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Jankel Adler: Vousatý rabín, 1925�1928.
(K textu na stranách 12�13.)



ZASEDÁNÍ WJC V PRAZE
Zasedání výkonné rady Svìtového �i-
dovského kongresu (WJC) se konalo le-
tos 4. a 5. èervna v Praze. Zástupci svì-
tových �idovských komunit na nìm
diskutovali, jak èelit souèasným problé-
mùm. Jedním z hlavních témat jednání
byl nebývalý nárùst antisemitismu na
celém svìtì. Podle mnoha øeèníkù byla
ji� pøekroèena mez a je tøeba se proti
tomu ráznì postavit. To je úkol �idov-
ských institucí i �idovských komunit
v jednotlivých zemích. Musí v�ak být
jednotné. V tomto smyslu padlo, �e i na-
dále platí doporuèení nespolupracovat
s extrémnì pravicovými stranami, a to
i pøesto, �e se sna�í o dobré vztahy s Iz-
raelem a odsuzují antisemitismus, který
je v souèasné dobì manifestován pøede-
v�ím stranami levicovými. �Je jen málo
zemí, které by mìly del�í historii podpo-
ry �idovskému lidu a státu Izrael, ne� je
Èeská republika,� uvedl ve své zprávì
výkonné radì prezident EJC Ronald
Lauder. Sám ze zdravotních dùvodù ten-
tokrát do Prahy pøijet nemohl.

Èeský premiér v demisi Andrej Babi�
ve svém proslovu øekl, �e je �velmi hrdý
na to, �e jsou èeské �idovské obce opìt
dostateènì silné a vitální, aby byly schop-
ny zorganizovat tak dùle�itý globální po-
èin. To, �e se zde v prùbìhu pouhých nì-
kolika dnù setkali zástupci nìkolika
mezinárodních �idovských institucí,
svìdèí o tom, �e vysoce oceòují roli èeské
diplomacie ve vztahu k Izraeli, ale také
celkovou atmosféru v zemi, která dlouho-
dobì vykazuje nejni��í míru antisemitis-
mu v Evropì. Pøítomnost nejvy��ích èes-
kých pøedstavitelù na tìchto setkáních
pak dokládá také, �e Èeská republika
i nadále bude pokraèovat v této politice.� 

Bìhem diskuze na téma vzrùstajícího
antisemitismu na krajní levici i pravici
hovoøili o svých vlastních zku�enostech
s bojem proti antisemitismu napøíè poli-
tickým spektrem lídøi �idovských komu-
nit z Itálie, Velké Británie, Rakouska,
Maïarska, Polska i dal�ích zemí. �Stává-
me se svìdky nárùstu tøí extrémních ideo-
logií. Krajní pravice, krajní levice a radi-
kálního islámu. Obecnì se má za to, �e
tato tøi hnutí mají zcela opaèné názory. To
je do jisté míry pravda. Radikály v�ak
èasto spojují spoleèné cíle, anebo se spo-
jují proti urèitým politickým cílùm. Není
�ádným pøekvapením, �e spoleèným po-
jítkem radikálù je také jejich nenávist
vùèi �idùm,� uvedl Moshe Kantor, pøed-
seda Evropského �idovského kongresu. 

Na sjezdu se neøe�ila jen evropská té-
mata. Izraelská rada pro zahranièní
vztahy, která patøí pod WJC, vedla pa-
nelovou diskuzi na téma íránské jaderné
dohody i posledního vývoje konfliktu
v Sýrii a celkovì na Blízkém východì.

ODHALENÍ SOCHY V TEREZÍNÌ
Monumentální sochu Zákon nezvratnosti
(2015) autora Ale�e Veselého odhalili
v pondìlí 4. èervna bìhem pietního aktu
v Terezínì zástupci Evropského �idovské-
ho kongresu (EJC) a Federace �idovských
obcí v ÈR. Dílo je tvoøeno masivním ne-
opracovaným kamenem, spoèívajícím na
ocelové konstrukci trojúhelníkového pù-
dorysu. Ta balvan udr�uje ve vý�ce nece-
lých dvou a pùl metru, a pokud by ná-
v�tìvník vstoupil dovnitø památníku,
ocitne se pod masou, která jako by jej
mìla v pøí�tí chvíli rozdrtit. �Tento památ-
ník symbolizuje �idovskou zku�enost
v prùbìhu vìkù,� øekl o významu díla pre-
zident EJC Moshe Kantor. �Jsou to dìjiny
násilných perzekucí, ale také vytrvalosti
a odpovìdnosti.� 

SPRAVEDLIVÝ MÍR
Skupina èeských �idovských aktivistù
publikovala v úterý 5. èervna otevøený
dopis novì vzniklé iniciativy ��idé za
spravedlivý mír�. Dopis je urèen izrael-
ské vládì, které signatáøi pøipomínají,
�e nemluví jménem v�ech �idù, ale za
cíl si klade i �otevøít kritiètìj�í diskuzi
mezi èeskými �idy�. Tvùrci dopisu pøi-
pomínají, �e blízkovýchodní konflikt
trvá ji� nìkolik desetiletí, a kritizují iz-
raelskou vládu, �e zneu�ívá obav svých
obèanù z teroristických útokù k útlaku
Palestincù, který je podle nich vhání do
rukou extremistù. 

Na dopis novì vzniklé iniciativy rea-
goval izraelský velvyslanec v Èesku
Daniel Meron. �Byl jsem pøekvapený
tím, co napsali, a dokonce i zklamaný,

kdy� mluvili o mém státu a pou�ili slo-
vo masakr. Jsem trochu rozèílený, �e tak
mluví o Izraeli, o státu, který se hájí
pøed teroristickou organizací Hamás,
tlaèící lidi k odporu vùèi Izraeli a k pro-
lomení hranice,� uvedl zpravodajský
server Idnes.cz. Meronovi vadí, �e za-
tímco Izrael se musí bránit pøed násilný-
mi útoky, lidé jej za to odsuzují. �Co
tedy ti lidé navrhují? Chtìjí, abychom
otevøeli hranice a po�ádali útoèníky, aby
k nám pøi�li a páchali násilí u nás? Ne-
máme tedy bránit svoje lidi? Nechápu,
co navrhují,� dodal Meron s tím, �e se
nejedná o prohlá�ení celé �idovské ko-
munity, ale pouze nìkolika jedincù.

Od tvrzení, obsa�ených v prohlá�ení
iniciativy ��idé za spravedlivý mír�, se
distancuje i Federace �idovských obcí
v ÈR. �Jednostranné obviòování Izraele
a jeho vlády za násilí, které trvale pro-
vází existenci �idovského státu a ohro-
�uje jeho obyvatele, je nepøijatelné.
Není to ani tøeba pøíli� rozvádìt. Staèí si
uvìdomit, co by se dìlo, kdyby vojen-
skou a technickou pøevahu, kterou má
Izrael, mìly ,demokraticky zvolené�
vlády Hamásu v Gaze nebo Palestinské
samosprávy na Západním bøehu Jordá-
nu. Útvary, které sveøepì popírají právo
Izraele na existenci i právo �idù tam vù-
bec �ít. Vlád mìl Izrael od svého vzniku
pøed 70 lety mnoho. A v�em nakonec
nezbylo nic jiného ne� se se zbraní
v ruce bránit. Není to dobrá situace. Ale
tvrdit, �e za ni mù�e pøedev�ím ten, kdo
se brání, spravedlivý mír pøinést nemù-
�e,� uvedl pøedseda federace Petr Pa-
pou�ek                                              (ztis)
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O èinnosti Amerického �idovského vý-
boru (American Jewish Committee) pí�e-
me pravidelnì. Na�i ètenáøi proto vìdí,
�e AJC je spolehlivým partnerem Fede-
race �idovských obcí v ÈR, �e v devade-
sátých letech pøispìl k získání od�kod-
nìní pro obìti �oa a k øe�ení restituce
�idovského majetku. Spoleènì jsme se
podíleli na definici antisemitismu, pochá-
zející z dílny øeditele mezinárodních sty-
kù AJC, rabína Andrewa Bakera,
která se nyní stává základním tex-
tem pøi boji proti v�em formám
proti�idovské nenávisti na celém
svìtì. Výroèní zasedání AJC
(Globální fórum) se a� doposud
konala v hlavním mìstì USA; le-
tos se � poprvé za 112 let existen-
ce AJC � nekonalo ve Washingto-
nu, ale na poèest 70. výroèí
vzniku státu Izrael � v Jeruzalémì. Dora-
zilo na nìj rekordních 2400 úèastníkù,
mezi nimi i mnoho mladých aktivistù,
kteøí se do Svaté zemì vydali poprvé
v �ivotì.

NADÌJE A OBAVY
V roce 1978 vy�lo album avantgardní ka-
pely Art Bears s písnìmi Bertolta Brech-
ta a Hannse Eislera, které se jmenovalo
Hopes and Fears (Na-
dìje a obavy). To je vel-
mi výsti�ný název i pro
to, co nyní panuje v Iz-
raeli. Na prùbìhu kon-
ference to bylo velmi
znát. Vìt�ina øeèníkù
sr�ela optimismem, ale
pak odkudsi pøi�la stu-
dená sprcha. Tak napøí-
klad Pak Yahya. Jeho
celé jméno je Yahya Cholil Staquf a je
výkonným tajemníkem nejvìt�í muslim-
ské organizace na svìtì, Nejvy��í rady
(Nahdlatul Ulama), která sdru�uje více
ne� 50 milionù lidí. Je to duchovní auto-
rita, uznávaná nejen v jeho rodné Indoné-
sii. V rozhovoru s rabínem Davidem Ro-
senem pøednesl Pak Yahya mimo jiné
i poselství rachmy (soucítìní) s Izraelem
a s �idovským lidem. Publikum to pøijalo
s ovacemi, ale druhý den vydalo palestin-
ské hnutí Fatah, které je mnohými pova-
�ováno za státotvorné a umírnìné, toto
prohlá�ení: �Úèast indonéské delegace
na konferenci AJC v okupovaném Jeru-
zalémì je zloèin proti palestinskému lidu
a proti muslimùm na celém svìtì.�

Mluvèí Fatahu pak vyzval Indonésany,
aby �dali za vyuèenou tìm, kteøí zapro-
dali svou du�i ïáblu a pøisluhují jak �ol-
dáci sionistùm�.

V tomto kontextu je tøeba ocenit jako
nesmírnì odvá�ná mnohá vystoupení
v programu s názvem Tváøe Izraele.
Ahlam Alsana je beduínka, která v touze
po vzdìlání a snaze o �enskou emancipa-
ci uvnitø komunity, je� lpí na starých tra-

dicích, zalo�ila v Negevské pou�ti úspì�-
nou �kolu. Prohlásila, �e beduíni jsou
nedílnou souèástí izraelské spoleènosti.
Nebo Ahmed Zoabi, izraelský Arab, kte-
rý doslova prohlásil: �Dìkuji svým sou-
sedùm a své rodinì za to, �e jsem dnes
loajální izraelský obèan.� Nebo Na�el
Zoabi, øeditel arabské základní �koly
Tamra Haemek na severu Izraele. Ten �el
je�tì dál a øekl, �e je hrdý Izraelec, který

za svùj nepova�uje �ád-
ný jiný stát ani �ádnou
jinou vlajku ne� tu
s Davidovou hvìzdou.
Potvrzují to mnozí � iz-
rael�tí Arabové se díky
zmìnám v oblasti vzdì-
lání a na trhu práce stá-
vají významnou sou-
èástí moderní izrael-
ské spoleènosti. V zemi

dnes �ije více ne� devìt milionù obyva-
tel, z èeho� dva miliony tvoøí izrael�tí
Arabové, kteøí v drtivé vìt�inì nijak ne-
tou�í po jakýchkoli konfrontacích a kon-
fliktech.

Stejné nadìje � ale i následné obavy �
provázely èást programu, která byla me-
diálnì neatraktivnìj�í. Není divu. Jednalo
se o vystoupení dvou královen krásy.
Miss Izrael 2017 Adar Gandelsman
a Miss Irák 2017 Sarah Idan se spolu
spøátelily bìhem loòské soutì�e Miss
Universe v Los Angeles. Jejich spoleèná
selfie tehdy obletìla svìt. V Iráku vyvo-
lala skandál, který byl doprovázen tako-
vými výhrù�kami, �e se celá rodina roz-
hodla v obavì o svùj �ivot emigrovat do

USA. Pøátelství Sarah a Adar to v�ak ne-
ohrozilo, spí�e naopak. Obì dìvèata spo-
lu nìkolikrát vystoupila v médiích, a pøe-
dev�ím na Globálním fóru. 

KURZ UND GUT
Podobný optimismus zazníval i z úst
mnoha izraelských politikù, od premiéra
Netanjahua a� po starostu Jeruzaléma
Nira Barkata, ale i opozièních lídrù Cipi

Livniové a pøedsedy Strany práce
Aviho Gabaje, ale také od Naftali-
ho Beneta, ministra �kolství a dia-
spory. Jak je to mo�né? Z geopo-
litického pohledu se toti� rýsují
nová spojenectví, která vznikají
kvùli obavì z Íránu, a mnozí dou-
fají, �e by se tím mohl rozhýbat
i dávno zamrzlý mírový proces
mezi Izraelem a Palestinci. Zkrát-

ka a dobøe � nadìje a obavy.
Kdy� u� jsme pou�ili toto rèení, které

zní v nìmèinì kurz und gut, podívejme se
je�tì na jedno vystoupení, a to mladého
rakouského spolkového kancléøe Sebasti-
ana Kurze. Ten vyvolal v jeruzalémském
kongresovém sále nejdøíve údiv, a poté
doslova nad�ení. Sebastian Kurz toti�
prohlásil: �Uvìdomil jsem si, �e nejsme
jen zodpovìdní za to, co dìláme, ale i za
to, co nedìláme. A jako�to pøedstavitel
Rakouska musím øíci, �e v na�í zemi bylo
mnoho lidí, kteøí neudìlali nic, aby bojo-
vali s nacistickým re�imem. Pøíli� mnoho
z nich tìmto hrùzám aktivnì napomáhalo
a stali se jejich pachateli. Rakousko se
v�dy vidìlo jako první obìt�nacismu. To
jistì platí pro ty, kteøí se uchýlili k odboji.
Ale ty davy, které se shromá�dily v bøez-
nu 1938 ve vídeòských ulicích (aby uvíta-
ly nacisty), nebyly obìt�mi. A také ti, kteøí
pøihlí�eli a napomáhali tomu, kdy� byli
jejich sousedé vyrabováni, vyhnáni
a zabíjeni, to nebyli obìti. A ti, kteøí se
podíleli na masových vra�dách �idù,
u� vùbec nebyli obìti� Rakousku trvalo
dlouho, ne� si pøiznalo svou minulost.� Je
to prohlá�ení pøelomové a je tøeba jej roz-
hodnì ocenit. Stejnou váhu má i Kurzùv
závazek bojovat proti antisemitismu �
�a je jedno, odkud pøichází� � a také jed-
noznaènì deklarovaná podpora Izraele.
Celkový obraz ponìkud kalí fakt, �e Kur-
zova Lidová strana vstoupila do vládní
koalice se Svobodnou stranou Rakouska,
která se dodnes nezbavila nálepky pravi-
cového extremismu a populismu.

(pokraèování na str. 19)

TENTO ROK
V JERUZALÉMÌ

Výroèní zasedání AJC 
poprvé v Izraeli



PINCHAS
Jak o tom u star�ích Tór svìdèí zahnìd-
lý pergamen, je par�at Pinchas v celém
svitku Tóry nejnamáhanìj�ím oddílem.
Je to dáno tím, �e se z nìho ète neje-
nom, kdy� na nìj jednou za rok pøijde
øada, ale také o svátcích, proto�e obsa-
huje výèet obìtí, obìtovaných ka�dý
den, na �abat a svátky. Zaèátek para�i
v�ak navazuje na závìr pøedchozí par-
�at Balak, kde Pinchas bez rozsudku,
který by vynesl soud, proklál ve stanu
kopím kní�ete kmene �imeón Zimrího
a Midjánku, s ní� soulo�il, a právnì
vzato se dopustil vra�dy. 

Sám Mo�e pøitom na výslovné pøání
Hospodina soudcùm pøedtím pøikázal,
aby odsoudili k smrti v�echny mladé
mu�e, kteøí se kvùli svým moábským
partnerkám pøipojili k jejich bo�stvu.
Z textu v�ak vyplývá, �e pøíkaz nebyl
splnìn. Pokud jde o zákaz modloslu�-
by, nemìli by mít soudci problém, po-
nìvad� je v Tóøe èasto opakován, ale
nenalezli zøejmì právní dùvod, jen�
by je opravòoval takový rozsudek vy-
nést nad izraelskými mladíky, které
jejich moábské pøítelkynì zvaly na
své slavnosti. Podle Mi�ny traktátu
Sanhedrin 82a prý Mo�emu vypadla
z pamìti halacha, podle ní� to jsou
právì horliví kanaim, kdo si vyøizují
úèty s tím, kdo soulo�í s cizinkou.

Proto kdy� Mo�e a celá zbývající
obec vèetnì soudcù vidìli kmenového
kní�ete s Midjánkou, plakali pøed vcho-
dem do stanu setkávání, ale Hospodi-
nùv hnìv, jemu� padlo mezitím za obìt�
24 tisíc mladých �ivotù pøi epidemii,
zadr�el a� Pinchas. Nikdo mu za to arci
nepodìkoval, a ani Mo�e by se ho neza-
stal, kdyby jeho ústy nepromluvil Bùh
a neøekl: �Pinchas, syn Eleazara, syna
Aharona knìze, odvrátil mùj hnìv od
synù Jisraele, proto�e za mne �árlil mou
�árlivostí, a tak jsem já syny Jisraele
svou �árlivostí neznièil. Proto povìz:
Hle, dávám mu svou smlouvu míru! Za
to, �e �árlil pro svého Boha a usmíøil
tím za syny Jisraele, budi� jemu a jeho
semeni po nìm dána smlouva vìèného
knì�ství!� (4M 25,11�13).

Pojem kanaim je mo�no chápat jako
�horlivci� èi ��árlivci�, co� je v dané
souvislosti správnìj�í, proto�e sám Hos-
podin o sobì øíká, �e je Bùh �árlivý, a to
na svùj lid, kdy� mu chodí za cizími
bo�stvy. Proto se ujal Pinchase, jen� se

s jeho �árlivostí identifikoval, ale tento
text má je�tì podtext. Dùvod, proè Bùh
zdùrazòuje, �e Pinchas byl vnukem
Aharona, souvisí podle Ra�iho s tím, �e
ho Eleazarovi porodila jedna z dcer ja-
kéhosi Putiho. Podle jednìch to byl
egyptský knìz Putifera, tchán Josefùv,
a podle jiných Mo�eho tchán Jitro, po-
nìvad� jako midjánský knìz vykrmoval
(pata) býèky k modloslu�bì. Kdyby se
na Pinchase mìla vztahovat dnes platná
halacha, nebyl by ani pova�ován za
�ida. I kdyby jeho matka konvertovala,
jako syn konvertitky by byl pro výkon
knì�ské slu�by nepou�itelný, proto�e
knìzi je jako cizinka zapovìzená. Na
tom nic nemìnil fakt, �e byl vnukem ve-
leknìze Aharona; namístì je tak otázka,
proè Bùh zdùraznil jeho pùvod od nìho. 

Není-li to proto, �e stavìl na jeho fyzic-
kém pøíbuzenství sAharonem, mìla by to
být jejich pøíbuznost duchovní. Kdyby-
chom v�ak mezi hrdiny Tóry hledali pro
Pinchase kontrastní protipól, nena�li by-

chom jiného, ne� právì Aharona, jen� mi-
loval a vyhledával mír, zatímco Pinchas
zabíjel. �e s ním v�ak Bùh uzavøel
�smlouvu míru� právì proto, �e byl Aha-
ronovi blízký svým duchovním zalo�e-
ním, znamená, �e v nìm paradoxnì nalezl
tvùrce míru. Také Pinchas nastolil svým
èinem mír, mír v Jisraeli a mír Jisraele se
svým Bohem. K dosa�ení míru v lidském
svìtì nevede jen pøísloveèná mírnost, ale
i rozhodnost. A ze stejného dùvodu s ním
uzavøel i smlouvu vìèného knì�ství, aby
veleknì�í z rodu Aharonova byli veleknì-
�ími z rodu Pinchasova. 

Traktát Sanhedrin 82a traktuje nepsa-
nou halachu, je� Mo�emu vypadla z pa-
mìti, právì z Hospodinovy reakce na
Pinchasùv èin. Zimrí mìl oslovit Mo�eho
a øíci mu: �Amramùv synu, je tato (dcera
midjánského náèelníka) zakázaná, nebo
dovolená? A øekne�-li zakázaná, kdo
tobì dovolil Jitrovu dceru?� Mo�emu
v�ak halacha vypadla z pamìti, pøesto�e
mohl samozøejmì namítnout, �e si Cipo-
ru vzal pøed darováním Tóry. To v�ak
dobøe vìdìl i Zimrí, tak�e my�lenka, ob-
sa�ená v talmudské parafrázi, jde zøejmì
hloubìji, ne� se zdá. Na danou otázku,
kdo mu dovolil si Jitrovu dceru vzít,
mohl toti� Mo�e jen odpovìdìt: Já.
A Zimrí na to mohl odpovìdìt: Já také.
A jaký je rozdíl mezi mým já a tvým já?

Dále se pí�e, �e Pinchas, syn Eleaza-
rùv, vidìl. Co vlastnì vidìl? Rav øekl:
Ten skutek vidìl a pøipomnìl si tu hala-
chu. Øekl mu: �Bratøe mého dìda, kdy�
jsi sestoupil z hory Sinaj, neuèil jsi nás,
�e kdo soulo�í s cizinkou, horlivci si to
s ním vyøídí?� Mo�e mu na to øekl:
�Kdo si dopis pøeète, je na nìm, aby ho
splnil.� V�imnìme si, �e podle Rava
Mo�e neøekl: Má� pravdu, jdi a zabij je,
nýbr� to ponechal Pinchasovi na osob-
ním rozhodnutí jeho já. 

Ravùv ideový protìj�ek �muel k tomu
ale øekl: Vidìl, �e moudrostí, rozmyslem
a radou nelze Hospodinu oponovat. Ji-
nými slovy zdùrazòuje, �e pøi rozhodo-
vání je tøeba zapojit nejhlub�í cit, jím�
lidské já mù�e cítit dotek bo�ského Já,
jako to uèinil Pinchas. Ka�dý rozumný
èlovìk v�ak ví, jak klamný mù�e být po-
cit, �e èlovìk je vykonavatelem Bo�í
vùle, a kolik ne�tìstí zpùsobuje fanatické
pøesvìdèení v tomto smìru. Proto �hala-
cha, je� Mo�emu vypadla z pamìti�, ne-
mù�e být platnou halachou.

E. K. SIDON, zemský rabín
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DÌLENÍ MOCI
Pinchas (4M 25,10�30,1)
Kdy� Moj�í� vìdìl, �e zemøe, obrátil se na
Hospodina a po�ádal ho, aby urèil jeho ná-
stupce: �A Mo�e mluvil k Hospodinu, øka:
At� tedy Hospodin, Bùh ducha ka�dého
tìla, urèí této obci vùdce. Bude pøed nimi
vycházet a pøed nimi pøicházet a vyvádìt je
a pøivádìt, aby obec Hospodinova nebyla
jako stádo bez pastýøe!� (4M 27,15�17).

Je to prozíravé, nesobecké gesto. Jak
øíká Ra�i: �K chvále spravedlivých � kdy�
se chystají opustit tento svìt, zapomenou
na své osobní potøeby a starají se o potøeby
komunity.� Velcí vùdci myslí v dlouhodo-
bé perspektivì. Starají se o nástupnictví
a kontinuitu. Takový byl i Moj�í�. Hospo-
din mu praví, aby urèil Jeho�uu, �jen� má
v sobì ducha�. Dává mu pøesné instrukce,
jak nástupnictví provést: �A Hospodin øekl
Mo�emu: Vezmi Jeho�uu, Nunova syna,
jen� má v sobì ducha, a opøi oò svou ruku.
A postav jej pøed Elázara knìze a pøed ce-
lou obec a pøika� jim ho, aby to v�ichni vi-
dìli. Pøenes na nìj ze své autority a celá
obec synù Jisraele jej bude poslouchat.
Bude se v�ak dostavovat pøed Elázara
a dotazovat se ho pøed tváøí Hospodina,
a na jeho výrok budou pak vycházet a na
jeho výrok pøicházet on i celá obec synù
Jisraele s ním� (4M 18�21).

