letech 1862–1863 v tehdy
oblíbeném pseudorománském stylu. Po
válce byla synagoga v užívání Èeskoslovenské církve husitské a z rabínského
bytu se stal farní úøad. Po roce 1990 hrozila synagoze pro zmìnu pøemìna na
hospodu. Naštìstí pøešla do majetku
mìsta Kdynì, byla opravena a dnes slouží nejen k pøiblížení židovského života na
Kdyòsku, ale také jako koncertní prostor,
nebot’má jedineènou akustiku. Snad nejvìtší zajímavostí kdyòské synagogy je
znovu vybudovaná rituální lázeò mikve
s pùvodním pramenem podzemní vody
a dvojicí schodišt’ – „èistým“ a „špinavým“. Návštìvníkùm i posluchaèùm se
naskytne možnost prohlédnout si v hlavním sále pùvodní interiér ze šedesátých
let 19. století. Všichni zájemci se mohou
zastavit v kdyòském turistickém informaèním centru, kde na nì èekají prùvodci, kteøí je synagogou rádi provedou.
(Domažlický deník, 20. 1.) !! „Vladimir
Semjonoviè Vysockij byl po otci Žid, a to
je pro pochopení jeho textù, postojù
i vnitøních traumat zásadní. Tíhnul ke koøenùm svého židovského otce a jidiš èasto slýchal v Kyjevì, kam jezdil na prázdniny. Pozdìji se ve svých písních
nejednou vrátil k židovskému folkloru,“ zaznìlo
v poøadu k nedožitým Vysockého osmdesátinám na
ÈRo Plus. (25. 1.) !! „Pøi
pojmu ,obìti holokaustu‘
mi nenaskoèí v mysli
pøedstava plynových komor a dalších zvìrstev,
ale evianská konference,
která se konala na bøehu
Ženevského jezera v èervenci 1938, taky
už to bude osmdesát let. Pøedstavitelé
šestnácti státù (pozvaní z dalších šestnácti státù nepøijeli, aby nedráždili Hitlera)
na ní jednali o pøijímání židovských
uprchlíkù z Nìmecka a Rakouska. V té
dobì jich bloudilo Evropou už pøes 200
tisíc. Jediný stát, který projevil ochotu
pronásledovaným Židùm pomoci, byla
Dominikánská republika. Ta v Evianu
nabídla, že pøijme až 100 tisíc Židù. Její
zástupce však nedodal, že jen málokdo
z nešt’astníkù pronásledovaných nacisty
bude moci splnit více než nároèné vstupní podmínky. Dopadlo to tak, že do Dominikánské republiky pøijelo osm set židovských uprchlíkù. Kdyby byly tehdy
ony státy vstøícnìjší, mohlo být obìtí holokaustu ménì. Kdyby…“ (LN, 26. 1.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Bergmanna (15. 2. 1913 Praha – 22. 1.
2014 New York). Narodil se v pražské nìmecko-židovské rodinì, jeho otcem byl
V minulém èísle jsme opomnìli zmínit vý- pøední židovský intelektuál, sionista, zaroèí slepého básníka, spisovatele, hudební- kladatel a první øeditel Národní univerzitní
ho kritika a dramatika Oskara Bauma. Na- knihovny v Jeruzalémì Hugo Samuel
rodil se pøed 135 lety, 21. ledna 1883, Bergmann (1883–1975). Celá rodina se po
v Plzni. V dìtství oslepl, strávil osm let na první svìtové válce pøestìhovala do Palesžidovské škole pro slepce Hohe Warte ve tiny a usadila se v kibucu. Právì kibuc poVídni, poté se živil jako varhaník v Jeruza- zdìji vyslal Martina na studia zemìdìlství
lémské synagoze a domácí uèitel hudby. do USA, kde posléze natrvalo zakotvil.
Pøispíval cenìnými hudebními kritikami do Bìhem studií na univerzitì v Berkeley se
listu Prager Presse a psal prózy, v nichž zo- zaèal zajímat o psychologii (pøedevším
brazil vnitøní svìt nevidomých; vìnoval se dílo Sigmunda Freuda), což pøedurèilo
též osvìtovým pøednáškám. Aè je dnes té- jeho další zamìøení. Bìhem druhé svìtové
mìø zapomenut, patøil k blízkým pøátelùm války pracoval pro americkou armádu
a poskytoval psychoFranze Kafky a roku
logickou pomoc pøe1931 získal Èeskosloživším. Po válce se
venskou státní cenu za
usadil v New Yorku
literaturu za román
a zaèal se intenzivnì
Písmo, které nelhalo.
vìnovat psychoanalýSvou slepotu nesl velze. Napsal øadu knih,
mi stateènì a nesentimj. se vìnoval psychomentálnì. Reiner Stach
logickému pohledu na
ve své biografii Franze
holokaust, lásku, dìjiKafky píše následující:
ny a náboženství. Byl
„Nebylo mu zrovna
i autorem èlánku, ve
pøíjemné, když Brod
kterém
reflektoval
ve svých recenzích až
psychologické dopady
pøíliš èasto vychvaloteroristických útokù
val ,slepého básníka‘,
z 11. záøí 2001. Vedle
a ve dvacátých letech
toho pøednášel na
byl št’astný, když èleNewyorské univerzitì
nùm poroty jedné litePsychoanalytik Martin Bergmann. Foto archiv.
a tamtéž získal proferární ceny pøi posuzování rukopisù, aniž znali autora, nebylo nic suru z psychoanalýzy a psychoterapie.
Zajímavé je, že profesor M. Bergmann
nápadného. Nejradìji – i když se to prakticky nedalo provést – by byl se svou slepotou se objevil v nìkolika filmech. Zmiòme
zacházel jako se záležitostí soukromou.“ snímek Woodyho Allena Zloèiny a poklesNestaèil sice vèas emigrovat pøed nacis- ky, do kterého režisér vložil útržky jeho
mem, ale unikl alespoò smrti ve vyhlazova- pøednášky o „paradoxech lásky“, již procím táboøe – zemøel po operaci v židovské náší jistý pozapomenutý „profesor Louis
Levy“, o nìmž se hlavní hrdina chystá nanemocnici 1. bøezna 1941.
Pøed 125 lety, 11. února 1893, byl vydán toèit dokument.
Pøed 10 lety, 1. února 2008, zaèal praasanaèní zákon, na jehož základì byla
v Praze provedena asanace Josefova a èásti covat Ústav pro studium totalitních reStarého a Nového Mìsta. Jejím cílem bylo žimù (ÚSTR). K jeho základní náplni
uèinit èeskou metropoli hygieniètìjší a mo- patøí vìnovat se obdobím nacistické a kodernìjší. Pøipomeòme, že bourání padla za munistické totality. Kromì doby nesvoobìt’øada vzácných domù a velká èást Ži- body v letech 1938–1945 zpracovává
dovského Mìsta vèetnì tøí starobylých sy- souèasnì další okruhy, které též zahrnují
nagog (Cikánovy, Nové a Velkodvorské), židovská témata. Nejnovìji pracovníci
