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Dan Kulka: busta Franze Kafky, 1968. (Ke vzpomínce na sochaøe na stranì 23.)



ZASEDÁNÍ RADY F�O V ÈR
Druhé leto�ní zasedání Rady F�O se
uskuteènilo 26. èervna v Praze s následu-
jícím programem: 1. kontrola zápisu z po-
sledního jednání rady; 2. volba nového
místopøedsedy F�O (èlena prezidia);
3. liberální smìr judaismu pøi F�O; 4. in-
formace ke zdanìní církevních restitucí;
5. plnìní rozpoètu F�O za 1. ètvrtletí
2019; 6. zpráva o auditu úèetní uzávìrky
F�O za r. 2018; 7. schválení smìrnice
o ochranì osobních údajù; 8. zpráva RK
F�O; 9. rùzné. Pøi zahájení jednání bylo
pøítomno 27 èlenù rady, pøedsedající Petr
Papou�ek konstatoval, �e shromá�dìní je
usná�eníschopné a po�ádal o minutu ti-
cha, kterou rada uctila své nedávno ze-
snulé èleny, pana Jana Munka, pøedsedu
�O v Praze, a Pavla Frieda, bývalého
pøedsedu �O v Brnì.

1. kontrola zápisu � vzhledem k men�í-
mu poètu úèastníkù byl pùvodnì schvá-
lený pøíspìvek na makabiádu po dohodì
sní�en na 100 tisíc Kè. 
2. volba nového místopøedsedy F�O �
v termínu vyhlá�eném sekretariátem
pøi�el jediný písemný návrh na E. Kosá-
kovou. Dal�í kandidát F. Bányai byl na-
vr�en na místì. V tajné volbì, které se
úèastnilo 27 èlenù rady, dostala paní
Eva Kosáková 19 hlasù, pan Franti�ek
Bányai 8 hlasù. Novou místopøedsedky-
ní F�O a èlenkou prezidia byla zvolena
paní Eva Kosáková.
3. liberální smìr judaismu pøi F�O �
na poslední jednání prezidia byl pøizván
rabín T. Kuèera, který souhlasil s tím, �e
by se ujal øe�ení problematiky liberálního
judaismu v rámci F�O. Vzhledem k èa-
sovým mo�nostem T. Kuèery se rada se-
jde zaèátkem záøí a mìla by v této vìci
rozhodnout. Tajemník F�O T. Kraus zre-
kapituloval postup Federace �O a pøipra-
ví návrh usnesení, odpovídající Statutu
F�O. Toto usnesení bude v záøí radì
pøedlo�eno k projednání.
4. informace ke zdanìní církevních
restitucí � T. Kraus informoval o po-
sledním vývoji, kdy k Ústavnímu soudu
byly doruèeny dvì podání senátorù Par-
lamentu ÈR. Církve a nábo�enské spo-
leènosti, které byly novelizací zákona
po�kozeny, nejsou navrhovateli, ale mo-
hou pùsobit jako �Amici curiae�, k èe-
mu� by mohly být v prùbìhu projedná-
vání vyzvány.
5. plnìní rozpoètu F�O za 1. ètvrtletí
2019 � rozpoèet je respektován, prezidi-

um zprávu projednalo bez pøipomínek,
rada vzala plnìní na vìdomí.
6. zpráva o auditu úèetní uzávìrky
F�O za r. 2018 � výrok auditora zní:
Bez výhrad. Rada vzala informaci na
vìdomí
7. schválení smìrnice o ochranì osob-
ních údajù � z rozeslaného pùvodního
návrhu smìrnice è. 14/2019 � 02 byl jako
nadbyteèný a kontraproduktivní vyjmut
na návrh F. Bányaie èlánek 3. odst. 4. Hla-
sování: pøítomno, 26 èlenù rady, pro 26.
Upravená smìrnice è. 14/2019 � 01,02
byla schválena v�emi hlasy. 
8. zpráva RK F�O � pøedseda RK F�O
pøeèetl zápis z kontroly v �O Ostrava
a usnesení, které v této vìci RK navrhuje.
Usnesení: Rada F�O bere na vìdomí
zprávu RK F�O z následné kontroly v �O
Ostrava a doporuèuje �O Ostrava odstra-
nit v èlenské evidenci kontrolou zji�tìné
nedostatky. Odpovídá pøedstavenstvo �O
Ostrava, termín 31. 12. 2019. Hlasování:
pøítomno, 26 èlenù rady, pro 26. Usnesení
bylo schváleno jednomyslnì.
9. rùzné � P. Papou�ek informoval o ús-
pì�ném prùbìhu akce Limmud 2019;
P. Gyori nabízí machzory pro Vysoké svát-
ky, které zùstaly v Maiselovì synagoze po
vystìhování Bejt Praha; J. Daníèek infor-
moval, �e správní radì �MP byla pøedlo-
�ena výroèní zpráva, výnos za loòský rok
je dobrý, termín pro rozdìlení pøíspìvku
na péèi o �idovské dìdictví bude dodr�en;
P. Rubín informoval o kongresu nìmecké
èásti Evropské unie progresivního judais-
mu v Karlových Varech. Pøí�tí zasedání
rady je stanoveno 16. záøí.                          jd

OBNOVA MASARYKOVA LESA
Masarykùv les, vysázený v roce 1930
obèany Èeskoslovenska na severu Izra-
ele, potøebuje po témìø 90 letech kom-
pletní obnovu, novou výsadbu a vyèi�tì-
ní. Právì o to se nyní sna�í Èeský výbor

�idovského národního fondu KKL-JNF,
který dává dohromady finanèní pro-
støedky na revitalizaci lesa a shání rov-
nì� odborníky. V�e by mìlo být hotovo
do bøezna 2020, na který pøipadá 170.
výroèí narození Tomá�e Garrigua Masa-
ryka. Pøispìt na výsadbu lesa je mo�né
i na internetu zakoupením jednoho èi
více stromkù v hodnotì 350 Kè. 

Masarykùv les vznikl na poèest prvního
èeskoslovenského prezidenta. Mohl být
zalo�en díky sbírce organizované tehdy
Èeskoslovenským výborem �idovského
národního fondu KKL-JNF. Za prostøedky,
které byly vybrány, byla zakoupena pùda
v údolí na severu Izraele a vysázeno na 13
tisíc zejména borovic, cypøi�ù a olivovní-
kù. Les se nachází nedaleko kibucu Sarid,
který s revitalizací pomáhá. 

Potomci èeských �idù, kteøí ke vzni-
ku lesa pøispìli, �ijí ve zdej�ích kibu-
cech dodnes. �Budeme více ne� rádi,
kdy� se les roz�íøí a bude slou�it k od-
poèinku a relaxaci nejen nás z kibucu
Sarid,� uvedl k nynìj�ím plánùm na ob-
novu lesa John Eisner.

První skupina dobrovolníkù z Èeské
republiky dorazila do Izraele ji� loni
a kácela ne�ádoucí vegetaci v zarostlém
lese. Druhá skupina odjela letos v únoru
sázet nové stromky. Podaøilo se rovnì�
získat první penì�ní dary, za které bylo
vybudováno nìkolik set metrù zpevnì-
ných cest, lavièky a pamìtní kámen s in-
formacemi o lese a jeho historii.

7. bøezna 2020, 170 let od narození
TGM, by se v revitalizovaném lese mìlo
uskuteènit slavnostní setkání nejvy��ích
pøedstavitelù z Èeska a Izraele.               ètk
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V èervenci zemøel ve Washingtonu vý-
znamný èinitel amerického �idovského
�ivota, Mark Talisman. Pøesto�e nemìl
rodinné vazby sahající do Èech èi na Mo-
ravu, byl jedním z tìch, kdo se nesmaza-
telnì zapsali do dìjin na�í �idovské ko-
munity, formující se do své dne�ní
podoby v devadesátých letech 20. století.

Mark se narodil v roce 1941 v Cleve-
landu ve státì Ohio do relativnì chudých
pomìrù. Jeho pøedci � jméno Talisman
nemìlo nic spoleèného s amuletem, ale
s modlitebním �álem, talisem � pocházeli
z Litvy. Øízením osudu � jak se pozdìji
ukázalo, stál za ním místní fi-
lantrop, který podporoval mla-
dé talenty � zaèal studovat na
jedné z nejlep�ích �kol ve
mìstì, kde se záhy stal akti-
vistou v mnoha oblastech. Ji�
ve svých ètrnácti letech byl
jmenován pøedsedou mláde�nické organi-
zace Èerveného køí�e. Díky nìkolika dal-
�ím stipendiím se dostal a� na presti�ní
Harvardovu univerzitu. V dobì jeho stu-
dií ji nav�tívil tehdy èerstvì zvolený pre-
zident J. F. Kennedy. Na setkání se stu-
denty ho zaujal právì Mark, a to do té
míry, �e mu nabídl stá� v Bílém domì
a dal�í stipendium ve svém programu pro
budoucí vládní úøedníky. Tak zaèala Mar-
kova politická kariéra. V roce 1963 se pak
stal nejmlad�ím �éfem kabinetu, a to rov-
nou jednoho z nejvlivnìj�ích amerických
kongresmanù, Charlese Vanika. Odsud se
také odvíjí Markùv vztah k na�í zemi. Ro-
dièe kongresmana Vanika pocházeli � jak
jméno napovídá � z Èech.

Jedním z nejtvrd�ích amerických opat-
øení studené války, kterého se obávaly
v�echny komunistické státy, byl Jackso-
nùv-Vanikùv dodatek k ústavì. Jeho pod-
statou bylo to, �e pokud by tyto zemì po-
ru�ovaly lidská práva, ztratí tzv. dolo�ku
nejvy��ích výhod, umo�òující relativnì
volnì obchodovat se Spojenými státy.
Henry Jackson a Charles Vanik jej pøed-
lo�ili americkému Kongresu v roce 1974
a byl ihned schválen. Jedním ze skuteè-
ných autorù a zpracovatelù textu byl
Mark Talisman. Dodatek pak sehrál klí-
èovou roli pøi umo�nìní odchodu �idù ze
Sovìtského svazu, a to ji� v osmdesátých
letech za rané éry Michaila Gorbaèova.
A nìkdy v této dobì se Charles Vanik roz-
hodl, �e nav�tíví vlast svých pøedkù. Mar-
ka vzal samozøejmì s sebou.

Jak Mark èasto vzpomínal, èeskoslo-
ven�tí komunistiètí funkcionáøi, kteøí ame-
rickou delegaci pøijímali, byli velmi uctiví

a pøipravili jí zajímavý program. Ten sa-
mozøejmì pùvodnì nezahrnoval nic, co by
se týkalo �idovské komunity. A� na Mar-
kùv dotaz byla delegaci umo�nìna náv�tì-
va Státního �idovského muzea. A to nejen
v expozicích, které mìly tehdy spí�e etno-
grafický charakter, ale také v depozitáøích.
A� tady si Mark uvìdomil, jak cenné sbír-
ky judaik se v Praze nacházejí, a rozhodl
se, �e je musí ukázat americkému publiku.
Takto vznikla dnes slavná putovní výstava
Precious Legacy (Drahocenné dìdictví),
která v polovinì osmdesátých let objela
Spojené státy a Kanadu.

Komunistický re�im obèas nedomý�-
lel nìkteré vìci a zcela podcenil význam
této zahranièní prezentace, která pøed-
stavila prùøez historickým bohatstvím
èeské �idovské komunity. Dal�ím omy-
lem stranických funkcionáøù bylo to, �e
umo�nili, aby výstavu doprovázel teh-
dej�í pøedseda Rady �idovských nábo-
�enských obcí dr. Desider Galský. Ten
samozøejmì mluvil zcela otevøenì o si-
tuaci �idù v tehdej�ím Èeskoslovensku.
Proto byl ihned po svém pøíjezdu zpìt
do Prahy ze dne na den zbaven funkce.
S Markem v�ak tehdy uzavøeli �ivotní
pøátelství, které nemohlo nic zlomit.
Kdy� se po sametové revoluci dr. Gal-
ský do své funkce vrátil, Mark okam�itì
pøijel a zaèal pomáhat s obnovou �idov-
ského �ivota. A byl to právì on, kdo pøi-
nesl cenné zku�enosti ze své praxe � stal
se mezitím generálním øeditelem pres-
ti�ní Rady amerických �idovských fede-
rací (CJF) � a nám doslova otevøel dve-
øe do Spojených státù.

V Americe se znal se v�emi. Na Capitol
Hillu, v sídle amerického Kongresu, ho
zdravili v�ichni � senátoøi, kongresmani,
vrátní i uklízeèky. V roce 1993 na cere-
monii v Bílém domì, kde se oficiálnì po-
depisovala mírová dohoda z Osla, sedìl
v první øadì a jeho fotografie Billa Clin-
tona, Jásira Arafata a Jicchaka Rabina pak
obletìly celý svìt. O rok pozdìji pøemlu-
vil prezidentský protokol, aby byla do
Clintonovy pra�ské náv�tìvy zahrnuta
i Pinkasova synagoga, kde se tehdy obno-
vovala jména obìtí �oa, a také Starý �i-
dovský høbitov. Kdy� pak americký pre-

zident pøijel, velmi na nìj
prostøedí høbitova zapùsobilo,
snad i proto, �e mu právì zem-
øela matka.

Kdy� Madeleine Albrightová
zjistila, �e má �idovské pøedky,
poslal ji Mark za námi a spoleè-

nì jsme pak dohledali v�echny její ètyøi
prarodièe. Kdy� Joe Lieberman kandidoval
na viceprezidenta Spojených státù, poèítal
s Markem jako svým poradcem (rodièe
Liebermanovy �eny Hadasy pocházeli
z Podkarpatské Rusi). A byl to Mark, kdo
pøedsedal pøípravnému výboru Muzea ho-
lokaustu ve Washingtonu. Na jeho otevøe-
ní, které oficiálnì probìhlo za úèasti Billa
Clintona, pozval i Václava Havla. 