Vidíme tu tøi akce:  1. Moj�í� mìl polo-
�it ruku na Jeho�uu; 2. Mìl ho postavit
pøed knìze Elázara a celé spoleèenství; a 3.
dát mu �nìco ze své autority� (me-hode-
cha). Jaký význam má tento proces o tøech
krocích? Za tìmito záhadnými slovy le�í
základní pravda o vùdcovství. V knize
O duchu zákonù (1748) vylo�il Montes-
quieu, jeden z nejvìt�ích politických filo-
sofù osvícenství, svou teorii o �oddìlení
mocí� do tøí vìtví: legislativní, výkonné
a soudní. Dùvodem pro to byla obava
o budoucí svobodu demokracie: moc ne-
smí být soustøedìna v jednìch rukou.
�Svoboda nevzkvétá, proto�e na ni lidé
mají pøirozené právo, nebo proto�e se bou-
øí, kdy� je jejich vùdci pøíli� utiskují. Vz-
kvétá, proto�e moc je tak rozdìlená a tak
organizovaná, �e at�by ji chtìl kdokoli zne-
u�ít, narazí na legální zábrany.� Tripartitní
rozdìlení moci lze nalézt i v knize Dvarim
(17�18) v èástech zabývajících se rùznými
vùdcovskými rolemi ve starovìkém Izrae-
li: králem, knìzem a prorokem. Ani svitky,
ani rané rabínské spisy nevyjadøují �ádnou
sympatii k systému vlády, v nìm� jediné
tìleso vlastní monopol na politickou moc. 

(Z komentáøù rabína Jonathana
Sackse pøelo�ila A. Marxová.)

VÌSTNÍK 7/2018 5

BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èervenec 2018 � tamuz/av 5778

Staronová synagoga
1. 7. nedìle posunutý pùst 17. tamuz 1.52�22.00 hodin
6. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
7. 7. sobota PINCHAS 4M 25,10�30,1

hf: Jr 1,1�2,3
mincha perek 1 20.50 hodin
konec �abatu 22.20 hodin

13. 7. pátek Ro� chode� av
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

14. 7. sobota MATOT-MASEJ 4M 30,2�36,13
hf: Jr 2,4�28;3,4; 4,1�2
mincha perek 2 20.40 hodin
konec �abatu 22.13 hodin

20. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
21. 7. sobota �ABAT CHAZON

DEVARIM 5M 1,1�3,22
hf: Iz 1,1�27
mincha perek 3 20.35 hodin
pøedsunutý pøedveèer 9. av 21.00 hodin
konec �abatu 22.04 hodin

22. 7. nedìle posunutý pùst 9. av 8.15 hodin
konec pùstu 21.50 hodin

27. 7. pátek TU BEAV
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

28. 7. sobota �ABAT NACHAMU
VAETCHANAN 5M 3,23�7,11
hf: Iz 40,1�26
mincha 20.20 hodin
konec �abatu 21.52 hodin

3. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
4. 8. sobota EKEV 5M 7,12�11,25

hf: Iz 49,14�51,3
mincha perek 4 20.10 hodin
konec �abatu 21.39 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Veèerní bohoslu�by se konají 6. 7. v 19.30 a 20. 7. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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



ASAF GAVRON (nar. 1968 v Aradu) je iz-
raelský prozaik, pøekladatel a rockový hu-
debník, døíve té� novináø. Vysoko�kolská
studia absolvoval v Londýnì (média a ko-
munikace) a ve Vancouveru (nová média),
od devadesátých let pracoval jako novi-
náø, kreativní øeditel technologické firmy
a vyuèoval tvùrèí psaní na univerzitách
v Izraeli a v USA. Je autorem �esti románù
a jedné povídkové sbírky, za knihu Osada
na pahorku z roku 2013 získal Bernsteino-
vu cenu. Gavronùv zøejmì nejznámìj�í ro-
mán Osada na pahorku z prostøedí ilegální
�idovské osady na Západním bøehu vy�el
nedávno i v èeském pøekladu (pro nakla-
datelství Ol�anská a Pistorius jej z hebrej-
�tiny pøevedla Magdaléna Køí�ová, která
byla za tuto svou práci nominována na
cenu Magnesia Litera). Skvìle konstruova-
ný a �ivì napsaný román pøibli�uje svìt
osadníkù, v nìm� se v biblické krajinì pro-
línají jejich souèasné �ivoty i minulé osudy,
vztahy k sobì navzájem i k okolí, støety
pramenící ze základní nejistoty jejich exi-
stence, ji� v�ak vesnièané sná�ejí s vynalé-
zavou neústupností. Asaf Gavron nav�tívil
letos v kvìtnu Prahu jako host veletrhu
a literárního festivalu Svìt knihy 2018. 

Pane Gavrone, první otázku dovolte
osobnìj�í. Va�i rodièe se do Izraele
pøistìhovali v �edesátých letech z Vel-
ké Británie. Víte proè?
Samozøejmì! Imigrovali, proto�e byli
sionisti, a jako takoví mìli pocit, �e Iz-
rael je pro �idy to správné místo k �ivo-
tu. Zajímavé samozøejmì je, �e nemuse-
li: Anglie není støední Evropa a netrpìli
tedy za holokaustu, a není to ani arabská
zemì, èili to pro nì nebyla jediná mo�-
nost. Mìli volbu: �ili v Anglii, kde anti-
semitismus vrcholil nìkdy na pøelomu
19. a 20. století a v jejich dobì byl mini-
mální, i kdy� pozdìji se znovu objevil.

Vy sám èasto pobýváte mimo Izrael.
Co vás na zemích jako Kanada, Spoje-
né státy americké nebo Nìmecko láká?
S nadsázkou mì na nich láká to, �e ne-
jsou Izrael. Ale vá�nì: zaprvé bych øekl,
�e jsem na svìt zvìdavý a nechci jiné
zemì jen nav�tívit jako turista na den
dva a podívat se na nìjaký most, ale
chci vìdìt, jak se tam �ije. A zadruhé je
Izrael velice intenzivní místo a já mìl
�tìstí, proto�e se mi naskytly pøíle�itosti

ke studiu i k práci v zahranièí � aktivnì
jsem je vyhledával, a kdy� se objevily,
nezaváhal jsem. Co� je spojené i s tím,
jak pí�i knihy: obèas prostì potøebuji od
skuteènosti pauzu. Osadu na pahorku
jsem tøeba napsal, kdy� jsem byl na roè-
ním stipendiu v Berlínì. Izrael miluji, je
to mùj domov, moje vlast, ale taky si od
nìj obèas musím odpoèinout: dokud se
mì zase nezmocní pocit, �e mi chybí. Je
to jediná zemì a kultura, která je oprav-
du moje co do vzhledu, pachù i mluvy
lidí, mám hroznì rád na�e jídlo a hlavnì
lidi: rodinu a své pøátele a kolegy. 

Proè jste se vùbec rozhodl napsat Osa-
du na pahorku? A jak jste se s prostøe-
dím osad seznámil: díky osobní zku�e-
nosti, nebo èetbou literárních dìl?
Námìt jsem si vybral proto, �e mì zkrát-
ka zajímal, i proto, �e já sám jsem se ni-
kdy nièeho podobného neúèastnil. A brzy
jsem zjistil, �e osadníci jsou opravdu fas-
cinující smìsice lidí � jsou hodnì vá�niví
v tom smyslu, �e �ijí pro ideály stejnì,
jako se �ilo v raných dobách Izraele nebo
jako pro nì �ili moji rodièe. Zatímco my,
co máme peníze, �ijeme v jiném svìtì.
A navíc skupiny osadníkù výraznì ovliv-
òují i mùj �ivot: pøedstavují men�inu, ale
mají zásadní dopad na politiku Izraele
i na �ance pro mír. 

Z osobní zku�enosti musím konstatovat,
�e Západní bøeh je hodnì rozrùznìný,
a jednotlivé osady se od sebe velmi li�í.
Kdy� jsem se rozhodl psát tu knihu, cesto-
val jsem po osadách a v�dycky jsem v ur-
èité osadì øekl, kdo jsem a o co mi jde.

V nìkterých vesnicích nemìli lidé zájem,
nevítali mì a nechtìli, abych se tam rozhlí-
�el a do v�eho strkal nos. Nakonec v u��ím
výbìru skonèily umírnìné osady v blíz-
kosti Jeruzaléma, a do jedné takové nele-
gální odno�e legální osady jsem nakonec
jezdil nejèastìji, u� proto, �e tam byli na
mì stejnì zvìdaví jako já na nì. Nechali
mì vstøebávat atmosféru a byli ochotni od-
povídat na mé otázky. Èetbou jiných dìl
jsem se nechtìl nechat inspirovat z jediné-
ho dùvodu: v�echny byly napsány zevnitø
samotnými osadníky, byly tedy hodnì ide-
ologické a mínìné jako souèást kampanì,
zaujalo mì z nich jediné, o nìco citlivìj�í. 

Mùj román je tak opravdu první pohled
zvenku, a mù�e tak být objektivnìj�í.  

Jakou velkou èást
osadníkù tvoøí ameriètí
a jiní mimoizrael�tí
�idé? A jsou mezi nimi
skuteènì kromì tzv.
tvrdého jádra i ztrace-
né du�e, lidé, kteøí tam
hledají smysl �ivota,?
Provádìly se rùzné výzku-
my a vy�lo u� i nìkolik
kni�ních studií. Podle po-
mìrnì nedávné je osadní-
kù 400�500 tisíc a z toho
25�30 tisíc tvoøí neizrael-
�tí �idé. Pøicházejí ze Spo-
jených státù amerických,
z Ruska i z Francie, pøidá-
vají se u� k druhé a dnes
pomalu i tøetí generaci

osadníkù. Novì pøíchozí proudí také stále
ze samotného Izraele. Nìkolik ztracencù,
jak øíkáte, jsem mezi nimi skuteènì potkal:
z valné vìt�iny procházeli krizí støedního
vìku a ocitli se v bodì, kdy se zaèali sami
sebe ptát, kdo vùbec jsou a jaký má jejich
�ivot smysl. A v osadách èasto nìco jako
Boha navíc na�li, nìco, co jim pomohlo
v �ivotì rozli�it dobro od zla. Ètenáøi mi
tady èasto namítají, �e nikdo z mých osad-
níkù není moc normální, ale já to tak nevi-
dím, proto�e: kdo je dneska vùbec normál-
ní? Podle mì nikdo, ka�dý má problémy
a s nìèím bojuje�

Jsou podle vás osadníci ménì tole-
rantní ne� zbytek Izraele? A jaký si
vypìstovali vztah k vojákùm, kteøí je
chrání?
Vnímají se (a tato my�lenka je jedním ze
základù osadnického hnutí � samozøejmì
v nábo�enském smyslu) jako vyvolený
národ. A v Osadì na pahorku je jasnì
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HLAVA XXII PO IZRAELSKU
Rozhovor s izraelským spisovatelem Asafem Gavronem

Asaf Gavron. Foto archiv.



vidìt, �e i kdy� je Joni, voják etiopského
pùvodu, taky �id, k vyvolenému národu
v oèích osadníkù nepatøí. Vztah mezi
osadníky a vojáky je vùbec slo�itý: vojáci
je chrání a umo�òují jim existovat, ale
zrovna tak mohou být vysláni, aby je eva-
kuovali. Vládne tam stra�né pokrytectví,
a na to jsem chtìl urèitì taky poukázat:
vojáci osadníkùm pomáhají, ale ti proti
nim, pokud si to situace �ádá, neváhají
vyu�ít novináøe nebo politiky. 

Jak dnes osadníky vnímají sekulární
Izraelci? A chápete je vy osobnì jako
jednu z klíèových pøeká�ek v míro-
vém procesu, nebo jako zástupný pro-
blém ze strany arabských zemí?
Souèasní sekulární Izraelci v �ádném pøípa-
dì netvoøí �ádnou homogenní skupinu, tak-
�e zále�í na konkrétním názoru. Kdy� stojí
názorovì napravo, tak je podporují, kdy� na-
levo, tak proti nim protestují, a ti uprostøed si
èasto myslí, �e osady jsou prostì nutné, pro-
to�e Arabùm a samozøejmì také Palestin-
cùm nevìøí. Tak�e ti napravo a ve støedu
spektra tvrdí, �e osady mít musíme, at�u�
proto, �e jsou dar od samotného Boha, nebo
�e je potøebujeme, proto�e nám poskytují
pocit bezpeèí. A ti nalevo hlásají, �e osady
a celý Západní bøeh by se mìly vrátit jako
souèást mírových smluv s Palestinci.
A abych byl upøímný, podle mého soudu
jsou osady skuteènì ohromná pøeká�ka �
i kdy� nejvìt�í problém spoèívá v tom, �e
ani na jedné stranì nemáme velkého vùdce,
který by uèinil stateèné rozhodnutí.

Osada je ve va�em románu vykresle-
na jako hodnì absurdní místo. Nako-
lik jste se tu opíral o Hellerùv slavný
román Hlava XXII ? 
Hlava XXII se pou�ívá jako okøídlené rèení
v�ude, kde jsem kdy pobýval, je to slavná
kniha. A pokud jde o byrokracii a absurditu,
situace na Západním bøehu a to, jak ji vy-
kresluji v Osadì na pahorku, si s Hellerem
v nièem nezadá. Jistì, s byrokracií a absurdi-
tou se setkáte i ve vìt�inovém Izraeli, ale Zá-
padní bøeh je ztìlesnìním absurdity v tom
smyslu, �e Izrael ho nikdy neuèinil svou
souèástí. Jazykem mezinárodního práva to
je okupované území a Palestinci tam sice ja-
kousi místní vládu mají, ale silou, která celé
území kontroluje, je de facto izraelská armá-
da. Pøièem� na izraelské obèany se vztahují
izraelské zákony, na Palestince se vztahují
armádní zákony a dané území definuje me-
zinárodní právo. Anavíc jsou tu rùzné pozù-
statky britských a tureckých zákonù, které se
týkají pùdy � to místo je naprosto absurdní!

Vìt�inový Izrael vypadá, i kdy� se v nìm
místy dìjí podivné vìci, aspoò navenek jako
logické místo: funguje tam zvlá�t�armáda
a policie, lidé vlastní pùdu a svoje domy
a vládne tam zákon.

Myslíte, �e existují paralely mezi nì-
kdej�ím kibucnickým hnutím a dne�-
ními osadami? 
Urèitì ano, a patøí k hlavním tématùm
mojí knihy. Obì hlavní postavy se konec-
koncù narodily v kibucu a skonèily v osa-
dì, a to, jak obì spoleèenství chrání svoje
dìti, je rozhodnì spojuje. Není to ale jedi-
ná vìc: v obou pøípadech jsou to malé
a uzavøené komunity, které mají pocit, �e
stojí nad zbytkem izraelské spoleènosti,
a obèas to i pový�enì dávají najevo: to my
jsme vùdci na�í spoleènosti, my slou�íme
v tìch nejlep�ích vojenských jednotkách.
A nikdy nepereme svoje �pinavé prádlo na
veøejnosti a o násilí uvnitø ani o nièem po-
dobném nemluvíme.

Na druhé stranì tu ale existují zásadní
rozdíly: kibucy se v�dycky hlásily ke Stranì
práce a k levému køídlu Izraele, zatímco
osady k pravému. Kdy� ov�em odhlédneme
od politického rozdìlení, rád bych zdùraznil
jejich ideologické podobnosti: tøeba to, �e
nechtìjí být souèástí konzumní spoleènosti,
a fakt, �e zaèaly podobnì. Kupováním pùdy
od Arabù, kterou pak tihle lidé legálnì nebo
obèas i pololegálnì roz�iøovali, pracují na ní
a �ijí pro ideály, v nich� není stopy po mate-
rialismu. A to mì také lákalo: �e jim vùbec
nezále�í na financích, pohodlí a kariéøe �
co� jsou vìci, které vìt�ina lidí, pøiznávám
se, �e vèetnì mì, prostì chce.

Zahranièní recenzenti vás srovnávají
s americkým prozaikem Jonathanem
Franzenem � konkrétnì zmiòují jeho
román Svoboda. Oprávnìnì?
Jsem na to srovnání py�ný, proto�e podle
mého názoru jsou Svoboda i jeho døívìj�í
román Rozhøe�ení jedny z nejvìt�ích mo-
derních románù posledních zhruba patnácti
let. A Franzenovi se, myslím, podobám
v tom, �e i kdy� na�e zápletky, místa, doby
a postavy jsou logicky jiné, oba vyprávíme
pøíbìh o souèasném stavu své vlasti. Fran-
zen si pohrává s my�lenkou svobody �
v Iráku, v kapitalismu, v ochranì �ivotního
prostøedí a v rodinných vztazích, a já pracu-
ji s konceptem rùzných segmentù izraelské
spoleènosti: od kibucù pøes Izraelce
v Americe a� po noèní �ivot v Tel Avivu.
Oba pí�eme romány skládající se z mnoha
èástí, je� dohromady vyprávìjí pøíbìh �ivo-
ta národa. 

Do hebrej�tiny jste pøelo�il jak Portnoyùv
komplex od Ph. Rotha, tak Devìt poví-
dek J. D. Salingera. Proè zrovna tyto
knihy, které u� byly pøelo�eny døív?
Pøelo�eny do hebrej�tiny u� sice byly, ale
krátce po svém vzniku, a jazyk zastarává.
Tyhle dvì knihy chápu jako vrcholy svì-
tové literatury. Èím více jsem je èetl a po-
zdìji i pøekládal, tím lep�í mi pøipadaly,
zatímco normálnì je tomu naopak: nìco
vás na daných textech zaène �tvát a najed-
nou vidíte i slabá místa. Ale u Portnoyova
komplexu ani Devíti povídek jsem zkrátka
�ádná nena�el. Kdy� jsem je pøekládal,
bylo to, jako bych chodil do soukromých
kurzù tvùrèího psaní, které jsem nikdy ne-
nav�tìvoval. A vìdomì i podvìdomì jsem
se tak nauèil, jakou má mít pøíbìh struktu-
ru, jak se má pou�ívat humor � a u Rotha
také to, jak se nestydìt a pustit se i do
otevøenì sexuálních scén.

V Osadì na pahorku si va�e postavy
ètou i groteskní povídky Etgara Kere-
ta. Zapracovala tu va�e fantazie, nebo
je to detail odpozorovaný ze �ivota?
To jsem zjistil pøi svém výzkumu v teré-
nu, a docela mì to pøekvapilo. Na jedné
polici mají osadníci nábo�enskou litera-
turu a valná vìt�ina má na druhé polici
literaturu svìtskou, a ètou nejen Kereta,
ale taky tøeba Amose Oze nebo Davida
Grossmana, vyslovenì levicové autory.
Jsou zkrátka velcí ètenáøi a také velice
citliví � mile mì pøekvapilo, jak vníma-
vì reagovali tøeba i na moje knihy.

Podle izraelského filozofa Mo�eho Hal-
bertala lze izraelskou spoleènost rozdìlit
na dva sektory: ten vìt�inový je pasivní,
zatímco men�inový je hyperaktivní
a sám sebe vidí jako avantgardu. 
Urèitì je pravda, �e osadníci jsou aktivní
a pokou�ejí se o zmìny � sice ve smìru,
se kterým já osobnì nesouhlasím, ale ce-
ním si jejich vá�nì a odhodlání. A øekl
bych, �e v závìru knihy jejich úspìch po
svém pøiznávám: ano, armáda znièila pár
karavanù a protagonistovi Gabimu pøíby-
tek, ale oni zùstali, a budou se vracet. Op-
roti tomu zbytek Izraelcù je jakoby nad
vìcí, a u� nad jinými mo�nostmi a zpùso-
bem �ivota ani nepøemý�lí. A není to jen
konzumní kultura a ekonomická situace,
ale i okupace: pokud u� o ní uva�ují, na-
nejvý� si øeknou fajn, tak to prostì je,
jsme u kormidla a v�echno máme pevnì
v rukou, �ádné extrémní násilí se zrovna
nekoná, tak co bychom si s tím lámali
hlavu. HANA ULMANOVÁ
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(...) Je slo�ité, mo�né nemo�né, vysvìtlit
nìkterým lidem, kteøí tvrdí, �e cítí, jak se
do nich zahryzávám, �e v mnoha pøípa-
dech jsem je rozhodnì nekousl. Ne v�dy,
ale velmi èasto, se to, co ètenáøi poklá-
dají za mùj nesouhlas s �ivoty, které ve-
dou �idé, jeví spí�e jako zále�itost sou-
visející s jejich vlastním morálním
pohledem, nikoli perspektivou, jakou
pøipisují mnì: kde oni vidí zlomyslnost,
jsem já vidìl energii èi odvahu nebo
spontaneitu; stydí se za nìco, co já za
dùvod ke studu nepokládám, a brání se
v pøípadech, kdy myslím, �e se bránit ni-
jak nemusejí.

Nejen�e dle mého
názoru mají køeèo-
vité a neudr�itelné
pøedstavy o dobru
a zlu, ale jestli�e
ètou fikci svým zpù-
sobem � tedy v po-
jmech �souhlasu�
èi �nesouhlasu�
s �idy, �pozitivní-
ho� èi �negativní-
ho� pøístupu k �i-
dovskému �ivotu �
je velmi pravdìpo-
dobné, �e ani nepo-
støehnou, o èem po-
vídka vlastnì je.

Dám pøíklad. Jed-
na povídka, kterou
jsem napsal, se jmenuje Epstein a vyprá-
ví o �edesátníkovi, který má mimoman-
�elský vztah s dámou, která bydlí naproti
v ulici. Nakonec Epsteina, který je hrdi-
nou pøíbìhu, chytnou: dostihne ho rodi-
na a dostihne a schvátí ho vyèerpání,
chátrání a zklamání, tedy v�e, s èím pù-
vodnì vyrazil do posledního boje. Exis-
tují �idov�tí ètenáøi, kteøí naprosto nedo-
ká�ou pochopit, proè jsem tenhle pøíbìh
vyprávìl o �idovském mu�i: copak ostat-
ní lidé necizolo�í? Proè musím ukázat,
�e podvádí právì �id?

Jen�e v nevìøe je nìco víc ne� podvá-
dìní: zaprvé tu je samotný cizolo�ník.
I kdy� ho nìkteøí lidé nepokládají za
nic víc ne� podvodníka, on sám se vní-
má jako nìco víc. A obecnì øeèeno, to,
co vìt�inu ètenáøù a spisovatelù láká
k literatuøe, je právì ono �nìco víc� �

to, co se nachází mimo jednoduché mo-
rální kategorizování. Nechci psát po-
vídku o nevìrném mu�i tak, aby bylo
jasné, jak správnì jednáme, kdy� v�ich-
ni jeho cizolo�ství odsuzujeme, a jak
nás ten èlovìk zklamal. Fikce se nepí�e
proto, aby potvrdila pravidla a pøe-
svìdèení, je� snad ka�dý vyznává, ani
se nesna�í garantovat nám nále�itost
na�ich pocitù. Fiktivní svìt nás ve sku-
teènosti osvobozuje od omezení, která
spoleènost klade na na�e pocity. Umìní
je mimo jiné velké tím, �e umo�òuje jak
autorovi, tak ètenáøi odpovídat na zku-

�enosti zpùsoby, je� v ka�dodenním �i-
votì nejsou dostupné; nebo pokud jsou
dostupné, tak nejsou mo�né nebo
zvládnutelné nebo legální nebo je není
radno dìlat, nebo dokonce nejsou pro
obchod èi �ivot nezbytné. Je mo�né, �e
ani nevíme, �e nìco podobného mù�e-
me cítit a takto reagovat, dokud na to
nenarazíme v nìjaké próze. Nezname-
ná to ov�em, �e ètenáø a spisovatel ji�
nevyná�ejí soudy nad lidskými èiny.
Spí�e soudíme na jiné úrovni na�í by-
tosti, proto�e nejen�e soudíme s pomo-
cí nových pocitù, ale také bez nutnosti
jednat kvùli soudu, èi dokonce být za
své soudy souzeni. Kdy� na okam�ik
pøestaneme být bezúhonnými obèany,
ocitneme se v jiné vrstvì vìdomí. A ten-
to chvilkový pøesun, toto roz�íøení mo-
rálního vìdomí, prùzkum morální fan-

tazie má pro èlovìka a spoleènost vý-
znamnou cenu. (...)