byla též zmenšena plocha Starého židovské- ÚSTR prezentovali v publikaci Èechoho høbitova. Zmizelo témìø 470 domù i celé slováci v Gulagu výsledky bádání na toto
ulice (Rabínská, Masaøská èi Støelná), byly téma (projekt jsme pøedstavili v Rch
postaveny stovky budov a vznikla Paøížská 10/2017); podíleli se též na vydání vzpotøída. Proti nesmyslnému nièení vzácných mínek Heleny Frischerové (viz Rch
domù se zvedla vlna odporu, Vilém Mrštík 1/2018), Gerharda Scholtena èi práce
sepsal roku 1897 manifest Bestia trium- o hudbì v koncentraèních táborech. Nejphans. Asanaèní zákony platily pùl století novìji vydává ÚSTR reportážní texty
Pavla Tigrida pod názvem Volá Londýn.
až do dubna 1943.
Dne 15. února si pøipomínáme 105. vý- Ze zákulisí èeskoslovenského vysílání
(ra, am)
roèí narození psychoanalytika Martina z Londýna.
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ZEMØELA EVA ŠTICHOVÁ
(1927–2017)
Souèástí výukových programù pøipravovaných vzdìlávacím
oddìlením Památníku Terezín
pro èeské školy
jsou i besedy s pamìtníky a jejich
vzpomínání na
prožitky z doby nacistické perzekuce. Jednou
z pamìtnic bývala po léta nedávno zesnulá paní
EVA ŠTICHOVÁ (27. èervna 1927–5. listopadu
2017). Již ve svých patnácti letech v Praze se zapojila do odboje a v ilegální èinnosti (s ohledem
na možnosti dospívající dívky) pokraèovala
i v terezínském ghettu, v odboji pùsobil i její
manžel. Paní Štichová umìla mladé posluchaèe
zaujmout a dávala studentùm pøíklad, aby nebyli
lhostejní k negativním jevùm ve veøejném životì kolem sebe.
Pedagogický um paní Štichové ocenila
i profesorka Monika Stehlíková z Gymnázia
Na Mikulášském námìstí v Plzni: „Bylo znát,
že bývala uèitelkou, mluvila s dìtmi lehce
a pøirozenì, s šarmem a smyslem pro humor.
Skvìle dokázala odhadnout, na co staèí osmnáctiletí a na co dosáhnou mladší, sama se
jich èasto ptala a vyprávìla neuvìøitelnì
poutavì. Ohlas u dìtí byl ohromující.“ Poslední besedu absolvovala 22. záøí 2017, kdy
se v Terezínì setkala se studenty bohumínského Gymnázia Františka Živného. Toto
setkání dnes pùsobí témìø symbolicky, nebot’
Bohumín byl rodným mìstem pamìtnice.
Pøi moderování besed s paní Štichovou
jsme se dostali i k její velké divadelní lásce –
E. F. Burianovi, jehož pøedstavení vidìla už
pøed deportací do Terezína, a pak po válce.
V tomto divadle pùsobili i dva známí vìzni
terezínského ghetta – skladatel a pianista Karel Reiner a spisovatel a režisér Norbert
Frýd. Když se dozvìdìla, že spolupracuji na
oživení jejich prací z doby okupace, pásma
pro dìti ze židovských sirotèincù Kvìtovaný
kùò a staroèeské høe Esther, zprostøedkovala
mi kontakt na dcery Karla Reinera.
Její další umìleckou láskou byla osobnost
a dílo Josefa Èapka, hlavnì kvùli nìmu se zajímala o expozici umìní Památníku Terezín. Naposledy ji u nás zaujala didaktická výstava Školákem ve váleèných letech. S humorem sobì
vlastním ji okomentovala, že teï už ani nebude
tøeba vzpomínek pamìtníkù. Byla pozornou
posluchaèkou. Pokud jí kdokoli z kolegù jen
naznaèil zájem o nìjaké téma, pøivezla pøi další
návštìvì k dané problematice nìjaký èlánek, literaturu apod. Tak na ni i vzpomínáme: jako na
citlivou, vzdìlanou a velmi silnou osobnost, jež
mìla co øíci i dnešnímu svìtu a mladým lidem.
PAVEL STRAKA
Vzdìlávací oddìlení Památníku Terezín
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Iva Steinová
JISTEBNICE
Pamìt’židovských náhrobních kamenù
! Po prùvodcích høbitovy v Nové Cerekvi,
Telèi, Kamýku nad Vltavou a Jindøichovì
Hradci vychází v edici Even zikaron další
formátem malá, ale obsahem a zpracováním významná brožurka o jistebnickém židovském høbitovì. Zahrnuje detailní údaje
o jeho náhrobcích, o zajímavých osobnostech zde pohøbených a pøedstavuje nìkolikasetletou historii rodiny Katzù, která se
v tomto malebném mìsteèku na Táborsku
významnì podílela na ekonomickém, spoleèenském a kulturním dìní. Publikace
upozoròuje na další specifika høbitova (kohenská branka, kamenná deska tahary).
Brožurka obsahuje mnoho fotografií a plán
høbitova. Odbornou spolupráci autorce poskytl Daniel Polakoviè z pražského Židovského muzea. Knihu lze zakoupit v Jistebnici na tìchto místech: na námìstí
v obchodì Sluneènice (Marie Bechyòová),
v Hospùdce Na Hradì a v hostinci a penzionu U Rezkù, a též v Milevsku, ve zdejším
mìstském muzeu (Klášterní 557).
Vydal Okrašlovací spolek Jistebnice za
finanèní podpory Nadace ŽOP a spoleèenství Regula Pragensis. Èeská a anglická
verze, 44 stran, fotografie, dop. cena 80 Kè.
David Jan Novotný
SOUKROMÁ HISTORIE
PÁTÉ ÈTVRTI A OKOLÍ
! Koncem roku 1951 se autor s rodièi pøistìhoval do nìkdejší Páté ètvrti, tj. bývalého
Josefova, Židovského Mìsta, dnes souèásti
Starého Mìsta pražského, kde od té doby
žije. Déle než pìtašedesát let tedy sleduje
promìny této ètvrti, jíž procházely dìjiny,
nucenì èi dobrovolnì rozjásané prùvody,
politici, prezidenti, dvojí okupantská vojska, radosti i smutky. V sedmi kapitolách
své soukromé historie, mapujících jednotlivá desetiletí, autor vzpomíná na své dìtství,
na rodinu, na spolužáky a kamarády, na dìtské hry v ulicích, na významné osobnosti,
které zde žily, i na ty, kteøí zmizeli nebo se
v prùbìhu let pøistìhovali.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2018. 404 stran, dop. cena 450 Kè (v e-shopu nakladatelství 360 Kè).
Peter Salner
ŽIDIA NA SLOVENSKU
PO ROKU 1945
Komunita medzi vierou a realitou
! Kniha Petra Salnera pøináší dosud neznámé poznatky z prostøedí židovských
náboženských obcí na Slovensku po druhé
svìtové válce. Autor pracoval s døíve nedostupnými archivy ÚZ ŽNO, které pøedstavují jediný a jedineèný zdroj poznatkù
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

