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VÌSTNÍK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Náv�tìva prvního èeskoslovenského prezidenta ve Svaté zemi v roce 1927 se stala
základem dobrých vztahù mezi Èeskou republikou a Izraelem. Foto archiv.



PAMÁTCE TRANSPORTÙ
V úterý 16. øíjna tradiènì vzpomeneme
na zahájení transportù. Stane se tak ve
14.00 na Novém �idovském høbitovì
(Praha 3, Izraelská 1) polo�ením kvìtin
u pamìtního kamene Lod�ským. Potom
se pøesuneme k Parkhotelu, kde budou
polo�eny kvìtiny v 15.30 u pamìtní des-
ky. Od 17.00 zaène na nádra�í v Bubnech
Bubnování proti tichu mlèící vìt�iny.

Pøedsednictvo TI

DÁRCOVSKÁ SMS � NADAÈNÍ
FOND OBÌTEM HOLOKAUSTU
Ji� 17 let podporujeme projekty, díky
nim� je zaji�tìna odborná sociální, zdra-
votní a psychologická péèe o pøe�iv�í ho-
lokaust a jejich rodiny. Financujeme
mimo jiné peèovatelské slu�by, psycho-
logickou pomoc, provoz denních center
pøi �idovských obcích, osobní asistenci,
zdravotní slu�by, psychoterapii, fyziote-
rapii a rùzné aktivizaèní programy. Od
roku 2002 jsme podpoøili projekty celko-
vou èástkou 83,9 mil. Kè. Aktuálnì spo-
lufinancujeme péèi o 350 klientù, pøe�iv-
�ích �oa.

Program Péèe o pøe�iv�í holokaust
mù�ete podpoøit i vy prostøednictvím
dárcovských SMS. Dary získané pro-
støednictvím dárcovských SMS jsou pøi-
jímány a vyu�ívány podle zásad veøejné
sbírky schválené magistrátem hl. mìsta
Prahy. Cena dárcovské SMS je 30, 60
nebo 90 Kè.

Jednorázová dárcovská SMS:
Po�lete SMS zprávu ve tvaru DMS

NFOH 30, DMS NFOH 60 nebo DMS
NFOH 90 na èíslo 87 777. 

Dlouhodobá dárcovská SMS: Pokud
byste rádi podpoøili ná� projekt dlouhodo-
bì, ode�lete SMS zprávu na èíslo 87 777
ve tvaru DMS TRV NFOH 30, DMS TRV
NFOH 60 nebo DMS TRV NFOH 90.

Zvolená èástka vám bude str�ena jed-
nou mìsíènì. Dlouhodobou dárcovskou
SMS mù�ete kdykoli zru�it odesláním
SMS zprávy ve tvaru STOP NFOH na
èíslo 87 777.

Slu�bu provozuje Fórum dárcù. Více
informací, jak fungují dárcovské SMS,
naleznete na www.darcovskasms.cz.

Dìkujeme, va�í podpory si velmi vá�í-
me. nfoh

Z TELAVIVU DO JERUZALÉMA
Kandidát na ministra zahranièí, odmítaný
Hradem, zveøejnil v pondìlí 3. záøí na-
hrávku z porady velvyslancù. Odhlédnu-
to od mocenských sporù s premiérem

Babi�em, v rámci nich� byla nahrávka
zveøejnìna, je zøejmé jedno: Prvním ze
tøí nejdùle�itìj�ích úkolù novì vzniklého
analytického odboru ministerstva bude
rozbor pøínosù a rizik chystaného pøesu-
nu velvyslanectví ÈR do Jeruzaléma.
Nový odbor, který zaèíná pracovat od
záøí, má být podle slov Miroslava Poche-
ho �tak silný, �e bude schopen nejen na-
pøíè ministerstvem, ale i napøíè jemu
podøízenými organizacemi analyzovat
na�e kroky, analyzovat kroky na�ich
partnerù a doporuèovat strategii�. Dále
Poche uvedl nejaktuálnìj�í tøi úkoly, kte-
ré bude mít nový orgán ministerstva k øe-
�ení.

Prvním je, jak uvádí Poche, �velmi
pøesná a rozsáhlá analýza pøínosù a rizik
pøesunu zastupitelského úøadu z Tel Avi-
vu do Jeruzaléma, proto�e tento krok,
který je jistì vítaný izraelskou stranou,
a já si myslím, �e Èeská republika se
k nìmu blí�í, bude mít jistì celou øadu
dopadù jak v politické, tak v ekonomické
oblasti�. Jako dal�í jmenoval analýzu di-
alogu s Ruskou federací a novou situaci
ekonomických a bezpeènostních vztahù
s Tureckem. ztis

POCTA DAGMAR LIEBLOVÉ
V auditoriu OVK �idovského muzea
v Praze v Maiselovì ulici se 26. záøí
uskuteènila vernisá� výstavy prací �ákù
základních a støedních �kol, kteøí se zú-
èastnili projektu Vím, co se stalo: pocta
Dagmar Lieblové. Projekt, kterého se zú-
èastnilo na 700 studentù, byl vìnován
vzpomínce na obìti druhé svìtové války
a probíhal v Oddìlení pro vzdìlávání
a kulturu �idovského muzea v Praze od
ledna do bøezna leto�ního roku. Vernisá�
hudebnì doprovodili �áci gymnázia Pøí-
rodní �kola a rovnì� budou vyhlá�eni ví-
tìzové projektu. Veèer i výstava soutì�-
ních pøíspìvkù jsou vìnovány památce
dlouholeté pøedsedkynì Terezínské inici-

ativy Dagmar Lieblové (1929�2018),
která v rámci projektu uskuteènila své
poslední besedy se �kolami.                �mp

PROJEKT PRO HØBITOVY
Období nacistické okupace, ale i období
komunistického re�imu se v èeských ze-
mích mimoøádnì dotkla vedle dal�ích pa-
mátek zejména �idovských høbitovù. 

Pøesto�e v posledních letech se mnohé
podaøilo napravit, je faktem, �e se dopo-
sud nevìnovala dostateèná pozornost
plo�nému a cílenému shroma�ïování
dokumentace k tìmto památkám od �iro-
ké veøejnosti, mapování osudù ztrace-
ných náhrobkù nebo i pøíbìhù spojených
se snahou náhrobky zachránit.

Cílem projektu je systematické vyhle-
dávání ztracených náhrobkù, registrace in-
formací o jejich výskytu, konzultace
a pøekládání nápisù s odbornými partnery
i urèování pùvodního umístìní náhrobkù.

Garantem projektu je Federace �idov-
ských obcí ÈR, odborným partnerem
Matana, a. s., která se ji� 27 let vìnuje
obnovì a údr�bì �idovských høbitovù
a v posledních letech také jejich doku-
mentaci.

Projekt, podpoøený finanènì Minister-
stvem kultury ÈR a Èesko-nìmeckým
fondem budoucnosti, realizuje organiza-
ce Omnium, z. s.

Obracíme se na �irokou veøejnost
s prosbou o informace, fotografie, novino-
vé èlánky, vzpomínky, úøední dokumenty
èi jiné doklady, které by mohly realizaci
projektu napomoci. Kontakt info@omniu-
mos.cz, www. omniumos.cz.                 ofin
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Zralé a sebevìdomé spoleèenství se po-
zná podle toho, �e výroèí nechápe jen
jako dùvod k oslavám, ale i k hlub�í se-
bereflexi, proto�e v prùbìhu èasu se
mìní pohled na vztah sociální struktury,
v ní� se událost stala, a sémantiky: tedy
výklad pùvodní události. 

A proto�e moderní dìjiny na�eho státu
jsou krátké: Èeskoslovensko jako samo-
statný stát bylo zalo�eno 28. øíjna 1918, ale
za celou tu dobu bylo skuteènì samostatné
jen dvì období: od zalo�ení do roku 1938
a po roce 1989, slavit se dá jen pøe�ití. Ne-
hledì na to, �e koncem roku 1992 se Èes-
koslovensko rozpadlo na dva samostatné
státy. Bohu�el ná� sklon k ly-
rismu pøevypráví ka�dou pro-
hru v morální vítìzství, co�
znemo�òuje kritickou sebere-
flexi. I kdy� z toho lze usuzo-
vat, �e byla dvakrát zpochyb-
nìna jak legalita, tak legitimita
na�í republiky. V prvním období legalitu
naru�ila neexistence èeskoslovenského ná-
roda: Slováci Èeskoslovensko od samého
zaèátku vnímali jako doèasný útvar a le-
gitimitu, tedy oprávnìní, zase naru�ova-
ly instituce a úøady, které jsme pøevzali
z Rakouska-Uherska. Naru�ovala ji ale
i nedùvìra prezidenta vùèi parlamentní-
mu systému kvùli nezku�enosti politikù.
Proto prezident Masaryk obcházel parla-
ment za pomoci tzv. Pìtky, tedy pøímým
jednáním s pøedstaviteli pìti politických
stran. Nejspí� právì tehdy se zrodil ná�
velký handicap: institucionální nihilismus,
kterého se jen pomalu zbavujeme. A situa-
ce se jen v jiných intencích opakovala po
roce 1992. Èeská republika mìla a má sla-
bou legalitu díky tomu, �e neprobìhlo roz-
dìlení republiky po referendu a legitimitu
jsme zaèali ztrácet po opozièní smlouvì
v roce 1998, kdy pøestala v parlamentu
fungovat opozice, a pozdìji i po vstupu do
Evropské unie po 1. kvìtnu 2004. Tehdy
nìkteøí politici zaèali hovoøit o tom, �e
jsme jen Rakousko-Uhersko a satelitní
území Sovìtského svazu zamìnili za Bru-
sel, ani� si v�imli, �e na rozdíl od obou
pøede�lých mocenských uspoøádání jsme
se tentokrát o èlenství v EU sami hlásili
a zcela demokraticky si pøijetí odhlasovali
v referendu.

Rozsah tohoto textu mi nedovoluje
hlub�í sebereflexi, ale pokusím se upozor-
nit alespoò na na�e první selhání z roku
1938, kdy jsme se na krátkou dobu stali
enklávou demokracie ve støední Evropì.
Proto se v Praze v èervnu 1938 konal svì-
tový kongres PEN klubu. Prioritou tehdej-

�ího poøadatele bylo pøedstavit republiku
jako demokratický stát ukotvený na prin-
cipech tehdej�ího evropského humanismu
v období, kdy demokracie zaèala být silnì
ohro�ována nacistickým Nìmeckem
a poté, co Rakousko bylo 12. bøezna pøi-
pojeno k tøetí øí�i. Tak to chápali mìsíc po
èásteèné mobilizaci Èeskoslovenské ar-
mády i úèastníci kongresu, kterých se tu
se�lo 200 z 21 zemí. Byl to jeden z posled-
ních symbolických protestù proti rozpína-
vosti sousedního Nìmecka, které nás
ohro�ovalo kvùli 3,5 milionu Nìmcù, kte-
øí �ili v Sudetech. Brzy po té vzaly událos-
ti bez velkého odporu obyvatelstva rychlý

spád: 30. záøí byla podepsána tzv. mni-
chovská dohoda a pohranièní oblasti osíd-
lené Nìmci byly pøipojeny k Øí�i bez na-
�eho vojenského i diplomatického odporu.
Období od 1. øíjna 1938 do 14. bøezna
1939, kdy do�lo k okupaci a pozdìji i od-
tr�ení Slovenska, nese oznaèení druhá re-

publika: trvala pouhých 167 dní a v mno-
ha ohledech se blí�ila fa�istickému
korporativismu, co� byl tehdy dost popu-
lární model. Prezident Edvard Bene� odle-
tìl do londýnského exilu. 

Demontá� demokratického systému
zaèala velmi rychle: nejprve instalová-
ním pouze dvou politických subjektù �
Strany národní jednoty a Národní strany
práce. Èinnost komunistické strany byla
postupnì omezována, a� koncem roku
pøe�la do ilegality.

Dne 23. záøí 1938 vyhlásila vláda
brannou pohotovost a v platnost vstoupil
zákon o mimoøádných opatøeních. Podle
nìj mìla vláda v dobì nepokojù mo�nost
na tøi mìsíce omezit obèanské svobody.
A o tøi dny pozdìji, 26. záøí, byla ustave-
na pøi ministerstvu vnitra Ústøední komi-

se, která cenzurovala nejen média: bylo
zakázáno publikovat kritiku vlády a sa-
mozøejmì také jakoukoli kritiku Nìmec-
ka. Díky tomu, je�tì døív ne� do�lo v pùli
bøezna roku 1939 k okupaci, zaniklo
v období od øíjna 1938 do ledna 1939
1900 titulù periodického tisku. Hlavním
titulem Strany národní jednoty, ze které
se brzy po okupaci stalo tzv. Národní
souruèenství, se stal deník Venkov, který
ostøe kritizoval liberální systém první re-
publiky, a zaèaly útoky proti �idùm v je-
jich tiskovinách, jako byly Veèer èi Lidové
listy. Deníkem Národní strany práce se od
ledna 1939 stala Národní práce. Ve stejné

dobì byly zastaveny v�echny
legionáøské tiskoviny. Zmìny
se dotkly i rozhlasu: po Mni-
chovu ztratil Radiojournal
370 tisíc posluchaèù.

Pøipomínám tak dlouze
události roku 1938 a zaèátku

roku 1939, proto�e v leto�ním roce jsme
svìdky podobné koncentrace moci: hnutí
ANO chce být taky stranou pro v�echny,
jako byla Strana národní jednoty, a øídit
stát jako firmu, tedy jako korporaci. Os-
tatní politické subjekty jsou marginalizo-
vány, a majitel ANO ovládá hlavní ti�tì-
né noviny Mladou frontu DNES a Lidové
noviny, jejich internetové servery, rádio
Impuls a je�tì hodlá v nejbli��í dobì kou-
pit vydavatelství Bauer, které roènì pro-
dá 50 milionù tiskovin. Souèasnì popu-
listické strany a krajní levice útoèí hlavnì
na podezøelých a èasto i anonymních ser-
verech a sociálních sítích na veøejnopráv-
ní média, která se sna�í hnutí ANO ovliv-
nit pøes obsazování postù v mediálních
radách. Dokonce v øíjnu se tu sejde opìt
kongres PEN klubu. Paralela je nabíled-
ni, i kdy� dùvody krize liberální demo-
kracie na poèátku 21. století v celé na�í
civilizaci jsou odli�né. Ale obecnì platí,
�e v dobì krizí, konfliktù a válek sílí po-
larizace, co� se v�dy odrazí i na kvalitì
médií: ubývá otevøenosti a útoèí se na li-
berální prostøedí. Vìt�inová masová mé-
dia pøestávají hrát integrující roli. Nejsou
hlídacími, ale bojujícími psy. Díky tomu
se stávají postupnì nìkterá média sou-
èástí soupeøící struktury, v ní� se zájmy
majitelù rýsují jasnìji a novináøi jim
slou�í. Zásadní rozdíl je ale v tom, �e po-
kud v roce 2018 èi 2019 sel�eme, nena-
uèíme se bránit, pùjde pouze o na�e spo-
leèné a svobodné rozhodnutí: nebudeme
se moci vyvinit jako v letech 1938, 1948
a 1968.

KAREL HVÍ�ÏALA

100. VÝROÈÍ STÁTU:
DÙVOD K SEBEREFLEXI



ZABÝVAT SE SLOVY TÓRY
(Par�at Noach)
Se jménem Noachova otce Lemecha se
v První knize Moj�í�ovì nesetkáváme jen
na závìr linie potomkù �eta, tøetího syna
Adamova, ale i na závìr linie bratrovraha
Kaina, Adamova prvního syna. I v dal�ích
pøípadech vykazují tyto dvì rodové linie
shody jak pøímé (Chanoch), tak tvarem
a významem blízké jako u Metu�aela a Me-
tu�elacha, Lemechova otce. Ze shody jmen
v obou liniích pøedpotopního lidstva tak lze
vyèíst, �e se potomci �eta a Kaina vzájem-
nì ovlivòovali a jejich historie byla ovlivòo-
vána jak tìmi, tak onìmi. Pokud jde o Le-
mecha, vypovídají pak jména jeho dìtí
v kainovské linii o povaze koèovné civiliza-
ce, vrcholící výrobou kovových zbraní. Ze
slovesného koøene jmen Javal, Juval a Tu-
val-Kain lze vyèíst, �e vedla a� k mabul, po-
topì, ji� na zemi pøivedl Bùh. V �etovské li-
nii je jako jediný potomek Lemechùv
uveden Noach. Jeho jméno je vysvìtleno
tím, �e v nìm Lemech spatøoval útìchu, �e
nás utì�í z na�eho díla a z na�í døiny na
pùdì, ji� Hospodin proklel! (1M 5,29). Do
urèité míry se jeho pøání splnilo, proto�e
Noach byl spravedlivý mu�, ve svých poko-
leních bez vady a procházel se s Bohem
(6,9), ale útìchou byl jenom v tom smyslu,
�e v nìm a jeho synech pøe�il lidský druh
potopu a Bùh potom odvolal kletbu zemì.
�Kvùli tomu, �e je sklon lidského srdce zlý
od jeho jino�ství, nebudu ji� èlovìku proklí-
nat pùdu, a po v�echny dny zemì nebudou
ji� pøeru�eny setba a �eò� (8,21/22). Tak se
Noach po potopì vrátil k usedlému zpùsobu
�ivota, stal se zemìdìlcem jako kdysi právì
Kain a zalo�il vinici (9,20). Podle midra�e
Pirke derabi Eliezer a také Jonathanova tar-
gumu �il se svou rodinou v samé blízkosti
Gan Eden, tak�e vinná réva, ze které svou
vinici vypìstoval, pocházela z ráje. A No-
ach, piv z toho vína, opil se a odhalil uvnitø
svého stanu (9,21). 

Pod vlivem silného vína z rajských
hroznù se v�ak vrátila na zemi i kletba.
Noach mìl tøi syny, �ema, Jefeta a Cha-
ma, Kenaanova otce, jen� spatøil hanbu
svého otce a povìdìl to venku obìma bra-
tøím. �em s Jefetem vzali na ramena plá�t�,
který jim pøinesl, a zakryli ho, ani� by
jeho erva, hanbu, spatøili. Proto�e jednali
v pravém opaku k Chamovi, zdá se tedy,
�e Cham zhøe�il nejen tím, �e vyprávìl
o tom, co vidìl, ale �e to vùbec vidìl. Je-
nom�e kdy� pak Noach procitl ze svého
vína a poznal, co mu udìlal jeho nejmlad-
�í syn, neproklel Chama, nýbr� jeho syna
Kenaana: Buï proklet Kenaan, co otrok

otrokù bude svým bratøím! (9,21�27). Pøi-
tom zùstává záhadou, proè by proklínal
syna, o nìm� je pøedtím jen napohled zby-
teèná zmínka, �e byl Cham jeho otcem? 

Rabínská agada ale rozborem textu do-
chází k závìru, �e høí�ník otce vykastro-
val. Kdy� toti� Noach procitl ze svého
vína, poznal, co mu udìlal jeho nejmlad�í
syn, a jak by to mohl poznat, jestli�e se to
nedozvìdìl od svých synù? Právì k tomu
výklad míøí: poznal to sám na sobì, a ná-
mitku, jak mohl vìdìt, kdo mu to udìlal,
zodpovídá u� zmínìný midra�: víno, jím�
se opil, pocházelo z rajské révy. Proto
také Tóra zdùrazòuje, �e neprocitl z lecja-
kého, ale ze svého vína. Jestli�e v�ak
o ka�dém vínì platí, �e v nìm je pravda,
o vínu z plodù rajské révy to musí platit
tím spí�e. Tak�e kdy� pod vlivem svého
vína proklel Kenaana, vìdìl Noach velmi
dobøe, �e to nespáchal Cham, ale jeho
nejmlad�í syn, ne nejmlad�í syn Noachùv.
V�ak je tam (9,6) také psáno: Synové
Chamovi: Ku�, Micrajim, Put a Kenaan.
Kenaan je poslední, nejmlad�í. 

Vrátíme-li se tedy na zaèátek pøíbìhu,
na�el Cham ve stanu otce vykastrovaného
a vyprávìl svým dvìma bratøím venku
o tom, co vidìl. Oni pak hanbu svého otce
z úcty k nìmu zakryli. Noach v�ak díky
svému vínu vìdìl, kdo jej plodnosti zba-
vil, a proto ho také proklel, �e bude otro-
kem otrokù svých bratrù. Kletba malé
zemì Kenaan skuteènì spoèívala v tom,
�e støídavì, podle mìnící se síly mocností,
slou�ili její králové jako vazalové zájmùm
egyptské, asyrské nebo jiné mocnosti pod
pøímým dohledem jí jmenovaného protek-
tora. Nejinak tomu bylo i v dobì judských
a izraelských panovníkù s výjimkou let
vlády Davida a �eloma. 

Jiná otázka ov�em je, proè Tóra tento
pøíbìh líèí tak, �e svádí ètenáøe k do-
mnìnce, �e viníkem byl Cham a ne jeho
nejmlad�í syn, a proè nakonec i midra�e
obviòují z Noachovy kastrace Chama.
Vkládají tak podle mì do rukou ètenáøe
jen klíè, s jeho� pomocí mù�e text po-
chopit tak, aby dával smysl. Jestli�e jsem
dosud mluvil o ètenáøi Tóry, je naèase to
uvést na pravou míru. Aby byl splnìn
Bo�í pøíkaz, samotné ètení Tóry nestaèí.
Proto �ehnáme Bohu za to, ��e nás po-
svìtil svými pøíkazy a pøikázal nám zabý-
vat se slovy Tóry�. Dùraz je kladen na
slova. Stavebními kameny jsou slova,
a bez plné pozornosti k nim ztrácejí vìty
a pøíbìhy z nich sestavené smysl. To v�ak
také znamená, �e lidem, kteøí pouze ètou,
zùstane obsah textu nejen skrytý, ale je
i �patnì interpretován. 

V Tóøe samotné a v rabínské exegezi
v�ak není nic výjimeèného, narazí-li ètenáø
na text, jen� k nesprávné interpretaci svádí,
pøesto�e naznaèuje i správnou. V tomto
pøípadì upozoròují, �e høích nespoèíval
v tom, �e Cham vyprávìl bratøím, co vidìl,
ale v tom, co vidìl, toti� to, �e byl vykast-
rován. Jestli�e midra�e vykládají Noacho-
vu erva jako kastraci, ji� odhalil Cham
jako jeho hanbu, byl to hanebný èin Noa-
chova a Chamova potomka. Rabínská exe-
geze ne�etøí ani praotce Izraele Avrahama
a Jicchaka a hledá u nich høích, jeho� do-
kladem je, �e zplodili také Ji�maela a Esá-
va. At�u� tedy byl høí�níkem Kenaan nebo
jeho otec, projevilo se v nìm genetické dì-
dictví pøedpotopních generací, které pøedal
Noach lidstvu po potopì a Noach je v nìm
proklel. To je také dùvod, proè Tóra proklí-
ná ty, kdo se dopou�tìjí incestu a odhalují
tím erva svých nejbli��ích pøíbuzných,
kteøí se na tom nepodíleli jinak, ne� �e
høí�níky zplodili. 

EFRAIM K. SIDON, zemský rabín
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Marc Chagall: Plá�t� k zakrytí Noacha.



PO V�ECHNY DNY
JAKO POPRVÉ

Od druhého dne Ro� chode� mìsíce elul
a� do svátku �mini aceret jsme ráno
a veèer pøidávali k modlitbám �alm 27.
Tato modlitba v sobì skrývá klíè k pocho-
pení toho, jak si udr�et povznesenou du-
chovní náladu nejen bìhem Vysokých
svátkù, ale i po zbytek roku. Jedná se
o ver�e: �O jediné prosím Hospodina, jen
po tom tou�ím, abych smìl pobývat
v domì Hospodinovì po v�echny dny �i-
vota svého, abych spatøil Hospodinovu
vlídnost a nav�tívil jeho Chrám.� Neskrý-
vají v sobì tyto ver�e rozpor? Na jedné
stranì �ádáme od Hospodina, aby nám
dal mo�nost pobývat v jeho domì, na dru-
hé stranì chceme nav�tívit jeho Chrám.

Jazyk �almu naznaèuje dva rùzné po-
hledy na to, jak �ít smysluplný a inspira-
tivní �ivot. Pøedstavme si, �e jsme pozvá-
ni na audienci ke králi èi královnì.
Vìt�ina z nás by byla velice nad�ená, pøi-
pravili bychom si ty nejsváteènìj�í �aty
a dostavili se ve znaèném pøedstihu.

A teï si pøedstavme strá�e, které hlída-
jí královský palác, a pøíle�itost spatøit vla-
daøe se jim naskýtá ka�dý den. Jakkoli ji-
stì cítí, �e slou�it králi je výsada, jejich
nad�ení a zápal mo�ná èasem vyprchají. 

Povznést ka�dý den �ivota lze tak, �e
si pøedstavíme, �e nìco pro�íváme,
jako by to bylo poprvé, se stejným na-
d�ením a energií. Jako královská strá�,
která �ije ve vladaøovì paláci: pobyt jí
mù�e zev�ednìt, ale souèasnì je neu-
stále ve støehu, nebot� král se mù�e
kdykoli objevit. 