Nepí�u povídku proto, abych dal na-
jevo, jakým zpùsobem odsuzuji cizo-
lo�né mu�e. Pí�u povídku o mu�i, kte-
rý je nevìrný své �enì, abych popsal,
v jakém stavu se nachází. Pokud je ne-
vìrník �id, pak popisuji, v jakém stavu
se nachází cizolo�ný �id. Proè takový
pøíbìh vyprávím? Proto�e mì zøejmì
zajímá, jak � a proè a kdy � jedná èlo-
vìk v rozporu s tím, co pokládá za své
�nejlep�í já�, nebo zaè to pokládají
nebo by rádi pokládali druzí. Ten ná-
mìt není �mùj�; zajímali se o nìj ète-
náøi a spisovatelé ji� dávno pøed tím,
ne� pøi�la øada na mì.

(...) Jeden ètenáø, jakýsi pán z Det-
roitu, mi polo�il nì-
kolik otázek, které
mì svou struèností
snad mìly odzbrojit.
Z dopisu cituji bez
jeho svolení.

První otázka znì-
la: �Je pøedstavitel-
né, aby mu� ve
støedních letech za-
nedbával obchod
a strávil celý den
s �enou ve støedních
letech?� Má odpo-
vìï zní: ano.

Dále se ptá: �Je
to �idovská vlast-
nost?� Beru to tak,
�e tím takto nejapnì
nemíøí na zanedbá-

vání podniku, ale na cizolo�ství. Odpo-
vìï zní: �Kdo øíká, �e je?� Anna Kare-
nina se dopou�tí nevìry s Vronským
s následky, které jsou daleko zkázonos-
nìj�í ne� ty, které pøivodil Epstein.
Koho by napadlo ptát se: �Je to ruská
vlastnost?� Je to lidská mo�nost. I kdy�
nejslavnìj�í zákaz, jak známo, vydal ze
sobì známých dùvodù Hospodin �i-
dùm, je nevìra jedním ze zpùsobù, jimi�
lidé v�ech vìr vyhledávají potì�ení èi
svobodu nebo i pomstu nebo moc nebo
lásku nebo poní�ení... (...)

KRÁSNÉ PØEKÁ�KY
Citovali jsme èásti eseje, který napsal
Philip Roth roku 1963, ètyøi roky poté,
co vydal svou prvotinu � Sbohem, mìs-
to C jako reakci na vlnu rozhoøèení,
kterou povídky v �idovských kruzích
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JAK, PROÈ A KDY
Skonèil lidský údìl v podání Philipa Rotha

Philip Roth pøed Staronovou synagogou, 1973. Foto archiv Karola Sidona (viz jeho poznámka na str. 9.).
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vyvolaly. Zmiòuje v nìm také skuteè-
nost, �e v listu The New York Times cito-
vali rabína, který postavy této povídkové
sbírky charakterizoval jako �nevyrovna-
né schizofrenické osobnosti� a Rotha
spolu s dal�ími souèasnými �idovskými
autory zatratil za to, �e své souvìrce zo-
brazují v �melancholické pøehlídce ka-
rikatur�. Esej poukazuje na potí�e, jim�
Roth èelil, ale také na to, jakou roli lite-
ratuøe pøisuzoval. Výtky vùèi jeho pró-
zám neustávaly ani pozdìji a autor byl
zatracován za to, jak �necitlivì� ve
svých textech zobrazuje nejen �idy, ale
také �eny, sexualitu, man�elský (èi spí-
�e mimoman�elský) �ivot, jak neustále
demonstruje své vlastní ego atd. Zaè jed-
ni jeho knihy nesná�eli, druzí � a tìch
bylo urèitì mnohem víc � je mìli rádi.
Pro jejich energii, otevøenost, vtip, origi-
nalitu a vynalézavost, neustálé promý�-
lení moderního lidského údìlu a toho,
jakým zpùsobem mù�e být zpodoben
v literatuøe. Slovy pøekladatele Franti�ka
Fröhlicha: �(Rothovo) oscilování mezi
komikou a tragikou, mezi autobiografií
a objektivizovaným pøíbìhem, mezi
spoleèenskou, místní i èasovou zakoøe-
nìností a metaforickou platností smyslu
ka�dého pøíbìhu klade ètenáøi do cesty
krásné a vzru�ující pøeká�ky.� 

ODKAZ
Philip Roth a jeho románové alter ego
Nathan Zuckerman mají koøeny v �i-
dovské pøistìhovalecké rodinì, která
usilovnì pracuje, aby její syn mohl
vystudovat univerzitu a vìnovat se
kvalifikovanému povolání, aby vyu�il
v�e, co mu zemì neomezené svobody
mù�e nabídnout. Souèasnì v�ak �ádá,
aby zùstal �dobrým hochem� a neztra-
til vztah ke své rodinì i komunitì. Za-
tí�í tak syna pocitem odpovìdnosti,
jí� sice nedoká�e dostát, v�emo�nì ji
provokuje, ale souèasnì se s jejími
hodnotami neustále konfrontuje a svùj
�odkaz� (tak zní i název Rothovy
skvìlé knihy o umírání jeho otce) si
uvìdomuje. 

Rothovi románoví hrdinové nevy-
ná�ejí nijaké �ivotní soudy, a aèkoli se
jim dostane pestrých �ivotních zku�e-
ností, zùstávají v podstatì nejistí jak
vùèi lidem (rodinì, partnerkám), tak
vùèi své práci: vyèerpávající spisova-
telství se v románì Hodina anatomie
rozhodne Zuckerman dokonce opustit

a vìnovat se radìji studiu nìèeho
�u�iteènìj�ího�, lékaøství.

Ji� legendární se stala Rothova pomoc
autorùm, které perzekvovaly komunis-
tické re�imy v zemích sovìtského bloku,
a jeho pøátelství se zakázanými tvùrci �i-
jícími v rodném mìstì Rothova oblíbe-
ného spisovatele Franze Kafky. Do Pra-
hy jezdíval od poèátku sedmdesátých let
a� do roku 1977, kdy mu zdej�í úøady
nedaly vstupní vízum; stýkal se se svými
budoucími pøekladateli man�ely L. a R.
Pellarovými, man�ely Klímovými, s L.
Vaculíkem èi Karolem Sidonem. Zjistil
také, �e jej mo�ná pojí pøíbuzenský
vztah s nìkdej�ím kantorem Staronové
synagogy Mikulá�em Rothem. Na situa-
ci autorù, kteøí nemohli z politických dù-
vodù publikovat, upozornil Roth i dal�í
americké spisovatele (W. Styrona, J. Up-
dika a A. Millera), spolu s nimi zalo�il
zvlá�tní podpùrný fond a v nakladatel-
ství Penguin Books edici The Other Eu-

rope, ji� sám øídil a vìnoval dílùm støe-
doevropských a východoevropských
spisovatelù (publikovala mj. díla B.
Schulze, T. Borowského, T. Konwické-
ho, D. Ki�e, I. Klímy ad.).

KA�DÝ �ID JE ÈLOVÌK
Za desítky románù, povídky a eseje zís-
kal Philip Roth øadu literárních cen,
vèetnì Pulitzerovy; byl té� prvním lau-
reátem novì zøízené Ceny Franze Kaf-
ky a roku 2014 získal (vzhledem ke
svým dávným sporùm s �idovskou ko-
munitou paradoxnì) i cenu od instituce
pøedstavující moderní �idovské vzdìlá-
vání: od �idovského teologického se-
mináøe. Tehdy prý øekl pøíteli: �Té poc-
ty si vá�ím. Kdo bere �idy serióznìji
ne� �idovský teologický semináø a kte-
rý autor je bere vá�nìji ne� já?�

Byl nerad oznaèován jako ��idov-
ský autor� z dùvodù, které vysvìtlil
nejlépe sám � pøímo (v esejích) i svý-
mi knihami. �idovský údìl bral jako

souèást údìlu lidského, stejným zpù-
sobem, jak to formuloval jeho kolega
Bernard Malamud: �Ka�dý �id je èlo-
vìk,� ale bez Malamudova dovìtku:
�Ale ne ka�dý èlovìk je �id.� 

Pøed nìkolika lety se kvùli zdravot-
ním potí�ím se srdcem, jimi� trpìl
dlouhá léta, vzdal psaní. Veøejnì to
oznámil a ode�el do ústraní svého
domu v Connecticutu, scházel se jen se
svými pøáteli a se svým �ivotopiscem
Blakem Baileym. Zemøel nìkolik týdnù
po svých pìtaosmdesátých narozeni-
nách, 22. kvìtna 2018. Nepøál si �idov-
ský pohøeb; za místo posledního odpo-
èinku si zvolil høbitov u Bard College
v údolí Hudsonu. Tam ale chtìl být po-
høben �poblí� �idù, aby si mìl s kým
povídat�.                         

ALICE MARXOVÁ

ZE SOUSEDNÍCH VESNIC�
Na fotografii na stranì 8 stojí zleva
Michal Klíma, Miki Roth, Philip Roth
a já. Stojíme roku 1973 pøed Starono-
vou synagogou buï pøed prohlídkou
Starého �idovského høbitova, nebo po
ní. K rozhovoru s Philipem jsem se
tehdy nedostal, ponìvad� oba Rotho-
vé hledali po pamìti spoleèné pøedky,
a Miki, jen� za války slou�il v �idov-
ské jednotce britské armády v Palesti-
nì a také v Tobruku, by mì beztak ne-
pustil ke slovu. Otázku, zda se tenkrát
dohodli na spoleèném pøíbuzenstvu,
mi èásteènì zodpovìdìla a� nedávno
Helena Klímová, kdy� jsme se u nich
doma ve víceménì rodinném krou�ku
se�li povídat si o Philipovi. Øíkala, �e
obì rodiny sice pøed válkou �ily ve
dvou sousedních vesnicích na Podkar-
patské Rusi, ale spoleèných pøedkù se
ti dva nedopátrali. 

Z této náv�tìvy jsem si odnesl také in-
formaci, �e Philip Roth po návratu
z Èeskoslovenska oslovil 15 amerických
spisovatelù, aby ka�dý pøispíval 100 do-
lary na jednoho z 15 èeskoslovenských
spisovatelù. Tak se mi konkrétnìji ne�
døíve vysvìtlil pùvod stodolarových
�ekù, které jsem párkrát za sebou dostal
na �ivobytí, kdy� jsem byl bez práce.
O to se sice postarala StB, ale pøi mých
dosti èastých zatèeních jsem tím té�e
StB mohl argumentovat, �e nejsem prá-
ce se �títící pøí�ivník a máme z èeho �ít.

KAROL E. SIDON

Miki a Philip Rothové, 1973. Foto archiv M. Klíma.
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Letní mìsíce lákají k výletùm, do bli��ích
i vzdálenìj�ích míst. K destinacím, které
jsou z Prahy pohodlnì dostupné autobu-
sem èi vlakem, patøí mìsteèko Roztoky.
Láká procházkou podél Vltavy, pøívozem
pøes øeku, zámkem a zrestaurovaným
a veøejnosti zpøístupnìným ateliérem ma-
líøky Zdenky Braunerové a nyní také vý-
stavou Pøíbìhy Tichého údolí. Ta zase vy-
bízí k procházce údolím Únìtického
potoka po stopách zdej�ích obyvatel. Jak-
koli je to cesta melancholická po stopách
svìta, který zmizel, a míjíme na ní i léta
opu�tìné objekty, není Tiché údolí mrt-
vým místem. Vily, které se dochovaly,
jsou krásné a elegantní a dostaly nebo do-
stávají svou druhou �anci. O to dùle�itìj�í
je pøipomenout si jejich pùvodní majitele
a obyvatele.

PROTI ASANACI
Nejprve se zmiòme o výchozím bodì na�í
cesty, tedy ateliéru malíøky a grafièky
Zdenky Braunerové (1858�1934), jen� se
nachází nedaleko zámku. Pobývala
v Roztokách v ateliéru, který si v letech
1903�1904 sama navrhla ve stylu anglic-
kého venkovského domu a postavila na
parcele u bývalého mlýna. Sem, do krás-
ného prostøedí proslulého letoviska, za ní
pøijí�dìli její umìleètí pøátelé z Èech
i Evropy. Pøipomeòme, �e Braunerová se
kromì krajinomalby a malby na sklo vì-
novala grafice. Je pova�ována za první
známou èeskou umìlkyni, která se zabý-
vala kni�ní grafikou a hrála velkou roli
pøi procesu vzniku a utváøení moderní
èeské knihy. Její tvorbu ovlivnil vztah
k Francii (kde studovala malíøství)
a k èeskému lidovému umìní. Podpoøila
øadu mladých umìlcù, kterým pomohla
na poèátku kariéry, mj. Franti�ku Bílkovi,
Jo�ovi Uprkovi a Janu Zrzavému. 

Na svou dobu velmi emancipovaná,
spoleèenské konvence provokující
osobnost se pøátelila s øadou umìlcù,
napøíklad se sochaøem Augustem Rodi-
nem, básníkem Paulem Claudelem, spi-
sovateli Juliem Zeyrem èi Vilémem Mr-
�tíkem. S ním ji, kromì partnerského
vztahu, spojovalo i anga�má v protestu
proti plánované (a posléze do znaèné
míry uskuteènìné) asanaci Prahy, pøede-
v�ím Starého Mìsta a Malé Strany. Prá-
vì Braunerová graficky upravila a obál-
kou opatøila Mr�tíkùv manifest proti

kulturnímu vandalismu s názvem Bestia
triumphans z roku 1897. Intenzivnì se
také vìnovala kresbì obrázkù s pra�ský-
mi motivy, pøedev�ím z ohro�ených ob-

lastí, a zachytila tak i mnohé stavby
a zákoutí, které posléze padly za obìt�
bourání. V obnoveném ateliéru lze tento
grafický cyklus vidìt; umìlkynì zobra-
zila mimo jiné místo zvané V kolnách:
slepou ulièku (èi spí�e
protáhlý dvùr), do které
byl pøístup klenutým
podchodem a její� zbytky
se èásteènì dochovaly na
dvoøe Vysoké synagogy.

OBLÍBENÉ 
LETOVISKO
A� do otevøení �eleznice
se do Roztok chodilo
pì�ky nebo jezdilo dro�-
kou. Zdej�í �ivot zásadnì
zmìnila výstavba dráhy
Praha � Drá�ïany v roce
1851 se zastávkou v Roz-
tokách; od té doby se
také datuje obliba mìs-
teèka nejen jako cíle vý-
letù, ale i pro trvalý pobyt
Pra�anù, pøedev�ím �i-
dovských obchodníkù, podnikatelù,
prùmyslníkù èi advokátù. Své vily si ne-
chávali stavìt od kvalitních architektù,
vìt�inou v historizujících slozích se se-
cesními prvky èi prvky alpské architek-
tury, zajímavé byly i jejich zahrady. 

Zmínìná výstava na prostranství pøed
ateliérem na nìkolika panelech pøedstavu-
je prostøednictvím textù a mnoha fotografií
osudy lidí, kteøí si Roztoky oblíbili, vybu-
dovali tu své domy, zalo�ili rodiny a za tra-
gických okolností museli toto idylické
místo opustit � v lep�ím pøípadì do emi-
grace, v tom nejhor�ím do táborù smrti.

Zkázu zdej�í �idovské komunity pak do-
konaly pováleèné podmínky. Pokud nìkdo
z �idovských majitelù èi jejich potomkù
koncentraèní tábory pøe�il a chtìl se po
válce ucházet o arizovaný majetek, nará�el

na øadu pøeká�ek: jednou
z tìch hlavních byl dekre-
tem naøízený výnos prezi-
denta Bene�e o zachování
èeskoslovenského obèan-
ství. Navrátilci z lágrù (èi
z váleèného exilu) museli
pøijmout èeskou nebo slo-
venskou národnost a dolo-
�it svou loajálnost vùèi
èeskoslovenskému státu
pøed válkou a bìhem vál-
ky, a to i ti �idé, kteøí byli
odvleèeni do koncentraè-
ních táborù. Velkou roli
v tom hrálo, k jaké národ-
nosti se pøihlásili pøi sèítání
lidu v roce 1930 (!). Pokud
se �idé pocházející z nì-
meckojazyèného prostøedí
pøihlásili k jiné národnosti

ne� èeské, byli vydáni libovùli pracovníkù
národních výborù a èasto se s nimi jednalo
jako s nepøáteli státu, bez ohledu na pøed-
váleèné zásluhy, na to, jakým utrpením
pro�li, a na to, �e jim domy s celým vyba-
vením byly neprávem odebrány. Tímto

PØÍBÌHY TICHÉHO ÚDOLÍ
O výstavì Støedoèeského muzea v Roztokách

Pohled na ateliér Zdeny Braunerové, vlevo jsou výstavní panely. Foto na této dvoustranì am.

Zdena Braunerová: V kolnách, 1905.



pováleèným martyriem pro�li i nìkteøí
pøedváleèní roztoètí obèané. Pokud se jim
svùj majetek získat podaøilo, pøi�el únor
1948 s ním poèátek komunistického boje
s �tøídním nepøítelem� a znárodòování. 

VÝSTAVA JAKO PROCHÁZKA
Nelze vyjmenovat v�echny zajímavé vily
a jejich majitele � pøipomeòme jen nìkolik
z nich. Ostatnì k výstavì
byl vydán i èesko-anglic-
ký katalog, obsahující vý-
stavní texty i ilustrace
(jako epilog pak seznam
obìtí holokaustu v Rozto-
kách). Ideální tedy je pro-
hlédnout si nejen výstavu,
ale s katalogem v ruce
i domy v Tichém údolí,
nahlí�et pøes ploty (v jed-
né zahradì na vás vykouk-
ne postar�í kùò), skrz
branky, do pozoruhod-
ných �títù a korun vyso-
kých stromù. Dobrým vo-
dítkem pro trasu je také
kvalitní informaèní tabule
na zaèátku cesty, mapující celkem 29 míst. 

Hned z kraje údolí po pravé ruce se na-
chází skuteènì velkolepá (a zrenovovaná)
vila (è. p. 192), ji� nechal roku 1913 podle
návrhu architekta Maxe Spielmanna posta-
vit místní rodák, velkoobchodník s chmelem

Julius Sonnenschein, pùvodním povoláním
kupec, spoluzakladatel firmy Sonneschein
& Landesmann, obchod s chmelem a plodi-
nami, sladem, jeèmenem a smolou, posléze
i komerèní rada a samostatný podnikatel.
Bìlostnou vilu postavenou v klasicizujícím
stylu s prvky geometrické secese vìnoval
své man�elce Alici (po které dùm i pojme-
noval), po rodièích pak zdìdil vilu i firmu

syn Pavel. P. Sonneschein zùstal s man�el-
kou Zuzanou (rozenou Gerstlovou) roku
1937 v New Yorku, jeho podnik byl arizo-
ván a vila Alice zabavena Nìmeckou øí�í.
V domì poté sídlila nìmecká obecná �kola
a souèasnì sekretariát místní skupiny
NSDAP. Po únoru 1948 byla na stavbu uva-
lena státní správa, a aè o ni Pavel Sonnen-
schein po válce �ádal, zpìt ji nedostal, získa-

la ji obec Roztoky. Fungovala v ní �kolka
a jesle, klubovna a rùzné slu�by. Nyní je
opìt v soukromých rukou a zdá se, �e v dob-
rém stavu a v plné kráse.

Za parkem, jen� se nachází po levé stranì
cesty, se nám otevírá krásný pohled do údolí

a na nìkolik vil. Pøedev�ím na men�í, ale za-
jímavý dùm è. p. 7 s fasádou s prvky geome-
trické secese a prolamovanými �títy. Navrhl
jej architekt Josef Fiedler z Bubenèe pro
JUDr. Alfréda Hamburgera a jeho �enu
Annu; roku 1929 ho zakoupil obchodník
Emanuel Pollak s man�elkou Vilemínou,
v tøicátých letech v nìm pobýval sochaø
a grafik Bernard Reder, kdy� studoval na

pra�ské akademii (po emigraci se proslavil
v USA). Zatímco Reder se pøed nacisty za-
chránil odchodem na Západ a E. Pollak �sta-
èil� vèas zemøít, Vilemína zahynula v Treb-
lince. Od kvìtna 1938 vlastnili vilu
JUDr.Adolf Procházka a jeho �ena, spisova-
telka a neteø bratøí Èapkù Helena Ko�eluho-
vá, která byla za války kvùli èinnosti svého
mu�e v zahranièním odboji deportována do

Terezína. Po roce 1948 od-
jeli man�elé Procházkovi
do emigrace, vila propadla
státu a získala ji obec; nyní
je opravená a v soukro-
mých rukou.

Ménì �tìstí mìl sousední
dùm è. p. 144 stavitele An-
tonína Gabriela z roku
1905, postavený v novore-
nesanèním stylu s prvky
alpské architektury, který
slou�il jeho rodinì. Pozdìj-
�ím významným majitelem
byl Emil Utitz, profesor
psychologie a estetiky. Nej-
prve si v Roztokách prona-
jímal letní byt ve vile Alice,

poté koupil tento domek a nechal ho upravit.
V Roztokách Utitze nav�tìvoval spisovatel
Johannes Urzidil, od sousedù pøicházel so-
chaø Bernard Reder, pøijí�dìl malíø Jan Zrza-
vý. Vilu museli Utitzovi roku 1939 prodat,
Emil Utitz ode�el i z univerzity a roku 1942
byl s man�elkou deportován do Terezína,
kde mu byla svìøena knihovna ghetta. Pøe-
�il, po válce se opìt zapojil do univerzitního
�ivota, ale s otøeseným zdravím. Zemøel
roku 1956. Souèasný stav vily nevypadá
dobøe: je tì�ce poznamenána necitlivými
úpravami, jimi� nejvíce utrpìla okna a ve-
randa. Stejnì neradostný je pohled na zchát-
ralou vilu è. p. 124 vedle nìkdej�í restaurace
Maxmiliánka, k jejímu� areálu patøila a ji�
obklopovala zajímavì komponovaná zahra-
da. Pøed válkou patøila bratrùm Lenharto-
vým (pùvodnì Löwyovým), obchodníkùm
s textilem, kteøí zemøeli v exilu bez dìdicù.
Vila propadla státu, stala se majetkem obce,
a poté soukromým majetkem, ani to ji v�ak
neuchránilo � od demolice ji témìø na po-
slední chvíli zachránilo prohlá�ení kulturní
památkou v roce 2004. Snad se i pro ni najde
pomoc.                                   ALICE MARXOVÁ

(Støedoèeské muzeum v Roztokách:
Pøíbìhy Tichého údolí. Osudy zpeèetìné
hákovým køí�em, srpem a kladivem. Vý-
stava je pøístupna do 28. øíjna 2018,
otevøena je od støedy do nedìle, 10�18
hodin. Vstup na ni je zdarma.)
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Pohled do Tichého údolí; vlevo vila èp. 7, kde pobýval sochaø Bernadr Reder.

Vila Alice postavená pro Julia Sonnenscheina podle návrhu Maxe Spielmanna.
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Jankel Adler se narodil roku 1895
v Tuszynì, malém mìsteèku nedaleko
Lod�e, v a�kenázské chasidské rodinì.
V roce 1909 odcesto-
val za svou star�í sest-
rou, která se provdala
do nìmeckého Porýní.
Tam s krat�ími pøe-
stávkami zùstal a� do
roku 1933, v roce
1912 podnikl cestu za
strýcem do Bìlehradu
a od konce roku 1918
a� do konce roku
1919 pobýval v Lo-
d�i. 

Ve Wuppertalu vy-
studoval umìlecko-
prùmyslovou �kolu
a stal se jedním ze zakládajících èlenù
düsseldorfské avantgardní skupiny
Das junge Rheinland. Aèkoli vyrùstal
v prostøedí prosyceném lidovou zbo�-
ností koøenìnou vírou v zázraky,
v jeho díle se na rozdíl od mnohem
známìj�ího a ponìkud star�ího Marca
Chagalla, který vyrostl v podobném
prostøedí, tato skuteènost nijak nepro-
jevuje. Jeho obrazy s �idovskou tema-
tikou, malované na pískovì �lutém
pozadí, pùsobí monumentálnì jako
nástìnné malby. 