o jejich vnitøním fungování a uspoøádání.
Tyto prameny mj. dokládají i snahu obcí
(o nìkdy marné) uchování zbytkù židovského kulturního dìdictví èi židovského
zpùsobu života v mnohých lokalitách na
Slovensku. Kniha poukazuje i na napjaté
vztahy mezi židovskou menšinou a stranickými a státními orgány.
Vydalo nakl. Veda v Bratislave roku
2016. 216 stran, dop. cena 19,5 eura.
VOLÁ LONDÝN
V KNIHOVNÌ VÁCLAVA HAVLA
! Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, P
1) zve dne 14. 2. od 19.00 pøedstavení knihy
s názvem Volá Londýn. Ze zákulisí èeskoslovenského vysílání z Londýna, již ke stému
výroèí narození Pavla Tigrida vydává Ústav
pro studium totalitních režimù. Kniha obsahuje už pozapomenutý reportážní text Volá
Londýn. V nìm zachytil prožitek váleèného
Londýna, BBC i èeskoslovenského exilu.
Text je doplnìn ukázkami Tigridových dosud
nepublikovaných relací pro váleèné vysílání
BBC a studií vìnovanou kontextu Tigridova
života ve váleèném exilu i osudùm Tigridových pøátel a souputníkù.
Titul uvedou a o Tigridovì práci i životì
budou hovoøit editor Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha), Petr Orság
(vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci) a další hosté.
JIØÍ SLÍVA
V GALERII ROBERTA GUTTMANNA
! Nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna v pražském Židovském muzeu
(U Staré školy 3, P 1) pøedstavuje dílo grafika a ilustrátora Jiøího Slívy. Byla uspoøá-