Uvìdomujeme-li si neustále Bo�í pøí-
tomnost, snáze si doká�eme pøipomínat
své plány a sny, které jsme mìli, kdy�
jsme poprvé nav�tívili královský palác.
�ijeme-li tak, jako bychom byli králi
neustále nablízku a souèasnì u nìj popr-
vé na náv�tìvì, doká�eme zvládat ka�-
dodenní povinnosti daleko lépe.

Svátkem �mini aceret vrcholí slav-
nostní atmosféra celého mìsíce. S tím,
jak se chýlí ke konci, naposledy proná-
�íme �alm 27, vrátíme se k nìmu a�
v pøí�tím mìsíci elulu. A po celý rok by-
chom se mìli cítit tak, jako bychom po-
bývali v domì Hospodinovì, a souèasnì
jako èlovìk, jen� tam s nad�ením a oèe-
káváním pøichází poprvé. 

Pøeji vám do nového roku hodnì ra-
dosti a inspirace!

BRYAN WOOD, 
kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � øíjen 2018 � ti�ri/che�van 5779

Staronová synagoga
30. 9. nedìle pøedveèer �mini aceret 18.25 hodin
1. 10. pondìlí �MINI ACERET 9.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha, maariv a hakafot 18.15 hodin

2. 10. úterý SIMCHAT TORA 9.00 hodin
mincha 18.30 hodin
konec svátku 19.27 hodin

5. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.14 hodin
6. 10. sobota BARCHI NAF�I

BERE�IT 1M 1,1�6,8
hf: Iz 42,5�43,10
mincha 17.50 hodin
konec �abatu 19.19 hodin

9. 10. úterý 1. den Ro� chode� che�van
10. 10. støeda 2. den Ro� chode� che�van
12. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.00 hodin
13. 10. sobota NOACH 1M 6,9�11,32

hf: Iz 54,1�55,5
mincha perek 4 17.35 hodin
konec �abatu 19.04 hodin

19. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.45 hodin
20. 10. sobota LECH LECHA 1M 12,1�17,27

hf: Iz 40,27�41,16
mincha perek 5 17.20 hodin
konec �abatu 18.50 hodin

26. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.32 hodin
27. 10. sobota VAJERA 1M 18,1�22,24

hf: 2Kr 4,1�37
mincha perek 6 17.10 hodin
konec �abatu 18.38 hodin

V sobotu a 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 a o svátcích od 8.50 hodin.

Mazkir 1. 10. bude v 11.00 hodin.
Veèerní bohoslu�by se zde konají 5. 10. v 18.14 hodin 

a 19. 10. v 17.45 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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



Historik DAVE RICH pùsobí v organizaci
Community Security Trust, která se vì-
nuje zaji�tìní bezpeènosti britských
�idù, a na Pearsovì institutu pro studi-
um antisemitismu. Je autorem knihy The
Left´s Jewish Problem. Jeremy Corbyn,
Israel and Anti-Semitism, kterou pùvod-
nì psal jako svou dizertaèní práci
v rámci veèerního studia na Londýnské
univerzitì; poprvé ji vydal v roce 2016
a nyní vychází ve druhém vydání. 

Redakci Rch odpovìdìl prostøednic-
tvím e-mailù na nìkolik otázek.

Pane Richi, mohl byste nejprve øíci pár
slov o èinnosti organizace, v ní� pracu-
jete � Community Security Trust?
The Community Security Trust (CST)
poskytuje bezpeènostní poradenství a po-
moc �idovskému spoleèenství ve Velké
Británii, výcvik dobrovolníkù a podporu
lidem, kteøí se stali obìt�mi antisemitismu.
Spolupracujeme s policií a vládou a pùso-
bíme napøíè �idovskou komunitou. Trust
vznikl roku 1994, �idovská komunita se
v�ak touto èinností zabývala mnohem
déle. Po celé zemi máme asi dva tisíce
dobrovolníkù.

Ostatnì svou knihu jsem dedikoval
Danu Uzanovi a Joelu Cohenovi Ulcero-
vi, èlenùm �idovské ochranky, jeden pù-
sobil v Dánsku a druhý v Turecku. Dan
zahynul v únoru 2015 pøi teroristickém
útoku na Velkou synagogu v Kodani.
Probíhala tam oslava bat micva a shro-
má�dilo se v ní asi osmdesát lidí, tak�e je
svou smrtí ochránil. Bylo mu sedmatøicet
a byl to skvìlý èlovìk. Joelovi bylo jen
devatenáct, zahynul v listopadu 2003 pøi
útoku na istanbulskou synagogu. Oba

patøili k �idovským dobrovolníkùm, kteøí
hlídají synagogy a dal�í �idovské budo-
vy, tedy k tìm, jim� v CST v Británii po-
máháme a organizujeme je. Chtìl jsem je
takto pøipomenout.

Je va�e kniha prvním textem, zabýva-
jícím se �idovským problémem v La-
bouristické stranì?
Je to první kniha, která se zabývá histo-
rií antisionismu a antisemitismu v nové
levici � tedy od �edesátých let minulého
století � a vysvìtluje, jak tento jev
ovlivnil moderní Labouristickou stranu.
V tomto ohledu je první.

Text zaèínáte objasnìním pojmù �
stará levice, nová levice. Jak byste je
shrnul?
V politice obvykle mluvíme o rozdìlení
mezi pravici a levici, nicménì levice
v sobì zahrnuje nìkolik podskupin a má
své vlastní vnitøní rozdìlení. Nová levice
se objevila na sklonku �edesátých let,
tvoøili ji mladí aktivisté a studenti protes-
tující proti válce ve Vietnamu, proti
apartheidu a stále více i proti Izraeli. De-
monstrovali za rovnost pohlaví, �ivotní
prostøedí, proti rasismu, definuje je poli-
tika identity. Velice se li�ili od staré levi-
ce, která stavìla na masovém hnutí spja-
tém s dìlnickými odbory a politickými
stranami, ve tøicátých a ètyøicátých le-
tech bojovala proti fa�ismu a nacismu
a byla zalo�ena na politice tøíd. 

Kdy se zmìnil vztah mezi britskou le-
vicí a britskými �idy? Byl tam nìjaký
klíèový bod, nebo se jednalo o pozvol-
ný proces?
Byl to pozvolný proces, jen� se urychlil
bìhem nìkolika klíèových momentù.
Nová levice zaèala vyvíjet svou nepøátel-
skou kritiku sionismu a Izraele v �edesá-
tých letech, na síle nabyla po �estidenní
válce roku 1967. Ovlivnil ji sovìtský
a arabský antisionismus a antisemitské
konspiraèní teorie. Jak se v sedmdesátých
a osmdesátých letech prohluboval izrael-
sko-palestinský konflikt, tyto názory
v hlavním proudu levice zakoøenily a po
libanonské válce roku 1982 zaèaly ovliv-
òovat labouristickou politiku. Ke zhor�o-
vání vztahù pøispìly i první a druhá intifá-
da. Ale nejde jen o to, �e by se britská
levice stávala stále více propalestinskou,

spí�e o to, �e souèasnì zaèaly krajní èásti
levice praktikovat a propagovat posedlou
nenávist vùèi Izraeli a stále podezíravìji
vystupovaly i vùèi britským �idùm, které
vnímají jako bohaté a mocné. 

S jakými spoleèenskými zmìnami
souvisejí poèátky nové levice � a no-
vého antisemitismu?
Novou levici pøedstavovala nová generace
levièákù, kteøí si ji� nepamatovali boj proti
nacismu a holokaust a které zaktivizoval
boj za ukonèení kolonialismu. Rasismus
vnímali skrze prizma barevných pøistìho-
valcù do Evropy a jejich diskriminaci. Sou-
èasnì se hroutil svìt masové industrializace
a obecné obìti, tedy to, co urèovalo starou
levici. Univerzity zaplnilo mno�ství studen-
tù, kteøí mìli peníze a èas, aby vedli kampa-
nì za radikálnì nové problémy, jako byly
jaderné odzbrojení a práva homosexuálù.
V tomto svìtì byl antisemitismus spjat s mi-
nulostí � s holokaustem, na který se hledìlo
jako na stra�livý zloèin, nicménì �idé u�
nebyli pova�ováni za obìti evropského ra-
sismu. Ve skuteènosti byl Izrael stále víc
vnímán jako koloniální moc spojená se
Spojenými státy, a tudí� souèást globální
sítì bohatství a moci, proti ní� nová levice
protestovala. Následkem toho byli �idé po
celém svìtì � z nich� vìt�ina má k Izraeli
nìjaký vztah � èasto pova�ováni za souèást
této sítì, co� je názor, který o�ivuje staré an-
tisemitské stereotypy o �idech jako tìch
majetných a mocných, kteøí tahají za nitky,
o celosvìtovém �idovském spiknutí.

Jeremy Corbyn tímto vývojem také
pro�el.
Ano, nová levice je i domovem Jeremy-
ho Corbyna. Narodil se krátce po válce,
na poèátku �edesátých let se úèastnil
kampanì za nukleární odzbrojení, na
konci �edesátých let demonstroval proti
válce ve Vietnamu, a poté vykonával
dobrovolnickou práci v postkoloniální
Jamajce a cestoval po Ji�ní Americe. Je
èelným podporovatelem kampanì Soli-
darita s Palestinou a po vìt�inu existen-
ce hnutí Zastavte váleènou koalici byl
jeho pøedsedou. Pochází z pomìrnì zao-
patøeného prostøedí a pøedtím, ne� se
stal poslancem za Labouristickou stra-
nu, pracoval pro dva odborové svazy,
a tak je typickým produktem nové levi-
ce �edesátých let. To, jak Corbyn a dal�í
na krajním levém køídle LP napøíklad
pøehlí�ejí NATO, zcela odpovídá tradici
nové levice a zdùrazòuje, nakolik se
vzdálila samotné labouristické historii. 
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V jakých profesích podporovatelé
nové levice nejvíce pùsobili a pùsobí?
Nová levice reprezentuje novou spole-
èenskou tøídu, je� se vìnuje intelektuál-
ním a kulturním profesím. Není �ádná ná-
hoda, �e protiizraelské cítìní a aktivismus
je nejsilnìj�í v kulturních, intelektuálních
a akademických kruzích moderní Britá-
nie, nebot�to jsou pøesnì ty okruhy, kde
politici nové levice v�dycky nacházeli tu
nej�ir�í podporu.

Týká se stejný proces i dal�ích západo-
evropských zemí, nebo je vývoj v brit-
ské Labouristické stranì výjimeèný?
Podrobnì jsem zkoumal jen britskou le-
vici, ale nebyl bych pøekvapený, kdyby
se podobné vzorce objevovaly i dal�ích
evropských zemích.

Mìla britská levice vá�nìj�í problémy
s antiizraelstvím a antisemitismem
pøed tím, ne� ji zaèal vést Jeremy
Corbyn?
Tyto problémy sílily na okrajích levice
øadu let, ale nebyly souèástí hlavního prou-
du Labouristické strany. V devadesátých
letech a na pøelomu tisíciletí ji brit�tí �idé
stále pova�ovali za svou stranu. Jen�e pro-
blém je v tom, �e Corbynovým politickým
domovem je právì krajní levice, v jejích�
øadách tyto antisionistické a antisemitské
názory zakoøenily. Kdy� se stal �éfem la-
bouristù, své názory nezmìnil, vzal je s se-
bou do vrcholné funkce. 

Je hlavním argumentem labouristù,
�e obrana Palestincù je�tì neznamená
antisemitismus? A kde je hranice
mezi oprávnìnou kritikou izraelské
politiky a antisemitismem?
Obrana vìci Palestincù není samozøejmì
antisemitismem, to je jasné. Problém
není s lidmi, kteøí sympatizují s Palestin-
ci nebo kritizují izraelskou politiku, ale
s lidmi, kteøí provozují obsesivní a vý-
luènì zamìøené nepøátelství vùèi Izraeli,
a mnoho z nich prostì cítí i nepøátelství
èi pøedsudky vùèi �idùm. Problém je
v tom, �e levice nijak neprotestuje proti
modernímu antisemitismu. Kdy� nìkdo
pomaluje �idovské náhrobky svastikami,
�idovská komunita okam�itì reaguje a na
její reakce je odezva. Ale kdy� d�ihádisté
zavra�dí v Paøí�i nebo v Bruselu nebo
v Marseille �idy, lidé na levici ani ne-
zmíní, �e by v útocích hrál roli antisemi-
tismus. Mám pocit, �e nìkteøí lidé na le-
vici nepoznají antisemitismus, ani kdy�
vychází z jejich vlastních úst.

Jaké dùsledky v Corbynovì svìtoná-
zoru a jeho politické agendì má fakt,
�e je tolik protiizraelský?
Corbynovo nepøátelství vùèi Izraeli je
souèástí �ir�ího pohledu, který obviòuje
Západ, vedený Amerikou, za v�echny
�patnosti svìta. Za chudobu, nerovnost,
rasismus, války, terorismus, útlak � za
v�e dle nich mù�e nerovné rozdìlení
moci a bohatství ve svìtì.

Jak oblíbený je Corbyn mezi svými
volièi a kdo jsou jeho hlavní podporo-
vatelé?
Corbynùv vzestup je zalo�en na maso-
vém hnutí, které ho uctívá po zpùsobu
kultu osobnosti. Pro tyto lidi pøedstavu-
je nový svìt, který vyøe�í ve�keré chyby
a nespravedlnosti souèasného systému.

V tomto ohledu se jedná o naprosto uto-
pické hnutí. Podporují ho hlavnì mladí.
Jeho aktivistickou základnu tvoøí vzdì-
lanìj�í lidé, ne� je obvyklé u tradièní
dìlnické podpory labouristù.

Lze sly�et názor, �e problémy s antise-
mitismem v øadách Labouristické
strany jsou spí�e politického charak-
teru a mají Corbyna zdiskreditovat
jako politického rivala. 
V politice to tak chodí, �e oponenti vyu�í-
vají v�ech pøíle�itostí, kdy mohou lidi
z druhého tábora napadnout. Jen�e Corbyn
v tomto ohledu zranitelný skuteènì je � má
za sebou dlouhou historii vztahù s antisemi-
ty, popíraèi holokaustu a lidmi, kteøí sym-
patizují s teroristy, a on sám nemá zábrany

vùèi antisemitským poznámkám. Podporo-
val hnutí za Palestinu, které otevøenì tvrdi-
lo, �e sionismus je ze své podstaty rasistic-
ký, podporoval francouzského popíraèe
holokaustu Rogera Garaudyho. Jako vùdce
se nedokázal vypoøádat s problémem anti-
semitismu ve své stranì. Naposledy se sna-
�il o to, aby labouristé nepøijali mezinárod-
nì uznávanou definici antisemitismu, která
zahrnuje i pøíklady, které se týkají Izraele.
Napøíklad srovnání Izraele s nacistickým
Nìmeckem mìlo být dle vlastní definice la-
bouristù, kterou Corbyn prosazoval (ale na-
�tìstí nakonec neprosadil), nepøijatelné jen
tehdy, kdy� by bylo pou�ito s dùkazem
o �antisemitském úmyslu�. Co� je pomìrnì
absurdní po�adavek.

Co navíc jste zahrnul do druhého vy-
dání své knihy?
Zahrnuje dvì nové kapitoly, které popisu-
jí poslední dva roky Corbynovy vlády.
Odehrálo se tolik skandálù s antisemitis-
mem, �e v èástech strany pøedstavují sku-
teènou antisemitskou kulturu. Druhé vy-
dání vysvìtluje, jak tato kultura vznikla,
jak se projevuje a co znamená pro Labou-
ristickou stranu jako instituci. Jako vý-
hled do budoucna je pesimistiètìj�í, ne�
bylo první vydání, proto�e za ty dva roky,
které uplynuly od první edice, se problém
s antisemitismem v této stranì zhor�il
a vztah mezi labouristy a �idovskou ko-
munitou se naprosto zhroutil.

Zajímá se britská veøejnost o �idov-
ský problém mezi labouristy � zname-
ná to nìco pro prùmìrného Brita?
Pí�e o tom tisk?
Tisk o tom pí�e hodnì, ale vìt�inu lidí to
nezajímá. Neznamená to, �e by nìjak
fandili antisemitùm, ale vìt�inu Britù
politika nezajímá a antisemitismu ve
skuteènosti nerozumìjí.

Posílily antiizraelské pocity a antise-
mitismus po referendu o odchodu
z EU a jak se podle vás bude situace
vyvíjet po skuteèném brexitu?
Po referendu o brexitu bylo celkovì na-
hlá�eno více pøípadù rasismu a xenofobie,
ale nikoli tìch, které souvisely s antisemi-
tismem. Problém �idù a Izraele nehrál
v debatì o brexitu zvlá�tní roli. Je tì�ké
pøedvídat, co nastane, a� Británie EU
opustí, a jak to ovlivní hladinu antisemi-
tismu � ale myslím, �e budoucí mo�né
volební úspìchy Jeremyho Corbyna a La-
bouristické strany ji ovlivní daleko více.

ALICE MARXOVÁ
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Moderní dìjiny �idovského spoleèenství
v èeských zemích stále èekají na celistvé
zpracování. Kromì práce Tomá�e Pìkného,
dovedené do druhé pùle 19. století (a v pøe-
hledu pokrývající základní události do roku
2000), v�ak vychází mnoho prací a publi-
kací vztahujících se k urèitým obdobím,
procesùm a jevùm èeské a moravské �i-
dovské historie. Nìkolik let vycházejí v na-
kladatelství Academia a pøedev�ím v Na-
kladatelství Lidové noviny v edici �idé �
Dìjiny � Pamìt�(nejúplnìj�í pøehled textù
souèasných historikù naleznete na adrese
www.jewishhistory.cz). V této edici také
loni vy�la zajímavá publikace americké
historièky (a èerstvì i øeditelky Dokumen-
taèního centra historie nacionálního socia-
lismu v Mnichovì) Mirjam Zadoff s ná-
zvem, navozujícím pøíjemnou a souèasnì
melancholickou atmosféru, Tak napøesrok
v Marienbadu. Ztracený svìt �idovských lá-
zeòských kultur. 

Autorka zkoumá onen pozoruhodný
a jedineèný �ztracený svìt�, existující od
poslední tøetiny 19. století do roku 1938
na tøech hlavních lázeòských mìstech
v Karlovarském kraji � Karlových Va-
rech, Mariánských a Franti�kových Láz-
ních, tedy v oblasti, kde pøed druhou svì-
tovou válkou �ili pøevá�nì nìmecky
mluvící obyvatelé.

SVÌT BEZ PROBLÉMÙ
S vybudováním �eleznice v osmdesátých
letech 19. století se vyhlá�ené láznì propo-
jily s vìt�ími centry rakousko-uherské mo-
narchie i zemìmi západní a východní
Evropy a osmanské øí�e, nemálo hostù pøi-
jí�dìlo rovnì� z carského Ruska (kde byl
do øady lázní �idùm vstup zakázán). Lé-
èebné prameny a kúry tak mohlo snadnìji
vyu�ívat daleko více lidí, pøièem� vìt�inu
klientely tvoøili �idé. Proè právì oni?

M. Zadoff tento fakt vysvìtluje (samo-
zøejmì kromì zdravotních problémù) jed-
nak tím, �e pobyt v lázních patøil k dobré-
mu tónu pøíslu�níkù stále silnìj�í
�idovské støední tøídy, ale také tím, �e
�mezinárodní láznì, je� byly pøíslibem
velkomìstské anonymity a diverzity, se
mezi �idovskými náv�tìvníky tì�ily vìt�í
popularitì ne� intimní venkovské lázniè-
ky, kde bývali nezøídka vystaveni proje-
vùm antisemitismu�.

Láznì pøedstavovaly svìt, do nìj� jako
by nepronikaly nábo�enské, nacionální

a rasové problémy: stály tu synagogy, ka-
tolické kostely, ale také kostely protes-
tantské i pravoslavné; �idov�tí hosté byli
pøedem � z reklam v �idovském tisku èi
ve speciálních místních prùvodcích � in-
formováni o osvìdèených hotelích, pen-
zionech, restauracích a kavárnách, pro
elegantnì obleèené náv�tìvníky se konaly
kulturní akce, èaje o páté s tancem, hojnì
se hrály karty. Spousta náv�tìvníkù byla

vá�nì nemocná, tak�e klid patøil k dùle�i-
tým aspektùm lázeòského �ivota. Pro nì-
mecké �idy se tento fakt stal je�tì vý-
znamnìj�ím po roce 1933 � mnozí
odjí�dìli z nacistického Nìmecka, aby si
v tìchto lázních pár týdnù v létì odpoèi-
nuli � a pak se zase vrátili domù�

Pro tato místa mluvil i fakt, �e zde pù-
sobilo mnoho �idovských lékaøù. U nich
to v�ak byla spí�e z nouze ctnost, nebot�
balneologie nebyla pova�ována za pres-
ti�ní obor a ne�idov�tí kolegové o ni tolik
nestáli. �idov�tí doktoøi se oboru vìnova-
li tak, �e zásadnì pøispìli k rozvoji a ús-
pìchùm fyzikální medicíny.

V lázeòských mìstech se také díky vel-
kému pøílivu souvìrcù budovaly monu-
mentální výstavní synagogy (v�echny lehly
popelem o køi�t�álové noci). V nejvyhlá�e-
nìj�ím z nich, Karlových Varech, byl po-
staven té� izraelitský �pitál pro chudé, �i-
dovský hospic a prázdninový dùm. 

POZOROVÁNÍ, 
NIKOLI PØÁTELSTVÍ
Autorka zkoumá nejrùznìj�í projevy, týka-
jící se �idovského �ivota v lázních, vèetnì

místních �idovských (ale také antisemit-
ských) tiskovin a pohlednic. Ve prospìch
�ivosti a ètivosti textu pracuje s rozmanitý-
mi prameny � jak odbornými, tak ètenáø-
sky vdìènìj�ími: vzpomínkami, úryvky
z próz èi rozhovory, deníkovými záznamy
a hlavnì dopisy. Hned první kapitolu, vì-
novanou zaèlenìní lázní do �idovské zku-
�enosti, uvádí citátem z dopisu J. L. Gordo-
na, èelního pøedstavitele �idovského
osvícenství haskaly z Petrohradu, který
v dopise pøíteli pøejmenoval Mariánské
Láznì na Mirjaminu studnu, be�era �el
Mirjam, èím� pøipomnìl starozákonní po-
stavu prorokynì Mirjam a s nadsázkou
zdùraznil a� posvátnou víru, kterou �idov-
�tí hosté v ozdravnou sílu lázeòských pra-
menù mìli. Cituje i z dopisù spisovatele
Franze Kafky. Ten si oblíbil Mariánské
Láznì � oceòoval jejich vegetariánské res-
taurace a spolu s Jiøím Langerem jednou
doprovázel na procházce chasidského rebe-
ho (chasidé do lázní pøijí�dìli hojnì bìhem
první svìtové války, o ty chudé se staraly
místní �idovské obce). O výpravì pak na-
psal dopis Maxi Brodovi, v nìm� se svou
typickou pøesností zaznamenává rabínovu
poznávací pout�láznìmi, mj. jeho nelíèený
ú�as nad takovými technickými vymo�e-
nostmi, jako byla okapová roura.

Jak M. Zadoff podotýká, lázeòská spole-
èenství v�ak nepøedstavovala �ádný mno-
honárodnostní �tavicí kotlík�. Ostatnì èe�tí
hosté sem zaèali ve vìt�ím mno�ství jezdit
a� pozdìji, na sklonku dvacátých let, nebot�
se v pøíli� mezinárodní spoleènosti necítili
dobøe. �Rùzné spoleènosti byly oddìlené:
Karlovy Vary mìly rùzné ètvrti (pro Rusy,
Anglièany nebo �idy), v Mariánských Láz-
ních byla proslulá �idovská ulièka. Souèas-
nì ale spousta �idù vyhledávala ubytování,
které by nijak nepøipomínalo, �e jsou �idé.
Hosté pocházející z nejrùznìj�ích prostøedí
se na promenádì pozornì sledovali a lázeò-
ská zøídla byla pøístupná v�em, at�byli bo-
hatí nebo chudí. Ale oddìlení mezi spole-
èenskými, nábo�enskými a kulturními
skupinami nastávalo v hotelích, restaura-
cích, místech nábo�enských obøadù a pøi
spoleèenských událostech. �idov�tí a ne�i-
dov�tí hosté mìli mo�nost setkávat se a se-
znamovat, proto�e láznì nabízely spoustu
spoleèenského prostoru, kam mohl ka�dý,
jako byly promenády. Ale pøesto, �e láznì
pøedstavovaly tak rùznorodý prostor, zjisti-
la jsem, �e k interakci mezi jednotlivými
sociálními, národnostními a nábo�enskými
skupinami docházelo zøídkakdy: Ano, lidé
se pozorovali, ale aby se skuteènì spøátelili,
to málokdy.�
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UTOPIE
Do jaké míry byl v�ak tento idylický sou-
dr�ný svìt odpoèinku, péèe o tìlo i du�i
køehkou pøedstavou, jakousi �idovskou
utopií, v ní� byla tolerance vùèi nim jen
projevem sná�enlivosti k platícím hos-
tùm? Slovy autorky: �Bìhem léta nabíze-
lo mno�ství lázeòských �idovských hostù
místním obcím ú�asné podmínky � proto
tu také vznikly synagogy, pøimìøené vel-
kým mìstským komunitám. �idé vedli
èilý spoleèenský �ivot, hrála tu �idovská
divadla, vycházely �idovské noviny
a fungovala spousta �idovských restaura-
cí, at�ve spoleèenském a kulturním smys-
lu, tak vylo�enì glatt ko�er. Na druhou
stranu kvùli letním náv�tìvníkùm mìli
místní �idé stále charakter cizincù, nebot�
jejich sounále�itost nále�ela pøechodným
náv�tìvníkùm lázní. Ti byli pro místní
�idy tou opravdovou spoleèností a oprav-
dovým �ivotem, a èasto i �ivobytím. Kar-
lovy Vary byly navíc známé podivným
systémem � zimním antisemitismem.
Bìhem léta se v�ichni ovládali, ale v zimì
se nìmecky mluvící obyvatelé obrátili
proti místním �idùm.� 

Na otázku: Co vás pøi výzkumu nejvíce
pøekvapilo? odpovídá M. Zadoff takto:
�Asi zji�tìní, jak dùle�ité lázeòské pro-
story pro evropské �idy byly. Jezdili do
nich v�ichni � bohatí, chudí, slavní, bez-
významní, �idé ortodoxní, sekulární, sio-
nistiètí èi komunistiètí; �idé z Ameriky
nebo Palestiny.� K tomuto dodejme, �e
v knize mj. cituje z dopisù Karla Marxe,
jen� si ve Varech díky podpoøe B. Engel-
se léèil zvìt�ená játra, v lázních pobýval
i Sigmund Freud, Theodor Herzl èi bás-
ník Nachman Bialik a Karlovy Vary hrály
v �idovském svìtì tak významnou roli, �e
si je sionisté dokonce v letech 1921 a 1923
vybrali jako místo konání sionistických
kongresù. A o tom, jak láznì fungovaly
pro nìmecké �idy po roce 1933, vypoví-
dá na�e ukázka na stranách 10�11.