Èasto vypadají jako momentky po-
øízené v jakémsi stavu bezèasí, posta-
vy na nich vyobrazené jsou vzájemnì
oddìlené, nekomunikují spolu, tváøe

mají zasmu�ilé nebo melancholické,
s pohledem jakoby míøícím vstøíc ob-
ludné budoucnosti. Netradiènì pojatý

�abat, rozmìrné dílo,
v jeho� støedu je pro-
støený stùl, na kterém
stojí pøi okraji talíøku
vinná sklenka bez te-
kutého obsahu, nedo-
jedená chala, miska se
dvìma jablky a dva
prázdné svícny, jeden
z nich pøevr�ený. Na
pohovce za stolem
le�í na boku vousatý
mu�, který si jednou
rukou podepírá hlavu
a druhou pøidr�uje ro-
zevøenou modlitební

knihu. Své oèi upírá mimo obraz, ve
tváøi slovy tì�ko posti�itelný smutek.
U stolu stojí prázd-
ná �idle a na druhé,
umístìné ponìkud
stranou, sedí �ena
z profilu s �átkem
na hlavì. V rukou
dr�í misku s drob-
nými plody. I kdy�
jí není vidìt do tvá-
øe, z jejího postoje
vyzaøuje odevzda-
nost a beznadìj. Za
ní na oknì pod ze-
lenou ratolestí je
jediný tvor plný
�ivota, ptáèek
s bystrým oèkem,
který se natahuje
pro drobky na pode-
stì okna, bo�ské
zjevení. �abat kon-
èí. Co bude dál? 

PRVNÍ
SOUBORNÁ VÝSTAVA
Souèasná výstava ve Wuppertalu je
èlenìna do nìkolika tematických èástí
dokumentujících promìny Adlerova
díla a v�dy s ukázkami prací jeho pøá-
tel a souputníkù ze stejné doby. Jedna
èást je vìnována avantgardní skupinì
Jung Jiddisch z Lod�e, u jejího� zrodu
roku 1919 Adler stál. Najdeme tu ex-

presivnì pojaté døevoøezy, nìkteré se
starozákonními motivy, jiné s vyobra-
zením denního �ivota halièských �idù
a nìkolik pozoruhodných reliéfù Mar-
ka Szwarce. Kubizující obraz Moji ro-
dièe z roku 1921, na kterém v popøedí
sedící matka s pøísným výrazem ve
tváøi a vztyèenou rukou s nepøirozenì
dlouhým vzhùru trèícím ukazovákem
odkazuje na za ní stojícího otce, který
má ukazovák zabodnutý do svitku
Tóry a mezi rozevøenými prsty druhé
vztyèené pa�e hebrejsky psané jméno
bo�í. Modré oèi a výraz jeho tváøe vy-
jadøují nezlomnost, odhodlání a pe-
vnou víru.

V dal�í èásti výstavy jsou pøipome-
nuty na dobových fotografiích Adle-
rovy práce zèásti vystavené na ne-
chvalnì proslulé výstavì Entartete
Kunst (Zvrhlé umìní) roku 1937
v Mnichovì a v roce 1938 v Berlínì,
které byly nacisty znièeny, pøípadnì
jsou dodnes nezvìstné. Dùle�itým
mezníkem v Adlerovì �ivotì bylo set-

kání a z nìho vze�lé pøátelství s Fran-
zem Wilhelmem Seiwertem a jeho ko-
línským okruhem, ze kterého vznikla
skupina Kölner Progressive Künstler.
Kromì Seiwerta byli jejími èleny je�tì
Heinrich Hoerle a Gerd Arntz. Skupina
mìla my�lenkovì blízko k anarchistic-
kým idejím, ale podílela se také na rùz-
ných dadaistických akcích v Kolínì,
byla také ostøe vyhranìná proti nacio-

JANKEL ADLER A TI DRUZÍ
První souborná výstava �idovského malíøe ve Wuppertalu

J. Adler ve svém ateliéru, 1947. Foto archiv.

Autoportrét, olej a kombinovaná technika, 1924.

�abat, olej na plátnì, 1925.
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nálnìsocialistické stranì. Její èlenové
tvoøili v duchu �figurálního konstruk-
tivismu�, co� se v urèité dobì promít-

lo i do Adlerovy tvorby (autoportrét
z roku 1924). Z té doby také pochází
jeho obraz Angelika, jedná se o po-
smrtný portrét Angeliky Hoerleové,
malíøky a význam-
né postavy kolínské
umìlecké scény,
která v roce 1923
podlehla tuberkuló-
ze. Hold krásné
a inspirativní Ange-
lice, která sice na-
v�dy zavøela oèi,
ale stále cení zuby,
proto�e byla po celý
svùj krátký �ivot
svobodná, nespou-
taná a svá tak jako
koèky, které jí dìla-
jí spoleènost na ob-
raze. Pøi levém hor-
ním okraji obrazu
èteme autorovo po-
�ehnání, hebrejsky
napsané �abat. Dal-
�ím dùle�itým mez-
níkem pro Adlera
bylo v roce 1931
navázání kontaktu s Paulem Kleem,
které obohatilo jeho tvorbu o jistý
druh hravosti. Své místo na výstavì
mají i jeho obrazy koèek, autor je mi-

loval a v�dy nále�ely do rodiny.
Zvlá�t�významný je obraz prostì po-
jmenovaný Koèky, na kterém jsou

v opu�tìné krajinì, bez
známek �ivota, dvì velké,
�ivota plné, expresivnì na-
malované koèky, za nimi
torzo antického monumen-
tu a na obzoru na nebi po-
hasínající slunce.

RABBI
V roce 1933 Adler emigro-
val do Paøí�e, kde se sezná-
mil s aktuálními pracemi
Pabla Picassa, zvlá�tì gra-
fickými, ve kterých Picasso
reagoval na obèanskou vál-
ku ve �panìlsku, deformo-
vané a jakoby fragmentárnì
ztvárnìné hrùzné výjevy
váleèného bìsnìní se pro-
mítly i do Adlerova díla.
Jeho rukopis se rozvolòuje,
vìt�ího významu nabývá
èára, rozechvìlá, pulzující

linka, ve zkratce vyjádøená bída doby.
Dne 22. èervna se dostává s polskou
armádou do Skotska. V roce 1948 ma-
luje jeden ze svých posledních obrazù

Rabbi. Jak je odli�ný oproti portrétu ji-
ného rabína z dvacátých let, místo vi-
doucích oèí ponìkud zasmu�ilého
mu�e sledujeme nevìøící pohled mu�e,

který si marnì klade otázku proè. Dne
25. dubna 1949 Adler ve vìku 54 let
umírá v Aldbourne u Marlborough.

K MAGICKÉMU REALISMU
Adlerova výstava v Heydt-Museu ve
Wuppertalu je vùbec první jeho soubor-
nou expozicí, doplnìnou o vybrané prá-
ce pøátel a tvùrcù, kteøí mìli vliv na jeho

dílo. Dokumentuje celé umìlcovo dílo,
nacisty zèásti i znièené, se v�emi vlivy

od expresionismu,
pøes kubismus a�
k magickému realis-
mu, zároveò pøe-
svìdèivì ukazuje, jak
se Adler s inspirativ-
ními vlivy po svém
vyrovnal a vstøebal
je do svého díla,
v nìm� si po celý
�ivot udr�el nezamì-
nitelný rukopis. K vý-
stavì vy�la monogra-
fie o 400 stranách
s celou øadou ilustra-
tivních a fotografic-
kých vyobrazení, která
se prodává na èeské
pomìry za více ne�
pøijatelnou cenu 25
eur.

JAN PLACÁK

(Jankel Adler und
die Avantgarde Chagall/ Dix/ Klee/
Picasso. Heydt-Museum, Wuppertal,
17. 4.�12. 8. 2018, út�ne 11�18 ho-
din.)

Rabbi, olej na døevì, okolo roku 1948.

�idovský pár, akvarel s tu�í na kartonu, cca 1926/28. 

Koèky, olej a køída na plátnì, 1927.
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Regionální historie nìkdy zprostøed-
kovává minulost vìrohodnìji a srozu-
mitelnìji ne� ta velká, zahrnující celé
státy, kontinenty a nezøídka i celý
svìt. Má èas na detaily, na prostøedí
i na jednotlivé lidi a jejich osudy. To
v�e se v nadhledu zobecòujícího pøe-
hledu nutnì vytrácí a v dùsledku toho
obèas nìco víme, ale mnoho konkrét-
ního si za tím nepøedstavíme. Kniha
Edo. Spomienky Eduarda Laufera ali-
as Teofila Gulu na roky 1939 a� 1945,
predov�etkým na jeho záchranu �idov
v Ke�marku a okolí, vydaná s. s r. o.
ViVit v Ke�marku v roce 2015, svým
tématem i záva�ností regionální pro-
stor pøesahuje, souèasnì ale skrze
ka�dodenní �ivot v konkrétní oblasti
Slovenska za fa�istické Slovenské re-
publiky dává pøedstavu, jak takový �i-
vot èlovìka, �ida s árijskými doklady,
vypadal. Je to svým zpùsobem pohled
zevnitø a bez umìleckých a dramatic-
kých ambicí popisuje, jak to ve svìtì,
který u� neslou�í primárnì k �ivotu,
ale k ukrývání se pøed smrtí, vypadá.

Eduard Laufer, který tu vypráví svùj
pøíbìh, se narodil v roce 1895 v Rado-
�inì na Slovensku. Vyrùstal je�tì v ra-
kousko-uherské monarchii, která ho
povolala v roce 1915 na fronty první
svìtové války. Z ní se vrátil jako ital-
ský legionáø, o�enil se a bìhem první
republiky �il pøevá�nì v Praze. Po ob-
sazení Prahy a Èech v bøeznu 1939 se
vrátil do Nitry. A tady zaèíná pøíbìh
knihy Edo.

23. decembra 1939 i�la moja �ena
v skorých ranných hodinách na trh, aby
tam nakúpila potraviny. Spoliehala sa
pritom na fakt, �e bola blondína a vôbec
nevyzerala �idovsky. Jedna známa ju
v�ak udala gardistovi. Ten sledoval
moju �enu a� do ná�ho domu na Most-
nej ulici. S na�ím 15roèným synom Ju-
rajom som sedel v izbe a poèuli sme,
ako gardista zreval na moju �enu:
�Smradlavá �idovka, kdo ti dovolil pred
10. hodinou jít na rynok?� Pritom moju
�enu bil remenným bièom. Poèul som jej
prenikavý výkrik a� do izby. Zadr�al
som svojho syna a �iel som do kuchyne,
kde gardista e�te stále bièoval moju

�enu. Schytil som gardistu odzadu za
hlavu, skrútil som mu ju jedným trhnutím
na stranu, zdvihol som ho do vý�ky
a hneï nato som ho pustil na zem. Tento
smrtiaci chmat som sa nauèil, keï som
bol zápasníkom vo Viedenskom atletic-
kom klube, v ktorom som bol roku 1911
èlenom. Tento chmat bol pri zápasení prí-
sne zakázaný a smel byt�pou�itý nanajvý�
v prípade núdze pri �ivotu nebezpeènom
útoku. Keï som gardistu pustil, myklo mu
nohami a ostal na zemi le�at�màtvy.

Nemal som v úmysle ho zabit�, konal
som in�tinktívne vo ve¾mi silnom afek-

te, ktorý bol spôsobený týraním mojej
man�elky. Sám som sa pre¾akol svojho
konania a hneï som si bol plne vedo-
mý aj jeho následkov. Mojej �ene som
èo najrýchlej�ie zbalil najpotrebnej�ie
veci do príruèného kufra a poslal som
ju spolu s mojím synom k jej bratovi
Jozefovi Rosenbergerovi do Bánoviec
nad Bebravou. Potom som pozbieral
v�etky peniaze a �perky, urobil som si
malý balíèek s jedlom a naobliekal
som na seba nieko¾ko vrstiev obleèe-
nia. Aby som nebol nikomu nápadný,
musel som dom opustit� bez bato�iny.

Lauferovi se podaøilo uniknout. Po-
mocí pøátel získal árijské dokumenty
a stal se z nìho Teofil Gula, obèan
Slovenské republiky, køest�an, který se
�ivil vykupováním starých hadrù,

kostí a �eleza. Jeho noví spolupracov-
níci, kteøí arizovali pùvodnì �idovské
firmy a pøivlastnili si jejich domy
a majetek, byli vesmìs èleny Hlinko-
vy gardy a nechali do nich zapsat
i jeho. Tak zaèala Lauferova bludná
pout�. Bydlel v Ke�marku a jezdil po
okolních mìstech a vesnicích pro �to-
var�. Byl svìdkem toho, jak se situace
�idù den ode dne zhor�ovala, a tam,
kde to bylo mo�né, se sna�il pomáhat.

Veèer som �iel do Hlinkovho domu
(Heim der Garde). Tam práve pri-
pravovali rozdelenie slu�ieb pri deportá-
ciách. Utvorili sa skupiny v�dy po troch
osobách: 1 gardista, 1 �andár a 1 prí-
slu�ník Nemeckej strany. Ka�dej skupine
pridelili jednu ulicu, z ktorej mali zbie-
rat� �idov. Vyzvali ma, aby som bol sú-
èast�ou jednej takejto skupiny. Mali sme
priviest� �idov na nádvorie Tokolyho
hradu. Vyhovoril som sa, �e ve¾mi skoro
ráno musím zaèat� s prekladaním handi-
er na vlakovej stanici a �e sa preto ne-
mô�em zúèastnit�. Z Hlinkovho domu
som �iel naspät�ku Dr. Lichtigovi. Bol ve-
¾mi  sklúèený, preto�e sa mu nepodarilo
oslobodit� sa. Povedal mi, �e jeho sused,
ktorý bol slovenským Nemcom, lekárom
a antisemitom, ho dal na deportaèný
zoznam z konkurenènej závisti. Poprosil
ma, aby som mu bol nápomocný, keï ho
budú transportovat�. Pozná vraj jedného
mu�a na ministerstve v Bratislave, ktorý
ho urèite z transportu zachráni. Na lís-
tok mi napísal jedno telefónne èíslo.
V momente transportu som mal na toto
èíslo zavolat�a povedat�, �e jeho a jeho
�enu chcú odviezt�. Vzal som lístok a �iel
som domov. Bol som taký vyèerpaný, �e
som si obleèený ¾ahol spat�.

E�te pred svitaním som odi�iel do
mesta. Po ceste som stretával hliadky,
ktoré �li na lov �idov. Po 10. hodine
predpoludním som videl, ako pribli�ne
800 �idov, medzi nimi aj deti, �eny
a starých, hnali na vlakovú stanicu.
Medzi nimi bol aj Dr. Lichtig so �e-
nou. �iel som na po�tu a zavolal som
na udané telefónne èíslo do Bratisla-
vy. Po chvíli èakania sa ozval niekto
z ministerstva. Predstavil som sa ako
gardista Gula a povedal som, �e práve
deportujú Dr. Lichtiga so �enou. 

Povedali mi, �e transport pôjde
najprv do �iliny, aby tam doplnil trans-
porty z Nového Mesta alebo z Vàbové-

NA�LI SA AJ VÝNIMKY
Spomienky Eduarda Laufera alias Teofila Gulu

Eduard Laufer v roce 1942. Foto archiv.



ho. Vyzvali ma, aby som pozajtra ráno
èakal v �iline v gardistickej uniforme
na rýchlik, ktorý tam mal dorazit�
o 7.00 ráno z Bratislavy. Mal som tam
oslovit� gardistického dôstojníka, kto-
rý bude na znamenie dr�at�svoju ¾avú
ruku na ramennom remeni. Dôstojník
tam potom na mieste v�etko vybaví.
S pozdravom �Na strá�!� som zlo�il
slúchadlo. (Dr. Lichtiga a jeho rodinu
se skuteènì podaøilo z transportu vy-
reklamovat.)

Situace se zkomplikovala, kdy� se na
scénì objevil skuteèný Theofil Gula,
do té doby pracující v Nìmecku, který
zaèal Laufera vydírat. Tomu se ho po-
daøilo uplatit, ale nebezpeèí prozraze-
ní se podstatnì zvý�ilo. Hon na �idy,
které odvá�eli do sbìrných táborù
a poté transportovali do Osvìtimi, se
stupòoval. �idé �ili v úkrytech u lidí,
kteøí byli ochotni jim po-
skytnout útoèi�tì, nìkteøí
se sna�ili dostat do Ma-
ïarska èi do odlehlých
obcí v horách, av�ak v�e
bylo spojeno s nekoneè-
ným rizikem. 

Od zaèiatku roku 1944 sa
utrpenie �idov, ktorí e�te
zostali v meste, znásobi-
lo. Neustále ich trápili
gardisti aj slovenskí �an-
dári a príslu�níci Nemec-
kej strany. Pri domových
prehliadkach, ktoré boli
zaka�dým spojené s vy-
hrá�kami, vyplieneným doslova zvlie-
kali posledné, èo mali na sebe. Kto u�
nevlastnil vôbec niè, èo by mohol pon-
úknut�svojim trýznite¾om, toho zbalili
a odviezli do zberného tábora v �iline.

I kdy� se to zdálo u� skoro nemo�né,
poté, co propuklo povstání a Sloven-
sko zaèali vojensky kontrolovat Nìmci
a gestapo, se �ance skrývajících se
�idù na pøe�ití je�tì sní�ila. Ze zprávy
Eduarda Laufera si mù�eme udìlat
alespoò pøibli�nou pøedstavu, jak zlé to
byly èasy. Vedle výpovìdi o odvaze
a ochotì pomáhat je jeho svìdectví,
které pro jeruzalémský památník �oa
Jad va�em v roce 1964 sepsal, také
zprávou o skuteèné podobì fa�istické
Slovenské republiky i povaze tìch, kte-
øí se k ní hlásili a mìli z toho prospìch.

Zprávou o tom, �e ani na samém konci
války se vrazi neslitovali nad obìt�mi,
proto�e povoláním vrahù je vra�dit,
stejnì jako povoláním konfidentù je
udávat a tìch, co uctívají majetek, je
loupit ho a shroma�ïovat je�tì i v bra-
nách samotného pekla.

V poslednom momente sa stala e�te
jedna be�tiálnost�. Gestapo prepustilo
�idov, ktorí boli vo väzbe v �idovskej
�kole. Títo sa vrátili do svojich domo-
vov. V noci preh¾adával �ofér drevár-
skeho podniku Bela Lux �idovské byty
a odvliekol dvoch �idovských mu�ov
a jednu �enu vo svojom aute smerom
na Poprad. Na ulici ich zastrelil. Ge-
stapo u� v tom momente opustilo Ke�-
marok. Lux teda konal na vlastnú
päst�.

Prihlásil som sa u brigády Sloboda
na èeskoslovenskú vojenskú slu�bu.

Stal som sa velite¾om oddelenia do-
pravy. Mal som k dispozícii pribli�ne
80 konských povozov. Tak som mal
príle�itost�, aby som mohol pomáhat�
uteèencom, ktorí prichádzali z Os-
vienèimu. Nachádzali sme ich napoly
zmrznutých na okrajoch ciest. Nakla-
dali sme ich na moje konské povozy.
Zaobstaral som im teplé jedlo, bieli-
zeò a obleèenie. 

Na èele môjho oddielu som na koni
cválal do Prahy. 16. mája 1945 som
sa zúèastnil defilé prezidenta Dr. Edu-
arda Bene�a. (...) S 800 koòmi, ktoré
som dostal v Medlánkách pri Brne,
som cválal do Velkého Kýra (okres
Nitra). Po mojom príchode tam som
h¾adal mojich príbuzných i známych.
Najskôr som �iel do Topo¾èian a do
Bánoviec nad Bebravou, kde pred voj-

nou �ilo sedem súrodencov mojej
man�elky. No nikto z nich sa nevrátil.
Od pána Gruna, môjho tamoj�ieho
obchodného priate¾a, som sa dozvedel,
�e miestni obyvatelia v posledných
dòoch pred oslobodením v�etkých za-
vra�dili. V troch obchodných domoch
mojich �vagrov sedeli slovenskí lúpe�ní
vrahovia ako noví majitelia.

Zostal som u Gruna celú noc. Po-
rozprával mi o jeho utrpení a jeho
záchrane. Z mojej ve¾kej rodiny u�
na�ive nezostal vôbec nikto. V�etkých
slovenskí lúpe�ní vrahovia zavra�di-
li. Nedokázal som dlh�ie zostat� med-
zi touto krvou po�kvrnenou èvargou,
ktorá vra�dila èi u� priamo, alebo len
nepriamo.

No medzi slovenským obyvate¾st-
vom sa na�li aj výnimky. Len nieko¾ko
jednotlivcov sa nepodie¾alo na tomto

prenasledovaní, áno, do-
konca pomáhali. A preto
musím e�te raz s chválou
vyzdvihnút� môjho dobré-
ho priate¾a Silona, na
ktorého nikdy v �ivote ne-
zabudnem. No mnohí,
ktorí sa vïaka nemu za-
chránili a pri�li do tejto
krajiny (Izraela), si na
neho u� nikdy viac nespo-
menuli, aj keï som jeho
meno pred nimi ve¾mi
èasto spomínal.

Po válce, bìhem které za-
hynuli i jeho �ena a syn,

se Edo Laufer úèastnil organizování
a výcviku brigády Hagany a koncem
roku 1948 odjel se svojí novou man-
�elkou a tisícovkou pøíslu�níkù brigády
do Izraele. Díky nìmu pøe�ilo válku na
osmdesát �idovských rodin; on sám za
to nìkolikrát málem zaplatil �ivotem.
Nám pak zanechal vìrohodnou zprávu
o tom, jak to vypadalo na Slovensku
v letech 1939�1945. Stojí za to si ji
pøeèíst. jd

(Edo. Spomienky Eduarda Laufera
alias Teofila Gulu na roky 1939 a�
1945, predov�etkým na jeho záchranu
�idov v Ke�marku a okolí, vydala
s. s r. o. ViVit v Ke�marku v roce
2015. Pøeklad z nìmèiny Mária Traj-
èíková-Liptáková a Lenka Liptáková,
120 stran, mìkká vazba.)
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Gardisti z Ke�marku pochodují mìstem. Foto archiv.



Jeho jméno znají hlavnì ti, kdo se zajímají
o dìjiny Ruska a Sovìtského svazu, nebot�
studiu ruské historie a politické kultury za-
svìtil celý �ivot. Jeho práce v�ak dalece
pøesahovala akademický výzkum, psaní
odborných knih a univerzitní výuku: ovliv-
nila �ivoty milionù lidí (vèetnì na�ich).
V letech 1981�1982 patøil k týmu poradcù
prezidenta Ronalda Reagana a byl to právì
on, kdo svou erudicí a politickou zásado-
vostí a pøedstavivostí významnì napomohl
koncepci nové linie vztahù se SSSR. Od
politiky détente (sni�ování napìtí), v rámci
ní� Amerièané a západoevrop�tí spojenci
v dobì studené války o existenci Sovìtské-
ho svazu uva�ovali jako o èemsi daném, co
je tøeba udr�et pod kontrolou, ale kvùli
hrozbì jaderné války nijak neprovokovat,
pøe�el Reagan k tvrd�í linii, usilující o zmì-
nu sovìtského systému.

Richard Pipes za�il v mládí na vlastní
kù�i dopad obou totalitních systémù 20. sto-
letí a pozdìji ve své vìdecké práci zdùraz-
òoval jejich spojitost. Narodil se roku 1923
v polském Cieszynì (Tì�ínì) v asimilované
�idovské rodinì Marka a Sofie Piepeso-
vých. Pozdìji se rodina pøestìhovala do
Var�avy, kde ji zastihl zaèátek druhé svìto-
vé války, pád Var�avy a rozdìlení zemì
mezi nacisty a Stalinùv Sovìtský svaz.