daná k jeho 71. narozeninám a zahrnuje
øadu kreseb, barevných litografií, leptù,
pastelù a nìkolik olejomaleb na jeho oblíbená témata Franz Kafka, Sigmund Freud,
Golem, židovské zvyky a symboly, biblické motivy, jakož i další práce inspirované
díly židovských spisovatelù.
Jiøí Slíva se po léta zabývá židovským
humorem a ilustrováním dìl Franze Kafky. Loni vyšla v Nakladatelství Franze
Kafky autorská kniha, zahrnující Slívovy
hlavní výtvarné práce inspirované osobností Franze Kafky, nazvaná My Cup of
Kafka (viz Rch 1/2018), jejichž výbìr je
zastoupen na výstavì. Výstava dále pøedstaví výbìr ilustrací z knih èesko-izraelské
spisovatelky Ruth Bondyové, které jsou
vìnovány jazyku, jménùm a zvláštním výrazùm èeských Židù. Dalšími oblíbenými
tématy Jiøího Slívy jsou variace na prostøedí kaváren a každodenního života, které jsou výraznì ovlivnìny absurdním humorem, jeho láskou k jazzu, vínu a tanci.
Výstava zaèíná 22. února, je pøístupna
dennì krom sobot a židovských svátkù.
KRESBY DÌTÍ
Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA
! Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze pøipravilo novou
putovní výstavu s názvem Motýla jsem tu
nevidìl. Kresby dìtí z terezínského ghetta.
Její ambicí je pøiblížit široké veøejnosti
prostøednictvím dochovaných dìtských
kreseb svìt tìch nejmenších, kteøí se stali bìhem druhé svìtové války vìzni v terezínském ghettu. Výstava vychází ze sbírky dìtských kreseb, které vznikly v období
necelých dvou let (1942–1944) díky pedagogickému pùsobení významné výtvarnice
Friedl Dicker-Brandeisové (1899–1944).
Putovní výstavy, které OVZK zapùjèuje
kulturním a vzdìlávacím institucím, se
tìší velké návštìvnosti, informace lze nalézt na www.jewishmuseum.cz/programa-vzdelavani/vystavy/putovni/.
Osobnost všestranné umìlkynì F. D.
Brandeisové pøipomíná v souèasné dobì (až
do 13. dubna) i výstava v Rakouském kulturním fóru na Jungmannovì nám. v Praze.
WINTERNITZOVA VILA
! Únorový program Winternitzovy vily
v Košíøích nabízí kromì možností návštìvy
komentovaných prohlídek i divadelní pøedstavení Odpolední èaj u Loosù (25. 2. od 17
hodin), pøednášky z dìjin umìní (Rudolf II.
a jeho doba, 12. 2.; Pieter Brueghel starší,
26. 2., pøednášky zaèínají v 18.00) èi výstavu klauzurních prací studentù ateliéru architektury na pražské UMPRUM. Aktuální informace o akcích a rezervacích naleznete
na www.loosovavila.cz.