Jedinou, ov�em pøekonatelnou (a zøej-
mì na vrub pøekladatele pøipsatelnou) va-
dou na kráse této poutavé kní�ky je ob-
èasná pøetí�enost cizími výrazy, napø.
èasto èteme o �entopické ambivalenci� �
tedy snad èesky �místní rozpolcenosti�?

ALICE MARXOVÁ

(Mirjam Zadoff: Tak napøesrok v Marien-
badu. Ztracené svìty �idovských lázeò-
ských kultur. Roku 2017 vydalo nakl. Na-
kladatelství Lidové noviny jako 5. svazek
edice �idé � Dìjiny � Pamìt�. Pøelo�il
Petr Dvoøáèek. 242 stran.)

S Vladimírem nás pojilo nejen dlouho-
leté pøátelství � byl jedním ze zakládají-
cích èlenù spoleèenství Bnai Brit �, ale
také jeho profesionální pùsobení. Byl
jedním z nejznámìj�ích a nejúspì�nìj-
�ích pra�ských advokátù. 

V devadesátých letech jsme spoleènì
tvoøili zákony, umo�òující restituce �i-
dovského majetku, jak na úrovni na�ich
�idovských obcí, tak i jednotlivcù (tedy
právnických i fyzických osob, abychom
pou�ili odbornou terminologii), spoleè-
nì jsme se pak zasazovali o to, aby par-
lament na�e znìní pøijal, co� se nakonec
stalo, a to v nìkolika pøípadech, staèí
pøipomenout zákon è. 212 z roku 2000.
Vladimír se samo-
zøejmì stal rádcem
a advokátem v mno-
ha restituèních kau-
zách, z nich� nìkteré
byly pomìrnì hodnì
komplikované.

Pøesto�e byl Vla-
dimír oddán �idov-
ské komunitì a sám
� i kdy� spí�e �ertem
� mluvil o tom, �e by
si pøál �idovský po-
høeb, tohle jeho pøání
se nakonec nepodaøi-
lo splnit. Velké
mno�ství jeho pøí-
buzných, pøátel, zná-
mých a lidí z okruhu
�iroké právnické obce se s ním proto neroz-
louèilo na �idovském høbitovì, ale v obøad-
ním sále Husitského sboru v Praze 6.

Pøiná�íme èást smuteèní øeèi, kterou
pøi posledním rozlouèení pøednesl Mi-
chael �antovský.

TOMÁ� KRAUS

VLADIMÍR BYL BÁBA
Vladimír byl Bába. Odjak�iva. Tahle
pøezdívka nevyjadøovala ani rod, ani
stáøí a u� vùbec ne ustra�enost. V jidi�,
podobnì jako ve slovanských jazycích,
je to termín pro oblíbenou babièku,
v hebrej�tinì zase pro starého moudrého
mu�e. Vlastnì nikdo neví, odkud tu pøe-
zdívku Vladimír vzal, ale byl to prostì
Bába.

Bába byl mùj vrstevník a spolu�ák,
i kdy� o rok mlad�í. Ji� v mládí vynikal

øeènickou obratností a schopností pøe-
svìdèovat uèitele a profesory o naprosté
marnosti jejich sna�ení vychovat z nás
poslu�né a povolné lidské bytosti.

Byl osobnost u� jako gymnazista
a zùstal jí do smrti.

Pro vìt�inu lidí byl ale Vladimír Jab-
lonský znám jako právník a advokát.
Uchylovali se k nìmu ji� v pøedrevoluè-
ní dobì, proto�e vìdìli, �e bude hájit je-
jich práva neoblomnì, nekompromisnì
a zarputile, i kdy� tøeba nezdvoøile. Po
revoluci si právì díky této povìsti vybu-
doval úspì�nou advokátní kanceláø
a stal se postrachem mnohých oponentù,
soudcù a státních zástupcù. Existují

mo�ná i snadnìj�í
cesty, jak si uhladit
cestièku k úspì�né
kariéøe, ale Vladi-
mír chápal výkon
práva v jeho pù-
vodní podstatì jako
spor o to, co je do-
volené, správné
a spravedlivé. Po-
chopitelnì si tím
nezískal jenom
samé pøátele�

Vladimír byl �id.
Tak jako já se ob-
èas proviòoval pro-
ti mnohým z 613
pøíkazù a zákazù
judaismu, ale jeho

hrdá a pøitom pokorná �idovská identita
se pøesto nepøehlédnutelnì projevovala
v jeho dikci, smyslu pro humor, vzpo-
mínkách na rodièe � �ertoval o tom, �e
jeho otec se pùvodnì jmenoval Apfel
a jeho maminka Apfelmann �, stejnì
jako v jeho vá�ni pro disputaci, zøetelnì
talmudistického charakteru. 

Vladimír byl také turista, vodák, bon-
viván, karbaník, vtipný a okouzlující
spoleèník a milující man�el a otec v�ech
svých dìtí. 

Byl nezdolný optimista a je�tì nedáv-
no øíkal: Já tady budu do devadesáti,
budu dìlat advokáta a do�iju se jako
táta. Bohu�el se mýlil. Za nespravedlivì
krátkou dobu svého �ivota toho i tak
stihl víc ne� deset jiných za sto let.
Bude proto také desetkrát víc chybìt.
Zichrono livracha, Bába.

MICHAEL �ANTOVSKÝ

ZA VLADIMÍREM � BÁBOU
Dne 29. srpna zemøel ve vìku 68 let JUDr. Vladimír Jablonský

Z rodinného archivu.
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V létì roku 1933 napsal �idovský filozof
a fejetonista Theodor Lessing v marián-
skolázeòském exilu ironický esej nazva-
ný Má hlava (Mein Kopf). �Nic netu�e
jsem �el kolem Køí�ového pramene,� za-
èíná text rukopisu, �a má hlava nemyslela
vùbec na nic, kdy� tu náhle pohled utkvìl
na tuènì vyti�tìném inzerátu jednìch lá-
zeòských novin: ,80 000 øí�ských marek
za hlavu. Pokusí se nìkdo dopravit ji ná-
silím do Nìmecka?� ,Hleïme!� pomyslel
jsem si. To je zajímavé. Osmdesát tisíc
marek! To není málo.�

Kdy� v�ak èetl dál, zjistil, �e jde o jeho
vlastní hlavu, je� má být �ivá dopravena
do Nìmecka, aby se tam �zodpovídala
z obsahu svých spisù�. V bezradnosti vy-
hledal advokáta a po�ádal ho o radu.
Dr. Kohn-Schanzer, zároveò pøedstavený
mariánskolázeòské �idovské obce, pøíslu�-
nému redaktorovi okam�itì pohrozil �alo-
bou a donutil ho k bezodkladné opravì.

Skuteèná køí�ová cesta, pí�e Lessing
dál, mu ov�em nastala teprve nyní, kdy se
zaèal oddávat fantaziím o svých potenci-
álních vrazích. Tu�í je v jakési �s. r. o.
Lessingova vra�da�, ve svém øidièi, v øe-
diteli hotelu, v policistovi, který mu byl
dán k dispozici na jeho ochranu, v hoch-
�taplerech i v blízkých pøátelích. Ti v�ich-
ni si, zdá se, brousí zuby na jeho hlavu,
je� náhle nabyla na cenì.

Po téhle hlavì se nyní tou�ebnì ohlí�í
celé mìsto: �eny, mladé dívky, distingo-
vaní mu�i. �Jeden polský �id, kterého
jsem míjel, na mì nì�nì pohlédl a za-
mumlal: ,Gebenschtes Ganeffköppele�.�
(�) Vzdor sarkastickému tónu esej The-
odora Lessinga pravdìpodobnì do znaè-
né míry zaznamenává dny se v�emi úz-
kostmi a fantaziemi, které pro�il poté, co
28. èervna 1933 vy�el v Marienbader Ne-
ueste Nachrichten a v Tschechoslowaki-
sche Baderzeitung následující èlánek:

�Drahý profesor Lessing. � Nìmecko
zvy�uje odmìnu za jeho hlavu na 80 000
marek. � Jak se dozvídáme z více stran,
byla prémie pro toho, kdo prof. Lessinga �i-
vého dopraví do Nìmecka, z pùvodních 40
000 øí�ských marek u� zvý�ena na 80 000
marek. � Kdo si bude chtít tuto odmìnu za-
slou�it? U nás pravdìpodobnì nikdo. Profe-
sor dr. Lessing, známý spisovatel a publicis-
ta, se momentálnì zdr�uje jako uprchlík
v Èeskoslovenské republice a v Nìmecku
se má zodpovídat z obsahu svých spisù.�

Poté co Lessing po�ádal o pomoc
dr. Kohn-Schanzera, v obou listech
a v Reichenberger Zeitung vy�lo o dva
dny pozdìji odvolání:

�80 000 marek za hlavu. Hloupý �ert. �
Zpráva, �e nìmecká vláda odmìnu za vy-
dání prof. Lessinga zvý�ila na 80 000 ma-
rek, se po vy�ádání bli��ích informací
ukázala být zcela nesprávnou a vymy�le-
nou. Profesor Lessing, který se momen-
tálnì zdr�uje jako lázeòský host v Mari-
ánských Lázních, je uèenec stojící zcela
mimo politiku. Profesor dr. Lessing ozna-
èuje �íøenou zprávu za hrubou a nesmysl-
nou nehoráznost a hodlá proti tomu, kdo
si ji vymyslel a �íøil, zakroèit soudnì.�

ZÙSTANU, KDE JSEM
Theodor Lessing se v Mariánských Láz-
ních zdr�oval od jara 1933, poté co ja-
ko�to odpùrce re�imu opustil Nìmecko
a uprchl zprvu do Prahy. Bìhem pobytu
v exilu psal tu a tam do èeskosloven-
ských novin proti nacionálnímu socialis-
mu a v neposlední øadì proto se cítil být
u� v Praze a pozdìji v Mariánských Láz-
ních sledován a pod dozorem. Lessing se
u� v Hannoveru jistou dobu zabýval
vzdìláváním dìlníkù a teï spoleènì se
�enou Adou plánoval dívèí a venkov-
skou internátní �kolu pro èeské a nìmec-
ké dívky. Za tím úèelem opustili man�e-
lé mariánskolázeòský hotel Miramare
a najali si byt ve vile Edelweiss na okraji
mìsta. Mìli v úmyslu si najmout celý
tento dùm, který vlastnil sociálnìdemo-
kratický mìstský radní, aby je�tì tého�
roku na podzim mohli zahájit �kolní pro-
voz. V�echny nabídky opustit Èeskoslo-
vensko a emigrovat do Palestiny, Èíny
nebo Londýna Lessing odmítl stejnì tak
jako Kohn-Schanzerovu prosbu, aby si
najal dùm v centru lázeòského mìsta.
Byl pod policejní ochranou a prohla�o-
val, �e se cítí bezpeènì. �Zùstanu, kde
jsem,� napsal sestøe. �Nesnesl bych,
abych za ka�dým stromem tu�il svého
vraha. Jsem v bo�ích rukou. Pokud mì
snad skolí nìjaký fanatik, pak se jen
modlím, aby to bylo rychle.� 

Asi o mìsíc pozdìji, v noci ze 30. na
31. srpna 1933, byl Theodor Lessing ve
svém bytì ve vile Edelweiss zavra�dìn.
Teprve krátce pøedtím se vrátil z XVIII.
sionistického kongresu v Praze a dosud
se znovu nepøihlásil mariánskolázeòské

policii. Kolem pùl desáté veèer ho v pra-
covnì obrácené k lesu skrz okno zastøeli-
li dva mu�i, kteøí po �ebøíku vylezli do
tøetího patra. Kolem jedné hodiny v noci
zemøel Lessing v místní nemocnici v dù-
sledku støelných ran, které ho zasáhly
v týlu za uchem. Jak po tro�e pátrání vy-
�lo najevo, pachatelé pocházeli z bezpro-
støedního okolí mìsta a mìli blízko
k Nìmecké nacionálnìsocialistické stra-
nì dìlnické. Je�tì té�e noci uprchli pøes
hranice do Nìmecka, dojeli tam za nece-
lou pùlhodinu. Vra�da vykonaná z Goeb-
belsova povìøení a pravdìpodobnì dlou-
ho plánovaná vynesla tìm dvìma jen
minimální odmìnu. Tøetího záøí byl Les-
sing pohøben na mariánskolázeòském
høbitovì. Vzhledem k tomu, �e byly na
místì obavy z nepokojù, nebyl pohøeb
oficiálnì oznámen. Vra�da se mezi míst-
ními setkala i se souhlasem. Poté co naci-
onálnìsocialistické noviny prohlásily, �e
èin je �výronem rozhoøèení z rejdù emi-
grace�, byla nálada ve mìstì napjatá. Ka-
mínky polo�ené bìhem dne ke vzpomín-
ce na Lessinga na jeho náhrobní kámen
celé mìsíce noc co noc mizely. Pøi smu-
teèním obøadu v mariánskolázeòském
templu oznámil vrchní rabín Diamant, �e
�idovská obec �k uctìní památky
prof. Lessinga zøídí domov otevøený
v�em uprchlíkùm bez rozdílu národnosti,
konfese nebo politického vyznání, který
ponese jméno profesora Lessinga�. O re-
alizaci tohoto zaøízení usiloval dr. Kohn-
Schanzer spolu s Adou Lessingovou,
a inzeráty v zahranièních i domácích no-
vinách vyzýval k penì�ním darùm. Cí-
lem fondu bylo zøídit domov pro emi-
granty � ov�em nikoli v Mariánských
Lázních, nýbr� v Palestinì. Smutnou rea-
litou v�ak bylo, �e Fond na pamìt�Theo-
dora Lessinga získal peníze sotva na fi-
nancování náhrobního kamene. 

Blízkost hranic pøivádìla ka�dé léto
do této oblasti mnoho �idovských turis-
tù, kteøí se utíkali do svobodné a chránì-
né atmosféry letních lázeòských mìst,
aby si odpoèinuli od rostoucí nejistoty
a diskriminace v Nìmecku. V mnoha
nìmeckých lázních a rekreaèních støe-
discích panovala u� od léta 1933 agre-
sivní politika vyluèování a ghettoizace
�idovských lázeòských hostù. O dva
roky pozdìji existovalo u� jen málo nì-
meckých lázní, kam �idé vùbec je�tì
smìli. Kdo si to tedy mohl dovolit, jel
do ciziny. (�)

Nakonec pøijí�dìlo z Nìmecka tolik
�idù, �e západoèeské láznì naplòovala

VE STÍNU HRANIC
Ukázka z knihy Mirjam Zadoff Tak napøesrok v Marienbadu



atmosféra míst ochrany a azylu víc ne�
kdy jindy. Ta zùstala zachována a� do léta
1937. Paradoxnì, nebot�agrese proti do-
mácí �idovské obci zimu od zimy sílily.

KONGRES AGUDAS JISROEL
Je�tì v létì 1937 tak v Mariánských Láz-
ních do�lo k významné události: konal se
tam nejvýznamnìj�í �idovský kongres,
jaký kdy mìsto za�ilo, a zároveò to byl
nejvìt�í kongres vùbec. Agudas Jisroel,
dvacet pìt let pøedtím zalo�ená zastøe�ují-
cí organizace do té doby oponujících
zbo�ných �idovských stran, svolala na sr-
pen 3. svìtový kongres ortodoxního �i-
dovstva. Nikoli nepodobnì karlovarským
sionistickým kongresùm dominovala akce
atmosféøe lázeòského mìsta, s tím jedi-
ným rozdílem, �e Mariánské Láznì byly
men�í a úèastníci nápadnìj�í. Nebot�
i kdy� ve tøicátých letech pøicestovalo do

Karlových Varù je�tì mnoho chasidim,
byl 3. Kenessio Gedaulo pøece jen je�tì
urèitou zvlá�tností: tváø mìstu propùjèo-
valy stovky delegátù a hostù � �vìt�inou
ortodoxní �idé v dlouhých kabátech
a èerných plstìných kloboucích�, hotely
byly vyzdobeny vlajkami, hlavní ulice
a dopravní prostøedky transparenty. Byly
zøízeny kongresové a tiskové kanceláøe,
vydávány jedny kongresové noviny, na-
vr�ena a pou�ívána zvlá�tní po�tovní ra-
zítka v hebrej�tinì a èe�tinì a v�ude ve
mìstì se prodávaly fotografie rabínù. Ma-
riánské Láznì, psala dcera jednoho cha-
sidského majitele hotelu, vypadaly jako
�starý Jeruzalém� � i kdy� bli��í mohly
být spí� asociace s Var�avou a Lvovem.
Kongresu samého se úèastnilo sedm set
delegátù z osmnácti zemí a dva tisíce hos-
tù, mezi nimi chasid�tí vùdci, jako rabíni
z Geru, Alexandrova, Èortkiva a Sochac-
zewa. 

V jidi�, èesky i nìmecky diskutoval
kongres o tom, jak je dùle�ité, aby organi-

zace Agudas ovlivòovala vývoj v Palesti-
nì. Tváøí v tváø nepøátelským jevùm v po-
dobì liberalismu, individualismu, nacio-
nalismu a sionismu po�adoval kongres
návrat k tradici. �Existuje jen jeden ne-
omylný, v minulosti vyzkou�ený prostøe-
dek národní existence: �idovské uèení,�
referovaly kongresové noviny o schùzích,
na nich� se rozhodlo, �e základ mo�ného
Státu Izrael v biblických hranicích mù�e
tvoøit jen halacha. (�)

V Mariánských Lázních, kde se
mìstská správa vzhledem k ekonomic-
ké výhodnosti podniku rozhodla pro
jeho konání, kongres poprvé veøejnì
pøedstavil místní antisemitismus. �i-
dovský místostarosta se ve svém po-
zdravném projevu pøi zahájení kongre-
su vyjadøoval znaènì defenzivnì, a to
dává dùvod k domnìnce, �e u� ve fázi
pøed zahájením kongresu do�lo k rozpo-

rùm: �V demokratické
struktuøe na�í milované
vlasti, Èeskoslovenské
republiky, je samozøej-
mostí, �e my v Marián-
ských Lázních co nej-
svìdomitìji obslou�íme
ka�dého náv�tìvníka, at�
pøichází z kterékoli
zemì, at� má jakékoli
politické pøesvìdèení
a pøíslu�í kterémukoli
nábo�enství,� prohlásil
Buxbaum. �Nebylo �ád-
ného hlasu v mìstské

radì, který by se vyslovoval proti ko-
nání kongresu. Je mi jako vìrnému
synu �idovského nábo�enství velkou
ctí zastupovat nejenom na�eho pana
starostu, mìstské zastupitelstvo a mìst-
skou radu, ale i ve�keré na�e obyvatel-
stvo a vyslovit vám srdeèný pozdrav na
uvítanou.� (�)

ODCHOD A ÚTÌK
O pùl roku pozdìji, na poèátku sezony
1938, Selbstwehr svým ètenáøùm vzdor
konfliktu, který nakonec propukl otevøe-
nì, doporuèoval, aby se do Karlových
Varù, Mariánských a Franti�kových Láz-
ní opìt vydali: �Západoèeské láznì vyka-
zují nyní nízkou náv�tìvnost, je� se v�eo-
becnì vysvìtluje zøetelnì politickým
nátìrem, který si tato mìsta za poslední
mìsíce poøídila nebo nechala poøídit.
Jestli�e byl nacionálnìsocialistický pro-
gram SdP proklamován ausgerechnet ve
svìtových lázních, pak se nesmíme divit,
kdy� se pak s krásnými láznìmi v tu- i ci-

zozemsku pojí zvlá�tní asociace, je� je-
jich náv�tìvnosti tì�ko mohou prospívat.
Necht�v�ak �idovský lázeòský host, jen�
letos zva�uje otázku svého letního poby-
tu, vezme té� v úvahu, �e v Karlových
Varech, Mariánských a Franti�kových
Lázních je øada výborných �idovských
hotelù, lázeòských domù a lékaøù, které
pomìry, je� nezavinili, speciálnì postihu-
jí, a �e se mu zde dostane zvlá�t�dobrého,
peèlivého a srdeèného pøijetí.�

Od chvíle, kdy Konrad Henlein, vùdce
SdP, 24. dubna 1938 vyhlásil v lázeòském
mìstì svùj Karlovarský program, v nìm�
po�adoval plnou autonomii Sudet a opìt-
né povolení zakázaných nacionálních so-
cialistù, cítily se místní �idovské obce vý-
raznì izolované a �idovských hostù jim
bylo nezbytnì tøeba. Po prvních bojko-
tech usedlých �idù se jejich situace bì-
hem sudetské krize v srpnu 1938 dále
zhor�ila a mnoho z nich zaèalo region
opou�tìt. V polovinì záøí, po Hitlerovì
projevu na norimberském stranickém
sjezdu, do�lo k násilným antisemitským
výtr�nostem po celých Sudetech. V Kar-
lových Varech roztloukali výlohy �idov-
ských nebo èeských obchodù, tak�e pra�-
ská vláda okam�itì vyhlásila nad mìstem
stanné právo a zákaz shroma�ïování.
Mnoho �idù, Èechù a opoziènì smý�lejí-
cích Nìmcù nato zaèalo pøekotnì opou-
�tìt lázeòská mìsta, èasto ode�li narychlo
a nechali v�echno na místì.

V popisu Maurice Hinduse, americké-
ho cestopisce, který pøijel do Karlových
Varù krátce pøed nìmeckým vpádem, vy-
padalo místo opu�tìnì: ani bìhem celého
léta u� nepøijeli �ádní turisté. Karlovy
Vary, psal, pùsobily teï dojmem �levné
hluèící pivnice�. 16. listopadu 1938, �est
týdnù po nacistické invazi, noviny Mari-
enbader Zeitung triumfálnì ohlásily, �e
nyní je lázeòské mìsto judenfrei, �idù
prosto. List prohla�oval �idovskou minu-
lost mìsta za ukonèenou a uzavíral výro-
kem, �e �v�e, co dnes je�tì stále pøipomí-
ná �idovskou dominantní moc v minulé
dobì, bude brzy odstranìno�. Kolik �idù,
kteøí ve mìstì �ili nebo tam vlastnili dùm,
lékaøskou praxi nebo právnickou kance-
láø, mìlo být brzy zapomenuto? Zapome-
nuto mìlo být také to, �e 80 procent lá-
zeòských hostù v Mariánských Lázních
byli �idé, øada z nich emigranti, kteøí se
zde usadili po roce 1933. 

(Úryvek byl pro potøeby Rch mírnì krá-
cen. Mezititulky dodala redakce. Pøelo�il
Petr Dvoøáèek.)
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Úèastníci konference Agudas Jisroel v Mariánských Lázních, 1937. 
Z archivu F. Bányaie.
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V pøechozím èísle jsme sledovali osu-
dy britského �idovského malíøe Davida
Bomberga (1890�1957), jak se odvíje-
ly do pùle dvacátých let minulého sto-
letí. Vyrùstal v londýnské pøistìhova-
lecké ètvrti Whitechapel ve východní
èásti mìsta a spolu se svými vrstevníky
vstoupil do umìleckého svìta v rámci
Londýnské skupiny (London Group),
usilující o moderní, abstraktní pojetí
reality. Patøil k �idovské umìlecké
avantgardì, zpoèátku jej inspirovaly
kubismus a futurismus, ale také impre-
sionismus a expresionismus a do svých
obrazù promítal zku�enost s tradièním
prostøedím �idovské ètvrti, zá�itky prv-
ní svìtové války a posléze bìhem cesty
do Palestiny (1923�1926) setkání se
starozákonní krajinou a Jeruzalémem.
Kromì skupinových vystoupení se
pøedstavil na úspì�né samostatné vý-
stavì v Chelsea roku 1914, nicménì aè
byl kritikou shledáván jako zajímavý
modernistický malíø, o zakázky musel
bojovat a prodejem obrazù si pøíli� ne-
vydìlal.