Pipesùv otec, rodák ze Lvova a èlen
Pi³sudského legií, které bojovaly za nezá-
vislost Polska, a obchodník (mj. zakladatel
krakovské poboèky vídeòské èokoládovny
Pischinger & Co., poté dovozce ovoce), do-
kázal díky svému majetku a kontaktùm se-
hnat padìlané doklady a odvézt rodinu do
bezpeèí. V øíjnu 1939 odjeli na fale�né papí-
ry na Západ, nejprve do Itálie a poté v èer-
venci 1940 do Spojených státù. Ze zku�e-
nosti s holokaustem (jen� tragicky dopadl
na pøíbuzné a blízké, kteøí zùstali v Polsku)
Richard Pipes nakonec vyvodil své �ivotní
poslání. �Hlavní dopad holokaustu na mou
psychiku byl jiný: mám radost z ka�dého
dne �ivota, který mi byl dopøán, nebot�jsem
byl zachránìn pøed jistou smrtí. Cítil jsem
a dodnes cítím, �e jsem nebyl u�etøen proto,
abych svùj �ivot promarnil nevázaností
a sebezbo�nìním, ale proto, abych �íøil
mravní poselství, tím, �e budu na pøíkla-
dech z dìjin ukazovat, jak zlé ideje vedou
ke zlým koncùm. Badatelé toho o holokaus-
tu napsali po�ehnanì, a proto jsem nabyl
pøesvìdèení, �e mým úkolem je pøedvést
tuto pravdu na pøíkladu komunismu.�

STUDIA
R. Pipes se od mládí intenzivnì zabýval
dìjinami malíøství a filosofie, nakonec ale
padla jeho volba na historii, pøièem� pøed-
chozí zájmy tuto volbu ovlivnily: �Moje
raná vá�eò pro výtvarné umìní mìla je�tì
jeden prospì�ný a trvalý dopad: uèinila
mì imunním k jakémukoli typu ideologie.
V�echny ideologie obsahují zrnko pravdy,
jejich tvùrci jim v�ak pøisuzují univerzální
platnost. V obèasných diskusích, které
jsem jako dospívající mladík vedl s mar-
xisty, jsem jejich argumenty nedokázal
skoro vùbec vyvrátit, proto�e jsem nemìl

ani ponìtí o marxistických dogmatech.
Byl jsem si v�ak absolutnì jist, �e �ádná
formule není s to vysvìtlit v�echno. Nì-
kteøí lidé tou�í, aby byl svìt uspoøádán
jasnì, chtìjí, aby v�echno ,pasovalo� � a ti
jsou vhodným materiálem pro marxisty
a jiné totalitní doktríny. Jiní zase mají ra-
dost z toho, co Tolstoj nazval ,nekoneèný-
mi, nevyèerpatelnì vìènými projevy� �i-
vota, radosti, její� koøeny v koneèné fázi
spoèívají v estetice. Já patøím do této dru-
hé kategorie.�

V Americe získal Pipes stipendium na
bakaláøské studium dìjin na vysoké �kole
Muskingum College v Ohiu. Poté, co Hit-
ler v èervnu 1941 napadl Sovìtský svaz,
se navíc zaèal uèit rusky. V lednu 1943
dostal povolávací rozkaz, a kromì základ-
ního a radistického výcviku absolvoval
speciální program zamìøený na jazyky,
v nìm� svou znalost ru�tiny zdokonalil
(nicménì zatím nevyu�il). Právì za války
se rozhodl, �e se stane profesionálním his-

torikem, �e spojí rusistiku s dìjinami; pro
doktorská studia si v záøí 1947 vybral
Harvardovu univerzitu. Jako téma diser-
taèní práce si zvolil bol�evickou nacionál-
ní teorii. �Byla to toti� doba, kdy ruský �o-
vinismus, aktivnì prosazovaný Stalinem,
dosahoval vrcholu. Rusko bylo zobrazo-
váno jako zemì, která byla po celé své dì-
jiny vùdèí zemí svìta, je� se v�dy stávala
obìtí agrese a nikdy nebyla agresorem.
Souèasnì bylo pøedstavováno jako zdroj
nejvìt�ích intelektuálních a vìdeckých ús-
pìchù lidstva. Jedna sovìtská publikace
z té doby pøiznávala Amerièanùm pouze
dva vynálezy: kle�tì na oplatky a elektric-
ké køeslo. Bylo pro mì záhadou, proè re-
�im, který se oficiálnì hlásí k marxismu,
tedy ideologii odsuzující nacionalismus
jako bur�oazní taktický manévr k odvrá-
cení dìlníkù od tøídního boje, fanaticky
nacionalismus hájí.�

Bìhem práce se zaèal hloubìji zabývat
Ruskem jako nikoli mnohonárodnostním
státem, v nìm� se národy svého etnického
cítìní dobrovolnì vzdaly, aby pøijaly �so-
vìtskou národnost� (jako pøijímali pøistì-
hovalci do USA národnost americkou),
jak se oficiálnì tvrdilo (a na Západì i vìøi-
lo), ale jako mnohonárodnostní øí�í, v ní�
byl nacionalismus �ivý, zatímco asimilace
byla tvrdì vynucována. Výsledkem byla
kniha Vznik Sovìtského svazu. Naciona-
lismus a komunismus, 1917�1924 i to, �e
R. Pipes zaèal na Harvardu o sovìtských
národnostech sám pøedná�et. 

Jako dal�í cíl si vytkl práci o politické
kultuøe ruských dìjin. �Upoutaly mì èetné
podobnosti pøedrevoluèního a porevoluèní-
ho Ruska. Chtìl jsem nahlédnout za radi-
kální hesla sovìtské propagandy a v politic-
kém �ivotì odhalit prvky kontinuity. Popsal
jsem a dolo�il, �e Sovìtský svaz byl pøes
ve�keré své revoluèní pózy ,revoluèní�
pouze do zahranièí. V domácí politice to
v�ak byl rigidní konzervativní re�im, který
mìl víc spoleèného s absolutismem Miku-
lá�e I. ne� s utopickými fantaziemi radikálù
z 19. století.� Kniha vy�la roku 1974 pod
názvem Rusko za starého re�imu.

První cestu do Sovìtského svazu pod-
nikl Pipes (za stálého doprovodu místní
policie) roku 1957. Nav�tívil Leningrad
a Moskvu, ale také Støední Asii. Po návra-
tu byl na Harvardu jmenován profesorem
s definitivou a na této (a øadì dal�ích) uni-
verzit pùsobil a vyuèoval rùzné aspekty
ruských dìjin a� do roku 1996. Souèasnì
se vìnoval vìdecké práci i studijním
cestám, mj. do Èeskoslovenska (pár mìsí-
cù pøed ruskou invazí), do Izraele (v�dy
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Richard Pipes, 1959. Foto archiv.



zdùrazòoval roli ruské spolupráce s arab-
skými zemìmi, k �idovskému státu nepøá-
telskými) a na Blízký východ, do Èíny
a znovu do Sovìtského svazu. Svou od-
bornou èinnost v tìchto letech pøeru�il jen
jednou, a to z velmi dùle�itých dùvodù.

SPOLUPRÁCE S R. R.
Znalost ruských dìjin i souèasného stavu
vìcí vedla R. Pipese k závìrùm, které
s ním vìt�ina tehdej�ích západních sovì-
tologù nesdílela. Zatímco oni pokládali
Sovìtský svaz za spoleènost svého druhu,
s ní� je tøeba se nìjak dohodnout, a aby
nevyná�eli �nevìdecké morální soudy�,
pøehlí�eli poru�ování lidských práv v sa-
motném SSSR i jeho satelitech, R. Pipes
kritizoval nedemokratické podmínky
v zemi i to, jak agresivnì se
SSSR choval navenek. Roku
1976 se stal vedoucím nyní ji�
legendárního týmu B, jen� od
vlády dostal za úkol nezávisle
analyzovat informace shromá�-
dìné CIA o sovìtském nukleár-
ním zbrojení, Rusy proklamova-
ném jako nutnost k odstra�ení
a odvrácení jaderné hrozby dru-
hé strany. Pipes sestavil z odbor-
níkù se zku�eností z armády
i politiky pracovní skupinu a vý-
sledky jejich analýzy dolo�ily,
�e sovìt�tí vùdci (na rozdíl od
amerických) neusilují o rovno-
váhu sil, ale o to, aby v pøípadné
jaderné válce zvítìzili. �Souhrn-
nì øeèeno, problém spoèívá
v pochopení odli�né kultury.
O strategické rovnováze rozho-
dovala nejen pomìrná síla skla-
di�t�na obou stranách, ale také,
a pøedev�ím mentalita a úmysly
lidí, ji� ony zbranì ovládají.
(Spojenci napøíklad v roce 1940
rozmístili ve Francii víc mu�ù
a tankù ne� Nìmecko, utrpìli
v�ak drtivou porá�ku, proto�e jejich gene-
rálové ovlivnìní zku�eností první svìtové
války pøemý�leli obrannì a podobné
smý�lení pøisuzovali i nepøíteli.)�

Washington zprávu týmu B v dobì její-
ho vzniku v podstatì odmítl, její argumen-
ty v�ak zapùsobily na Z. Brzezinského,
poradce pro národní bezpeènost preziden-
ta Cartera, a pozdìji ovlivnily zejména
prezidenta Ronalda Reagana, který se roz-
hodl s ústupky vùèi Rusùm skoncovat. Po
jeho zvolení byl R. Pipes jmenován do
transformaèního týmu na ministerstvu za-
hranièí a do Rady pro národní bezpeènost.

Pùsobil v ní v letech 1981�1982 a podílel
se na americké reakci vùèi Polsku a Sovì-
tùm poté, co bylo v Polsku v rámci akcí
proti Solidaritì vyhlá�eno stanné právo.
Ta spoèívala v zavedení ekonomických
sankcí i otevøeném politickém tlaku, pøi-
èem� se k nim pøidaly i západoevropské
státy. R. Pipes také sestavil návrh Národ-
nì-bezpeènostního naøízení è. 75, je� bylo
vydáno v lednu 1983. Podstatu tohoto na-
øízení o vztahu politiky Reaganovy vlády
k Sovìtskému svazu formuloval pozdìji
ve svých vzpomínkách s urèitou dávkou
trpkosti takto: �Koneèná verze naøízení
obsahovala body, které byly v protikladu
ke v�em politickým výkladùm, jimi� se
døíve americká politika vùèi Moskvì øídi-
la. To znamená, �e vyzývalo nejen k po-

trestání nepøijatelného sovìtského chová-
ní, ale i k tomu, abychom udìlali v�e, co je
v na�ich silách a zabránili onomu chování
tím, �e vyvoláme zmìny v povaze sovìt-
ského re�imu, z nìho� sovìtské chování
vyplývá.� Praktické dùsledky ekonomic-
kých sankcí se nelíbily západním podni-
katelùm, podle nich� �obchod znamenal
mír� a kteøí prosazovali pøedstavu, �e So-
vìtský svaz není tak nebezpeèný, nebot�se
jedná o �stabilní zemi�. Pipes pøirovnává
americké a západoevropské zastánce to-
hoto názoru k britským hlasatelùm appea-
sementu vùèi Hitlerovi. �Britské hlasatele

appeasementu motivovala pochopitelná
touha zabránit dal�í válce, pøispìli v�ak
také k dosa�ení nìkterých racionálních
cílù nepøítele. Také mu dùvìøovali víc ne�
svým oponentùm. Také vìøili v osobní
styk s nacistickými vùdci a ka�dého, kdo
s jejich taktikou nesouhlasil � pøedev�ím
Winstona Churchilla �, odmítali jako vá-
leèného �tváèe.�

ZKLAMÁNÍ
�Èím bezpeènìji se sovìt�tí vùdci cítili,
tím agresivnìji se chovali,� pí�e Pipes
v memoárech. �Platilo to i obrácenì. Jedi-
ná doba, kdy byli beze v�eho ochotni ke
kompromisu se zahranièní ,kapitalistic-
kou� mocností, byly roky 1940�1941, kdy
se báli, �e a� se Hitler zmocní kontinentál-
ní Evropy, obrátí se proti nim. Aby si ho
usmíøili, zahrnovali ho jídlem a strategic-
kými surovinami, a dokonce mu vydali
i nìmecké komunisty, kteøí hledali útoèi�-
tì v Moskvì. Je pravda, �e ve vztazích
s námi pocit�ovali úzkost, ale z jiného dù-
vodu, ne� jaký se v�eobecnì pøedpokládá.
Dokud Spojené státy svobodnì existovaly
a prosperovaly, nemohli mít sovìt�tí vùdci
klid, tato svoboda a prosperita jim byly
neustále trnem v oku a ohro�ovaly jejich
autoritu doma.� 

I kdy� Pipes Sovìtský svaz �pøe�il�,
s posledním vývojem v zemi rozhodnì
spokojený nebyl a vyjadøoval se k nìmu
velmi skepticky. �Putin je srdcem komu-
nista a ruský imperialista. Stará se jen o to
� stejnì jako v�ichni ru�tí vládci �, aby ne-
vypadal slabý.� V roce 2015 definoval
nejlep�í ruský mo�ný scénáø takto: �Mít
prezidenta, který si uvìdomí, �e Rusku
chybí politická kultura, a proto potøebuje
v pøí�tích 20�30 letech demokratické in-
stituce.� Na otázku, zda je Putin ryze rus-
kým produktem, odpovìdìl: �Bohu�el
ano. Rusové tou�í po silných vùdcích, kte-
øí tvrdí, �e dìlají to, co je pro jejich zemi
nejlep�í, nenaslouchají veøejnému mínìní
a nerespektují právní systém. Studoval
jsem Rusko po 70 let a tato skuteènost mì
hluboce zklamala. Chtìl bych, aby se �
stejnì jako zemì východní Evropy � po-
sunulo smìrem k právní demokracii, ale
tuto tradici Rusko nemá.� 

Je potì�itelné, �e do èe�tiny byla pøelo-
�ena øada Pipesových knih: Rusko za sta-
rého re�imu (2004), Vlastnictví a svoboda
(2008), Dìjiny ruské revoluce (1998,
2017) a koneènì memoáry, z nich� je
v tomto textu v pøekladu Luïka Bednáøe
citováno, nazvané Vixi. Pamìti nezaøadi-
telného (2005).                 ALICE MARXOVÁ
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Jeden z posledních snímkù. Foto archiv.
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DÙSTOJNOST SLOV
Autoøi odborných studií o modlitbì se
obvykle zabývají pocity a pohnutkami
èlovìka, který se modlí, zkoumají text
modlitby � jeho historii, obsah èi styl,
zajímá je její téma a charakter � zda se
jedná o chválu, prosbu èi vyznání. My
se zde soustøedíme na sám akt modlit-
by. Na�e otázka zní: Co pøesnì se ode-
hrává, kdy� se èlovìk modlí?

Modlitba mù�e vzejít pouze ze sou-
èinnosti dvou prvkù � èlovìka a slova.
Vìdecké studie zkoumají ka�dý zvlá�t�,
pojednávají o nich oddìlenì, jako by
existovaly volnì vedle sebe, bez hlub-
�í spojitosti. Dokud v�ak existují od-
dìlenì, není mo�né se modlit. Nevy-
øèené slovo je nìmé, èlovìk beze
slova negramotný. Teprve skloubení
obého tvoøí modlitbu.

Pravidelnì se modlit a �ít mimo
modlitbu jsou dvì odli�né �ivotní si-
tuace, dva rùzné zpùsoby my�lení. Jak
jsou si vzdáleny, èlovìk poznává a za-
kou�í v hloubi své du�e. Stav na�eho
vìdomí a mysli a zpùsob, jím� pracují
v bì�ném �ivotì, se zásadnì li�í od
stavu vìdomí a zpùsobu my�lení bì-
hem modlitby. Abychom se mohli
modlit, musíme proud svého vìdomí
pøesmìrovat, doèasnì je od v�eho
uprázdnit, naladit se na jiný zpùsob
a atmosféru my�lení.

Jak takovou zmìnu uskuteènit? Jak
se èlovìk �ijící mimo modlitbu stane
tím, kdo se modlí? Badatelé, kteøí se
touto problematikou zabývají, objasòu-
jí zrod modlitby na základì urèitých
mentálních, citových a sociálních im-
pulsù èi podmínek. Èasto se napøíklad
soudí, �e hlavní pohnutkou k modlitbì
je velká radost èi naopak hluboký zár-
mutek. Pøeceòováním psychologické
motivace èi sociálního aspektu v�ak
èasto ztrácíme ze zøetele skuteènost, �e
ka�dodenní modlitba vyvìrá v mno-
hem vìt�í míøe odjinud. Tím, kdo se
modlí, se èlovìk stává, teprve kdy� se
modlit zaène, zøídkakdy pøedtím. Stává
se jím mocí slova.

Pro správné pochopení modlitby je
tudí� tøeba ujasnit si podstatu a funkci
vztahu, který mezi èlovìkem a slovem

vzniká. Jakým zpùsobem se èlovìk ke
slovu vztahuje? Co slovo pro toho,
kdo se modlí, znamená?

V�ichni pro�íváme celou øadu vzta-
hù, které nabývají rùzných podob
podle toho, máme-li co èinit se zvíøe-
tem nebo lidskou bytostí, s rostlinou,
umìleckým dílem, s rituálním pøed-
mìtem èi s nástrojem. Èím je v�ak pro
nás slovo? Jaký má status? Jakou
váhu?

Málo pøemý�líme o podstatì slov,
aè moc ducha nikde nepùsobí tak
otevøenì, pøímo a bezprostøednì a je-
ho síla není nikde pøítomna tak hmata-
telnì jako ve slovech.

Co vìt�ina z nás ví o podstatì slov?
Na�e slova nevyrùstají z �ivné pùdy
du�e jako plody hlubokých vhledù, na-
cházíme je v podobì bezobsa�ných frá-
zí, pohozených jako smetí kdesi na zad-
ním dvorku na�eho intelektu. Pro
souèasného èlovìka nic není tak blízké
a zároveò banální jako slova. Jsou tím
nejlacinìj�ím, nejèastìji zneu�ívaným
a nejménì vá�eným z vìcí. Bì�nì slova
zneva�ujeme. V�ichni uprostøed nich
�ijeme, cítíme v nich, myslíme v nich,
a pøesto nedoká�eme uchovat a rozvíjet
jejich nezávislou dùstojnost. Nerespek-
tujeme jejich moc a jejich váhu, a slova
pro nás ztrácejí význam a unikají nám �
jako by se nám z úst sypal prach.

Slova pozbývají závaznosti, jsme
vùèi jejich síle stále ménì citliví.
A hoøký je údìl tìch, kteøí si u� vùbec
neuvìdomují, jak mnoho slova vá�í,
nebot�slova, jsou-li zneu�ívána, mstí
se na tìch, kdo je zneu�ívají. Bez citu
pro dùstojnost slov, bez úcty k tomu,
co v�echno doká�í vyjádøit, se zkrátka
modlit nelze.

Co se bìhem ryzí modlitby mezi
du�í a slovem odehrává, dalece pøesa-
huje instrumentální pou�ívání slov
jako prostøedkù komunikace. Du�e
a slovo se navzájem ovlivòují, nebot�
slovo je nadáno tvùrèí mocí.

Slova nejsou z papíru. Slova mod-
litby jsou schrány ducha. Av�ak bo-
hatství, je� v sobì skrývají, nespatøíme,
dokud ve slovech neza�ehneme svìtlo.
Teprve a� pronikneme do slova, uvì-
domíme si, jaké bohatství v sobì skrý-
vá na�e du�e.

SLOVA HOVOØÍ
Nikdy nedoká�eme pochopit, �e duch
se zjevuje ve formì slov, dokud si ne-
uvìdomíme dùle�itou pravdu: øeè je
nadána mocí a slova zavazují.

Závaznost vyøèeného slova, reál-
nost pøísahy èi slibu vnímá ka�dý.
Kdy� nìco slibujeme, dáváme své
èestné slovo, vyslovujeme pøísahu
nebo uzavíráme ústní dohodu, uèíme
se chápat, �e slovo je silnìj�í ne� vùle,
�e dané slovo existuje nezávisle, bez
ohledu jeho na vztah èi pøíslu�nost
k na�í osobì. Je pro nás objektivní
skuteèností, nìèím, co existuje samo
o sobì. Nemusíme mu pøesnì rozu-
mìt, a pøece má nad námi moc.

S takovou mírou objektivnosti stojí
pøed èlovìkem slovo, kdy� se modlí.
Proná�et slovo modlitby je jako sklá-
dat slavnostní slib.

Slova modlitby nepomíjejí. V di-
menzi svatosti jsou vìènì �ivá. Slova
modlitby zavazují. Za tím, co øíkáme,
si musíme stát. Modlitba je opak po-
zérství.

Slova nejsou pouhé znaky, rùzné
kombinace písmen. Písmena jsou jed-
norozmìrná a jejich jedinou funkcí je
oznaèovat hlásky. Proti tomu slova
mají plnost a hloubku, jsou mnoho-
rozmìrná. Pomocí slov sice oznaèujeme
vìci nebo jimi vyjadøujeme své my�len-
ky a sdílíme je s ostatními, nicménì tvr-
dit, �e slova jsou pouze �mentálními

Abraham Joshua Heschel

ÈLOVÌK A SLOVO

Abraham Joshua Heschel. Foto archiv.
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soumary� a nièím více, je podobné,
jako kdy� v èlovìku, jen� nám nese
zavazadla k vlaku, vidíme právì jen
nosièe. No�ení kufrù netvoøí podstatu
osobnosti a stejnì tak netkví podstata
slova v jeho funkci znaku. Esenci slo-
va je nutné odli�it od jeho funkce, od
zpùsobu jeho u�ívání.

Na�e porozumìní slovu je bezpro-
støední. Nepøistupujeme k nìmu tak,
�e si nejprve vybavíme vìc èi ideu,
kterou oznaèuje, a pak se k nìmu opìt
vracíme. Vyøkneme-li nìjaké slovo,
napøíklad hora èi krása, nevytane nám
okam�itì na mysli obraz èi kvalita
jmenovaných vìcí; v centru na�í po-
zornosti stojí slovo ve své jedineèné
intenzitì, obetkané pøedivem význa-
mù a asociací, je� dalece pøesahují vý-
znam uvádìný ve slovníku, a èasto
pøímo nesouvisejí s vìcí, ji� dané slo-
vo oznaèuje.

Slovo je ohniskem, v nìm� se vý-
znamy setkávají a z nìho� jako by
v�echny vycházely. V modlitbì, stejnì
jako v poezii, se ke slovùm neuchylu-
jeme, abychom jimi oznaèovali vìci,
nýbr� proto, abychom uvidìli vìci ve
svìtle slov. V ka�dodenním hovoru
jsme tím, kdo mluví, obvykle my,
na�e slova jsou v�ak nìmá. V poezii
a modlitbì mluví slova.

Duchovní síly slova jsou zpravidla
spoutány a musejí být uvolnìny, aby se
projevily navenek a mohly být vnímá-
ny. To vy�aduje od samého zaèátku ak-
tivní pøístup. Zaèít se modlit znamená
stanout slovu tváøí v tváø � být konfron-
tován s jeho dùstojností a hloubkou, vy-
cítit jeho latentní energii. Pøi modlitbì
èlovìk silou svého ducha zjevuje, co je
v textu skryto. Kvalita modlitby závisí
na interakci èlovìka a slova.

Proto nestaèí slovo vyøknout. Do-
kud nenahlédneme, �e slovo je silnìj�í
ne� vùle, a nenauèíme se vkládat do
nìj v�echnu svou radost a nadìji èi
v�echen svùj �al, nebudeme s to se
modlit. Slova nesmìjí odpadávat ze
rtù jako uvadlé listí na podzim, musejí
vzlétat ze srdce do dálav vìènosti jako
ptáci.

Jestli�e se proti úzkosti a zmatku
vroucnost srdce spojí se silami víry
a spoleènì uchovají jas a klid v du�i,
cítíme, jak vzne�ená a laskavá doká�í
slova být. Kdy� nám vycházejí z úst,
záøí z nich moc a sláva. Zlahodòují tr-

pkost strachu, rozevírají køídla nadìje.
Dávají na�im chabým, køehkým my�-
lenkám sílu.

V na�í civilizaci, která se tak úspì�nì
sna�í jazyk zlikvidovat, je modlitba ja-
kýmsi arzenálem duchovních zbraní,
sférou, v ní� slova zùstávají èistá a sva-
tá, mají moc inspirovat a udr�ují nás
duchovnì �ivé. Z tohoto arzenálu èer-
páme sílu, potøebnou k tomu, abychom
zachránili svoji víru, uchovali si vìdo-
mí toho, co nepomíjí. Abychom nevy-
vanuli. Bìhem krizí, ve chvílích bez-
nadìje je pro nás slovo modlitby jako
poutko, jeho� se mù�eme pøidr�et,
abychom neztratili rovnováhu ve voze
poulièní dráhy, jen� se øítí vpøed pl-
nou rychlostí a mù�e ka�dým okam�i-
kem vykolejit.

*  *  *

Rabín a profesor �idovské etiky a mysti-
ky Abraham Joshua Heschel, z jeho�
knihy Èlovìk hledá Boha � O modlitbì
a øeèi symbolù, právì vydané v naklada-
telství Vy�ehrad, pøiná�íme dvì malé
ukázky, patøí k nejvýraznìj�ím �idov-
ským osobnostem 20. století. Narodil se
v roce 1907 ve Var�avì v chasidsky
orientované rodinì � mezi jeho pøedky
najdeme tak proslulého cadika, jako byl
Avraham Jeho�ua Heschl z Apty. Poté,
co absolvoval je�ivu a stal se rabínem,
ode�el studovat do Berlína, kde získal
doktorát a také druhou, tentokrát liberál-
ní smichu na Hochschule für die Wis-
senschaft des Judentums. Podobnì jako
Martin Buber, s kterým se v Nìmecku
stýkal, hledal a nacházel prostor pro �i-
dovskou praxi mezi ortodoxií a refor-
mou, v konzervativním judaismu. Krát-
ce pøed pøíchodem nacistù se mu
podaøilo uprchnout do Londýna; nako-
nec se usadil v USA. Od roku 1949 a�
do své smrti (1972) pak byl profesorem
na Jewish Theological Seminary v New
Yorku. Výraznì se anga�oval v ekume-
nickém hnutí a aktivnì se úèastnil bojù
za lidská práva Afroamerièanù. Z jeho
rozsáhlého díla byly do èe�tiny pøelo�e-
ny je�tì knihy �abat (Academia 2009)
a Kdo je èlovìk (Oikoymenh 2017).