25

VÌSTNÍK 2/2018

ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 14. 2. mezi námi uvítáme
PhDr. Vlastimila Vondrušku, CSc., historika a publicistu, zajímavého autora odborné a zejména populární historické literatury, jenž mj. napsal knihu Breviáø
pozitivní anarchie – analýzu stavu a vyhlídek souèasné naší i evropské spoleènosti.
! V úterý 27. 2. pøijde Jaroslav Dušek,
známý herec, úspìšný improvizátor a èastý
mystifikátor.
! Kavárna je pøístupna jako vždy od
14.30, program zaèíná v 15.30. Pøipravil
a moderuje Honza Neubauer.
PURIM 5778
! Pražská židovská obec srdeènì zve na
tradièní purimovou veselici, letos s názvem Purim gala.
Koná se ve støedu 28. 2. od 20 hodin ve
velkém sále Židovské radnice (Maiselova
17), sál, kavárna a bufet jsou pøístupné od
19 hodin. Moderuje Viktorie Hásková, program zahájí vrchní pražský rabín David Peter. Program: Purim špíl divadla Feigele,
žonglérské vystoupení Bratøí v tricku, muzikálové hity Mariána Vojtka, klezmer, kapela
Rejbele a další. Nebude chybìt promenáda
masek a zábavné purimové soutìže.
Vstupenky jsou v pøedprodeji od 12. 2.
v pokladnì ŽOP (Maiselova 18, 2. patro)
a v den konání akce na místì. Cena 120 Kè;
dùchodci, studenti a k stání 70 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 6. 2. v 19.00: Nigun / Duo Jarmila Vlachová & Miroslav Vilímec. Koncert akordeonistky Jarmily Vlachové a houslisty
Miroslava Vilímce, bìhem nìhož zazní
mezi jinými i skladby J. Sulzera, G. F.
Händela, M. de Fally, A. Schnittkeho, J.
Achrona nebo E. Blocha. Vstupenky lze
zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru ŽMP (Maiselova 15), v síti Ticket Art a na webových
stránkách ŽMP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 8. 2. v 18.00: Mezi Prahou a Mariánkami. Dìjiny židovské pøítomnosti v èeských
zemích v 19. a 20. století jsou stále oblíbenìjším pøedmìtem výzkumu i v zahranièí,
jak mj. ukazuje edièní øada Nakladatelství
Lidové noviny Židé – dìjiny – pamìt’. Kniha Martiny Niedhammer Jen pro peníze? se
zabývá pìti podnikatelskými rodinami, vzešlými z pražského ghetta, publikace Mirjam
Triendl-Zadoff Napøesrok v Marienbadu
sleduje „ztracené svìty židovských kultur“
v západoèeském lázeòském trojúhelníku.
S M. Niedhammer a její kolegyní K. Èap-

KULTURNÍ
POØADY
kovou z Ústavu pro soudobé dìjiny v Praze
pohovoøí publicista P. Brod.
! 21. 2. v 18.00: Jindøich Mann: Lední
medvìd. Autorské ètení a prezentace nové
knihy Jindøicha Manna. Pøíbìhy se odehrávají v Praze, rozdìleném Berlínì a na karibském ostrovì a autor v nich nezapøe své literární pøedky: otce byla Ludvík Aškenazyho,
dìdeèka Heinricha Manna. Veèer probíhá
ve spolupráci s Pražským literárním domem
autorù nìmeckého jazyka. Vstup volný.
! 26. 2. v 18.00: Rabín Abraham Joshua
Heschel: mystik, filosof, prorok. Rabín
A. J. Heschel (1907–1972) patøí mezi nejvlivnìjší židovské myslitele druhé poloviny 20. století. V èeštinì zatím vyšla jen
jeho kniha Šabat (Academia, 2009), ale
nyní k ní pøibyly svazky Kdo je èlovìk?
(Oikoymenh, 2017) a Èlovìk hledá Boha
(Vyšehrad, 2018). O Heschelovì díle,
osobnosti i vlivu na židovské a køest’anské
myšlení 20. století pohovoøí religionista
prof. Pavel Hošek (ETF UK); konzervativní rabín Ronald Hoffberg a religionista,
judaista a pøekladatel Milan Lyèka
(FFUK). Moderuje redaktor nakladatelství
Vyšehrad a pedagog ETF UK F. Outrata.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Poøady zaèínají v 18 hodin, vstup je
volný.
! 7. 2.: Židé, pùda a... Akce! Izrael v zrcadle filmu – raná léta. Na charakteristiku
raných izraelských snímkù se ve své pøednášce v rámci cyklu Izrael 70 zamìøí absolventka oboru mediální a filmová vìda
na Telavivské univerzitì Ruth Hufnagel
Ben Hadar. Pøednáška je doprovázena bohatým filmovým materiálem.
! 14. 2.: Písnì z ghetta. Jidiš literatura ve
varšavském a vilenském ghettu za druhé
svìtové války. Pøednáška Petra Jana Vinše
z Centra pro studium holokaustu a židovské
literatury pøi FF UK pøiblíží prostøedí, kde
kulturní èinnost pøedstavovala svébytnou
formu odboje. Soustøedí se na literáty tvoøící v jazyce jidiš, jejichž práce se nìkdy zachovaly jen ve formì ukrytých rukopisù.
V èeských pøekladech zazní i ukázky z dìl
významných jidiš autorù spojených s ghettem, jako byl napøíklad Avrom Suckever.
! 19. 2.: Chava Pressburger – An artist’s
life characterised by war and violence
(Chava Pressburger – život umìlce charakterizovaný válkou a násilím). Chava
Pressburger (*1930) vyrùstala v rodinì
ovlivnìné židovskou i køest’anskou tradicí,

