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TRYZNA ZA RODINNÝ TÁBOR
Pøedsednictvo Terezínské iniciativy zve
do Pinkasovy synagogy v Praze na tradièní vzpomínkové setkání k 75. výroèí
vyvraždìní rodinného tábora v OsvìtimiBøezince. Pøijïte uctít památku svých
blízkých v pátek 8. bøezna v 10 hodin.
UKONÈENÍ PARTNERSTVÍ
Na tradièní každoroèní terezínskou tryznu nebude Památník Terezín již nadále
zvát šéfa Èeského svazu bojovníkù za
svobodu Jaroslava Vodièku a ÈSBS se
už nebude na pøípravì tryzny podílet.
V rozhovoru pro zpravodajství Forum24
øeditel památníku Jan Roubínek sdìlil, že
„z pohledu Památníku Terezín a partnerù
terezínské tryzny mùžeme považovat záležitost partnerství s ÈSBS za vyøízenou“.
Dodal ovšem, že øadoví èlenové ÈSBS,
stejnì jako bývalí vìzni a bojovníci, kteøí
nejsou ve svazu organizováni, budou
v památníku nadále vítáni, nebot’jejich
hrdinství v dobì války si nesmírnì váží.
Roubínek v témže rozhovoru zdùraznil,
že pozvánku na tryznu nikdy neobdržel
ani Tomio Okamura èi nìkdo ze èlenù
SPD a rovnìž ji nikdy ani nedostane.
„Pokud se však rozhodne Národní høbitov v dobì konání tryzny navštívit, nemohu mu v tom bránit. Jeho výroky
a prohlášení nìkterých èlenù jeho hnutí
popírající romský holokaust jsem již
v lednu 2018 veøejnì odsoudil. Nemohu
však a nechci se ujímat role vyhazovaèe,“ dodal øeditel.
ztis
DEN HOLOKAUSTU V SENÁTU
Již poètrnácté se v pátek 25. ledna uskuteènilo ve Valdštejnském paláci v Praze
vzpomínkové setkání pøi pøíležitosti
Dne památky obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti. Setkání uspoøádaly Federace židovských obcí
v ÈR a Nadaèní fond obìtem holokaustu ve spolupráci s Kanceláøí Senátu Parlamentu ÈR. Záštitu nad ním pøevzal
pøedseda Senátu Jaroslav Kubera. Ten
ve svém úvodním projevu øekl: „Antisemitismus je snaha pøenést zodpovìdnost, vinu na nìkoho jiného a jeho za to
trestat. Proto se vždy ostøe stavím se
svými kolegy proti projevùm antisemitismu, at’ ho provádìjí v rámci vládní
politiky v Teheránu èi v Irsku nebo
u nás doma.“ V písemné zdravici oslovil
shromáždìní pøedseda vlády ÈR Andrej
Babiš. Projev pøednesl bývalý vìzeò nacistického tábora Osvìtim-Bøezinka Jiøí
Fišer, který ve svém osobním poselství
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požádal, abychom „nemlèeli a v zárodku odhalovali všechny projevy intolerance, antisemitismu, rasové nenávisti
i omezování svobody“. To podle dalších
øeèníkù stále platí – i když se jedná o takové projevy ve virtuálním svìtì. ztis
RODNÝ DÙM V BYTÈI
Zastupitelé ve mìstì Bytèa na severozápadì Slovenska zabránili tomu, aby
pøíznivci prezidenta váleèné profašistické
Slovenské republiky Jozefa Tisa koupili
èást jeho rodného domu. Panují obavy, že
na místo by se mohli sjíždìt sympatizanti
katolického knìze a politika, který byl
spoluodpovìdný za deportace a smrt desítek tisíc slovenských Židù. Na svých internetových stránkách o tom informuje
portál Aktuality.sk. Èást domu, kde se
Tiso v roce 1887 narodil, vlastní mìsto,
èást patøí Slovenskému dìjepisnému
spolku. V jeho èele stojí historik Pavol
Demjaniè, který se øadí mezi stoupence
fašistické Slovenské republiky. V minulosti kandidoval do parlamentu za krajnì pravicovou Lidovou stranu Naše Slovensko. V den výroèí vzniku první
Slovenské republiky, které pøipadá na
14. bøezen, Demjaniè organizuje v èásti
Tisova rodného domu v Bytèi vzpomínkové akce. Zastupitelé prodej druhé èásti ve ètvrtek jednohlasnì zamítli.
ez
1 plus 1 > 2
Ve dnech 21.–24. února 2019 se konal
v areálu holešovického Výstavištì v Praze již 28. roèník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu Holiday World. Jde
o nejvýznamnìjší akci svého druhu nejen v Èeské republice, ale i v regionu
støední Evropy. I letos se na veletrhu
pøedstavil témìø celý svìt. Nechybìly
národní turistické centrály tradièních
evropských zemí ani vzdálených destinací z Ameriky, Asie èi Afriky. Novinkou letošního veletrhu je propojení s ve-

letrhem Památky – Muzea – Øemesla,
který pøedstavil nejzajímavìjší památkové objekty Èeské republiky vèetnì
památek církevních. Záštitu nad touto
výstavou pøevzalo Ministerstvo kultury
ÈR. V rámci propojení dvou veletrhù
tak došlo k logické synergii mezi památkami, cestovním ruchem a turistikou.
Na veletrhu pøedstavily své obnovené
památky i Federace židovských obcí
v ÈR, Židovská obec v Praze a Památník Terezín.
ks
DÁMA A RYTÍØ
ÈESKÉ KULTURY
Rytíøem èeské kultury dnes byli jmenováni in memoriam zpìvák Karel Kryl,
historik Zdenìk Kalista a scénograf
Bedøich Barták. Ocenìní získali také
spisovatel František Šedivý, dirigent Libor Pešek a dramatik a vrchní zemský
rabín Karol Sidon. Titul Dáma èeské
kultury patøí spisovatelce a pamìtnici
holokaustu Erice Bezdíèkové a spisovatelce Helenì Havlíèkové, cenu in memoriam dostaly sestry malíøky Kvìta a Jitka
Válovy. Ocenìní se pøedávaly ve Vinohradském divadle v Praze v pøedveèer zahájení festivalu proti totalitì Mene Tekel.
Ceny dostávají lidé, kteøí se nikdy ve
svém obèanském životì ani v umìlecké
tvorbì nezpronevìøili nejvyšším mravním
zásadám, jak uvádìjí poøadatelé. Udílí je
festival spolu s ministerstvem kultury. Je
potìšitelné, že letošního roku pøevzali
ocenìní hned dva výrazní zástupci židovské komunity v Èeské republice.
tk
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Len málo trendov uplynulých troch desat’roèí je nato¾ko vidite¾ných a zároveò popieraných, ako nárast antisemitizmu. Prehliadaných nie preto, lebo sa tomu termínu
politické elity èi médiá vyhýbajú. Nevyhýbajú sa, vidia trend a vedia ho aj pomenovat’. Dôkazom je aj táto konferencia.
Avšak elity aj média, až na výnimky, sa
zdráhajú naklonit’nad priepast’, ktorú antisemitizmus predstavuje, a uvidiet’ v bezodnej håbke nenávisti ve¾a z toho, èo èlovek nechce pripustit’ani sám pred sebou.
Preto to popieranie.
V západnom svete je najbežnejší spôsob, ako popriet’patologickú jedineènost’
fenoménu antisemitizmu, priradit’ ho do
širšej kategórie rasizmu. Rasizmus
je bežným hriechom väèšiny ¾udských kmeòov a z rasizmu možno
obvinit’každého, aj Židov. Absurdným vrcholom tejto kamufláže podstaty antisemitizmu bola Svetová
konferencia proti rasizmu, ktorú organizovala OSN v Durbane roku 2001. Tá sa
zvrhla v réžii antisemitských mimovládnych organizácií, za väèšieho èi menšieho
súhlasu ve¾kej èasti reprezentantov demokratických štátov, na orgie antisemitizmu,
v ktorých bol štát Izrael obvinený z rasizmu, apartheidu, zloèinov proti ¾udskosti,
a v jeho zastúpení aj Židia ako takí, z antisemitizmu. Nebolo to krátkodobé kolektívne medzinárodné pominutie zmyslov,
bola to predzvest’trendu, o ktorom tu dnes
rokujeme.
Toto nás privádza k druhému manévru,
ktorým sa antisemitizmus kamufluje – celý
problém skryt’, reinterpretovat’, legitimizovat’a redukovat’na kritiku Štátu Izrael. To je
stratégia, ktorá umožòuje jednoduchým ¾uïom, ktorí antisemitizmus nasávali už v rodine, rovnako aj príslušníkom intelektuálnych elít, ktorí sa ním infikovali na ktorejsi
univerzite, zaujat’pózu spoloèenskej morálnej autority a zároveò zostat’do morku kostí antisemitami. Umožòuje im tiež vôbec sa
neobmedzovat’ vo verbálnych prejavoch
svojej nenávisti, ktorá je v skutoènosti
o dve tisícroèia staršia ako moderný Štát
Izrael.
HERZL SA MÝLIL
Po skúsenostiach s vražednými vlnami antisemitizmu koncom 19. storoèia èi s Dreyfusovou aférou dospel Teodor Herzl a jeho
supútnici k presvedèeniu, že príèinou antisemitizmu je absencia vlastného štátu Židov. Herzl veril, že antisemitizmus zmizne
založením židovského štátu. Dnes je zjavné, že sa hlboko mýlil – po vzniku štátu
Izrael antisemitizmus nezmizol, ale práve
naopak, nadobudol rozmery pandémie trvajúcej už dlhé desat’roèia. Je fakt, že

v dnešnej dobe, spolu s kamuflovaním tejto starobylej nenávisti ako kritiky Štátu Izrael, ve¾a ¾udí verí a tvrdí, že antisemitizmus zmizne, keï zmizne štát Izrael, ktorý
je v ich oèiach predsa jeho príèinou. Niektorí by radi dodali, že istotu by zabezpeèilo, keby zmizli spolu s ich štátom aj samotní Židia. To je, samozrejme, hlboký
a tragický omyl.
Britský historik Paul Johnson opísal antisemitizmus ako formu ochorenia ¾udskej
mysle, napísal: „Zdá sa, že nedáva (antisemitizmus) o niè viac zmyslu, ako povedzme dáva zmysel malária èi meningitída.
V celých dejinách je t’ažké nájst’ jediný
prípad, kedy bola vlna antisemitizmu vy-

Cenou, ktorú Európa zaplatí za tmel antisemitskej nenávisti, bude strata schopnosti reálne vnímat’ svet. Nenávist’ k Židom je prekurzorom násilia, ale nie iba na
Židoch. Európa je tehotná násilím. Zdie¾aná nenávist’ je èasto jediným dôvodom,
preèo sa ¾udia vzájomne vyh¾adávajú.
Práve pre ingredienciu nenávisti majú,
okrem fanatických hnutí èi xenofóbnych
politických strán, aj konšpiraèné teórie
takú magickú moc prit’ahovat’¾udí.
Bezpeènostná situácia v celej Európe sa
z nášho židovského poh¾adu výrazne zhoršuje. Pred každým miestom, kde sa zíde
viac ¾udí, musia stát’ozbrojené stráže, nakupovanie v supermarkete, návšteva múzea
èi koncertu sa môže kedyko¾vek
zmenit’ na krviprelievanie. Navyše,
európsky antisemitizmus dostal v posledných rokoch výraznú posilu – islamský antisemitizmus, ktorého nositelia sú súèast’ou migraèných vån
smerujúcich na náš kontinent. Tento fenomén je možné zhrnút’do jedenej vety: Moslimovia prichádzajú, Židia odchádzajú. Vo
Francúzsku, Švédsku, Ve¾kej Británii, Belgicku ale aj v iných krajinách, sa historické židovské štvrte vyprázdòujú. V školách je na vzostupe antisemitizmus a to
najmä zo strany žiakov vyznávajúcich
prísne formy islamu. Dochádza aj k nárastu salafizmu, prièom antisemitizmus je
jeho súèast’ou. Židovské deti sú kvôli
bezpeènosti nútené opúšt’at’verejné školy.
V mnohých európskych mešitách sú militantné protižidovské kázania, web Middle
East Media Research Institue dokumentuje
desiatky mešít, v ktorých sa takto šíri militantný antisemitizmus, ale štátne orgány nijako nezasahujú.
Nemôžeme podceòovat’tradièný pravicový antisemitizmus, ale mnohé prejavy
dnešného antisemitizmu vychádzajú
z prostredia európskej ¾avice, ktorá sa
snaží antisemitizmus maskovat’ antisionizmom. V týchto antisemitických postojoch sa ¾avica spája s islamistami, ktorí
popierajú práva žien, slobodu vyznania
a všetky práva hlásané práve ¾avicou. ¼avicovú rétoriku boja proti sionizmu si
rovnako osvojili aj neonacisti a fašisti.
Poslanci slovenského parlamentu za Kotlebovú stranu sa prejavujú množstvom
„antisionistických“ a niekedy aj otvorene
antisemitských prejavov, statusov, èlánkov a hesiel. V skvelej zhode s militantným islamom, ktorý síce salónne kritizujú, ale v skutoènosti s ním solidarizujú.

NÁRAST
ANTISEMITIZMU
volaná skutoènou hrozbou zo strany Židov
(v kontraste s tou, ktorá existovala iba
v predstavivosti).“
Antisemitizmus zohráva deštruktívnu
úlohu v živote ¾udských spoloèenstiev, èi
už lokálnych komunít, alebo národov. Nenávist’má silu spájat’¾udí do komunít a davov a v tomto smere neexistuje nenávist’
úèinnejšia ako antisemitizmus. V reálnom
svete, a ešte viac vo virtuálnom svete internetu a sociálnych sietí, vznikajú spoloèenstvá prepojené jediným rozpoznate¾ným
motívom – nenávist’ou k Židom.
¡
ZDIE¼ANÁ NENÁVIST
Pokia¾ pre takéto spoloèenstvo ktoko¾vek
reprezentuje iný názorový svet, ako je
spoloèenstvu vlastný, je oznaèený za Žida
bez oh¾adu na to, èi ním je, alebo nie je.
Napríklad extrémna pravica vidí Židov
ako židobo¾ševikov zodpovedných za komunizmus, naopak komunisti vidia Židov
ako nosite¾ov imperializmu, ktorí riadia
finanèný systém sveta. Odporcovia migrácie tvrdia, že ju organizujú Židia, moslimovia tvrdia, že v emigrácii im Židia bránia. Mohol by som uviest’mnoho takýchto
protichodných tvrdení. A samozrejme pre
všetky typy konšpirátorov sú Židia priam
nenahradite¾ní. Konšpiraèná teória sa bez
nenávisti nezaobíde, stratila by bez nej
prít’ažlivost’. Hitler potreboval Židov ako
cie¾ nenávisti, inak by sa konšpiraèný svet
nacizmu zrútil. Ako sa ukazuje, nacizmus
na svoje návraty už nepotrebuje Hitlera, tá
nenávist’ a jej moc prit’ahovat’ a spájat’ si
vystaèí. Manipulátori a autokrati tohto
sveta potrebujú na udržanie svojej moci
svet konšpirácií, pretože na òom stojí
a padá ich mágia, ktorou udržujú davy
v hypnotickom stave,

Èast’ príspevku predsedu ÚZ ŽNO Igora
Rintela predneseného 6. februára 2019 na
konferencii venovanej boju proti antisemitizmu v rámci krajín OBSE. (Krátené)
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SEDM SVÌTEL DUŠE
(PARŠAT VAJAKHEL)
V oddíle Truma dal Bùh Mošemu detailní
pøíkazy ke stavbì svatostánku, vnitøního
pøíbytku a zaøízení svatynì. Zvláštní pozornost pøi tom vyvolává text týkající se
menory a jejího uspoøádání až po její lampy. Na jeho závìr Bùh Mošeho vyzve:
„Dívej se a dìlej vše podle jejich pøedlohy,
již je ti ukázána na hoøe!“ Raši k tomu
øíká, že „Mošemu bylo zatìžko pochopit
dílo menory, dokud mu Svatý, buï požehnán, neukázal ohnivou menoru“, jak je to
uvedeno v traktátu Menachot 28a: „Tøi
vìci byly pro Mošeho tìžké k pochopení,
takže mu je Svatý, buï požehnán, musil
ukázat prstem, a to i v pøípadì menory,
protože je psáno: Toto je dílo menory,“
s ukazovacím zájmenem. Rabi Akiva to
v midraši Šemot raba zdùvodòuje dùrazem
na význam slov mikša hi, jež vyvracejí výklad, že by zlatá menora mìla být sestrojena z jednotlivých dílù. Mikša hi znamená,
že má být vytepána z jednoho valounu zlata a její základna, ramena a kalichy, poupata a kvìty z ní mají vyrùstat jako ze skuteèného mandlovníku.
Že Mošemu bylo z nejtìžšího, min kaše,
pochopit dílo menory, vyplývalo ze samotného principu. Proto mu podle midraše Sifre, Svatý, buï požehnán, øekl: „Vezmi valoun zlata, hoï jej do ohnì a vyjmi a ona se
udìlá sama, ponìvadž je øeèeno, že její kalichy, poupata a kvìty budou z ní.“ Tím spíše
je pozoruhodné, že Bùh stavbu svatostánku
vèetnì menory svìøil Becalelovi, a on, jak
se píše v oddíle Vajakhel, „udìlal všechno
tak, jak Hospodin pøikázal Mošemu“ (2M
38,22). „Svícen z ryzího zlata udìlal z jednoho kusu, jeho základnu a každé jeho rameno, a z nìj vystupující kalichy, poupata
a kvìty atd., vše vytepáno z jednoho kusu
ryzího zlata. A udìlal sedm jeho lamp a jeho
kleštièky a lopatky také z ryzího zlata, z valounu ryzího zlata udìlal svícen i se vším
jeho náèiním“ (2M 37,17–24). Proto øekl
Moše synùm Jisraele: „Hospodin povolal
jmenovitì Becalela, syna Uriho, Churova
syna z Jehudova kmene. Naplnil jej (jeho
srdce) Božím duchem, moudrostí, rozmyslem a znalostí každého øemesla. A schopností myslit myšlenky, aby dìlal se zlatem,
se støíbrem a s mìdí.“
Tomu, proè byl Becalel vybrán, napovídají i jména jeho pøedkù. Pøednì byl synem Uriho, „mého ohnì“, a ten byl synem
Chura, jenž „byl vytržen“ ze spoleèenství
živých, ponìvadž se vzpíral zhotovit lidu
zlatého býèka. Toho, kterého pak udìlal
Mošeho bratr Aharon, když hodil sebrané
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Menora, kresba Mark Podwal.

zlaté ozdoby do ohnì a vyšel z toho býèek.
Ne náhodou to také byli tito dva, Aharon
a Chur, kdo každý z jedné strany podpírali
Mošeho paže, když žehnal Izraeli pøi válce
s Amalekem. Jeden byl pak zabit, protože
se z báznì Boží vzpíral udìlat, co druhý
udìlal z lásky k míru. Pokud jde o samotného Becalela, jeho jméno je v traktátu Berachot 55a vykládáno jako be-cel el, tj. ve
stínu božím, a rabi Jehuda k tomu pøipojuje ústní tradici, podle níž „umìl kombinovat písmena, jimiž byla stvoøena nebesa
a zemì“, protože je psáno (Pø 3,19), že
„Hospodin založil Zemi moudrostí, rozmyslem ustanovil nebesa a jeho poznáním
byly proniknuty propasti“. Jestliže chápeme moudrost jako božskou intuici, rozmysl, bina nebo tvuna je schopnost z ní
vyvozovat zákonitosti, a daat, poznání
nebo znalost, vede k uchopení konkrétního
problému z nejvyšší blízkosti. Proto je dáván daat v pøípadì umìleckého díla do pøímého vztahu k materiálu, s nímž umìlec
pracuje.