CESTA DO �PANÌLSKA
Po návratu z Palestiny se Bomberg vìno-
val malbì portrétù, ale ji� srpnu 1929 vy-
razil do �panìlska, kde se na pùl roku
usadil v Toledu. Pøivábila ho sem pùsobi-
vá a rozmanitá architektura z dob, kdy

bylo Toledo mìstem tøí kultur, muslim-
ské, køest�anské a �idovské, i to, �e zde �il
a roku 1614 zemøel Bombergùv oblíbený
malíø El Greco. Pøedsevzal si, �e nezo-
brazí mìsto s topografickou pøesností, jí�
se vyznaèovala èást maleb z Jeruzaléma

(viz Rch 9), ale svobodnìji, s citem pro
hmotu jako vyjádøení vlastního pocitu
z ní, at�tíhy èi vzdu�nosti a pomíjivosti.
V tomto duchu vytvoøil nìkolik olejù to-
ledské katedrály zachycené z vý�ky,
v pozadí s horskými vrcholy. 

Zpìt v Anglii se naèas zabýval portréty
svých blízkých a pøátel a autoportréty, vy-
jadøujícími du�evní rozpolo�ení èi pova-
hu zobrazovaného (pøipomínající portréty
Paula Cézanna). Bomberg si pro své cha-
rakteristiky vypomáhal rekvizitami, hlav-
nì rùznými pokrývkami hlavy. 

V roce nástupu Hitlera k moci vstoupil
Bomberg do komunistické strany a v mar-
xistickém zápalu (podnìcovaném sestrou

a jejím man�elem) odjel do
Sovìtského svazu. Pùlroèní
pobyt ho z nad�ení zcela
vyléèil a po návratu ze stra-
ny okam�itì vystoupil.
Vrátil se do �panìlska, ten-
tokrát do mìst Cuenca
a pak do andaluské Rondy,
kde se roku 1935 man�e-
lùm Bombergovým naro-
dila jediná dcera Diana.
�panìlská hornatá krajina
malíøi zcela uèarovala.
Kresby a malby se vyzna-
èují �irokým panoramatic-
kým rozmachem, citem
pro zdej�í �hmotu� � ká-

men, oblohu, sakrální a svìtské stavby, které
jako by ze skal pøímo vyrùstaly a byly jejich
souèástí. Obraz Most v Rondì (1935) zachy-
cuje z odstupu horizont rozeklaných útesù
známé soutìsky, pøeklenuté mostem, po
obou jeho stranách stojící bílé kostely

a domy; na oleji Soutìska v Rondì (1935)
vidíme toté�, ale z hlubin soutìsky, se skala-
mi zobrazenými jakoby v tekutém stavu,
jako pestrobarevný vodopád kamení. Po-
dobnou barevnou �kálu pou�il i v nejmonu-
mentálnìj�ím �panìlském díle Údolí La
Hermida: Picos de Asturiasa. V asturských
horách bydleli Bombergovi na statku a pod-
nikali odsud výlety na oslu do hor, pøi nich�
obèas do�lo k nehodì, osel se vzbouøil a ma-

líø støídavì zachraòoval svá
plátna a malou dcerku.
Stoupající politické napìtí
v zemi v�ak rodinu donuti-
lo k návratu do Londýna.
Roku 1936 se konala vý-
stava jeho �panìlských ob-
razù v galerii Cooling � co�
byla pro malíøe i pøíle�itost,
jak upozornit na �ivot �pa-
nìlských horalù a na to, jak
devastující dopady pro nì
mù�e mít obèanská válka.
K Bombergovu zklamání
plátna nevzbudila výraz-
nìj�í pozornost.

VÁLEÈNÉ UMÌNÍ
Stále tí�ivìj�í finanèní situace malíøe
pøinutila k �nátlakové akci�. Rozhodl
se, �e vybídne pøední britské státní gale-
rie (Národní galerii a Tate Gallery), aby
podporovaly souèasné umìlce tím, �e
budou kupovat jejich obrazy. Asi není
tøeba dodávat, �e se nesetkal s úspì-
chem, ale konkrétnì v jeho pøípadì se-
hrály zøejmì svou roli antipatie, které
vùèi Bombergovi cítil tehdej�í nejvliv-
nìj�í umìlecký guru, mladý �éf Národní
galerie Kenneth Clark, jemu� Bomberg
své výzvy opakovanì posílal. 

Vzpomínky na pobyt ve �panìlsku
a snaha vyburcovat umìlce a veøejnost
pøimìly Bomberga k aktivismu i na po-
litickém poli: pøi výroèním setkání
umìlcù z Londýnské skupiny navrhl,
aby se vymezili vùèi fa�ismu, pøipojili
se �k podpoøe antifa�ismu v politice
a umìní� levicové Mezinárodní asocia-
ce spojených umìlcù. Neuspìl, proto�e
malíøe tehdy více zajímala debata o ab-
strakci a jejím vztahu k surrealismu ne�
sílící pozice fa�istù a nacistù. Jako dal�í
akci navrhl galerii Ben Uri velkou vý-
stavu Souèasní �idov�tí umìlci, je� by
navázala na pøedchozí expozici této gale-
rie Nìmecké umìní 20. století, uspoøáda-
nou v Londýnì jako protest proti výstavì
�zvrhlého� umìní v Mnichovì. Bomber-
gova pøedstava spoèívala v tom, �e do re-

MU� BEZ MASKY
Malíø David Bomberg a jeho opo�dìná sláva / dokonèení

Most v Rondì, 1935.

Pobøe�í v Devonu, 1946.
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�ie výstavy by mìli mluvit hlavnì sami
umìlci, kteøí obtí�nì shánìjí zakázky
a mo�nost vystavovat, a to, �e èást výtì�-
ku by se vìnovala na pomoc uprchlíkùm.
Spolu s kolegy, jak britskými �idovskými
autory, tak emigranty z Rakouska, Nì-
mecka i Èeskoslovenska (mj. Ludwigem
Blumem) sepsal v tomto duchu petici
adresovanou vedení galerie. Nicménì
výstava se neuskuteènila � galerie Ben
Uri ukonèila na sklonku roku 1939 èin-
nost a obnovila ji a� roku 1944. 

At�u� inspirován Bombergem èi z vlast-
ního popudu v�ak Kenneth Clark inicioval
vznik Váleèného umìleckého poradního
výboru, jeho� úèelem bylo podpoøit umìl-
ce, aby �zaznamenávali válku doma i za-
hranièí�. Jen�e takový �záznam� nemìl
být dle Clarka svìøen lidem známým �ezo-
terickými výstøelky� a zelenou mìly mít
�obrazy s pøíbìhem�.

Aè Bomberg vìdìl, �e nepatøí ke
Clarkovým oblíbencùm, z nouze po�á-
dal váleèný výbor o zakázku. Nakonec
ji (spolu s urèitou podporou) dostal: na-
malovat podzemní sklad munice v Tut-
bury. Po mnoha skicách navrhl rozmìr-
nou nástìnnou malbu pro budoucí
památník, zachycující pøipravené bom-
by a vozíky na kolejnici odvá�ející
zbranì. Nebyl to jasný obraz �s pøíbì-
hem�, spí�e plátno oplývající temnou
energií a výbu�ností. Komise návrh od-
mítla, pøijala jen Bombergovy men�í

kresby. Existence skladu pak skonèila
dramaticky: 27. listopadu 1944 v nìm
náhodnì vybuchla jedna bomba, která
spustila hromadnou explozi 3500 tun tr-
havin. Pøi výbuchu zahynulo 68 lidí.

Pøes zmínìná zklamání dokázal Bom-
berg do konce války vytvoøit pozoruhod-

ná panorámata Londýna. Jako èlen do-
mobrany a po�ární hlídky se mohl na
bombardované mìsto dívat z rùzných
úhlù v denních a noèních dobách; vy�á-
dal si i zvlá�tní povolení vystoupit na vì�
kostela v ulici katedrály svatého Pavla,
aby ji vidìl z východu.

Tento pohled pak zúroèil v obraze Ve-
èer v londýnské City (1944), v nìm� po-

nièenou metropolí a katedrálou proniká
smíølivé veèerní svìtlo.

BOROUGH GROUP
Závìreèná etapa Bombergova �ivota se ode-
hrála ve znamení událostí spí�e stresujících. 

Poté, co vzdal pøedstavu o zakázkách
a prodeji obrazù, se rozhodl uèit. Po nìkoli-
ka pøechodných místech se roku 1946 uchy-
til na Borough Polytechnic v ji�ním Londý-
nì. Vyuèoval tam rád a dle toho, jak byl
oblíbený, dobøe a inspirativnì. Studenti vy-
tvoøili pod jeho vedením umìleckou skupi-
nu Borough Group, která uspoøádala cel-
kem sedm výstav. K Bombergovi chodila
i øada mlad�ích, pozdìji významných umìl-
cù. Mnozí z nich pøi�li do Británie jako
uprchlíci pøed nacismem, mj. Frank Auer-
bach èi Gustav Metzger. Lekce kreslení prý
pøipomínaly setkání bratrstva oddaného
svému uèiteli, který jim pøedával nejen
technické dovednosti, ale spí�e celkový
umìlecký pøístup: osvobodit se od pout vní-
mané skuteènosti. Auerbach ho proto po-
zdìji nazve �mu�em bez masky�. 

O �kolních prázdninách se vrátil ke kra-
jinomalbì � tentokrát se vypravil do na zá-
pad Anglie, do Cornwallu s jeho rozekla-
nými útesy, kopci a vøesovi�ti. Vytvoøil zde
své nejkrásnìj�í krajinomalby, srovnatelné

dle kritikù díky �svìtlu, je� lze vnímat více
smysly skrze celé tìlo�, s díly J. M. W.
Turnera. V Londýnì pak kreslil pøírodu
v men�ím � kvìtinová záti�í. Malíø Josef
Herman vzpomínal, �e Bomberg v zápalu
debaty vykøikl: �I kvìtiny se dají namalo-
vat tak, �e nám pøipomínají ve�kerou hrù-
zu v lidském srdci!�

SLY�, JISRAELI
Vedení �koly jeho hodiny pøes popularitu,
je� si u studentù svým inovativním pøístu-
pem získal, postupnì utlumovalo a roku
1953 je ukonèilo. Bìhem posledního
tvùrèího období se soustøedil na expresiv-
ní autoportréty. Jeden z nich nazval Tal-
mudista (1953) a je pova�ován za usmíøe-
ní s vlastním �idovstvím. Obraz Sly�,
Jisraeli (1955) pøipomíná kompozicí El
Grecova Krista nesoucího køí�. Zatímco
v�ak Je�í� nese køí� s pohledem smìøují-
cím vzhùru, na Bombergovì obraze je
bøemenem svitek Tóry, jej� dr�í do sebe
pohrou�ená postava pod talisem. 

Poslední cestu na jih za sluncem pod-
nikli Bombergovi v únoru 1954. Zamíøili
znovu do Rondy, kde chtìli zalo�it umì-
leckou �kolu. Z plánu se�lo a Bomberg
vìnoval zbývající síly dal�ím malbám
a kresbám Rondy a jejího okolí a portréto-
vání sousedù a autoportrétùm. Na podzim
pak vystavil pár �panìlských maleb na vý-
stavì Londýnské skupiny. V èervenci
1956 se v Tate Gallery konala retrospek-
tivní výstava britského abstraktního umì-
ní, která se v�ak soustøedila hlavnì na ma-
líøe Wyndhama Lewise, zatímco dílo
Davida Bomberga a jeho kolegù témìø
pominula. Výstavou vyvrcholil pocit zne-
uznání, který Bomberga po témìø celou
kariéru pronásledoval, a byl to zøejmì i fi-
nální úder jeho stále se zhor�ujícímu zdra-
votnímu stavu. Trpìl silnými bolestmi,
jeho blízcí ho proto v létì 1957 pøevezli
do Londýna, kde v Nemocnici sv. Tomá�e
19. srpna skonal. Jako pøíèina smrti byla
uvedena cirhóza jater. 

O deset let pozdìji mu Tate Gallery
uspoøádala výstavu, po jaké v�dycky
tou�il: velkou retrospektivu s katalo-
gem. Zaèala pomalá, ale jistá cesta
k jeho umìlecké rehabilitaci jako origi-
nálního tvùrce i uèitele pøedávajícího
�ákùm pøedstavu svobodného umìní.
Nedávno to znovu pøipomnìla Bomber-
gova velká výstava v galerii Ben Uri,
k ní� vy�el rozsáhlý katalog, i ohlédnutí
za britským umìním 20. století v Tate
Gallery, na nìm� byl zastoupen.

ALICE MARXOVÁ

Kvìtiny ve váze, 1944.

Sly�, Jisraeli, 1955.
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Tivoli, antický Tibur, asi �edesátitisí-
cové mìsto le�ící 30 kilometrù sever-
nì od hlavního mìsta na úpatí Tibur-
tinských hor, je pojmem, pod kterým
si lidé pøedstavují
rùzné a èasto vel-
mi odli�né skuteè-
nosti. Kdysi bylo
Tivoli synony-
mem houpaèek
a støelnic, jejich�
provozovatelé
s oblibou nazývali
své atrakce podle
zábavního parku
stejného jména,
který vznikl v polovinì 19. století
v dánské Kodani a nadlouho se stal
prototypem tohoto typu zábavy. Dnes
u� ho pøekonaly a v povìdomí mláde-
�e nahradily rùzné disneylandy nebo
snad je�tì novìj�í varianty tého�. 

V italském Tivoli, které u� pøekro-
èilo tøetí tisícovku (zalo�eno bylo
roku 1215 pø. n. l.), najdeme fascinují-
cí doklady toho, jakou pøedstavu o po-
dobì míst, urèených k odpoèinku
a povznesení du�e, mìli v tomto ohle-
du v antice a v renesanci. Obrovské
letní sídlo císaøe Hadriana ani zahrady
paláce vévodù d�Este nebyly ov�em
urèeny pro lidovou zábavu, svojí po-
dobou a pøíkladem v�ak hluboce
ovlivnily zahradní i jinou architekturu
od renesance po
souèasnost a in-
spirovaly k varia-
cím na dané téma.
V Paøí�i, která
v oblasti mondén-
ní zábavy dlouho
udávala tón, neslo
název Tivoli v 18.
století hned nìko-
lik zahrad, které
bývaly dostave-
níèkem �bonne société�. 

VILA ANTICKÁ 
Støedoevropanovi vìt�inou nìjaký èas
trvá, ne� se vypoøádá se skuteèností,
�e vila, tak jak ji zná z domova, a vila
v øímském a následnì italském pojetí
není jedno a toté�. Antická a italská

vila je mnohem spí� zámek, komplex
obytných a hospodáøských budov, ke
kterému èasto patøí rozlehlé pozemky
a pole, pøípadnì, od dob renesance,

men�í (ale stále
pomìrnì velký)
dùm obklopený
dokonale kompo-
novanou zahradou
a opìt � ve støedo-
evropském pojetí
� spí� malý zá-
mek. Villa Adria-
na, kterou si v Ti-
voli nechal
postavit øímský cí-

saø Hadrianus, je ov�em velká i na
italské pomìry a i to, co se z ní po
dvou tisíciletích zachovalo, ohromuje
svojí rozsáhlostí. 

Pohybujeme se stále v okolí Øíma,
ani na chvíli se nedá zapomenout, �e
jsme stále v jeho gravitaèním poli.
Skrze prostor a èas se znovu a znovu
projevuje mohutnost a síla antické
mocnosti, která u� sice patøí minulos-
ti, ale nezmizela a pùsobí dál nejen
v Øímì samém, ale i v krajinì øím-
ského venkova, do které otiskla své
nesmazatelné viditelné i neviditelné
stopy.

VILLA ADRIANA
Publius Aelius Hadrianus (76�138

o. l.) se stal císa-
øem v roce 117.
Vládl øímské øí�i,
která za jeho pøed-
chùdce Traiana
dosáhla maxima
své územní veli-
kosti, jednadvacet
let. Spí� ne� na
výboje se zamìøil
na administrativní
stabilizaci øí�e

a dlouhodobé úsilí vìnoval zaji�tìní
hranic. V Británii napøíklad nechal
zbudovat opevnìní, táhnoucí se napøíè
celou Anglií, dodnes nazývané Hadri-
anùv val. Byl bezesporu jednou z nej-
v�estrannìj�ích osobností, které øím-
ské øí�i vládly: byl dobrý politik
i stratég, podporoval umìní, obdivo-

val a dobøe znal øeckou filosofii a lite-
raturu, psal latinské i øecké básnì
a mìl mimoøádné znalosti v oblasti ar-
chitektury. Èasto sám do návrhù sta-
veb zasahoval � kopule Pantheonu,
který nechal v Øímì poté, co byl v ro-
ce 123 po�kozen po�árem, rekons-
truovat a který patøí k nejkrásnìj�ím
obestavìným prostorùm vùbec, je zøej-
mì alespoò èásteènì jeho návrhem.
Obdivovali ji a pouèili se z ní i takoví
mistøi, jako byl Michelangelo. 

Hadrianus nav�tívil prakticky
v�echna významná místa své rozlehlé
øí�e od Británie po Orient. V�ak také
strávil na cestách a pobytech mimo
Itálii skoro polovinu své vlády. Brzy
poté, co se stal císaøem, zahájil stav-
bu, která se stala svìtoznámou. Spí�
ne� k vládním zále�itostem byla ur-
èená k odpoèinku a studiu a byla na-
zvána � jak jinak � Hadrianova vila,
italsky Villa Adriana. Budovy a za-
hrady, rozmístìné na plo�e 120 hek-

tarù, mìly evokovat a také evokovaly
nejslavnìj�í stavby starovìkého svì-
ta, jak je císaø poznal a zamiloval si
je na svých cestách. Nechal si posta-
vit napøíklad repliku Venu�ina chrá-
mu, který stával v Delfách, samozøej-
mì císaøský palác, kopii slavné
athénské kolonády Stoa poikilé, Vod-
ní divadlo, Øecké divadlo, kopii pro-
slulého egyptského komplexu Kano-
pos, alexandrijský Serapidùv chrám
a mnohé jiné. I dnes, kdy se èásteènì
zachované souèásti vily nacházejí u�
jen na tøetinì pùvodní plochy, je její
velikost ohromující a dá se v ní snad-
no zabloudit. Z obrovského mno�ství
otesaných kamenù, cihel, sloupù
a kleneb mù�e na náv�tìvníka pad-
nout tíseò, ale výsledný dojem stále
vyva�ují záblesky pùvodní harmonie
a krásy, kterou se nepodaøilo potlaèit
èasu ani lidem, kteøí se ke stavbì po

CAMPAGNA DI ROMA II
Villa Adriana a Villa d�Este v Tivoli

Jeden z palácù Hadrianovy vily.

Kanopos s prùplavem obklopeným kolonádou soch.

Venu�in chrám obklopený polokruhovým sloupovím.



dlouhá staletí chovali jako ke zdroji
levného stavebního materiálu.

�idovský náv�tìvník si ov�em ne-
mù�e nepøipomenout, �e císaø Had-
rianus, jevící se v obecné historii
jako osoba celkem sympatická (za-
kázal napøíklad muèení otrokù
a podstatnì vylep�il zákono-
dárství), se v dìjinách �idov-
ského národa projevil velmi
neblaze. Povstání Bar Kochby
(132�135), vzpoura �idù proti
Hadrianovì snaze vybudovat
na místì Jeruzaléma, znièeného
Titem v první �idovské válce
(66�73), øímskou kolonii a na
Chrámové hoøe Jupiterùv chrám,
bylo po velkém úsilí nakonec
pora�eno. Dùsledky byly ka-
tastrofální. Na 600 000 �idù
bylo zabito, 50 mìst a na tisíc
vesnic znièeno, zajatí byli prodá-
ni do otroctví, byl vydán zákaz
vyuèování Tóry a popraveno mno�-
ství uèencù � mezi nimi i rabi Akiva. 

Zákaz obøízky, vydaný krátce pøed
vypuknutím povstání, který byl zøejmì
tím, co celé povstání spustilo, vydal
pøitom Hadrianus s odùvodnìním, �e
se jedná o barbarskou formu tìlesného
mrzaèení, proti kterému je tøeba �idov-
ské dìti chránit. Je to vlastnì stejný ar-
gument, se kterým v souèasnosti vystu-
pují ve snaze postavit obøízku mimo
zákon extrémní zastánci lidských práv
v nìkterých evropských zemích. 

VILLA D�ESTE
Pozùstatky Hadrianových staveb v�ak
nejsou jedinou pamìtihodností, pro

kterou je Tivoli nutné nav�tívit. Je tu
je�tì jedna vila, která se tì�í �di fama
mondiale�, svìtové povìsti, renesanè-
ní Villa d�Este, proslulá zejména svý-
mi �giardini delle meraviglie�, zahra-
dami divù, velmi pravdìpodobnì

nejkrásnìj�ím dílem italské (a tedy
svìtové) renesanèní zahradní archi-
tektury. Nechal si je zbudovat v letech
1550�1572 kardinál Ippolito II. d�Es-
te. Mìl celou øadu církevních titulù
a funkcí, ale pape�em, i kdy� se o to

pokou�el celkem pìtkrát, pøes ve�ke-
rou snahu zvolen nebyl. Traduje se, �e
tento syn ferrarského vévody a proslu-
lé Lucrezie Borgii chtìl skrze nádheru
své vily tìm, kteøí mu nedali svùj hlas,
ukázat, jaká je jeho moc a bohatství.
Mìl spoustu titulù a funkcí, které mu
vyná�ely závratné pøíjmy � pøesto ale
byl, vzhledem ke svým velkorysým
projektùm, stále zadlu�en. Kdy� ho
pape�, kterému svým odstoupením
z kandidatury uvolnil cestu ke zvole-
ní, jmenoval do�ivotním guvernérem
Tivoli, stal se tento vá�nivý sbìratel
staro�itností také správcem Hadriano-
vy vily a v�ech antických památek
v obvodu mìsta. Patøiènì toho vyu�il
� ve prospìch vily, kterou jako své
letní sídlo zaèal budovat. Villa Adria-
na tím v�ak znaènì utrpìla. Kardinál
nechal, ve snaze pøekonat v�e, co po-
stavili staøí Øímané, pou�ít mramor
z antické vily na svoji stavbu a také
mnoho soch, které do té doby stály na
svých pùvodních místech, bylo pøe-
místìno � do nové vily nebo do øím-
ských palácù a sbírek.

I sama vila stojí za prohlídku, míst-
nosti v dolním patøe, vyzdobené malba-
mi, freskami a plastikami mistrù ital-
ského manýrismu, jsou pozoruhodné.
Kdy� se v�ak naskytne výhled z okna
nebo malých teras do krajiny smìrem
k Øímu, rozkládající se pod palácem,
vzrùstá poku�ení rychle probìhnout

zbývající pokoje a sály a vyjít do za-
hrad. 

Velká terasa Vialone mezi vilou
a zahradami, kam se koneènì dostane-
me, otevírá velkolepé pohledy smì-
rem k Øímu i do �zahrad divù�. Divù

estetických i technických, ze-
jména hydraulických: v zahra-
dách se nachází padesát velkých
fontán, na ètyøi sta vodotryskù,
64 vodopádù a 240 nádr�í a jezí-
rek. Pro jejich zásobování vodou
byl dokonce zmìnìn tok øeky
Aniene. A v�echny fungují bez
èerpadel, pouze pøirozeným spá-
dem vody.

Pozoruhodné je vlastnì v�echno,
co se v zahradách nachází. Varhan-
ní fontána, kde voda otvírá ventily
varhanních trubek a vhání do nich
vzduch, tak�e hrají jako skuteèné
varhany. Kdy� pape� Øehoø XIII.
nav�tívil vilu d�Este v roce 1572,

trval na tom, aby mohl vidìt celý mecha-
nismus. Domníval se toti�, �e za fontá-
nou se skrývají muzikanti, kteøí hudbu
provozují. Krásná je Fontána drakù,
Oválná fontána, Fontána sova, Neptuno-

va fontána, Sto fontán a dal�í a dal�í. Ti-
ché �umìní vody, ochlazující vzduch,
staré stromy, kvìtiny, altány a terasy
s výhledy, které okouzlovaly císaøe i kar-
dinály, skladatele i malíøe, okouzlují
i nás, obyèejné pocestné, ke kterým se
poèítáme. Je tì�ké si pøedstavit èlovìka,
kterého by tato souhra nápadù, vody,
rostlin a krajiny nepotì�ila a alespoò na
chvíli neodvedla od zasmu�ilosti a mud-
rování. Krása, kterou ve svých �ivotech
èasto pøehlí�íme, proto�e její projevy po-
va�ujeme za dìtinské a nedùle�ité, není
mo�ná urèujícím principem svìta, ve
kterém �ijeme, ale existuje. Stojí za to se
za ní vypravit a alespoò na chvíli se s ní,
v tomto pøípadì v okolí Øíma, setkat.

Text a foto JIØÍ DANÍÈEK
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Etienne Dupérac: Plán Villy d�Este a pøilehlých zahrad z roku 1570. 

Varhanní fontána po opravì v roce 2003 opìt hraje.

Jezírka v pohledu od Varhanní fontány.