(Abraham J. Heschel: Èlovìk hledá Boha.
O modlitbì a øeèi symbolù. Pøelo�ila Te-
reza Krekulová, vydalo nakladatelství
Vy�ehrad 2018, 168 stran, pevná vazba.
Cena 249 Kè.)

VÝROÈNÍ ZASEDÁNÍ AJC

(dokonèení ze str. 3)
Minulost nìkterých jejích èlenù odkazu-
je právì k tradicím nacistického Ra-
kouska. 

PØED SEDMDESÁTI LETY
O vznik Izraele se pøed sedmdesáti lety
zaslou�ilo mnoho osobností. A AJC vì-
noval nìkolik programových vstupù
právì jim. Jorge García Granados, gua-
temalský diplomat, pøesvìdèil vìt�inu
latinskoamerických zemí, aby v listopa-
du 1947 v OSN hlasovaly pro plán na
rozdìlení Palestiny, a byl úplnì prvním,
kdo pak nový �idovský stát v zastoupení
své zemì uznal. Osvaldo Aranha, brazil-
ský politik, onomu Valnému shromá�-
dìní OSN pøedsedal a schválnì odlo�il
jednání o tøi dny, aby návrh pro�el. Byl
za to nominován na Nobelovu cenu
míru. AJC si dal tu práci a vypátral po-
tomky obou politikù, kteøí na své praro-
dièe zavzpomínali. 

My v�ak víme, �e je�tì významnìj�í
roli sehrál v OSN v té dobì èeskosloven-
ský ministr zahranièí Jan Masaryk. Ne-
pøi�la na nìj øeè údajnì proto, �e nezane-
chal potomky, kteøí by mohli takto
emotivnì vystoupit. Druhý dùvod byl
nicménì o nìco prozaiètìj�í. Organizáto-
øi konference pøedpokládali úèast minist-
ra zahranièí ÈR, který ji nakonec odøekl.
Bìhem nìkolika týdnù by mìl toti� do
Izraele pøijet jako nový èeský velvysla-
nec. Pøesto�e proces vydání agrémentu
zatím nebyl zahájen, pova�oval Martin
Stropnický svou úèast na takto viditelné
akci za problematickou z hlediska diplo-
matického protokolu. Tím pádem se
v programu AJC nedostalo nejen na Jana
Masaryka, ale ani na jeho otce, preziden-
ta TGM, a nebyl ani prostor pro to, o èem
se uèí ka�dý izraelský �kolák � nikdo se
nezmínil o dodávce èeskoslovenských
zbraní a letadel navzdory embargu anebo
o výcviku budoucích izraelských vojákù
a pilotù v �atci, Èeských Budìjovicích
a na dal�ích místech na�í republiky, bez
nìho� by se mladý izraelský stát nikdy
neubránil. 

�koda! Nejen proto, �e vìt�inu publi-
ka tvoøili Amerièané, kteøí o této slavné
kapitole dìjin nevìdí vùbec nic. A nej-
spí� se to ji� nikdy nedozvìdí.

TOMÁ� KRAUS
Vìt�inu vystoupení lze zhlédnout na
e-mailové adrese www.ajc.org/globalfo
rumnews.



Pra�ská Villa Pellé zve do pùli èervence
dìti i dospìlé na výstavu ilustrací Jeana
Jacquese Sempého, jimi� doprovodil roz-
manité Mikulá�ovy patálie, i jeho dal�ích
obrázkù (hlavnì kreslených vtipù a èasopi-
seckých obálek). Vìt�ina divákù v�ak pøi-
chází �na Mikulá�e�. Dobrodru�ství Mi-
kulá�e a jeho pøátel z jedné obyèejné
francouzské rodiny úøedníka a matky v do-
mácnosti, které Sempé tak geniálnì ilus-
troval, psal od konce padesátých do pùlky
�edesátých let spisovatel a scenárista René
Goscinny. Hrdinou a vypravìèem pøíbìhù
je malý chlapec, který ze své perspektivy
líèí i komentuje v�ední i dobrodru�nìj�í
dny své a svých pøátel, a také rodièù, uèite-
lù a známých. Pou�ívá tedy stejnou meto-
du, jakou o nìco døíve a za mnohem tra-
giètìj�ích okolností psal své klukovské
vyprávìní Karel Poláèek.

PAØÍ�, BUENOS AIRES, 
NEW YORK, PAØÍ�
Kdyby René Goscinny zùstal s rodièi (�i-
dovskými imigranty z Polska a Ukrajiny)
v rodné Paøí�i, stihl by ho s nejvìt�í pravdì-
podobností i Poláèkùv osud. Narodil se
v srpnu roku 1926 ve francouzské metropo-
li, otec se jmenoval Stanis³aw Simcha Go-
�cinny a pracoval pùvodnì ve Var�avì jako
chemický in�enýr. Roku 1919 se o�enil
s Annou, která pocházela z Chordorkova,
vesnièky na Ukrajinì. Roku 1928 rodièe �
ji� se syny Claudem a Reném � znovu emi-
grovali (a ani� to vìdìli, zachránili tím sobì
i dìtem �ivot), tentokrát do Buenos Aires,
kde otec získal práci. Do Argentiny ho po-
slala filantropická instituce �idovská koloni-
zaèní spoleènost (zalo�ená na konci 19. sto-
letí baronem de Hirschem), která se sna�ila
zajistit podmínky pro �idovské komunity
(tvoøené pùvodnì hlavnì �idy prchajícími
z carského Ruska). René tu pro�il �t�astné
dìtství, studoval (stejnì jako pozdìji jeho hr-
dina Mikulá�) francouzské lyceum a roku
1943 získal bakaláøský diplom. Dìtská idyla
skonèila prudce � jednak kvùli tragickým
zprávám o osudu blízkých v Evropì, jednak
mu náhle zemøel otec. René si musel hledat
práci: zaèal jako úèetní, pozdìji � co� mu
vyhovovalo � jako kreslíø v reklamní agen-
tuøe. Po válce se s matkou vydal za strýcem
do New Yorku, a aby se v USA vyhnul vo-
jenské povinnosti, odjel roku 1946 do Fran-
cie a nastoupil vojenskou slu�bu tam. Slou-
�il v Aubagne u 141. praporu horské

pìchoty a kreslil pro armádu plakáty a ilus-
trace. Roku 1947 se vrátil do USA.

Po slo�itém údobí, kdy nemohl sehnat
práci, zaèal psát pøíbìhy pro dìti a stal se
redaktorem nakladatelství Kunen Publi-
shers, a kdy� se pak uchytil v agentuøe In-
ternational Press, její �éfredaktor ho za-

mìstnal v paøí�ské poboèce. V rodné
zemi ji� Goscinny zùstal a postupnì se tu
proslavil. Od poèátku padesátých let spo-
lupracoval s kreslíøi Morrisem (pseudo-
nym belgického kreslíøe Maurice de Be-
vere) a Italem Albertem Uderzem, s ním�
zalo�il edici Editpress/Editfrance, a spo-
leènì vydávali èasopisy a posléze v edici
Pilote komiksy: �t�astného Jima (kterého

kreslil Morris), a pøedev�ím pøíbìhy Aste-
rixe a Obelixe, které ztvárnil Uderzo. Ze
spolupráce s Jeanem Jacquesem Sempém
vznikla série o malém Mikulá�i. Goscin-
ny vytvoøil i dal�í komiksové cykly pro
èasopis Tintin: Signor Spaghetti èi Oum-
pah-pah, ale takové obliby jako pøíbìhy
Asterixe èi Mikulá�e nedosáhly.

Roku 1967 se o�enil a s man�elkou Gil-
bertou, rodaèkou z Nice, mìl dceru Annu.
Roku 1977 se celá rodina vydala na dovo-
lenou do Izraele. Po návratu za�el na lé-
kaøskou prohlídku, pøi ní� mu 5. listopadu
pøi rutinním zátì�ovém testu za pøítom-
nosti lékaøe selhalo srdce. Je pohøben na
�idovském høbitovì v Nice.

TISKAØSKÉ GENY
Kromì Prahy nyní pøipomíná Goscinny-
ho práci do konce záøí i �idovské muze-
um v Londýnì výstavou vìnovanou jeho
�ivotu (prostøednictvím fotografií i arte-
faktù) a dílu. Tato expozice, pùvodnì pøi-
pravená pro �idovské muzeum v Paøí�i,
zmiòuje mimo jiné Goscinnyho pøedky
z matèiny strany, po nich� mohl zdìdit
grafickou pøedstavivost nutnou pro psaní
komiksových pøíbìhù: jeho dìd Abraham
Beresniak zalo�il roku 1912 v Paøí�i tis-
kárnu, která produkovala knihy v jidi�,
hebrej�tinì, francouz�tinì, pol�tinì i ru�ti-
nì, díla literární, filozofická i politická.
Goscinnyho pøíbìhy tu jsou pøedstaveny
v kontextu dobové komiksové produkce,
pøedev�ím té, které vznikala v Americe.

Výstava pøipomíná, �e bìhem zlaté éry
komiksu, kdy� ameriètí �idov�tí umìlci
pou�ívali svou zku�enost pøistìhovalcù
a vytváøeli nepøekonatelné hrdiny, kteøí
v pøevleku Supermana, Spidermana èi
Xmenù bojovali se zlem, se Goscinny
rozhodl vytvoøit pravý opak � dvojici po-
nìkud zmatených Galù, drobného, ale
mazaného Asterixe, a jeho vìrného kama-

ráda, lenocha a �routa nadaného supersilou
Obelixe. Do jejich �hrdinských� skutkù
vná�í autor vtip, humor (nìkdy hodnì èer-
ný), ale té� znalost historie, jazykù a lidské
povahy. Jak poznamenala jedna komentá-
torka, tihle dva se stali archetypálními �an-
tihrdiny�, ale nejsou milovaní o nic ménì
ne� klasiètí supermani.                        (am)

20 VÌSTNÍK 7/2018

AUTOR ANTIHRDINÙ
Reného Goscinnyho pøipomínají výstavy v Praze a v Londýnì

René Goscinny, 60. léta. Foto archiv.

První z komiksù s Asterixem a Obelixem. V èe�tinì vycházejí ve vynalézavém pøekladu Kateøiny Vin�ové.



Jarní násilnosti na hranici Pásma Gazy
opìt ozøejmily zásadní rozdíl. Rozdíl
mezi tím, jak na Izrael hledí hlavní
proud západních elit a médií, a tím, jak
ty události vnímá hlavní proud v Izraeli.

Pro Izraelce �lo o útok na existenci �i-
dovského státu, co� vy�aduje obranu.
Pro Evropu èi Ameriku �lo o nepøimìøe-
nou odvetu, kdy Izrael od kvìtna do
èervna zastøelil na 120 Palestincù. Pro
Izrael �lo o útok poøádaný Hamásem
a Islámským d�ihádem, pro Západ o iz-
raelskou støelbu na civilisty.

Je to rozpor, který zajímavì rozebírá
nám známý Josi Klein Halevi v èlánku
�Jak Izraelci vidí svìt� na
stránkách listu The New
York Times. Nesoustøedí se
jen na leto�ní Pochod za
návrat. Dává ho do �ir�ího
kontextu, v nìm� �ije u�
celá generace lidí ve Svaté
zemi.

BEREME OBRANU 
VÁ�NÌ
V roce 2002, kdy� vìt�ina
svìtového spoleèenství sil-
nì kritizovala Izrael za
jeho tvrdou vojenskou od-
povìï na vlnu sebevra�ed-
ných atentátù známou jako
druhá intifáda, tehdej�í ge-
nerální tajemník OSN Kofi Annan polo-
�il øeènickou otázku: �Je mo�né, aby
mìl Izrael pravdu a celý svìt se mýlil?�
A vìt�ina Izraelcù by jistì odpovìdìla:
samozøejmì. Tímto lehce historizujícím
exkurzem zaèíná Halevi svùj text. Do-
kládá tím, �e leto�ní spor o nepøimìøe-
nost obrany èi odvety není vùbec nový.

Abychom zùstali v roce 2002, tehdej-
�í postoj izraelské veøejnosti � její roz-
kol se svìtem � nebyl výsledkem nìjaké
indoktrinace èi vlny populismu, jak se
dnes s oblibou øíká. Byla to ostatnì
doba, i kdy� u� doznívající, kdy se v Iz-
raeli støídaly vlády levice a pravice, kte-
ré nabízely rùzné alternativy do politic-
ké soutì�e idejí a programù. Ale Izraelci
dobøe vìdìli, �e jen o dva roky døíve (na
jednání v americkém Camp Davidu) �i-
dovský stát nabídl Palestincùm sta�ení
prakticky z celého Západního bøehu
i z Pásma Gazy. A �e oplátkou za tuto
vstøícnost obdr�el nejvìt�í vlnu teroru
ve své historii.

Právì tato zku�enost � tento narativ
vysvìtlující, proè mírový proces z deva-
desátých let selhal, pí�e Halevi � zmìni-
la izraelskou politiku na celou generaci.
Právì ona vedla témìø k zániku levice,
k tomu, �e o jí nabízenou alternativu
klesl zájem. Jen�e vìt�ina svìta setrvala
u narativu, který vidìl pøíèinu v�eho zla,
selhání i násilí jen v izraelské okupaci,
a právì za ni �idovský stát nadále kriti-
zovala. A podobný rozpor vùèi mínìní
svìta za�ívají Izraelci i letos.

Prvoplánovým cílem Pochodu za ná-
vrat bylo prorá�et pohranièní plot Pásma
Gazy a pøekraèovat hranici do Izraele.

Dlouhodobým cílem je znièit �idovský
stát demograficky: návratem potomkù
uprchlíkù z války v roce 1948 nastolit po-
mìry arabské vìt�iny. Právì proto bere
Izrael obranu vá�nì � vèetnì ostré støelby
na protestující sna�ící se pøekroèit plot.
I za cenu, �e je odsuzován v OSN, EU èi
humanitárními organizacemi.

Izraelci to vnímají jako obranu pøed
netolerovatelnou hrozbou. A protesty
u plotu jako souèást �ir�í ofenzivy, je�
zahrnuje stavbu tunelù z Pásma Gazy,
periodické vlny ostøelování raketami
z Gazy èi Libanonu a (co� dìlá nejvìt�í
starosti) sílící íránskou pøítomnost v Sý-
rii. To v�e tvoøí �zlatý prsten v øetìzu
odporu�, jak to nazval nejvy��í íránský
vùdce Alí Chameneí.

GOLIÁ�EM I DAVIDEM 
ZÁROVEÒ
�Zatímco svìt vidí obrazy pøedstavující
�idovský stát jako oblastního Goliá�e,
mnozí z nás vidíme svoji zemi jako Goliá-

�e i Davida zároveò,� shrnuje rozpor mezi
postojem svìta a Izraele Halevi. �V kon-
fliktu s Palestinci jsme ti silnìj�í. Ale
v konfliktu s vìt�inou arabského a mus-
limského svìta jsme ti zranitelnìj�í.�

Støedoevropanovi to pøipomíná ana-
logii starou osmdesát let. I Èeskoslo-
vensko bylo v konfliktu se sudetskými
Nìmci v roli silnìj�ího, ale v konfliktu
s tøetí øí�í v roli zranitelnìj�ího. Jen�e
to, co je pro Støedoevropana u� jen
kni�ní historie, je pro Izraelce �havá
souèasnost: �Pøítomnost teroristické
enklávy u témìø ka�dé hranice Izraele
vysvìtluje odhodlání Cahalu bránit
tomu, aby se protestující sna�ili prora-
zit plot,� pí�e Halevi.

To je ale jen jedna strana mince. Re-
zolutní obrana hranic sice
zaji�t�uje relativní bezpeèí
v jednom z nejnebezpeè-
nìj�ích koutù svìta, ale vy-
tváøí jiné strategické riziko
� oslabuje morální vìro-
hodnost u spojencù. Halevi
formuluje dilema Izraele:
�Mù�e si udr�et své od-
stra�ující schopnosti, ani�
by fatálnì podkopal svou
pozici na Západì?�

Pøipomíná, �e ne v�dy
stojí celý svìt proti Izraeli.
Pøed osmi lety Izrael hájil
námoøní blokádu Gazy
proti �humanitární flotile�
z Turecka. Výsledkem bylo

10 zranìných Izraelcù, 10 zabitých isla-
mistù a kampaò proti nepøimìøenému
pou�ití síly. Ale vy�etøování OSN o rok
pozdìji pøiznalo Izraeli jak právo vyhlá-
sit blokádu Gazy, tak právo nalodit se na
plavidlo, které ji poru�uje. Jen�e to u� je
dnes zapomenuto.

Ti, kdo Izraeli vyèítají disproporèní
u�ití síly, se èasto sami uchylují k dis-
proporèní kritice Izraele (v OSN je kriti-
zován èastìji ne� v�echny ostatní zemì
úhrnem). To posiluje morální nesoulad
mezi Izraelem a svìtovým spoleèen-
stvím � a také izraelskou tvrdou pravici
s izolacionistickými sklony.  Stát Izrael
pøi svém vzniku slíbil �idovskému náro-
du, �e ukonèí jeho zdánlivì vìènou od-
louèenost a obnoví ho ve spoleèenství
národù, pøipomíná Halevi. Jen�e sou-
èástí toho slibu je i ochrana státu pøed
tìmi, kdo ho chtìjí znièit. V dne�ním Iz-
raeli jde o to, jak tyto dva imperativy
vyvá�it.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Jak Izraelci vidí svìt

�Izrael bude jistì znièen,� Mahmoud  Zahar, 2010. Foto archiv.



Film Obchod na korze skonèil na dlouhé
roky v trezoru. Leckoho se musel do-
tknout, proto�e ukazuje, jak se lámou
charaktery v tì�kých èasech. �Samozøej-
mì. Otec pak taky dostal hodnì dopisù.
Mnohé byly pochvalné, ale dost bylo
i nepodepsaných. �e se nestydí�, ty �pi-
navý bílý �ide, takhle oèeròovat Sloven-
sko... A podobnì.� Trápil se tím, nebo
nad anonymy mávl ru-
kou? �No tak... samo-
zøejmì �e to bylo velmi
nepøíjemné. Ale nedivil
se tomu, proto�e jeho
generace za�ila za vál-
ky Slovenský �tát.� Jak
vlastnì otec pro�il vál-
ku? �Musel nastoupit
povinnou vojenskou
slu�bu a pak ho poslali do Nìmecka ko-
pat zákopy. Vrátil se tak vyhublý, �e ho
prý vlastní matka nepoznala. Bylo prý
stra�né, co tam vidìl a jak tam strádali.
Po válce mu nìkteøí kolegové øíkali:
Jo�o, v�dyt�ty by sis zaslou�il dvì stì pa-
desát pìtku. Víte, co to bylo? Paragraf za
odbojovou èinnost. Takový èlovìk mìl
plno výhod, mohl napøíklad dostat døív
auto, mohl jezdit v tramvaji zadarmo, do-
konce se to i dìdilo... Ale otec øekl, �e by
se musel stydìt, proto�e skuteèní party-
záni skoro v�ichni zahynuli. Kde�to ti,
kteøí se za války schovávali v kukuøici,
potom vylezli a stali se z nich velcí ko-
munisté,� uvádí v obsáhlém rozhovoru
pro Pátek LN hereèka Zuzana Kronero-
vá. (1. 6.) !!V roce 1939 odmítl Alfred
Meissner (1871�1950) nabídku, aby jako
prominentní osobnost první republiky,
ohro�ená nacistickou rasovou perzekucí,
ode�el do exilu, a zùstal v protektorátu,
pouze své dìti poslal na studia do Anglie.
Pøes intervence prezidenta Háchy a mi-
nisterského pøedsedy Krejèího ho nacisté
v lednu 1942 deportovali do terezínského
ghetta, kde byl spolu s man�elkou vìz-
nìn a� do konce války. Na�tìstí se je
podaøilo uchránit od transportu do
Osvìtimi, kde zahynula vìt�ina jejich
pøíbuzných. Po návratu do Prahy v kvìt-
nu 1945 se sna�il zapojit do politické èin-
nosti v obnovené sociálnìdemokratické
stranì, ale nebylo mu to novým stranic-
kým vedením umo�nìno. Tì�ce nesl
pomìry v tøetí republice a otevøenì je
kritizoval. Odmítal pau�ální zatracová-

ní první republiky, pøipomínal její klady
a doporuèoval navazovat na její demo-
kratický odkaz, výhrady mìl i proti retri-
buci. (LN, 18. 6.) !!V Budape�ti vyrazili
do ulic mladí aktivisté Køest�anskodemo-
kratické lidové strany. Obcházejí domy,
je� si vyhodnotili jako sídlo nìkteré
z nevládních organizací poskytujících
pomoc imigrantùm. Na jejich vcho-

dové dveøe pak lepí
kulatou èervenou sa-
molepku s nápisem
�Organizace podporu-
jící imigraci�. Interne-
tové noviny Hungarian
Free Press, které vychá-
zejí v angliètinì od roku
2014, si v�imly, �e jed-
nu takovou samolepku

dostal i Menedék, vládou autorizovaná or-
ganizace pomáhající s integrací uprchlíkù,
kteøí v Maïarsku pobývají legálnì. Zmí-
nìné noviny také upozoròují, �e naposle-
dy se podobná vìc dávala na stejný dùm,
kde teï Menedék sídlí, v èervnu 1944,
kdy Budape�t�oblepili jiní aktivisté �lutý-
mi Davidovými hvìzdami, aby upozorni-
li xenofoby na domy, v nich� �ijí �idé.
Tití� �idé, kteøí byli o nìkolik mìsícù
pozdìji odvezeni do Osvìtimi a tam za-
vra�dìni. (Respekt, 18. 6.) !!�Znal jsem
paní Ruth Bondyovou,
i kdy� jen ze dvou
krátkých setkání, èasto
jezdila v 90. letech do
Prahy. Zatímco v Iz-
raeli jí vycházely heb-
rejské pøeklady èes-
kých autorù (od Ha�ka
pøes Èapka po Vie-
wegha), tady vydávala
své knihy, z nich�
bych chtìl pøipome-
nout vynikající biogra-
fii Jakuba Edelsteina (1903�1944), pøed-
sedy Rady star�ích terezínského ghetta,
zoufalého antihrdiny, jen� se pokou�el,
jak jen mohl, zastavit zkázu, která byla
nad jeho síly. Je to mo�ná jedna z nejlep-
�ích a nejètivìj�ích kní�ek o �èeském�
(Edelstein byl z Halièe) holokaustu,
o osudu �idù z protektorátu, o nadìji
a bezmoci,� pí�e Jiøí Peòás v èlánku, kte-
rý pøipomíná nedo�ité pìtadevadesátiny
Ruth Bondyové. (echoprime.cz, 19. 6.)
!! �Dostalo se mi cti kmotrovat knihu

Zmizelá Praha � letohrádky, libosady
a výletní místa. Sestavila Kateøina Beè-
ková, pøedsedkynì Klubu Za starou Pra-
hu, a pøedstavovala ji v Juditinì vì�i, kde
Klub Za starou Prahu sídlí u� skoro sto
let. V té vì�i, její� knihkupectvíèko pøed-
stavuje oázu domáckosti uprostøed divo-
kého reje turistù a prodejcù pøedra�ených
pitomostí. V té vì�i, ze které chce sou-
èasné vedení Prahy 1 Klub vystrnadit
pod záminkou najednou hroznì nutných
oprav. To vedení Prahy 1, které se nedáv-
no du�ovalo, �e piazzetta naproti Staro-
nové synagoze se zastavovat nebude �
a hle, najednou bude �, ale �jenom jedno-
patrovì�. A kdopak bouøí proti tomuto
zastavování i proti jiným plánùm na je�tì
více turistického byznysu ve staré Praze?
No pøece Klub Za starou Prahu,� pí�e
Martin Putna v LN. (19. 6.) !!Budovu
èeskoslovenského vyslanectví v Buda-
pe�ti obsadili Nìmci u� na jaøe 1939.
V jeho sklepení v roce 1944 ukryl stateè-
ný topiè Emanuel Zíma (1881�1963) tøi-
náct �idù. Díky nìmu a jeho synu Jose-
fovi (1914�1984) v�ichni pøe�ili. �Nìkdy
tady náv�tìvám zhasnu, aby si alespoò na
chvíli pøedstavily, jak se ukrytí v tak ma-
lém prostoru cítili,� øíká èeský velvysla-
nec v Maïarsku Juraj Chmiel. Stojíme
v èerstvì vybíleném sklepì, kde je novì
k vidìní výstava pøipomínající události
staré 74 let. Byly témìø zapomenuty, ne�
na nì narazil slovenský dokumentarista
Martin Mózer. O jakémsi Zímovi mu vy-

právìl Ben Grünhut,
potomek jednoho z lidí,
kteøí se tehdy na amba-
sádì ukrývali. Emanuel
Zíma, jemu� pomáhal
jeho syn Josef, vybral
místo k úkrytu opravdu
odvá�nì. �idy, jim�
hrozila deportace,
ukryli pøímo v budovì,
doslova pod nohama
Nìmcù, ve sklepì am-
basády. V�e zaèalo

v roce 1943, kdy Emanuel Zíma, tehdy
dvaa�edesátiletý, onemocnìl zápalem
plic. Nikdo u� nezjistí, proè ho léèila prá-
vì doktorka Mária Flammová, �idovka.
Co naopak jisté je, �e maïar�tí �idé mìli
oproti souvìrcùm v jiných státech oku-
povaných nacisty o nìco lep�í postavení,
alespoò naèas. Zíma po vyléèení lékaøce
vdìènì slíbil, �e se o ni a o její rodinu po-
stará, a� bude nejhùø. A ona za ním
v létì 1944 skuteènì pøi�la. (Právo Ví-
kend, 22. 6.)          jd, ilustrace Jiøí Stach
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ZA STAROU PRAHU ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 135 lety, 3. èervence 1883, se v Pra-
ze narodil spisovatel FRANZ KAFKA.
V souvislosti s výroèím slavného autora
si v�ak tentokrát pøipomeòme �ivot a dílo
významného, i kdy� ve své rodné zemi
málo známého sochaøe, který mezi mno-
ha jinými díly vytvoøil jedineènou bustu
Franze Kafky.