To, co v pøípadì vytvoøení menory
z jednoho kusu zlata bylo pro Mošeho tìžkým oøíškem, vyøešil Becalel pøirozenì,
protože k tomu byl nadán a byl schopen
„myslit myšlenky“, totiž myšlenky Boží.
Výpoèet, že mu v dobì stavby svatostánku
bylo teprve tøináct let, proto neudivoval.
Dokonce byl i schopen uèit jiné, jak s tímto nadáním zacházet. Díky svému božskému nadání pronikl k podstatì vìci a vìdìl,
že je nutné vrhnout materiál do metafyzického ohnì slov, kterými Bùh dílo menory
Mošemu popsal.
Pøesto se domnívám, že hlavní problém
menory byly lampy. Bùh totiž Mošemu pøikázal: „Udìlej sedm jeho lamp, a on jeho
lampy vyzvedne tak, aby osvìtloval protìjšek jejích tváøí“ (2M 25,37). K tomu øíká
Raši, že se pøíkaz, aby vyzvedl lampy tak,
že osvítí protìjšek tváøí menory, netýká veleknìze, ale Becalela. Že „udìlá hubièky
šesti lamp na vrcholku ramen, vycházejících z jejích stran okolo prostøedního tak,
aby jejich svìtlo svítilo odtud i odtud ke
støednímu, jenž je tìlem menory,“ a Mošemu to bylo tak tìžké k pochopení, že mu
Bùh musil ukázat ohnivou menoru shùry.
Raši si musel být vìdom, že je to v rozporu s tím, co je psáno v oddíle Behaalotcha (4M 8,1), kde Bùh Mošemu pøikazuje:
„Povìz Aharonovi a øekni mu: Budeš-li
zvedat sedm tìch lamp, at’tìch sedm lamp
svítí naproti tváøím té menory,“ a jak by
k tomu mohlo sloužit prostøední svìtlo?
Odpovìï na tuto otázku však naznaèuje
už citovaný midraš Sifre. „Budete-li bedliví zapalovat (doslova vyzvedat) pøed mou
tváøí její lampy, ochráním vaše duše ode
všeho zla. Protože je øeèeno: Lidská duše
je Hospodinovou lampou (Pø 20), a duše
jsou pøirovnány k lampì, a je psáno, „budeš-li zvedat ty lampy“.
Jde o to, že šest lamp na vnìjších ramenech má být nasmìrováno k centrální podstatì menory, tj. duši, a tak bude všech
sedm lamp zvedat své svìtlo ke svìtlu ohnivé menory shùry.
Právì to ale chápal Becalel, ponìvadž si
jako umìlec byl vìdom, že pøedlohou
symbolického artefaktu jsou myšlenky.
Paralela mezi zrozením zlatého býèka
z neèistého ohnì „druhé strany“ a zrozením zlaté menory ze svatého ohnì ukazuje,
že naši moudøí hluboce chápali podstatu
umìlecké tvorby, jak její vznešené poslání,
tak smrtelné nebezpeèí, nesmìruje-li duši
vzhùru k jejímu božskému Já. Jak je øeèeno v Davidovì Žalmu 145: „On otevírá
tvou ruku a vùlí sytí každého živého.“
EFRAIM K. SIDON
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KLI JAKAR
Na sedmý den mìsíce adar pøipadá 400.
výroèí úmrtí významného rabína Efrajima Šloma Lunèice (1550–21. 2. 1619),
øeèeného Kli jakar. Poté, co pùsobil jako
hlava ješivy ve Lvovì, stal se vrchním
rabínem v Praze. Pražské židovské spoleèenství a celý židovský svìt mu vdìèí
za mnohé: byl inspirující øeèník, který
se soustøedil na ochranu prostých a chudobných lidí. Roku 1618 nechal napsat
na stìny Staronové synagogy citát od
rabína Jose ben Halafty z traktátu Bava
Batra. Je tam dosud a praví: „Ten, kdo
praví amen, je vìtší než ten, kdo žehná“
(Brachot 53b). Za nìkolik mìsícù po
vepsání citátu rabín Lunèic zemøel.
Prostøednictvím svého slavného komentáøe k Tóøe Kli jakar (Vzácná nádoba) vykládá rabín Lunèic, jak nás Tóra
uèí chovat se k ostatním, pøedevším
k chudým, spravedlivì. Lunèicùv komentáø umožnil zprostøedkovat dùležité morální lekce jednoduchým výkladem textu,
což bylo pro tehdejší dobu nìco pøelomového. Majetní lidé získávali prestiž z penìz, které pùjèovali na úrok chudobným.
Skuteènou odmìnu za velkorysost však
mìli dle vrchního rabína oèekávat nikoli
v podobì moci v tomto svìtì, ale v duchovní odmìnì ve svìtì pøíštím.
Mezi touto myšlenkou a citátem na stìnách Staronové synagogy existuje souvislost. Jednoduchý výklad tohoto výroku
øíká, že chvála Hospodina není úplná,
aniž by ho ostatní potvrdili, stejnì jako
smlouva, která je neplatná bez podpisù
svìdkù. Proto ten, kdo odpovídá amen,
èiní více, než èlovìk, který by sám pronesl požehnání. Ale je možné, že rabín
chtìl poukázat na to, že výrok platí pøedevším pro tehdejší pøedstavitele komunity?
Z komentáøe ke Kli jakar víme, že autor
mìl k vedení tehdejší obce výhrady. Výrok
„Ten, kdo praví amen, je vìtší než ten, kdo
žehná“ nezdùrazòuje vedení obce, ale samotné vìøící. Když se spoleènì modlíme
v synagoze, je kantor vyslancem spoleèenství, které ho povìøilo, aby se za nì modlil.
Jakkoli vede modlitby, jeho èinnost by nemìla význam, pokud by na požehnání, která pronáší, neodpovìdìli vìøící amen. Možná to byla narážka na tehdejší obyèejné lidi.
Poskytuje nám však zásadní ponauèení:
èasto máme sklon zdùrazòovat své vlastní
èiny, domnívat se, že zásluhu mají jen vùdci. Lunèiè nám øíká, že to tak není. Skuteèné zásluhy mívají ti, kdo jsou za scénou, nikoli hlavní úèinkující.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – bøezen 2019
adar I./adar II. 5779
Staronová synagoga
1. 3. pátek
2. 3. sobota

7. 3. ètvrtek
8. 3. pátek
9. 3. sobota

14. 3. ètvrtek
15. 3. pátek
16. 3. sobota

20. 3. støeda
21. 3. ètvrtek
22. 3. pátek

veèerní bohoslužba

17.25 hodin

ŠABAT ŠKALIM

VAJAKHEL 2M 35,1–38,20
hf: 2 Kr 12,1–17
mincha
konec šabatu
1. den Roš chodeš adar II.
2. den Roš chodeš adar II.
veèerní bohoslužba

17.00 hodin
18.33 hodin
17.36 hodin

ŠABAT HAFSAKA RIŠONA

PEKUDEJ 2M 38,21–40,38
hf: 1Kr 7,51–8,21
mincha
17.15 hodin
konec šabatu
18.44 hodin
den narození a úmrtí Moše Rabenu šachrit 8.30 hodin
veèerní bohoslužba
17.48 hodin
ŠABAT ZACHOR

VAJIKRA 3M 1,1–5,26
mf: 5M 25,17–19; hf: 1S 15,2–34
mincha
konec šabatu
pùst Esteøin
pøedveèer PURIM
PURIM šachrit (Vysoká syn.)

17.30 hodin
18.56 hodin
4.28–18.46 hodin
18.36 hodin
8.15 hodin

ŠUŠAN PURIM

veèerní bohoslužba
23. 3. sobota

29. 3. pátek
30. 3. sobota

17.59 hodin

ŠABAT HAFSAKA ŠENIJA

CAV 3M 6,1–8,36
hf: Jr 7,21–8,3; 9,22–23
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

17.40 hodin
19.07 hodin
18.10. hodin

ŠABAT PARA

ŠMINI 3M 9,1–22
mf: 4M 19,1–22; hf: Ez 36,16–38
mincha
16.50 hodin
konec šabatu
19.22 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 1. 3. v 17.25 hodin
a 15. 3. v 17.48 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.
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JSEM TAKOVÝ VANDRÁK
Rozhovor s fotografem a bývalým pøedsedou obce v Kolínì n/R

Foto František Èermák.

Harry Farkaš se narodil roku 1947 v Bratislavì, vyrùstal v Dìèínì v rodinì rabína
Dr. Bernarda Farkaše a jeho manželky Charlotty, roz. Jonapové. Roku 1957 byl jeho otec
zatèen, ve vykonstruovaném procesu obvinìn
z ilegální èinnosti a odsouzen; strávil 16 mìsícù ve vìzení. Po propuštìní rodina odešla do
Karlových Varù a roku 1961 do Prahy, roku
1964 požádala o vystìhování do Izraele. Tam
Harry odjel sám, odtud roku 1966 za rodièi do
Nìmecka, kde již zùstal. Vystudoval fotografickou školu, poté zaèal pracovat ve veøejnoprávní televizi WDR jako kameraman. V letech 1977–80 a 1997–2000 byl pøedsedou
Židovské obce v Kolínì n/R. Od pádu komunismu se vrací do rodné zemì, na Biofarmì
Sluneèná na Šumavì založil Galerii Sluneèná,
kde poøádá výstavy. Sám fotografuje a vystavuje, je èlenem sdružení UNFOCUSED.
Pane Farkaši, narodil jste se v Bratislavì, vyrùstal v Dìèínì s vazbami na
Podkarpatskou Rus. Je to tak?
No jo, já jsem od narození takový vandrák.
Ale v Bratislavì jsem se narodil jen proto,
že tam máma mìla starší sestru a byla tam
židovská nemocnice. Naši tenkrát žili
v Dìèínì, kde táta rabínoval už pøed válkou
a odkud musel v roce 1938 utéct. Byl nejstarší z dvanácti dìtí, narodil se v ortodoxní
rodinì v Podkarpatské Rusi, v Jasinì, ale
bohužel jsem se od nìj o jeho dìtství moc
nedozvìdìl. Vím ale, že nìkolik jeho sester
pøežilo holokaust, zatímco z máminy rodiny, která pocházela taky z dvanácti dìtí,
z Prešova, pøežily jen ona a jedna sestra. Otcùv bratr odjel ještì pøed okupací do Palestiny, vstoupil do Irgunu a bojoval proti Britùm. Znal se s Menachemem Beginem,
který mu prý pøišel na svatbu.
Jak na dìèínské dìtství vzpomínáte?
Dìèín mého dìtství, to byli hlavnì Židé
z Podkarpatské Rusi. Pøišli tam za tátou,

pøistìhovaly se i jeho sestry a nìkolik
známých. Otec vystudoval pøed válkou
rabínský semináø v Breslau, dnešní Vratislavi; studoval i orientalistiku v Berlínì,
mìl doktorát. Studoval též v Budapešti.
Za války prošel Osvìtimí a dalšími tábory, ztratil ženu a syna. Matka prošla stejným a možná ještì horším peklem, protože byla v Osvìtimi tøi roky. V Dìèínì pak
spolu zaèali nový život. O tom starém,
hlavnì o válce, mi nikdy nic neøekli.
Táta mìl titul oblastní rabín, takže pùsobil nejen v Dìèínì, ale jezdil po okolních obcích: do Teplic, Ústí, Liberce, do
Mariánských Lázní, kde bylo hodnì pøeživších, ale taky do Karlových Varù a na
další místa, tøeba i do Èeských Budìjovic.
Komunita byla ortodoxní, v synagoze
sedìly ženy na galerii, na kterou vedly toèité schody, jedli jsme košer. Byla to dost
èinorodá komunita, slavili jsme spoleènì
svátky, dìti hrály divadlo. Táta uèil kluky
pøed bar micva. Na trhu jsme kupovali živého kapra, já jsem si s ním pohrál, a v pátek veèer jsem ho mìl na talíøi pøi šabatové veèeøi jako gefilte fiš. Nejedl jsem ho,
protože to byl mùj kamarád.
Mìli jste hodnì pøátel?
Ano, hlavnì židovských. A vzpomínám si,
že dost našich známých byli øemeslníci:
pan Tanenbaum byl sklenáø, bratøi Sternovi
byli krejèí, pan Gross byl øezník. Maminka
byla uèitelka, mìla pøítelkyni, také uèitelku, která pøišla z Mukaèeva, a její syn byl
mùj nejlepší kamarád. Židé se ale museli
pøizpùsobit životu v tuhém komunismu.
Postupnì Židé odcházeli, odjely i tety –
jedna do Izraele, dvì do Ameriky, pak jsme
mìli jednu budapešt’skou tetu, která utekla
v roce 1956 a také skonèila v Americe, stejnì jako další teta, která pøežila válku v Palestinì. Takže jsem mìl spoustu pøíbuzných
v emigraci, ale my jsme byli sami. A když
mi bylo deset, zatkli tátu.
Pøedcházelo jeho zatèení sledování,
výslechy?
Jako rabína ho státní orgány jistì sledovaly. Jezdili jsme èasto do Ústí nad Labem za
pøedsedou tamní obce, myslím, že se jmenoval Goldberger. Když otce zavøeli, obvinili ho z ilegální èinnosti. Pøitom jediné, co
dìlal, bylo, že distribuoval prostøedky, které izraelské velvyslanectví poskytovalo
nemocným a starým lidem, vìtšinou tìm,

kdo pøežili koncentráky a nikoho nemìli.
Spolu s ním zatkli i pøedsedu ústecké obce
a nìkolik dalších židovských èinovníkù.
Dostal dva roky, odsedìl si šestnáct mìsícù, pak ho pustili na amnestii roku 1959.
Nejlepší na tom bylo, že když sedìl, komunisti tu èinnost zlegalizovali, ale celou
skupinu nechali ve vìzení. Když ho pustili,
dostal místo rabína v Karlových Varech.
Chtìli hostùm ze Západu ukázat, jak se tu
Židé mají dobøe.
Jak mluvil o vìznìní?
Nestìžoval si, byl už takový. Když byl
ve vìzení, mìl problémy se žaludkem,
dokonce ho tam operovali. Operaci provádìli vìzni – skvìlí židovští lékaøi.
Mìli jste pak nìjaké problémy s lidmi
v Dìèínì, mohla maminka uèit?
Ve škole uèila dál, hodnì jí podržela jedna
kolegynì, která nebyla Židovka. Problém
nebyl jen v tom, že tátu komunisti zavøeli,
ale taky v tom, že pøedtím se konaly procesy se Slánským a dalšími, a lidi se k tomu
museli vyjadøovat, i v té máminì škole. Pamatuji se, jak matka jednou pøišla za školy,
hroznì rozèilená a øíkala, že v práci „hecujou“ proti Židùm, a totéž øíkala, když chodila na soud s mým otcem. Ale nutno øíct,
že na škole pracoval jako zástupce øeditele
jistý pan Stárek, sice komunista, ale ještì
z pøedváleèné doby, a ten se k ní choval
slušnì, uèila dál. Kdyby se to stalo o pár let
døív, za Stalina, asi by to bylo jinak. Já sám
si na žádné útoky spolužákù nebo uèitelù
nepamatuju.
Byla maminka kurážná?
Urèitì nebyla zakøiknutá. O tom svìdèí
už fakt, že aèkoli pocházela z Prešova
z ultraortodoxní rodiny (její otec byl kantor, navíc kohen), prosadila si, že pùjde
studovat. Tehdy to nebylo bìžné ani
v normálních rodinách, natož v takhle ortodoxních! Vystudovala uèitelský institut,
spolu s ní tam byly ještì tøi Židovky.
Jaký byl váš otec rabín? Psal nìco?
To nemohu posoudit, byl jsem dítì. Psal
kázání, která pponášel v sobotu a na svátky
v synagoze. Když rodièe zemøeli a já jsem
vyklízel jejich byt, našel jsem tyhle deraši.
Vzal si je s sebou do emigrace, takže pro
nìj nìco znamenaly. Ještì jsem je neprostudoval, ale asi to bude zajímavé, protože
vznikaly v komunistickém Èeskoslovensku, takže možná v nich jsou nìjaké narážky. Ale nevím, teprve se tím budu zabývat.
Psal též na rùzná témata do roèenky.
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Co vám utkvìlo v pamìti z Karlových Varù?
Znal jsem tam už z døívìjška bezdìtné manžele, byli jako mùj strýc a teta. On byl mašgiach, zpracovával košer maso a vyrábìl
i párky, pøi tom jsem mu nìkdy pomáhal. Ve
Varech jsem mìl bar micva, což byla velká
sláva se spoustou hostù z rùzných obcí.
Pak mì na prázdniny poslali do Galanty,
abych zažil skuteèný židovský život. Byla
tam praktikující obec se vším všudy, Židé v ní
sice žili primitivnìji, ale blíž k ortodoxním základùm. Zažil jsem tam rituální porážku, šchitu, modlili jsme se a uèili v sobotu dlouho do
veèera, až do hvìzd. Než jsem dostal snídani,
musel jsem si nasadit tefilim a pomodlit se,
a když jsem udìlal v modlitbì chybu, musel
jsem zaèít znovu. Dnes se tomu smìju…

Jak jste to letadlo zmeškal?
Zavøel jsem se na záchodì. Dodateènì se
musím úøedníkùm z Židovské agentury
omluvit… Nejprve jsem jel s lidmi z Èeskoslovenska, cestoval jsem se známými,
pamatuji si pana Spiegela z liberecké obce.
Asi tøi dny jsme zùstali v Neapoli. To bylo
krásné. Pak nás rozdìlili a já a ještì nìjací
rumunští Židi jsme jeli do Bari a odtud vypluli na takové øecké kocábce, bylo mi
strašnì špatnì. Vylezli jsme v Øecku v Pireu, pak se plulo dál, bylo to dobrodružství.
No a v Izraeli jsem vytáhl adresu na strýce,
lidi ze Sochnutu mi dali nìjaký peníze
a posadili mì do taxíku a já jel za strejdou.
Žil jste u nìj?
Kdepak, žil jsem v internátì Alonej Jicchak, kde byly dìti z celého svìta, za tetou a strejdou jsem jezdil o prázdninách

Nakonec jste se dostali do Prahy.
Když zemøel rabín Dr.Gustav
Sicher, táta dojíždìl do Prahy,
a pak mu nabídli i místo. Stìhovali jsme se v létì roku
1961, tehdy se zrovna stavìla
berlínská zeï. Nastoupil jsem
do školy na námìstí Curieových a pak na Gymnázium
Jana Nerudy v Hellichovì ulici. Ještì ve Varech a pak na
základce v Praze jsem zaèal
fotografovat, nauèil jsem
pracovat v temné komoøe
a na gymnáziu jsem pokraèoval. Rodièe mi koupili foManželé Farkašovi s Harrym (vzadu vpravo) v Dìèínì. Foto archiv H. F.
toaparát a pozdìji filmovou
kameru. Mìli pocit, že to je øemeslo, kterým a svátcích. Absolvoval jsem ulpan a jedebych se uživil i ve svìtì. O prázdninách jsem náctou tøídu, necelé dva roky. A pak jsem
brigádnièil v televizi jako pomocný osvìtlo- si uvìdomil, že poøád neumím hebrejsky
tak dobøe, abych odmaturoval, a na souvaè. Pøipravoval jsem se na studia na FAMU.
kromou školu jsem nemìl peníze. Mezitím jsem se dozvìdìl, že naši pøes Vídeò
Uvažovali rodièe o emigraci?
Jistì. Se mnou mluvili o odjezdu do Izraele, emigrovali do Nìmecka, kde otec dostal
což mì zaujalo, protože jsem toho dost vìdìl v Cáchách místo oblastního rabína. Rodiz materiálù, které táta dostával z izraelské èe nesouhlasili, abych v Izraeli zùstal
ambasády. Otec také pøes své kontakty zaøí- sám, nechtìli být bez jediného syna, a tak
dil, abych tam mohl nastoupit do školy. Hod- jsem v létì 1966 odjel za rodièi.
nì jsem èetl a pøedstava, že budu žít v zemi,
kde Židé nìco dokázali a nebyli pronásledo- Další stìhování…
váni, mì lákala. Rodièe podali žádost o vy- Vždyt’ to øíkám, vandrák. V Nìmecku
stìhování, byla s tím spoustu vyøizování, ale jsem absolvoval fotografickou školu
v létì 1964 jsme ho dostali. Abych nepro- v Kolínì nad Rýnem a zaèal jsem pracomeškal zaèátek školního roku, rodièe mì po- vat v televizi, nejprve jako asistent a pak
slali napøed. Jel jsem z Prahy do Vídnì, od- samostatný kameraman. Pøitom jsem
kud jsem mìl odletìt do Izraele, to už bylo poøád fotil, mìl jsem výstavy, rùzné exzaøízené pøes Židovskou agenturu. Jenže já pedice, zákazníky, prodával jsem.
jsem chtìl ještì cestovat, a tak jsem naschvál
zmeškal letadlo a nezbylo, než abych jel vla- Specializoval jste se na nìco?
kem pøes Itálii a pak lodí. Pøesnì to jsem si Na konì. Tedy nejen na konì, ale na jejich
rasy a místa, odkud pocházejí. Zaèal jsem
pøál a obstaral si v už Praze víza.

na jednom místì v Nìmecku, kde žijí v pøírodì na pozemcích nìjakého šlechtice divocí konì, je to tam unikát. Pak jsem jel
tøeba na Shetlandy a fotografoval tamní poníky, pak na Island, kde jsou islandští poníci. Konì mi uèarovali, procestoval jsem za
nimi kus svìta.
A jak jste se v Nìmecku cítil? Pøijel jste
z Izraele, vaši rodièe byli oba pøeživší…
Nejel jsem tam rád, to pøiznávám. Rodièùm
jsem se divil, ale oni mi øekli: „Tohle je jiný
Nìmecko. Demokratický.“ Fakt je, že tam táta
mìl práci, což by se mu v Izraeli asi nepovedlo,
dostali odškodnìní… Do školy jsem nastoupil
v dubnu 1967, v èervnu vypukla šestidenní
válka. Ahned jsem mìl jasno, jaké mám spolužáky. Bylo nás hodnì, z rùzných koutù svìta,
z Izraele jsme byli dva, ten druhý byl Palestinec, ale køest’an z Nazaretu; byli tam samozøejmì Nìmci, Norové, Holanïani, lidi z Indonésie, Peršani, Libyjec. Když vypukla ta válka,
pøi Izraeli stáli Nìmci a vìtšina Evropanù, Peršani se mezi sebou pohádali, Libyjec a Egypt’an hodnì hecovali proti Židùm. Bylo to bouølivý. Za rok jsem spolužákùm vyprávìl
o pražském jaru, pak o sovìtské okupaci…
Vy jste pozdìji pùsobil ve vedení kolínské židovské obce.
No jo, oni potøebovali mladší lidi. Byl jsem v
reprezentaci a dvakrát pøedsedou. Ale v Kolínì je to èestná funkce a pøedsedové jsou tøi,
aby práci zvládli. Když jsme zaèínali ve vedení, obec mìla asi 1200 lidí, hodnì pøeživších,
lidi z Nìmecka a také z Polska, spousta jich
mluvila jidiš. Byli tam i lidi, co pøežili válku
v úkrytu, nebo se vrátili z Izraele.
Rodièe se mezitím pøistìhovali do Kolína, a protože v roce 1968 pøišla vlna Èechoslovákù, mìli kolem sebe spoustu známých. V pøedsálí synagogy, o jejíž
rekonstrukci se zasloužil kancléø Adenauer,
se jednou sešli tehdejší ministr zahranièí
Moše Dajan s nìmeckým ministrem Dietrichem Genscherem, a já jsem tu schùzku
musel organizovat. Po palestinských a levicových teroristických útocích v Nìmecku
jsme vybudovali bezpeènostní vstup. Ale
nejvíc práce bylo v devadesátých letech –
když pøijíždìli ruští Židé.
Nemohli sehnat práci?
Rusové neumìli nìmecky, jejich kvalifikace
se neuznává, byla nezamìstnanost. Hodnì
jsme jim pomáhali. Rozšíøili jsme školku
a pøednostnì jsme pøijímali dìti imigrantù, takže místní prskali. Sehnali jsme uèitelku, aby
uèila dìti ve školce nìmecky, rozšíøili jsme sociální oddìlení.
(pokraèování na str. 17)
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a synagog, názornì podepøená øadou
pøíkladù a schémat. V pøípadì høbitovù rozeznává jejich typologii v rámci
Encyklopedie židovských památek Jaroslava Klenovského
vývoje náhrobkù, pøedkládá jejich výKoncem loòského roku vyšla v nakla- PØEHLED A KLASIFIKACE
tvarné pojetí a užitou symboliku. Dále
datelství Grada Publishing dlouho Kniha se skládá z nìkolika èástí, po si autor všímá ohradních zdí, vývoje
oèekávaná publikace Jaroslava Kle- struèném pøehledu historie židovské- høbitovních budov, jako jsou márnice
novského (nar. 1954 v Brnì) Encyk- ho osídlení Moravy a Slezska násle- a obøadní sínì, a v neposlední øadì vìlopedie židovských památek Moravy dují kratší úseky o separaèních plá- nuje pozornost vegetaci a obnovì
a Slezska. Autor knihy, brnìnský nech židovského osídlení z roku 1727, høbitovních ploch po roce 1989.
architekt, je našim
Každé kapitole
ètenáøùm
jistì
pøedchází peèlivì
známý: problemaprovedená rozklátikou pøedevším
dací mapa, pouze
moravských živ pøípadì høbitovù
dovských nemovise nachází na kontých památek se
ci kapitoly s vhodzabývá už víc než
nìjším rozkladem
ètyøicet let a po
do pravé strany.
roce 1989 se jejich
Z mapové legendy
prùzkumu, rekonvyènívá znaèka
strukci a ochranì
pro „pøechodné
vìnuje profesioobdobí“ (16.–17.
nálnì. V posledstoletí), jak autor
ních tøech desetioznaèuje mezidobí
letích publikoval
mezi støedovìkem
Èást veduty mìsta Hodonína s židovskou ètvrtí a synagogou, 1719.
velké množství
a raným novovìdrobných monografií o památkách židovských podnikatelích a památní- kem, kdy došlo v pøípadì nìkolika lojednotlivých židovských obcí, èetné cích, resp. pamìtních deskách s židov- kalit pouze ke krátkodobému osídlení.
èasopisecké a sborníkové studie, vèet- ským podtextem. V závìru úvodu se Toto oznaèení mùže být pro nìkteré
nì scénáøù dokumentárních filmù, lib- nachází chronologický pøehled exi- ètenáøe matoucí, nebot’uvedený èasoret výstav a stálých i pøíležitostných stence židovských obcí podle autoro- vý úsek je už vyhrazen pro tzv. tradièmuzejních expozic. Podílel se na vých kritérií a struèný statistický pøe- ní období (16.–1. pol. 19. stol.).
opravách øady nemovitostí, vypraco- hled poètu židovského obyvatelstva
vání studií židovských ètvrtí a navrhl v období 1754–1939. Pøehled historie VLASTNÍ ENCYKLOPEDIE
i øadu pamìtních desek.
židovského osídlení je pak podán ještì Jádrem publikace je encyklopedická
Autorova architektonická a urbanis- jednou, a to v podobì chronologické èást, která zabírá úctyhodných 330
tická erudice se uplatnila pøedevším tabulky od prvních písemných zmínek stran velkého formátu a pøedstavuje
v obecnìji pojatých úvodních kapito- v 10. století až po souèasnost.
na 128 moravských a slezských lokalách, vìnovaných stavebnímu vývoji
Pak následuje nìkolik podrobných lit. Každé encyklopedické heslo obodborných pojedná- sahuje v záhlaví kromì souèasného
ní o jednotlivých èeského názvu i historické názvy
typech zkoumaných
nemovitých památek,
a to židovských ètvrtí, synagog a høbitovních ploch. Autor se
jimi zabývá z hlediska urbanistického a architektonického, v rámci
sídelních okrskù rozebírá jejich funkèDolní synagoga v Mikulovì, podélný øez.
ní èlenìní, u synagog pro zmìnu øeší (v nìmèinì a polštinì, pøíp. jidiš
Synagoga v Jiøicích u Miroslavi, 1950.
jejich provoznì-dis- ekvivalent) a zemìpisné zaøazení loa specifickým prvkùm židovských pozièní øešení. Výsledkem je propra- kality (chybí pouze u dvou slezských
ètvrtí, synagog a høbitovù.
covaná klasifikace židovských ètvrtí hesel Frýdek-Místek, Osoblaha a ji-
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ním dochovaných i zboøených domù, desítky dalších
plánkù a prùøezù budov zobrazují polohu, pùdorysy
a stavební strukturu synagog, høbitovù a høbitovních
obøadních síní. V nìkterých pøípadech jsou ilustrace doplnìny snímky z archivních materiálù, napø.
z pozemkových
knih, architektonických návrhù synagog a jiných objektù, dále z knih
synagogálních
sedadel,
pøíp. jsou ilustrativnì doprovázeny peèetìmi jednotlivých židovských náboženských obcí. Hlavní èást
ilustrací však tvoøí nìkolik
set fotografií, názornì dokumentujících dnešní stav
Synagoga ve Strážnici, 1930.
nìkdejších
židovských
rodákù, pøípadnì nabízí ekonomic- ulic a budov (vèetnì interiérù) a jekou mikrohistorii v podobì pøehledu jich stavebních ne/
továren a jiných významných hospo- bo umìleckých dedáøských institucí, na jejichž vzniku tailù, høbitovních
mìly podíl osobnosti z øad židovské areálù i typických
menšiny. Hlavní èást encyklopedic- náhrobkù. Vìtšinu
kých hesel tvoøí velmi podrobný po- souèasných snímkù
pis jednotlivých židovských pamá- zpracoval autor motek, existujících i zaniklých, v poøadí nografie sám a jsou
židovská ètvrt’– synagoga/modliteb- peèlivì datovány.
na – høbitov. V závìru je heslo uza- V pøípadì neexistuvøeno odkazy na další literaturu, vá- jících objektù je pøižící se k historii židovského osídlení pojen
historický
v dané lokalitì.
snímek, jednotnì
pøevedený do sépioILUSTRAÈNÍ MATERIÁL
vého
zabarvení
Významnou složkou knihy jsou ilus- a s nezbytným odtrace, plánky a mapy. Témìø u všech kazem na souèasné uložení snímku.
Seznam zkratek, použitých
v popiscích ilustrací, lze
nalézt na zaèátku publikace, škoda jenom, že úplnì
nesleduje abecední princip,
takže ètenáø musí svou
„zkratku“ èasto hledat až
do konce.
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homoravských Valtic). Hesla jsou
uvedena první písemnou zmínkou se
struèným pøehledem vývoje židovského osídlení do vzniku židovské
náboženské obce nebo modlitebního
spolku. Pak následuje statistický pøehled židovského obyvatelstva na základì výsledkù z oficiálních sèítání
obyvatelstva z let 1880–1930, dále
autor pøedkládá výèet významných