pøežila vìznìní v ghettu Terezín, po únoru
1948 emigrovala do Izraele, kde se stala
uznávanou umìlkyní. Holokaust, a zejména ztráta jejího milovaného bratra Petra
Ginze zavraždìného v Osvìtimi se silnì
odrazily v celém jejím díle. Stále nedocenìnou tvorbu umìlkynì pøiblíží nìmecká
historièka umìní Ilka Wonschik. V angliètinì. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe:
11. 2. ve 14.00: Arje slaví Nový rok stromù
(Tu bi-švat) a poví nám, jaké rostliny a plodiny se pìstují a používají v Izraeli. Prohlídka: Staronová synagoga. Vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Výstava na motivy stejnojmenné knihy Marka
Tomana ve výtvarném ztvárnìní Luboše
Drtiny. Do 28. 2.; po–èt 12–16, pá 10–12,
bìhem veèerních programù a po domluvì.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP v Brnì
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 17 hodin a vstupné èiní 30 Kè.
! 1. 2. : Philip Roth – Proti všem stereotypùm. Pøednáška amerikanistky Hany Ulmanové z FF UK se zamìøí na dílo amerického
židovského spisovatele a držitele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha. Pøednášející pøiblíží,
proè byl autor románù Portnoyùv komplex èi
Americká idyla naøèen z antisemitismu, jak
jeho dílo odráží prvky židovského humoru
a vùèi kterým stereotypùm se vymezuje.
! 8. 2.: Jáchymka, Užhorod, Kvìtušín.
Pøíklady tøí menšinových škol v pøedváleèném, váleèném a pováleèném Èeskoslovensku. Pøednáška Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy se uskuteèní
v rámci cyklu Køižovatky osudù. Židovská
komunita v Èeskoslovensku 1918–1968.
! 14. 2.: Vlasta Rut Sidonová – Jídelna Šalom a jiné židovské povídky z dnešní Prahy.
Autorské ètení Vlasty Rut Sidonové a následná beseda pøiblíží, jak vnímá atmosféru
každodenního života pražské komunity.
! 18. 2. v 10.30: Babylonská vìž. Dílna
pro rodièe s dìtmi od 5 let se uskuteèní
v prostorech sálu Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì
v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 20. 2.: Domy vìènosti VI: Brtnice, Velké
Meziøíèí, Tøešt’, Tøebíè. Helena Bretfeldová
pøedstaví ètveøici høbitovù na Vysoèinì.
Všechny se nacházejí v ostøe svažitém terénu, byly založeny v 17.–18. století a jejich
nejcennìjší náhrobky jsou barokního typu.
! 27. 2.: Purim. Pøednáška Kristýny Kuboòové z Ústavu religionistiky FF MU.
V únoru mùžete v sále OVK Brno
zhlédnout výstavu fotografií Jiøího Kovanice nazvanou Jak to vidím. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Studentské prezidentské volby: Na LŠ
probìhla dvì kola studentských voleb.
V rámci projektu Èlovìka v tísni se na škole
uskuteènily „studentské prezidentské volby“.
Projekt má za cíl pøiblížit politickou soutìž
studentùm a motivovat je k úèasti na obèanském životì. V prvním kole voleb studenti
volili takto: Jiøí Drahoš (43 procent), Marek
Hilšer (25 procent), Pavel Fischer (23 procent), Mirek Topolánek (9 procent), zbývající
kandidáti nezískali ani jeden hlas. Ve druhém
kole, které probìhlo až v termínu po reálném
prvním kole, zvítìzil Jiøí Drahoš se ziskem
bez jednoho hlasu sta procent.
! Projekt Škola: Pùlroèní projekt se chýlí
ke konci. Celkem žáci a studenti absolvovali ètyøi projektové dny, jejichž souhrnným
tématem byla Škola. Škola z nejrùznìjších
úhlù pohledù. Výsledky svého snažení
pøedvedou 1. února v Divadle u Hasièù.
! Pamìtní deska Hanì Epsteinové: V polovinì prosince byla ve vstupu ZŠ Sázavská
(na místì bývalé Vinohradské synagogy, poškozené roku 1945 a stržené roku 1951) odhalena pamìtní deska Hanì Epsteinové. H.
Epsteinová byla vychovatelka, která se starala pøed okupací i v jejím prùbìhu o nejmenší židovské dìti a šla s nimi až do
Osvìtimi, kde našla tak jako ony smrt. Pietního odhalení se kromì starostky a dalších
pøedstavitelù Prahy 2 zúèastnili Leo Pavlát,
Martin Šmok a Petr Karas. Naše studentky
Klára Kotmelová a Ema Ramdanová zde
zahrály krátkou skladbu, kterou složil další
student našeho gymnázia Atur Efrati.
! Maturitní ples Lauderových škol:
PROM NIGHT – Maturitní ples Lauderových škol se koná 1. bøezna v klubu
Roxy. Vstupenky bude možné zakoupit
v sekretariátu školy.
PROGRAM BEJT SIMCHA
! Ve støedu 21. 2. probìhne od 18.30
v Bejt Simcha (Maiselova 4, P 1) autorské
ètení Rut Sidonové s hudebním doprovodem Josefa Gušlbauera.
! Ivrit – hodiny hebrejštiny pro zaèáteèníky se konají každé úterý od 18.00; kurz
pro pokroèilé ve ètvrtek od 18.00; pro
støednì pokroèilé od 19.30; úvod do judaismu každé úterý od 19.45.
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 1. února od15.00: Abayudaya aneb
Židé na rovníku – vernisáž výstavy fotografií Ivany Nepalové.
! 4. února od 15.00: Nedìlní koncert – Martina Hévrová (housle) a Patrik Hévr (klavír).
! 25. února od15.00: Nedìlní koncert –
Martina Hévrová (housle) a Patrik Hévr
(klavír).
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

! 26. února od 14.30: Vzpomínka na Arnošta Lustiga – uvádí Václav Peter
a Hana Hnátová.
! Výstavy: Olda Pražan – obrazy (Synagogy – Zemì zaslíbená), Bob Rakušan –
knižní ilustrace, Co se do Obecních novin
nevešlo – fotografie Petra Balajky.