Takto bychom mohli pokraèovat pomìr-
nì dlouho. Mark byl zkrátka fenomén. Byl
vtipný øeèník, ú�asný spoleèník, legendár-
ní byla jeho záliba ve sbìratelství. Sbíral
v�echno mo�né, co se týkalo amerických
dìjin, Washingtonu, Prahy, �idovské tema-
tiky, ale i druhé svìtové války, napø. vlast-
nil sbírku sovìtských protinacistických
plakátù. Ve Vatikánu a ve Washingtonské
národní katedrále vystavil Svitky od Mrt-
vého moøe, v Knesetu pak své fotografie
Ben Guriona, u kterého byl na náv�tìvì
v dobì studií. Mìl tolik vìcí, �e se mu ne-
ve�ly do nìkolika kanceláøí a musel si pro-
najmout studiovou budovu jedné význam-
né americké rozhlasové stanice. Byl také
vyhlá�eným kuchaøem � jeho recepty jsou
na èelných místech v nìkolika �idovských
kuchaøkách � a vá�nivým zahradníkem.
Propa�oval do Ameriky sazenièky ze Stro-
mu terezínských dìtí, které pak rozesílal
do �kol po celých Spojených státech. 

Mark byl pøitom pomìrnì malého vzrù-
stu � byl inspirací Chaima Cigana pro jeho
Malého pana Talismana � a s oblibou øíká-
val, �e ne� zaèal pracovat pro �idovské or-
ganizace, mìøil metr devadesát.

Bude nám hroznì chybìt.
TOMÁ� KRAUS

ZA MARKEM TALISMANEM
(16. 7. 1941�11. 7. 2019)

Foto archiv.



CESTY PO�EHNÁNÍ 
(PAR�AT EKEV)
Par�at Ekev zaèíná vizí po�ehnání, jím�
Bùh zahrne Izrael, proká�e-li svou vìr-
nost Bohu a jeho pøíkazùm. Mo�e proto
svému lidu slibuje Boha, který tì bude
milovat a �ehnat ti a mno�it tì, �ehnat
plodùm tvého bøicha a plodùm tvé pùdy
na pùdì, ji� se zapøisáhl tvým otcùm dát
tobì�Bude� po�ehnaný mezi v�emi ná-
rody, mezi vámi a mezi tvým dobytkem se
nevyskytne neplodný ani neplodná! Hos-
podin od tebe odvrátí ka�dou nemoc,
�ádnou ze zlých micrijských chorob, kte-
ré jsi poznal, nepo�le na tebe, ale na
v�echny tvé nepøátele! (5M 7,12�15)

Je patrné, �e se tato vize týká generace,
narozené pøi východu z Egypta v pou�ti,
a to i pøesto, �e z prorokovaných ka-
tastrof v par�at Bechukotaj na závìr tøetí
knihy vyplývá, �e dobytím zemì Kenaán
dìjiny Izraele tímto happy endem ne-
skonèí. Následující par�at Ekev v páté
knize je v�ak úvodem k výètu katastrof
a� po nekoneèný exil a� k samému závì-
ru celé Tóry. 

Kdyby byla Tóra pouhým záznamem
událostí egyptského exodu s cílem dobytí
Kenaánu, bylo by pochopitelné, �e se
Mo�e sna�il pokolení, je� dospìlo na pou-
�ti, v�típit vìdomí, �e se nemusí obávat
národù, s nimi� bude bojovat. Budou-li si
vìdomi, �e jejich skuteèná síla je v jejich
nitru, a zùstanou jí vìrni, povede Bùh vál-
ku fakticky za nì a odmìní je po�ehnáním
�ivota v zemi, kterou dobyli navìky. Staèí
jen vysly�et varování, aby se nestalo, �e
bys jedl a sytil se, stavìl pìkné domy a zle-
nivìl. A tvé srdce by se zaèalo povy�ovat
a zapomnìl bys na Hospodina, svého
Boha, jen� tì vyvádí ze zemì Micrajim,
z domova otrokù! Abys neøekl ve svém
srdci: Má síla a moc mé ruky mi zpùsobily
tenhle pøepych! (8,12�17)

Poku�ení, �e by èlovìk mohl rozhodo-
vat o svém osudu, poznamenává dìjiny
lidského my�lení od samého poèátku
a nemù�e se vyhnout ani Izraeli. Ji� v ráji
mìl Adam na vybranou mezi �ivotem
a smrtí a zvolil smrt, proto�e si od pozná-
ní dobra a zla sliboval, �e jej pový�í na
roveò jeho Stvoøiteli. Hlad po vìdìní,
aspirace na poznání dobra a zla se v lid-
ských dìjinách zvrhává do pøedstavy, �e
èlovìk tohoto cíle dosáhl a vydobyl si
své místo na slunci svou spravedlností.
Tím spí�e to platí pro Izrael, jestli�e je
hluchý k varování v par�at Ekev: Neøíkej
proto ve svém srdci: To pro mou sprave-
dlnost mne Hospodin pøivedl dobýt tuto

zemi. (9, 5�11) Pøipomínej si celou tu ce-
stu, jí� tì Hospodin, tvùj Bùh, vedl po
ètyøicet let, aby tì sou�il a zkou�el a tys
poznal, co je ve tvém srdci, zda jsi scho-
pen zachovávat jeho pøíkazy èi ne. Sou�il
tì a hladem trápil, krmil tì manou, aby ti
dal poznat, �e èlovìk ne�ije pouze chle-
bem, nýbr� �e v�ím tím, co vychází z Hos-
podinových úst, je èlovìk �iv. (8,1�3)

Dal mu v�ak na této cestì i poznat, �e na
svou spravedlnost spoléhat nemù�e. Pøipo-
mínat si celou tuto cestu znamená poznat,
�e tím, co vychází z Hospodinových úst, je
nejen èlovìk sám, ale i Tóra, je� mu jako
neúprosné zrcadlo skýtá nelichotivý obraz
(9,6): Jsi lid tvrdo�íjný, a proto vìz, �e ti
Hospodin, tvùj Bùh, nedává tuto dobrou
zemi k dobytí pro tvou spravedlnost. Tóra
jako nauka �ivota je v�ak nadèasovým po-
selstvím, zákonem platným jednou prov�-
dy, a proto pøedkládá Izraeli vizi blahobytu
ve vlastní zemi i pro pøípad, �e po dobytí
zemì odpadne od smlouvy a v rozptýlení
mezi národy mu �tváø Hospodina� v jeho
nitru bude skryta. 

Mo�e vìdìl, �e Izrael nedosáhne vy-
tèeného cíle natrvalo, svou nevìrou ztratí

v�e, co získal, a nakonec mu nezbude ne�
nadìje na vykoupení, které mu bude da-
rováno jako almu�na. Pochopitelnì si
kladl i otázku, k èemu bude jeho lidu
v exilu dobrá víra, �e se nemá co dìsit
nepøátel, proto�e v tvém nitru je Hospo-
din, tvùj Bùh, Bùh velký a stra�ný. (7,21)
Jenom�e to pochopil u� Jisrael, ná� prao-
tec, kdy� mu na jeho útìku pøed Esávem
zapadlo slunce a zjevil se mu Bùh. Kdy�
procitl a pochopil, co vidìl, zdìsil se
a øekl: Jak stra�né je toto místo, nic jiné-
ho ne� brána nebes! (1M 28,16�17)
Spatøil �ebøík, opøený o zem a dosahující
vrcholkem nebes, a hle, Bo�í poslové po
nìm vystupují a sestupují a pøímo nad
ním stál Hospodin a øíkal: Já jsem Hos-
podin, Bùh tvého otce Avrahama a Bùh
Jicchakùv, tu zemi, na ní� le�í�, dám tobì
a tvému semeni. (28,13�15)

Na tom nic hrozného nebylo, naopak.
Bùh v�ak je�tì neøekl poslední slovo. Hos-
podin, tvùj Bùh, Bùh velký a stra�ný, jen�
se Jaakovovi zjevil z jeho nitra, není jen
jeho osobní Bùh, ale také Bùh velký, jen�
je za ka�dým a celým stvoøením. Jestli�e
pochopil, �e je bránou k Bohu �ebøík jeho
du�e, pochopil rovnì�, �e je osud jeho dìtí
vydán v�emu, co jej obklopuje. Tvé sémì
bude jako prach zemì, zjevil mu Bùh: roz-
razí� na západ, na východ, na sever a na
jih a tebou a tvým semenem se budou �e-
hnat v�echny pozemské rody. (28,14) Tres-
tu exilu, jím� postihuje Izrael za jeho ne-
vìrnost, neschází proto základní rozmìr
po�ehnání. Dokonce i rozptýlení jeho dìtí
mezi nepøátelskými národy má z Hospo-
dinova stanoviska smysl. A proto má
i v exilu Izraele smysl si zachovat vìdomí,
�e Já jsem s tebou a ochráním tì v�ude,
kamkoli pùjde�, a pøivedu tì nazpìt na
tuto pùdu, a neopustím tì, neuèiním-li, co
jsem ti øekl. (1M 28,13�17)

Z lidského hlediska se mù�e zdát Izra-
eli jeho mise v nepøátelském svìtì neko-
neèná. Jistì ji neabsolvujeme lépe ne�
praotec Jaakov zápas s Bohem po návra-
tu do pøislíbené vlasti, kdy� po zápase
belhal se na svém andìlem dotèeném
kyèli. Dal ale tomu místu jméno Tváø
bo�í, proto�e jsem vidìl boha tváøí v tváø
a má du�e byla zachránìna! A kdy� minul
Tváø bo�í a belhal se na svém kyèli, vy�lo
mu slunce. Slunce, které mu zapadlo tu
noc, kdy snil svùj sen o �ebøíku, ale i pro-
roctví o rozptýlení jeho dìtí mu vze�lo
právì po té noci pøed setkáním s Edo-
mem (1M 32, 30�31), otcem posledního
exilu Izraele, v nìm� je�tì �ijeme.

EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Zápas Jákoba s andìlem, 1963.



RACI A LVI
O tøech týdnech smutku

Kdy� v tuto roèní dobu vstoupíme do
Staronové synagogy, asi nám neunikne
neobvyklá atmosféra: na�e oèi upoutá
parochet, který se nachází pøed aronem
a je jiný, ne� jaký tu visí po vìt�inu
roku. Od 17. tamuzu do Ro� ha-�ana lze
v synagoze spatøit oponu, je� byla �ulu
darována na památku chazana Jicchaka
Schmidta, který byl se svou rodinou za-
vra�dìn za �oa.

Opona je symbolicky vystavena právì
v tomto období, je� patøí k nejtì��ím
v �idovském kalendáøi.

Doba mezi 17. tamuzem a 9. avem je
známa jako tøi týdny smutku. Bìhem
nich se udály zásadní tragédie �idovské-
ho národa: Moj�í� rozbil desky zákona
a byl znièen Chrám. 

Na �abat pøed ti�a be-av (�abat chazon)
èteme para�u Devarim. Vypráví, jak Moj-
�í� zaèíná pøipravovat novou generaci na
to, �e vstoupí do Zemì zaslíbené bez nìj.
Chce jí pomoci tím, �e ji pouèí o høí�ích,
které spáchaly pøedchozí generace, aby
je mladí neopakovali. Mnozí slavní ko-
mentátoøi vysvìtlují, �e Moj�í� høíchy
nepopisuje pøímo, ale nará�í na nì jmény
míst a dal�ími skrytými odkazy. 

Rabín Efraim Lunèic, známý jako Kli
Jakar, øíká, �e výraz bejn Paran u-bejn
Tofel (mezi Paranem a Tofelem) odka-
zuje na dobu mezi 17. tamuzem a 9.
avem. Tofel pøedstavuje høích zlatého
telete a Paran høích zvìdù. 

Podle Jakara mohou �idé v kritické si-
tuaci pøe�ít buï díky dobrým skutkùm,
jimi� si zaslou�í Bo�í pomoc, nebo díky
tomu, �e jsou jednotní. Kli Jakar vysvìt-
luje, �e tamuz má v zodiaku znamení
Raka. Rak kráèí pozadu � a stejnì jsme
se od V�emohoucího odvrátili pøi høíchu
se zlatým teletem, a tím jsme ztratili Bo�í
ochranu. Znamení avu je Lev, proto�e
o ti�a be-av jsme mezi sebou zaèali bojo-
vat jako lvi. Není náhoda, �e Chrám byl
znièen v tuto dobu kvùli sinat chinam,
bezdùvodné zá�ti.

Je v�ak v na�í moci zmìnit zmínìné
období tak, abychom ho pro�ili snáze,
místo èasu smutku jako èas radosti.
Pou�ijme Raka a Lva v kladném smys-
lu: místo raèího couvání pøed povin-
nostmi, couvejme, kdy� nìkdo mluví
zle. A místo vzájemných svárù pou�ijme
lví sílu k pomoci druhým.

BRYAN WOOD, 
kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � srpen 2019 av 5779

Staronová synagoga
2. 8. pátek Ro� chode� av veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
3. 8. sobota MATOT-MA�SEJ 4M 30,2�36,13

hf: Jr 2,4�28; 3,4
mincha perek 2 20.10 hodin
konec �abatu 21.41 hodin

9. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
10. 8. sobota �ABAT CHAZON

DEVARIM 5M 1,1�3,22
hf: Iz 1,1�27
mincha perek 20.00 hodin
konec �abatu 21.27 hodin
posunutý pøedveèer pùstu 9. av 20.30 hodin

11. 8. nedìle �acharit 8.15 hodin
posunutý pùst 9. av              konec pùstu 21.15 hodin

16. 8. pátek TU BEAV
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

17. 8. sobota �ABAT NACHAMU
VAETCHANAN 5M 3,23�7,11
hf: Iz 40,1�26
mincha perek 3 19.40 hodin
konec �abatu 21.12 hodin

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

hf: Sd 11,1�33
mincha perek 4 19.30 hodin
konec �abatu 20.57 hodin

30. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
31. 8. sobota �ABAT RO� CHODE� ELUL

REE 5M 11,26�16,17
mf: 4M 28,9�15
hf: Iz 66,1�24
mincha perek 5 19.10 hodin
konec �abatu 20.41 hodin

1. 9. nedìle 2. den Ro� chode� elul
V sobotu a svátcích �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.

Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

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

Veèerní bohoslu�by se zde konají 2. 8. v 19.30 hodin
a 16. 8. v 19.30 hodin. 

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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



U� dvaadvacátý roèník festivalu Res-
pect, pravidelné pøehlídky world mu-
sic s nejdel�í historií u nás, se usku-
teènil v sobotu 15. a v nedìli 16.
èervna ve Volnoèasovém centru v Pra-
ze-Hole�ovicích. Jeho hostem byl le-
tos i Gili Yalo, který vystoupí také na
srpnovém Sziget festivalu v Budape�ti
(a je�tì pøedtím ve Francii a ve Velké
Británii). Ve své tvorbì èerpá z etno-
jazzu a celé plejády afrických stylù:
jeho hudba je jedineèným mixem ryt-
mù, energie a zvukových barev dokre-
slovaných kytarou, trubkou, klávesami
a rytmikou. Zpìvákovo debutové al-
bum se jmenuje prostì: Gili Yalo.

GILI YALO se narodil roku 1979 �i-
dovským rodièùm v Etiopii. Do Izraele
se dostal jako pìtileté dítì, kdy v dobì
hladomoru a obèanské války uprchla
jeho rodina do Súdánu. V rámci opera-
ce Moj�í� se izraelské armádì roku
1984 podaøilo ze súdánských uprchlic-
kých táborù evakuovat leteckými mosty
kolem osmi tisíc etiopských �idù. První
otázka proto byla nasnadì:

Pamatujete si na cestu z Etiopie do
Súdánu?
Ze vzpomínek rodièù odhaduju, �e
ná� pochod trval nìco pøes mìsíc. Byl
jsem je�tì malý, tak�e zhruba polovi-
nu cesty mì nesli na ramenou a tu dru-
hou pùlku jsem �lapal sám, ale moc si
toho u� nepamatuju. Jenom si vyba-

vuju, �e jsem pøitom hodnì zpíval.
A z vyprávìní a dnes u� taky z histo-
rických studií samozøejmì vím, jak to
bylo tì�ké: spousta lidí tehdy nedo�la
do cíle, zemøeli cestou.

Jaké vás pak v Izraeli èekalo pøijetí?
Pøijetí bylo, øeknìme, rozpaèité. V té
dobì hodnì Izraelcù je�tì nikdy nevi-
dìlo èlovìka èerné pleti, tak�e byli pøe-
kvapení. Ale brzy si zvykli, �e existují
i èerno�i � a dokonce i èerní �idé,
a mnoho z nich je dokonce hodnì
zbo�ných, jako tøeba moji rodièe. Nap-
øed nás ubytovali v komunitním støe-
disku, kde táta s mámou chodili na ho-
diny mluvené i psané hebrej�tiny, a pak
jsme dostali men�í finanèní obnos,
abychom si mohli dovolit první splátku
na bydlení. Zalo�ili jsme si vlastní do-
mácnost. Bylo to samozøejmì ve velice
chudé ètvrti v Tel Avivu, spoleèensky
i ekonomicky silnì znevýhodnìné, kde
se logicky daøilo kriminalitì. Etiop�tí
�idé, kteøí je�tì moc o tom, jak to na
svìtì chodí, nevìdìli, èasto skonèili
stejnì. A já se tomu vùbec nedivím.

Va�i rodièe pøechod do nového pro-
støedí zvládli?
Rodièe jsou na�tìstí neobyèejnì nadaní
a oba si rychle na�li dobrou práci, na-
pøíklad otec úøednické místo na minis-
terstvu vnitra. A mezitím jsem se nauèil
hebrejsky i já � od lidí kolem a pozdìji
ve �kole, �lo mi to rychle. Obecnì platí,
�e dìti vnímají a vstøebávají jazyky pøi-
rozenì, a u mì se patrnì je�tì pøidal ta-
lent na zvuky, který mi potom pomohl
i v hudbì. U� po nìkolika mìsících
jsem se rozmluvil tak, �e jsem dokázal
pomáhat i svým dospìlým krajanùm,
kdy� �li k lékaøi nebo si vyøídit nìjakou
�ádost na sociální odbor.

Støetával jste se i s diskriminací
a s pøedsudky?
To ano. S nejrùznìj�ími pøedsudky
jsem se setkával a poøád setkávám:
i dnes pøece nìkteøí rabíni tvrdí, �e ne-
jsme �idé, �e tomu nevìøí. A taky
jsem samozøejmì za�il diskriminaci,
co� zaèalo u� ve �kole � a musím øíct,
�e neznám jediného èlovìka èerné

pleti, který by se s ní døíve nebo po-
zdìji nepotýkal. Nicménì beru to jako
souèást �ivota a jako nìco, co by vás
nemìlo zlomit: musíte se tomu posta-
vit a èelit tomu se vztyèenou hlavou.
Musíte zjistit, �e na to, kým jste, mù-
�ete být py�ný, a já jsem na svoje ko-
øeny a na etiopskou kulturu vùbec
opravdu hrdý. Vím, kdo jsem a odkud
pocházím, a to je zdravé. Kdykoli má
toti� nìkdo pocit, �e stojí nade mnou,
je mi to úplnì fuk, proto�e já se na nìj
dívám jako na sobì rovného.

Kdy jste svou rodnou zem nav�tívil
naposled?
V Etiopii jsem byl loni a byl to ú�asný
zá�itek, i kdy� tam u� �ádné pøíbuzné
nemám. A vrátil jsem se i tam, kde stá-
vala na�e vesnice, po které nic nezùsta-
lo. Chtìl jsem jen cítit ten vzduch
a pùdu. A hodnì èasu jsem strávil
v Addis Abebì, co� je pulzující mìsto
� rychle se rozvíjí, a kdybych byl byz-
nysmen, investoval bych v nìm. Navíc
je dne�ní etiopská spoleènost hodnì
vstøícná. Tím ale nezastírám, �e v jis-
tých dobách �idy krutì pronásledova-
la. Teï tam vedle sebe stojí me�ity
a kostely a lidem to pøijde v poøádku,
jako nìco naprosto bì�ného.

Pí�ete si vlastní texty: a to nejen
hebrejsky a anglicky, ale také am-
harsky.
V Etiopii existuje asi sedmdesát jazykù
a já mluvím jenom amharsky, co� je
oficiální a nejroz�íøenìj�í jazyk, kte-
rým se dorozumí zhruba polovina oby-
vatelstva. Nìco málo jsem si je�tì pa-
matoval z dìtství a pøed pìti lety jsem
se amharsky nauèil znovu a poøádnì �
od matky. A ano, amhar�tinu u� v sou-
èasném Izraeli pou�ívají i mladí proza-
ici a básníci.

Kdy� si texty pí�u já, nìkdy z toho
vyjde nìco hodnì osobního a jindy
zase hodnì politicky anga�ovaného.
Zále�í na konkrétní chvíli: obèas mám
dny, kdy o politice nechci sly�et ani
slovo, u� jí mám plné zuby, tak�e se
obrátím k tomu, co je dobré. Napí�u
text tøeba o tom, jak jsem �el se svojí
holkou na rande a na pivo. A kdy� se
pak zase nìco stane a já nemù�u ml-
èet, vrhnu se znovu na politiku. Prostì
si v puse jamuju slova a zvuky, více-
ménì instinktivnì se vydám nìjakým
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Rozhovor s G. Yaloem, izraelským zpìvákem s etiopskými koøeny

Foto archiv.



smìrem a pøitom pøemý�lím, co jsem
to vlastnì chtìl øíct.

Kdy a jak jste vlastnì objevil etiop-
skou hudbu a kulturu?
Etiopskou hudbu jsem mìl vlastnì
doma v�dycky, ale nikdy jsem ji po-
øádnì neposlouchal. A� najednou pøed
nìkolika lety a konkrétnì ve chvíli,
kdy jsem si uvìdomil, �e i v Izraeli se
s vámi kvùli barvì kù�e zachází jinak
a �e i v Izraeli existuje rasismus, jsem
ji zaèal zkoumat. A právì hudba mi
nejvíc pomohla, kdy� jsem pátral, kdo
vlastnì jsem � a to pátrání zdaleka ne-
skonèilo.

Vracím se ke starým nahrávkám z mé
èásti Afriky a dochází mi, kolik tam
vzniklo kmenových rytmù a písní. Kdy�
jste toti� bydleli nìkde
na vesnici, dvacet mil
od vás mìli úplnì jinou
kulturu a hudbu � a vy
jste o tom ani nevìdìli,
proto�e kdybyste se
tam chtìli vydat, zabra-
lo by to v dobì, kdy ne-
byly silnice ani auta,
celý den. A z téhle bo-
haté tradice èerpám,
proto�e v internetovém
vìku nic takového u�
nefunguje: nìkdo nìco
nahraje na YouTube
a v�ichni to pak dìlají
stejnì.

Co jste tedy poslouchal v dìtství
a v mládí?
Jako teenager jsem poslouchal Boba
Marleyho, hip hop, jazz, psychedelic-
kou hudbu a taky izraelskou hudbu
s hebrejskými texty, zatímco dneska
v podstatì u� nic jiného ne� africkou
hudbu neposlouchám. Úplnì jsem si ji
zamiloval: a kdy� teï tøeba nìkde za-
slechnu americký funk, okam�itì se mi
vybaví nigerijský funk a øeknu si, bo�e,
ten nigerijský je pøece o tolik lep�í. Je
to zvlá�tní, ale velice ostøe vnímám, �e
Amerika vlastnì jenom produkuje dob-
øe prodejné líbivé zvuky: v�echno to
zní pìknì a je to hezky èisté, ale já
mám o moc rad�i tu �pínu, nevytøíbe-
nost a syrovost.

Izrael je se svou pestrou etnickou
smìsí èasto pova�ován za místo,

které k tvorbì a poslechu world
music pøímo vybízí.
Ano, zrovna tak to ale mù�ete vidìt
z úplnì opaèného úhlu. Izrael je malý
stát, má jenom deset milionù obyvatel,
tak�e hrát jenom u nás a myslet si, �e
dìláte world music, je svým zpùsobem
divné. Jedním dechem ale musím do-
dat, �e hlavnì mladí Izraelci world mu-
sic milují a rádi tanèí � a rychle se na-
uèili i ty typicky etiopské pohyby
ramenou, které pøi vystoupeních dìlám
já. Ale neptejte se mì, odkud a proè se
vzaly, je to zkrátka odvìký zvyk.

Jste Izraelec, a tak se vás nemohu
nezeptat na konflikt s Palestinci.
To je pøí�ernì slo�itá vìc, nikdo u�
tomu doopravdy nerozumí, tak�e se mi

do toho fakt nechce pou�tìt. A moje re-
akce je jednoduchá, i kdy�, pøiznávám,
idealistická a naivní a vím, jak dìtin-
sky asi zní: potøebujeme mír.

Jak vypadala va�e povinná vojen-
ská slu�ba?
Já bych v �ivotì nechtìl dr�et v ruce
zbraò, a kdy� jsem to v armádì odmítl,
skonèil jsem dokonce na chvíli ve vìze-
ní. Pak se ale konal konkurz na vojen-
ské kapely a vybírali se lidi, kteøí by
mohli vojákùm zpívat, a já se na zkou�-
kách hodnì sna�il � a tak jsem skonèil
v hudební jednotce. Objí�dìl jsem s ní
posádky po celém Izraeli, a dokonce
jsem se jednou dostal a� do Libanonu. 

Byla to ú�asná zku�enost: nìkdy
nám publikum, kdy� mìlo za sebou
tvrdý celodenní výcvik, usínalo, a bylo
jim fuk, jestli byla hudba dobrá. Ale

kdy� byli vojáci odpoèatí, na koncertì
byli upøímnì �t�astní � mohli na chvíli
myslet na nìco jiného. 

Postavení etiopských �idù se ve va�í
dne�ní vlasti za poslední dobu snad
i dost zmìnilo k lep�ímu?
Jistì, pokrok bezpochyby vidím v tom,
�e kdy� jsem byl malý, o situaci etiop-
ských �idù se vùbec nemluvilo, zatím-
co teï ano. U� dávno v�ichni ne�ijeme
jenom ve vylouèených lokalitách
a ghettech, do kterých jsme se navíc
nedostali jen vlastní vinou. A øíkáme
nahlas, co cítíme, a doufáme, �e se
lidé okolo zmìní a na�e situace se
bude øe�it. A to je dùle�ité: �e u� ne-
máme zavøenou pusu. A kdy� se tøeba
odehraje nìjaký incident s policií, kte-

rý zavání rasismem,
vyjdeme demonstro-
vat do ulic, jednáme
spoleènì � a to je prv-
ní krok k úspìchu.

Bydlíte v Tel Avivu,
o kterém se èasto tvr-
dí, �e je v rámci Izra-
ele jakýmsi státem ve
státì. Souhlasíte?
Øekl bych, �e v Tel
Avivu �ijí my�lenkovì
otevøení lidé, kteøí chá-
pou, �e èlovìk nemusí
v �ivotì kráèet jen jed-
ním smìrem � �e cest
je mnoho a �ádná

z nich není lep�í nebo hor�í, a ka�dá
z nich vede k cíli. A tomu lidé mimo Tel
Aviv èasto nerozumìjí: øeknou si, tohle
je moje cesta, a tou by pøece mìli jít
i v�ichni ostatní. Ale nevykládejte si to
�patnì: s kapelou dnes vystupuju po ce-
lém Izraeli, a v�ude se cítím vítaný.

V na�em hlavním mìstì a v Èeské
republice vùbec jste poprvé. Co na
nás øíkáte?
Praha se mi moc líbí: zaprvé architek-
tura a zadruhé výtvarné umìní vùbec,
neèekal jsem tøeba, �e tu v centru najdu
tolik obchùdkù se sochami a s obrazy.
A taky tu je�tì poøád máte ve srovnání
s dne�ním pøedra�eným Izraelem �
nebo aspoò na �i�kovì, kde jsem byd-
lel v hotelu � normální ceny. A po uli-
cích tu v�ude chodí nádherné �eny.