Knížka je doplnìna rejstøíkem nìmeckých názvù
obcí, slovníkem odborných
výrazù z oblasti judaismu
Klenba synagogy v Lipníku, 2009.
a dìjin umìní, výbìrovou
lokalit je pøipojen ideální nebo situaè- bibliografií k problematice židovní plánek židovské ètvrti s vyznaèe- ských památek Moravy a Slezska,

Synagoga v Tøešti, 1998.

pøehledem dùležitých internetových
adres k tomuto tématu a v neposlední
øadì medailonkem autora. Encyklopedie vychází po témìø dvaceti letech od
autorova pøedchozího pøehledu existujících židovských památek na Moravì a ve Slezsku (Židovské památky
Moravy a Slezska, Brno 2001) a po
sedmi letech od reprezentativního
souboru dochované synagogální architektury na území Èeské republiky

Židovská ulice ve Velkém Meziøíèí, 1900.

(Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Èech, Ústí nad Labem
2012). Tato kniha tak pøedstavuje autorùv bilanèní
souhrn
poznatkù a dat
o problematice židovských
ètvrtí, synagog a høbitovù
na
Moravì
a ve Slezsku
a nabízí neocenitelný
zdroj informací pro odbornou i širokou veøejnost
(dp)
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rickým pramenem pro studium židovské samosprávy. Ohlednì této starobylé listiny je zajímavá také okolnost,
Židovské muzeum vydražilo v New Yorku cenné listiny
že odborná literatura ji dlouhá léta poSvìtoznámý aukèní dùm Sotheby´s hojièe z roku 1739 a koneènì plnou kládala za ztracenou.
uspoøádal 19. prosince 2018 v New moc pøedstavenstva pražské židovské
Druhým vydraženým dokumentem
obce z roku 1687. První tøi je plná moc pøedstavenstva Pražské
uvedené listiny navíc po- židovské obce pro právní zastupování
cházely ze soukromé sbír- ve vìci sporu o pozùstalost po Mordeky dr. Richarda Teltschera, chaji Maiselovi, která byla sepsána
známého obchodníka a fi- 2. ledna 1687. Hodnota tohoto rukopilantropa, který proslul su je zcela unikátní, zejména díky
mimo jiné jako zakladatel ucelené dvojjazyèné øadì podpisù jedŽidovského
ústøedního notlivých pøedstavených pražské žimuzea pro Moravsko-Slez- dovské obce v nìmèinì a hebrejštinì.
sko v Mikulovì.
Navíc je pozoruhodným historickým
Židovské muzeum v Pra- dokladem k mnohaletému právnímu
ze se rozhodlo zúèastnit sporu o pozùstalost kdysi nejvýznamnewyorské dražby, protože nìjšího èlena pražské židovské komubohemikální judaika tako- nity, „dvorního Žida“ císaøe Rudolfa
vého významu se objevují II. Mordechaje Maisla.
Plná moc pøedstavenstva pražské židovské obce z roku 1687.
na aukcích zcela ojedinìle
Koneènì poslední zakoupenou listiYorku aukci nazvanou Important Ju- a pøíležitost pro obohacení našich ar- nou je osvìdèení z 26. kvìtna 1739
daica, Including a Distinguished Pri- chivních sbírek tak zajímavými doku- vydané Herschelem Porgesem pro
vate Collection, v níž se dražilo více menty by se s nejvìtší pravdìpodob- Simona Moysese Löbla z Holešova,
než dvì stì židovských stajemuž se umožòuje vykorožitností. V katalogu se
návat lazebnickou a ranmezi nabízenými pøedmìty
hojièskou profesi. Tento
objevily také ètyøi položky
pergamen s krásnou pøivìbohemikálního pùvodu.
šenou peèetí je zajímavým
Jednalo se z hlediska histosvìdectvím o tom, jak pøírického, kulturního a dislušníci židovské komunity
plomatického o mimoøádzískávali v první polovinì
nì
zajímavé
listiny
18. století osvìdèení pro
z období 16.–18. století.
vykonávání lazebnického
Jmenovitì o privilegium
a ranhojièského øemesla.
Maxmiliána z Ditrichštejna
Tøi zakoupené listiny
pro mikulovskou židovpøedstavují
mimoøádné
skou obec z roku 1591,
obohacení archivních sbívrchnostenské privilegium
rek, nebot’judaika takovéLeopolda z Ditrichštejna
ho významu jsou ve fonOsvìdèení o zpùsobilosti k výkonu profese ranhojièe z roku 1739.
pro rabína Davida Oppendech Archivu Židovského
heima z roku 1700, dále osvìdèení ností nemusela dlouhá léta opakovat.
muzea v Praze zastoupena pouze spoo zpùsobilosti k výkonu profese ranV aukci se podaøilo vydražit tøi ze radicky. Jejich historická a kulturní
ètyø nabízených hodnota je pro èeskou židovskou kodokumentù.
munitu nevyèíslitelná. Nákup tìchto
Konkrétnì bylo dokumentù bezpochyby pøispìje
zakoupeno privile- k prestiži Židovského muzea v Praze
gium Maxmiliána u odborné i laické veøejnosti. Dokuz Ditrichštejna pro menty budou po peèlivé restaurátoržidovskou obec ské prohlídce odbornì zkatalogizováv Mikulovì z 1. li- ny a trvale uloženy v depozitáøi
stopadu 1591, kte- Archivu Židovského muzea v Praze.
ré je nejen nejstar- Pøedpokládáme též jejich vystavení
ším dochovaným v rámci krátkodobých výstav èi výroprivilegiem pro bu faksimilií pro nìkteré ze stálých
tuto obec, ale též expozic muzea.
Privilegium Maxmiliána z Ditrichštejna pro mikulovskou židovskou obec z roku 1591.
významným histoTOMÁŠ BÌLOHLÁVEK
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DVACET LET ZECHERU
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Poslední stavební úpravy byly provedeny na poèátku 20. století. Bohoslužebným úèelùm sloužila jako vìtšina
Nadaèní fond pro záchranu židovských památek pøi FŽO v ÈR
èeských synagog až do druhé svìtové
Nadaèní fond Zecher, založený Federa- NE VŠECHNO SE DAØÍ
války. Tøebaže budova znaènì utrpìla
cí ŽO v ÈR pro záchranu židovských Od pøíštího roku bude tedy v rámci novodobými úpravami a zejména nepamátek v Èeské republice v záøí 1999, Zecheru možné zahájit nový projekt. vhodným pováleèným využíváním
vstupuje letos do dvacátého roku své Už pøed nìkolika lety byla pro další jako dílna a skladištì, zùstala dochoexistence. Mezi památkové objekty, kolo vybrána cenná a velmi ohrožená vána ve zøetelném baroknìklasicistkteré byly jeho zásluhou zachránìny synagoga v Budyni – o tomto zámìru ním stavebním slohu, vèetnì øady ara rekonstruovány, patøí napøíklad mi- jsme v Rch ostatnì v minulosti už nì- chitektonických prvkù a detailù.
moøádnì cenná barokní synagoga kolikrát referovali. Pro nedoøešené maSynagoga byla v roce 2015 zaøazev Dolních Kounicích vystavìná v le- jetkové a technické problémy se však na do nakonec neuskuteènìné Revitatech 1652–1656, synagoga v Úštìku nepodaøilo s vlastníkem – mìstem Bu- lizace židovských památek II. Díky
(jedineèná vìžovitá stavba z roku 1794
tomu je k dispozici dùkladse zajímavou expozicí vìnovanou žiný stavebnì historický prùdovskému školství) nebo synagoga
zkum i celkový projekt.
v Polné z roku 1683. S pøispìním fonPozitivní je rovnìž skuteèdu byly rovnìž opraveny devastované
nost, že souèasný vlastník,
høbitovy, napøíklad v Budyni nad Ohøí
Židovská obec v Praze, nenebo v Úštìku.
chal v letech 2008–2009
zcela opravit støechu na
VENKOVSKÁ SYNAGOGA
celé budovì. Tím se chátV souèasné dobì se Nadaèní fond Zerání památky sice zpomalicher podílí na záchranì a rekonstrukci
lo, ale nezastavilo.
jedineèné venkovské barokní synagoCílem stavební a restaugy z poloviny 18. století v Polici
rátorské obnovy je, aby se
u Jemnice. Pøípravné práce a stavebnì
synagoga v architektonichistorický prùzkum zde byly zahájeny
kých a výtvarných detaiv roce 2005, za další dva roky vznikl
lech co nejvíce pøiblížila
projekt a víc než deset let už probíhají
své
pùvodní
podobì
stavební práce. Letos na podzim by
a funkci. Restaurovaná buveškerá stavební a restaurátorská èindova pak mùže vedle dùSynagoga v Neveklovì, pohled od západu. Foto jd.
nost mìla být dokonèena a v turistické
stojné pøipomínky existensezonì 2020 pak výsledek mnohaleté- dynì nad Ohøí – dojednat podmínky, ce zdejší židovské obce se staletou
ho úsilí zpøístupnìn veøejnosti.
které by záchranu památky ze strany historií sloužit také neveklovské veMùže se zdát, že patnáct let na re- Zecheru a FŽO reálnì umožnily. Pro- øejnosti jako prostor umožòující poøákonstrukci relativnì malé budovy je jektovou dokumentaci, kterou nechal dání koncertù, tematických výstav
dlouhá doba. Ale v tom je právì speci- za znaèných nákladù Zecher pro re- a spoleèenských setkání.
fikum èinnosti Zecheru – že se totiž konstrukci budyòské synagogy vypraDoufejme tedy, spolu se Zecherem,
ujímá památek, kterým se z nejrùznìj- covat, vìnoval fond mìstu s nadìjí, že že tento tøetí zámìr vyjde a že se i my
ších dùvodù nedostává pozornosti a na ho pøi záchranì památkovì chránìné starší dožijeme jeho uskuteènìní. Pejejichž záchranu chybìjí prostøedky. budovy využije.
níze pochopitelnì nejsou všechno, ale
Fond není bohatý, veškeré finance, kteAni ve snaze iniciovat záchranu bý- staví a rekonstruuje se bez nich tìžko
rými disponuje, pocházejí z pøíspìvkù valé synagogy v Tøebívlicích u Lovo- a pomalu. Pro toho, kdo by chtìl
dobrovolných dárcù. Metoda jeho èin- sic a úèastnit se jí se dosud nepodaøilo a souèasnì mohl pøispìt a snahu fondu
nosti je dobøe èitelná právì z pøíbìhu uspìt. Objekt, který patøí Èeskoslo- o záchranu židovských památek podzáchrany synagogy v Polici. U pamá- venské církvi husitské, se fondu neda- poøit a urychlit, uvádíme spojení soutek, kterým hrozí nenávratné poškoze- øí odkoupit, i když ho souèasný vlast- èasnì s ujištìním, že celá èástka bude
ní èi znièení, je tøeba poøídit projekt, ník nevyužívá a stavba chátrá.
použita na daný úèel. Všichni, kdo
který poèítá s tím, že stavební i restaupracují pro øízení a fungování fondu,
rátorské práce budou rozdìleny na eta- NEVEKLOV
to dìlají bez nároku na odmìnu. Dárci
py, následnì zajistit stavbu staticky Pozornost Zecheru se proto v poslední mohou na pøání uzavøít smlouvu
a opravit støechu. Potom se mùže i èe- dobì obrací k památkovì chránìné sy- a uplatnit ji pro daòový odpoèet.
kat, a když se podaøí získat dotaci èi nagoze v Neveklovì, která již desítky
Nadaèní fond Zecher, e-mail: sekrejiný pøíspìvek, otevøít etapu další. let èeká na záchranu. Byla postavena tariat@fzo.cz, èíslo úètu: 3808822/
Všechno trvá, jak vidno, nìkdy i desít- v roce 1658 a poté nìkolikrát pøesta- 0800.
ky let, ale výsledky tu jsou a stojí za to. vìna, roku 1730 v barokním slohu.
(jd)
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BARVOU DODÁVÁM ŽIVOT
O výstavì Yusufa Tolgy Ünkera v istanbulském Židovském muzeu
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lokaustu znamená okamžitì podporu Izraele nebo prostì ožehavé politické
téma. A to je omyl. O šoa je tøeba vyuèovat ve školách, pøipomínat, že se to
stalo. At’ už si o Izraeli a jeho politice
myslíme cokoli, tuto historickou kapitolu si potøebujeme pøipomínat všichni.

Fotograf YUSUF TOLGA ÜNKER se naro- Pane Ünkere, jak jste pøišel na nápad
dil roku 1984 v Istanbulu. V posledních dobarvovat fotografie z doby šoa?
letech se proslavil kolorováním snímkù Víte, od dìtství, od nìjakých dvanácti
z období druhé svìtové války. Jeho dobar- nebo tøinácti let jsem se zaèal zajímat
o historii druhé svì- Co jste svým projektem zamýšlel?
vená fotografie chatové války. Nejdøív Èernobílá fotografie se už témìø pøestanukového
svícnu
samozøejmì o boje la používat. V prvním pùlstoletí po hov oknì, jímž je vidìt
a vojenskou stránku. lokaustu byla naprostá vìtšina toho, co
na protìjším domì
Pøitom jsem se doèí- lidé vidìli ve zprávách a reportážích,
nacistická vlajka, obtal víc a víc o samot- také èernobílá. Nedostatek barvy z tìch
letìla sociální sítì.
ném nacismu: jak dokumentaèních snímkù nedìlal nìco
Na konci minulého
vznikl a postupnì zásadnì odlišného od fotografií vznikaroku pøedstavil své
uchvátil moc; jak jících v bìžném životì. Nebral jim sílu
snímky v USA na výs ním pøišlo vyèleòo- a výpovìdní hodnotu.
stavì Visions of HoDnes je situace jiná. Pro bìžnou pování rùzných skupin
locaust, konané ve
lidí – nemyslím anti- tøebu fotografujeme všichni barevnì, na
spolupráci s United
semitismus, ten sám poèítaèi, v televizi i v èasopisech je obStates Holocaust Menový nebyl –, ale co raz v barvách. Digitální technologie
morial Museum a jeRabín Ishak Haleva a fotograf Yusuf T. Ünker.
všecko se muselo z toho udìlala standard. Dìti se dnes
ruzalémským Jad vašem (obì instituce daly Ünkerovi svolení zmìnit v myšlen a jednání spoleènosti, setkávají s barevnou fotografií døíve než
k úpravì historických snímkù). Rozhovor než došlo na samotnou genocidu. My zpìt- s èernobílou a barevné budou nejspíš
pro Roš chodeš poskytl krátce po zaháje- nì vidíme, k èemu to vedlo, ale v tu chvíli, i jejich vlastní první snímky na mobilu.
ní výstavy, která probíhá do 30. bøezna v jejich realitì, se zdálo, že jsou to „jen“ Proto si myslím, že barva je jedním
v prostorách istanbulského Židovského poèmárané a rozbité výlohy obchodù, pak z prostøedkù, jak dnešním dìtem a tee„jen“ nìjaká další omezení. A když spoleè- nagerùm pøiblížit, co se to tehdy vlastnì
muzea pøi synagoze Neve Shalom.
Muzeum tureckých Židù a synagoga nost pøijala jedno, byla na cestì pøijmout stalo.
Neve Shalom jsou dnes hlavním støedis- další. Když jsem po
kem židovského dìní v Istanbulu. Místem lyceu šel na výtvarbez oken do ulice a s pøísnými bezpeènost- nou školu a na uniními opatøeními, nebot’po bombových úto- verzitu, zaèal jsem
cích spáchaných al-Káidou v roce 2003 se se kromì malby
zdejší obec uzavøela. Výstava probíhá zabývat fotografií
v kulturním centru, které se nachází v pod- a úpravami fotek. Po
zemí. Konávají se v nìm oslavy svateb èase jsem vzal jednu
a bar/bat micva, v jednom ze sálù stojí kla- z tìch historických
vír. Pøi vernisáži tu èíšníci roznášeli evrop- fotografií a zkoušel
ské jednohubky a tradièní sefardské peèivo ji upravovat – a na(pøed snímky vyhublých múzlmanù si je jednou jsem se sám
však èlovìk bral spíše s ostychem). Na akci divil, jak pøede
pøišel i vrchní turecký rabín, 79letý Ishak mnou ožívá. Bylo to
Haleva: dostavil se v tradièním èerno-fia- dost emotivní.
Vernisáž výstavy. Snímky na této stranì poskytl Y. T. Ünker.
Výtvarný projekt
lovém odìvu, od auta jej ke vchodu vedla
ochranka. Pronesl zahajovací øeè, po níž z toho vznikl až postupnì, když jsem vi- Musím øíct, že jsem vidìla hodnì
následoval koncert hudby terezínských dìl, jak to pùsobí na mì i moje pøátele. snímkù z doby šoa, nìkteré z vystaveskladatelù. Spoleènì mu naslouchali seku- Øíkám spíš, že ty fotky „maluju“, než ných jsem už znala. Když tam ale nalární tureètí umìlci, studentky v šátcích, „koloruju“. Ony paradoxnì vypadají ži- jednou byly v barvì, pøistihla jsem se,
vìji než v dobì svého vzniku, i když je že kontroluji datum na popisku, jestli
nìmeètí novináøi a èlenové zdejší kehily.
je to opravdu ze tøicátých a ètyøicáVìtšina obyvatel dvacetimilionové me- to jenom pøiblížení skuteènosti.
tých let minulého století.
tropole se však o pozoruhodné výstavì
ani nedozví. Svým tématem i horší pøí- Jaké je v Turecku povìdomí o genoci- Ano, to se stává. Barva dodává pocit aktustupností místa se omezuje na židovské dì evropských Židù? Uèí se o ní dìti álnosti a pøibližuje snímky žité realitì, která je vždycky barevná. Èernobílou a sépikruhy. Výraznìjší ohlas má paradoxnì ve školách?
v zahranièí a lze pøedpokládat, že vìtšinu Za mì to bylo minimální. Možná jedna ovou dnes vytváøíme v programech až
návštìvníkù budou tvoøit turisté, míøící na zmínka a dost. Lidé o tom bìžnì spíš druhotnì, když chceme fotografiím dodat
zdejší (mimochodem velmi kvalitní) expo- tuší, než vìdí. Navíc, v obecném povì- zdání starobylosti. Èernobílá je prostì vindomí se má èasto za to, že mluvit o ho- tage. To nepozorovanì pøidalo k onìm fotzici o dìjinách tureckých Židù.
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kám informaci, že jsou staré. Ony nezaèaly být jiné, zùstalo na nich poøád to, co
tam je. Ale zmìnil se náš zpùsob vnímání.
Èernobílost je ponechává v bezpeèné minulosti, dokonce vytváøí urèitou bariéru.
Od první chvíle, kdy se na nì podíváme,
už víme, že to je minulost. Nebo pøesnìji:
že se to urèitì nedìje teï.
A na nìkteré z nich jsme si už docela
zvykli... Napøíklad na fotografii lidí
vycházejících se zvednutýma rukama
z varšavského ghetta.
To je problém vizuality i vnímání vùbec.
Opakováním se otupuje naše citlivost.
Jsme zvyklí vídat ty snímky na výstavách, u èlánkù. Lidem pak staèí krátký
pohled, øeknou si: „To je strašné.“ A jdou
dál. Když je to na internetu, kliknou na
nìco jiného. Už to vidìli, už vìdí, co si
mají pomyslet. Když pøijde barva, podívají se znovu, i když ten snímek znají.
A možná ho pocítí jinak, ostøeji.
Na výstavì máte vìzeòské portréty.
Podle èeho si je vybíráte?
Podle toho, jak mì zaujmou, osloví.
Nejèastìji oèima nebo výrazem tváøe.
Reportážní fotografie a portréty, to jsou
dva prvky, které se snažím mít na výstavách a prezentacích vedle sebe: První
ukazuje, že se to stalo doopravdy, že pro
ty lidi se to dìlo v jejich životì, že to pro
nì bylo teï. Portréty ukazují konkrétní
lidi.
Když se nìkdo dozví, že bylo zavraždìno šest milionù Židù, je to èíslo, informace. Èíslo necítí, netrpí.
Když obvykle vidíte fotografie zavraždìných, bývají to vìzni beze jmen, jen
s èísly. Snažím se na fotografiích vrátit,
zrekonstruovat nebo pøipomenout jejich
individualitu. To, že to byli lidé jako vy
a já. Najednou na nich není vidìt jen ta vyhublost, pruhované šaty a èíslo. V procesu
rekonstrukce u každého postupnì vynikají
jedineèné rysy, které tam byly, jenom unikaly pozornosti. Naprosté podrobnosti,
které dìlají tváø. Najednou už pøede mnou
není „pøíklad vìznì“, ale èlovìk.
Jak vybíráte barvy?
Snažím se k fotografiím pøistupovat co
možná uctivì. Snažím se odhadnout barvu
obleèení, zkoumat strukturu látek, materiálù. Samozøejmì, nejbezpeènìji známe barvy u vìzeòských mundúrù a vojenských
uniforem. To dává urèitý odhad pro to, jak
asi vyšly v èernobílém podání další barvy.
Vycházím i z nasvícení, z roèního období.