VÝZVA
! H¾adám kontakt na pána Petra Herzoga,
ktorý v roku 1977 uverejnil èlánok vo Vìstníku ŽNO v ÈSSR (bøezen, str. 6). Kontakt:
alexander.potok@gmail.com. Ïakujem.
ŽIDOVSKÉ DÌDICTVÍ
V BULHARSKU
! Do 9. 2. je v Galerii Skleòák (nám. Svobody, Praha 6) pøístupna výstava fotografií
Antoni Georgieva, vìnována 75. výroèí
záchrany bulharských Židù. Autor svými
snímky pøedstavuje kulturnì-historické dìdictví, které židovská obec v Bulharsku vytvoøila, a zároveò uvádí pravdìpodobné
okolnosti, díky kterým Bulhaøi ochránili své
židovské spoluobèany a sousedy v dobì šoa.
BUBENÍK UTSI ZIMRING
! Bìhem února vystoupí v Praze izraelský
bubeník Utsi Zimring. První koncert (2. 2.)
odehraje s norským kytaristou Perem Mathisem v jazz klubu U Staré paní. Podruhé vystoupí 3. 2. se svým triem U Malého Glena
a pražskou odyseu završí v Jazz Docku 6. 2.
spoleènì s Perem Mathisem a èeským pianistou Danielem Bulatkinem. Turné pak ukonèí
22. 2. na festivalu Jazzinec v Trutnovì.
JAK SE JÍ V IZRAELI
! Izraelský šéfkuchaø Noam Darom se v interaktivní pøednášce v pražském Ulpanu dne
28. 2. od 19.45 zamìøí na pùvod, vznik a vývoj izraelské kuchynì. Vstup èiní 260 Kè,
rezervace nutná (na www.ulpan.cz).
ERRATA
! Velmi se omlouváme paní Pavle Hermínì Neuner, kurátorce sbírky Rozhovory
s pamìtníky v Židovském muzeu v Praze,
že jsme zkomolili její podpis pod èlánkem
Tváøe a pøíbìhy. Uchování pamìti v židovském muzeu v Praze publikovaném v minulém èísle Rch na stranách 16–17.
! Dále se nám ozval ètenáø D. Korte s po-

známkou k lednové rubrice Kalendárium,
výroèí Gustava Schorche, a sice: „Lucretius
nenapsal esej, ale didaktický epos (v hexametrech) – výklad atomismu – a pøekládá
se O pøírodì.“ Za uvedení nesprávného
názvu se omlouváme.

ZA PETEREM AMBROSEM
Ze Slovenska pøišla smutná zpráva. V Bratislavì zemøel v necelých sedmdesáti letech
Peter Ambros. Narodil se v Trnavì v roce
1948, po roce 1968 emigroval do Izraele,
potom žil v Kanadì, øadu let v Nìmecku, po
roce 1990 nìkolik let v Praze, pak zase
v Nìmecku a nakonec ho celá ta složitá
pout’ pøivedla na zaèátek, na Slovensko, do
Bratislavy. Bìhem tohoto putování, vedle
nejrùznìjších èinností (byl mimo jiné tiskovým mluvèím dlouholetého pøedsedy
Ústøední rady Židù v Nìmecku Heinze Galinského) byla jedna vìc stálá. Tou byl
Ambrosùv setrvalý zájem o literaturu,
v podstatné míøe o židovskou literaturu, kterou èetl, rozumìl jí a zprostøedkovával ji
formou pøekladù tìm, kteøí ji v originálních
verzích èíst nemohou. Sestavil a pøeložil do
nìmèiny napøíklad soubor textù Literatur
aus dem jüdischen Osteuropa heute (Souèasná židovská literatura z východní Evropy, Babel-Verlag, Berlín 1992) nebo Golems leiser Atem (Golemùv lehký dech.
Souèasní židovští autoøi z Èech, Moravy
a Slovenska, Gollenstein, Blieskastel 2001).
Do nìmèiny pøeložil také Lustigùv román
Tma nemá stín (Finsternis wirft keine
Schatten, Mnichov 1994 a 1997), román
Vlasty Tøešòáka Minimax (Vitalis-Verlag,
Praha 1997) a spolu s W. Spitzbardtem hru
Arnošta Goldflama Zkouška. Z jidiš do èeštiny pak Cesty Binjumina Tøetího od Mendeleho Mojshera Sforima (Argo, 2001)
a z hebrejštiny do slovenštiny Sefer zikaron,
deníkové zápisky slavného bratislavského
rabína Chatama Sofera z poèátku 19. století.
Je také autorem nìmecky psané knihy Leben vom Blatt gespielt, životopisu Elišky
Kleinové, klavíristky, uèitelky hudby a sestry skladatele Gideona Kleina, která vyšla
i èesky pod názvem Život hraný z listu (GplusG, 2008). Poslední jeho vydanou pøekladatelskou prací byl Šábesový poklad, krásná
knížka, melancholický i zvláštním humorem prostoupený sled pøíbìhù klasika jidiš
literatury Jicchoka Lejbuše Perece, vydaná
v Bratislavì v roce 2016.
Místo posledního odpoèinku našel tento
nadaný a zajímavý svìtobìžník doma, na židovském høbitovì v Trnavì, vedle hrobu
svých rodièù. Kéž tam najde klid a pokoj, který mu nebyl èastým údìlem na tomto svìtì.
Tehi nišmato crura bicror ha chajim.
Amen.
(jd)
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ŽNO BRATISLAVA
Vo februári srdeène blahoželáme našim
èlenom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pani
Eva Bergendiová – 80 rokov; pani Eva Bihellerová – 70 rokov; pán Juraj Bock – 82
rokov; pani Zuzana Diamantová – 80 rokov; pán MUDr. Ladislav Ellinger – 60 rokov; pani Irena Galanová – 90 rokov; pán
Jozef Kopelmann – 71 rokov; pani Veronika
Kosíková – 78 rokov; pán Peter Munk – 65
rokov; pani PhDr. Zuzana Paliderová – 79
rokov; pán PhDr. Pavol Polák – 93 rokov;
pani DPI Agneta Schauerová – 70 rokov;
pani Valéria Slámová – 90 rokov; pani Marta Szilárdová – 95 rokov; pani Judita Šándorová – 82 rokov; pani Magda Šimková – 90
rokov; pani Dalma Špitzerová – 93 rokov;
pán Ján Štrasser – 72 rokov; pán Milan Valášek – 71 rokov, a pán JUDr. Ivan Werner –
72 rokov. Všetkým jubilantom prajeme
všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Vo veku 69 rokov zomrel pán Peter Ambros a vo veku 75 rokov pán Jozef Klein.
Zichronam livracha!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci február slávia sviatok svojich
narodenín: pani Dagmar Hrnèiarová, nar.
2.2. – 66 rokov; pani Eva Welwardová,
nar. 19.2. – 70 rokov; pani Marta Uhliarová, nar. 17.2. – 52 rokov; pán Ján Uhliar,
nar. 20.2. – 65 rokov, a pán Leopold Redlinger, nar. 22.2. – 77 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V mìsíci únoru oslaví narozeniny:
sleèna Sara Blau; nar. 17. 2. – 17 let, paní
Hana Fischer, nar. 17. 2. – 70 let; David
Joshua Ondra, nar. 16. 2. – 8 let; pan Alois
Plaèek, nar. 18. 2. – 81 let; pan Jan Rybáø,
nar. 17. 2. – 71 let; pan Petr Urban, nar. 9.
2. – 59 let, a paní Milada Winklerová, nar.
1. 2. – 69 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí vo februári slávia sviatok narodenín: pani Etela Bergerová – 61 rokov; pán Tomáš Borový – 72
rokov; pán Ladislav Burger – 69 rokov; pán
Štefan Kažimír – 66 rokov; pán Peter Kolár
– 67 rokov; pán Ervin Lowy – 63 rokov;
pani Eva Pavljuková – 71 rokov; pán Daniel
Riemer – 70 rokov; pani Mária Rzounková
– 71 rokov; pán Mikuláš Šimon – 80 rokov,
a pani Viera Veselová – 71 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V únoru oslaví životní jubileum: paní
MUDr. Ruth Potìšilová, nar. 3.2. – 85 let;
sleèna Kristýna Neumannová, nar. 5.2. – 13
let, a paní Helena Weil, nar. 22.2. – 69 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V únoru oslaví narozeniny: pan Petr
Bachrach, nar. 5.2. – 89 let; paní Helena
Esterkesová, nar. 14.2. – 92 let; pan Jindøich Goba, nar. 14.2. – 85 let, a paní Nora
Macurová, nar. 22.2. – 74 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že zemøely paní
Hana Olívková a paní Zuzana Skácelová.
Zichronan livracha!