HANA ULMANOVÁ
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Operace Moj�í� trvala od listopadu 1984 do ledna 1985. Foto archiv.



Stoleté výroèí narození jednoho z nej-
významnìj�ích èeských básníkù JIØÍHO
ORTENA (pùv. J. Ohrensteina, 30. srpna
1919�1. záøí 1941) si mohou ètenáøi pøi-
pomenout dlouho oèekáváným soubo-
rem jeho korespondence. Jako VIII. díl
Spisù J. O. (a finální díl celých devítis-
vazkových Spisù) jej vydalo nakladatel-
ství Torst, ediènì ho pøipravila Marie
Havránková. Jedná se
o bezmála 800stránko-
vou knihu, obsahující
857 dopisù s jedna�e-
desáti adresáty, pøi-
èem� ze znaèné èásti
je to korespondence
oboustranná a publiko-
vaná poprvé; èasovì
dopisy pocházejí (a� na
nìkolik málo) z let
1936�1941 a jsou opat-
øeny komentáøi. Dopi-
sy nakladatelství po-
skytla hlavnì editorka
Ortenova díla Marie
Rút Køí�ková, dal�í se
nacházely v Literárním
archivu PNP, øada jich
ji� byla publikována v rùzných sborní-
cích èi kni�ních vydáních a nìkteré po-
cházejí ze soukromých archivù pisatelù.
Shromá�dit je do jedné publikace, pøe-
psat (asi i lu�tit), opatøit komentáøi, do-
slovem, medailony autorù a jmenným
rejstøíkem musela být tì�ko pøedstavi-
telná práce.

Témìø ka�dá èást svazku (jen� je øa-
zen abecednì podle pisatelù) je pozoru-
hodná nejen obsahem listù, ale v pøípa-
dì vzájemné korespondence také jako
výpovìï o vztahu Ortena s adresátem èi
adresátkou. Nejvýraznìj�í a nejobsáh-
lej�í jsou oddíly korespondence s básní-
kovou pøítelkyní Vìrou Fingerovou
(300 stran) a s matkou, Bertou Ohren-
steinovou (100 stran), které jsou èásteè-
nì známy z døívìj�ích svazkù ortenov-
ských výborù. Korespondence Ortena
s Vìrou Fingerovou u� v Torstu vy�la
samostatnì (1996), ale jednalo se jen
o Ortenovy dopisy, listy Fingerové ve
Spisech vycházejí poprvé a dopisy jeho
pøítelkynì pøedstavu o jejich zpoèátku
�t�astném vztahu, který skonèil po øadì
vzájemných trýznivých rozchodù a smi-
øování, dotváøejí. Vìøiny dopisy se sice

Ortenovì osobitosti, rozletu, citovosti
a hloubce nemohou rovnat, ale její listy
prozrazují alespoò to, �e se mu vyrovnat
sna�ila. 

Jako ukázku jsme v�ak vybrali listy
z jiného okruhu: Orten vedl korespon-
denci s øadou osobností, které poznal pøi
studiích na pra�ské konzervatoøi a pøi
organizování a realizaci akcí Divadelní-

ho kolektivu mladých.
Mìl spoustu pøátel lite-
rátù, k nim� patøili ne-
jen vrstevníci, ale také
umìlci star�í, jich� si
velice vá�il, pøedev�ím
Franti�ek Halas a Vla-
dimír Holan, a také na-
pøíklad matèin bratr,
publicista a básník Jo-
sef Rosenzweig-Moir.

V korespondenci,
ilustrující vzácné pøe-
divo umìleckých a lid-
ských vztahù Jiøího Or-
tena, se prolínají vìcné
dopisy s listy zcela in-
timními, dopisy o umì-
lecké práci s popisem

zá�itkù, listy útr�kovité s výkladovými.
Sledujeme, jak blízký a vroucí vztah
k nìmu mìl Ivan Blatný; témìø bratr-
ské pøátelství se Zdeòkem Urbánkem
(zde je k dispozici korespondence vzá-
jemná) èi jakoby otcovské nabádání
Pavla Tigrida, sice jen o dva roky star-
�ího, ale oèividnì mnohem praktiètìj�í-
ho a �usedlej�ího�. Ji� z londýnské
emigrace popisuje své zku�enosti (s na-
dìjí, �e i dal�í budou moci odjet z pro-
tektorátu) Josef Schwarz-Èervinka;
vztahem k poezii (�písmenkovou lás-
kou�, jak napsal Orten) se zabývají listy
s Kamilem Bednáøem; o funkci psychoa-
nalýzy v dramatizaci psal Ortenovi surre-
alista Jindøich Heisler. Své poznámky
o literatuøe mu poslal i Juda Sternküker.
Poslední zaøazenou pisatelkou svazku je
Hana �antovská, která v èervenci 1940
Ortenovi oznamuje, �e �pilnì pøekládá�,
Èasovì je asi posledních vzkazem pøed
tragickou smrtí dopis matce z 27. 8.
1941, který konèí zcela prozaickým:
�P. S. Zapomnìla jsi mi poslat py�amo!� 

Kritikovi Jindøichu Chalupeckému
pøedstavil Orten v rámci nìkolika listù,
které si vymìnili v létì 1940, svou bás-

nickou generaci, struènými charakteris-
tikami, pojatými pøísnì i úèastnì. �Ne-
umí psát básnì, ale je to velký básník,�
pí�e napøíklad o Klementu Bochoøáko-
vi. Orten si nepøál být souèástí �ádné
básnické skupiny, vìøil v ryzí poezii ne-
zatí�enou naplòováním pøedem daných
pøedstav, a proto nesouhlasil s ideou
�nové poezie�, ji� proklamoval Kamil
Bednáø. �Já vìøím, �e umìní má obracet
lidi v solné sloupy, jsou-li s to,� pí�e
Chalupeckému. A stejnému adresátovi
na jeho otázku (polo�enou v èervenci
1940) �Nebudete pokládat za dotìrné,
starám-li se o Va�e soukromí? Proè po-
chybujete, zda se nìkdy je�tì dostanete
do Prahy?�, Orten su�e odpovídá: �To,
naè se mne nakonec ptáte, snad opravdu
nepatøí do toho, o èem jsme si zatím
psali. Ale proè ne? Teï za pár dní, budu
musit jít na �òové práce. Brrr! Z pra�-
ského bytu jsem dostal výpovìï jako
neárijec. ,Studuji� zatím konzervatoø.
Budu z ní asi vypovìzen z podobných
dùvodù. Moje matka je bez prostøedkù.
Vydìlávat si neumím a nemohu. Staèí?�

K nejpozoruhodnìj�ím a nejkrásnìj�ím
patøí korespondence s Vladimírem Hola-
nem, z ní� publikujeme ukázku. Násle-
dující dopisy jsou pøevzaty ze stran
434�436 Korespondence a pro potøeby
Rch je tiskneme bez komentáøù.        (am)

* * *
11. listopadu 1939
Odpust�te, drahý pane (to se stále bojím,
�e pøijdu nìjak nevhod), odpust�te, �e
Vás ru�ím. Chci Vám øíci asi tak, jako
bych mìl na jazyku docela malý kamí-
nek, �e jsem velmi smuten z vìcí na
tomto svìtì a �e jsem jim víc a víc cizí,
a� se otøásám, ale dukáty ze mne nepa-
dají jako u nìkterých krásných lidí. Vy
umíte poslouchat, ach pane, Vy umíte.

Podívejte se, proè dneska (a bývají to
skoro v�dy nepatrné a nicotné vìci) si
mi sedla na hruï a na v�echno, co dý-
chá, zlá, hnusná deprese. Vzpomínal
jsem, komu ji svìøit, aby mi bylo lehèe-
ji, proto�e to nìkdy pomáhá, øíci tøeba
dobrý den nebo mnoho pozdravù, drahý
pane, nìkdy to pomáhá, tøebas ne
v�dycky. Vzpomnìl jsem si na Vás a Vy
mi odpustíte a nebudete si myslit nic
zlého, jenom si øeknete, �e Vám zase
pí�i, a mo�ná, �e si také øeknete, �e je
dobøe, �e Vám pí�i. To bych hroznì rád.

Èetl jsem dnes první recenzi o své
kní�ce [Èítance jaro], to nic není, já
vím, ale co jsem od ní v�echno èekal!
Èekal jsem, �e mi nìkdo podá ruku
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a nìkam mne povede, pøes nìjakou pro-
past, pøes nìjaký moèál. A zatím�, ale
ne! Je mi teï mnohem lépe, kdy� jsem
Vám to napsal. A staèí mi to k tomu,
abych se trochu pousmál a øekl Vám
(a Vy o tom víte), �e není tøeba �ádného,
�ádného doprovodu ke zpìvu, kdy� zpí-
vá prázdným stìnám (na kterých jsou
nìkdy také obrázky). A to je v�e.

Zcela Vá�, Jiøí Orten

15. XI. 39
Pøíteli � 
vùbec jste nepøi�el nevhod. �koda jen,
�e já sám jsem v takových temnotách,
�e bych mohl (je-li to vùbec tøeba) posí-
lit nìkoho jen a jen nìjakými vitamíny
zoufalství.

Nevadí! U� to, �e si na nìkoho vzpo-
meneme, at� je to vzpomínka z bolesti
nebo z jasu, pomáhá nám aspoò natolik,
�e pí�ící cit (byl-li hluboký � a on hlu-
boký byl) ví naprosto neomylnì, �e
bude èten, víc, �e nebude zapomenut.
To není málo.

A nebyl byste básníkem, a to básní-
kem svìta tak nì�ného, kdybyste
nebyl zranitelný na ka�dém pulzu
vìdomého i nevìdomého srdce.
Vìc známá! Øíkám to jen proto, �e
je nìkdy dobøe uvìdomit si, proè
a k èemu je tady ten a onen a tøetí
a padesátý. A øíkám to také proto,
�e existuje síla ze zranitelnosti.
Ale to u� jsme u práce, u bez-
ohledné práce, nedbající nikoho.
A kdy� jste ji ukonèil, potì�í Vás
(a nebudete-li hnán líticemi u�
zase docela jinam) nìjaký spon-
tánní hlas kdoví odkud, nebo i ml-
èení � a proto, kdy� jsem ve Va-
�em dopise zahlédl nìco o recenzi,
honem jsem to pøeskoèil a èetl dál.
Tam Vám nikdo ruky nepodá
a bylo by zlé, kdyby ji podal, a je�tì
hor�í, kdybyste ji pøijal.

Cesta je jiná. Jednou v noci jsem si to
na�krábal na stìnu: Ty s démony a opìt
sám,/ty váben od tìch k tìm,/kdy� neví�
snad u� kudy kam,/dej se tím bludi�tìm!

Co� v�echno nejsou �ádné recepty.
Prostì: �il jsem � smím-li tak øíct � oba
Va�e dopisy.

Myslím na Vás,
Vá� Vladimír Holan

Praha, 8. ledna 1940
Milý pane,

byl jsem u Vás. Jistì Vám o tom øíka-
la babièka onoho dìvèátka, které se ten-

krát ztratilo a pak zase nalezlo a hroznì
plakalo, �e se babièka zlobí. �el jsem po
tìch schodech a� tam, kde se dìlá svìt-
lo, a pak je�tì po toèitých døevìných
schodech, a� jsem stál pøede dveømi, za
kterými bydlíte, ale nebyl jste doma
a zase jsem ode�el. U� je to dávno, ten-
krát jsem tolik tou�il Vás vidìt, pak
byly Vánoce, ty smutné svátky, a teï je
zima, v�echno je daleko, a v�echno, co
je daleko, mne kru�í, a pak, kdy� se to
zaène pøibli�ovat, je to je�tì hor�í.

Vy jste mi poslal dopis a já jsem mìl
radost a teï Vám chci napsat nejenom
o tom, jak jsem Vás hledal a nena�el, ale
také o tom, jak se uèím být sám a jak se
to jenom tì�ko, tì�ko daøí, jak jsem uví-
zl v nìjaké skoøápce, která mne nechce
pustit ven, a nesouhlasím s tím, �e je
oøí�ku dobøe ve skoøápce, jak to napsal
Duhamel.

Viïte, �e jednou (a to je má veliká,
krásná nadìje) porozumíme øeèi ptákù
a zvíøat a vìcí a v�eho, co nìkteøí ko�ení
lidé dávno �pochopili� a �vysvìtlili�
a �oznaèili�, �e se jednou (jak jsem si to

napsal) dozvíme, proè kamení mlèí
(snad jsme mu ublí�ili ve své tvrdosti).
Nehraji si, opravdu ne, nejsem u� tak
docela sobecký, je tøeba se nejprve pøi-
znat k tomu, �e nechápeme a �e jsme
bezradní, a teprve pak, po takové upøím-
nosti se nám snad nìco odevzdá úplnì
a bez výhrady.

Jíti bludi�tìm, øíkáte? Ano, ano, ale
bludi�tì se skládá z cest pøíli� rovných �
a o ty jde, jen o nì! Jako je svìtlo i ve
tmì, proto�e jinak by nemìlo smyslu,
a jako i kruh má své rohy, o které nará-
�íme.

Shakespeare øíká v Romeu a Julii (ci-
tuji popamìti), �e �zamilovaný by se

moh vozit v létì na vlákénku a nespadl
by, nebot�tak lehounká je marnost�.

Jaký pád, otevøe-li oèi! A já je otví-
rám.