DAN KULKA se narodil
pøed více ne� 80 lety, 29.
kvìtna 1938, ve Zlínì
Olze a Milanu Kulko-
vým. Dìtství pro�il v No-
vém Hrozenkovì v Bes-
kydech, ale poznamenaly
ho tragické události �oa.
Otec zahynul v koncen-
traèním táboøe, matka
s dìtmi, Danem a jeho
sestrou Liou, se zachráni-
la a po válce se provdala
za svého �vagra Ericha
Schöna, který pøe�il Osvìtim i se synem
Ottou, a na památku své první �eny, je�
zahynula na pochodu smrti, pøijal pøí-
jmení Kulka. Z nového man�elství se
narodil syn Tomá�. V roce 1951 se rodi-
na pøestìhovala do Prahy, postupnì
v�ichni emigrovali do Izraele: jako prv-
ní Otto (ji� r. 1949), po
sovìtské invazi nevlastní
otec Erich a bratr Tomá�. 

Dan Kulka chtìl studo-
vat umìní, ale nejprve se
musel �sblí�it s dìlnickou
tøídou� v zednickém uèi-
li�ti, teprve roku 1955
mohl nastoupit na støední
výtvarnou �kolu, kde vzni-
kaly i jeho první sochaøské
a malíøské práce. Po absol-
vování dvouleté vojenské
slu�by studoval v letech
1961�1967 sochaøství na
Vysoké �kole umìlecko-
prùmyslové v ateliéru Jana Kavana.
Bìhem studia hodnì cestoval � do Izra-
ele, Rakouska, Itálie, Anglie, Francie
a Nìmecka, mìl první výstavy v Akade-
mii výtvarných umìní v Praze a v Morav-
ské galerii v Brnì. Krátce po sovìtské
okupaci emigroval do Vídnì a odtud do
kanadského Toronta. Na podzim 1970 od-
jel za zbytkem rodiny do Jeruzaléma, kde
brzy zaèal vystavovat, v sedmdesátých le-
tech mìl nìkolik samostatných výstav ne-
jen v Izraeli, ale také v Nìmecku. Trpìl

psychickými potí�emi, depresemi. Zemøel
10. srpna 1979 po sebevra�edném pokusu.

Dan Kulka na�el brzy svùj individuální
sochaøský styl � men�í figurální studie, èasto
s literárním nebo divadelním námìtem
a groteskní deformací, pozdìji díla ovlivnì-
ná dobovými událostmi (socha Okupace
z roku 1968 èi plastika Ranìný bojovník vì-
novaná Janu Palachovi), nebo abstraktní
bronzové plastiky (Melancholie, �enské tor-

zo, Kyvadlo, David, Andìl
ad.). Díla z izraelského ob-
dobí zahrnují napøíklad ce-
nìné portréty (busta filosofa
Huga Bergmanna èi imagi-
nární portrét hereèky Sarah
Bernhardové), drobné pro-
storové studie taneènic, pøi-
pomínající práce Degasovy,
abstraktní plastiky z bronzu
i kompozice umístìné ve
veøejném prostoru, mj. na
pøedmìstí Jeruzaléma. Po-
smrtnì mu byla uspoøádána
velká retrospektivní výstava

v Bochumi a poté v Muzeu moderního umì-
ní v Tel Avivu (1985), která vzbudila znaèný
zájem veøejnosti i odborníkù. Na výstavu
v rodné zemi Dan Kulka stále èeká � k vidì-
ní je tu jediné dílo.

Tím se vracíme k �ulové bustì Franze
Kafky, Kulkova oblíbeného autora, jeho�

portrétoval nìkolikrát. Kul-
ka na ní pracoval po celý
rok 1968, získal za ni první
cenu v soutì�i Památníku
národního písemnictví. To-
má� Kulka (filosof a docent
estetiky na Karlovì univer-
zitì) vzpomíná na to, jak se
Dan radil pøed návrhem díla
s E. Goldstückerem, který
mu sdìlil, �e neexistuje �ád-
ný snímek, na nìm� by byl
F. K. z profilu: �A tak Kaf-
kovy u�i nakonec udìlal
podle mých.� Tento pozoru-
hodný portrét, výrazná,

a pøitom køehká busta se soustøedìným po-
hledem, stál dlouhá léta v jedné �i�kovské
zahradì, trpìl zmìnami poèasí, pr�elo na nìj.
Rodina se proto pøed nìkolika lety rozhodla,
�e patøí nìkam, kde ho lidé uvidí. Nejprve
uva�ovala o tom, umístit sochu do Domova
seniorù Hagibor, ale poté, z popudu rabína
Karola Sidona, se rozhodla pro Lauderovy
�koly v Praze. Øeditele P. Karase nápad zau-
jal, postaral se o vyèi�tìní plastiky a v loò-
ském roce i o její umístìní ve výklenku ve
�kolním vestibulu.                             (ap, am)

GRATIAS AGIT 2018
V èervnu pøijali z rukou ministra zahranièí
ÈR M. Stropnického leto�ní laureáti ceny
Gratias agit, tedy ti, kdo svou prací nebo
èinností �íøí v zahranièí povìdomí o Èeské
republice. Cena byla zalo�ena roku 1997
a je celkem zajímavé, do jaké míry se na
takto ocenìné práci ve prospìch ÈR podílejí
osobnosti s �idovskými koøeny. Získali ji
napøíklad pøekladatelka a spisovatelka Ruth
Bondyová, historik Jehuda Bauer, diplomat
a spisovatel Viktor Fischl, pilot a architekt
Hugo Marom (v�ichni z Izraele), pøeklada-
tel Ewald Osers, dramatik Tom Stoppard
(Británie), básník Franti�ek Listopad (Por-
tugalsko) èi ruský bohemista Oleg Maleviè.

Leto�ní laureáti z bývalého Sovìtského
svazu si zaslou�í úctu a uznání o to víc, �e
vìdìli, �e za svùj èin budou tvrdì potrestá-
ni; pøesto ani na okam�ik nezaváhali. Z pù-
vodních osmi stateèných, kteøí 25. srpna
1968 demonstrovali na moskevském Ru-
dém námìstí proti invazi vojsk Var�avské
smlouvy pod vedením SSSR do Èeskoslo-
venska, u� �ijí jen tøi: anglista Viktor Fajn-
berg (nar. 1931), fyzik Pavel Litvinov
(1940) a Tat�ána Bajevová (1947). 

Za to, �e v onen srpnový den v poledne
rozvinuli transparenty, na kterých byla hesla
odsuzující vpád do Èeskoslovenska, byli
bìhem nìkolika minut zatèeni, nalo�eni do
aut sovìtské státní bezpeènosti (KGB)
a pøevezeni na policejní stanici. Zadr�ení
(kromì Natalji Gorbanìvské, která byla
krátce po porodu, a mladièké Tat�ány Baje-
vové, která prohlásila, �e na místì byla ná-
hodou) byli odsouzeni k nìkolikaletým tres-
tùm vìzení, k pobytu v pracovních táborech
nebo ve vyhnanství. Viktor Fajnberg a Na-
talja Gorbanìvská byli donuceni k psychia-
trické léèbì. Po propu�tìní vìt�ina z úèast-
níkù protestu emigrovala do Francie
a Spojených státù amerických.

Viktor Fajnberg �ije ve Francii, Pavel
Litvinov a Tat�ána Bajevová v USA. 

Osudy v�ech (spolu s osudy dal�ích sta-
teèných, kteøí proti invazi protestovali
v ostatních zemích socialistického bloku)
zpracoval tým Ústavu pro studium totalit-
ních re�imù, který je té� roku 2010 vydal
kni�nì pod názvem Za va�i a na�i svobodu. 

Na otázku webu Aktuálnì.cz �Jak vystou-
pení na Rudém námìstí vnímáte dnes?�
odpovìdìl P. Litvinov takto: ��lo o jeden
z hlavních momentù mého �ivota. Protestova-
li jsme za svobodu slova, svobodu malého
Èeskoslovenska, do nìho� svými tanky vtrhl
Sovìtský svaz, za principy nezávislosti i za
lidská práva. Znali jsme cenu na�eho protestu,
èím za nìj zaplatíme: vyhnanstvím, pracovní-
mi tábory, vìznìním v blázinci� Ale stálo
nám to za to.�                                             (am)
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Busta Franze Kafky, 1968.

Dan Kulka, sedmdesátá léta.



Arthur Koestler
NEVIDITELNÉ PÍSMO
! Druhý díl pamìtí Arthura Koestlera na-
vazuje na díl první, nazvaný �íp do nebe,
a zobrazuje pøedev�ím proces, v nìm� se
autor odvrátil od komunismu. Jeho hledá-
ní, tápání a pochyby jsou pozoruhodné. Ne-
ménì dùle�ité jsou ov�em dìjiny, které se
pøed oèima tohoto bystrého pozorovatele
odehrávaly � a jich� se autor sna�il úèast-
nit. Sledoval je v Sovìtském svazu zaèát-
kem tøicátých let pohledem komunisty,
pak v západní Evropì pohledem hodnì
zviklaného komunisty, odsouzence k smrti
ve Frankovì vìzení za �panìlské obèanské
války, poté v internaci v okupované Fran-
cii, a koneènì v Anglii, kam se mu nako-
nec podaøilo �t�astnì uprchnout.

Vydalo nakladatelství Academia v Praze
roku 2018. Z angliètiny pøelo�ila Petru�ka
�ustrová. 616 stran, dop. cena 595 Kè.

Amos Oz
PØÍBÌH O LÁSCE A TMÌ (2. vydání)
! Rozsáhlá vzpomínková próza svìtozná-
mého izraelského autora je knihou v mno-
ha ohledech výjimeènou a výjimeèný je
i její ohlas. Oz v ní vytvoøil své nejlep�í
a také nejosobnìj�í dílo, které spojuje ro-
dinnou ságu se vznikem �idovského státu.
V tragických a dojemných epizodách se
prolíná moderní historie a pøíbìh dvanácti-
letého chlapce, jen� se vyrovnává s osudo-
vou ranou v podobì matèiny sebevra�dy
a posléze opou�tí domov, aby v prostøedí
kibucu nastoupil svízelnou cestu samo-
statného �ivota a umìleckého zrání. Pøí-
bìh spisovatele, který se stal aktivním hy-
batelem politického �ivota svého národa,
je zároveò jedineèným dokumentem o jed-
notlivci uprostøed velkých dìjin.

Vydalo nakl. Paseka v Praze roku 2018.
Z hebrej�tiny pøelo�il Michael �antovský.
646 stran, dop. cena 399 Kè.

Tony Judt
FALE�NÉ IDEJE, CIZÍ KREV
Francouzská inteligence 1944�1956
! Britský historik, který se specializoval na
moderní evropské dìjiny, nabízí podnìtný
a silnì kritický pohled na celou jednu gene-
raci francouzských intelektuálù, publicistù
a spisovatelù, je� byla po dobu zhruba dva-
nácti let, poèínaje osvobozením zemì
v roce 1944 a� po maïarské události roku
1956, str�ena vírem komunismu. Veøejnou
debatu v zásadì formovalo to, jaké stano-
visko k poèínání zahranièních i domácích
komunistù dotyèný zaujal. Autor se vìnuje
pøedváleènému kontextu, podává podrobný
výklad východoevropských monstrprocesù,
vèetnì tìch v Èeskoslovensku, sleduje, jak
na nì reagovali ve Francii, a zkoumá, nakolik

byla tato zku�enost specificky francouzská.
Judtova analýza se netýká jen nejznámìj-
�ích osobností, jako byl Jean-Paul Sartre,
Albert Camus èi Simone de Beauvoirová,
ale zahrnuje �irokou intelektuální komunitu
katolických filozofù, vlivných novináøù, li-
terárních kritikù a básníkù vèetnì komunis-
tických. Pøevládající styl jejich my�lení,
koketování s násilím a morální nezodpo-
vìdnost udávaly tón nejen ve Francii, ale
v celém pováleèném evropském kulturním
a politickém �ivotì.

Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2018.
Z angliètiny pøelo�il Martin Pokorný. 400
stran, dop. cena 397 Kè.

Vladimír Èernil
JUTTA
! Pøíbìh �idovské dívky a èeského chlapce,
pracovnì nasazeného v hitlerovském
Nìmecku. Petr Demetz ji charakterizoval
jako �napínavou, smutnou a �t�astnou knihu�. 

Vydalo nakladatelství Extraphon v Li-
bouchci v roce 2018. 256 stran, dop. cena
379 Kè (více informací získáte na info
@kniha-jutta.cz).

Dave Rich
THE LEFT�S JEWISH PROBLEM
Jeremy Corbyn, Israel 
and Anti-Semitism
! �Mo�ná jednou pøijde den, kdy se anti-
semitismu budou vìnovat jen historici,
ale v souèasné dobì je toto téma bohu�el
nesmírnì aktuální,� pí�e autor, pøední
britský odborník na antisemitismus,
v pøedmluvì své knihy. Levicovým antisi-

onismem v Británii se zaèal zabývat ve
své dizertaci v roce 2011, bìhem pìti let se
z tématu akademické práce stal problém,
jím� se zabývají pøední deníky. V nìkolika
kapitolách zkoumá zrod a vývoj negativní-
ho vztahu britské levice k Izraeli, jejím za-
cházením s pojmy, její rétorikou a tím, jaký
dopad tento stále sílící trend má na souèas-
nou �idovskou komunitu i atmosféru v Bri-
tánii. Podrobnì se zabývá tím, jakou roli
v tomto procesu hrají bývalý londýnský sta-
rosta Ken Livingstone, a pøedev�ím souèas-
ný labouristický premiér Jeremy Corbyn. 

Ukázku z knihy pøineseme v pøí�tí �i-
dovské roèence.

Vydalo nakladatelství Biteback Publis-
hing v Londýnì roku 2016. 292 stran,
cena 12.99 ?.

PØÍBÌHY TICHÉHO ÚDOLÍ
Osudy zpeèetìné hákovým køí�em, 
srpem a kladivem
! Katalog k výstavì, kterou pøipravilo St-
øedoèeské muzeum v Roztokách (viz stra-
ny 10�11) mapuje osudy nejzajímavìj�ích
pøedváleèných obyvatel tohoto letoviska
a vil, které si zde nechali postavit. Katalog
obsahuje øadu fotografií (pùvodního
a souèasného stavu exteriérù i interiérù),
nákresù a plánkù a dal�ích archivních do-
kumentù. 

Vydalo Støedoèeské muzeum v Rozto-
kách, pøipravily Marcela �á�inková a Hana
Hermanová, souèasné fotografie Daniela
Vokounová a Jan �irovnický. Ètvercový
formát, 109 stran, dop. cena 220 Kè.

Elena Lappin
V JAKÉM JAZYCE SNÍM?
Pamìti
! Èeské pøísloví øíká, kolik jazykù
umí�, tolikrát jsi èlovìkem. Pro spisova-
tele zároveò platí, �e pokud ztratí vlastní
jazyk, nemù�e dál psát. To se stalo osu-
dem mnohonásobné emigrantky pøekla-
datelky, novináøky a spisovatelky Eleny
Lappin: 

Narodila se roku 1954 v Moskvì v èes-
ko-ruské �idovské rodinì, ale od svých tøí
let vyrùstala v Praze. V roce 1970 rodina
emigrovala do Nìmecka, pozdìji autorka
�ila v Izraeli, Kanadì, ve Spojených stá-
tech a nakonec se s man�elem usadila ve
Velké Británii. Poutavì a otevøenì psané
memoáry V jakém jazyce sním? jsou pøí-
bìhem o hledání nového domova i koøenù
skrze jazyk, mimoøádnì silným svìdec-
tvím o pohnuté dobì druhé poloviny dva-
cátého století a o tom, jakým zpùsobem
tato doba zasahuje do �ivota pamìtníkù.

Vydalo nakl. Odeon v Praze roku 2018.
Z angliètiny pøelo�ila Dominika Køest�a-
nová. 328 stran, dop. cena 349 Kè.
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VARHANNÍ KONCERTY
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze zve v èervenci
a v srpnu na následující koncerty v Jeruza-
lémské synagoze: 25. 7.: István Nagy hraje
skladby J. S. Bacha, F. Mendelsohna-Bart-
holdyho, A. Guilmanta. 15. 8.: Martin Moud-
rý hraje skladby M. Regera a své vlastní.
Koncerty zaèínají v 18 hodin. Vstupné na nì
je dobrovolné.

VÝSTAVA
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze a Centrum pro
dokumentaci majetkových pøevodù kultur-
ních statkù obìtí druhé svìtové války zvou
na výstavu Uloupené umìní. Po celé léto
je pøístupná v pra�ské Jeruzalémské syna-
goze, dennì kromì soboty a �idovských
svátkù v�dy od 10 do 17 hodin.

TOPOGRAFIE SUTIN
! Dùm fotografie v Praze (Revoluèní 5,
P 1) pøedstaví témìø neznámý a dosud nevy-
stavený soubor snímkù Josefa Sudka (1896�
1976), který v roce 1945 fotografoval pra�-
ské památky ponièené bìhem druhé svìtové
války, zejména pøi bombardování ze 14. úno-
ra 1945, a také bìhem Pra�ského povstání.
Soubor zobrazuje válkou pozmìnìný mìst-
ský prostor a ukazuje i nìkterá preventivní
váleèná opatøení. Necelé ètyøi stovky docho-
vaných negativù souboru zachycují napøí-
klad znièený areál Emauzského klá�tera, Sta-
romìstskou radnici, Staromìstské námìstí
a jeho okolí èi sbìrnu kovových soch a zvonù
na Maninách. K vidìní je mj. snímek po�ko-
zené Vinohradské synagogy. Tyto fotografie
byly dosud pøedstaveny pouze v dobových
publikacích, pøedev�ím v Pra�ském kalendá-
øi 1946, vydaném s podtitulem Kulturní ztrá-
ty Prahy 1939�1945 nakladatelem Václavem
Poláèkem. Výstava potrvá do 19. srpna.

BOSKOVICE: FESTIVAL
PRO �IDOVSKOU ÈTVR¡T
! Festival pro �idovskou ètvrt�se koná ji�
po dvacáté �esté, a to ve dnech 5.�8. èer-
vence. Organizátoøi festivalu se od prvního
roèníku sna�í zamìøit pozornost �ir�í veøej-
nosti na unikátní urbanistickou památku,
�idovskou ètvrt�. Festivalové náv�tìvníky
tak bìhem ètyø dnù v Boskovicích èekají
nejen koncerty rùzných hudebních �ánrù,
divadelní pøedstavení pro dìti i dospìlé, fil-
mové projekce, výstavy a autorská ètení,
ale také napøíklad komentované prohlídky
boskovického ghetta. Letos zavítají do Bos-
kovic a pøedstaví svá díla èi produkci hu-
debníci hrající jazz, folk, punk, reggae èi
klezmer, výtvarníci Viktor Karlík, fotograf
Jaroslav Bárta èi vizuální umìlkynì Ilona
Németh. Ve�keré informace o programu

i vstupném naleznete na www.boskovice-
festival.cz.

FESTIVAL �AMAJIM V TØEBÍÈI
! 15. roèník festivalu �idovské kultury
�amajim probìhne v Tøebíèi ve dnech 30.
7.�4. 8. Program naleznete na www.sama-
jim.cz . Upozoròujeme napøíklad na kon-
cert barokní �idovské hudby (31. 7.), pøed-
ná�ku o osudech tøebíèských �idù v letech
1942�1945 (2. 8.) èi na závìreèný koncert
vokálního souboru Eben Ezer a plzeòské
klezmerové kapely Mi Martef.

HA-MAKOM V HOLE�OVÌ
! Festival �idovské kultury Ha-Makom
v Hole�ovì se letos koná po sedmnácté,
a to ve dnech 24.�29. èervence. Program
naleznete na www.zidovskyfestival.cz.

VELKÁ PLZEÒSKÁ SYNAGOGA
! Ve Velké synagoze v Plzni lze a� do
konce øíjna zhlédnout výstavu fotografií
z archivu Národopisného oddìlení v Plzni
ke 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska.

SYNAGOGA TURNOV
! Synagoga Turnov zve dne 22. èervence
od 18 hodin na koncert Klezmer z Ko�ic
v provedení Kaschauer Klezmer Band. Sy-
nagoga je otevøena dennì 9.00�17.00 hodin,
v úterý v dobì prohlídek �idovského høbito-
va a bývalé �idovské ètvrti (èervenec a sr-
pen, cca 10.45�11.30, 14.45�15.30) bude
uzavøena. Více informací naleznete na www.
synagoga-turnov.cz.

IZRAELSKÉ FILMY
NA MFF V KARLOVÝCH VARECH
! Mezinárodní filmový festival v Karlových
Varech, který probíhá ve dnech 29. 6.�7. 7.,
uvádí v hlavní soutì�i izraelský snímek Geula
(re�ie: Joseph Madmony, Boaz Yehonatan Ya-

cov): Péèe o tì�ce nemocnou dceru je alfou
a omegou �ivota milujícího otce. Léèbu, která
má dát dítìti novou nadìji na �ivot, si v�ak
vdovec s malým pøíjmem mù�e jen stì�í do-
volit. Nápad znovu zaèít koncertovat s rocko-
vou kapelou z mládí mu�e oddaného víøe ná-
hle konfrontuje nejen s okolím, ale pøedev�ím
se sebou samým. V sekci Jiný pohled je uve-
den film Panna (re�ie: Keren Ben Rafael):
Náctiletá Lana má po krk ospalého mìsta i své
matky a její krachující kavárny na plá�i.
V�echno by mohl zmìnit mladý novináø
a zpráva, �e poblí� mìsta �ije moøská víla.
Snímek plný poetických obrazù moøského po-
bøe�í navozuje zá�itek dospívání, kdy èlovìk
kypí vzdorem a zároveò je velmi zranitelný.

POCTA BERNSTEINOVI
! V rámci Mezinárodního hudebního fes-
tivalu v Èeském Krumlovì zazní koncert
nazvaný Pocta Leonardu Bernsteinovi.
Koná se dne 28. 7. v Pivovarské zahradì
a zazpívají na nìm sólisté Ch. Noll,
D. Roscioli, H. Panaro a Darius de Haas
(USA), zahraje Severoèeská filharmonie
Teplice pod taktovkou Randalla Craiga
Fleischera (USA).