ŽO DÌÈÍN
V únoru oslaví narozeniny: pan František
Comorek, nar. 10.2. – 59 let; pan Willy Elbert, nar. 21.2. – 51 let; pan Petr Malina, nar.
7.2. – 76 let; paní Michala Martinková, nar.
12.2. – 38 let, a pan Zdenìk Popper, nar.
24.2. – 70 let. Ad mea veesrim šana!

ŽO PLZEÒ
V únoru oslaví narozeniny: paní Iveta Èechová, nar. 8.2. – 50 let; pan Ing. Zdenìk
Roubíèek, nar. 12.2. – 66 let; sleèna Ester
Žáèková, nar. 14.2. – 14 let; David Žáèek,
nar. 14.2. – 13 let; paní RNDr. Ruth Hálová, nar. 26.2. – 92 let, a paní Eva Václavíková, nar. 27.2. – 85 let. Pøejeme hodnì
zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!

ŽO KARLOVY VARY
V únoru oslaví narozeniny paní Jana Novotná: dne 20.2. oslaví 44 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V únoru oslavují narozeniny: pan Petr
Brandeiský, nar. 6.2. – 88 let; pan František
Freimann, nar. 19.2. – 80 let; pan Aron

Chaplik, nar. 24.2. – 80 let; paní Vìra Jílková, nar. 1.2. – 96 let; paní Helena Klímová,
nar. 3.2. – 81 let; paní Vìra Milcherová, nar.
15.2. – 94 let; paní Alena Smolíková, nar.
9.2. – 80 let; pan Robert Stein, nar. 10.2. –
83 let; paní Soòa Stejskalová, nar. 3.2. – 93
let; paní Emma Šternová, nar. 10.2.– 95 let,
a paní Helena Valíková, nar. 5.2. – 87 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 22. 12. zemøela paní Eva Kleinová ve
vìku 94 let. Se zesnulou jsme se rozlouèili
26. 12. v obøadní síni NŽH, obøad provedl
pražský rabín David Peter.
Dne 6. ledna zemøela paní MUDr. Eva
Vaòousová ve vìku 91 let.
Ve vìku 75 let zemøel pan Vilmos Kent
(Kleinmann). Se zesnulým jsme se rozlouèili
25. ledna na Novém židovském høbitovì.
Zichronam livracha!
ŽNO PREŠOV
Vo februári sa životného jubilea dožívajú
títo èlenovia: pán RNDr. Anatolij Goldenberg – 71 rokov; pani Ing. Bianka Horváthová – 71 rokov; pani Erika Tomková – 68
rokov; pán Pavel Greguš – 61 rokov,
a pani Helena Martonová – 75 rokov. Jubilantom prajeme všetko najlepšie, ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci február slávia narodeniny nasledovní èlenovia našej obce: pani Klára Barancová – 63 rokov; pán Vladimír Bureš – 76 rokov; pán Tomáš Friedmann – 71 rokov; pani
MUDr. Iveta Kyse¾ová – 62 rokov; pán Vojtech Roth – 78 rokov, a Ing. Štefan Szabó –
67 rokov. Prajeme týmto našim èlenom pevné zdravie a ve¾a št’astia.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V únoru oslaví své narozeniny: paní Ivana Mertová, nar. 12.2. – 26 let, a pan Michael Lichtenstein, nar. 23.2. – 67 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
Prvého januára oslávila narodeniny pani
Helena Poriezová. Srdeène gratulujeme
a prajeme všetko dobré.
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V únoru oslaví své narozeniny paní Mgr.
Zdeòka Matièková, paní Vìra Novotná,
paní Hana Kumperová, paní Jana Krausová,
pan Mgr. Vladimír Matièka a pan Mgr. Pa¡
vel Tupek.
Všem jmenovaným pøejeme pevné zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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BRITÁNIE
VYZNAMENALA ZACHRÁNCE
Britská vláda vyznamenala v lednu u pøíležitosti Dne památky obìtí holokaustu
osm Britù, kteøí bìhem šoa pomohli zachránit tisíce židovských životù. Pøi ceremonii, jíž se zúèastnil i ministr zahranièí
Boris Johnson, byly pøedány medaile Britští hrdinové holokaustu potomkùm èi zástupcùm vyznamenaných, vìtšinou bývalých diplomatù. Patøí k nim britští
diplomaté John Carvell a sir Thomas Preston, kteøí vydali výjezdní víza témìø 1500
nìmeckým a litevským Židùm; Margareta
Reidová, která na pasovém oddìlení britského velvyslanectví v Berlínì vydala tisíce víz ohroženým Židùm; chargé d’affaires téže ambasády sir George OgilvieForbes, jenž tajné vydávání víz kryl.
K vyznamenaným in memoriam patøí
i Doreen Warrinerová a Trevor Chadwick,
spolupracovníci sira Nicholase Wintona,
kteøí pùsobili v Èeskoslovensku, a Otto
Schiff, zakladatel Jewish Refugees Committee, jež pomáhal mnoha z 60 000 Židù,
kterým se podaøilo uprchnout z Nìmecka
a Rakouska do Velké Británie.
FPÖ V RAKOUSKÉ VLÁDÌ
V prohlášení zveøejnìném v pùli ledna se
rakouská židovská obec distancovala od
Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a oznámila, že odmítá nadále pìstovat jakékoli
kontakty s jejími politiky, vèetnì jejích
ministrù a poslancù. Svobodná strana Rakouska se sice navenek od antisemitismu
distancuje, ale znaèná èást èlenù FPÖ,
vèetnì 20 z jejích 54 souèasných poslancù, patøí ke krajnì pravicovým studentským bratrstvùm, v nichž se pìstuje antisemitská ideologie, volá se po zákazu
košer porážek a usiluje se o zrušení protinacistické legislativy. Tato bratrstva požadují od svých èlenù dùkaz „árijského pùvodu“ a nikdy se nedistancovala od
antisemitských naøízení, která ve tøicátých
letech minulého století podpoøila. Èlenové
FPÖ pøitom získali v nové vládì klíèová
ministerstva, a to dopravy, vnitra a zahranièí (a také ministerstva sociálních vìcí
a infrastruktury). S ministry FPÖ odmítají
jednat i pøedstavitelé Izraele.
TATÉR Z OSVÌTIMI
Lale Sokolov, rodným jménem Ludwig
Eisenberg, mlèel až do stáøí o svém váleèném osudu, o jeho pøíbìhu vìdìli jen jeho
nejbližší. Byl totiž mužem, který od roku
1942 tetoval osvìtimským vìzòùm – tìm,
kteøí byli po pøíjezdu do tábora smrti shle-
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Doreen Warrinerová, 30. léta. Foto archiv.

dáni pøi selekci práceschopnými – èísla
na pøedloktí. Díky svému postavení se tìšil nejrùznìjším privilegiím a mnozí vìzòové ho považovali kolaboranta SS, ve
skuteènosti se však snažil svých výsad
použít k tomu, aby pomáhal jiným vìzòùm a dostal k nim pøídìly jídla navíc. Do
jedné z dívek, které tetoval èíslo, se zamiloval a po válce ji v Bratislavì vyhledal
a oženil se s ní. Pozdìji z komunistického
Èeskoslovenska uprchli a žili v australském Melbourne. Zemøel roku 2006 v devadesáti letech. Jeho váleèný pøíbìh zpracovala Heather Morrisová a kniha pod
názvem The Tattooist of Auschwitz (Tatér
z Osvìtimi) vyšla nyní v lednu v Austrálii.
PAMÁTKOVÁ OCHRANA
PRO VARŠAVSKÉ PODZEMÍ
Na základì iniciativy varšavského židovského muzea Polin, Židovského historického institutu, Muzea Varšavy, Polské
akademie vìd, varšavského památkového
úøadu a dalších institucí bylo navrženo,
aby podzemní oblasti pod bývalým varšavským ghettem získaly památkovou
ochranu. Zabránilo by se tak tomu, aby
mizely památky na ghetto, které se vykopou v rámci stavebních prací, ale nikdo se
jimi dále nezabývá.

LABOURISTÉ,
OBHÁJCI HIZBALLÁHU
Aè se britští labouristé po kritice médií
snaží proklamovat, že nejsou protiizraelskou stranou a ve svých øadách nestrpí
antisemitismus, jejich lednové výroky
a kroky tomu nenasvìdèují. Velkou pozornost a rozhoøèení vzbudil projev šéfa
této strany Jeremyho Corbyna, který se
v projevu ke Dni památky obìtí holokaustu dopustil stejného „nedopatøení“
jako pøed rokem americký prezident
Donald Trump. Zmínil sice miliony
tìch, kdo bìhem holokaustu zahynuli
a byli vyhnáni ze svých domovù, ale nikoli skuteènost, že drtivá vìtšina z nich
byli Židé. Podotkl sice, že je nutné porozumìt okolnostem, které umožnily
vzestup nacismu v Nìmecku, ale neøekl
nic o tom, že ústøedním bodem nacistické ideologie byl antisemitismus.
Labouristé v lednu také zablokovali
pokus britského parlamentu postavit
mimo zákon jakékoli kontakty s organizací Hizballáh. Británie stejnì jako Evropská unie rozlišuje mezi politickým
a vojenským køídlem Hizballáhu; zatímco jednání s militantní èástí odmítá,
kontakty s politickým nevyluèuje. Poslanci britské Dolní komory chtìli vylouèit jakoukoli komunikaci s touto teroristickou organizací na základì toho, že
Hizballáh sám se prohlašuje za jednotnou organizaci. Labouristé takový krok
odmítli s tím, že by zabránil „dialogu
a smysluplným mírovým jednání na
Blízkém východì“. Sám Corbyn roku
2009 prohlásil, že Hamás a Hizballáh
jsou jeho „pøátelé“.
(am, ztis.cz)
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