Vìøím Vám, pane Vladimíre.
Vá� Jiøí Orten

15. února 1940
Milý, drahý pane,

Sedím tu ve svém zimním pokoji na
druhém konci mìsta, pøed chvilkou mi
pøinesl listono� rekomando dopis od
Ivana a tak jsem si nìjak vzpomnìl, jak
jsem Vám s ním posílal v létì z Kutné
Hory básnièky. Mám tady takovou hro-
mádku, vybírám z ní tøi a zase Vám je
posílám, i kdy� jste si o nì nepo�ádal. Já
u� teï pomalu poznávám, �e se Vám
nemusím omlouvat za jisté vìci, které
rád pøedpokládám u jiných lidí, nemu-
sím se Vám omlouvat proto, proto�e se
èasem nebo mlèením nebo takovou po-
zvolnou a hlubokou pøíchylností vytvoøí
nìco, co zná obì dvì strany a usmívá se
na nì. A vìøte, �e èlovìk nìkdy potøebu-
je pilulky, v�dyt�jinak by se bolest hlavy

snad ani nesnesla.
Vá� Jiøí Orten

[po 15. 2. 1940]
Milý pane Ortene � 

Dìkuji Vám za oba dopisy a za
tak dobré básnì. Otisknu je v 6.
è. Programu. Èíslo páté (které vy-
jde poèátkem bøezna) je u�, bohu-
�el, zlomeno v tiskárnì. Budou
tedy musit poèkat. Netisknìte je,
prosím, jinde.

Nenalézám dnes slov, která by
Vám øekla, jak pøátelsky jsou pøi-
jímána ta va�e. A víc: mají u mne,
jinak nedru�ného, hodnì prostoru,
jdou jím, odcházejí� u� vlastnì
v budoucnost, v ní� nebudete mu-

sit skrývat docela nic!
Zdraví Vás

V. Holan

11. 6. 1940
Milý pane Ortene � 

kniha [Cesta k mrazu] � a je�tì tak
krásné vìnování! Jak bych Vám nemìl
podìkovat za oboje stejným citem? U�
jsem tak uèinil v mlèení. A èiním tak
dnes trochu hlasitìji, tøeba�e je tì�ko
doufat v jasnì vyslaný a jasnì sly�itelný
zvuk. Nebot�to v�echno pøehlu�uje tur-
bína srdce �zaøízená� (at�se brání� jak
brání�) na vysoký tlak hrùzy�

Vá� Vladimír Holan
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�LOMO EFRAJIM LUNÈIC patøí k nejvý-
raznìj�ím rabínským osobnostem pøe-
lomu 16. a 17. století. Aèkoli del�í èást
�ivota strávil v Polsku, jeho nejvýznam-
nìj�ím pùsobi�tìm byla Praha, kde ze-
møel 7. adaru roku 5379 (21. února 1619),
tedy pøed ètyømi sty lety. Pøipomeneme si
nejprve hlavní obrysy Lunèicovy biogra-
fie a následnì se v pøí�tím èísle mìsíèní-
ku soustøedíme na jeho spisy a my�lení.

LVOV
Efrajim ben Aharon se narodil kolem roku
1550 v Polsku. Existují rùzné spekulace
o jeho rodinných vztazích a podobnì
zùstávají do jisté míry nejasná místa
jeho pùsobení. Víme, �e studoval
v lublinské je�ivì rabiho �eloma Lurii,
patrnì nejvýznamnìj�ího a�kenázské-
ho halachisty své generace. V roce
1580, kdy� vydal v Basileji tiskem
svou první knihu Ir giborim (Mìsto si-
lákù, Pø 21,22), pùsobil ve Lvovì, tedy
v obci sice významné, av�ak nacházejí-
cí se v té dobì na samém východním
okraji evropské �idovské civilizace.
O deset let pozdìji se v jeho druhém ve
Lvovì tiskem vydaném spisu Olelot
Efrajim (1590) objevuje jeho pøídomek
�i� Lunèic�, tedy �z Lency�e�, co�
snad poukazuje k jeho pùvodu v pol-
ském mìsteèku £êczyca. V tém�e spi-
su zmiòuje jako místo, kde sepsal zmí-
nìnou knihu Ir giborim, polské mìsto
Jaros³aw, ve kterém trpìl nedostatkem
knih: �Nemìl jsem knihy a literaturu,
tak�e v onom spisu jsem uvedl nìkteré
citace a ver�e mylnì. (...) Napsal jsem
to, co zachytila moje pamìt�z toho, co se
mi nachomýtlo v mládí.�

V roce 1602 se na titulním listu prvního
vydání Lunèicova spisu Kli jakar objevuje
jeho jméno ve formì �elomo Efrajim, tedy
s pøídavným osobním jménem, je� získal
bìhem vá�nìj�í nemoci (zmìnìné jméno
mìlo tì�ce nemocného èlovìka chránit
pøed andìlem smrti, jen� pøicházel pro jeho
du�i s rozsudkem, nesoucím pùvodní jmé-
no). Sám �elomo Efrajim pí�e v pøedmluvì
ke spisu Kli jakar: �V roce (5)361, pøed Pu-
rimem [pøibli�nì bøezen 1601], jsem byl
upoután na lo�e s nebezpeènou nemocí na
nìkolik týdnù, tak�e mi bylo dokonce pøi-
dáno jméno �elomo, av�ak milostí Hospo-
dina jsem byl pøiveden k �ivotu a slo�il
jsem slib, �e dokonèím tento spis.� Spis Kli

jakar si podle vyjádøení lublinského tiskaøe
Kalonyma ben Mordechaje Jafeho zaslou-
�il finanèní podporu ze strany pøedstavitelù
polské suprakomunální samosprávy (vaad
�lo�a aracot), kteøí �pøispìli na jeho vyti�-
tìní, co� dosud neuèinili na podporu �ádné-
ho novì sepsaného spisu�.

Aèkoli mechanismy financování tisku
hebrejských knih nejsou zcela známé, je
zøejmé, �e vydávání rozsáhlej�ích kompli-
kovaných spisù, mezi nì� Lunèicovy prá-
ce patøily, bylo závislé na podpoøe mece-
ná�ù, jich� se nedostávalo. Aèkoli tedy
vydání Lunèicova komentáøe podpoøili

pøedstavitelé polské �idovské samosprávy
(podle Lunèice vydali peníze �ze své kap-
sy�, a jednalo by se tedy nikoli o instituci-
onální, ale o soukromou podporu), jiný
z Lunèicových spisù s názvem Revavot
Efrajim takové �tìstí nikdy nemìl. Na roz-
díl od �esti spisù, je� se Lunèicovi podaøi-
lo vydat tiskem, o tomto spisu øíká: �Spis
Revavot Efrajim je pøíli� veliký a není
v mých mo�nostech jej nechat vytisknout
z nedostatku finanèních prostøedkù.� Ten-
to spis, jen� sám Lunèic mo�ná pova�oval
za své hlavní dílo, nebyl nikdy vyti�tìn,
a rukopis se ztratil.

PØÍCHOD DO PRAHY
Lunèic pùsobil jako kazatel a v tomto
oboru dosáhl �irokého uznání, co� z nìj

i díky tomu, �e svá kázání vydal tiskem,
èinilo legitimního kandidáta na význam-
nou rabínskou funkci. Jak sám uvádí
v úvodu ke spisu Amudej �e�, proná�el
kázání mimo jiné bìhem lublinských
trhù, je� pøitahovaly mno�ství �idov-
ských obchodníkù, ale byly souèasnì
také místem jednání Rady tøí zemí, tedy
nejvýznamnìj�ích rabínù reprezentují-
cích polské �idovské obce. Lunèic pí�e:
�Vyjadøoval jsem se tam velmi otevøenì
a neohro�enì k neduhùm rabínù i bì�-
ných �idù. Tato otevøenost mi vytvoøila
mnohé nepøátele, kteøí o mnì �íøili po-
mluvy.� Souèasnì ale rostla i jeho presti�
a jeho podpis nalezneme na øadì docho-
vaných rozhodnutí Rady tøí zemí.

Proto�e zejména velké obce dávaly
èasto pøi výbìru pøednost rabínùm,
kteøí nebyli napojeni na místní poli-
tické frakce, není pøekvapující, �e
kdy� roku 1604 pra�ská obec hledala
nového pøedsedu rabínského soudu,
obrátila se na Lunèice. Lunèic mìl
navíc s Prahou kontakt ji� pøed rokem
1580, kdy sem nejspí�e zaslal rukopis
svého spisu Ir giborim k vyti�tìní.
K tomu v�ak do�lo v Basileji, kam ru-
kopis z Prahy �jako jelen bì�ící pøes
vysoké hory a pøes doliny� dopravil
Mordechaj ben Mo�e ha-Levi z Pra-
hy, jen� se pozdìji o�enil s dcerou
Lunèicova syna Hir�e, který následnì
rovnì� pùsobil v Praze jako rabínský
soudce a kazatel a je zde pohøben.

V dekretu ze dne 13. dubna 1604
vyjádøil císaø Rudolf II. souhlas
s Lunèicovým jmenováním a zmínil,
�e dùvodem byla Maharalova �ádost
o zpro�tìní funkce kvùli vìku a ne-
mo�nosti vykonávat pracovní povin-
nosti: �My Rudolf II. oznamujem

tímto listem v�em, �e jsou na Nás star�í
�idé i na místì obce Pra�ské vznesli, kte-
rak jsou v�dycky v obci �idovské nejvy�-
�ího rabí chovali, který� jim v èinìní or-
teluov i rozeznání, oè mezi stranami
èiniti bývalo, toho vyøizovati nápomocen
byl, nyní pak �e by tý� nejvy��í rabí vì-
kem se�lý byl a té práci zadosti èiniti ne-
mohl a za propu�tìní �ádal, oni pak star�í
�e jsou sobì jiného rabí jménem Efreyma
k tomu obrali.�

Okolnosti Lunèicova nástupnictví v�ak
nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo
na první pohled zdát. Pøi bli��ím zkou-
mání se ukazuje, �e Lunèic nejspí�e
pøedstavoval hned v nìkolika ohledech
kompromisního kandidáta. Z okruhu teh-
dej�ích rabínských uèencù byl Maharalo-

NÁSLEDNÍK PRA�SKÉHO MAHARALA
Pøed 400 lety zemøel rabín �lomo Efrajim Lunèic

Sefer Kli jakar, Amsterdam 1767.
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vi v mnoha ohledech blízký. Jako kaza-
tel, kritizující tehdej�í spoleènost vèetnì
arogance bohatých, souznìl s Maharalo-
vým moralizujícím postojem. Stejnì jako
Maharal se ve svých spisech neprofiloval
jako�to halachista, ale jako autor eticko-
filosofický. S Maharalem navíc silnì
souznìl i proto, �e stejnì jako on hlasitì
vystupoval proti plo�nému u�ívání pilpu-
listické metody � tedy zpùsobu studia
Talmudu (a dal�ích textù), který se svou
sofistikovaností zcela vzdaloval jeho
skuteènému nábo�enskoprávnímu obsa-
hu. Lunèic tak uèinil poprvé ve spisu Or-
chot le-chajim, vydaném tiskem v roce
1595, tedy jen tøi roky poté, co Maharal
proti pilpulu veøejnì vystoupil ve svém
poznaòském kázání (1592). Kritika této
studijní metody je souèasnì pøítomna
i v Lunèicovì posledním spisu Amudej
�e� (1617), co� ukazuje, �e jeho postoj se
v tomto ohledu nezmìnil.

Aèkoli mezi Maharalem a Lunèicem
existovala intelektuální blízkost, jednalo
se pøedev�ím o politický kompromis, jak
naznaèuje úvod k aprobaci, ji� spoleènì
vydali Maharal a jeho zet� Jicchak ben
�im�on Katz ke spisu Jissachara Baera
Eilenburga Beer �eva (Benátky 1614):
�Aprobace svìtla exilu, lva ze vzne�ené-
ho domu, pøedstaveného akademie
a pøedsedy rabínského soudu svaté obce
pra�ské, kmh��r Levy, budi� památka
spravedlivého k po�ehnání, a jeho zetì,
jen� se po nìm chystá zaujmout jeho
místo, proslulého rava a veleknìze, vá�e-
ného pana Jicchaka Katze, necht��ije.�
Zajímavá je zde ne zcela typická formu-
lace pøipojená ke jménu Jicchaka ben
�im�ona Katze, podle ní� se Maharalùv
zet��chystá zaujmout jeho místo�. Je zøe-
telné, �e Jicchak ben �im�on aspiroval na
pozici vrchního pra�ského rabína (tedy
na vedení je�ivy a soudu). Maharal
v roce 1604 ji� nebyl schopen nároènou
funkci pøedsedy rabínského soudu zastá-
vat a do obou nejvy��ích rabínských
funkcí chtìl prosadit svého zetì. Ten
v�ak nebyl pro laické vedení pra�ské
obce pøijatelný buï z nám neznámých
osobních dùvodù, nebo � co� je pravdì-
podobnìj�í � z dùvodù obecnìj�ích: vol-
bou Maharalova zetì by se mohl ustavit
precedent �dìdièného� rabinátu, který by
omezoval autonomii vedení obce pøi vý-
bìru vrchního rabína. Právì i z tohoto
dùvodu nebyl patrnì Efrajim �lomo Lun-
èic vybrán náhodnì. Jako kazatel pova-
�oval vedení rabínského soudu za pøítì�,
a jak sám pí�e v pøedmluvì ke spisu Siftej

daat (Praha 1610), vykonával tuto funkci
pouze po tøi roky a bez nad�ení:

�Je tomu právì �est let, co sídlím upro-
støed svého lidu, svatého spoleèenství
svaté obce Prahy, mìsta a matky v Izrae-
li, její� jméno je veliké. Zde jsem byl vy-
brán zprostøed spoleèenství, abych jim
byl na tøi roky uèitelem � pøedstaveným
je�ivy a pøedsedou rabínského soudu.
V tìch letech, bez jakéhokoli volného
èasu, jsem nemìl mo�nost vzít na sebe
tøetí jho, tedy kázat ka�dý �abat. V�dyt�
ani ony dva úkoly jsem nemohl zvlád-
nout, nato� tøetí. [...] Po prvních tøech le-
tech mi ulehèili o bøímì rozsuzování ci-
vilních sporù a namísto toho na mne
vlo�ili jho ka�dotýdenních �abatových
kázání.�

Na titulním listu tohoto spisu je Lunèic
jasnì oznaèen pouze jako �pøedstavený
je�ivy svaté obce Prahy�. Dále v té�e
pøedmluvì Lunèic naøíká i nad mno�-
stvím práce pro je�ivu a svým vysokým
vìkem (bylo mu pøibli�nì �edesát let):
�Je ze mne nyní starý mu� a svou sílu si

chci uchovat pro Tóru. [...] Pro slávu
Hospodina, budi� po�ehnán, a pro slávu
svaté obce, ve které sídlím, klesám na
kolena pod nákladem slova Hospodinova
(Za 9,1) a beru na sebe dvojí (Dt 17,6)
jho Tóry, jím� je správa je�iv. [...] Pøi
svém vìku � od mládí jsem nespatøil tak
velké shromá�dìní [uèencù a studentù]
v �ádné z obcí. [...] Dále jsem na sebe
vzal jho kázat o �abatech a svátcích.�

O sedm let pozdìji (1617) Lunèic pí�e
v úvodu ke spisu Amudej �e�: �Nedostá-

valo se mi èasu pro nadmíru starostí se
správou je�iv, je� mne v této svaté obci,
tedy v Praze, zavalily a� po ramena.�
Zdá se, �e v Lunèicovì osobì hledala
pra�ská obec kandidáta dostateènì pres-
ti�ního, jen� by jí umo�nil obejít Maha-
ralova zetì Jicchaka ben �im�ona Katze
a souèasnì ponechat Maharalovi i jeho
zeti jistou nadìji v tom, �e ji� nemladý
Lunèic, který o funkci vrchního rabína
zjevnì nestál, je jen pøechodným øe�e-
ním. Po Maharalovì smrti pøevzal Lun-
èic funkci vedoucího je�ivy, zatímco
funkce pøedsedy rabínského soudu nej-
spí�e zùstala formálnì neobsazena a� do
roku 1614, kdy byl pøedsedou rabínského
soudu zvolen je�tì za Lunèicova �ivota
Je�aja Horowitz.