U lidí se snažím najít podobné typy na
souèasných fotografiích, abych mìl vodítko. Nìkolikrát jsem mìl dokonce možnost radit se s pøeživšími. Se snímkem samozøejmì pracuji v co možná nejvyšším
rozlišení a rekonstruuji to, co mi umožní
vyèíst: pihy, vrásky, vousy, vlasy... Tøeba
na fotografii maïarské vìzeòkynì pøi
barvení vyniklo, že mìla tváø porostlou
rezavými chloupky. Tenhle detail byl
zrovna velmi nároèný, pracoval jsem na
nìm spoustu hodin. Rozumíte, nemùžu
zaruèit, že to byl opravdu tenhle tón rezavé, ale mùžu to s vysokou pravdìpodobností rekonstruovat.

Chanukije, zøejmì nejznámìjší Ünkerùv snímek.

Takové promìòování dokumentù ale
mùže být voda na mlýn popíraèùm. Jestliže vy dokážete takhle promìnit fotografie, jak dokázat, že dokumenty nejsou fotografický (nebo jiný) trik?
Kvùli popíraèùm to právì dìlám. Chci, aby
se museli podívat, co to vlastnì popírají.
Èíslo, šest milionù, to se dá snadno popøít.
Tváø ne. Zapisuje se do pamìti a probouzí
zvìdavost, zájem. Nedá se tak snadno odbýt. Popíraèi musí být konfrontováni s tím,
co se to vlastnì snaží popøít. Všude uvádím,
že jde o upravené snímky, aby nevznikal
dojem, že nìco tajím. K barevným verzím
dodávám pro srovnání èernobílé originály.
Jak pøijímá tento projekt vaše okolí? Žijete v muslimské zemi. Není to problém?
Byl jsem vychován jako muslim, to je mùj
background. Mám respekt ke všem podobám
lidství. Nemám v blízkém okolí lidi, kterým
by to vadilo. Samozøejmì, že pohled na ty fotky není pøíjemný, ale to není cílem. Jde o to,
dostat nás z komfortního postoje, že už je to
dávno, a proto se to nemùže opakovat. Dìlám
to právì proto, aby se to neopakovalo.
RUTH JOCHANAN WEINIGER

ARCHA V BRNÌNCI
O záchranì Schindlerovy továrny

Jen pár týdnù poté, co se na plátna kin po
celém svìtì vrátil po 25 letech slavný
film Stevena Spielberga Schindlerùv seznam, tentokrát v digitálnì restaurované
podobì, se k protagonistovi tohoto snímku obrátila pozornost i u nás. Na Židovské radnici se koncem února uskuteènila
prezentace nového projektu, který s osudy svitavského rodáka a zachránce více
než tisícovky Židù bezprostøednì souvisí.
Pøíbìh Oskara Schindlera je dnes díky
Spielbergovì snímku znám po celém
svìtì. Málokdo si však uvìdomí, že se
jeho podstatná èást odehrává na èeském
území. Schindler svou skupinu vìzòù
pøivezl do svého rodného mìsta, do Svitav, respektive do nedalekého Brnìnce.
Z pøíbìhu pak také není zcela patrné, že
továrna, která je dìjištìm této riskantní
akce, byla pùvodnì židovský podnik.
Ten pøed válkou patøil známé podnikatelské rodinì Löw-Beerù, dodnes známé
nejen na Moravì. Jedna èást rodiny postavila v Brnì slavnou vilu Tugendhat,
která se zapsala do dìjin architektury.
Textilní fabrika rodiny Löw-Beerových
v Brnìnci mìla dramatické osudy i po
válce. Byla znárodnìna, aniž by kdy byla
vrácena pùvodním majitelùm, kteøí pøežili v zahranièí. Po celou éru komunismu
kupodivu fungovala a prosperovala a v
devadesátých letech šla do privatizace.
Výsledkem konkurenèního boje, který vrcholil nedávno, je likvidace provozu a
zchátrání celého areálu.
Tento stav však nenechal chladným
rodinu pùvodních majitelù. Ti se na pozvání jedné z kulturních institucí sešli
pøed dvìma lety v Brnì. Ze setkání potomkù této velké a významné rodiny vychází i zámìr zachránit Brnìnec. Vnuk
pùvodního majitele, Daniel Löw-Beer,
byl rodinou povìøen k jednání o možnostech, jak pøipomenout moravské,
èeské, ale i svìtové veøejnosti zásluhy
svého rodu. Vzniká tak projekt Schindlerova Archa, který byl pøedstaven na
Židovské radnici.
Zámìr je to impozantní, a pokud se povede, mùže se bývalá textilka stát jedním
z významných míst, kde se bude pøipomínat nejen osud tìch, kteøí prošli holokaustem, ale i slavná minulost židovské komunity v naší zemi. Držme proto projektu
palce, budeme o nìm informovat. Prùbìžné údaje poskytují stránky www.arksfoundation.net.
(tk)
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Z ROTTERDAMU K DUNAJI
Dvì ukázky z knihy Patricka Leigha Fermora Èas darù
Když byl Patrick Leigh Fermor v roce
1932 ve svých 17 letech vylouèen ze studia na prestižní canterburské King’s
School, rozhodl se, že volný èas, kterého
mìl náhle dost a dost, využije k cestì po
Evropì. Skuteènosti, že mìl k dispozici
pouze kapesné ve výši pìt liber mìsíènì,
pøizpùsobil své plány. V prosinci roku
1932 se vydal z Holandska pøes Nìmecko a poté Rakousko, Slovensko,
Maïarsko a další
zemì podél Dunaje
do Konstantinopole. Šel pìšky, pøespával, kde se dalo,
a vedl si deník. Záznamy v nìm daly nìkolik desetiletí poté
vzniknout knize A Time of Gifts (Èas
darù), kterou máme nyní v pøekladu Daniely Orlando k dispozici i v èeštinì.
Autor, který se stal bìhem èasu známý
svým váleèným dobrodružstvím na Krétì (únos nìmeckého generála z ostrova
do anglického zajetí) i jako spisovatel
vynikajících cestopisù, v mnohém navázal na tradici britských cestovatelù
a dobrodruhù. Mìl rád Øecko, kde mnoho let žil, za stateènost mu bylo udìleno
nìkolik britských øádù, pozoruhodné
byly též jeho znalosti jazykù a klasické
literatury i díla Williama Shakespeara.
V Èase darù, poprvé vydaném roku
1977, dokázal Fermor pozoruhodnì
propojit události a dojmy, tak jak se
s nimi na své cestì setkával s pohledem
z odstupu nìkolika desítek let. Z obojího
vytvoøil celek, který drží pohromadì, netrpí mentorováním a neztrácí èistý pohled osmnáctiletého chlapce, kterému
není nic vzdálenìjšího než pøedsudky
a moralizování. Pasáže pocházející
z pùvodních deníkových záznamù nám
umožòují vstoupit do té støední Evropy,
jejíž staletími utváøená podoba se mìla
bìhem nìkolika pøíštích let nenávratnì
zmìnit, a jít po cestách, které, i když nìkteré z nich existují i dnes, už dávno vedou jinam.
Autor prochází spoøádané Holandsko, Porýní s jeho tradicí pohranièí
øímské øíše, stále více hnìdnoucí Bavorsko, do minulosti zahledìné Rakousko
i Vídeò, kde se právì støílí a bojuje, na-

vštìvuje národnostnì i jinak pestrou Bratislavu, udìlá si odboèku do Prahy a potom pokraèuje po slovensko-maïarské
hranici smìrem na východ. Uprostøed
mostu, který oddìluje Štúrovo a Ostøihom, Slovensko a Maïarsko, kniha klasickým „pokraèováním pøíštì“ konèí.
Všude cestou se
nìco dìje, drobné
pøíhody
støídají
krátká historická
pojednání, neuvìøitelnì precizní popisy
architektury,
krajiny a pøírody
zábavné dialogy,
a obèas se také objevují krátké pùvodní a netuctové
reflexe toho všeho, s èím se v knize setkáváme. Text má mimoøádnì živý jazyk
i styl. A mimoøádný je i úhel, ze kterého
je to vše zachyceno – úhel pohledu pìšího pocestného, který na okolí stále ještì
nepùsobí jako anachronická kuriozita,
ale jako jeden z posledních zástupcù donedávna celkem bìžného zpùsobu, jak
se podívat do svìta a na svìt.
V krátké ukázce je tìžké to všechno
pøedstavit a doložit, proto se doporuèuje pøeèíst si knihu celou. I tak je však
z otištìných pasáží vìnovaných Bratislavì a Praze zøejmé, že s takovým nadáním pro zachycení podoby i podstaty
místa se v literatuøe setkáváme jen zøídka.
jd

BRATISLAVA
Bratislava byla plná tajemství. Šlo
o pøedsunutou baštu celé kupy mìsteèek, do nichž pøicházeli poutníci z dalekých krajù. Židù, jako nejstarších
a nejslavnìjších z nich, zde žilo tolik,
že jí dodávali svébytný ráz. Ve Vídni
jsem obèas zahlédl prchavý záblesk
obyvatel ètvrti Leopoldstadt, ale pokaždé jen zpovzdálí. Zde jsem si
hned po pøíchodu vybral jednu
z mnoha židovských kaváren, kde
jsem byl schopen uchvácenì prosedìt
celé hodiny s pocitem, že jsem v srdci veškerého dìní. Byla rozlehlá jako
nádraží a obehnaná prosklenými stìnami jako akvárium. Po okenních tabulkách stékala vlhkost a od huèícího

krbu vedly vzhùru trubky z èerného
plechu, které se vinuly zakouøeným
lokálem a v ohybech byly zvrásnìné
jako tahací harmonika. Všechna místa
byla obsazená tmavì odìnými hosty,
kteøí tu rozprávìli, dohadovali se
a uzavírali obchody u hotového souostroví stolkù. (Ty mramorové ètverce
sloužily jako improvizované kanceláøe v tisících kaváren po celé støední
Evropì, Balkánu i Levantì.) Skrovný
halas maïarštiny a slovenštiny pøehlušovaly hlasy hovoøící nìmecky,
a to buï s rakouskou výslovností,
nebo s nemìnným maïarským pøízvukem na první slabice. Pomìrnì
èasto však hovor probíhal v jidiš a nìmecký nádech onoho jazyka ve mnì
vždycky upevòoval pøesvìdèení, že
pochytím alespoò rámcový smysl
slov. Nikdy se mi to ovšem nepodaøilo, protože zmínìné náøeèí nebo spíš
jazyk odvozený z germánského jazyka støedovìkých Frankù komplikuje
nezvyklá vìtná stavba spolu s nesmírným množstvím zmìn a zdrobnìlin.
K jeho svéráznosti dále pøispívají podivné hrdelní souhlásky, slovanské
pøejímky a mnoho výrazù i odvozenin
pøevzatých z hebrejštiny. Se svou kolísavou a ponìkud huhòavou kadencí
zní nezasvìcencùm spíš zvláštnì než
libozvuènì, ale z jazykovìdného hlediska je tento jazyk mimoøádnì zajímavý – dialekt, v nìmž jsou obsažené
dìjiny severoevropských Židù s jejich
nìkolikasetletým tìkáním mezi Rýnem a Ruskem. (Za dva roky poté,
když jsem v Londýnì došel k závìru,
že už umím nìmecky o nìco lépe,
jsem dvakrát navštívil jidiš divadlo ve
Whitechapelu, ale dialog na scénì mi
pøišel ještì nepolapitelnìjší než døíve.) Èas od èasu se v kavárnì objevili
rabíni, kteøí se od ostatních nápadnì
odlišovali dlouhými plnovousy, vysokými tvrdými klobouky a èernými
svrchníky sahajícími až na zem. Obèas je doprovázeli studenti Talmudu
zhruba v mém vìku, nìkdy dokonce
ještì mladší, v malých jarmulkách
nebo èerných nízkých kloboucích se
širokou zvednutou krempou a s kuriózními, spirálovitì zapletenými pramínky vlasù, které jim visely kolem
uší. Bledost a roztržitý výraz však nìkterým z nich propùjèovaly krásu
mladých svìtcù. Tváøili se bezradnì,
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jako by se jich zmocòoval strach pokaždé, když se vzdálí od svých psacích stolù. Oèi – bledìmodré nebo
tmavé jako pùlnoèní stín – mìli dokoøán otevøené s nevinností gazel. Nìkdy budili dojem, že jsou skoro slepí
– po letech mžourání do textù už zøejmì nedokázali zaostøit na nic vzdále-

Rybné námìstí v Bratislavì asi 1930. Foto archiv.

nìjšího. Pøedstavoval jsem si je za zavøenými okny plnými pavuèin, jak se
jim tlustá skla brýlí lesknou nad stránkami ve svìtle svíèky, když opakovanì
luští Písmo svaté – texty okomentované, zrecenzované, opoznámkované
a rozporované ètrnácti staletími uèencù
v Babylonu, Córdobì, Kajruvánu, Vilniusu, Troyes, Mohuèi i Narbonne.
Nìkteré z tìch brad, jichž se netkla
bøitva, zamlžoval opar tmavého nebo
zrzavého chmýøí a tváøe mìli bledé
jako vosk, který osvìtloval stránky,
zatímco hutná èerná sazba pohlcovala
jejich mládí a jejich životy.
Toužil jsem se zúèastnit jejich bohoslužby, ale neodvažoval jsem se tak uèinit bez zasvìceného doprovodu. Mùj
ostych prolomila po øadì let kniha
dr. Egona Wellesze o byzantských chorálech. V apoštolském období podle nìj
tvoøily základ køest’anské liturgie žalmy
zpívané navlas stejnì jako ve slavných
chrámech jeruzalémských a antiochijských. Tatáž hudba je spoleènou pøedchùdkyní židovských bohoslužeb, zpìvù
øecké pravoslavné církve i gregoriánských chorálù – v posledním pøípadì je
za jejího nejbližšího následovníka po-

važován cantus peregrinus, který pøíhodnì doprovází pøednes žalmu In exitu Israel. Povzbuzen tímto zjištìním
jsem se odvážil do velkolepé portugalsko-holandské synagogy z dob restaurace Stuartovcù v ulici Artillery Row.
Št’astnou náhodou tam zrovna vystupoval hostující sefardský sbor a mìl jsem
pocit, možná pøehnanì optimistický, že
rozeznávám styèný bod onìch tøí druhù
zpìvu. Bylo to jako zachytit slabé, dùvìrnì známé tóny unášené vánkem
z druhého konce hustého hvozdu èasu.
K dalšímu podobnì jímavému okamžiku došlo až po mnoha letech. Na toulkách severozápadním Øeckem jsem se
spøátelil s ioánninským rabínem, který
mì pøizval k oslavám svátku Purim.
Stará, kdysi pøelidnìná ètvrt’ sefardských Židù za obøími hradbami Alího
Paši už se rozpadala. Rabín svolal nepoèetnou skupinku tìch, kdo pøežili nìmeckou okupaci a vrátili se ve zdraví
domù. Sedìl se zkøíženýma nohama na
stupínku s nízkým zábradlím, pomalu
odvíjel svitek mezi dvojicí døevìných
tyèí a pøedèítal poloprázdné synagoze
z knihy Ester, která líèí pøímluvu titulní
hrdinky u krále Achašveróše a záchranu
Židù pøed Hamanovými úklady.
PRAHA
Praha se bez obvyklého pøíchodu pìšky odlišovala od všech ostatních mìst
na této cestì. Vzpomínky ji zasazují
do vìnce, kroužku dýmu a papírového
kornoutku valentýnky. Mohl jsem
stejnì tak dobøe proletìt všemi tøemi
po vystøelení z dìla a pøistát na jednom z prastarých námìstí, obalený
rozstøíhaným papírem, kouøem a listím, které bych strhl s sebou. Zmìna
trasy nás s Hansem zanesla zpìt doprostøed zimy. Všechny podrobnosti –
popínavé gotické ornamenty, zástupy
soch na mostech a vyvýšených palácích – byly orámované snìhem, a èím
výše historické budovy šplhaly, tím
hustší les je obklopoval. Stromy s holými vìtvemi poseté tmavými skvrnami hnízd, nad nimiž se rozléhalo krákání a skøehotání, vyzdvihovaly hrad
a katedrálu nad koruny postupujícího
náletového hvozdu. [...]
Klièkoval jsem v Hansových stopách strmými, køivolakými ulicemi.
Napadlo mì, že kocovina není vždy
ke škodì. I kdyby se neprojevila dvo-

jím vidìním schopným promìnit salisburskou katedrálu v kolínský dóm,
dodává alespoò krajinì lesk, který abstinent nikdy nepozná. Jakmile jsme
se ocitli pod lomenými oblouky katedrály svatého Víta, zaèal jsem docházet k dalšímu závìru. Praha byla
shrnutím a rekapitulací všeho, co jsem
vidìl od vylodìní v Nizozemsku,
a ještì nìèím víc – duchovní dìdictví
té štíhlé chrámové lodì se vzdušnými
bazilikálními okny totiž dalece pøesahovalo pravlast Germánù i slovanský
svìt. Klidnì mohla vzniknout ve
Francii za vlády prvních pøedstavitelù
valoiské dynastie nebo v plantagenetovské Anglii. [...]
Zvláštnímu kouzlu Pražského hradu
– èesky zvaného Hradèany, nìmecky
Hradschin – jsem propadl dávno pøedtím, než jsem se nauèil vyslovovat
jeho název. Pùsobí na mì ještì teï, pøi
prohlížení fotografií toho krásného
ztraceného mìsta. V tìsné blízkosti
katedrály se nacházel další odkaz starých èeských králù – bazilika svatého
Jiøí, za jejímž barokním prùèelím se
ukrýval nebývale èistý románský kostel. Z mohutných holých zdí vystupovaly pùlkruhové oblouky, v Anglii nazývané normanské, strop podpírala
plochá bøevna a v apsidì se leskl štíhlý pozlacený støedovìký svatý Jiøí
v sedle høebce, který pøekraèoval svíjející se postavu dokonávajícího dra-

Soumrak na Hradèanech.