Dne 30. záøí by oslavil devadesáté naro-
zeniny �idovský prozaik, esejista, drama-
tik, filosof, humanista, politický aktivista
a nábo�enský myslitel, nositel Nobelovy
ceny míru ELIE WIESEL (zemøel 2. 7.
2016 v New Yorku). Napsal pøes ètyøicet
knih, jejich� hlavním tématem je holo-
kaust, jím� jako dítì sám pro�el. Jeho pa-
mátku a dílo (èásteènì v èe�tinì publiko-
vané v nakladatelství Sefer) pøipomínáme
textem Moji uèitelé z knihy Zpìv mrt-
vých (Le Chant des morts. Nouvelles,
Paøí�, Édition Du Seuil, 1966).

Pro nìkteré lidi je literatura mostem spo-
jujícím dìtství se smrtí. Zatímco
dìtství plodí úzkost, smrt vyvolává
nostalgii. Èím je nostalgie hlub�í
a strach úplnìj�í, tím získávají slova
a obrazy na èistotì a bohatosti.

Ale pro mì bylo psaní spí�e ma-
ceva, neviditelný náhrobní kámen,
postavený na památku mrtvých
bez náhrobku. Jedno se neobejde
bez druhého � ka�dé slovo by od-
povídalo jedné tváøi, jedné modlit-
bì, aby nezapadly v zapomnìní. 

Je tomu tak proto, �e Andìl smr-
ti pøe�el mým dìtstvím pøíli� brzy
a vtiskl mu svoji peèet�. Kdy�
o NÌM pøemý�lím, stává se mi, �e
jej a jeho vítìznou tváø nevidím na
konci cesty, ale na jejím poèátku.
Pojí se mi s poèátkem, spí� s pr-
votním vzepìtím, rozbìhem, ne�
s propastným vírem, v nìm� se
pøeklápí budoucnost. 

Také si jej, solitérního vítìze,
pøedstavuji s nostalgií, témìø beze
strachu. Je tomu tak patrnì proto,
�e patøím k vykoøenìné generaci
bez hrobù, kam bychom mohli
v nazítøí Nového roku, jak je zvykem,
usednout u na�ich hrobù a rozjímat
s mrtvými. Mé generaci vzali v�echno,
vèetnì høbitovù. 

Své rodné mìsto jsem opustil na jaøe
roku 1944. Krásné poèasí. Okolní hory
se ve své zeleni zdály být je�tì vy��í.
Na�i sousedé procházeli kolem nás bez
kabátù, jen v ko�ilích. Jedni odvraceli
hlavu, druzí se u�klíbali. 

Po válce jsem mìl nìkolikrát mo�nost
se tam vrátit. Neobe�lo se to bez rùz-
ných poku�ení. Ka�dé z nich mìlo svùj

dùvod: spatøit nìkoho z pøe�iv�ích pøá-
tel, vykopat jmìní a cenné pøedmìty,
které jsme ukryli v pøedveèer odjezdu,
vzít si zpátky, byt�jen na chvíli, ná� ma-
jetek a na�i minulost.

Zpátky jsem se nevrátil. Zaèal jsem se
toulat po celém svìtì a vìdìl jsem, �e utí-
kání není k nièemu. Obèas si øíkám, �e
jsem místo, kde jsem se narodil, kde jsem
se nauèil chodit a milovat, ve skuteènosti
nikdy v hloubi du�e neopustil: svìt je jen
roz�íøením onoho mìsteèka kdesi v Sed-
mihradsku nazvaném Máramarossziget. 

Pozdìji jsem se jako student nebo novi-
náø setkával na svých dlouhých túrách se

zvlá�tními a èasto pøíkladnými lidmi, kte-
øí svou osobnost hráli nebo ji vytváøeli:
spisovateli, mysliteli, existenciálními bás-
níky, trubadúry apokalypsy. Ka�dý z nich
mi dal nìco s sebou na cestu: vìtu, mrk-
nutí oka, záhadu. Mohl jsem pokraèovat. 

Jenom�e ve chvíli che�bon ha-nefe� mi
do�la jedna vìc � �e praví uèitelé, kteøí
mì mají vést a posouvat dopøedu, na mì
neèekají na vzdálených proslulých mís-
tech, ale v malých místnostech urèených
ke studiu, plných stínù a zpìvù, v nich� se
malý chlapec, jím� stále jsem, uèí i dnes
první stránku prvního traktátu Talmudu

a je si jistý tím, �e zde nalezne odpovìdi
na v�echny otázky, pøesnìji v�echny od-
povìdi a v�echny otázky. 

Tak�e pro mì psaní není èasto nièím
jiným ne� pøáním, at� u� nepøiznaným
nebo vìdomým, vyrýt nìkolik slov do
náhrobního kamene: na památku zmize-
lého mìsta a z nìj vyhnaného dìtství.
A pochopitelnì na památku v�ech, které
jsem miloval a kteøí odsud ode�li døív,
ne� jsem jim to mohl povìdìt.

Byli mezi nimi moji uèitelé.

První mùj uèitel byl zakulacený staøík s bí-
lou bradkou a �ibalskýma oèima, s bez-
krevnými rty. Nevybavuji si jeho jméno. Po
pravdì jsem je ani nikdy neznal. Ve mìstì
se o nìm hovoøilo jako o uèiteli z Betizu,
nepochybnì proto, �e pocházel z vesnice

stejného jména. Právì on mi s láskou
vyprávìl o jazyce. Do ka�dé slabiky,
do ka�dé èárky vkládal své srdce
i du�i. Abeceda stanovila rámec i ob-
sah jeho �ivota, zahrnovala jeho ra-
dosti i zklamání, jeho ambice i jeho
vzpomínky. Nic pro nìj neexistovalo,
kromì dvaadvaceti slabik svatého ja-
zyka. Dojatì nám vysvìtloval: �Milé
dìti, co je Tóra? Je to poklad plný
zlata a drahých kamenù. K tomu,
abyste mohli tento poklad prozkou-
mat, potøebujete klíè. Já vám tento
klíè svìøím, pou�ívejte ho správnì.
A co je tímto klíèem, milé dìti? Je
jím abeceda. Tak�e opakujte se mnou
a po mnì, nahlas, hlasitìji, a je�tì hla-
sitìji: Alef, bejt, gimel. Je�tì jednou
a je�tì jednou, milé dìti, znovu, øek-
nìte to se v�í silou a ve v�í hrdostí:
Alef, bejt, gimel. Tím se tento klíè od
nynìj�ka stane souèástí va�í pamìti:
Alef, bejt, gimel.�

Byl to Zeide Melamed, mùj druhý
uèitel, kdo mì pak uèil èíst Bibli
a v roce následujícím komentáøe
Ra�iho. Tento nemluvný a stále

zasmu�ilý mu� s èernou a hustou bradou
v nás vyvolával neklid a strach. Øíkalo
se o nìm, �e je pøísný, ba dokonce kru-
tý. Nedìlalo mu potí� pøetáhnout pøes
prsty ka�dého, kdo pøi�el pozdì nebo
zkomolil smysl vìty. �Je to jen pro va�e
dobro,� vysvìtloval nám. Snadno se do-
kázal rozzuøit; v tu chvíli jsme zatáhli
hlavu mezi ramena a jen jsme vyèkáva-
li, a� se zklidní. Byl to zkrátka èlovìk
hodnì nevyrovnaný a citový. Vylo�enì
trpìl, kdy� musel potrestat vzdorovitého
�áka, to se jen tak nevidí, ale nepøál si,
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aby se o nìm myslelo, �e je slabý. Ode-
vzdával se pouze Bohu. Proè se o nìm
�íøilo tolik pomluv? Proè mu byla pøipi-
sována zlomyslnost, kdy� takový nebyl?
Mo�ná proto, �e byl hrbatý a �e hovoøil
se sklopenýma oèima. Dìti, které mu,
ani� to vìdìly, nahánìly strach, snadno
dospívaly k závìru, �e o�klivost jde
ruku v ruce se zlomyslností, pokud není
pøímo jejím pøímým výrazem. 

Jeho �kola se nacházela v chátrajícím
stavení vzadu ve dvoøe. Mìla pouze dvì
místnosti � v první byl on, ve druhé jeho
pomocník, mladý uèenec jménem Jic-
chak, který nám otevíral tì�ká vrata úst-
ní tradice. Zaèali jsme traktátem Bava
mecija: jde o disputaci dvou osob nalez-
nuv�ích odìv: komu ho dát? Jicchak èetl
urèitou pasá�, a my ji po nìm polohla-
sem melodicky opakovali. Na konci po-
loletí jsme u� dokázali za týden zvlád-
nout celou jednu stránku. Následujícího
roku pøi�ly na øadu Tosafot, je� komen-
tují komentáøe. Mozek se pozvolna tøí-
bil, vnímal smysl ka�dého slova a uvol-
òoval svìtlo, které slovo obsahuje, co je
svìt svìtem. A kdo se tedy pøiblí�il nej-
víc? Nekompromisní �kola �amajova,
nebo �kola Hilelova, je� s ní diskutovala
a soupeøila? Obì dvì. V�echny stromy
jsou vy�ivovány stejnou mízou. Cítil
jsem se v�ak být pøece jen blí�e Hilelo-
vu domu: sna�il se uèinit existenci sne-
sitelnìj�í a hledání záslu�nìj�ím.

Kdy� mi bylo deset let, opustil jsem Jic-
chaka a stal se �ákem Seli�terského re-
beho, nevrlého dobrotivce s divokým
pohledem a drsným ochraptìlým hla-
sem. V jeho pøítomnosti se nikdo neod-
vá�il ceknout nebo se oddávat snìní.
Zastra�oval nás. Kdy� rozdával pohlav-
ky � co� se dìlo èasto, a èasto bezdù-
vodnì �, vkládal do nich ve�kerou svou
sílu, a on sílu tedy mìl. Byla to jeho me-
toda, jak nastolit disciplínu a jak nás pøi-
pravit na �idovský údìl. 

V hodinì soumraku, mezi modlitbami
Mincha a Maariv nás pøinutil naslouchat
èetbì kapitoly literatury èerpané z Mu-
saru. Kdy� líèil muka, jaká zakou�í høí�-
ník v hrobì tìsnì pøedtím, ne� stane
pøed nebeským soudem, otøásaly celým
jeho tìlem hluboké vzlyky. Zastavil se
a ukryl hlavu v dlaních. Jako kdyby do-
pøedu pro�íval muka Posledního soudu.
Nikdy nezapomenu na jeho detailní po-
pisy pekla, které pøi své naivitì umist�o-
val do pøesnì urèeného místa, zcela od-
dìleného od onoho svìta. 

O �abatu z nìj náhle byl úplnì jiný èlo-
vìk, zmìnil se témìø k nepoznání. Objevo-
val se v synagoze naproti Malé tr�nici. Stál
blízko komína napravo od vchodu, s nepøí-
tomným výrazem, ponoøený v modlitbách,
nikoho nevnímal. Pozdravil jsem ho, po-
pøál jsem mu, ale nedostal jsem odpovìï.
Nesly�el mì. Bylo to tak, jako kdyby u�
nevìdìl, kdo jsem, nebo jednodu�e �e tam
jsem. Sedmý den týdne zasvìtil Stvoøiteli
a nevidìl nic kolem: nevnímal, a nevidìl
dokonce ani sebe sama. Modlil se v tichos-
ti, stranou, nesledoval kantora, jeho rty se
pohybovaly témìø neznatelnì. V jeho ne-
pøítomném pohledu se usídlil pradávný
smutek. Uvìdomil jsem si, �e mi bìhem
týdne nahání men�í strach. 

Rozhodl jsem se zmìnit �kolu a postup-
nì jsem se stal �ákem tøí uèitelù, i oni
pocházeli z okolních vesnic. 

Jejich pøístup byl lid�tìj�í. Dívali
jsme se na sebe u� jako na �velké�, kteøí
se doká�ou popasovat s obtí�nou pasá�í
� sugia � bez cizí pomoci. Tu a tam
jsme se ztráceli, a v takovém pøípadì
jsme uèitele �ádali, aby nám ukázali, jak
máme pokraèovat. Problémy, které vy-
volávaly komentáøe Mahar�i nebo Ma-
harama, se vyøe�ily, jejich nenadálá jas-
nost nás oslòovala. Náhlé rozlu�tìní
spletité talmudické my�lenky mi v�dy
pøiná�elo intenzivní pocit �tìstí; ocital
jsem se na prahu prosvìtleného, nezni-
èitelného svìta a øíkal jsem si, �e nad
stoletími a hranicemi i za nimi v�dy exi-
stuje most, který nìkam vede.

Kdy� do na�eho malého mìsta vpadli
Nìmci, nostalgický zpìv �ákù a jejich
uèitelù se pøeru�il. Dal bych v�echno, co
mám, i v�e, co mi bylo pøislíbeno, za to,
abych je smìl sly�et znova. 

Stalo se mi, �e kdy� jsem jednou usedl
k jednomu pojednání z Talmudu, pøepadl
mì ochromující strach. Nezapomnìl jsem
slova, dokázal bych je tlumoèit, a dokon-
ce i okomentovat, ale nestaèí je jen vyslo-
vit, je tøeba je zpívat, a já u� nevím jak.
Náhle celý ztuhnu, v�echno se mi zaène
houpat pøed oèima, mám strach se ohléd-
nout. Za mnou se zaèínají scházet moji
uèitelé, cítím, jak mì spaluje jejich dech,
oèekávají jako kdysi v hodinì zkou�ení,
�e zaènu nahlas èíst a doká�u minulým
generacím, �e jejich zpìv nezemøel. Moji
uèitelé èekají, a mnì je hanba, �e je ne-
chávám èekat. Je mi hanba, proto�e oni
zpìv nezapomnìli. V nich zùstal zpìv
�ivý, silnìj�í ne� síly, které je zahubily,

vytrvalej�í ne� vítr, jen� rozptýlil jejich
popel. Mám chut�je poprosit, at�se vrátí
do svých hrobù a nepletou se u� mezi
�ivé. Ale oni nemají kam jít, nebe a zemì
se k nim neznají. Abych je neponí�il, za-
èínám okam�itì èíst první vìtu, potom ji
opakuji, abych ji otevøel a uzavøel pøed-
tím, ne� ji spojím s vìtou následující. Mùj
zpìv není silnìj�í ne� �epot. Zradil jsem
je � u� neumím zpívat.

V�ichni moji uèitelé a� na jednoho je-
diného zahynuli v továrnách na smrt vy-
nalezených a zdokonalovaných ke slávì
nìmeckého národního génia.

Vidìl jsem je, �patnì ostøíhané, pohub-
lé, sehnuté; vidìl jsem je, jak v jednu pro-
slunìnou nedìli odcházejí smìrem k nád-
ra�í. Vidìl jsem Zeida Melameda, jak mu
pøíli� tì�ký ranec drtí ramena. Podivil
jsem se: jak mám øíci, �e nám tenhle no-
mád nahánìl strach? Mezi odcházejícími
jsem také spatøil Seli�terského rebeho.
S pohledem ponoøeným dovnitø, do svého
vlastního svìta, zdálo se, �e ho nìco nutí
jít rychleji. Øekl jsem si: jeho tváø nabyla
svou podobu ze �abatu, ale dneska je ne-
dìle. Neplakal, v jeho oèích u� neprobles-
kovaly plameny. Mo�ná spìchal odhalit
koneènì pravdu � ano, peklo existuje,
jako existuje v noci oheò.

Dnes mì uchvátily jiné knihy a od jiných
vypravìèù se sna�ím pochytit, jak odhalit
smysl jedné zku�enosti a jak ji promìnit
v legendu. Ale vìt�ina z nich hovoøí pøíli�
mnoho. Zpìv se ztrácí ve slovech, jako se
nìkteré øeky ztrácejí v písku. 

Právì Seli�terský rebe mi jednoho
dne øekl: �Slova jsou nebezpeèná, pozor
na to. Nesmí� jim pøíli� dùvìøovat. Plodí
démony, nebo andìly. Jen na tobì zále-
�í, udìlí�-li �ivot jednìm, nebo druhým.
Mìj se na pozoru, øíkám ti to je�tì jed-
nou, není nic nebezpeènìj�ího, ne� kdy�
je nechá� volnì bì�et.�

Obèas mívám pocit, �e stojí za mnou,
strohý a pøísný, a �e ète pøes mé rame-
no, co se pokou�ím vyslovit; sleduje,
aby posoudil, obohacuje-li jeho �ák svìt
èlovìka, nebo jej ochuzuje, vzývá-li an-
dìly, nebo naopak pokleká pøed démony
s nespoèetnými jmény. 

Kdyby Seli�terský rebe s divokým
pohledem nestál za mnou, napsal bych
mo�ná tyto øádky jinak; a mo�ná by se
stalo i to, �e bych nenapsal nic.

Já, jeho �ák, mo�ná nejsem nic jiného
ne� jeho náhrobní kámen. 

Z francouz�tiny
pøelo�il Josef Mlejnek
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AMIR OR (nar. 1956 v Tel Avivu), je-
den z nejvýznamnìj�ích izraelských
básníkù, je autorem jedenácti sbírek
poezie, dvou románù, jedenácti pøe-
kladù do hebrej�tiny a celé øady esejù.
Dlouhodobì pobýval v Nizozemsku
a Indii, vyuèoval tvùrèí psaní jak ve
své vlasti, tak v USA, v Rakousku, ve
Velké Británii a v Japonsku. Nìkoli-
krát nav�tívil i Èeskou republiku: na-
posledy letos v záøí a v øíjnu jako rezi-
dent projektu Praha � mìsto literatury
pod zá�titou Mìstské knihovny. Bìhem
tìchto mìsícù èetl a bude èíst nejen na
rùzných místech na�eho hlavního
mìsta, ale té� v Plzni, kde byl hostem
prvního roèníku veletrhu Svìt knihy.

Pane Ore, pocházíte ze sionistické
rodiny, jste i vy sám, kdy� jste v po-
slední dobì víceménì poøád na
cestách, sionista?
To zále�í na tom, co si pøedstavujete
pod pojmem sionismus. Tak, jak to vi-
dím já, byl historicky hlavní sionistic-
kou my�lenkou návrat �idù do jejich
zemì a zalo�ení státu na principech
rovnosti a spravedlnosti, zalo�ení stá-
tu, kde by �idé byli v bezpeèí a kam
by se mohli kdykoli uchýlit. Co� pod-
le mì dnes v praxi znamená, �e ti
�idé, kteøí chtìjí v Izraeli �ít, v nìm
u� jsou, a v tomto smyslu sionismus
splnil v dìjinách svùj cíl � a jako idea
se tedy vyèerpal. Co se dnes èasto
chápe v Izraeli jako sionismus, je
mo�ná pocit národní hrdosti, co� v�ak
podle mì pøísnì vzato sionismus není. 

Já sám pøitom sionismu vdìèím za
mnohé: celá moje rodina v Polsku
a na území dne�ní Ukrajiny byla toti�
za holokaustu a� na moje sionistické
prarodièe vyvra�dìna. Mimochodem
moje babièka s sebou do tehdej�í Pa-
lestiny chtìla vzít i sestru, ale jejich
matce, která pocházela z movité rodi-
ny, se to vùbec nelíbilo: myslela si, �e
je to �ílený nápad a �e staèí, kdy� do
té pitomé pou�tì pùjde jedna dcera.
Ostatnì i proto jsem léta ze zásady od-
mítal nav�tívit Polsko � pøi�lo mi to,
jako bych se a� zvrácenì vracel na ro-
dinný hrob. Pøesvìdèit jsem se nechal,
a� kdy� mi v Polsku vy�la druhá kni-

ha. Tehdy jsem se zkrátka rozhodl, �e
svoje osobní pocity pøekonám.

Zkusme to tedy jinak: cítíte se být
více izraelským, nebo �idovským
básníkem?
Tady bych rád zdùraznil, �e poezie je
jenom jakýmsi prodlou�ením �ivota
a tématem poezie je �ivot sám, tak�e
v prvé øadì jsem èlovìk, a a� potom
básník. A ano, Izrael je moje vlast, tak-

�e se dotýkám i izraelských témat, izra-
elského �ivota a izraelské zku�enosti,
ale nìkterá jiná témata jsou naopak zce-
la univerzální. Druhá èást odpovìdi pak
zále�í na tom, kdo je podle vás �id �
a kdo ne. A dnes si nane�tìstí nìkteøí
ortodoxní izrael�tí �idé myslí, �e ani
konzervativní nebo reformovaní �idé
nejsou �idé, a já sám se v nábo�enském
slova smyslu jako �id rozhodnì necí-
tím. Vnímám ale, �e jsem nìjakým zpù-
sobem propojen s diasporickými �idy �
díky spoleènému historickému a kultur-
nímu dìdictví.

Èím je podle vás nejvíce ovlivnìna
souèasná izraelská poezie?
Asi to bude znít jako paradox, ale ovliv-
nìna je pøedev�ím starou hebrejskou li-
teraturou � a to díky jazyku, který je ví-
ceménì o�iveným jazykem Bible. Ale
zároveò je pro nás Bible co do jazyka
i obsahu témìø souèasná: mù�ete pou�í-
vat nejrùznìj�í biblické nará�ky a v�ich-
ni izrael�tí ètenáøi je budou chápat.
A kdyby teï král David vstal z mrtvých
a pøeèetl si knihu moderní izraelské po-
ezie, mo�ná by nerozumìl realitì, o ní�
vypovídá, ale rozumìl by jazyku.

Jste tedy primárnì básník pí�ící
v hebrej�tinì?

Ano, jazyk je pro mì hodnì dùle�itý
a hebrej�tina je moje mateø�tina,
i kdy� jsem kdysi psal té� v anglièti-
nì. Ale za rùznými jazyky stojí rùzné
filosofie nebo øeknìme pøímo menta-
lity: kupøíkladu v angliètinì lze �ivot
jakoby nakrájet na velmi tenké plátky,
proto�e slova v ní existují snad úplnì
na v�echno, a lingvisté spoèítali, �e je
jich nìkolikanásobnì víc ne� v hebrej-
�tinì. Oproti tomu bohatství hebrej�ti-
ny spoèívá v nìèem jiném: koøeny
slov jsou v ní zcela prùzraèné a není
to mi�ma� rùzných jazykù, tak�e kdy�
tøeba øeknu �cavua�, co� znamená na-
barvený i pokrytec, mezi obìma slovy
existuje jasné metaforické spojení.
Pokrytec má namalovanou tváø. Nebo
kdy� øeknu �muf�at�, co� znamená
obna�ený, neodìný, znamená to záro-
veò i abstraktní, tj. zbavený materie.
Angliètina nic takového nemá, a to
jsem srovnal jenom dva jazyky: ka�dý
jazyk je podle mì celý svìt. 

Pí�e se je�tì v Izraeli nábo�enská
poezie? A jaké �ánry jsou v kurzu?
Myslíme-li nábo�enskou poezií hymny
a modlitby, odpovìï zní ne, ty se nepí-
�í. Nicménì osobní, intimní modlitby
a meditativní básnì s nábo�enskými
konotacemi rozhodnì ano. Vìt�ina Iz-
raelcù není pøísnì zbo�ná, a proto je
vìt�ina básní psaných v Izraeli svìt-
ských, nikoli nábo�enských. Dále bych
pak uvedl milostnou poezii, která se
pí�e v�dy a v�ude, a logicky tedy i v Iz-
raeli � dnes hlavnì hovorovým, ka�do-
denním jazykem. A zapomenout nesmí-
me ani na existenciální a politickou
poezii, které se vìnují, alespoò pokud
mohu soudit, hlavnì na�i sefard�tí �idé.

Nakolik je v moderním Izraeli poe-
zie roz�íøená a jak je oblíbená?
Jako ve vìt�inì civilizovaných zemí
se i u nás uèí poezie na �kolách, ale
neøekl bych, �e se tak zároveò nutnì
�íøí její oblíbenost � to v�dycky zále�í
na konkrétním uèiteli. Na úplné dno
se pak izraelská poezie propadla ko-
lem roku 1990, poté co se Izrael kon-
cem sedmdesátých a bìhem osmdesá-
tých let zprivatizoval. Nakladatelé
nechtìli poezii vydávat, proto�e se
jim nevyplatila, a právì v onìch kri-
zových podmínkách jsem zalo�il He-
likon, spoleènost pro podporu poezie. 

KA�DÝ JAZYK JE CELÝ SVÌT
Rozhovor s izraelským básníkem Amirem Orem

Amir Or ète své ver�e. Foto archiv.
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Jak byste struènì nastínil historii
a aktivity Helikonu?
Jako první zaèala spoleènost vydávat
èasopis a pozdìji i knihy, a poèátky to
pøitom byly velmi skromné. Pak jsem
zalo�il svého druhu básnickou �kolu,
která poøád funguje. Kurzy se konají na
principu stipendií, která udìlujeme ka�-
dý rok �estnácti talentovaným mladým
lidem: musí projít pomìrnì nároèným
vstupním pohovorem a pøedlo�it ukáz-
ky ze svých prací. Prvních osm let to
musely být texty v hebrej�tinì, a pak
jsme jako druhou mo�nost pøipustili
i ver�e v arab�tinì. A studenty pak bì-
hem rezidenèních víkendù poøádaných
jednou mìsíènì uèíme, jak se poezie re-
diguje nebo jak se ète nahlas, a ka�dý
víkend se navíc soustøedíme na jedno
téma: napøíklad symbolika, kompozice,
rytmus a rým. 