DOBRODRU�STVÍ 
MALÉHO NÁMOØNÍÈKA
! Oblastní galerie Liberec pøedstavuje ve
svém grafickém kabinetu výstavu kolá�í
Adolfa Hoffmeistera z roku 1964 na téma
�stra�livých nástrah �ivota� s názvem Do-
brodru�ství malého námoøníèka. Zvlá�tní
èernobílé kolá�e, u nich� nikdo �kromì auto-
ra zpìtnì nerozlu�tí v�echny zdroje, z nich�
vznikly�, se staly pøedlohou autorskému stej-
nojmennému filmu z roku 1970 (který lze na
výstavì zhlédnout). Hrdina prezentovaného
cyklu i animovaného filmu pro�ívá hrùzo-
stra�ná a absurdní dobrodru�ství v surrealis-
tickém výtvarném podání, v nìm� Hoffmeis-
ter navázal na svùj pøedváleèný umìlecký
vzor, malíøe Maxe Ernsta. Výstava je pøístup-
ná do 9. záøí.

DESET HVÌZD
! V rekonstruovaných a veøejnosti zpøístup-
nìných synagogách a rabínských domech lze
kromì stálých, tematicky zamìøených expo-
zic zhlédnout napøíklad: V synagoze v Dolní
Cerekvi výstavu fotografií z Izraele orni-
tologa a fotografa pøírody Martina Lazaro-
vièe; v synagoze v Brandýse nad Labem
výstavu o �ivotì a díle Arnolda Schoen-
berga a Vasilije Kandinského (do 22. 7.)
a poté, do konce srpna, výstavu historic-
kých pohlednic ze sbírky Franti�ka Bány-
aie; v synagoze v Ú�tìku výstavu kreseb
Marka Podwala. 

Více informací o jednotlivých objektech
naleznete na www.10hvezd.cz.
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Adolf Hoffmeister: 
Dobrodru�ství malého námoøníèka.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! �kola v pøírodì: �koly v pøírodì na
Monínci se zúèastnila poèetná výprava
�ákù a studentù ni��ího gymnázia a druhé-
ho stupnì základní �koly Lauderek, spolu
s doprovodem. Dìti si u�ily výlety, vzdì-
lávací a výtvarné dílny a exkurze.
! Exkurze do Øecka: Studenti kvinty
a septimy absolvovali ménì obvyklou
�kolu v pøírodì � vyjeli na dvoutýdenní
exkurzi do Øecka. V øeckém vnitrozemí
výprava nejprve zamíøila do Dodoni � sta-
rovìké vì�tírny a divadla, následnì do
skalních klá�terù v Meteorách. První spo-
leèný �ábes strávila pod Olympem a na
jeho vrcholky se v rámci dvoudenního
pøechodu poté vìt�ina studentù vydala. Po
namáhavém výstupu byli v�ichni odmì-
nìní pøekrásným výhledem a na vrcholku
recitovaná Alkaiova báseò o tom, �e
Olymp je pozem�t�anùm uzavøen, se set-
kala s radostným potleskem. Studenti dále
nav�tívili Delfy, Athény, smoèili se v hor-
kých pramenech Thermopyl. Poslední den
se vydali pøes Korintský prùplav na Pelo-
ponéský poloostrov a na závìr nav�tívili
Mykény.
! Právnické vzdìlání na L�: Moot court
neboli simulované soudní jednání je zpù-
sob alternativní výuky zavedený pùvodnì
v angloamerickém právním prostøedí a po-
zdìji roz�íøený i k nám. Jednu takovou
�hru na soud� si pøed nedávnem vyzkou-
�eli i studenti sexty a septimy Lauderova
gymnázia. Akce probìhla v rámci seminá-
øe Právo, které na L� vede jejich absolvent
Jindøich Polák.
! Náv�tìva z Lauderovy nadace: Na
konci kvìtna nav�tívil �kolu Alex Sinclair,
specialista Lauderovy nadace a reprezen-
tant jejího nového programu �Educating
for impact�. Alex v pøí�tím �kolním roce
provede L� dal�ím rozvojem: nejprve pøi-
jde na øadu pilotní zavedení nového vý-
ukového programu pro hebrej�tinu s ná-
zvem �Bi�vil ha-ivrit�, který zohledòuje
vìk støedo�kolských studentù.                 ip

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ 
NA PRAKTICKÉHO LÉKAØE/
LÉKAØKU
! �idovská obec v Praze (�OP) jako po-
skytovatel nestátního zdravotnického zaøí-
zení � ordinace praktického lékaøe vyhla-
�uje výbìrové øízení na pozici praktického
lékaøe/lékaøky pro dospìlé.

Po�adavky: licence odbornosti 001, pra-
xe minim. 5 let, morální a obèanská bezú-
honnost, vstøícný pøístup k pacientùm,
kladný vztah k seniorùm.

Nabízíme: pracovní smlouvu na plný
nebo na zkrácený úvazek, dobré platové
podmínky, 5 týdnù dovolené.

�ivotopis s fotografií a krátký motivaè-
ní dopis, prosím, zasílejte na sekretariát
�idovské obce v Praze, Maiselova 18,
Praha 1, 110 00 nejpozdìji do 20. 7. 2018.
Pøípadné dotazy smìøujte na vesela@ke-
hilaprag.cz.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 26. èervence od 14.30: Klavírní odpo-
ledne � skladby klasikù hraje Bo�ena Stei-
nerová.

Výstavy: 10 let s úsmìvem � fotografie
ze �ivota nového Hagiboru; Jindøich Bux-
baum � fotografie. 

IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE
V KRALUPECH NAD VLTAVOU
! Taneèní skupina Besamim vás zve na
veøejnou ukázku izraelských lidových tan-
cù, která probìhne v pátek 13. èervence
od 15.30 na Palackého námìstí v Kralu-
pech nad Vltavou. www.besamim.cz.

SPOMIENKA NA A. WETZLERA
NA VRCHU ROH
(10. 5. 1918 � 8. 2. 1988)
Z iniciatívy Milana Ostrovského, bývalé-
ho starostu Lubiny, a Petra Bernáta sa 19.
mája t. r. na vrchu Roh nad obcou Lubinou
pri pamätníku vojakov padlých v bojoch
Slovenského ná-
rodného povsta-
nia konala pietna
spomienka na
odvá�neho a sta-
toèného mu�a
Alfréda Wetzle-
ra. Uplynulo 100
rokov od jeho
narodenia a 30
rokov od smrti.

Pamiatku mu�a, ktorý spolu so svojim
spoluväzòom Rudolfom Vrbom utiekol
z Osvienèimu, aby podal správu celému
svetu o vyhladzovaní �idov, pri�la uctit�
skupina  30 významných  osobností, okrem
iných Radek Hejret (známy zo vzdelávacie-
ho projektu Svìtlo  pamìti, ktorý poukazuje
na nebezpeèenstvo rasizmu a extrémizmu),
Peter Werner (správca �idovských cintorí-

nov na Slovensku), filmový re�isér, scená-
rista a kameraman Robert Kirchhoff; Ivana
Kuxová, hereèka a vnuèka Ervína Kuxa,
partizána Uhrovej skupiny, Pavel Foltýn
z Izraela, Róbert Schmidt s man�elkou, Bar-
bara Zygmañská z Po¾ska a mnohí ïal�í.  

Pripomeòme, �e po úteku z tábora smrti
a napísaní dnes u� legendárnej správy
v apríli 1944 A. Wetzler (rovnako ako
R. Vrba) bojoval v partizánskej jednotke
Hurban pod vedením Milo�a Uhra od vy-
puknutia SNP a� do oslobodenia. Po vojne
pracoval ako redaktor a v r. 1946 vydal
publikáciu Osvienèim, hrobka �tyroch mi-
liónov ¾udí. Bol svedkom na frankfurt-
skom osvienèimskom procese i na procese
s Adolfom Eichmannom v Jeruzaleme. 

Zdalo by sa, �e u� v�etko zlé pre�il. Za-
lo�il si rodinu s Etelou, rod. Hammerovou,
priate¾kou z Osvienèimu, a te�ili sa z dcér-
ky Tatiany. Len�e bývalý re�im im èosko-
ro obom pomohol vytriezviet� z ilúzií
o slobodnom svete a rozhodovaní. Mali
problémy v zamestnaní a tým aj finanèné,
Alfréd pracoval ako sprievodca turistov,
potom ako robotník a pani Etela po no-
ciach klepkala do stroja,  aby ako-tak u�i-
vili rodinu.

V r. 1964 pod pseudonymom Jozef Lá-
nik vydal autobiografický román Èo Dante
nevidel. Jeho zdravotný stav sa zhor�oval
a 8. februára 1988 zomrel. Posmrtne mu
boli udelené �tátne vyznamenania �
v r. 1997 Rad ¼udovíta �túra II. triedy
a v r. 2007 Krí� M. R. �tefánika I. triedy.
V máji 2007 sa konal v Lubine seminár
Slovenskí �idia so zameraním aj na odboj
pod Javorinou. Pri tej príle�itosti boli odha-
lené v areáli  pamätníka SNP v Rohu na ka-
mennej tumbe s nápisom Lubina dve mo-
sadzné dosky partizánom Uhrovho oddielu
Hurban � uteèencom z Osvienèimu � Alfré-
dovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi...

Po tohoroènej pietnej spomienke nasle-
dovala prehliadka ná�ho  múzea a z mag-
netofónových záznamov si vypoèuli spo-
mienky pani Etely Wetzlerovej a Rudolfa
Vrbu. Bolo to ve¾mi dojemné! 

V sobotu organizátori prichystali vzác-
nym host�om turistický pochod z Holuby-
ho chaty na Javorine k pilónu �tátnosti,
k Dibrovovmu pamätníku, nav�tívili parti-
zánsky bunker vo Vete�ovom jarku... Od-
menou za námahu bol vynikajúci gulá�
a obèerstvenie na po¾ovníckej chate  pri
Kamennom moste. Veèer sa presunuli au-
tami spät�na Holubyho chatu, prenocovali
a ráno po prechádzke na èerstvom vzdu-
chu a príjemne strávených troch dòoch
u nás, sme sa rozlúèili ako priatelia, ktorí
majú k sebe blízko a nezabúdajú na tých,
ktorí sa dokázali vzopriet� nièivej zlobe.

O¼GA HRABOVSKÁ
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�NO BRATISLAVA
V júli oslávia: pán Juraj Alner  � 81 rokov;
pán Alexander Bachnár � 99 rokov; pani
Ing. Erika Brániková � 87 rokov; pán Ernest
Brodek � 88 rokov; pani Marianna Deáková
� 74 rokov; pani Ing. Marianna Grossová
Agnesa � 72 rokov; pani Zuzana Hromá �
60 rokov; pani MUDr. Eva Hulényiová � 80
rokov; pani Marianna Kopelmannová � 65
rokov; pani Zita Kurzová � 74 rokov; pani
PhDr. Emma Panovová-Weiser � 93 rokov;
pán PaedDr. Ivan Pasternak � 74 rokov;
pani PhDr. Anna Podhorná � 82 rokov; pani
Mira Radová � 89 rokov; pani Marianna
Rybecká � 83 rokov; pán Juraj Steiner � 72
rokov; pani prof. Ing. Zuzana Sternová � 71
rokov; pán Franti�ek Tepper � 71 rokov;
pani Ing. Katarína Traubnerová � 72 rokov;
pán RNDr. Eduard Ujházy � 72 rokov; pani
Agne�a Urbanová � 83 rokov, a pán Ing. Ján
Wister � 71 rokov. Ad mea veesrim!

�O BRNO
V èervenci oslavují: paní Nicole Engels-
mannová, nar. 31. 7. � 47 let; paní Lýdia Fe-
rová, nar. 8. 7. � 80 let; pan David Fi�a, nar.
7. 7. � 30 let; paní Dita Hanáková, nar. 3. 7.
�  46 let; pan Leo Horáèek, nar. 23. 7. � 69
let; pan Petr Kavan, nar. 15. 7. � 68 let; pan
Yotam Kreiman, nar. 24. 7. � 32 let; paní
Renata Laxová, nar. 15. 7. � 87 let; paní
Gusti Veselá, nar. 27. 7. � 89 let, a paní Vìra
Vozáková, nar. 30. 7. � 74 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V èervenci oslaví narozeniny: paní Irena
Kube�ová, nar. 30.7. � 50 let, a pan Alexan-
der Shonert, nar. 31.7. � 46 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervnu oslavil narozeniny pan Ing. Petr
Lewi, nar. 15. 6. � 85 let. Pøejeme mu v�e
nejlep�í a omlouváme se za opo�dìné uve-
øejnìní. Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V júli oslávia: pán Ing. Ernest Ackermann
� 63 rokov; pani Agnesa Friedová � 66 ro-
kov; pani Illona Gregorová � 89 rokov;
pán Peter Háber � 70 rokov; pani
PhDr. Nade�da Lambertová � 74 rokov;
pán Dagobert Lewandowski � 81 rokov;
pani Mgr. Eva Novotná � 70 rokov; pán
MUDr. Pavol Rodan � 67 rokov; pani
MUDr. Marta Rubovièová � 67 rokov,
a pan PhDr. Pavol �alamon � 67 rokov. Ad
mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervenci oslaví �ivotní jubileum: MgA,
Daniel Hrbek, PhD., nar. 29.7. � 47 let; pan

Petr Beck, nar. 22.7. � 91 let; paní Eva Vost-
rá, nar. 13.7. � 30 let; sleèna Andrea Dorazi-
lová, nar. 26.7. � 25 let; sleèna Barbora Do-
razilová, nar. 21.7. � 21 let, a sleèna Linda
Dorazilová, nar. 27.7. � 16 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervenci oslaví narozeniny: paní PhDr.
Zuzana Èaplová, nar. 5.7. � 69 let; pan
Ing. Dalimil Èech, nar. 25.7. � 37 let; paní
Jindøi�ka Danelová, nar. 6.7. � 86 let; paní
Zuzana Lyèková, nar. 20.7. � 70 let; paní
Ev�enie Mandlová, nar. 28.7. � 69 let; pan
Miroslav Revenda, nar. 27.7. � 47 let; paní
Inge Rusòáková, nar. 2.7. � 86 let, a pan
Petr Suchý, nar. 21.7. � 46 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny: pan Ladislav
Václavík, 4.7. � 65 let; pan Karel Steiner,
6.7. � 65 let; pan Libor Bìle�, 9.7. � 45 let,
a paní Mgr. Klára Tydlitátová, 30.7. � 33 let.
Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní Rela
Balejová, nar. 15.7. � 89 let; pan Mikulá�
Bröder, nar. 26.7. � 90 let; paní Lidmila
Bublová, nar. 23.7. � 91 let; paní Jana Fi-
kart, nar. 28.7. � 91 let; paní Zdenka Freun-
dová, nar. 23.7. � 87 let; paní Ilona Homol-
ková, nar. 23.7. � 84 let; paní Jana Janstová,
nar. 7.7. � 75 let; paní Edith Krausová, nar.
12.7. � 89 let; paní Zdena Langerová, nar.
14.7. � 89 let; paní Hana Nermutová, nar.
12.7. � 93 let; paní Marta Neu�ilová nar.
29.7. � 86 let; paní Annel Pavlásková, nar.
27.7. � 84 let; paní Irena Racková, nar. 23.7.
� 93 let; paní Kamila Sieglová, nar. 22.7. �
93 let; paní Valerie Slezáková, nar. 1.7. � 95
let; pan Bedøich Steiner, nar. 19.7. � 87 let;
paní Gusta �náblová, nar. 3.7. � 99 let; paní
Vìra Tomanová, nar. 5.7. � 87 let; paní
Hana Tomková, nar. 28.7. � 86 let, a paní
Janina Vrbová, nar. 20.7. � 93 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V súvislosti s nejasnost�ami okolo zverejòo-
vania osobných údajov predstavenstvo
�NO Pre�ov rozhodlo doèasne jubilantov
nezverejòovat�.

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci júl oslávi narodeniny ná� èlen
�tefan Bató � 70 rokov. �eláme pevné zdra-
vie a Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V èervenci oslaví své narozeniny: paní
Lotte Kozová, nar. 19.7. � 93 let; paní Hana
Kredlová, nar 15.7. � 61 let; paní Sylvia Le-
bovièová, nar. 26.7. � 72 let; pan Franti�ek
Lederer, nar. 11.7. � 88 let; paní Eva Skoè-
dopolová, nar. 29.7. � 86 let; pan Robert
Appel, nar. 7.7. � 54 let; pan Roman Faer-
man, nar.1.7. � 60 let, a pan Miroslav Stan-
èík, nar. 3.7. � 68 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci júli oslávia svoje narodeniny:
pán Ing. Oleksandr Kazatsker � 64 rokov,
a pani Daniela �t�astná � 75 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V èervenci oslaví narozeniny paní Lydie
Schõpfová a paní Magdalena ¡Tupková. Do
dal�ích let pøejeme hodnì zdraví a spokoje-
nosti. Ad mea veesrim �ana!

ZEMØEL GENERÁL
PAVEL VRANSKÝ
Ve vìku 97 let zemøel po dlouhé nemoci
24. èervna veterán z druhé svìtové války,
jeden z posledních �ijících letcù RAF bri-
gádní generál Pavel Vranský.

Narodil se roku 1921 v Lipníku nad Beè-
vou na Pøerovsku v �idovské rodinì Wechs-
bergù. Jako osmnáctiletý se rozhodl (stejnì
jako jeho otec) utéct do zahranièí a bojovat
proti Nìmecku. Po dobrodru�ném útìku
pøes Polsko, kde vstoupil do Èeskosloven-
ského legionu, a po ruském zajetí se dostal
na Støední východ. Zúèastnil se bitvy u Tob-
ruku, poté absolvoval protiponorkový letec-
ký výcvik a létal na americkém stroji Libe-
rator jako palubní telegrafista a støelec � mìl
za úkol pátrat po nìmeckých ponorkách a li-
kvidovat je.

Po komunistickém puèi roku 1948 byl
propu�tìn z armády, pracoval v dolech, po-
sléze se dostal na ministerstvo dopravy, ale
za normalizace byl opìt propu�tìn, od roku
1976 a� do dùchodu pracoval u� jen jako
uklízeè. Ocenìn byl a� po pádu komunis-
mu: stal se nositelem Øádu Tomá�e Garri-
gua Masaryka a spoleèensky se anga�oval. 
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USA KONÈÍ V RADÌ OSN
Nikki Haleyová, vyslankynì USA pøi
OSN, a americký ministr zahranièí Mike
Pompeo v èervnu oznámili, �e Spojené
státy opou�tìjí Radu OSN pro lidská prá-
va, a to kvùli její zaujatosti vùèi Izraeli.
�Spojené státy oficiálnì vystupují z Rady
pro lidská práva. Tento krok neznamená
odstoupení od závazkù k ochranì lid-
ských práv. Odcházíme právì proto, �e
tyto závazky nám nedovolují být nadále
souèástí pokrytecké a samoúèelné organi-
zace, která se lidským právùm vysmívá,�
odùvodnila americký krok Haleyová.

ZÁPALNÍ DRACI Z GAZY
Palestinci v Gaze vynalezli nový zpùsob,
jak Izraeli �kodit. Od konce dubna posílají
nad jeho území papírové draky a gumové
balony, k nim� pøipevòují zapálenou hoø-
lavinu, a tak zpùsobují po�áry. Od konce
dubna zapálili v Izraeli v oblastech v blíz-
kosti Pásma Gazy stovky hektarù pùdy,
shoøela úroda obilí a ovoce, fauna a flóra
v pøírodní rezervaci. �kody se odhadují na
2 miliony dolarù. Izrael zaèal postupnì
pou�ívat k detekování zápalných balonù
radary a k jejich nièení drony.

DRA�BA RUKOPISU F. K.
Na aukci v nìmeckém Hamburku byl na
poèátku èervna vydra�en �estistránkový
rukopis Franze Kafky. Jedná se o úvod
k románu Richard a Samuel, nedokonèe-
nému dílu, které napsal v roce 1911 spo-
leènì s pøítelem Maxem Brodem. Neslo
podtitul �První dlouhá cesta vlakem
z Prahy do Curychu� a mìlo jít o popis je-
jich cestovatelské výpravy do �výcarska
a Itálie. Nakonec napsali jen jedinou ka-
pitolu, je� vy�la roku 1912 v �idovském
èasopise Herder-Blätter. Rukopis získal
soukromý sbìratel za 150 tisíc euro.

NOVÉ CENTRUM V OBØADNÍ SÍNI
Bývalá obøadní síò na nejstar�ím �idov-
ském høbitovì ve východní èásti americ-
kého Bostonu se bìhem ètyø let promìní
v centrum pro pøistìhovalce. Projekt na-
vrhla Massachusettská spoleènost pro �i-
dovský høbitov, která na nìj také shání fi-
nance. V budoucím centru má probíhat
výuka angliètiny a lekce potøebnì k natu-
ralizaci, dále poradenská slu�ba. Dle ini-
ciátorù pomoc èerstvým imigrantùm od-
povídá historii místní komunity, je�
sestávala z italských, irských a �idov-
ských pøistìhovalcù. V budovì bude také
výstava o historii ètvrti a jejích prvních
�idovských obyvatelích.

PROTI SÈÍTÁNÍ ROMÙ
Unie italských �idovských obcí vydala
prohlá�ení, v nìm� øíká, �e výzva nové-
ho ministra vnitra a �éfa pravicové Ligy
Severu Mattea Salviniho �registrovat�
italské Romy pøipomíná antisemitskou
legislativu, kterou roku 1938 zavedla
italská fa�istická vláda. ��ádné hledání
shody èi obavy o veøejný poøádek neo-
pravòují tento znepokojivý návrh vyøa-
dit urèitou sociální skupinu obèanù, do-
zorovat ji a podøídit ji zvlá�tním
bezpeènostním opatøením,� prohlásili
pøedstavitelé unie. Salvini v reakci na to
øekl, �e nehodlá �zakládat slo�ky nebo
odebírat otisky prstù� jednotlivých
Romù. Vítìznou volební koalicí Ligy
Severu a Hnutí pìti hvìzd se v Itálii do-
staly k moci euroskeptické síly, odmíta-
jící pøijímat uprchlíky a volající po
�oèistì� zemì od ilegálních imigrantù.

PAMÌTNÍ JÍZDA
Pøes ètyøicet cyklistù se letos zúèastnilo
jízdy na památku 80. výroèí kindertran-
sportù, díky nim� se v letech 1938 a 1939
dostalo z okupované Evropy na 10 000
ohro�ených dìtí, vìt�inou z �idovských
rodin z Nìmecka, Rakouska, Èeskoslo-
venska a Polska. Jízda, ji� organizovala
britská humanitární agentura World Je-
wish Relief, zaèala na berlínském nádra�í
Friedrichstrasse, odkud vyjel pøed 80 lety

první záchranný vlak, a konèila na lon-
dýnském nádra�í Liverpool Street Station.
Úèastníci cyklojízdy � vìt�inou dìti
a vnuci pøe�iv�ích � jeli pøes Holandsko,
poté trajektem do Harwiche a odtud do
Londýna. Zde jim pøedal pamìtní medaili
sir Erich Reich, jen� se sám díky kinder-
transportùm jako ètyøleté dítì zachránil
a patøí k pøedním britským organizátorùm
charitativních aktivit.

VÍDEÒSKÝ STAROSTA
JERUZALÉMA
Výstava v �idovském muzeu ve Vídni (bu-
dova na Dorotheergasse) pøedstavuje �ivot
a práci Teddyho Kolleka, jen� pocházel
z rakouské metropole a zapojil se ve Vídni
do èinnosti mláde�nických sionistických
organizací. Roku 1935 se mu podaøilo od-
jet do Palestiny, jeho �ivotní dráha vyvr-
cholila v letech 1965�1993, kdy pùsobil
jako jeruzalémský starosta. Expozice ma-
puje i Kollekovu snahu pomoci uprchlí-
kùm pøed nacistickým re�imem a pozdìji
úsilí o pokojné sou�ití �idù a Palestincù ve
Svatém mìstì. Výstava je pøístupná do 25.
listopadu (více informací na www.jmw.at).

EXULANTI Z ROKU 1968
Var�avské �idovské muzeum Polin pøi-
pravilo výstavu o antisemitské kampani,
která vedla roku 1968 k hromadné emi-
graci více ne� 13 tisíc polských �idù.
Souèástí výstavy jsou záznamy orálních
svìdectví tehdej�ích událostí a pøíbìhy
popisující, jak se emigrantùm vedlo po
odchodu ze zemì. Výstava potrvá do 24.
záøí (www.polin.pl).            (am, ztis.cz)
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Jankel Adler: Mu� s konìm, 1925.