ka. Pøipomínal mi onoho uhlazeného
kamenného praporeèníka v Ybbsu.
Byla to první románská stavba po
tìch, které jsem si matnì pamatoval
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lie a duchové soustrastných septim.
[...]
Praha na mì pùsobila – a po mnoha
dalších mìstech stále pùsobí – nejen
jako jedno z nejkrásnìjších míst svìta,
ale i jako jedno z nejpodivnìjších.
Strach, zbožnost,
nadšení, svárlivost
a hrdost, v koneèném
dùsledku
mírnìné jemnìjšími impulzy velkorysosti, vzdìlanosti a požitkáøství,
zde vyústily v nezvyklou pøehlídku
velkolepých památek, na nichž
není nic záhadného. Mìsto však
Malá Strana a Staré Mìsto pražské. Foto na této dvoustranì J. Daníèek.
oplývalo i temnìjs podloubím a lodžie na štíhlých ión- šími, tajnùstkáøštìjšími a obtížnìji
ských pilíøích, které jako by pocháze- rozluštitelnými indiciemi. Byly okaly z Toskánska nebo Lazia, ale paláce mžiky, kdy jsem v každém detailu vina námìstích, Hrad i strmé zalesnìné dìl pouhý pøedvoj šiku nevysvìtlitelsvahy už patøí do pozdnì habsburské- ných pøízrakù. Tento opakovaný
ho období. Øady korintských sloupù a ponìkud zlovìstný dojem posilovalo
pochodují kolem pùlených prùèelí i pøesvìdèení, že ze všech mých zastáz rustikových tesaných kamenù s po- vek vèetnì samotné Vídnì je to právì
dobným diamantovým vzorem, jaký Praha, na kterou nejlépe pasuje slovo
mívají karafy, a frontony pøetékají Mitteleuropa se vším, co se s ním
triumfální symbolikou. Nízká scho- pojí. Dìjiny na ni tìžce doléhaly. Jako
dištì se rozvìtvují pod zástupem mìsto ležící dvì stì kilometrù severnì
soch a sbíhají se pøed majestátními od Dunaje a pìt set kilometrù východbranami, u nichž se svalnatí atlanti nì od Rýna se zdálo
prohýbají pod vahou pøekladù a do tak nìjak nedosažitelzahrad pod nimi se stahují houfy né, uzavøené hluboko
mramorových postav. Víly vážou v domnìlém zápolí
zhroucené snopy, bohynì naklánìjí svìta, který Øímané
rohy hojnosti, satyrové pronásledují, nikdy nepoznali. (Exinymfy prchají a tritoni vytrubují fan- stuje rozdíl mezi obfáry na lastury. (Sníh v záhybech je- lastmi rozdìlenými
jich rozevlátých šatù i rampouchy za- podle tohoto staropeèet’ující rty øíèních božstev setrvají dávného testu? Mnì
na svých místech až do jara.) Terasy pøijde, že ano.) Praha
šplhají po úboèí kopce jako nìjaké a Èechy byly nejzábodem
obøí schodištì a kdesi nad zmrzlými padnìjším
vìtvièkami vyènívá letohrádek ve prùniku a støetu dvou
tvaru mandarínského klobouku, který hlavních mas evropse musel stavìt ve stejnou dobu, kdy ského obyvatelstva –
dva kilometry odsud vznikal Don Gi- mlhavých, vzájemnì znesváøených
ovanni. V palácích se v tìsném sledu populací Slovanù a Germánù, o nichž
støídají zrcadlové prostory – vodnatá jsem nic nevìdìl – od chvíle, kdy se
zákoutí pod jarními a podveèerními jejich názvy poprvé objevily v histopastorálami, kde malíøi, štukatéøi, rických záznamech. V pøíšeøí tìchto
truhláøi, sklenáøi a klempíøi spojili obøích stínù to navíc byl vesmìs povìveškerý svùj um v tichu, jež jako by domý ráz zdejší architektury, co znádodnes rozechvívaly fugy, passacag- sobovalo zdánlivou odlehlost Prahy.
z porýnských mìst mezi Vánoci a Novým rokem. [...]
Zpìtnì teï procházím tím kopcovitým mìstem a znovuobjevuji jeden
úlomek po druhém. Jsou tam renesanèní budovy, vzdušné altánky
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Pøitom však byla stejnì nespornou
souèástí západního svìta a tradic, na
které je Západ právem pyšný, jako
jsou Kolín nad Rýnem, Urbino, Toulouse èi Salamanca nebo nakonec
i Durham, který vzdálenì pøipomínala
– v obøím mìøítku, s pøíslušnými obmìnami a se stovkou doplòkù. (Pozdìji jsem na Prahu èasto vzpomínal
a po pøíchodu zlých èasù se mé úvahy
zabarvily soucitem, hnìvem a provinilostí, kterou Západ právem pocit’oval v souvislosti s osudem východní
Evropy. Z letmého seznámení ve
št’astnìjších dobách jsem si odnesl
vizi skuteèného mìsta, kterou jsem
mohl postavit proti pøedpokládané
promìnì a která èinila pozdìjší události zároveò bezprostøednìjší i nepochopitelnìjší. Na vyprávìní o trampotách naprostého cizince vás nic
nepøekvapí. Jsou to vzdálená dramata
pøátel, která si èlovìk pøedstavuje jen
s velkými obtížemi.) [...]
Z oken bytu se nabízel výhled na celou
Prahu. Bledé slunce v závìru mého pátrání zapadlo mezi nachovì støíbrné
mraky a vzápìtí se naráz rozsvítily
všechny poulièní lampy. Teï už sice
vìže, fialy a zasnìžené kupole pohltila
noc, ale o jejich pøítomnosti nás ujišt’oval koncert zvonù z celého mìsta. Øeka
byla v záøi nábøežního osvìtlení a reflektorù chvátajících
aut vidìt jako svinutá
stužka tmy køižovaná
perlovými náhrdelníky
mostù. Nezøetelná sousoší pod námi pózovala na zábradlích Karlova mostu mezi shluky
barokních kandelábrù.
Smìrem k Hradu svìtel postupnì ubývalo,
jak obcházela obloukem srázné temné pustiny, kde už se shromáždili havrani, aby
Havrani na Petøínì.
pøeèkali další noc
v rozpínajícím se lese. Tento poslední
pohled na Prahu mi utkvìl v hlavì od
onoho veèera až dodnes.
Patrick Leigh Fermor: Èas darù. Pøeložila Daniela Orlando, vydalo nakl.
Argo v roce 2018, 344 stran, doporuèená cena 358 Kè.
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DUET PRO JEDEN HLAS
La Fabrika uvádí cenìnou hru Toma Kempinského
Britský herec a dramatik Tom Kempinski
získal za své drama Duet pro jeden hlas
cenu britských divadelních kritikù za nejlepší hru roku 1980. Duet se stal souèástí
repertoáru mnoha evropských divadel,
hrál se v londýnském West Endu a na
newyorské Broadwayi, roku 1986 byl
podle hry natoèen úspìšný film (jeho protagonistka byla navržena na Zlatý glóbus).
Od loòského roku ji v pøekladu Michaela
Žantovského a režii Viktora Polesného
uvádí holešovická scéna La Fabrika.

chybí, ale ke cti dramatu lze øíct, že mu to
nijak neubírá na pùsobivosti.

VÙLE PROTI EMOCÍM
Dialog se odehrává v psychiatrovì pracovnì
s výhledem do zahrady (vytvoøené melancholickou videoinstalací); jediné kulisy tvoøí
jeho psací stùl, židle a invalidní køeslo, na
kterém Stephanie pøijíždí na jednotlivá sezení. Hlavní dùraz je tedy kladen na dialog
a na herecké umìní protagonistù. Roli nemocné houslistky svìøil režisér hereèce
a zpìvaèce Zuzanì Stivínové, díky níž je
pøedstavení zážitkem. Dokáže pøecházet
PØÍBÌH JACQUELINE DU PRÉ
Drama je dialogem dvou postav: bývalé z polohy ženy, která se s tìžkým osudem vyslavné houslistky Stephanie Abrahamsové, rovnala a plánuje i pøesto aktivní život, do
která onemocnìla roztroušenou sklerózou polohy hysterické, deprimované, cynické,
a musela se rozlouèit s hraním, a psychiatra, vtipné, agresivní èi po sedativech zcela apatické. Aè sedí na koleèkovém køesle, vyzaøuje z ní
díky mimice i omezeným,
ale naplno využitým pohybùm energie, a to, co na pokyn psychiatra vypráví èi
naznaèuje o svém životì, si
divák dokáže snadno pøedstavit. Umí rozehrát pøíbìhy za slovy, lidé, o kterých
mluví, skuteènì ožívají,
a to i díky skvìlému pøekladu M. Žantovského.
V Duetu má navrch Stefanie v podání Zuzany Stivínové. Foto La Fabrika.
Totéž však nelze øíci
k nìmuž na radu svého manžela pøichází se o jejím protihráèi, psychiatru Feldmansvými depresemi. Tom Kempinski se ne- novi v podání Jana Novotného. Aè má
chal inspirovat skuteèným pøíbìhem britské urèité sucharství vetknuto do role, jeho
violoncellistky Jacqueline du Pré (1945– rozpaèitost hranièí až s prkenností. Na
1987), zázraèného dítìte, která od svých de- celkovém vyznìní hry to nic nemìní, ale
seti let koncertovala na svìtových scénách možná to je škoda.
Hlavním tématem Duetu je jednak osud
a její interpretace Dvoøákových, Beethovenových èi Mahlerových skladeb jsou pova- umìlkynì, která pøišla kvùli nemoci o vše,
žovány za svrchovanì mistrovské, vyzna- co tvoøilo její dosavadní život, a jednak
èující se skvìlou technikou i oduševnìlostí. vztah psychiatra a pacienta. Soubor na jeCellistka se roku 1966 seznámila s neménì višti klade øadu otázek: jak lze èlovìku
vìhlasným dirigentem Danielem Barenboi- s depresí pomoci, porozumìt mu, jak s ním
mem; pøes nesouhlas své rodiny konverto- jednat a jak naopak dokáže takový èlovìk
vala k judaismu a provdala se za nìj (svatba o svých pocitech a potížích mluvit a pøijíse konala v Izraeli). Tvoøili oslòující pár, mat dobøe mínìné rady. Zdánlivì slabším
a o to bolestnìjší pak bylo Jacquelinino one- je v duetu nemocná žena, ale díky své dumocnìní, jež znamenalo konec kariéry a po- ševní síle a kouzlu osobnosti si s lékaøem
sléze i odcizení manželovi (dirigent ji sice pohrává jako koèka s myší. On pøedstavuje
formálnì neopustil, ale mìl vztah s jinou že- odborné znalosti, zkušenosti a vùli pøekonávat pøekážky, ona emoce a tvùrèí energii.
nou, s níž i založil rodinu).
Pro diváky v osmdesátých letech mìla Na otázku, zda lze spokojenì – èi vùbec –
tedy hra i osobní pøídech, jednalo se o obec- žít, i když èlovìk ztratí to, co pokládá za
nì sdílenou bolest slavné hudební interpret- smysl svého života, pak odpovídá hra jed(am)
ky. Tyto souvislosti souèasným divákùm noznaènì.

JSEM TAKOVÝ VANDRÁK
dokonèení rozhovoru ze strany 7
Každý týden pøijel plný autobus, obec se
úžasnì rozrostla: v roce 2000 mìla pøes pìt
tisíc èlenù. Místní Židé (i když taky vlastnì
pùvodnì místní nejsou) s tím mìli problémy, museli jsme se nauèit spolu vycházet.
Teï už se ruští imigranti sžili?
Mezitím starousedlíci s novými zakládají
rodiny. Máme už druhou generaci, která
mluví nìmecky a vystudovala na tamních
univerzitách. Je to jako v Izraeli. Reprezentace i pøedsednictvo mají rusky mluvící èleny. Kdyby vše zùstalo jako døíve,
mìli bychom teï možná jen 700 èlenù.
Takhle má obec šanci na dalších sto let.
Jak obec vnímá souèasný pøíliv pøistìhovalcù z muslimských zemí?
Je to spojeno se strachem, jak se situace
vyvine. Máme i jiný problém: AfD. Ale
Nìmecko není Francie èi Itálie. Je tam
pevná demokracie, dá se øíct, že 70 %
volièù volí demokratické strany. Židé
jsou rozpolceni, nìkteøí mi øekli, že ze
strachu z muslimù volili AfD! Rusové
to mají nìkdy hodnì popletené.
Jak jste pøišel na nápad s Galerií Sluneèná na Šumavì?
Biofarma Sluneèná patøí mému kamarádovi,
se kterým jsem se seznámil v Kolínì nad
Rýnem. Vystudoval fotografii u stejného
profesora jako já, ale o hodnì let pozdìji.
Objevil krásné místo na Šumavì, kde vybudoval, dá se øíci z nièeho, farmu, ve které vytvoøil budovy s krásnými prostory. Pøímo se
nabízely, aby v nich byla galerie. V letní sezonì, když jsou kozy, ovce a krávy na pastvinách, využíváme jako galerii i obrovský padesátimetrový kravín a sochy stojí i venku.
Co pro vás znamená, že padl komunismus a mùžete se vracet domù?
Vracím se sem rád. Snažím se podporovat
èinnost obce: zorganizoval jsem návštìvu
nìkolika pracovníkù z Hagiboru v kolínské komunitì, aby se pouèili z našich
zkušeností. Jsem èlen Hakoach v Praze
a Makabi v Kolínì n/R a pøipravili jsme
spoleènì nìkolik volejbalových turnajù.
Jinak vychutnávám zdejší kulturu, krásnou Prahu i jiné èásti Èeska. Jestli jsem tu
doma, nemohu øíct. Jako vandrák asi nejsem doma nikde. V Nìmecku jsem prožil
vìtší èást života, ale doma se tam necítím.
My Židé si nosíme svùj domov s sebou: je
všude tam, kde se cítíme dobøe a bezpeènì.
ALICE MARXOVÁ
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PØEKLAD DENÍKU
VARŠAVSKÉHO GHETTA
Po ètyøiceti letech své pøíležitostné pøekladatelské praxe jsem dospìl k názoru,
že nejjednodušší na celém tom procesu,
vedoucím k vydání knihy, je pøeklad
sám. Ono už vùbec to pøevedení reality
do jazyka, do svìta slov, je dosti problematické a vytváøí pouze její pøibližný
obraz. Vlastní pøeklad, tedy pøevod
z autorova jazyka do jazyka cizího,
musí poèítat s dalším zkreslením. Ten
pùvodní do ní pøece jen patøí, kdežto ten
náš je jí cizí. Jakým jazykem však ghetto mluvilo? Polsky, jidiš, nìmecky?
A mùže vùbec èlovìk 21. století pochopit skuteènost ghetta, odehrávající se
pøed takøka osmdesáti lety? A je nìjaký
rozdíl mezi každodenností lidí, které vidíme na fotografii z obálky Deníku varšavského ghetta, a davem lidí v metru,
maèkajících své mobily? Na první pohled asi ne, kdybychom však mohli nahlédnout do jejich hlav a žaludkù, pak by
byl ten rozdíl markantnìjší. Naštìstí je
èlovìk obdaøen empatií a právì díky této
tak efemérní vloze se mùže vcítit do neznámé, neprùhledné skuteènosti, pøedkládané nám prostøednictvím slov.
OSUD DENÍKÙ
Nedávno se mi dostalo do rukou knižní
vydání deníku Petra Ginze, šestnáctiletého
židovského chlapce z Prahy, který zahynul v Osvìtimi. Byl to milý, inteligentní
hoch, všestrannì nadaný, zvláštì výtvarnì: nìkolik jeho kreseb a akvarelù je uloženo v archivu Jad vašem v Jeruzalémì.
Když se v roce 2003 chystal start raketoplánu Columbia, vzal si izraelský astronaut Ilan Ramon s sebou do vesmíru Petrùv obrázek Mìsíèní krajina. Zpráva
o tragickém konci raketoplánu a smrti
jeho posádky otøásla celým svìtem. A právì tato smutná skuteènost vynesla z temnot zapomnìní Petrùv deník. Nìkolik týdnù po události nabídl neznámý èlovìk
Institutu Jad vašem ke koupi šest Petrových sešitù a nìkolik kreseb, které nalezl
v nedávno koupeném domì v Modøanech.
Podobný osud potkal i deník pøedsedy
varšavského ghetta Adama Czerniakówa. Jedná se o osm zápisníkù kapesního
formátu, obsahujících celkem 1056 listù. V poøadí pátý zápisník, zahrnující
období od prosince 1940 do dubna
1941, se (patrnì) nenávratnì ztratil.

díval blíž, zaujala mì pøedevším jeho
struktura: krátké, strohé vìty, ovšem
s vysokou výpovìdní a emocionální
hodnotou. Czerniaków si vedl deník
pouze pro vlastní potøebu, bez jakýchK jeho zabavení a pak i ztrátì došlo nej- koli literárních ambicí, a rozhodnì i bez
spíše bìhem Czerniakówova zatèení pøedstavy, že by byl nìkdy vydán. Litea výslechù na gestapu v dubnu 1941. Za rární hodnota deníku spoèívá právì
ztracené byly dlouho pokládány i ostat- v oné autentiènosti. Jeho dìj se neodvíjí
ní zápisníky. Felicie, Czerniakówova podle nìjakého pøedem stanoveného
manželka, jíž se podaøilo z ghetta uprch- plánu, ale je formován tlakem okolností.
nout a pøežila v úkrytu na árijské stranì, Je znám pouze cíl, tedy koneèná likvinabídla po válce zápisníky Židovskému dace ghetta a jeho obyvatel, jde tedy jen
historickému institutu, ten však nabídku o zpùsob, jak toho co nejefektivnìji doodmítl, nikoli ovšem z finanèních, ale sáhnout. Trochu to pøipomíná antické
drama: osamìlý hrdina staz politických dùvodù:
teènì, leè marnì vzdorující
Czerniakówùv liberální
úkladùm a cynickému jeda uvážlivý postoj byl v tehnání svých odpùrcù. Takodejší radikalizující se dobì
vý zpùsob zápisu mi byl
pokládán za poraženecký,
velmi blízký. Ani téma mi
ne-li rovnou za kolaborantnebylo zas tak neznámé:
ský. Felicie pak pøedala zápár knížek jsem pøeèetl
pisníky svým pøíbuzným,
a varšavské Staré Mìsto
kteøí odjíždìli do Francie,
Jiøí Èervenka. Foto jd, 2018.
jsem znal aspoò natolik,
aby je poskytli nìjaké židovské instituci. Zápisníky se nìkdy abych si uèinil pøedstavu o podobì
v polovinì šedesátých let neèekanì ob- a hranicích ghetta a vìdìl, kde která ulice
jevily v Kanadì. Koupila je, prý za své je. Nejprve jsem pøeložil první zápisník
životní úspory, jistá paní Pietkiewiczo- a pak i poslední. Obì èásti vyšly ještì
vá, která je pak, samozøejmì za mno- v roce 1993 v èasopise Støední Evropa
hem vyšší cenu, nabídla institutu Jad va- (33–35/1993). Tehdy jsem uvažoval
šem. A ten, aby zabránil spekulacím i o tom, že bych pøeložil celou knihu, jena pøípadné ztrátì, je za požadovanou že situace nebyla pøíliš pøíznivá pro literaturu tohoto druhu: ve flóru byla aktuálcenu koupil.
Zásluhou Institutu Jad vašem byl brzy ní politická témata. Bìžná praxe byla, že
po zmínìném nálezu, v roce 1968, deník nakladatelství rukopis pøijalo, zaštítilo se
Adama Czerniakówa zveøejnìn v pøekla- smlouvou, která ho k nièemu nezavazodu do hebrejštiny. Anglický pøeklad vy- vala, a po dvou letech marného èekání
šel v New Yorku v roce 1979. V polštinì, rukopis zase vrátilo.
Pak se dlouho nedìlo nic a já se pomatedy v jazyce, v nìmž byl napsán,
. byl poprvé publikován v Biuletynu ZIH v roce lu smiøoval s tím, že se mi pøeklad dení1972, knižní podoby se doèkal v roce ku nepovede dokonèit. Jenomže èlovìk
1983 v nakladatelství Pañstwowe Wy- míní, Pán Bùh mìní, než však zasáhl, trdawnictwo Naukowe. Editorem a auto- valo to více než dvacet let. Mezi tím jsem
rem obsáhlého poznámkového aparátu pøeložil nìkolik knížek, vydal nìkolik
byl prof. dr. Marian Fuks, tehdejší øeditel básnických sbírek, pøežil nìkolik infarktù, odešel do dùchodu a pøestìhoval se
Židovského muzea ve Varšavì.
z hradu na výmìnek. Poèátkem roku
2016 mi neèekanì nabídl pan Chlíbec
HISTORIE PØEKLADU
Nìkdy poèátkem roku 1993 za mnou z nakladatelství Aula, že celý deník vydá.
pøišla jedna moje známá, tehdy student- Pøestože jsme se pozdìji rozešli, stala se
ka Pedagogické fakulty v Hradci Králo- tato nabídka impulzem, který mì pøimìl
vé, položila pøede mì štùsek asi tøiceti k tomu, abych pøeklad dokonèil. Kniha
listù, okopírovaných z nìjaké polské nakonec vyšla v nakladatelství Federace
knihy, a požádala mì, jestli bych jí to židovských obcí Sefer. Než však k tomu
nepøeložil, nebo jí aspoò neøekl, o èem došlo, bylo zapotøebí provést dùkladné
to je. Potøebovala to patrnì pro nìjakou korektury a udìlat øadu nezáživných, ale
svou seminární práci. Moc nadšený nezbytných prací. Svìtlo svìta kniha
jsem z toho nebyl, mìl jsem svých sta- spatøila koncem listopadu 2018.
JIØÍ ÈERVENKA
rostí dost. Když však jsem se na text po-
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ŠOA JAKO DRAMA
Autentická hra se doèkala již stovek repríz
Koncem ledna byla ve Švandovì divadle
uvedena anglická repríza úspìšné divadelní hry The Good and the True (Dobro
a pravda), známé èeskému publiku pod
názvem Šoa. Divadlo tuto hru, kterou lze
vnímat též jako dùkaz nutnosti vyrovnávat se s dìdictvím šoa i ve tøetí generaci
potomkù pøeživších, uvádí již osmým rokem a bývá na ni vyprodáno.
OD SPISU K DRAMATU
Šoa zaèíná v archivu Švandova divadla,
kde autor Daniel Hrbek, potomek pøeživších z Olomouce, nachází zamìstnanecký
spis židovské hereèky Hany BeckovéPravdové (1916–2008). V hlavì se mu
rodí divadelní experiment a píše scénáø
sestavený výluènì a doslovnì z výpovìdí
nebo deníkù této hereèky a ragbisty Miloše Dobrého (1923–2012), kterého zná
z análù olomoucké obce.
Ve høe, která je prosta jakékoli stylizace textu (tzv. dokumentární drama), se
prolíná vyprávìní o životì tìchto dvou
lidí, jejichž osud spolu souvisí jen tím, že
oba byli v Terezínì a v Osvìtimi a oba
pøežili. Bez patetické dramatizace, která
bývá v pøípadì tohoto tématu neúnosná,
dávají autoøi pøednost pùsobivosti pravdivé výpovìdi a autentickému prožitku.
Scéna je prostá, mobiliáø støídmý, pár
rozházených bot, kufr. Uprostøed jsou
vlakové koleje oddìlující protagonisty,
Hanu a Miloše, každého na svou èást jevištì. Nejde o dialog, jen jejich vzpomínky se prolínají v éteru. Ty jsou akcentovány citlivou hrou svìtel a tradièní jidiš
písní Tsen Brider, ovšem s morbidním
textem složeným v Osvìtimi.
Ještì v pozadí scény vyprávìjí støídavì o svém št’astném mládí za první republiky, Hana rozšafnì u klavíru, Miloš
s baseballovou èapkou.
S tvrdou realitou transportù to vše
mizí. Nyní už zpoza ostnatého drátu,
avšak velmi osobnì, mluví o otøesných
prožitcích v Terezínì a Osvìtimi, a pak
o pøežití, trpkém návratu, shledání
s hrstkou pøeživších. O triumfu života
nad smrtí, který se v jejich pøípadì skuteènì udál.
„Nìkdy je dobré se do pøíbìhu neplést,“ øíká Daniel Hrbek, který je od
roku 2012 øeditelem Švandova divadla.
Dále vysvìtluje: „Byl to pokus. V rámci
divadelního projektu Hyde Park mìla

vzniknout hra, jež mìla být uvedena jen
experimentálnì. O tom, že se hra stane
souèástí repertoáru, rozhodli tehdy hlasováním lidi, kteøí se pøedstavení zúèastnili.“
Drama bylo nastudováno též v angliètinì (v pøekladu divadelníka Briana Danielse). Pøedstavení mìlo již stovku anglických a stovku èeských repríz. Bylo
uvedeno úspìšnì v Londýnì a v Leedsu
a také v Bruselu. V létì 2014 s hrou Hrbek hostoval šest týdnù na prestižní divadelní scénì DR 2 off-Broadway.
V anglické verzi obsadil Hrbek do
role Hany Beckové její vnuèku Isobel

Vzpomínání na scénì. Foto Patrik Borecký.