Poezie se tedy u nás uèí ze v�ech
úhlù pohledu, a jedním z výsledkù ce-
lého projektu je i spoleèná kniha pøe-
kladù. Spárujeme v�dy jednoho básní-
ka pí�ícího v hebrej�tinì s básníkem
pí�ícím v arab�tinì, a poté, co si osvojí
teoretické základy, spolu sedí nad
vlastními texty, v�echno si v nich vy-
svìtlují a pøekládají se navzájem. Tady
si dovolím malou odboèku: právì tou-
hle metodou jsem pøed lety já sám se
svou nìkdej�í japonskou man�elkou
pøekládal poezii Ba�óa. Mám-li toti�
upøímnì øíct, která kultura mi byla
kdysi nejvzdálenìj�í, tak japonská �
a a� nad ka�dodenní prací s texty jsem
zjistil, �e v�echny ty rozdíly mezi Vý-
chodem a Západem, o kterých se èasto
mluví, nejsou alespoò co do poezie vù-
bec tak propastné, jak se na první po-
hled zdá. 

Jak jste se vy sám stal básníkem? 
Poezie hraje v mém �ivotì dùle�itou
roli u� od dìtství: první báseò jsem to-
ti� slo�il je�tì døív, ne� jsem se nauèil
psát. A spolu s dal�ími ranými pokusy
ji moje maminka zapsala do notesu,
co� byl pro mì skvìlý dar: dala mi tím
toti� najevo, �e to má pro ni i pro mì
význam. Èili skládal jsem v podstatì
poøád, ale dlouho nic nepublikoval. 

Mládí jsem pak pro�il jako úplnì
bì�ný izraelský pubert�ák a dospívají-
cí: po absolvování støední �koly jsem
�el na vojnu a po ní jsem vyrazil na
cesty. Napøed do Øecka a potom do

Amsterdamu, kde mi ukradli v�ecky
peníze, tak�e jsem tam doslova zùstal
trèet s tím, �e jsem dùvìrnì poznal i tu
odvrácenou tváø mìsta. 

Pak jsem vyrazil na Východ: pùvod-
nì jsem chtìl a� na Okinawu, proto�e
jsem si na�el nové kamarády, japonské
uèitele vìnující se dìtem posti�eným
autismem, a spoleènì jsme si tam chtì-
li zalo�it ranè. Mìl jsem nìjaké zku�e-
nosti z kibucu, kde jsem se kdysi staral
o ovce, tak jsem si øekl, proè ne, ale ni-
kdo z nás nakonec ten plán nedotáh-
nul. Vìt�ina nás uvízla nìkde v Indii,
kde jsem pak strávil dva a pùl roku
a oddával se hlavnì tantrickým medi-
tacím � bylo to u� dávno, ale jsem za
to vdìèný jako za dal�í pøíle�itost
k osobnímu psychologickému vývoji.
Kdy� jsem se vrátil do Izraele, dìlal
jsem toho spoustu: tøeba jsem si otev-
øel malou restauraci. A proto�e jsem
kreativní, ka�dý veèer jsem vaøil úplnì
nové jídlo. Co� ale nijak závratnì ne-
klapalo, proto�e hosté, kteøí se vraceli,
chtìli ve valné vìt�inì pøípadù to
samé, co mìli minule...

Mimo jiné jste taky univerzitním
absolventem oboru komparativní
religionistika. Jak byste z této per-
spektivy zhodnotil historickou roli
a souèasný stav judaismu?
Budu naprosto otevøený, i kdy� tu�ím,
�e ne ka�dému se to bude líbit. Samo-
zøejmì, �e vím a rád zdùrazòuju, �e
celá západní spoleènost toho judaismu
a jeho kdysi radikálnì novým idejím
dodnes mnoho dlu�í. Zároveò bych ale
chtìl podotknout, �e ne v�echny zmìny
byly nutnì jenom a pouze k lep�ímu.
Judaismus je tøeba hodnì abstraktní,
a hlavnì v dùsledku jeho vlivu se ztra-
tily v�echny pohanské �enské bohynì:
a následkem toho i spojení se zemí, se
zemí jako s lùnem.

Co se pak souèasného stavu judais-
mu v Izraeli týèe, vùbec to nevidím
dobøe. Ortodoxní judaismus se rozpí-
ná nejen v tom slova smyslu, �e proni-
ká do politiky, ale i v tom, �e se staví
nepøátelsky vùèi té èásti spoleènosti,
která není nábo�ensky zalo�ená a na-
víc je víc a víc fundamentalistický.
Vývoj tu tedy je, ten je tu v�dycky, ale
z mého pohledu je to regres, zmìna
k hor�ímu.                

HANA ULMANOVÁ

Amir Or:
DVÌ BÁSNÌ

NÁPRAVA
Høíchu, který jsem spáchal pøi
psaní; høíchu, kterého jsem se 
dopustil slovy a minul se s volá-
ním lásky; toho, od èeho jsem se
odvrátil � jako stín od tìla a pøízeò
od srdce; høíchu typu �co tomu
lidé øeknou?�, poni�ování sebe
sama, chvástání se;
høíchu zkoumání kouzla výsmì-
chu ve svìtle projektorù;
toho, �e ucho pøestalo poslouchat
i prostoøekost, které jsem se do-
pustil, zatímco du�e mlèela;
toho, �e jsem zhøe�il na vlastním
tìle holí a lítost jsem necítil, v se-
bemrskaèství si liboval a tvé jsem
nazval svým, 
toho, �e jsem zhøe�il obavou a pla-
ným strachem, �e jsem �ivil oheò
pochybnosti poleny ze stromu 
plnosti, 
toho, �e jsem byl líný rùst a sám si
zavøel vlastní dveøe, �e jsem nevi-
dìl, nesly�el a radost se ve mnì
neprobudila, 
kdy� jsem Tì spatøil v celém
Tvém bytí.

EPITAF
Sejdi z cesty, poutníèe, 
mezi moru�i a vinnou révu se usaï. 
Mezi vodu a stín i bìlost kamene, 
v�dyt�tady le�ím já, chlapec a král.

Má tváø jak chladný mramor. Tak
i nohy, ruce. 
Odìný v kapradí a spadané listí. 
Ani já daleko nedo�el. 
Ale i já byl jednou �ivý. 

Sejdi z cesty, poutníèe, 
na tváøi mi plody plané moru�e
rozdrt�.

Ver�e pøelo�ila Tereza Èerná.



Tento text jsem si pøipravil k tryznì Ke-
ver avot, ale pak jsem si øekl, �e by mohl
být pokládán za politikum, které se k ta-
kové pøíle�itosti nehodí, a zvolil jsem pøi
proslovu u krematoria jiný text, který
z toho nemohl být vinìn. Nejsem si ale
jistý, zda se v tom rozhodnutí neprojevil
i neblahý sklon k autocenzuøe, a tak
jsem rád svolil, �e vyjde zde.  

S jistou nostalgií, ale i s pochybnostmi
vzpomínám na zaèátek devadesátých let
minulého století, kdy� Èechy, Moravany,
a dokonce i Slováky zachvátila vlna ob-
divného zájmu o �idy, Izrael, kabalu, cha-
sidismus a co v�echno k tomu patøí. Neby-
la to ale jen mláde�, opojená písnìmi
Petra Muka, byli to i lidé mnohem praktiè-
tìj�í. Na pra�skou �idovskou obec se ten-
krát dostavilo celé pøedstavenstvo Èesko-
slovenské obchodní banky vèetnì jeho
pøedsedkynì, a to s prosbou, abychom my,
pøedstavitelé malé �idovské komunity, za-
chránili jejich bankovní kolos, který se
prý rozhodl znièit tehdej�í ministr financí.
Byli jsme z toho pochopitelnì rozpaèití.
Ani tehdej�í pøedseda obce Zeno Dostál
nena�el zpùsob, jak jim vymluvit, �e to
není v na�í moci. Pøesvìdèení bankéøù
bylo tak nezvratné, �e ode�li vcelku spo-
kojenì, jako by jejich náv�tìva splnila
svùj úèel, a pøitom jsme se o zachování
ÈSOB ani nemodlili. Banka v�ak existuje
dodnes, tak�e se nemù�u zbavit dojmu, �e
tím snad byla odmìnìna víra jejího pøed-
stavenstva v moc Judova lva. Mo�ná vám
ta symbolika unikla, ale je to beze v�í po-
chyby Judùv lev, jen� na rohu Pøíkopù
a Hybernské ulice klade svou pøední pac-
ku na zemìkouli na budovì Èeské národní
banky. 

V tìch devadesátých letech jsem po-
va�oval vzedmutou vlnu filosemitismu
za opo�dìnou reakci Èechoslovákù na
otevøený státní antisemitismus padesá-
tých let, vyzbrojování arabských zemí
proti Izraeli a snahy komunistického re-
�imu vymazat z lidské pamìti, �e vìt�i-
na obìtí druhé svìtové války byli èe�tí,
sloven�tí a podkarpat�tí �idé. Z druhé
strany jsem v�ak je�tì mìl v dobré pa-
mìti, �e generace, je� roku 1967 na dál-
ku pro�ívala vítìzství Izraele nad arab-
ským nepøítelem v �estidenní válce,
upøímnì sympatizovala s Izraelem. Pro
Èechoslováky to byl dùkaz, �e kdy� iz-
raelský David pøemohl arabského Goli-

á�e, mù�e pøemoci sovìtského Kostìje
Nesmrtelného i èeský Honza. Své sym-
patie mohli ov�em Èechoslováci svo-
bodnì projevovat jen krátce. Kostìj vlá-
dl je�tì dal�ích dvacet let a èeský Honza
se chytøe odstìhoval za pec. Normali-
zaèní re�im se pak soustøedil na zamlèo-
vání �idovské existence vùbec a paralel-
nì s tím pracoval na seznamu �idù jako
osob podezøelých ze sionismu. 

Sotva�e pak re�im padl, otevøel se
prostor pro objevování zakázaného ovo-

ce v komunistickém ráji. To, �e dokonce
je�tì dnes platí Èeská republika za jed-
noho z mála pøátel Izraele v Evropì, lze
pøièíst na vrub pøirozeným sympatiím
Èechù a Slovákù vùèi �idovskému státu
v dobì pøedchozí. Dùvodnì se v�ak obá-
vám, �e s objevováním �idovské kultury
a historie vèetnì krás a pùvabù Zemì iz-
raelské a rozvinuté technologie �idov-
ského státu prozrazuje souèasný politic-
ký filosemitismus èím dál více víru
v pomyslnou moc Judova lva. 

Nìkteøí z nás, stejnì jako vìt�ina izra-
elských politikù a èelných pøedstavitelù
�idovských organizací ve svìtì, pøátel-
ství èeské politické �pièky velice oceòu-
jí a zøejmì nechápou, co proti ní nìkteøí
z nás vlastnì mají. Také si nìkdy øíkám,
�e èeskoslovenská vojenská pomoc
v osmaètyøicátém roce, aèkoli byla mo-
tivována politickými iluzemi o vzniku
komunistického Státu Izrael, byla pro
vznik a zachování �idovského státu �i-
votnì dùle�itá. Tak co? Jenom�e nelze
nemyslit na to, �e politický kalkul, zalo-
�ený na mýtu �idovské svìtovlády, je
pro nás �idy krajnì nebezpeèný. Zavání

Protokoly sionských mudrcù, na nich�
Hitler, Heydrich a Goebbels stavìli vy-
hlazovací tábory. Pomáhal Stalinovi
a Gottwaldovi ospravedlnit procesy s �i-
dovskými lékaøi a trockisty v Rusku
a proces s Rudolfem Slánským a dal�í-
mi �idovskými spiklenci v Èeskoslo-
vensku a nejnovìji se na nìm stále vý-
raznìji shoduje humanistická evropská
levice s antisemitskou rétorikou státù,
produkujících nebo podporujících is-
lámský terorismus. 

A co je na tom snad je�tì hor�í, poli-
tické �pièky u nás i ve svìtì si zahrávají
s ohnìm, ani� by si pøipou�tìly nebez-
peèí po�áru, který mohou zalo�it. Ne-

dávno jsme se na vlastní
�ádost se�li s pøedsedou
èeského parlamentu
v jeho pøijímacím poko-
ji, abychom si postì�o-
vali na antisemitské vý-
roky pøedsedy jedné
z parlamentních stran.
Aby nám vyvrátil na�e
obavy, bodøe nás ujistil,
�e si to tak nemáme brát.
Ono je mu v podstatì
jedno, co øíká, jen kdy�
tím získá potøebné prefe-
rence. Jinými slovy se
politická správa zemì
stala byznysem, a v byz-

nysu, jak známo, je v�echno dovoleno
a nikdo se nad tím nemá co pohor�ovat.
Proto�e u� nikdo nevìøí v moc slova,
neèiní se v politice rozdílu mezi l�í
a pravdou a v�ichni na tom zúèastnìní si
to a� na výjimky vzájemnì tolerují. Ta-
ková jsou pravidla hry, a vyhlídky na to,
�e se v pøí�tím roce zmìní, jsou mizivé.
Dneska se jim hodí do krámu pøátelství
s Izraelem, zítra se jim mù�e hodit otev-
øený antisemitismus. 

Ale pøesto je�tì nemusíme vstupovat
do nastávajícího roku s beznadìjí. Dìji-
ny netvoøí politici, a kdy� se ohlédneme
nazpìt, mù�eme sami se stoprocentní ji-
stotou øíci, �e se v�dycky ubírají jinými
cestami, ne� si nejlep�í prognostici do-
kázali pøedstavit. Z tohoto hlediska je
proto zcela namístì si i letos pøát ��ana
tova�, dobrý rok. Nemusí být zrovna
sladký, ale at�je dobrý, ponìvad�, jak øí-
kal rabi Akiva, nakonec i v�echno zlé je
k dobrému a na nás je si to uvìdomovat,
i kdy� na�emu bli��ímu i vzdálenìj�ímu
okolí trvá nìkdy pøí�ernì dlouho, ne�
pochopí, èemu to vlastnì naletìlo. 

EFRAIM K. SIDON
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HROZBA JUDOVA LVA
Poznámka vrchního zemského rabína k Novému roku

�e by Judùv lev? Antonín Popp: souso�í Lva a Génia.



Nìkdo by si mohl a� pomyslet, �e Izrael
nemá dost souèasných témat, kdy� tolik
reflektuje výroèí. Loni to bylo 50. výroèí
�estidenní války. Letos následovalo 70
let nezávislosti. A v záøí 25. výroèí uzná-
ní Organizace pro osvobození Palestiny
i podpisu deklarace zásad, jí� se obecnì
øíká mírová dohoda z Osla, podle norské
metropole, kde byla dojednána.

Tøináctého záøí 1993 se na trávníku
pøed Bílým domem objevili tøi aktéøi
ikonické scény � Jicchak Rabin, �imon
Peres a Jásir Arafat. Rok poté získali
Nobelovu cenu za mír, i kdy� schválený
dokument nevedl ke skuteèné mírové
dohodì, a to ani s odstupem 25 let. Jen-
�e aktuální význam v�ech zmínìných
výroèí není historický, ale spí�e dne�ní.

Více ne� dobové historické detaily pøi-
cházejí ke slovu dne�ní po-
stoje. Jako by výroèí byla
projekèními plátny, na která
si dne�ní hybatelé dìjin pro-
mítají své pøedstavy, nejra-
dìji ve vyostøené podobì.
A navíc v pohodlné pozici
generálù po bitvì, kteøí mo-
hou trousit moudra ve stylu:
Vidíte, �e do�lo na má slo-
va. Já to øíkal u� tehdy.

Právì tím je zajímavé 25.
výroèí podpisu dohody
z Osla. Uzavøel ji levicový
establishment, jeho� podpo-
ra v dne�ním Izraeli spadla
pod dvacet procent. Vládì,
spoleèenskému diskurzu
i médiím dominují spí�e ti, kteøí pøed 25
lety dohodì s teroristou Arafatem opono-
vali, tak�e jejich hodnocení Osla moc ne-
pøekvapí. Navíc v USA vládne Donald
Trump, o nìm� Chemi �alev (Ha�arec)
napsal, �e jeho politika je splnìným slad-
kým snem izraelské pravice.

PALESTINCI JAKO ZBRAÒ
Pro základní informaci i jako ilustraci
atmosféry, která se do Izraele pøená�í
z USA, uveïme nìkterá fakta ze závìru
léta. 

Nejprve Trumpova vláda omezila
americké pøíspìvky Úøadu OSN pro pa-
lestinské uprchlíky na Blízkém východì
(UNRWA). A potom se rozhodla uzavøít
zastoupení Organizace pro osvobození
Palestiny ve Washingtonu. Toto si za-
slou�í jisté rozvedení.

UNRWA je zvlá�tním unikátem. Fe-
nomén palestinských uprchlíkù vznikl
v historické vlnì po druhé svìtové vál-
ce, kdy svìt byl uprchlíky zaplaven.
Nejvíce (odhadem a� 15 milionù) jich
bylo v Indii a Pákistánu po rozdìlení
Britské Indie na hinduistický a muslim-
ský stát. V Nìmecku se nacházelo pøes
10 milionù bezprizorných soukmenovcù
z východní èi støední Evropy, v jiných
zemích desítky tisíc Øekù coby produkt
tamní obèanské války. A dalo by se po-
kraèovat. Ale dnes u� byste uprchlické
tábory pro Nìmce, Indy èi Øeky nena�li.
Pouze pro Palestince, a to i 70 let po
válce, je� je vyhnala. A jen pro nì fun-
guje UNRWA, zatímco za zbytek svìta
odpovídá Úøad vysokého komisaøe
OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Tuto logiku se pokusila rozklíèovat izra-
elská politièka Ejnat Wilfová v knize Válka
o právo na návrat, pøipomíná web The To-
wer. Jak to, �e 70 let po válce UNRWA re-
gistruje 5,3 milionu palestinských uprchlí-
kù, kdy� skuteèných jsou desítky tisíc? Je
to tím, �e má jiné definice ne� úøad vysoké-
ho komisaøe a navíc nadsazuje poèty. Zahr-
nuje mu�ské potomky uprchlíkù z války
v roce 1948, tak�e se i letos mù�ete narodit
coby palestinský váleèný uprchlík, a to i na
území samosprávy. S tím chce skoncovat
Donald Trump (tlak na palestinské instituce
má vrátit Palestince k jednání s Izraelem)
a premiér Netanjahu to kvituje: zacházení
s Palestinci ze strany UNRWA je prý �je-
den z hlavních problémù, které pøi�ivují
konflikt�.

V tomto se Trumpova a Netanjahuova
vláda shodnou. �Od roku 1994 daly Spoje-

né státy na humanitární pomoc Palestincùm
pøes 10 miliard dolarù,� øekl americkým �i-
dovským lídrùm k Ro� ha-�ana Trumpùv
velvyslanec v Izraeli David Friedman.
�A zjistili jsme, �e ty výdaje neposunuly re-
gion k míru èi stabilitì ani o milimetr.�

To ale neznamená, �e USA chtìjí Pa-
lestince zcela �zaøíznout�. Nadále pøi-
spívají na Úøad vysokého komisaøe
OSN pro uprchlíky, financují ho ze 40
procent. Chtìjí, aby se pou�ívala jeho
pravidla a z Palestincù se pøestala dìlat
politická karta a zbraò.

KLAM, NEBO ZRADA?
A teï u� se podívejme, jak se za touto
kulisou reflektuje výroèí dohody z Osla.
Na�inci to trochu pøipomíná èeské refle-
xe devadesátých let. Buï z nich zaznívá
lkavá nostalgie ve stylu �mohlo to být
tak krásné, kdyby to neskonèilo�. Ane-
bo pau�ální odsudky ve stylu �podvedli

nás� (v Izraeli) èi �v�ichni
kradli� (v Èesku). V obou
pøípadech je tì�ké najít
støízlivou analýzu, kde
a jaké konkrétní chyby se
udìlaly, co se mìlo udìlat
jinak a co naopak nedìlat
vùbec.

K nostalgikùm lze zaøadit
Gideona Levyho z deníku
Ha�arec. Napovídá u� nad-
pis �Léta jsem vìøil v doho-
dy z Osla. Ale byl to jen
klam�. Levy vyèítá doho-
dám z Osla to, co nezahrnu-
ly: �Jejich prvotní høích spo-
èíval v tom, �e ne�ly dost
daleko. Neøe�ily pøítomnost

�idovských osad, a to v rozsahu mnohem
men�ím, ne� je dnes.� Osady byly budová-
ny proto, aby úspìch ve�kerých snah ve
stylu dohod z Osla pøedem podkopaly. �Ig-
norování tohoto faktu bylo kritickým omy-
lem,� uzavírá Levy.

Mezi pau�ální odmítaèe patøí Jennifer
Roskiesová. I u ní napovídá u� titul �Zra-
da z Osla� na webu Tablet. Pí�e z pozice
�eny, která pøed 25 lety premiéru Rabino-
vi v Kanadì pøekládala, kdy� �prodával
Oslo� �idovským lídrùm Severní Ameri-
ky. Vadilo jí, �e Rabin jejich odpor k do-
hodì s teroristou Arafatem zpochybòoval
jejich údajným syndromem holokaustu.
A dnes jí vadí, �e do�lo na její obavy:
vztahy mezi Izraelem a diasporou se
zhor�ily � do velké míry skrze spory
o dohodu, která mìla tyto vztahy sblí�it.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Jak bylo Oslo krásné

Rok po podepsání dohody z Osla získali v�ichni tøi aktéøi Nobelovu cenu za mír. Foto archiv.



Je mi 93 let a jak extremismus dnes za-
chvacuje Evropu, obávám se, �e opaku-
jeme chyby, které vedly k holokaustu,
pí�e v deníku Guardian Stanis³aw Aron-
son, který za�il nacistickou okupaci Pol-
ska i var�avské povstání roku 1944.
Jsem polský �id, který se narodil v roce
1925, pøe�il var�avské ghetto, pøi�el
o v�echny rodinné pøíslu�níky bìhem
holokaustu, slou�il ve
speciální jednotce pol-
ského podzemního od-
poru a bojoval ve var-
�avském povstání roku
1944. Obávám se, �e
pouèení z toho, co
jsme tehdy za�ili, se
ztrácí, pí�e autor. Lidé
tak budou opakovat
chyby, za nì� jsme my
zaplatili tak vysokou cenu. Prosím,
pamatujte, �e jsme mìli stejné chyby
a slabosti, jaké mají dne�ní mladí lidé �
vìt�ina z nás nebyla ani hrdinové, ani
monstra. Byli jsme generace, která �ila
ve strachu, a strach zpùsobuje, �e lidé
páchají �ílenosti. Pokud jste to neza�ili,
nepochopíte to. Dále, neexistuje �ádný
�hrdinský národ� a �ádná komunita èi
národ nejsou zloèinecké. Jako Polák
a jako �id, jako voják a jako uprchlík
jsem za�il od Polákù nejrùznìj�í zpùso-
by chování. Nìkteøí mì chránili a risko-
vali tím svùj �ivot, jiní se mé situace
sna�ili zneu�ívat, a za�il jsem nejrùznìj-
�í postoje mezi tím. I kdy� nacistická tøe-
tí øí�e znièila mùj svìt, �ivot mi zachrá-
nila Nìmka, která mì seznámila s lidmi,
kteøí mì rekrutovali do polského ilegál-
ního hnutí. �ádný stát nemá monopol na
ctnost. (Britské listy.cz, 6. 9.) !!Návrat
do minulosti za�ily ve ètvrtek 6. záøí de-
sítky støedo�kolákù u Drá�ïanských ka-
sáren v Terezínì. Nìkolik z nich si na
plácku v dobových dresech zahrálo ko-
panou. Krátkým symbolickým zápasem
zaèal Memoriál terezínské fotbalové
ligy, který pøipomíná význam kopané
pro �idy uvìznìné bìhem války v ghet-
tu. (Dìèínský denik.cz, 7. 9.) !!Novým
pøedsedou plzeòské �idovské obce je
jedna�edesátiletý Jiøí Löwy. Èeká ho
rozsáhlá oprava Velké synagogy a rabín-
ského domu. V rozhovoru pro MF
DNES pøiznal, �e budoucnost plzeòské
�idovské komunity vidí èernì. �Chybí

nám pøedev�ím mladí lidé.� Jiøí Löwy se
odmalièka pídil po rodinné historii. S ot-
cem Rudolfem, který z vlasti odjel po-
sledním vlakem pøed okupací, èím� uni-
kl holokaustu, a dobrovolnì se pøihlásil
k 1. èeskoslovenské obrnìné brigádì ve
Velké Británii, vedl vá�nivé debaty o dì-
jinách i judaismu. Aèkoli se Jiøí Löwy
s otcem èasto názorovì rozcházel, na-

konec kráèí v jeho
�lépìjích. Podílí se na
záchranì památek,
nastoupil jako nový
pøedseda plzeòské �i-
dovské obce, v ní�
právì Rudolf Löwy
výraznì figuroval. (pl-
zen.iDNES.cz) !!