MOR A PASOV�TÍ V PRAZE
Na podzim roku 1606 do�lo v Praze
k morové epidemii. Jak pí�e Lunèic
v úvodu ke spisu Amudej �e�, spolu s dal-
�ími rabíny se pøed nebezpeèím ukryl
v By�icích u Mìlníka. Jak ukázal Ale-

xandr Putík, útoèi�tì jim poskytl po-
lyhistor David Gans, jen� v mìsteè-
ku sídlil. O dva roky pozdìji se mu
Lunèic odmìnil aprobací k jeho as-
tronomickému spisu Magen David,
z nìj� v�ak Gans staèil vydat tiskem
jen malou ukázku.

Na poèátku roku 1611 vtrhlo do
Èech vojsko pasovského biskupa Le-
opolda. Dne 13. února stáli Pasov�tí
pøed hradbami Prahy a o dva dny po-
zdìji vtrhli na Malou Stranu. Pasov-
�tí se pøes kamenný most pokusili
proniknout do Starého Mìsta, av�ak
Pra�ané nakonec své mìsto uhájili.
Pra��tí �idé, kteøí radost z vítìzství
sdíleli, ustavili 2. adar, na nìj� tehdy
pøipadl 15. únor, jako místní polo-
svátek na pamìt�ohro�ení a záchra-
ny. Lunèic ke vzpomínkové liturgii
slo�il tøi básnické texty, jim� v ti�tì-
ném vydání pøedchází prozaický
úvod, popisující útok pasovského

vojska (chejl pasauer) a zmiòující velký
strach, který �idé bìhem útoku pro�ívali.
Sám Lunèic v jedné z básní srovnává ko-
neènou záchranu se zázraky, je� pro �idy
Bùh vykonal bìhem východu z Egypta.

Na podzim tého� roku, kdy do Prahy
vtrhli Pasov�tí, do�lo k dal�í morové
ránì. Lunèic jako hlava je�ivy byl jedním
ze signatáøù zvlá�tních ustanovení (taka-
not), vydaných pøedstavenými obce za
úèelem mravního oèi�tìní obce. 

(pokraèování na str. 14)

Vrchní a�kenázský rabín Izraele David Lau a rabi Mena-
chem Kalcheim u hrobu rabi �lomo E. Lunèice na Starém
�idovském høbitovì v Praze. Foto Jiøí Daníèek, 2019.
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V minulém èísle jsme psali o pøedváleè-
ném berlínském období fotografa ROMA-
NA VISHNIAKA, který proslul zejména
snímky, jimi� ve tøicátých letech minulé-
ho století dokumentoval východoevrop-
ské �idovské komunity. To je v�ak jen
èást � i kdy� ta nejvýznamnìj�í � jeho
rozsáhlého a vìt�inou dosud málo zná-
mého díla. V celistvosti ho roku 2013
pøedstavila výstava Roman Vishniac Re-
visited v newyorské Mezinárodní �kole
fotografie, která je nyní dostupná i on-
line (http://vishniac.icp.org), a stejno-
jmenná publikace (vydaná r. 2015 v na-
kladatelství DelMonico Books), z ní�
èerpáme.

ZMIZELÝ SVÌT
Souhrnná výstava dìl Romana Vishniaka
(1897 Pavlovsk�1990 New York) také
zpøesnila, jaký byl impulz k jeho cestám,
které podnikl po východní Evropì. Za-
tímco fotograf po válce tvrdil, �e se sám
rozhodl zachytit svìt mizejících komunit,
z materiálù nalezených v archivech Ame-
rického �idovského distribuèního výboru
(AJDC, JDC, Joint) vyplývá, �e Visniaka
na východ poslalo právì evropské ústøedí
této humanitární organizace.

Jeho cesta nemìla za cíl dokumentaci
�zmizelého svìta�, to si tehdy je�tì má-
lokdo dovedl pøedstavit; její úèel byl
propagaèní èi pøesnìji øeèeno apelativní.
Joint chtìl pùsobivými snímky docílit,
aby si majetnìj�í �idé (pøedev�ím
z USA) uvìdomili, v jaké chudobì
a ohro�ení antisemitismem �ijí jejich
východoevrop�tí bratøi, a pomohli jim.
Mj. tím, �e podpoøí aktivity Jointu v této
oblasti: letní tábory pro dìti, sociální

práci, vývaøovny. Vishniakovu cestu
a jeho snímky, které svým mistrovstvím
a svou emotivností dalece pøekraèují
meze �práce na objednávku�, lze pøirov-
nat k èinnosti pøedních amerických fo-
tografù. Ty vysílala ve tøicátých letech

Farm Security Administration (Hospo-
dáøská bezpeènostní správa) na jih a zá-
pad USA, aby dokumentovali dopad
krize, sucha a migrace na malé farmáøe
a prostøednictvím snímkù apelovali na
veøejné mínìní. Snímky Dorothey Lan-
geové, Walkera Evanse a dal�ích jsme
mohli pøed lety vidìt ve Velké synagoze
v Plzni (viz Rch 7/2016).

JDC vyslal Vishniaka na desítky cest,
pøi nich� projel Polsko, Haliè, Rumunsko
a Èeskoslovensko vèetnì Podkarpatské
Rusi a nafotografoval své pozdìji svìto-
známé snímky. V dobì svého vzniku vy-
cházely v tiskovinách a propagaèních
materiálech, které vydával JDC, ale také
v americkém denním tisku, napøíklad
v jidi� deníku Forward. Za Vishniakova
�ivota pak vy�ly tøi publikace s tìmito fo-
tografiemi. Nejprve v roce 1947 v New
Yorku vydala Forward Association ob-
sáhlou knihu Vanished World (Zmizelý
svìt), èítající 530 snímkù, z nich� tøetina
byla od Vishniaka, a tého� roku naklada-
telství Schocken knihu Polish Jews:
A Pictorial Record (Pol�tí �idé, zpráva
v obrazech). Roku 1983 vy�la v NY dal�í
publikace s názvem Zmizelý svìt, tento-
krát obsahovala 180 snímkù výhradnì od
Vishniaka a pøedmluvu k ní napsal Elie
Wiesel.

EVROPA 1938�1940
Vzhledem k tomu, jak se Vishniac v prá-
ci pro JDC osvìdèil, dostal od nìj dal�í
úkol: dokumentovat èinnost jednoho
z nejvìt�ích, nejúspì�nìj�ích a nejzná-
mìj�ích sionistických zemìdìlských vý-
cvikových táborù pro mláde�. Fungoval
v osadì Nieuwesluis v severním Nizo-
zemsku v letech 1934�1941, kdy ho za-
vøeli nacisté a jeho obyvatele poslali nej-
prve do internaèního tábora a pak do
Osvìtimi. Werkdorp Nieuwesluis podpo-
rovali majetnìj�í nizozem�tí �idé i stát,
pro�lo jím na 684 �idovských studentù,
uprchlíkù z Nìmecka a Rakouska, kteøí
se v táboøe pøipravovali na emigraci do
Palestiny a dal�ích míst. Osadu si vybu-
dovali sami bì�enci, zkultivovali i okolní
pole, praxí se uèili hospodaøit. Z Vishnia-
kova anga�má v osadì Nieuwesluis se
dochovalo na �edesát fotografií. Nepùso-
bí ale tak pøirozenì jako snímky z vý-
chodní Evropy. Spí�e doslova vyzaøují
prùkopnické nad�ení: pøedstavují �idov-
ské mladíky pøi nejrùznìj�ích pracích,
tak aby ztìlesnili novou �idovskou iden-
titu � �ida schopného pracovat rukama,
nikoli �jen� hlavou. Pøesnì, èasto a� geo-
metricky komponované snímky pøipomí-
nají meziváleènou modernu.

Roku 1937 se Vishniakovi rodièe pøe-
stìhovali z Berlína do Francie, kde po-
máhali v �idovské organizaci ORT na
podporu vzdìlání. Stejnì jako JDC
i ORT se vìnovala uprchlíkùm z Nìmec-
ka, zaji�t�ovala jim výcvikové dílny
a sna�ila se je v pozitivním svìtle prezen-
tovat mo�ným francouzským zamìstna-
vatelùm. Vishniac se na této práci podílel

tak, jak umìl: fotografiemi. Kdy� Francie
3. záøí 1939 vyhlásila válku Nìmecku,
stal se z nìj okam�itì podezøelý cizinec
a v pùli záøí byl zatèen a internován.
Z internaèního tábora se dostal asi po

VISHNIAC ZNOVU NALEZENÝ II
Dílo slavného fotografa se doèkalo archivu i digitalizace

Z výcvikového tábora mláde�e v Nieuwesluisu, 1938.

Roku 1947 fotografoval Vishniac trosky Berlína.

Jedna z fotografií z východní Evropy z let 1935�1938.
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mìsíci díky úsilí man�elky Lute a ji�
osvìdèeným loty�ským dokladùm, které
vlastnil. Bylo jasné, �e musí pryè z Evro-
py, co� se jemu, �enì a dvìma dìtem na-
konec s pomocí pøátel i intervencí JDC
podaøilo. Ve Francii je�tì stihl na-
fotografovat zcela neanga�ované
snímky, momentky z ulic, parkù,
nábøe�í a plá�í v Nice. Jako by se
chtìl s Evropou rozlouèit tím, co
zùstává, bez ohledu na panující re-
�im� V prosinci 1940 doplula ro-
dina do New Yorku. Vishniakovi
rodièe zùstali ve Francii, matka
zemøela na rakovinu, otec a sestra
dokázali válku pøe�ít v ústraní a po
ní se i oni dostali do Ameriky.

PO VÁLCE
Na starý kontinent se Vishniac vrá-
til a� po válce. Bylo jaro 1947 a fo-
tograf dostal za úkol dokumentovat
pro United Jewish Appeal a JDC
nìmecké tábory pro zavleèené oso-
by (displaced persons, DPs). Tehdy
u� v tìchto táborech po mohutné
vlnì bì�encù, která se po válce valila Ev-
ropou, zùstávali vìt�inou jen �idé. Patøili
k �pøe�iv�ímu zbytku�, jej� tvoøili hlavnì
pol�tí �idé, kteøí pøe�ili nacistická zvìr-
stva nebo sovìtské lágry na Sibiøi; do
rodné zemì se buï vrátit nechtìli, nebo

je odtud vyhnala vlna pováleèného anti-
semitismu. (Pøipomeòme, �e transfer
polských �idù z východu na západ
v rámci hnutí Bricha smìl roku 1948 vést
pøes území Èeskoslovenska, ov�em ko-
munistické orgány si svolení nechaly
dobøe zaplatit.) V táborech èekalo v le-
tech 1947�1951, tedy v dobì, kdy vzni-
kal Stát Izrael a kdy se upevòovalo roz-
dìlení Evropy �eleznou oponou, na ètvrt
milionu �idovských bì�encù. Vishniako-

vy snímky mìly poukázat na jejich osud,
na kritickou situaci lidí bez domova, kte-
øí je�tì dva roky po skonèení války a ho-
lokaustu pøe�ívají v Nìmecku, je� je pro
nì symbolem hrùzy a zkázy, a nevìdí,

zda a kdy se doèkají mo�nosti zaèít nový
�ivot � at�v �idovském státì nebo v Ame-
rice. 

Souèasnì � stejnì jako pøi døívìj�ích
úkolech � si Vishniac v Berlínì fotografo-
val pro sebe. Vracel se do míst, která znal
a mìl rád ve �t�astnìj�ích letech. Nevìno-
val se ilustrování porá�ky nacistického
Nìmecka, ale tomu, jaké rány zasadila vál-
ka samotnému mìstu: fotografoval rozbo-
øené domy, obchody s výklady plnými su-
tin, znièený mìstský skleník s pahýly
stromù, osamìlé postavy kráèející kolem
trosek, ale také kavárny uprostøed trosek èi
dìti, hrající si na haldách sutin. V pamìti
utkví snímek �eny s amputovanou nohou
kráèející o berlích vybombardovanou uli-
cí. Výsti�nìj�í symbol krutì zranìného, ale
pøesto nìjakým zpùsobem pokraèujícího
�ivota si lze tì�ko pøedstavit.