Pravdovou, úspìšnou britskou divadelní
i filmovou hereèku. Nápad vznikl po
premiéøe èeské verze, jíž se zúèastnila
rodina Hany Beckové.
Lednová repríza byla pro Isobel Pravdovou (ale i pro publikum) unikátní,
svou babièku hrála v Praze, na stejné
scénì, kde její Hana hrála pøed deportací i po návratu z koncentráku a kam
vnuèku Isobel pozdìji brala. I. Pravdová
si pamatuje, jak ji už jako malou uèila
hrát, vzpomíná na „improvizace Èechova v obýváku“.
HEREÈKA A RAGBISTA
Hana Becková se narodila v Praze
v roce 1916, její otec byl legionáø, povoláním architekt. V mládí studovala
drama u Olgy Scheinpflugové a Karla
Dostála, mìla angažmá v Olomouci.
V roce 1937 absolvovala roèní stáž
u ruského divadelníka Alexeje Dikije

v Leningradu. Po návratu získala angažmá v divadle v Kladnì, hostovala ve Vinohradském divadle v Praze, ale také
v Národním a ve Švandovì divadle. Zahrála si i ve filmu (Marijka nevìrnice
a První polibek).
Za války pøišla Hana o rodinu i svého
prvního manžela Alexandra Munka.
V roce 1949 emigrovala s druhým manželem Jiøím Pravdou a s roèním synem
Alexandrem (nyní je profesorem na Univerzitì v Oxfordu) nejprve do Austrálie,
do Francie a nakonec do Anglie, kde se
dál vìnovali pøedevším divadlu. Jiøí Pravda hrál na významných londýnských scénách, dokonce po boku Lawrence Oliviera; zemøel v roce 1985. Hana se posléze
vìnovala také divadelnímu managementu. Prahu navštívila nìkolikrát po roce
1989. Zemøela v Londýnì roku 2008.
Jak by Hana komentovala fakt, že její
pøíbìh hraje vlastní vnuèka? „Jako profesionální divadelnice by urèitì nemìla
problém øíci, co si myslí. Vìøila, že
o holokaustu se má mluvit, i když sama
spíše házela minulost za hlavu a dívala
se vpøed. Vùbec nebyla sentimentální,“
øíká Isobel Pravdová. „Byla pøesvìdèená, že umìní je smyslem života a že právì to jí pomohlo pøežít.“
Tím, èím bylo pro Hanu Beckovou divadlo, byl pro Miloše Dobrého sport.
Tahle vášeò mu pomohla pøežít a žít.
Narodil se jako Miloš Gut v Praze roku
1923. Za protektorátu byl z rasových
dùvodù vylouèen ze školy, v listopadu
1941 poslán s aufbaukommandem do
Terezína, s rodièi a bratrem Josefem se
tu setkal o nìco pozdìji a v ghettu se seznámil i se svou budoucí ženou Zuzanou Beckmannovou.
Jejich pøíbìh skonèil št’astnì – oba
pøežili, po válce se vzali, mìli dvì dìti.
Miloš vystudoval anorganickou chemii
a hrál ragby za LTC Praha. V roce 1990
byl jmenován prezidentem Unie ragbistù. Pøednášel na školách o holokaustu
(o jeho pøíbìhu jsme na stránkách Rch
již psali a je též zaznamenán v archivu
Pamìti národa). Byl hrdý, jak øíká ve
své roli, na svou rodinu a na to, že jeho
potomek, Petr Papoušek, se stal pøedsedou Federace židovských obcí. Zemøel
v roce 2012.
Hana Becková-Pravdová a Miloš Dobrý se zøejmì nikdy nesetkali, jejich setkání na scénì je ovšem mimoøádnì
pravdivé a dobré. Nejbližší pøedstavení
se koná 19. bøezna.
MICHAELA ROZOV
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OSOBNÍ ZKUŠENOST

Z posledního rozhovoru se spisovatelem Amosem Ozem
Amos Oz poskytl 30. øíjna 2018, tedy
dva mìsíce pøed smrtí, rozsáhlé interview izraelské veøejnoprávní televizi.
Meir Weintrater z nìj pro francouzský

(a i tady budu potøebovat osobní zkušenost, abych si tím byl naprosto jist).
Historie, jak se odehrávala pøed mýma
oèima, byla plná nepøedvídatelných
zvratù. Budoucnost, tak jak ji
pøedpokládám já,
to znamená dvoustátní uspoøádání,
nemá okamžité øešení. Je takové øešení možné v budoucnosti? Podle
mì je nejen možné, ale i absolutnì
nezbytné.
Amos Oz, jeden z posledních snímkù. Foto archiv.
Lidé, kteøí promìsíèník Tribune Juive (30. prosince hlašují: „Dejte je oba dva do jedné po2018) vybral to nejpodstatnìjší.
stele, zaènìte dìlat lásku a ne válku“,
tak tihle lidé jsou schopni øíkat cokoli.
O NENÁVISTI
Po století násilí a nenávisti je pøece
Pouèení z posledních let je následují- nemožné zhotovit spoleènou postel
cí: že totiž „dar“, který nám zanechali a zahájit v ní líbánky dvou národností
Hitler a Stalin pøed osmdesáti lety, už v jednom státì. Musíme rozdìlit dùm
propadl a je promlèený. Hitler a Stalin na dva byty, stát se sousedy, a možná,
pochopitelnì nemìli v úmyslu nám jednoho dne, i pøáteli. Tak nìjak by to
cokoli darovat, ale aniž by to chtìli, mìlo chodit mezi lidmi.
odkázali svìtu jistý pocit hanby tváøí
v tváø rasismu a xenofobii. Dnes lidé O DEMOKRACII V IZRAELI
nenávist opìt objevili. Ráno vstanou Co se týká budoucnosti demokracie
a zaènou nenávidìt všechny, kdo se v Izraeli, zneklidòují mì nejnovìjší
jim nepodobají. Je to dìsivé. Nevì- zákony, z nichž mnohé jsou pøinejøím, že èlovìk, který produkuje den- menším zbyteèné. Je zbynodennì nenávist, mùže být št’astný.
teèné vydávat zákony,
které nám naøizují miloO POSLÁNÍ
vat naši zemi. NepotøebuNejsem penzista, který tráví den na jeme zákon o vìrnosti
balkonì a pije každý veèer svou skle- (Státu Izrael) ani zákon,
nici vína; píšu, mluvím, pøednáším, který definuje (židovvyjadøuji se. Ale je mi naprosto jasné, skou) povahu státu.
že starý a usazený Aškenáz není ten,
Mìjme trochu dùvìry.
kdo pøijde s novým poselstvím. Nìco Vìtšina Izraelcù miluje
nového mohou pøinést ženy a muži, Izrael, i když to není
kteøí jsou mladší a pocházejí z pro- vždycky lehké. Mám rád
støedí, které se od toho mého podstat- Izrael, i když Izrael èasto
nì liší. Øíkám to už dlouho: je èas, dìlá všechno pro to, abych ho rád neaby promluvili jiní.
mìl. Není tøeba vydávat zákony o vìrnosti a lásce, je tøeba být té vìrnosti
O DVOUSTÁTNÍM ØEŠENÍ
a lásky hoden.
Je zajímavé vidìt, jak se osadnická
pravice a postsionistická levice sho- VÌÈNÝ PØÍSLUŠNÍK MENŠINY
dují v tom, že situace na sporných Prozradím vám jedno tajemství: za
územích je nezvratná. Jsem pøesvìd- celý svùj život jsem nikdy nebyl v táèen, že jediné, co je nezvratné, je smrt boøe vìtšiny. Vyrùstal jsem v rodinì,
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která patøila ke stranì Cherut (Menachema Begina). Byla nás menšina. Po
dlouhá léta jsem byl blízkým pøítelem
Šimona Perese a do jisté míry také
Jicchaka Rabina. Ale nebylo žádné tajemství, že jsem je nikdy nevolil, a oni
to vìdìli. Po celý život jsem patøil
k menšinì.
O FEMINISTICKÉ REVOLUCI
Feministická revoluce dìlá svìt lepším. Napravuje køivdy, které trvají po
tisíciletí. Ale jako ve všech hnutích, jež
usilují o spravedlnost, i tady se vyskytnou okrajoví jedinci, kterým už nejde
o spravedlnost, ale o pomstu. Ti ve
mnì vzbuzují obavy, ale hnutí jako celek ne. Mezi snahou o spravedlnost
a touhou po pomstì vede velmi tenká
hranice. Žádné hnutí není imunní vùèi
fanatismu – ani politické hnutí, ke kterému patøím já, ani hnutí feministické.
ŽIVOTNÍ BILANCE
Pochopitelnì, mám strach ze smrti.
Myslím na ni èasto. Utržil jsem bìhem života hodnì ran, v soukromém
i veøejném životì. Ale bìhem všech
tìch desetiletí co jsem na svìtì, jsem
dostal tolik darù: lásku, knihy, hudbu,
místa, kde jsem žil... Nic z toho všeho
mì nemuselo potkat, nikdo nepodepsal smlouvu, která by mi to zaruèila.
Jsem za to neustále vdìèný.
Chtìl bych odejít s pocitem, že jsem
vìdomì nikoho nezranil. Rád bych

vìøil, opouštìje tento svìt, že alespoò
nìkterá z mých slov dokázala lidi posílit, a jiná naopak zneklidnit a zviklat. Pokud budu vìdìt, že pøinejmenším malá èást z tìch desítek tisíc slov,
která jsem napsal, mìla vliv na život
alespoò nìkolika osob, bude mi to staèit: Budu mít co ukázat tam nahoøe,
u vstupní brány.
Pøeložil jd
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IZRAEL: V èínské pasti
Slyšeli jste nìkdy o problémech Izraele
s Èínou? Nebo Židù s Èíòany? Asi tìžko.
Nenajdete je, kam pamìt’sahá. Ani za císaøství. Ani za Èankajška: to naopak Šanghaj hostila židovské uprchlíky a v Èínì
strávil válku tøeba František Kriegel. Ba
ani snad za Mao Ce-tunga. Až nyní.
Jak možná tušíte, není to tak, že by
Èína hrozila Izraeli nebo Izrael Èínì, ale
židovský stát jako by spadl do americkoèínské obchodní války. Pøesnìji øeèeno do
studené války o to, zda jsou èínské technologie a investice bezpeèné, nebo rizikové. Zda je bezpeèné takové technologie
vymìòovat se zemí, kde
si stát uchovává dozor
nad vším – od možnosti
jejich využití až po totální kontrolu obyvatel.
Je to studená válka
dvou zemí, jež jsou pro
Izrael historicky, ekonomicky, obchodnì i jinak
bezproblémové.
Na
Trumpovu Ameriku se
v èele s premiérem Netanjahuem tìšil (a už má
benefit v podobì pøesunu ambasády USA do
Jeruzaléma). A z obchodu s Èínou profituje: nabízí své vyspìlé digitální technologie a Peking
jemu ohromné investièní prostøedky.
Ale teï jako by bylo náhle vše jinak.
Spolupráce s Èínou, zvláštì v technologiích, míøí proti prioritám – ba životním zájmùm – USA, které ji považují za bezpeènostní riziko. Je to téma žhavé v celém
západním svìtì. I v Èesku bìží vyhrocená debata, zda lze sedìt zároveò na dvou
židlích – na americké, která poskytuje civilizaèní oporu i bezpeènostní pojistku,
a na èínské, která nabízí výhodný byznys,
ale i skryté hrozby. V tomto dilematu je
teï i židovský stát, ale na první pohled to
pùsobí tak, že si ho nepøipouští.
CO NA TO 6. FLOTILA
Zaènìme bìžnou zprávou, kterou 5. ledna
pøinesl web Debka k návštìvì Johna Boltona, poradce amerického prezidenta pro
národní bezpeènost, v Izraeli. Téma jednání zahrnulo logicky Sýrii (fakt, že USA
nemají èasový plán stažení svých jednotek). Pak i kooperaci s Ruskem: Izrael nevìøí ruským slibùm, že íránskou vojen-

partnerem Izraele,“ znìl titulek. Šlo hlavnì o infrastrukturu dopravní, o jejíž výstavbu se ucházely èínské firmy: o silnièskou pøítomnost v Sýrii udrží v mezích – ní tunely pod Karmelem, železnièní na
bojovníci Hizballáhu a iráètí šíité pod ve- trati Ako – Karmiel èi o projekt dráhy do
lením Íráncù jsou už pár kilometrù od Ejlatu, jež má vytvoøit „pevninský most“
Golanských výšin. Ale pak pøišla øeè na mezi Støedozemním a Rudým moøem
téma pronikání èínských technologií a in- a tím obejít Suezský prùplav.
Teï jsme o ètyøi roky dále a verneovvestic do Izraele, zvláštì do pøístavu
v Haifì, kde firma Shanghai International ský étos budování železnic èi dálnic za
Port Group (SIPG) získala pìtadvacetile- èínské peníze vystøídala opatrnost vùèi ritý kontrakt k jeho rozšíøení a øízení. zikovým technologiím i šíøení èínského
A mluvilo se též o roli èínských teleko- vlivu. I když v Izraeli je obava z Èíny výraznì nižší než jinde. Na webu americké
munikaèních firem Huawei a ZTE.
O den pozdìji pøinesl více informací Rady pro mezinárodní vztahy to shrnuje
list The Jerusalem Post. Firma SIPG Omri Wechsler, šéf kybernetického výspravuje pøístav v Šanghaji, nejvìtší na zkumu na Semináøi Juvala Ne’emana pro
vìdu, technologii a bezpeènost v Tel Avivu.
Tìžištìm obchodní
války USA s Èínou je
podle Wechslera soupeøení o technologie. Právì v tìch nejvyspìlejších vèetnì vývoje
umìlé inteligence patøí
Izrael ke svìtové špièce.
Ale na rozdíl od USA
nemá Výbor pro dovoz
zahranièních investic
instituci oprávnìnou zastavit leccos vèetnì
transferu citlivých technologií a informací.
Tím se vymyká z praxe
Loï amerického námoønictva, Haifa 2018. Foto archiv.
USA, ale i Japonska,
svìtì, vìtšinu akcií v ní drží èínská vláda Austrálie èi tøeba Nìmecka, kde prodeji
a nový civilní pøístav v Haifì zprovozní technologických firem èínskému kapitálu
v roce 2021. Ale už teï to zajímá americ- zabránila kontrarozvìdka.
Obchodní výmìna mezi Izraelem a Èíké námoønictvo, jehož lodì Haifu èasto
používají. Kyle Raines z velení 6. flotily nou roste mnohem rychleji než u jiných
k tomu øekl: zatím se nic nemìní, ale zemí – jen za první pololetí 2018 o 30
„nemùžu spekulovat, co se stane, èi ne- procent. Výmìna vyspìlých technologií
stane v roce 2021“. Americké váleèné z Izraele za velké èínské investice pùsobí
lodì by civilní pøístav jistì nepoužívaly, jako vzájemnì výhodný obchod. Navíc
ale panuje obava, že tam umístìná èínská prý Izrael doufá, že velkorysostí Èínu odzaøízení by o nich dokázala získávat citli- vrátí od podpory Íránu. Ale tím se dostal
na kolizní kurz s USA. Trumpova vláda
vé informace.
Pøipadá-li vám to paranoidní, pøipo- bude jistì tlaèit na Izrael, aby vstøícnost
meòte si výrok Woodyho Allena: „To, že vùèi Èínì – hlavnì v oblasti kybernetiky
jsi paranoik, ještì neznamená, že po tobì a umìlé inteligence – omezil.
Jak vyzní reakce? Podle Wechslera bude
nejdou.“ A faktem zùstává, že izraelské
obavy z Íránu a jeho hrozby pøipadají lec- zájem Izraele o Èínu vždy druhotný ve
srovnání s jeho úzkým vztahem k Amerikomu na Západì paranoidní též.
ce. Takže pøijde-li z Washingtonu silný
tlak, Izrael se postaví na stranu USA. SouAŽ TRUMP ØEKNE „NE“
Dnešní optikou vypadá leccos jinak než èasné napìtí ho nutí hledat alternativy pro
døíve. V roce 2015 èlánky izraelského vztah k supervelmocem, ale pokud se namagazínu Globes èínské investice chváli- pìtí ještì zvýší, bude muset zvolit stranu.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
ly. „Èína bude nejvìtším infrastrukturním

22

VÌSTNÍK 3/2019

MALÍØOVA POMSTA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Patøí naše zemì na Západ? Vystoupili
byste z EU nebo NATO? Vìøíte, že náš
svìt ovládá mocné Židovstvo? Je dobøe,
že padl komunismus? Tyto a další podobné otázky položil bratislavský think
tank Globsec obyvatelùm Visegrádské
ètyøky. V každé zemi tisícovce lidí. Výsledky z èeských zemí mohou být pro
leckoho pøekvapivé: Mladí lidé totiž
mají jasno. „Pøes 84
procent z nich je
pro setrvání v Evropské unii, tøíètvrtinovou podporu
má i u lidí starších
65 let. Pøes 90 procent mladých do 24
let nehodlá opouštìt NATO, navíc
podpora Aliance je
rovnomìrnì rozprostøena mezi vìkovými kategoriemi. Na 94 procent
mládežníkù kvituje,
že v roce 1989 padl komunismus. Na
mocné Židy v pozadí ani na konspiraci
kolem pádu amerických Dvojèat nevìøí
skoro nikdo. Vyznìní je tedy pomìrnì
jednoznaèné: Stále slyšitelnìjší populisté, konspirátoøi a xenofobové naši západní orientaci a podporu EU èi NATO
pøedevším u mladých roèníkù zásadnìji
neovlivòují.“ (Deník.cz, 11. 2.) !! Dùsledkem sjednocení Prahy, které probìhlo v rámci reforem Josefa II., došlo
i k „pojmenování“ jedné z památkovì
nejzajímavìjších ètvrtí v Praze. V tìsném sousedství Starého Mìsta pražského se už od dob støedovìku rozléhalo
tzv. Židovské Mìsto. Jeho obyvatelé
však nebyli kvùli svému pùvodu úplnì
rovni obyvatelùm z jiných pražských
mìst. To se sjednocením hlavního mìsta
zmìnilo právì díky Josefu II., jehož jméno je dodnes obtisknuto v charakteristické ètvrti. Ètvrt’ se pod tímto jménem
k Praze ovšem pøipojila až 27. dubna
1850. (Blesk.cz, 12. 2.) !! Na otázku
„Daøí se vám do fotek dostat pøirozené
výrazy. Jak pøistupujete k focení tak uzavøené spoleènosti, jakou jsou ortodoxní
Židé?“ Karel Cudlín odpovídá: „Nikdy
jsem s focením chasidù nemìl problém,
mám s nimi jen dobré zkušenosti. Fotografie je o komunikaci a záleží, jak se na

lidi tváøíte, jak s nimi komunikujete. Navíc se i tamní ortodoxní spoleènost promìòuje. Asi dvakrát nebo tøikrát jsem
byl fotit v Meronu. Když jsem tam vytáhl fotoaparát v roce 1998, spousta lidí se
zakrývala, reagovala odmítavì, bylo jim
to nepøíjemné. Když jsem tam byl pøed
tøemi lety, pùlka chasidù vytáhla mobil
a nahrávala se.“ (Reflex.cz, 13. 2.) !!
Zproštìní viny bývalého pøedsedy
pražské muslimské obce Vladimíra
Sáòky v kauze šíøení èeského pøekladu
knihy Základy tauhídu. Islámský koncept Boha je definitivní. Podle justièní
databáze infoSoud
zamítl
Nejvyšší
soud dovolání nejvyššího státního
zástupce Pavla Zemana, který se
zproštìním nesouhlasil. „O jejich zášti
proti šíitùm, Židùm a køest’anùm a pøedstavitelùm (vládám) sekulárního Západu
není pochyb,“ napsali žalobci. (Pražský
deník.cz, 13. 2.) !! Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových na Filozofické fakultì Univerzity
Palackého v Olomouci a jeho zakladatelka Ingeborg Fialová obdrží Pamìtní
cenu Kurta Schuberta za mezináboženský dialog. Cenu již pošesté udìluje rakouské Fórum pro svìtová náboženství,
poprvé ji získávají laureáti ze zahranièí.
Slavnostní pøedání, nad nímž pøevzal záštitu olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se uskuteèní ve støedu 27. února.
(Olomouc.cz, 14. 2.) !! Zní to krásnì,
romanticky. Aktivisté sehnali peníze, za
které koupili zchátralou bývalou synagogu. Tu teï opraví, uvnitø udìlají malé
muzeum o židovství v Pacovì a budou
tam poøádat kulturní akce. Zní to tak
prostì... Jenže ono slovíèko „teï“ mùže
ve skuteènosti znamenat tøeba deset dvacet let. Aktivisté (vìtšina z nich jsou mimochodem ženy) z pacovského spolku
Tikkun ale mají odpovìï: „Velkých problémù jsme si vìdomi, ale my nikam nespìcháme. Víme, že stav synagogy je
tristní. Ale na druhou stranu na její obnovu máme spoustu èasu. Do dùchodu