Ústav pro studium
totalitních re�imù

(ÚSTR) zveøejnil novou internetovou
aplikaci pro �koly, která má pøiblí�it for-
my antisemitismu v komunistickém Èes-
koslovensku. Aplikace s názvem Antise-
mitismus 1945�1989: Státní politika
proti �idùm v Èeskoslovensku upozor-
òuje na skuteènost, �e toto téma nezmi-
zelo s koncem druhé svìtové války, ale
naopak pøedstavovalo spodní proud ko-
munistické propagandy. Aplikace mapu-
je promìny antisemitismu v prùbìhu nì-
kolika desetiletí a je
rozdìlena do tøí èástí.
U materiálù nechybí
historické komentáøe
a metodické poznámky.
(Èeská �kola.cz, 16. 9.)
!! �To byl velmi zají-
mavý èlovìk. Vdìèíme
mu za to, �e � na rozdíl
od sousedních zemí, od
Rakouska, Polska èi
Nìmecka � èeská kato-
lická církev nesklouzla
do antisemitismu. Pøi-
tom ve svých dopisech
dost nadával na tehdej�í
kapitalisty podnikatele, èasto �idovské-
ho pùvodu. Povím vám historku. Na
pra�ské univerzitì tehdy vystoupil jeden
knìz, který kázal antisemitismus. Nej-
døív ho arcibiskup jen varoval. Jen�e on
v tom pokraèoval, a tak ho nemilosrdnì
vyhodil, nebot�pokud si neuvìdomuje,
�e ná� pán Je�í� Kristus je �id, tak ne-
mù�e uèit na univerzitì. Bedøich byl

dosti razantní. Díky tomu se v�ak u nás
od té doby nikdo netroufal pøíli� hlásit
k antisemitismu, co� èeské církvi dosti
prospìlo,� uvedl o kardinálu Bedøichu
Schwarzenbergovi v rozhovoru pro Re-
flex Karel Schwarzenberg. (20. 9) !!Po
pìtadvaceti letech soudních tahanic roz-
hodl plzeòský krajský soud, �e mìsto
Mariánské Láznì má vrátit rodinì Leit-
nerù èin�ovní dùm v Klíèové ulici. Soud
dospìl k takovému rozhodnutí pøesto, �e
dùm byl v roce 1946 konfiskován na zá-
kladì dekretù prezidenta Bene�e. Prolo-
mení jejich platnosti vysvìtlují soudy
tím, �e je�tì pøedtím èin�ák zabavili
Leitnerùm v roce 1943, tedy v dobì oku-
pace, nìmeètí nacisté. Leitnerovi podá-
vali �alobu na zaèátku devadesátých let
a soudy nejdøíve jejich nároky zamítly.
Ale Ústavní soud, na který se rodina ob-
rátila v roce 2000, pùvodní rozsudky
zru�il. Odùvodnil to mimo jiné tím, �e
konfiskaèní výmìr podle dekretù prezi-
denta byl za tìchto okolností aktem raso-
vé perzekuce, který je v rozporu s Listi-
nou základních práv a svobod. (Právo,
21. 9.) !!Produkovala show na Broad-
wayi, v Èesku øídila partu chlapù v do-
pravní firmì, pracovala pro dovozce
d�usù. To v�echno by v�ak Indira Guma-
rová, souèasná man�elka èeského velvy-
slance v USA Hynka Kmoníèka, nemo-
hla za�ít, kdyby kdysi v rodném
Uzbekistánu kývla na domluvený sòa-
tek. Ale tatarskou krev samozøejmì ne-

zapøe. �Jsem nomádka
a jako nomádka mám
ráda zmìny. Kdy�
dlouho nikam necestu-
jeme, hýbu doma aspoò
nábytkem, abych mìla
pocit, �e je nìco jinak.
Mùj mu� øíká, �e jsem
díky svému etnickému
pùvodu ideálním part-
nerem do man�elství
s diplomatem. Jsem nad-
�ená z cestování, po-
znávání nových kultur,
jsem adaptivní. Baví
mì zmìny a líbí se mi

svoboda s tím spojená. Z ka�dé kultury,
kterou poznám, si vybírám pro sebe to
nejlep�í. Vlastnì si sama pro sebe tvoøím
takovou svoji unikátní kulturu, ve které
je mi dobøe,� øíká �ena, která je muslim-
ka, zatímco její mu� �id. Vztahy jim to
prý komplikuje poøád, ale v�dy v míru-
milovné podobì. (iDNES.cz, 23. 9.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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JSEM NOMÁDKA ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 140 lety, 31. øíjna 1878, se v Kolínì
narodil spisovatel a diplomat CAMILL
HOFFMANN. Pocházel z èesko-�idovské
�ivnostenské rodiny; vystudoval pra�ské
akademické gymnázium a obchodní aka-
demii, poté studoval estetiku a dìjiny
umìní na univerzitì ve Vídni. Od r. 1902
pùsobil jako redaktor vídeòského liberál-
ního deníku Die Zeit, souèasnì psal kul-
turní eseje a referáty do dal�ích nìmec-
kých periodik, publikoval vlastní básnì
a intenzivnì se vìnoval i pøekládání mo-
derní èeské literatury do nìmèiny (J. Zey-
er, O. Bøezina, S. Machar, Svoboda a dal-
�í). Od r. 1912 �il pøevá�nì v Drá�ïanech,
kde redigoval Dresdnere Neueste Na-
chrichten a souèasnì se stále vìnoval
umìlecké kritice a pøekladatelství, pøede-
v�ím z èe�tiny a francouz�tiny. Vydal mj.
antologii Nìmecky psaná rakouská lyrika
po Grillparzerovi, podílel se na dramatur-
gii drá�ïanského divadla, atd. Brzy po
vzniku ÈSR se vrátil do Prahy, kde se mu
podaøilo díky pøátelství s T. G. Masary-
kem zalo�it první liberální proèesky orien-
tovaný nìmecký list Prager Presse,
v nìm� pùsobil rok jako �éfredaktor. Po-
èátkem roku 1919 vstoupil do slu�eb tis-
kového odboru Prezídia ministerské rady
a souèasnì se podílel na redakci Prager
Abendblatt; v létì 1920 pak pøestoupil do
rodící se diplomatické slu�by. Byl zaøazen
do zpravodajské sekce MZV a ji� kvìtnu
1921 pøidìlen jako tiskový ata�é k ès. vy-
slanectví v Berlínì, kde pùsobil a� do pro-
since 1938. Podílel se na politickém zpra-
vodajství ès. legace, souèasnì psal
komentáøe o vývoji Nìmecka do Zahra-
nièní politiky a pokraèoval v pøekládání
èeské, nyní pøedev�ím politické literatury
(T. G. Masaryk, E. Bene�, K. Krofta). Po
Mnichovu byl odvolán a k 31. 1. 1939 dán
do výslu�by; r. 1942 byl i s man�elkou Ir-
mou deportován nacisty do Terezína
a o dva roky pozdìji zavra�dìn v Osvìti-
mi. Jeho deníky, psané ve tøicátých letech,
byly publikovány a� r. 1996, èesky vy�ly
roku 2006 pod názvem Politický deník
1932�1939 v nakl. Pra�ská edice. Jako
bezprostøední pozorovatel, ale pøesto
z kritického odstupu v nich Hoffmann po-
pisuje události a diplomatické zá�itky od
zániku výmarské republiky a� po okupaci
Èeskoslovenska. 

Vznik samostatného ÈESKOSLOVENSKA
se pøed 100 lety stal námìtem øady textù
i v �idovských tiskovinách, jak èeských,

tak nìmecky psaných, jak èesko�idov-
ských, tak sionisticky zamìøených. Posta-
vení �idovských obèanù v novém státì
shrnul z èesko�idovských pozic dr. Alfred
Fuchs na pøedná�ce pronesené na uvíta-
cím veèírku Spolku èeských akademikù
�idù v listopadu 1918, v ní� vyzýval k úpl-
né asimilaci s Èechy: �Pracuj ka�dý svou
práci národní, at�je to práce veøejná èi ano-
nymní, aby byl po ovoci poznán, a kdy�
vám pøiletí nìjaký ten klacek pod nohy,
pak platí pro vás: Nepøátel se nelekejte, na
mno�ství nehleïte. Mo�ná, �e si myslíte,
�e k tomu, abychom vám øekli, �e máte pl-
niti svoje povinnosti lidské a národní, ne-
bylo zapotøebí, abychom vám to øekli
tady, ve Spolku èeských akademikù �idù,

to �e jsme vám právì tak mohli øíci ve
Svazu èeskoslovenského studentstva èi ve
spolku odborném nebo krajinském. Ale
pøece se domníváme, �e musíme vám to
øíci i my a pøipomenouti vám, �e vy jste si
pøinesli na svìt o jeden problém více, jen�
se nazývá �idovskou otázkou, aèkoliv �i-
dovská otázka není pro nás, �idovskou ge-
neraci mladou, subjektivnì problémem
tak �havým, jako byla lidem star�ím. Psy-
chologicky je v ná� �idovství jistì stále
ménì, aè nechceme jeho psychologickou
existenci popírati. Pro �idovskou otázku
máme subjektivnì nanejvý� takový inter-
es jako pro v�ecky otázky jiné, se kterými
se setkáváme v �ivotì kulturním, národ-
ním, sociálním, nábo�enským, literárním.
Tím v�ak je dáno, �e nesmíme utkvìti
pouze u propagandy èesko�idovské, musí-
me se i v ne�idovských podnicích a spol-
cích uplatòovat jako Èe�i mezi Èechy, ji-
nak by na�e asimilace byla pouhou frází.�
(Rozvoj, è. 7, 22. 11. 1918)

Spisovatel, novináø a sionista Max
Brod vidìl problém slo�itìji: dotkl se mj.
problému nìmecky mluvících pra�ských

�idù, jejich dvojího �pøíbuzenství� vùèi
nìmecké i èeské kultuøe, ale také, kvùli
jazyku, �spoluposti�ení� v nové republi-
ce: �Jakmile v�ak dotkne se nìkdo jazy-
kové existence Nìmectva v Èechách,
v Praze, jsem spoluposti�en zpùsobem
zcela jiným. Pro nìmecké poulièní tabul-
ky se ov�em nikterak nechci roznìcovati.
Je mo�no �ádati od ka�dého Nìmce
v Praze tolik základních znalostí druhé
øeèi, aby znal èeská jména ulic. Av�ak je
mnoho, velmi mnoho Èechù, kteøí poci-
t�ují jako ,provokaci? dokonce hlasité
mluvení nìmecky na ulici. Jména ulic
nejsou výrazem du�evního, rozhovor je
jím nìkdy. Proto posunuje se veøejný ho-
vor do øádu práva minoritního a nesmí
býti nikomu dovoleno, aby z nacionální-
ho fanatismu podvazoval jazykový výraz
cizího ducha. I pøi odùvodnìní reciproci-
tou, které je lacino k mání, zùstává to ne-
dùstojné.� (Rozvoj, è. 11)

Dal�í èíslo Rozvoje referuje o øadì proti-
�idovských násilností, které v nové repub-
lice v prosinci 1918 vypukly (v Hole�ovì,
Napajedlech, Pøíbrami, Kolínì, Táboøe,
Písku) a je� se sna�il výzvou ke klidu zara-
zit i prezident TGM. E. Lederer situaci
glosoval takto: �Vnitøní pomìry v na�í re-
publice musí se rozjasniti: na jedné stranì
Masaryk, na druhé èernosotnìnci. Tito se
nesmí zastírati cípem jeho plá�tì.�

Pøed 55 lety, 23. øíjna 1963, zemøel
v americkém Tusconu èesko-nìmecko-
americký literát a �urnalista �idovského
pùvodu HANS NATONEK (28. 10. 1892
Praha). Rodák z pra�ských Vinohrad po-
cházel ze smí�ené, vlivné a ekonomicky
zaji�tìné rodiny: jeho otec byl øeditelem
poboèky poji�t�ovny a jeho dìd Josef Na-
tonek byl rabínem. Po maturitì na pra�-
ské obchodní �kole studoval na univerzi-
tách ve Vídni a v Berlínì. První èást
svého profesního �ivota pro�il Natonek
v Nìmecku, kde �il od roku 1917 v Lip-
sku. Vedle literární èinnosti, která byla
spí�e koníèkem, pracoval jako novináø.
Psal umìlecké kritiky, eseje, povídky, fe-
jetony napø. pro Prager Presse a zejména
pro Neuen Leipziger Zeitung (1923�33). 

Po nástupu nacistù se roku 1935 radìji
vrátil do Prahy; i odtud byl nucen v listo-
padu 1938 emigrovat: pøes Francii do
USA, jejich� obèanství pozdìji získal. Se
svou tøetí man�elkou �il nejprve v New
Yorku a roku 1949 se pøestìhovali do ari-
zonského Tusconu. V USA pokraèoval
pod pseudonymem Kent v literární èin-
nosti a mj. vydal autobiografickou knihu
s názvem In Search of Myself.     (am, ra)
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Camill Hoffmann. Foto archiv.



Tamara Petkevièová
BOLEST SI VÌK NEVYBÍRÁ
! Mù�e se ètenáø ve 21. století po kanonic-
kých dílech Sol�enicyna, Ginzburgové
a �alamova dozvìdìt o stalinských lágrech
vùbec je�tì nìco nového? Kniha hereèky
a teatrolo�ky Tamary Petkevièové klasi-
kùm lágrové prózy smìle konkuruje. Anga-
�ovaný dokumentarismus Sol�enicynova
Souostroví Gulag èi skeptický naturalismus
�alamovových Kolymských povídek dopl-
òuje o vypjatý emoèní náboj a z pekla gula-
gu pøiná�í v�emu navzdory letmý úsmìv.

Osud petrohradské rodaèky Tamary Pet-
kevièové, která v nesvobodì, v táborovém
divadelním souboru, na�la svou celo�ivot-
ní profesi, je vpravdì románový � plný ne-
èekaných zápletek a zvratù, zrady tìch
nejbli��ích, ale i pomoci cizích. Petkevi-
èová jej ve své vzpomínkové próze pøed-
stavuje s neobyèejným citem pro detail
a pointu. Její kniha nevypráví jen o tábo-
rových hrùzách a fungování toho zrùdné-
ho mechanismu, ale pøedev�ím o tom, jak
se totalitní stát doká�e zcela a nelítostnì
zmocnit �ivota nevinného èlovìka a jak
mu jednou prov�dy vypálí svùj nesmaza-
telný cejch. Zmiòuje podrobnì táborový
divadelní soubor, v nìm� nalezla øadu
blízkých pøátel � mezi jinými Èe�ku Hellu
Frischerovou, která poslou�ila jako pøe-
dobraz Ri, hlavní hrdinky románu Jiøího
Weila Moskva-hranice (a letos vy�el èeský
pøeklad její memoárové prózy Dny mého
�ivota, viz Rch 1/2018). Je to v�ak také na-
léhavé svìdectví o nekompromisním od-
mítnutí jakékoli diktatury.

Vydalo nakladatelství G plus G v Praze
roku 2017. Z ru�tiny pøelo�ila Alena Ma-
choninová. 600 stran, dop. cena 499 Kè.

Anna Rosenbaum
THE SAFE HOUSE DOWN UNDER 
(Útoèi�tì u protino�cù)
! Aè se kniha, její� anglický název zní
The Safe House Down Under: Jewish Re-
fugees from Czechoslovakia in Australia
1938�1944, zabývá událostmi osmdesát
let starými, pro australskou autorku s èes-
koslovenskými koøeny Annu Rosenbau-
movou je to téma velice �ivé a bolestné.
Kniha se vìnuje nejen událostem, které
následovaly po podpisu mnichovské do-
hody a vedly k vypuknutí druhé svìtové
války, ale také �idovskou otázkou a emi-
grací èeskoslovenské �idovské komunity
do Austrálie. Anna Rosenbaumová ve své
knize popisuje vztah tìchto dvou zemí
a zachycuje �ivotní pøíbìhy lidí, kteøí si po
útìku z Èeskoslovenska pro�li procesem
zaèlenìní do australské spoleènosti.

344stránková publikace sestává z deseti
kapitol. První dvì jsou vìnovány situaci

v Evropì a v Èeskoslovensku ve tøicátých
letech. V následujících kapitolách je stejné
období sledováno v Austrálii a líèí dùsled-
ky Mnichova i pøístup zemí v Evropì
i mimo ni k pøijímání uteèencù. Zvlá�tní
pozornost je vìnována politice australské
vlády a jejích èelních pøedstavitelù, dále
�irokému okruhu australských organizací
i veøejnosti a tisku. Pøedposlední kapitola
se zabývá politikou australské vlády vùèi
ès. exilové vládì v Londýnì a v�ímá si
i postoje vládní opozice. Poslední èást se
soustøeïuje na orální historii bývalých
uprchlíkù z ÈSR, z nich vìt�ina u� dnes
ne�ije. Obsahuje té� 16 fotografií býva-
lých ès. uprchlíkù (mj. E. E. Kische).

Kniha v anglickém originále je k na-
hlédnutí v Institutu Terezínské iniciativy
v Jáchymovì ulici (objednat ji pøípadnì
lze na Amazonu èi adrese www.bookdepo-
sitory.com). 

FESTIVAL IZRAELSKÉHO FILMU 
KOLNOA
! Ve dnech 10.�14. øíjna probíhá 2. roè-
ník Festivalu izraelského filmu Kolnoa.
V rámci festivalu budou moci diváci
zhlédnout celkem 20 filmù ve více ne� 47
projekcích a pestrý doprovodný program.
Letos budou festival hostit tøi pra�ská kina
� Kino Pilotù, Kino 35 a Kino Lucerna.

Reprezentativní výbìr souèasné izrael-
ské kinematografie zahájí filmy Virgins re-
�isérky Keren Ben Rafael a snímek Geula
re�iséra Josefa Madmonyho. 

V èeské premiéøe se pøedstaví pìt hra-
ných filmù. Vedle filmu Mezi dvìma svìty,
popisujícího �ivot tøí mladých Palestinek

bojujících za svùj svobodný a nezávislý �i-
vot v Tel Avivu, to je moderní adaptace bib-
lického pøíbìhu z knihy Genesis � snímek
Harmonie re�iséra Oriho Sivana nebo dra-
ma Betlém Juvala Adlera, zachycující slo�i-
tý vztah mezi dùstojníkem izraelské tajné
slu�by a jeho palestinským informátorem,
a hoøkosladká komedie Aja v hlavní roli se
Sarah Adlerovou (známou napø. z filmù
Cukráø, Medúzy èi Restaurátor). 

Bude uveden i dokument Tomera Hey-
manna Mr. Gaga, zachycující práci umìlec-
kého �éfa souboru Batsheva Dance Compa-
ny � Ohada Naharina. Techniku tvùrce
taneèní metody Gaga si budou náv�tìvníci
moci vyzkou�et v rámci doprovodného
programu a nav�tívit pohybovou lekci
Gaga vedenou Nata�ou Novotnou z Kyliá-
nova nadaèního fondu. Druhý �ivotopisný
film Etgar Keret: Pøíbìh, který se skuteènì
stal, zachycuje �ivotní pøíbìh známého iz-
raelského spisovatele (dostupného i v èe�ti-
nì: Létající Santini, Sedm dobrých let). 

Dokument s názvem Nedokonèený film
re�isérky Yael Hersonski vypráví o nedo-
konèeném nacistickém propagandistickém
filmu o var�avském ghettu. 

U pøíle�itosti leto�ního 70. výroèí zalo�e-
ní Státu Izrael nabídne festival také vybrané
filmy z izraelské filmové historie: �ivot
�idù v Palestinì z roku 1913. Projekci do-
bového dokumentu speciálnì doprovodí
svou hudební improvizací Leo� Hort alias
HRTL. Z pováleèných let pochází hraný do-
kument re�iséra Meyera Levina Ilegální
pøistìhovalci, popisující �ivot mladého
páru, který se rozhodl riskovat a pokusit se
o ilegální imigraci do Palestiny. Historickou
sekci doplní série pøedná�ek z dìjin izrael-
ského filmu filmové vìdkynì Ruth Ben Ha-
dar. O specifikách izraelského videoartu
a umìní obecnì pohovoøí kurátor Chagaj
Segev. Obì pøedná�ky budou doplnìny do-
provodnými ukázkami.

Zájemce èeká speciální seriálový mara-
ton: kultovní seriál Práce pro Araby, jeho�
scenáristou je palestinsko-izraelský spiso-
vatel Sajjid Ka�ua (èesky vy�ly napøíklad
knihy Tanèící Arabové a Druhá osoba sin-
guláru).

Speciální sekce (pøipravená ve spolu-
práci s jeruzalémskou radnicí) pøedstaví
devìt krátkých filmù ze tøí nejvýznamnìj-
�ích jeruzalémských filmových �kol � Fil-
mové �koly Sama Spiegela, �koly filmové
a televizní tvorby Maale a seskupení nezá-
vislých animátorù Tohu. Vstupenky na
festival jsou ji� v pøedprodeji. V�echny
filmy jsou uvádìny v pùvodním znìní
s èeskými a anglickými titulky. Seriál Prá-
ce pro Araby je v pùvodním znìní s ang-
lickými titulky. Celý program a dal�í in-
formace naleznete na www.kolnoa.cz.
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Jeruzalémská synagoga
! Kromì stálé expozice je v synagoze
v Jeruzalémské ulici 7 pøístupná výstava
obrazù Evy Kosákové s názvem Více
ménì ètyøi � Ivi� (viz minulé èíslo Rch);
tatá� autorka vystavuje na galerii �idovské
radnice své pozoruhodné motýlí kolá�e.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 7. 10. (nedìle) od 16.00: Máme si balit?
Úpadek liberální demokracie a vzestup
antisemitismu ve støední Evropì. Antise-
mitismus ve støední Evropì se opìt dostává
do veøejného prostoru. Je vzestup antise-
mitismu doprovodným jevem narùstající-
ho neliberalismu? O tématu budou disku-
tovat politolog �lomo Avineri, analytièka
a politolo�ka Irena Kalhousová, novináø
Konstanty Gebert a politik a pedagog
Martin Poliaèik.
! 9. 10. od 19.00: Demokratizace nábo-
�enství, demokratizace spoleènosti. Vz-
nik a rozvoj moderních demokratických
hodnot zahrnoval i jejich emancipaci od
nábo�enství � v západních spoleènostech
pøedev�ím od køest�anství a judaismu.
Mù�e být nábo�enství jedním z èinitelù
demokracie, pøesto�e obsahuje principy,
které jsou v rozporu s demokratickými
hodnotami? O tìchto tématech budou
diskutovat William Cook (Státní Univer-
zita v New Yorku) a Paul Cliteur (Uni-
verzita v Leidenu, Nizozemsko). Mode-
ruje prof. Pavel Ho�ek (ETF UK). Vstup
volný.
! Obì besedy jsou souèástí Festivalu
demokracie poøádaného v rámci 22.
roèníku mezinárodní konference Fo-
rum 2000. V angliètinì se simultánním
tlumoèením. Z dùvodù omezené kapaci-
ty synagogy je nutná rezervace na adre-
se education@jewishmuseum.cz.
! 11. 10. v 19.00: Anèerlovo kvarteto:
Koncert ke 110. výroèí narození Karla An-
èerla (1908�1973), slavného dirigenta Èes-
ké filharmonie. Na programu jsou skladby
Wolfganga Amadea Mozarta, Viktora Ull-
manna a Antonína Dvoøáka. Vstupenky na
koncert je mo�no zakoupit v pøedprodeji
v Maiselovì synagoze, v Informaèním
centru �MP (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Ticket Art a na webových stránkách �MP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18 hodin a vstup na nì je volný.
! 14. 10. od 14.00. Dílna OVK � dvùr,

Maiselova 15. Lvíèek Arje na náv�tìvì
v Izraelském muzeu. Nedìlní dílna pro ro-
dièe s dìtmi. Dìti se stanou tvùrci muzejní
expozice. Pro inspiraci virtuálnì nav�tíví
Izraelské muzeum v Jeruzalémì, prohléd-
nou si jeho sbírky a vytvoøí si vlastní ex-
pozici. Prohlídka: Galerie Roberta Gutt-
manna. Vstupné 50 Kè.
! 15. 10.: První deportace �idù do Niska
nad Sanem a ghett v Lod�i/Litzmann-
stadtu a Minsku. O zahájení a fungování
systému deportací protektorátního �idov-
ského obyvatelstva v kontextu nacistické
rasové politiky promluví v rámci pøedná�-
kového cyklu k nové expozici �idovského
muzea v Praze Cesty bez návratu. Depor-
tace �idù z èeských zemí 1939�1945 v are-
álu Pinkasovy synagogy historièka Jana
�plíchalová z poøádající instituce a Tomá�
Fedoroviè z Památníku Terezín.
! 18. 10.: Èeský kubismus v pou�ti: Ne-
známé projekty architekta Alfreda Neu-
manna. První ze tøí pøedná�ek architekta
Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu
a Afriky FF UK) vìnovaných Alfredu
Neumannovi (1900�1968) pøi pøíle�itosti
50. výroèí jeho úmrtí. První èást cyklu se
soustøedí na projekty, které Neumann rea-
lizoval v Èeskoslovensku a jiných zemích
Evropy, Karibiku a v Africe, pøièem�
pøedná�ka rovnì� obsáhne první Neuman-
nova léta v Izraeli. Veèer bude doprovázen
bohatým obrazovým materiálem z fondu
pøedná�ejícího.
! 23. 10.: Èeskoslovensko a vznik Státu
Izrael. V roce 1948 byl zalo�en Stát Izrael.
K jeho vzniku významnì pøispìlo i Èesko-
slovensko, které poskytlo rodícímu se Stá-
tu Izrael jedineènou podporu diplomatic-
kou a vojenskou. Jaké byly motivy této
podpory? Jak probíhala a jak zapadala do
mezinárodnìpolitického kontextu? Tyto
a nìkteré dal�í otázky zodpoví Tomá� Ha-
bermann, který se ve své disertaèní práci
na Pedagogické fakultì UK zabýval vzá-
jemnými spletitými vztahy Èeskosloven-
ska a Izraele.
! 31. 10.: První republika a �idé: reflexe
100. výroèí vzniku ÈSR. Èeskoslovensko
bývá vnímáno jako jedna z pozitivních vý-
jimek mezi autoritativními re�imy vý-
chodní a støední meziváleèné Evropy.
Dìjiny �idù byly v novì vzniklých státech
tohoto regionu po roce 1918 významnì
poznamenány první svìtovou válkou, kte-
rá vytvoøila nové podmínky, pøíle�itosti,
ale i omezení, kterým byli �idé vystaveni.
O tomto tématu pohovoøí pedago�ka Ma-

rie Crhová (Filozoficko-pøírodovìdecká
fakulta v Opavì, Slezská univerzita).