AMERIKA
Man�elé Vishniakovi, syn Wolf a dcera
Mara dopluli do New Yorku 31. prosince
1940. Na poèátku se mohli spolehnout na
pomoc Luteiny sestry, která jim obstarala
byt na Upper West Side na Manhattanu,
ve ètvrti tehdy plné jak �idovských emi-
grantù, jim� se podaøilo uprchnout pøed
holokaustem, tak ji� prosperujících,
v USA po léta usazených �idovských ro-
din. Vishniac se rozhodl pracovat jako
fotograf na volné noze, jeho �ena se pus-
tila do podnikání: spolu se dvìma dal�í-

mi emigrantskými man�elkami zaèala
vyrábìt boty a ta�ky z palmového lýka. 

Do hledáèku Vishniakovy kamery se
znovu dostalo �idovské spoleèenství:
ameriètí �idé, jejich bì�ný �ivot: dìti ve

�kolních lavicích, v tìlocviènách, na
výletech, lidé v kavárnách, restaura-
cích a také kabarety a veèerní podni-
ky, které èasto vlastnili �idé, hrál se
v nich jazz a vystupovala v nich
øada �idovských komikù. Tentokrát
nedokumentoval chudobu a ohro�e-
ní, ale spokojenou spoleènost. Nej-
prve pro sebe; postupnì získal za-
kázky od �idovských organizací,
hlavnì sociálních zaøízení, �kol
a nemocnic. Na rozdíl od fotografií
z Evropy postavy na snímcích nene-
sou �ádné znaky �idovství, mu�i ne-
mají pejzy ani jarmulky, v�ichni
jsou modernì obleèení. O tom, �e se
jedná o �idy, vypovídá snad jen
hebrejská abeceda ve tøídì nebo
koncentráènické èíslo vytetované na
pa�i jedné o�etøovatelky�

Kdy� se pøestìhovali do vìt�ího
bytu, Vishniac si doma zaøídil fotografic-
ký ateliér s temnou komorou. Nedaleko
jeho bydli�tì bylo pekaøství, kde se schá-
zeli ru�tí, maïar�tí a nìmeètí �idov�tí
emigranti, umìlci a intelektuálové, a také
dodnes existující vyhlá�ené ko�er lahùd-
ky Fine & Schapiro. Vishniac se tak po-
hyboval ve støedoevropské oáze v srdci

New Yorku a v Novém svìtì pomalu na-
cházel své místo. Mìl �tìstí, �e se mu do
emigrace podaøilo s pomocí pøátel pøi-
vézt i negativy evropských snímkù.
Znaènou èást nechal vyvolat a v øíjnu
1942 z nich uspoøádal první výstavu. Stá-
val se známým. Portrétovat se od nìj ne-

R. Vishniac v laboratoøi. Foto Philippe Halsman, 1967.

Z tábora pro zavleèené osoby ve Schlachtensee, 1947.

Hodina boxu v �idovském komunitním centru v Brooklynu, 1949.
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chali Marc Chagall èi Albert Einstein, ale
také muzikanti èi taneènice z Greenwich
Village.

Rok po pøíjezdu do Ameriky, kdy� u�
byla zemì ve válce, poslal Roman Vish-
niac blahopøejný dopis k narozeninám
prezidentu Rooseveltovi. �Poprvé v �ivotì
cítím, �e mám vlast, která bude mým dì-
tem domovem a stane se i rodnou zemí
mých vnukù,� napsal v nìm mimo jiné.
K dopisu pøilo�il portfolio s fotografiemi
z Evropy, ze �zemí bídy, hrùzy a utrpení�.

KOUØÍCÍ MELAMED 
Roku 1943 �ádal (nakonec neúspì�nì)
o Guggenheimovo stipendium, a jak uvedl
v �ádosti, rozhodl se vytvoøit �fotografic-
ký cyklus portrétující tváø Ameriky za

války�. Zamìøil se na starou Washington-
skou tr�nici na dolním Manhattanu, cent-
rum velkoobchodního prodeje masa a ryb,
její� jedna èást fungovala i jako normální
trh, na zákaznice, zákazníky a prodavaèe
a na jejich tichý, ale urputný �souboj�.
Vishniakovy kroky vedly také do èínské
ètvrti a mezi newyorskou afroamerickou
komunitu, v ní� vìnoval pozornost hlavnì
�enám, a jak mìl ve zvyku, dìtem. �ivo-
bytí si obstarával zakázkami od �idov-
ských organizací, èasto nemocnic, a soci-
álních a vzdìlávacích organizací. 

Na poèátku padesátých let toti� dostal
za úkol vìnovat se novému tématu � �i-
dovské mláde�i, konkrétnì potomkùm
pøistìhovalcù z dvacátých let, kteøí se
v Americe ji� narodili, k �idovství necíti-
li vztah a jejich domovem byly nezøídka
newyorské ulice s ve�kerým jejich ne-

bezpeèím. Ameriètí �idé pokládali Evro-
pu za mrtvou zemi, budoucnost �idovské
komunity vidìli právì v Americe, a proto
jim hrozící odcizení dal�ích generací le-
�elo na srdci. Rozhodli se zesílit èinnost
sociálních a vzdìlávacích zaøízení, je�
pomáhala dìtem a mladým lidem nalézt
cestu do spoleènosti, ke vzdìlání a profe-
si. Jeliko� tyto organizace (Educational
Alliance, Bronx House, Jewish Commu-
nity House ad.) nebyly urèeny výluènì
�idùm, fungovaly také jako mezikulturní
a mezinábo�enská místa setkávání. Vish-
niakovým úkolem bylo dokumentovat je-
jich èinnost a jeho snímky se pak pou�í-
valy, tak jako v jiných pøípadech,
k získávání finanèní pomoci. 

Souèasnì s tím Vishniac, profesí zoo-
log, získal postupnì reputaci
jako kvalitní vìdecký foto-
graf; zabýval se fotografová-
ním pøes mikroskop � foto-
mikrografováním, a to
�ivých organismù v pohybu.
Roku 1968 získal od Národní
vìdecké nadace grant na na-
toèení filmového seriálu �ivá
biologie, zachycujícího pro-
cesy bunìk, organismù a je-
jich systémù, svìt embryolo-
gie, botaniky a zoologie,
pøièem� jednotlivé biologic-
ké procesy byly pojaty jako
pøíbìhy.

V osmdesátých letech byl
ji� Roman Vishniac �ivoucí
legendou. Jeho fotografie
z východní Evropy se staly
ikonickými, univerzity a kul-
turní instituce jej zvaly na

pøedná�ky a besedy. Jeho jméno zùstává
kvùli holokaustu nav�dy spojeno s pøed-
stavou �zmizelého svìta�. Jak ale ukazuje
zpøístupnìný soubor fotografova díla, jeho
svrchovaným umìním bylo zachytit �ivot
v nejrùznìj�ích podobách. 

Vishniac jen nefotografoval, natáèel
i zábìry na ruèní kameru. Na jednom
z filmù natoèených na Podkarpatské Rusi
zachytil uèitele v chederu. Zatímco �áèci
fascinovanì sledují fotografa, melamed
si ho vùbec nev�ímá, kouøí, zcela po-
hrou�ený do sebe. Vishniac zaznamenal,
s jakou rozko�í si uèitel zapaluje cigare-
tu, vdechuje kouø, vydechuje, samým
soustøedìním zavírá oèi. Dokázal zachy-
tit pouhý dech a skuteènost okam�iku,
svìt druhého èlovìka tak, �e ho divák
pro�ívá jako svùj svìt, svoji radost a svo-
ji bolest.                           ALICE MARXOVÁ

�LOMO EFRAJIM LUNÈIC

(dokonèení ze str. 11)
Toto oèi�tìní mìlo pøispìt k potlaèení
epidemie (po�adovalo kromì pùstù také
vyhnání �en lehkých mravù). Ustanove-
ní mìla být pøedèítána po dobu jednoho
roku v synagogách a byla také okam�itì
po vyhlá�ení vydána tiskem.

Z obou epizod je zøejmá provázanost,
ale i napìtí mezi èinností rabína a pøedsta-
viteli obce. Také k ustavení pùstu a litur-
gie, pøipomínající záchranu v okam�iku
vpádu Pasovských, do�lo �se souhlasem
pøedstavitelù obce a se souhlasem nejvý-
znamnìj�ích èlenù rabínských soudù sva-
té obce Prahy�. Lunèic jako moralista
patøil stejnì jako Maharal k tìm rabín-
ským uèencùm, kteøí se sna�ili vést své
obce k posílení etického uvìdomìní
a s laickými pøedstaviteli v tomto smìru
spolupracovali. Sna�ili se v�ak souèasnì
bránit tendencím k omezování autonomie
rabínù ze strany laického vedení obcí.
Lunèicùv podpis tak mimo jiné nalezne-
me mezi signatáøi klatby, kterou v roce
1587 vydalo tøicet rabínù proti kupování
rabínských úøadù. Lunèic se rovnì� zapo-
jil do sporu o zpùsob zdanìní monopolu
na ko�er víno, který sice na jedné stranì
symbolizoval zbo�nost a oddìlenost od
ne�idovského svìta, na stranì druhé v�ak
uvalením dal�í danì postihoval zejména
chudé. Aèkoli se Lunèic ve svých kázá-
ních jasnì profiloval jako ochránce chu-
dých a kritik bohatých, v tomto sporu se
jako politicky nejexponovanìj�í z pra�-
ských rabínù postavil za kompromisní øe-
�ení. Napøíklad Jom Tov Lipmann Heller,
mlad�í Lunèicùv souèasník, se vyjádøil ve
prospìch chudých mnohem rozhodnìji.

O osobních vlastnostech rabiho Lunèi-
ce dochované prameny mlèí. Ve druhém
díle na�í vzpomínky se pokusíme nìkteré
jeho osobní rysy rekonstruovat z jeho
vlastních spisù. Náhrobek �loma Efraji-
ma Lunèice na Starém �idovském høbito-
vì v Praze se nachází v té�e øadì jako
hrob o generaci star�ího Maharala. Vedle
Lunèicových funkcí vyjmenovává názvy
�esti jeho vydaných spisù a oznaèuje jej
za �nejvìt�ího z kazatelù� (ro� ha-me-
dabrim). Aèkoli Lunèicùv vìhlas nedosa-
huje Maharalovy legendami opøedené
slávy, �ádný ze zbo�ných náv�tìvníkù
høbitova se neopomene zeptat, kde le�í
�Kli jakar�, tedy autor stejnojmenného
komentáøe k Tóøe, který je dodnes v je�i-
vách po celém svìtì pravidelnì studo-
ván.                         PAVEL SLÁDEK, FF UK

Hirschovy ko�er lahùdky a jejich zákazníci. New York, ètyøicátá léta.



Kdy� letos v kvìtnu ministr zahranièí To-
má� Petøíèek veøejnì podìkoval britským
zachráncùm a rodinám za stateènost
a obìtavost, s ní� v letech 1938�1939 po-
máhali ohro�eným Èechoslovákùm (�i-
dùm a protifa�istickým sociálním demo-
kratùm ze Sudet), bylo to poprvé, kdy se
�ir�í veøejnost výraznìji dozvìdìla o exi-
stenci Doreen Warrinerové (viz Rch
6/2019). Pøitom to byla právì ona, kdo
v Praze britskou záchrannou misi ve vìt�ím
mìøítku zahájil. Její synovec, Henry Warri-
ner, nyní vydal knihu, v ní� �ivot a práci
D. W. zpracovává detailnìji. Jedním z hlav-
ních pramenù jsou její deníkové záznamy
a rukopisné vzpomínky nazvané Winter in
Prague (Zima v Praze). V èeském pøekladu
by název knihy znìl Válka Doreen Warri-
nerové. Neuvìøitelný pravdivý pøíbìh uta-
jené hrdinky druhé svìtové války.

VRCHOL �IVOTA
Pøi èetbì knihy nás opakovanì napadá
jedno: pra�ské období, jakkoli bylo trau-
matizující a nebezpeèné, bylo Doreeni-
ným �ivotním vrcholem. Mohla jednat na
vlastní pìst a uplatnit své skvìlé organi-
zaèní schopnosti bez ohledu na byrokra-
tické pøeká�ky; byla si stoprocentnì jistá,
�e to, co dìlá, má smysl; pracovala s tý-
mem lidí, kterým vìøila, kteøí si jí vá�ili
a s nimi� ji spojoval odpor proti nepøíteli
(jím� nebyli jen nacisté, ale do jisté doby
i lhostejnost britských úøadù) a samozøej-
mì snaha pomoci ohro�eným. Ona
sama mìla je�tì dal�í, ryze osobní dù-
vody, proè na pra�ské období a vùbec
na Prahu a Èesko (Czecho, jak zemi na-
zývá) vzpomínala: od poèátku tøicátých
let sem jezdila za svou velkou a tajnou
láskou, Milanem Hod�ou, èeskosloven-
ským premiérem v letech 1935�1938.
Hod�a v�ak po mnichovské dohodì odjel
na Západ a u� ho nikdy nevidìla (zemøel
roku 1944). Partnerský vztah poté navá-
zala s Wenzelem Jakschem, pøedákem
sudetských protihitlerovských a proti-
henleinovských sociálních demokratù.
Doreen pøi Jakschovi stála v nejtì��ích
chvílích: po záboru Sudet ho skrývala, po
nìmecké okupaci ho dostala do budovy
britského velvyslanectví, pomohla orga-
nizovat jeho útìk a cestu na Západ.
Jaksch sice �il a� do roku 1949 v Anglii
a rozvedl se, ale nakonec dal pøed Dore-
en pøednost jiné Anglièance. Na oba

mu�e svého �ivota v�ak èasto (a v dob-
rém) vzpomínala.