máme co dìlat,“ øíká pøedsedkynì spolku Tikkun Daniela Orlando. (5plus2, Jihlava, Pelhøimov a H. Brod, 15. 2.) !!
„Nyní práce pokraèují v jižní lodi. Tam
je postaveno 25 metrù vysoké lešení,
z nìhož restaurátoøi opravují malby na
klenbì. Na spodní èásti vyložení kùru
byla obnovena malba plzeòského znaku
z roku 1882. Ta nás pøekvapila, protože
v bránì na støedním štítku není namalován rytíø ve zbroji – král Václav II., ale
postava, jež mùže být považována za
Žida, snad pomsta špatnì placeného malíøe,“ informují stránky plzeòské diecéze
bip.cz o probíhajícím restaurování plzeòské katedrály. (19. 2.) !! „Samozøejmì je ostudné, jak málo Polákù, Èechù
èi Slovákù se za druhé svìtové války postavilo proti diskriminaci a pak i vyvražïování svých židovských spoluobèanù.
Je to smutné, ale ne Èeši nebo Poláci nastolili situaci, kdy pomáhat Židùm se
rovnalo riskovat život, nejen svùj, ale
i svých blízkých. Nevím, zda bych já
sám byl schopen u sebe schovávat židovskou rodinu, kdybych vìdìl, že za to
hrozí smrt nejen mnì, ale i mé ženì
a mým dìtem. Snad ano, ale to jen doufám. Tak jako jsem nikdy nebyl a nebudu antisemita, nebudu nikdy souhlasit
s kolektivní vinou. Ani Nìmcù, ani muslimù, a v tomto pøípadì ani Polákù. Je na
Polácích, aby zpytovali svìdomí, do jaké
míry pomohli, èi bránili vyvraždìní polských Židù. Tak jako je to na nás Èeších.
Obviòování nìkterých izraelských politikù polského národa jako celku je ale
nespravedlivé a vùbec nièemu nepomáhá.“ (L. Palata, Rozhlas.cz, 19. 2.) !!
Na Èeskokrumlovsku v minulosti nebyla
pouze židovská synagoga v Èeském
Krumlovì. Židé mìli svou modlitebnu
také v Rožmberku nad Vltavou. Synagoga tam stávala ve svahu pod hradem.
V záøí roku 1938 však bylo vnitøní vybavení synagogy zcela znièeno jednotkou
SS z Lince. Za války synagoga sloužila
k bydlení, sklepy byly urèeny pro skladování uhlí. Po roce 1945 sídlilo do poèátku šedesátých let v horních prostorách zámeènictví. Po druhé svìtové
válce budova chátrala, i když ještì v padesátých letech 20. století byla èásteènì
obydlena. Bohužel žádné peníze do
opravy synagogy investovány nebyly,
chátrala dál a po roce 1966 byla zboøena.
Dnes se na jejím místì nachází zahrada
v sousedství domu è. p. 104. (Èeskokrumlovský týden, 20. 2.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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plan v dobì první svìtové války a rabín
ve Staòkovì. Po pøíchodu do Prahy
pracoval jako archiváø židovské obce,
Pøed 80 lety, 1. bøezna 1939, se v Praze uèil náboženství na státních školách,
narodil herec, scenárista, loutkáø, spiso- publikoval v rùzných periodikách, arvatel, fejetonista a povídkáø IVAN chivoval a inventarizoval cenné materiKRAUS. Když mu byl jeden rok, byl ály èi pracoval jako matrikáø. Jako rajeho otec, spisovatel a novináø Ota bín pùsobil støídavì na Zbraslavi a ve
Kraus zatèen gestapem a celou válku Vysoké synagoze.
Do Adlerova života tragicky zasáhla
byl vìznìn v ghettech a koncentraèních
a vyhlazovacích táborech. Syna, který nìmecká okupace. V bøeznu 1943 byl
pøežil s matkou Libèicích nad Vltavou, spoleènì s jedním ze svých synù a mantak uvidìl až po roce 1945. Po maturitì želkou deportován do Terezína a odtud
na gymnáziu (1957) vystudoval Ivan v kvìtnu 1944 do vyhlazovacího tábora
Kraus nástavbový obor mezinárodní v Osvìtimi, kde byli manželé Adlerovi
ekonomické vztahy (1959). Jako herec zavraždìni. Jejich syn Wolfgang (Sinaj)
a autor pùsobil v øadì pražských malých však pøežil a posléze se stal rabínem
a kabaretních divadel. Po roce 1968 žil v Izraeli. Válku pøežil i starší Adlerùv
v cizinì, od roku 1971 pracoval syn Max (Matitjahu), který se stal izrav Nìmecku jako rozhlasový a televizní elským politikem a diplomatem. Osobscenárista, loutkoherec a spisovatel, od nost Šimona Adlera pøipomíná muzeum,
roku 1976 støídavì žije ve Francii. Po- které bylo vybudováno v jeho rodišti,
v Dobré Vodì na Šubýval také ve Spojemavì.
ných státech, ŠvýcarPøed 120 lety, 29.
sku, Itálii, Anglii,
bøezna 1899, byla v leNizozemsku, Belgii,
síku u mìsta Polná zaŠpanìlsku, Portugalvraždìna 19letá Anežka
sku a Mexiku. Nyní
Hrùzová, z èinu byl obžije støídavì v Paøíži
vinìn a na základì vya v Praze. Od pádu kokonstruovaných dùkazù
munismu vycházejí
o „rituální vraždì“ za
jeho humoristické prónìj byl odsouzen místzy v rodné zemi, hrají
ní Žid Leopold Hilsner
se i jeho divadelní hry
(trest smrti byl pozdìji
a kabarety. Jeho pozmìnìn na doživotí
vídkové knihy pøináa po 19 letech vìznìní
šejí do èeského humoRabín Šimon Adler. Foto archiv.
mu byla udìlena císaøru osobitì pojaté téma
ská
milost).
V
rámci
HILSNERIÁDY se ve
rodinných vztahù obohacené o prvky
groteskní a absurdní komiky. Nejnovìji jménu boje proti povìrám a pøedsudkùm
vycházejí v nakladatelství Academia angažoval prof. T. G. Masaryk, Hilsnerovy obhajoby se ex offo ujal advokát
s ilustracemi Jiøího Slívy.
Dne 15. bøezna uplyne 135 let od na- dr. Zdenko Auøedníèek, který posléze
rození publicisty, archiváøe, uèitele kvùli protižidovským náladám musel
a posledního pøedváleèného rabína opustit Kutnou Horu a odejít do Vídnì.
pražské Vysoké synagogy ŠIMONA AD- Jeho žena Anna na to vzpomíná: „Byli
jsme vyvrheli, bez krejcaru. Proces honoLERA (15. 3. 1884 Dobrá Voda–1944
Osvìtim-Bøezinka). Šumavskému rodá- rován nebyl, aèkoliv se vyprávìly pohádku se dostalo skvìlého vzdìlání: nej- ky o obrovském honoráøi, který muž prý
døíve studoval rabínskou pøípravku ve dostal od Rothschilda. Mùj muž, jenž
slovenských Topolèanech, následnì ra- dobrovolnì proces pøevzal, by honoráø
bínský semináø v nìmeckém Frankfurtu ani nebyl pøijal. Konal svou práci z lidnad Mohanem a posléze i na univerzi- skosti a z pøesvìdèení a na peníze vùbec
tách ve Würzburgu a Giessenu. Studia nemyslil.“
Zatím nejpøístupnìjší formou zpracozakonèil ve švýcarské Basileji, kde také
pozdìji získal titul doktora filosofie. val hilsneriádu historik a spisovatel Jiøí
Zde také zaèal pùsobit jako uèitel na Is- Kovtun v knize Tajuplná vražda. Pøípad
Leopolda Hilsnera (1994); do širšího
raelitische Fortbildungsschule.
V dalších letech pùsobil jako uèitel povìdomí se dostala také díky seriálu
(am, ra)
v belgických Antverpách, vojenský ka- ÈT z roku 2016.

DUŠAN KARPATSKÝ
ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ
V pražském Klementinu je do16. bøezna
pøístupná zajímavá výstava, pøipomínající
pøed dvìma roky zesnulého filologa, pøekladatele, literárního historika a také jeden èas diplomata Dušana Karpatského.
Dozvíme se na ní ledacos z jeho života,
napøíklad že se ve slovenském Trebišovì
narodil jako Dušan Rosenzweig. Pøíjmení
Karpatský zvolila po druhé svìtové válce
jeho matka, která pocházela z podkarpatoruského Užhorodu. Válku oba pøežili
v jihoèeském Sepekovì, otec zemøel už
v roce 1940. Dušan pak absolvoval gymnázium v Rakovníku a vystudoval èeštinu
a srbochorvatštinu na Filologické fakultì
Univerzity Karlovy.
První pøeklad z chorvatštiny do èeštiny zveøejnil v roce 1958. Jeho bibliografie èítá pøeklady více než stovky knih,
sedm divadelních a jedenáct rozhlasových her. Díky jeho píli je v èeštinì dostupná vìtšina významných jihoslovanských autorù – Ivo Andriæ, Miroslav
Krleža, Ranko Marinkoviæ, Raymond
Rehnicer a mnozí další.
Dozvíme se, že Dušan Karpatský odvedl rovnìž úctyhodnou práci jako redaktor, novináø i autor – jeho Malý labyrint literatury, vydaný poprvé (pod
cizím jménem) v roce 1982, doznal øadu
reedic a poskytuje solidní definice a vysvìtlení literárních pojmù a problémù
i dalším generacím. Zjistíme, že pilný
autor a pøekladatel byl èlovìk družný,
ve svých studentských letech i pozdìji
vtipný, s velkým pochopením pro recesi
a pøátelství. A také, že to byl èlovìk základnì slušný. Dosvìdèuje to mimo jiné
i skuteènost, že v dobì totality nemohl
svùj Labyrint ani jiné texty publikovat
pod svým jménem. To je v tomto ohledu
jedním z nejlepších vysvìdèení.
Pozornost vìnoval také srbochorvatsky
psané židovské literatuøe, pøekládal ji
a pøeklady pøispíval do Židovské roèenky.
Namátkou mùžeme uvést povídky Danila
Kiše Psi a knihy (ŽR 1993–1994) a Muž
bez vlasti (ŽR 2001–2002) nebo novelu
Alberta Goldsteina Povìst o bludném
Jonáši (ŽR 2002–2003). Pro roèenku
také napsal pùvodní studii Židé v literatuøe Bosny a Hercegoviny (ŽR 1999–
2000).
Stojí za to se na výstavu v pražském
Klementinu podívat.
(jd)
(Dušan Karpatský – známý a neznámý. Národní knihovna, Praha, do 16. 3.)
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Viktor Pivovarov
ZAMILOVANÝ AGENT
! Kniha vzpomínek a úvah malíøe Viktora Pivovarova Zamilovaný agent vyšla poprvé
v Moskvì v roce 2001. V roce 2016 vyšla podruhé v rozšíøeném vydání, v èeském pøekladu vychází poprvé a je doplnìna zvláštní kapitolou pro èeské ètenáøe. Její první vydání
vzbudilo velký zájem ruských ètenáøù, po
nìmž následovala øada významných výstav –
napøíklad v Tret’jakovské galerii, v Puškinovì
muzeu a v Muzeu souèasného umìní v Moskvì. Zamilovaný agent originálním zpùsobem
a ètivou formou spojuje autobiografii s analýzou vlastní tvorby. Viktor Pivovarov (1937) je
jednou z hlavních osobností ruského neoficiálního umìní, jeden ze zakladatelù moskevského konceptualismu a známý ilustrátor. Od
roku 1982 žije a tvoøí v Praze.
Vydalo nakladatelství Torst v Praze roku
2018. Z ruštiny pøeložil Jan Machonin. 424
stran, barevné ilustrace V. Pivovarova, fotografie; doporuèená cena 488 Kè.
Jiøí Orten
KORESPONDENCE (SPISY VIII.)
! Svazkem Korespondence se završuje
vydávání devítisvazkových Spisù Jiøího
Ortena (díl IX., Básnické juvenilie, již vyšel). Kniha shrnuje Ortenovu korespondenci odeslanou i pøijatou. Jeho korespondenèními partnery byly významné osobnosti
èeské literatury (Ivan Blatný, Klement Bochoøák, Hanuš Bonn, Karel Èapek, Václav
Èerný, Jiøí Daniel, František Halas, Jindøich Heisler, Vladimír Holan, Jindøich
Chalupecký, Jaromír John, Pavel Tigrid,
Zdenìk Urbánek a mnozí další), divadla,
studentského života na prahu války, ale
i èlenové jeho rodiny, pøátelé a Vìra Fingerová. Právì korespondence s Vìrou Fingerovou, jejíž èást pøijatá dosud nebyla
v úplnosti publikována, a korespondence
Jiøího Ortena s matkou tvoøí nejrozsáhlejší
korespondenèní soubory pøítomného svazku. Na Ortenovì korespondenci mùžeme
zblízka sledovat život mladého básníka
a dozvìdìt se tak mnoho podstatného
i o vzniku jeho literárních textù.
Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2018.
Ediènì pøipravila, okomentovala a edièní
poznámku napsala Marie Havránková.
792 stran, dop. cena 599 Kè.
Olga Sixtová
KNIHA PØEDSTAVENÝCH
KOLÍNSKÉ SYNAGOGY 1730–1783
! Rukopis knihy sedadel kolínské synagogy,
vedený hebrejským písmem v jidiš, obsahující pøes ètyøi sta majetkových a dlužních vkladù na synagogálních sedadlech i zápisù týkajících se donací synagogálního pøíslušenství,
nám umožòuje blíže proniknout do struktury
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

a kresby odlišují od èistì vizuálních èi estetických vizí moderny nebo konceptu.
Námìty Rónových obrazù a kreseb se pohybují v neobyèejnì širokém prostoru od
stvoøení svìta až po vzdálené kosmické civilizace. Jiné obrazy a kresby nám pøipomínají prehistorii Zemì nebo scény z naší
vlastní historie – všechny jsou však plodem umìlcovy neúnavné pøedstavivosti,
zaujaté nìjakým pøedmìtem nebo myšlenkou, na kterou hledá odpovìï.
Výstavu lze v muzejní Galerii Roberta
Guttmanna navštívit od 7. 3. do 6. 10. 2019.
ZIV RAVITZ TRIO
! 19. bøezna od 20.30 zahraje v jazzklu-

bu U Staré paní v Praze jazzové trio izraelského hráèe na bicí Ziva Ravitze. Ravitz
(døíve spoluhráè klavíristy Shaie Maestra)
se pøedstaví s americkým kytaristou Nirem Felderem a britským saxofonistou
Willem Vinsonem v rámci festivalu Jazz
Meets World (více na www.jmw.cz).
FEBIOFEST
a administrativy židovské komunity v Kolínì
i do její vnitøní politiky a ekonomické situace, šíøeji též do života èeského Židovstva vùbec. V záznamech se odrážejí morální standardy a zvyklosti obce a detaily intimnìjšího
charakteru vypovídají i o rodinných vztazích
a vazbách. Jedná se o první zpøístupnìní archiválie takového typu v èeštinì.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2018. 252 stran, dop. cena 425 Kè.
KRESBY ODJINUD V GALERII
ROBERTA GUTTMANNA
! Židovské muzeum v Praze pøipravilo
výstavu Jaroslava Róny Kresby odjinud…. Malíø, sochaø a ilustrátor Jaroslav
Róna (1957), spoluzakladatel nejvýznamnìjšího umìleckého sdružení generace
osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých
(a autor pomníku Franze Kafky v Praze),
na výstavì uvede soubor kreseb z let
2012–2018. Ve srovnání s Rónovými staršími pracemi se jeho kresby z posledního
období ménì vìnují kosmologii a obecným tématùm, zato jsou výpravnìjší, pøibylo v nich historických motivù a obèas
i humoru. „Kresby odjinud“ vznikají vìtšinou na cestách, kde umìlec nemùže malovat, a kresby se tudíž stávají jediným prostøedkem pro zachycení jeho pøedstav
a prožitkù. Róna své kresby témìø vždy signuje, datuje a èasto také oznaèuje místem
vzniku, takže tvoøí jakýsi cestovní deník.
Všechny Rónovy práce v sobì nesou
nìjaký pøíbìh, lhostejno zda z dávné minulosti, nebo ze svìtù budoucích, zda jde
o pøíbìhy celých civilizací, nebo individuálního osudu. Právì tím se jeho obrazy

! 26. roèník mezinárodního filmového

festivalu Febiofest pøedstaví dva celoveèerní izraelské filmy: Tel Aviv on Fire režiséra Sameha Zoabiho a snímek Hatzlila
v režii Yony Rozenkiera (který projekci
také uvede). Na Febiofestu bude promítán
i film Problémy prvního svìta (First
World Problems), režie: Jakub Felcman,
Jan Hecht, Anna Kopecká, Elad Keidan.
Èesko-izraelský koprodukèní projekt zahrnuje ètyøi krátké snímky o starostech života v bohaté, prùmyslovì rozvinuté spoleènosti (více viz www.febiofest.cz).
YOSSI FINE & BEN AYLON
! 24. bøezna se v 19.30 se v Paláci Akro-

polis v Praze v rámci festivalu Respect
koná koncert netradièní kapely s hudbou
trans a blues z pouští Izraele a Afriky. Jeden z nejoriginálnìjších hudebníkù dnešního Izraele s rastafariánským zevnìjškem
Yossi Fine hrál s Davidem Bowiem, Louem
Reedem a Johnem Scofieldem, vedl skupinu Ex-Centric Sound System, propojující
africkou hudbu s elektronikou a živými bubeníky. Pokraèováním je projekt s mistrovským bubeníkem Benem Aylonem.
ITAMAR BOROCHOV
! V bøeznu se u nás pøedstaví legendární iz-

raelský trumpetista a skladatel Itamar Borochov. Jeho unikátní hudba vychází z tradièního jazzu a zároveò se snaží nalézt autorovy
koøeny, které vedou až k arabským a panafrickým rytmùm. 26. 3. od 20.00 hraje v Jazz Tibet Club v Olomouci; 27. 3. od 21.00 v Jazz
Dock v Praze a 28. 3. v 19.00 v Koncertní síni
Bohuslava Martinù v Trutnovì.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, P 1, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 5. bøezna bude hostem na Kávì
socioložka doc. Mgr. Tereza Stöckelová,
Ph.D. Budeme mluvit mj. na téma sociologie jako vìdy o jednání lidí ve spoleènosti
èi o tom, proè panuje trvalá nedùvìra èeské spoleènosti v systém.
! V úterý 12. bøezna k nám zavítá
prof. RNDr. Jan Žïárek, DrSc., pohovoøí
mj. o tom, že mraveništì nebo vèelstvo
pøipomíná utopický socialismus.
Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Hona
Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P1)
! 7. 3. ètvrtek v 18.00: Diskuse v Maislovce: Hnìdý bøezen, Židé mezi Èechy
a Nìmci. Nìmecká okupace Èeskoslovenska v bøeznu 1939 znamená definitivní
teèku za masarykovskou první republikou.
Jak se zachovaly èeská veøejnost a úøady
vùèi èeským Židùm po mnichovské dohodì? Jak se historici dívají na velmi rychlou
radikalizaci nìkterých Èechù? Odpovìdi na
tyto a další otázky se budou snažit nalézt
historièky Kateøina Èapková z AV ÈR, Kateøina Králová a Hana Kubátová z UK a historik Michal Frankl z Masarykova ústavu
AV ÈR. Moderuje Irena Kalhousová z London School of Economics. Vyhrazena možná zmìna v obsazení. Poøad probíhá ve spolupráci s ŽMP. Vstup volný.
! 14. 3. ètvrtek v 19.00: Španìlské dialogy:
hudba španìlských autorù a poezie španìlských židovských básníkù „zlatého vìku“.
Originální hudebnì-dramatický projekt
Elišky Balabánové a Dany Markové pøedstaví španìlské rytmy i poezii „zlatého
vìku“. Bìhem programu zazní skladby
Federica Morena Torroby, Isaaca Albénize, Joaquína Rodriga a Francisca Tárregy.
Vstupenky lze zakoupit v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague
Ticket Office a na webových stránkách
ŽMP. Vstupné 230 Kè/150 Kè.
! 25. 3. v 18.00: Druhý život Vendulky V.
Když Jan Lukas vyfotografoval Vendulku
Voglovou, byl rok 1943 a Voglovi se právì
chystali do transportu. Po témìø osmdesáti
letech se novináøi Ondøeji Kundrovi podaøilo Vendulku najít v USA, kam po válce
emigrovala. Na základì materiálù pro reportáž v týdeníku Respekt nyní vychází
v nakladatelství Paseka kniha Vendulka.
Útìk za svobodou. Knihu pøedstaví autor
O. Kundra, historièka umìní Michaela Sidenberg, dcery fotografa Lukase spoleènì

KULTURNÍ
POØADY
se zástupci rodiny paní Vendulky Vogelové. Kniha bude na místì k prodeji za zvýhodnìnou cenu. Vstup volný.
! 28. 3. v 18.00: Bolševický darebák, èi
sionistický mecenáš? Zdenìk Toman alias
Zoltan Goldberger zastával jako šéf zahranièní rozvìdky v pováleèném Èeskoslovensku významnou funkci ve státním aparátu.
Pøesto se širší veøejnost o jeho tehdejší èinnosti dozvídá více až z filmu režiséra Ondøeje Trojana Toman (2018). Do jaké míry
se filmový pøíbìh opírá o skuteènost,
o tom budou s publicistou Petrem Brodem
diskutovat dokumentarista Martin Šmok,
Tomanùv životopisec Frank Reiss a historik František Hanzlík z Univerzity obrany
v Brnì. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 6. 3.: Nedostižená spravedlnost: selhání Kanady ve stíhání nacistických váleèných zloèincù. Z 300 000 židovských
obyvatel Kanady je velká èást potomky
pøeživších holokaustu. Pøesto tato zemì
nedokázala zabránit pøílivu nacistických
zloèincù a kolaborantù a selhala pøi jejich
stíhání. Pøednáška historièky Niny Paulovièové z Athabasca University v Kanadì.
! 10. 3. ve 14.00 (dílna OVK – dvùr Maiselova 15). Nedìlní dílna pro rodièe a dìti: Lvíèek Arje vás zve na obìd (židovská domácnost). Spoleènì s lvíèkem si pøipravíme košer
hostinu a napíšete si nìkolik receptù. Prohlídka: Klausová synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 14. 3.: Tranzitní ghetto Izbica v systému holokaustu. O vzniku a fungování
jednoho z nejvìtších tranzitních ghett
v polském mìsteèku Izbica pohovoøí autor
stejnojmenné obsáhlé publikace Steffen
Hänschen z Berlína, spolupracovník nadace Stanis³awa Hantze. V nìmèinì s èeským pøekladem.
! 21. 3.: Pìt veèerù s Billym Wilderem:
Sunset Boulevard. Druhá èást cyklu filmové historièky Alice Aronové mapuje
významné období v Hollywoodu ètyøicátých let, tzv. období èerné série, a pøedstaví vrcholné dílo filmu noir Sunset Boulevard (USA 1950, 110 min). V originálním
znìní s èeskými titulky.
! 26. 3.: Rodina Haurowitzových a její
letní sídlo v Roztokách nad Vltavou.
Pøednáška historièky Marcely Šášinkové
ze Støedoèeského muzea v Roztokách
u Prahy zachytí osudy èlenù rodiny Hau-