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. kpt. Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 17 hodin a vstup na nì èiní 30 Kè.
! 10. 10.: Beseda se spisovatelem, scená-
ristou a novináøem Pavlem Kosatíkem.

Beseda s autorem èetných biografií,
esejistických a historických knih pojedná-
vajících napøíklad o �ivotì Pavla Tigrida,
Pøemysla Pittera èi Rudolfa Slánského
a tvùrcem scénáøù k televizním seriálùm
(Jan Masaryk, Èeské století). Za své dílo
získal Pavel Kosatík Cenu Toma Stoppar-
da a je laureátem novináøské Ceny Fran-
ti�ka Peroutky.
! 11. 10.: Moderní arabské my�lení a kul-
tura. Pøedná�ka hebraistky Terezie Dubinové
èerpá z úèasti na kurzu Souèasné arabské
my�lení a kultura na Univerzitì v Haifì.
Pøedná�ející se zamìøí na moderní �idov-
skou a arabskou spoleènost z pohledu jejich
sou�ití, zmíní slo�itost arabské identity
a kulturní, spoleèenské a politické souvis-
losti souèasného zhroucení mnoha arab-
ských politických re�imù. 
! 21. 10. v 10.30: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi od 5 let: Medvídek Dubi pod horou
Tábor. Na øíjnové dílnì zazní pøíbìh proro-
kynì Debory a pøíbìhy �idovského vojevùd-
ce Baraka a jeho kanaánského odpùrce Sise-
ry. Koná se v prostorách sálu Turistického
a informaèního centra �OB na �idovském
høbitovì v Brnì-�idenicích. Vstupné 30 Kè.
! 25. 10.: Domy vìènosti VIII � Pohoøe-
lice, Miroslav, Jiøice u Miroslavi.

V osmém pokraèování cyklu pøedná�ek
o moravských �idovských høbitovech He-
lena Bretfeldová posluchaèùm pomocí fo-
todokumentace pøiblí�í trojici høbitovù
pøipomínající historicky významné �idov-
ské obce zalo�ené na nìkdej�í frekvento-
vané obchodní stezce mezi Dolním Ra-
kouskem, Znojmem a Brnem.
! 30. 10.: Zánik rakouského Manchesteru.
Ètvrtá pøedná�ka z cyklu Rakouský Man-
chester bude vìnována osudùm úspì�ných
brnìnských �idovských podnikatelù od
konce tøicátých let 20. století do roku 1948.
Docent Bohumír Smutný z Moravského
zemského archivu posluchaèe seznámí s �i-
votními situacemi prùmyslnických rodin po
vyhlá�ení Protektorátu Èechy a Morava,
arizací �idovského majetku a realitou pová-
leèných restitucí.
! 31. 10.: Sigmund Freud � osud a uèe-
ní. Pøedná�ka psychologa doc. Borise Ilju-
ka z Univerzity Hradec Králové pøiblí�í
�ivot a dílo zakladatele psychoanalýzy
Sigmunda Freuda. 
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Zaèátek �kolního roku: V záøí zaèal
�kolní rok nejen pro �áky a studenty
v Belgické ulici, ale i pro dìti a dospìlé
studující v lauderovské virtuální e-�ko-
le. V e-learningu v souèasnosti uèí heb-
rej�tinu a judaismus ji� 12 uèitelù, kteøí
se starají o 42 dìtských a 50 dospìlých
studentù. Vìt�ina frekventantù pochází
z Èeské republiky a ze Slovenska, ale
máme také �áky �ijící v Anglii, �výcar-
sku, Nìmecku, Izraeli a JAR.
! Výuka hebrej�tiny novì: V novém
roce zaèínáme ve výuce hebrej�tiny ji-
nak. Po dlouhém hledání, vybírání
a zva�ování budeme ve vybraných tøí-
dách pou�ívat nové uèebnice, respektive
celý nový výukový systém � Bi�vil ha-
ivrit. Jedná se o systém vyu�ívaný mno-
ha �idovskými �kolami po celém svìtì.
Hlavním zmìnou oproti dosavadním
uèebnicím je to, �e Bi�vil ha-ivrit je mo-
derní systém, speciálnì urèený pro výu-
ku studentù základních a støedních �kol
mimo Izrael, kteøí hebrej�tinu studují
jako cizí jazyk. Témata a jazyk, které se
v uèebnici objevují, odpovídají vìku
a �ivotu studentù støední �koly (na roz-
díl od dosud pou�ívaných uèebnic, které
jsou primárnì urèené pro výuku v izra-
elských ulpanech pro dospìlé). Systém
navíc disponuje øadou interaktivních ak-
tivit a cvièení, videí a audionahrávek.
Vìøíme, �e výuka podle Bi�vil ha-ivrit
bude znamenat pro výuku hebrej�tiny
velkou zmìnu k lep�ímu.                       ip

DRUHÝ ROÈNÍK MEMORIÁLU 
TEREZÍNSKÉ FOTBALOVÉ LIGY
! V záøí se konal druhý roèník Memoriá-
lu terezínské fotbalové ligy, organizova-
né na památku fotbalistù, kteøí v letech
1942�1944 hráli v ghettu zápasy v Drá�-
ïanských kasárnách. V rámci zahajova-
cího programu sehráli mladí fotbalisté TJ
Sokol Terezín symbolické utkání v histo-
rických dresech.

Pohár Hanu�e Holzera pro vítìze leto�-
ního memoriálu pøevzali hráèi TJ Dyna-
mo Podlusky. Pohár Daniela Trapaniho
za fair play získal tým SK Libì�ice. Cenu
Petra Erbena pro nejlep�ího hráèe pøe-
vzal z rukou fotbalového internacionála
a patrona Memoriálu Zdeòka Svobody
Tomá� Kotrba z vítìzného týmu TJ Dy-
namo Podlusky a Cenu Arno�ta Lustiga
pro nejlep�ího brankáøe turnaje pøevzal
z rukou spisovatelovy sestry Hany Hná-
tové Pavel Ol�ák z týmu TJ Sokol Velké
�ernoseky.

BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY
! Dne 16. øíjna od 17.00 se na bývalé
stanici v Praze-Bubnech koná ji� tradièní
boøení ticha mlèící vìt�iny. Tentokrát bude
spojeno s poklepáním základního kamene
pøestavby Nádra�í Bubny pro úèely Pa-
mátníku ticha. Veøejný happening s vá�-
ným podtextem uvede Zuzana Stivínová.

DÌTI Z ULICE SAINT-MAUR 
! Dne 16. øíjna od 18.00 uvede pra�ské
Kino 35 (ve Francouzském institutu ve
�tìpánské ulici) snímek Dìti z ulice
Saint-Maur è. 209 re�isérky Ruth Zyl-
bermanové. Ta si náhodnì vybrala dùm
na severu Paøí�e a nìkolik let pátrala po
osudech jeho bývalých nájemníkù bìhem
okupace. Po filmu následuje debata s re-
�isérkou. Vstup volný, film je ve fran-
couz�tinì s anglickými titulky.

DÁMSKÁ �ATNA
! V prostoru kina Dlabaèov (Bìlohorská
24, P 6) lze 21. øíjna nav�tívit pøedstave-
ní nové hry Arno�ta Goldflama Dámská
�atna. Vstupenky mù�ete zakoupit na
www. dlabacov.cz.

POST BELLUM
K 100. VÝROÈÍ REPUBLIKY
! Nezisková organizace Post Bellum za-
bývající se zaznamenáváním a zpøístup-
òováním vzpomínek pamìtníkù pøipravi-
la k 100. výroèí republiky multimediální
výstavu Pamìt�národa. Výstava je umís-
tìná v rozsáhlé sloupové síni pod býva-
lým pomníkem J. V. Stalina v Praze na
Letné a zamìøuje se na obì období totali-
ty � nacismu a komunismu.

V první èásti výstavy nazvané Svìdec-
tví mù�ete sledovat videoprojekce vyprá-
vìní pamìtníkù ze sbírky Pamìti národa.
Druhá èást expozice Obrazy prostøednic-
tvím videomappingu pùsobí na va�e
smysly. Divák se ocitne ve vlaku smìøu-
jícím do koncentraèního tábora, v kokpi-
tu letounu Spitfire bìhem bitvy o Británii
èi v gestapem zatopené kryptì kostela sv.
Cyrila a Metodìje v Praze v Resslovì
ulici. Uvìdomí si hrùzu vy�etøovny StB
a za�ije euforii sametové revoluce. Sou-
èástí výstavy jsou i portréty pamìtníkù.
Podrobnìj�í informace naleznete na
www.postbellum.cz.

DESET HVÌZD
! Revitalizované �idovské památky
zvou náv�tìvníky i v podzimní sezonì na
své stálé i doèasné výstavy: V synagoze
v Ú�tìku probíhá výstava snímkù Marti-
na Lazarovièe, ornitologa, prùvodce a fo-
tografa pøírody. Synagoga v Bøeznici zve
na výstavu, pøedstavující na patnácti pa-
nelech øadu dosud nepublikovaných fo-
tografií a dal�ího archivního materiálu
z náv�tìvy prezidenta T, G. Masaryka ve
Svaté zemi v roce 1927. �idovský obecní
dùm v Boskovicích prezentuje do 16. li-
stopadu výstavu, pøestavující dosavadní
výzkum pracovníkù Ústavu pro studium
totalitních re�imù, zalo�ený na rozhovo-
ru s pamìtníky a novì objevených doku-
mentech NKVD. Více informací o ak-
cích v dal�ích objektech naleznete na
stránce www.10hvezd.cz.

KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 11. øíjna od 17.00: Ohlédnutí IV. � ver-
nisá� výstavy obrazù Lojzy �tyndla.
! 18. øíjna od 15.00: Odpoledne s klaví-
rem � skladby klasikù uvádí a hraje
prof. Libor Nováèek.
! 31. øíjna od 10.30: Beseda s Evou Ko-
sákovou � o cestì k malování a �idovské
tradici. 
! Výstavy: Deset let Hagiboru � foto-
grafie; Co se do Obecních novin neve�lo
� fotografie Petra Balajky; Telavivské la-
vièky � fotografie Pavlíny Schultz.

KKL-JNF
! S pøáním Nového roku 5779 bych vám
jménem Èeského výboru KKL-JNF chtì-
la vøele podìkovat za v�echny dosud do-
�lé pøíspìvky na revitalizaci Masarykova
lesa v Izraeli. Zvlá�tì dìkuji panu Milanu
Heinovi, øediteli Divadla Ungelt, který
vìnoval výtì�ek z prvního leto�ního
pøedstavení právì na Masarykùv les.

V prùbìhu øíjna pojede do kibucu Sa-
rid první skupina dobrovolníkù na èi�tìní
stávající �d�ungle� od náletù apod. Dou-
fáme, �e se nám dùstojnì podaøí obnovit
les v plné kráse, tak jak byl zalo�en na�i-
mi pøedky v roce 1930.

Zo�a Vyoralová (zosa@email.cz)

SEZNÁMENÍ
! Najdu mu�e pro pøátelský, trvalý
vztah? Jsem z Hradce Králové, plno�tí-
hlá, bruneta, 65/168, klidné vyrovnané
povahy, hledám mu�e ve vìku 60 a více
odkudkoliv. Odpovìdi, prosím, zasílejte
do redakce Rch.
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�NO BRATISLAVA
V októbri oslávia narodeniny: pani MUDr.
Yvonna Farská � 88 rokov; pán Ing. Jaro-
slav Franek � 72 rokov; pani Mária Incze-
ová � 80 rokov; pani Elena Krajèovièová
� 70 rokov; pani Helena Krivová � 72 ro-
kov; pán Jozef Nasch � 65 rokov; pani
Viera Rybárová � 65 rokov; pán Prof.
Ing. Juraj Stern � 78 rokov; pani Alena
Strapková � 75 rokov; pani JUDr. Marian-
na �iroká � 86 rokov, a pani Eva �kamlo-
vá � 70 rokov. V�etkým jubilantom praje-
me pevné zdravie a spokojnost�.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
V auguste zomrela dlhoroèná èlenka �NO
Bratislava, pani Veronika Kosíková.

Zichrona livracha!

�O BRNO
V øíjnu oslaví své narozeniny pan Vít
Barto�, nar. 21. 10. � 55 let; paní Genové-
va Dostálková, nar. 29. 10. � 68 let; paní
Kateøina Králová, nar. 4. 10. � 42 let; paní
Sandra Látalová, nar. 3. 10. � 32 let; pan
Radek Maník, nar. 14. 10. � 51 let; paní
Miriam Navrátilová, nar. 15. 10. � 48 let;
pan Michael Pelí�ek, nar. 9. 10. � 38 let;
paní Marie Sudová, nar. 9. 10. � 79 let,
a paní Susana Urbanová, nar. 6. 10. � 85 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Eva Erbe-
nová, nar. 24.10. � 88 let; pan Ing. Franti-
�ek Fendrych, nar. 24.10. � 66 let, pan Jaro-
slav Achab Haidler, nar. 13.10. � 60 let; pan
Ing. Jiøí Vejvoda, nar. 12. 10. � 68 let, a paní
Tereza Vejvodová, nar. 3. 10. � 30 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Ladislav
Guttman, nar. 7.10. � 64 let, a paní Magda-
lena Swinkelsová, nar. 24.10. � 92 let. Pøe-
jeme jim v�echno nejlep�í do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v ok-
tóbri slávia sviatok narodenín: pani Kata-
rína Barkányiová � 65 rokov; pán Ing. Eu-
gen Blau � 78 rokov; pani MUDr. Hedviga
Forbátová � 68 rokov; pán Tomá� Gregor
� 67 rokov; pán Alexander Malý � 66 ro-
kov; pán Ing. Vladimír Jakubík � 72 ro-
kov; pán JUDr. Pavol Sitár � 72 rokov;
pán Ing. Tomá� �tark � 71 rokov; pani
PhMr. Zuzana Szántová � 92 rokov; pani
MUDr. Katarína �alamonová � 65 rokov,
a pán Tibor �imonoviè � 66 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V øíjnu oslaví narozeniny sleèna Ester
Adamová, nar. 5.10. � 20 let, a pan Walter
Wiener, nar. 27.10. � 90 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V øíjnu oslaví �ivotní jubileum: pan Pavel
Buxbaum, nar. 4.10. � 63 let; paní Al�bìta
Dostálová, nar. 11.10. � 82 let, a paní Hel-
ga Smékalová, nar. 28.10. � 88 let. Pøeje-
me jim v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V záøí oslavila narozeniny paní Vìra Vaò-
ková, nar. 23. 9. � 91 let.

V øíjnu oslaví narozeniny: paní Dana
Jeøábková, nar. 2.10. � 79 let; paní Bc.
Anastázie Osíèková, nar. 20.10. � 72 let;
pan Vladimír Svìtel, nar. 20.10. � 70 let;
pan Robert Dvoøák, nar. 15.10. � 48 let,
a pan Samuel Tesaø, nar. 29.10. � 17 let.
Pøejeme jim v�echno nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V mìsíci øíjnu oslaví narozeniny: pan
Mgr. Michal For�t � 55 let; pan Ing. Miro-
slav Lederer � 71 let; pan MUDr. Vilém
Lederer � 76 let; pan Jan Stadler � 80 let,
a paní Alena Popperová � 86 let. V�em ju-
bilantùm pøejeme v�e nejlep�í, hodnì
zdraví, �tìstí a lásky. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Otto Becker, nar. 31.10. � 81
let; paní Helena Dvoøáková, nar. 15.10. �
84 let; pan Tomá� Gichner, nar. 7.10. � 82
let; paní Hana Hornová, nar. 22.10. � 85
let; pan Ev�en Jokl, nar. 22.10. � 86 let;
paní Blanka Klinkeová, nar. 10.10. � 94
let; paní Dagmar Luke�ová, nar. 6.10. � 95
let; pan Zdenìk Makovec, nar. 23.10. � 86
let; paní Viera Marvinová, nar. 28.10. � 96

let; paní Hana Rù�ièková, nar. 8.10. � 82
let; pan Milevoj Slaèálek, nar. 21.10. � 92
let; paní Judita Timplová, nar. 8.10. � 91
let; pan René Walla, nar. 14.10. � 81 let,
a pan Rolf Wiener, nar. 1.10. � 84 let.
Oslavencùm pøejeme hodnì zdraví a spo-
kojenosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 25. záøí 2018 zesnul ve vìku 90 let
pan Arpád Rosenfeld. Se zesnulým jsme
se rozlouèili ve ètvrtek 29. záøí v obøadní
síni Nového �idovského høbitova v Praze,
obøad provedl vrchní pra�ský rabín Da-
vid Peter.

Necht�je jeho du�e vevázána do svazku
vìèného �ivota.

Zichrono livracha!

Hakamat matzeva
Dne 20. záøí byl k prvnímu výroèí úmrtí
odhalen náhrobek paní Prof. Magdalény
Horòanové.

RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci oktober oslavujú svoje �ivotné
jubilea: pani Lilla Libjaková � 66 rokov;
pani Silvia Radóová � 59 rokov, a pani
Anna Sabóová � 68 rokov. Na�im jubilan-
tom prajeme pevné zdravie a spokojnost�. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
Dòa l. septembra 2018 zomrel ná� èlen
MUDr. Tibor Gábor z Ve¾kého Krtí�a vo
veku 91 rokov, bývalý mauthausenský
väzeò. Pohrebný obrad previedol rabín
Mikhail Kapustin na cintoríne v Modrom
Kameni. 

Zichrono livracha!

�O TEPLICE
V øíjnu oslaví své narozeniny pan Vojtìch
Merta, nar. 24.10. � 22 let. Celá teplická
obec mu pøeje hodnì zdraví a osobní spo-
kojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V októbri oslávia narodeniny: paní Eva
�t�astná � 78 rokov, a Ing. Martin Poriez �
69 rokov. Srdeène na�im èlenom gratulu-
jeme a prajeme v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V øíjnu oslaví narozeniny paní Eva Kotr-
bová, paní Dana �aferová a paní Mgr.
Yvone �aferová. Do dal�ích let jim pøeje-
me hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!
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MÍSTO FEDERACE CHABAD
Dlouholeté spory mezi Federací maïar-
ských �idovských obcí Mazsihisz a ma-
ïarskou vládou pokraèují a nabývají na
síle. Vláda oznámila, �e ji� pøí�tí rok
otevøe maïarské muzeum holokaustu
nazvané Dùm osudù. Jeho budova byla
dokonèena ji� pøed ètyømi lety, ale otev-
øení se odkládalo kvùli sporùm o jeho ve-
dení a koncepci. Pøedstavitelé �idovské
federace a izraelského památníku holo-
kaustu Jad va�em toti� na projektu s ma-
ïarskou vládou odmítali spolupracovat.
Vadily jim napøíklad názory historièky
Márii Schmidtové, která prohlásila, �e
nacismus nebyl hor�í ne� komunismus �
tezi, ji� prosazují evrop�tí nacionalisté.
Vztahy mezi maïarskou vládou a fede-
rací se pak pøeru�ily roku 2014 poté, co
vláda odhalila v Budape�ti sochu upomí-
nající na obìti nacistické okupace � so-
chu archandìla Gabriela (znázoròující
Maïarsko), který je napaden orlem
(Nìmeckem). Podle Mazsihisz se vláda
sna�í pokrytecky naznaèit, �e Maïarsko
bylo jen obìtí nacistického Nìmecka
a nikoli i spolupracovníkem. 

Dal�í roztr�ku zpùsobila nedávno vlád-
ní kampaò proti Georgi Sorosovi, americ-
kému multimiliardáøi maïarsko-�idov-
ského pùvodu, jeho� souèasná maïarská
vláda naøkla z plánu zaplavit Evropu
uprchlíky. Federace proti ní protestovala
a obvinila vládu z antisemitismu. Jen�e:
Federaci v jednání s vládou nahradilo
hnutí Chabad (a jím novì utvoøená organi-
zace EMIH), a to na kampani �nic antise-
mitského nevidí�. Federace Mazsihisz vy-
dala prohlá�ení, v nìm� uvedla, �e EMIH
�nereprezentuje maïarské �idy� a �e
��ádná vláda na svìtì nebude rozhodovat
o tom, kdo bude reprezentovat její men�i-
novou komunitu�.

PREZIDENT V SYNAGOZE
Francouzský prezident Emmanuel Mac-
ron se zúèastnil obøadu k �idovskému
Novému roku ve Velké synagoze v Paøí-
�i. V dobì, kdy zemì pro�ívá vzestup
brutálních antisemitských útokù, symbo-
licky vyjádøil podporu �idovskému spo-
leèenství. Stal se tak první úøadující hla-
vou státu, která nìco takového uèinila.
Èlenové obce prezidenta obdarovali po-
zornostmi, je� obsahovaly v rùzných po-
dobách med (tradièní prvek oslavy svát-
ku Ro� ha-�ana). Kromì prezidenta se
akce zúèastnili i jeho pøedchùdce Nicolas
Sarkozy, starostka Paøí�e Anne Hidalgo-
vá a pøedseda Senátu Gérard Larcher. 

KONEC PODPORY PRO UNRWA
Americká administrativa oznámila, �e pøe-
stává pøispívat na èinnost UNRWA, tedy
Úøadu OSN pro palestinské uprchlíky na
Blízkém východì, která od roku 1949 po-
skytuje humanitární pomoc Palestincùm na
Západním bøehu, Gaze, v Jordánsku, Liba-
nonu a Sýrii. USA dosud poskytovaly tøeti-
nu celkového rozpoètu (èítajícího 1,1 mili-
ardy dolarù) s tím, �e ne v�echny pøíjemce
pomoci lze pova�ovat za uprchlíky. Z to-
hoto rozpoètu se platí i �koly, které pales-
tinské dìti vedou k nenávisti vùèi Izraeli
a vyzývají k boji proti nìmu (viz Rch 2,
9/2017). K tématu viz text na str. 21.

KONEC PODPORY PRO �KOLY
Belgie pøeru�ila vztahy s palestinským mi-
nisterstvem �kolství. Ve vládním prohlá�ení
se øíká: �Dokud budou názvy �kol oslavo-
vat terorismus, Belgie nebude spolupraco-
vat s palestinským ministerstvem �kolství
a nebude pøispívat na stavbu jeho �kol.�
V loòském roce Belgie zmrazila 3,8 milio-
nu dolarù, plánovaných na stavbu palestin-
ských �kol poté, co jedna �kola na Západ-
ním bøehu, její� stavbu podpoøila, byla
pøejmenována po teroristovi, který zabil �i-
dovské civilisty. Ji� roku 2013, pøejmeno-
vali Palestinci �kolu v Hebronu (té� vybu-
dovanou díky belgické pomoci) po D.
Mughrabím, který se roku 1978 podílel na
vra�dì 38 civilistù, z toho 13 dìtí.

NOVÁ JMÉNA ULIC 
Radnice tuniského pøístavu Súsa, v nìm�
pøed tøemi lety zaútoèili islám�tí teroristé

a zabili desítky civilistù, pøejmenuje ètyøi
ulice po význaèných místních �idech.
V zemi nyní �ije asi 1700 lidí �idovského
pùvodu (pøed rokem 1948 to bylo 140 tisíc)
a antisemitismus a protiizraelské projevy se
jí rozhodnì nevyhýbají. Souèasnì se v�ak
vláda sna�í dávat na odiv své �idovské pa-
mátky, pøedev�ím prastarou synagogu na
ostrovì D�erba. Po nìkolika teroristických
útocích je nyní pod pøísnou policejní ochra-
nou, ale veøejnosti pøístupná.

ACOM PROTI BDS
�panìlský soud zru�il naøízení radnice
mìsta Ayamonte na západì Andalusie,
která loni v kvìtnu rozhodla, �e nebude
spolupracovat s �ádnou izraelskou fir-
mou èi asociací. Soudní jednání vyvola-
la organizace Acom, která tímto zpùso-
bem bojuje s hnutím BDS, propagujícím
bojkot Izraele a ve �panìlsku silnì spja-
tém s levicovou populistickou stranou
Podemos. Dosud se podaøilo zvrátit roz-
hodnutí ve 35 pøípadech.

14,7 MILIONU
Dle statistických údajù, které poskytl pro-
fesor S. Della Pergola z Hebrejské univer-
zity v Jeruzalémì, �ilo na Nový rok 5779
na zemi 14,7 milionu lidí �idovského pù-
vodu. V Izraeli �ije 6,6 milionu (loni to
bylo 6,5), plus dal�ích 400 tisíc obèanù po-
bývajících zde na základì zákona návratu.
Ze zemí diaspory �ije nejvy��í poèet �idù
v USA (5,7 milionu), dále ve Francii (453
tisíc), v Kanadì (391 tisíc) a v Británii
(290 tisíc). V arabských a muslimských
zemích to je celkem 27 tisíc. 

(am, ztis.cz)
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Synagoga El Griba na D�erbì, 1995. Foto archiv.