rowitzovy, kteøí v Roztokách pobývali témìø 70 let.
! Výstavy v prostorách OVK: Kurt Bardoš: Než se vše zmìnilo. Výstava díla
amatérského fotografa Kurta Bardoše
(1914–1945) z brnìnské židovské rodiny.
Do 29. 3., po–èt 12–16, pá 10–12, bìhem
veèerních programù a po domluvì.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
Tø. Kpt. Jaroše 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 4. 3.: Ze života Židù III: Pohøební rituály v judaismu. Správce pražského Nového židovského høbitova a pøedseda chevra
kadiša Chaim Koèí posluchaèe seznámí
s funkcí této organizace v historii a v dnešní dobì.
! 11. 3.: Smích skrze slzy II: Poslední léta
stalinismu a Houslový koncert op. 77. Po
vítìzství ve Velké vlastenecké válce byl
Stalin silnìjší než kdy pøedtím. Ponížený
skladatel Dmitrij Šostakoviè tehdy zkomponoval své nejtklivìjší dílo. S houslovým
koncertem, který nezapøe vliv klezmeru,
seznámí posluchaèe muzikolog Jan Špaèek.
! 14. 3.: Osudy židovských památek po
mnichovské dohodì. Pøednáška historièky
Markéty Lhotové porovná tyto postupy
a blíže posluchaèe seznámí zejména s doposud ménì známým vývojem v pohranièí.
Osudy jednotlivých typù památek budou
dokumentovány na nìkterých pøíkladech
z moravsko-slezského území.
! 19. 3.: Metamorfózy v èesko-rakouských
vztazích oèima pamìtnice holokaustu:
pøedstavení knihy s hudebním doprovodem. V interdisciplinárním evropském projektu pracuje vídeòský autor, kulturní filozof, sociolog, historik, hudebník a skladatel
Reiner König-Hollerwöger s pamìtnicí holokaustu Erikou Bezdíèkovou z Brna. Vydal
knihu, na jejímž pøekladu se E. Bezdíèková
podílela, a bude pøedstavena za úèasti hlavní protagonistky a s klavírním doprovodem
autora. Kniha bude na místì k prodeji.
! 24. 3. v 10.30 hodin, Nezamyslova 27,
Brno-Židenice. Medvídek Dubi a král David. Dubi pøipravil malým ètenáøùm povídání o králi Davidovi, ale také spoustu
hravých úkolù, které pomùže vyøešit.
! 25. 3.: Žid na kazatelnì: obraz židovské komunity v èeské homiletice doby baroka. Na základì analýzy ranì novovìkých èeskojazyèných katolických postil
Daniel Soukup z Ústavu èeské literatury
AV ÈR naèrtne obraz Židù v podání soudobých kazatelù.
! Do konce bøezna je možno v sále OVK
Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny
Janošové Rekviem za Vlnìnu. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Návštìva Senátu ÈR: 25. ledna se
v Senátu PÈR konalo u pøíležitosti Dne
památky obìtí holokaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti pravidelné vzpomínkové setkání s pamìtníky, kterého se
jako každoroènì úèastnila jedna tøída LŠ.
Tentokrát byla poctìna kvarta. Z programu zaujal studenty zejména projev Jiøího
Fišera, bývalého vìznì Osvìtimi, a øeè
Moniky Mihalíèkové, zástupkynì romské
komunity.
! Projekt Uèíme se navzájem: Od záøí
2018 se naše škola úèastní projektu Uèíme
se navzájem. Cílem projektu je posílit komunitní a inkluzivní charakter školy a pøispìt k hlubšímu mezikulturnímu poznání.
V rámci projektových aktivit jsme tak
mohli pøizvat do výuky nìkolik expertù
a uèit (se) s nimi spoleènì. Zvláštì cenné
to bylo pøi pøíležitosti výroèí 17. listopadu
a v rámci projektových dní na téma rituály. Dále zøizujeme napø. školní ètenáøský
klub pro I. stupeò a douèování dìtí s odlišným mateøským jazykem.
! Srdeènì zveme na ples! Maturitní ples
oktávy osmiletého gymnázia se koná ve
ètvrtek 14. bøezna od 19 hodin v klubu
Roxy (Dlouhá 33, Praha 1). Vstupenky
jsou k dispozici v sekretariátu školy.
! Šul a šnaps aneb Nechte dìti doma: Po
velmi úspìšném projektu pravidelných šabatonù organizovaných výhradnì rodièi
Lauderek se ve škole nyní zaèíná rýsovat
další slibná rodièovská iniciativa. Už v dubnu se mùžete tìšit na první podveèerní program z cyklu Šul a šnaps aneb Nechte dìti
doma. Pùjde o pravidelná lauderovská setkání dospìlých, bìhem nichž budou probíhat zajímavé pøednášky a setkání s výjimeènými hosty a pøi kterých bude možné
i posedìt s pøáteli nad dobrým vínem. První
Šul a šnaps se uskuteèní 2. dubna od 18
hodin v Lauderkách. Úèast pøislíbili jeden
z protagonistù pozoruhodného seriálu ÈT
Most! Zdenìk Godla a producent Mostu Michal Reitler; ve druhém bloku se pøedstaví
náèelník Generálního štábu AÈR generál
Ing. Aleš Opata (pøesný program naleznete
již brzy na webových stránkách školy,
www.lauder.cz).
lš
PURIM 5779
! Ve støedu 20. bøezna od 19.30 se v Židov-

ské radnici v Praze, v Maiselovì 18, koná
tradièní purimová veselice. Letos se mùžete
tìšit na kabaret: divadlo, žongléry, zpìváky,
taneèníky, jazz, kouzla a promenádu masek.
Veèerem provází Petra Ernyeiová.
Vstupné: dospìlí 120 Kè, studenti, senioøi a k stání 80 Kè, dìti do 15 let zdarma.
Vstupenky jsou v prodeji od 6. 3. v pokladnì ŽOP a v den konání na místì.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

PURIM PRO DÌTI
! V nedìli 24. bøezna od 15 hodin se v jídelnì ŽOP (Maiselova 18) koná oslava
Purimu pro dìti. Promluví pan rabín, bude
divadlo, soutìž masek a možná pøijde
i kouzelník… Pøijïte, tìšíme se na vás!
KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 6. 3. od 15.15: Vystoupení Pražských

mažoretek.
! 18. 3. od 14.30: Stará láska – dvì pøítel-

kynì, dvì zemì a jejich spoleèná cesta ke
svobodì v melodiích a vyprávìních. Úèinkují: Štìpánka Soukupová a Vladimíra
Dvoøáková.
! 27. 3. od 10.30: Beseda se zpìvaèkou
a hereèkou Bárou Hrzánovou.
! Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky, Pohledy –
obrazy JUDr. Dany Øímanové.
VZPOMÍNKA V HRADCI
! Ve ètvrtek 7. bøezna se v Jindøichovì
Hradci opìt koná vzpomínková akce Pamatuj! na pamìt’vyvraždìní rodinného tábora v Osvìtimi-Bøezince 8. bøezna 1944.
Od 16 hodin zazní na námìstí Míru v podání ètyø jindøichohradeckých pìveckých
sborù Hatikva, Šema Jisrael a Kde domov
mùj. Program bude pokraèovat od 16.30
v modlitebnì Èeskoslovenské církve husitské pøednáškou vìnovanou vzpomínce
na rodinu Bermannovu. Po skonèení pøednášky jste zváni k besedì a osobním vzpomínkám na rodinu významného jindøichohradeckého rodáka, pìvce Karla Bermana,
jehož 100. výroèí od narození si letos pøipomínáme. Marta Leblová, Zikaron z.s.
VÝZVA
! Hledám jakékoli informace o potomcích
Bohumila Steina (nar. 1879 v Michovicích, okres Ledeè nad Sázavou) a jeho
manželce Annì, roz. Bienenfeldové, dceøi
Josefa Bienenfelda (1874–1955), bytem
v Praze. Dìkuji. Kontakt: tomas.hoza@
centrum.cz.
SEZNÁMENÍ
! Švýcar, akademik s èeskoslovenskými
koøeny, 67 let, hledá ženu do 65 let. Vzdìlanou, sportovnì založenou se zájmem

o kulturu, umìní, cestování, pøírodu a turistiku, nejlépe moderního ortodoxního
smìru. Kontakt: M. Danzig, tel. è. 0041
768050844. Lze naplánovat setkání v Praze èi v Bratislavì.
ZA MICHAELEM KRAUSEM
Krátce pøed Vánocemi pøišla do Náchoda
smutná zpráva: 17. prosince 2018 zemøel
v Needhamu nedaleko Bostonu v USA pan
Michael J. Kraus. Bylo mu 88 let. Pocházel
z našeho mìsta, i když se 28. èervna 1930
narodil v trutnovské porodnici. Jeho otec
Karel Kraus byl pøed válkou známým náchodským lékaøem a dìdeèek Josef mìl na
hlavním námìstí prosperující obchod s textilem. I maminka byla z Náchoda, vyrùstala
v rodinì Goldschmidových, jejichž dùm byl
jen na opaèné stranì námìstí.
Míšovo dìtství skonèilo s pøíchodem nìmeckých vojákù. Rodina prošla ghettem Terezín, Osvìtimí a dalšími koncentraèními tábory. Míšovi se podaøilo pøežít, avšak ztratil
oba rodièe a vìtšinu pøíbuzných. Vrátil se do
Náchoda, kde našel porozumìní a útoèištì
v rodinì Rudolfa Becka a jeho manželky
Vilmy. Do roku 1948 studoval na náchodském gymnáziu a své zážitky z války vepsal
do svého Deníku. Díky pøátelùm a také za
podpory zdejšího muzea byl v roce 2012 vydán knižnì a následnì pøeložen do nìkolika
jazykù. V angliètinì má název Drawing the
Holocaust, nebot’jeho souèástí jsou autorovy dìtské kresby. V roce 1948 emigroval
jako sirotek do Kanady, kde dokonèil støední
školu a v Montrealu zaèal studovat architekturu na McGillovì univerzitì. Ve studiu následnì pokraèoval v New Yorku na Kolumbijské univerzitì. Za praxí odjel do Evropy,
kde potkal studentku medicíny Ilanu, svou
budoucí manželku, která stála trpìlivì po
jeho boku pìtapadesát let. Usadili se ve mìstì Brookline nedaleko Bostonu v USA. Svùj
profesní život spojil s architektonickou spoleèností Stubbins Associates (pozdìji Jacobs), v níž pùsobil až do svých 84 let. Pøes
všechny tìžkosti dokázal naplnit svùj život
láskou k rodinì, pøátelstvím, tvrdou prací,
humorem, laskavostí, dobrodružstvím a cestováním. Mnohému z toho nauèil i dcery
Danu a Tamaru. Byl pyšný na nì i na vnuka
a tøi vnuèky, s nimiž se pravidelnì setkával,
aèkoliv žili ve Vermontu a v Kalifornii. Brával je i na cesty do Evropy, vèetnì Náchoda.
Záleželo mu na tom, aby poznali, odkud
jsou jejich pøedkové. Èeštinu nezapomnìl
a vždy se chtìl dozvìdìt všechny náchodské
novinky.
Michael mìl mnoho pøátel, rodinných pøíslušníkù a kolegù, kterým bude velmi chybìt. Zároveò však za sebou zanechal dùležité svìdectví pro nás i budoucí pokolení.
Nezapomeneme. Nesmíme! A. Ètvrteèková
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ŽNO BRATISLAVA
V marci oslávia narodeniny: pán Fridrich
Feldmar – 87 rokov; pani Ilona Gunišová
– 84 rokov; pani Zuzana Herzková – 92
rokov; pán MUDr. Igor Holan – 70 rokov;
pán Prof. Imrich Chlamtáè – 70 rokov;
pán Martin Javor – 73 rokov; pani ¼ubica
Lesná – 65 rokov; pán MUDr. Pavol Lesný – 73 rokov; pán RNDr. Jozef Pevný –
84 rokov; pán Ing. Tomáš Redlich – 84 rokov; pán Ing. Peter Schlesinger – 80 rokov; pani MUDr. Alžbeta Steinitzová – 90
rokov; pani Anna Ševerová – 80 rokov;
pani Herta Tkadleèková – 88 rokov; pán
Valerian Trabalka – 77 rokov, a pán Peter
Werner – 71 rokov.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtie
V januári sme sa rozlúèili s pani Luciou
Holoubkovou, pani Máriou Kováèovou,
pani Gertrúdou Zúbekovou a s pánom Teodorom Kramerom.
Zichronam livracha!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
oslávili svoje narodeniny v mesiaci január: pán Július Koval, nar. 6.1. – 86 rokov;
pán Michal Oráè, nar. 8.1. – 70 rokov;
pani Yveta Wilmannová, nar. 21.1. – 56
rokov; pán Vojtech Grûn, nar. 20.1. – 63
rokov; pán Jaromír Wolt, nar. 26.1. – 67
rokov, a pani Dagmar Hrnèiarová, nar. 2.2.
– 67 rokov.
V mesiaci február oslávili: pani Eva
Welwardová, nar. 19.2. – 71 rokov; pani
Marta Uhliarová, nar. 17.2. – 53 rokov;
pán Ján Uhliar, nar. 20.2. – 66 rokov, a pán
Leopold Redlinger, nar. 22.2. – 78 rokov.
V mesiaci marec slávia sviatok svojich
narodenín: pán Tomáš Geist, nar. 7.3. – 83
rokov; pani Miriam Kurjatková, nar. 13.3.
– 78 rokov, a pán Peter Rada, nar. 25.3. –
63 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Michael
Samuel Blaško, nar. 24. 3. – 26 let; paní
Zuzana Blau, nar. 30. 3. – 45 let; paní Dagmar Borkovcová, nar. 30. 3. – 63 let, paní
Anna Filkuková, nar. 21. 3. – 34 let; paní
Tat’ána Filkuková, nar. 13. 3. – 73 let; paní
Barbora Freundová, nar. 9. 3. – 31 let; paní
Anna Chaloupka, nar. 26. 3. – 33 let; Barbora Mayerová, nar. 7. 3. – 2 roky, paní
Jana Nejezchlebová, nar. 12. 3. – 72 let;
pan Boris Barak Selinger, nar. 1. 3. – 63 let;
pan Leeron Shaham, nar. 6. 3. – 31 let; pan
Josef Sinajský, nar. 18. 3. – 68 let, a paní
Kateøina Zapletalová, nar. 11. 3. – 30 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽO KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Miloš
Kašpar, nar. 12.3. – 65 let; pan Pavel Rubín, nar. 16.3. – 71 let; paní Sylvia Hauznerová, nar. 21.3. – 76 let, a paní
MUDr. Jarmila Weinbergerová, nar. 21.3.
– 96 let.
Ad mea veesrim šana!

V bøeznu oslavují: paní PhDr. Vìra
Andrysíková, nar. 19.3. – 84 let; paní
Maja Chlopèíková, nar. 9.3. – 84 let; pan
Zdenìk Jeník, nar. 10.3. – 55 let; pan
Ing. Radovan Lasák, nar. 29.3. – 48 let,
a pan Rudolf Voznica, nar. 23.3. – 63 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny tito naši
èlenové: paní Vìra Drhová, nar. 29.3. – 81
let; pan Jan Hála, nar. 2.3. – 82 let; paní
Anna Hyndráková, nar. 25.3. – 91 let; paní
Edita Katzová, nar. 22.3. – 103 let; paní
Nina Koželuhová, nar. 4.3. – 86 let; pan
Josef Georges Nadjar, nar. 7.3. – 80 let;
pan Hanuš Riesel, nar. 30.3. – 82 let; pan
Rudolf Roubíèek, nar. 13.3. – 93 let; paní
Miluše Sedláèková, nar. 6.3. – 89 let; paní
Vìra Steinerová, nar. 18.3. – 97 let; paní
Hana Šnejdrová, nar. 26.3. – 82 let, a pan
Viktor Wellemín, nar. 23.3. – 96 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v marci
slávia sviatok narodenín: pani Zuzana
Borhyová – 85 rokov; pán Peter Gáti – 73
rokov; pán MUDr. Alexander Breiner – 89
rokov; pani Viera Dobrovova – 82 rokov;
pani RNDr. Katarína Grunmannová – 75
rokov; pán Arnošt Hermel – 68 rokov; pán
Ján Lefkoviè – 75 rokov; pán Róbert Rozner – 71 rokov; pani MUDr. Marta Uhríková – 76 rokov; pani RNDr. Vera Veselá
– 71 rokov, a pán MUDr. Ladislav Klein –
71 rokov. Ad mea veesrim šana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že dne 19. února
zemøela ve vìku 89 let paní Elizaveta Koøínková. Se zesnulou jsme se rozlouèili
22. února v obøadní síni Nového židovského høbitova. Zichrona livracha!

ŽO LIBEREC
V bøeznu oslaví narozeniny pan Egon Wiener, nar. 27.3. – 72 let.
Ad mea veesrim šana!

RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci marec oslavujú životné jubilea:
pani Andrea Katušková – 54 rokov; pani
Alžbeta Kleinová – 72 rokov; pán Ladislav Radó – 68 rokov, a pani Mgr. Mária
Rybárová. Ad mea veesrim šana!.

ŽO OLOMOUC
V bøeznu oslaví životní jubileum: pan Jan
Dreiseitl, nar. 18.3. – 46 let; pan Ludvik
Cvrkál, nar. 20.3. – 52 let; Jakub Cvrkál,
nar. 9.3. – 13 let; paní Iveta Forejtová, 8.3.
– 46 let; paní Inge Olochová nar. 25.3. –
83 let; pan Ing. Petr Papoušek, nar. 21.3. –
42 let; sleèna Mgr. Olga Poláková, nar.
12.3. – 54 let; pan Ing. Pavel Repper, nar.
28.3. – 87 let; paní Ludmila Unzeitigová,
nar. 14.3. – 64 let, a paní Helena Kouøilová, nar. 3.3. – 71 let. Ad mea veesrim
šana!
ŽO OSTRAVA
V únoru oslavili narozeniny: pan Peter
Bachrach, nar. 5.2. – 90 let; paní Helena
Esterkesová, nar. 14.2. – 92 let; pan Jindøich Goba, nar. 14.2. – 86 let, a paní Nora
Macurová, nar. 22.2. – 75 let.

ŽNO PREŠOV
V marci oslávia narodeniny: pán František Izrael – 72 rokov; pani Judita Schvalbová – 83 rokov; pani Ing. Zuzana Hrehorèáková – 50 rokov, a pán Vladimír
Lichtig – 65 rokov. Ad mea veesrim šana!

ŽO TEPLICE
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Tomáš Kredl, nar. 11.3. – 37 let; paní Hedvika Maxová, nar. 20.3. – 78 let; paní Vendulka Látalová, nar. 7.3. – 47 let, a paní
Vìra Veselá nar. 7.3. – 71 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V marci oslávi narodeniny paní Ing. Judita Vozárová – 70 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví narozeniny pan Zdenìk
¡
Kubart, paní Anna Tupková,
paní Monika
¡
Danielová a paní Bc. Marie Tupková.
Ad mea veesrim šana!
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ÚTOKY VE FRANCII
Dle údajù francouzského ministra vnitra
se v roce 2018 oproti pøedloòsku zvýšil
poèet antisemitských útokù v zemi o 74
procent. Tomu odpovídají události posledních týdnù. Série protižidovských
útokù vyvrcholila v pùli února: nìkdo porazil strom vysazený na památku Ilana
Chalimiho, židovského mladíka, jehož
roku 2006 umuèili únosci, a po celé Paøíži
se objevily antisemitské nápisy. 16. února
demonstranti z øad žlutých vest napadli
známého židovského filosofa Alaina Finkielkrauta, který se pøedtím k hnutí vyjádøil kriticky v tisku. Obstoupili ho a køièeli
na nìj „Špinavý Žide“ a další nadávky.
Z davu ho zachránila policie.
V úterý 19. února v noci ponièili vandalové židovský høbitov ve východofrancouzském Quatzenheimu, poblíž hranic
s Nìmeckem. Pachatelé poèmárali svastikami na sto náhrobkù a podepsali se na
místì jako „Elsässisches Schwarzen Wolfe“ („Alsaští èerní vlci“), což je název separatistické neonacistické skupiny, která
v oblasti pùsobí od sedmdesátých let 20.
století. Høbitov navštívil prezident Macron a pøislíbil místní komunitì, že vláda
bude jednat. Na tentýž den byly svolány
demonstrace na protest proti antisemitismu. Zúèastnily se jich tisíce lidí, nejvìtší
se konala v Paøíži, kde se k pochodu pøidali pøedstavitelé politických stran (kromì Národní fronty Marine Le Penové),
vládní ministøi, prezident Macron a bývalí prezidenti F. Holland a N. Sarkozy.
Francouzská komunita èítá na 550 000
Židù, pøièemž v posledních letech mnozí
kvùli antisemitismu odcházejí.
ODCHOD POSLANCÙ
Problémy s antisemitismem v britské Labouristické stranì pod vedením Jeremyho
Corbyna nekonèí (viz Rch 5/2018 ad.).
Opouští ji stále více èlenù i poslancù britského parlamentu, v únoru to bylo osm
poslancù a poslankyò, celkem jich je již
deset. Naposledy se k tomuto kroku odhodlala Joan Ryanová, která prohlásila, že
se podle ní strana stala „institucionálnì
antisemitskou“ a je prosáklá „kulturou
protižidovského rasismu“. V rozhovoru
pro The Jewish Chronicle sdìlila, že krajnì levicová mašinerie kolem pøedsedy labouristù Jeremyho Corbyna „pøipomíná
krajnì pravicovou alt-right kolem Trumpa
i evropskou krajní pravici“. „Obávám se,
že to pøedstavuje nebezpeèí pro soudržnost naší spoleènosti, bezpeènost našich
obèanù a zdraví naší demokracie,“ dodala.
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Plakát k filmu Barva kùže. Foto archiv.

V4 SE NEKONALA
V únoru se mìlo v Jeruzalémì konat setkání pøedstavitelù Visegrádské ètyøky,
tedy premiérù Polska, Èeské republiky,
Maïarska a Slovenska s premiérem B.
Netanjahuem. Od summitu si slibovali posílení vztahù, nicménì nakonec se ale
v plánované podobì neuskuteènil. Dùvodem byla neúèast polského pøedsedy vlády Morawieckého, který tak protestoval
proti výrokùm B. Netanjahua, který mìl
ve Varšavì prohlásit, že „Poláci spolupracovali s nacisty“. Poté, co vyšlo najevo, že
šlo o chybnou citaci jednoho z izraelských
deníkù, se o definitivní roztržku mezi Polskem a Izraelem postaral izraelský ministr
zahranièí Jisrael Kac, když v izraelské televizi zopakoval citát nìkdejšího premiéra
Jicchaka Šamira, že „Poláci sají antisemitismus s mateøským mlékem“. Varšava
pak svou úèast definitivnì odvolala.
Lídøi Maïarska, Slovenska a Èeské republiky do Izraele sice dorazili, ale setkali
se jen v rámci bilaterálních jednání s izraelským premiérem.
PRO LEPŠÍ ZÁPADNÍ BØEH
Palestinští a izraelští podnikatelé a politiètí vùdci se rozhodli zahájit spolupráci,
která by vedla ke zlepšení ekonomických

pøíležitostí na Západním bøehu. V únoru
se sešli v Jeruzalémì, kde spolu jednali
podnikatelé a izraelští starostové s palestinskými muchtary ze Západního bøehu,
celkem se setkání zúèastnily dvì stovky
lidí. Projekt se nazývá Oblastní rozvojová
iniciativa pro Judeu a Samaøí, organizuje
ji obchodní komora Judey-Samaøí pod
vedením Izraelce Aviho Zimmermana
a palestinského podnikatele Ašrafa Jabariho z Hebronu. Iniciativa se zamìøí na
projekty v oblasti technologií, prùmyslu,
turistického rozvoje, životního prostøedí,
energie a infrastruktury. Oba pøedstavitelé
prohlásili, že jedinou cestou k soužití je
spolupráce, nikoli politická øešení.
UDÌLOVÁNÍ OSCARÙ 2019
Oscara, cenu americké filmové akademie,
za nejlepší krátký hraný film s názvem
Barva kùže (Skin) získal izraelský režisér
Guy Nattiv. Snímek vypráví o bývalém
èlenovi skinheadské skupiny a jeho promìnì. Pøi udílení cen Nattiv prohlásil:
„Mí prarodièe pøežili holokaust. Slepý fanatismus, který zažili bìhem holokaustu,
vidíme i dnes – v Americe, v Evropì.
Tento film je o vzdìlání, o tom, jak se
vaše dìti uèí nìèemu lepšímu.“
Dalším ocenìným filmem (za nejlepší filmovou adaptaci) byl BlacKkKlansman
o èernošském policistovi a jeho židovském
kolegovi, kterým se podaøí infiltrovat se do
buòky Ku-klux-klanu v Coloradu Springs.
Scénáø mrazivého i vtipného snímku napsali
na základì policistových vzpomínek židovští autoøi Charlie Wachtel a David Rabinowitz, režíroval ho Spike Lee. (am, ztis.cz)
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