JAKO FILMOVÉ SCÉNY
Pra�ská anabáze tvoøí jen jednu èást kni-
hy, ale tu nejzajímavìj�í. Aè jsou zápisy
psané struènì a vìcnì, nìkteré pasá�e si
lze snadno pøedstavit jako scény ze strhu-
jícího filmu: Doreen, která je ubytovaná
v hotelu Alcron (stejnì jako nìmeètí dù-
stojníci), se na sklonku ledna 1939 o blí-

�ící se okupaci dozví od �drobného zrza-
vého �idovského barmana�, který tuto
informaci zaslechne od Nìmcù. Poté, co
se jí a jejímu týmu podaøilo sehnat víza
a doklady pro ohro�ené sociální demo-
kraty, èeká ji vyèerpávající bitva o to, aby
pøed gestapem ukryla a pøes Polsko vy-
vezla i jejich man�elky a dìti. Pøed odjez-
dem jim shání ubytování: nalézá hotýlky
v Chuchli, na �i�kovì, vozí je taxíky po
Praze, krmí v restauracích. Mezitím
u sebe v hotelu ukrývá Jaksche. A paralel-
nì s tím pracují Trevor Chadwick a Ni-
cholas Winton na organizování dìtských
transportù. V dubnu 1939 musela Doreen
z Prahy odjet, �lo po ní gestapo; uva�ova-
la pak je�tì o tom, �e se do záchranné
mise pustí ve Francii, tento plán v�ak pøe-
kazila nìmecká okupace zemì. Dojemný
deníkový zápis o cestì do Prahy v lednu
1946 zní: �Návrat do Prahy. Budíèek v 7,
let v 10 � 2, � prudký pokles skrz mlhu
a byli jsme tam. Dolù na známé leti�tì
a do Alcronu. Úèetní, pokojská, portýr,

èí�ník, barman, který byl 17 mìsícù ve
vìzení � plakali. Breèeli v�ichni.� 

JUGOSLÁVIE, BLÍZKÝ VÝCHOD
Po návratu do Británie pùsobila v týmu,
který mj. pøipravoval pro BBC poøady
pro zemìdìlce v okupovaných zemích.
Jako èerný vtip mù�e znít nyní èeským
u�ím jedna z rad, ji� odborníci za války
dávali: �Po celé Evropì nutili Nìmci ze-
mìdìlské komunity, aby pìstovaly prù-
myslové plodiny � hlavnì ty, které po-
skytovaly olej �, v severních zemích
lnìné semeno a øepku, na Balkánì slu-
neènice. Na�tìstí se dalo snadno pouká-
zat na to, �e tyto plodiny vyèerpávají
pùdu a statkáøi za nì dostávají zaplaceno
v inflaèní mìnì.� 

Kdy� si na podzim 1944 plánovala cíle
pro práci v UNRRA (Správì Spojených
národù pro pomoc a obnovu), zapsala si:
�Nebude to snadné, proto�e èeský pøíbìh
vytryskl ze srdce, z popudu, který byl hr-
dinský. Proto to �lo dobøe a ka�dý to
uznával. Ale jsem teï zku�enìj�í a u�i-
teènìj�í. Jde o stejný ideál: teï jde o Ev-
ropu. Milan je mrtev, ale jeho my�lenky
�ijí, Wenzel mì opustil, já jeho v�ak ne.�
UNRRA ji nakonec zklamala � vadila jí
nesystematická práce a nedostatek zápa-
lu a odbornosti u nìkterých kolegù. Od
dubna 1945 pùsobila v Jugoslávii, podí-
lela se na organizaci potravinové pomoci
zpusto�ené zemi. Ve druhé pùli ètyøicá-
tých let psala pro zpravodajský èasopis
The New Statesman (díky akreditaci pro-
cestovala východní Evropu) a získala
místo na Londýnské univerzitì, na kated-
øe slovanských studií. Souèasnì se vìno-
vala i práci pro Organizaci OSN pro vý-
�ivu a zemìdìlství a cestovala kvùli
tomu po Blízkém východì. V profesním
�ivotì tedy byla úspì�ná. 

RIZIKOVÁ OSOBA
Henry Warriner vykresluje portrét své
tety kombinací jejích vlastních zápiskù
a svého textu, jím� citáty z deníkù
a vzpomínek uvádí do souvislostí, a po-
pisuje události i na základì dal�ích archiv-
ních materiálù. Jako apendixy zaøadil nì-
kolik dokumentù, mj. zmínìnou zprávu
o zemìdìlském vysílání BBC. Pozornost
vìnuje tomu, jak Doreen v Británii sledo-
vala bezpeènostní slu�ba, nebot�ji kvùli
kontaktùm z války dlouho pova�ovala za
komunistku (kterou pøes sympatie se soci-
ální demokracií a britskými labouristy
rozhodnì nebyla), a tedy rizikovou oso-
bu.                         (pokraèování na str. 26)
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VÁLKA DOREEN WARRINEROVÉ
Henry Warriner pí�e o své tetì a nejen o její pra�ské misi



Tomá�e Kulku znají èe�tí ètenáøi hlavnì
jako autora knihy Umìní a kýè, která vy�la
poprvé pøed patnácti
lety (nakl. Torst) a do-
èkala se nìkolika no-
vých roz�íøených vydání
(2000, 2014), vèetnì vy-
dání cizojazyèných
(anglicky, finsky, heb-
rejsky, polsky a �panìl-
sky). V ní autor zkoumá,
co vlastnì èiní kýè ký-
èem a obecnìji se za-
mý�lí nad hodnocením
umìleckého díla. Prob-
lémy spojené s vnímá-
ním umìlecké práce ro-
zebírá i v dal�í knize
Umìní a falzum (Academia, 2004).

Pøipomeòme, �e Tomá� Kulka se naro-
dil roku 1948 ve Zlínì; roku 1967 zaèal
studovat filosofii a politickou ekonomii na
FF UK, po sovìtské invazi ode�el do Ang-
lie, kde studoval filosofii u Karla Poppera
a ekonomii na London School of Econo-
mics. V roce 1972 se pøestìhoval do Izrae-
le, kde ji� �il jeho otec, historik Erich Kul-
ka, a pokraèoval ve studiích filosofie na
Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì (dokto-
rát získal roku 1986), souèasnì pracoval
jako zpravodaj Svobodné Evropy pro
Blízký východ (1973�1991). Na Jeruza-
lémské univerzitì pøedná�el logiku, dìjiny
moderní filosofie, filosofii vìdy a estetiku.
V roce 1988 pøe�el na univerzitu v Tel
Avivu, kde zalo�il obor filosofie umìní.
V letech 1992�1995 pøedná�el jako hostu-
jící profesor na Støedoevropské univerzitì
v Praze a od roku 1996 pùsobí na katedøe
estetiky FF UK. 

PROÈ NELZE ZDÙVODNIT
ESTETICKÉ SOUDY
Jeho nejnovìj�í kniha má název Umìní
a jeho hodnoty. Logika umìlecké kritiky,
vydalo ji pra�ské nakladatelství Argo a za-
bývá se opìt hodnocením umìleckého
díla. Kulka vychází z jednoho tradièního
problému filosofie, jeho� rozpoznání na-
jdeme ji� u Davida Huma nebo Immanue-
la Kanta v jejich tvrzení o nepodmínìnosti
estetických soudù. Na jedné stranì øíká-
me, �e ka�dému se líbí nìco jiného
a nemá smysl diskutovat o tom, kdo má
pravdu, na druhé stranì jsme schopni se
navzájem zapálenì pøesvìdèovat, �e to èi

ono dílo je lep�í ne� jiné. Jsou tedy obecnì
platné estetické soudy vùbec mo�né? 

V první èásti knihy
hraje autor roli ïáblova
advokáta, který vysvìtlu-
je argumenty dokazující
nemo�nost zdùvodnìní
estetických hodnotových
soudù. Vychází pøitom
z klasické studie britské-
ho filosofa a estetika
Franka Sibleyho Estetic-
ké pojmy (1959), který
prokazuje, �e estetické
soudy jsou vìcí vkusu, ni-
koli pravidel, nelze je vy-
svìtlit ani zdùvodnit.
V dal�ích kapitolách

zkoumá protiargumenty souèasného izrael-
ského filosofa Eddyho Zemacha, který se
pokou�í Sibleyho teorii zpochybnit a domní-
vá se, �e estetické soudy lze zdùvodnit s od-
kazem na mimoestetické vlastnosti díla.
Kulka Zemachovy argumenty rozebírá

a shledává, �e Sibleyho tezi nevyvrací.
V dal�í kapitole pøedkládá vlastní kritiku
Sibleyho teze a ukazuje, �e negativní estetic-
ké soudy zdùvodnit lze. V poslední kapitole
se zabývá komparativními estetickými sou-
dy, které mají sice vysokou míru intersub-
jektivity (jsou vnímány podobnì vìt�inou
lidí), ale ani ty nelze dostateènì zdùvodnit. 

JAK JSOU MO�NÉ
ESTETICKÉ SOUDY
Kulka se nechce smíøit se skuteèností, �e
nelze prokázat, proè jsou nìkterá díla hod-
notnìj�í ne� jiná, aèkoli ve skuteènosti je
takové hodnocení s vysokou intersubjek-
tivní shodou bì�né a zakládá se na nìm
na�e rozhodování v oblasti kritiky stejnì
jako ve�kerá hodnocení ve svìtì umìní.
Jak je ale mo�né, �e se filosofùm dosud
nepodaøilo tato hodnocení pøesvìdèivì
prokázat? Autor chce najít teorii hodnoce-
ní umìleckých dìl, která by plnì respekto-
vala jejich jedineènost, a pøesto umo�nila
zdùvodnìní estetických soudù, na nich� se
toto hodnocení zakládá. 

Právì zde se pokou�í vyu�ít základní
teze Popperovy filosofie vìdy a vytvoøit
jakousi �popperiánskou estetiku� (viz
Kulkovu studii Umìní a vìda. Náèrt pop-
periánské estetiky, 1989). Rozvíjí origi-
nální my�lenku estetického hodnocení
umìleckých dìl nikoli ve srovnání s jiný-
mi díly, ale ve srovnání s jejich vlastními
nerealizovatelnými mo�nostmi. Na tako-
vém hodnocení spoèívá nejen samotná
tvorba umìlce, ale také výuka umìní
a práce umìleckého kritika, které jsou za-

lo�ené na pomyslném srovnávání rùzných
alterací vznikajícího díla a výbìru mezi
nimi. Takové odborné srovnávání se
ov�em ji� nezakládá na èistì estetickém
hodnocení, ale naopak na znalosti souvi-
sejících umìleckých dìl, která poskytují
øadu konkrétních kritérií, jimi� lze posou-
dit kvalitu jejich zpracování.
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UMÌNÍ A JEHO HODNOTY
O pøekonání �estetické iluze� v nové knize Tomá�e Kulky

Manetovu olejomalbu Snídanì v trávì odmítla porota paøí�ského Salonu roku 1863 vystavit.



V závìru této kapitoly autor objasòuje
teorii amerického filosofa Kendalla Wal-
tona (1939), který dokládá, �e otázky kri-
tiky umìleckých dìl jsou podstatnì závis-

lé na znalosti jejich historie a pùvodu.
Odmítá zásadnì estetický formalismus
a ukazuje, jak na�e po-
suzování umìní závisí
na tom, z jaké perspekti-
vy a v jakém kulturním
a umìleckém kontextu
umìlecká díla vnímáme.
Odpovìï na takovou
otázku není v�ak ji� vý-
sadou filosofie a esteti-
ky, zabývají se jí v dale-
ko vìt�í míøe také kritici
a historici umìní, a bez
tìchto hlub�ích znalostí
není mo�né správnì
ocenit ani jejich kvality
estetické.

AVIGNONSKÉ
SLEÈNY
Na tyto úvahy navazuje
závìreèná èást knihy,
která je ètenáøsky nejza-
jímavìj�í. Autor v ní
opou�tí ponìkud suchou
sféru teorie a logických
dedukcí a vstupuje do
oblasti samotného umì-
ní. Vychází ze závìrù své
ji� døíve publikované studie Umìní a fal-
zum a kritizuje dosud roz�íøený pøedpoklad
klasické i soudobé estetiky, �e hodnota
umìleckého díla spoèívá výhradnì v jeho
hodnotì estetické. Zkoumá hodnocení
umìleckých dìl z hlediska praxe umìlecké
kritiky a proti estetickému formalismu èi
monismu navrhuje alternativní pøístup za-

vedením svébytné hodnoty umìlecké, která
je pro pochopení umìní, jeho historie a dy-
namiky umìlecké tvorby neménì dùle�itá.
Na rozdíl od hodnoty estetické se hodnota

umìlecká mù�e navíc
opøít o øadu osvìdèe-
ných teorií a vìdec-
kých oborù, které k øe-
�ení otázek hodnoty
umìleckých dìl vý-
znamnì pøispívají.
V oblasti historie umì-
ní napø. existuje po-
drobnì propracované
srovnání a rozli�ování
prací jednotlivých
umìlcù v rùzných ob-
dobích a oborech je-
jich tvorby, vèetnì je-
jich techniky, stylu
a dal�ích souvislostí.

Kulka odmítá zmí-
nìný pøedpoklad ztoto�nìní hodnoty umì-
leckého díla s jeho hodnotou estetickou

mimo jiné s odkazem na slavný Picassùv
obraz Avignonské sleèny (1907), který je
odborníky pova�ován za jedno z nejvý-
znamnìj�ích dìl 20. století, pøièem� ti samí
odborníci souèasnì poukazují na jeho zá-
va�né estetické nedostatky (�zbrklá kres-
ba�, �zjevná stylová nesourodost�, �zmate-
ná kompozice� apod.). Význam umìlecké

hodnoty spoèívá toti� také v naru�ení a ino-
vaci dosavadního zobrazovacího systému,
které pøiná�ejí potenciál pro jeho dal�í umì-
lecké vyu�ití. Umìlecká hodnota díla pak
závisí na tom, jak významný byl jeho vliv
na dal�í vývoj umìní (v pøípadì Avignon-
ských sleèen na vývoj kubismu). Podobnì je
tomu napø. s Manetovým obrazem Snídanì
v trávì stejnì jako s øadou dal�ích prùkop-
nických dìl, která pøedcházela zrodu no-
vých umìleckých stylù èi smìrù. 

V historii umìní dochází také k pøehod-
nocování tvorby nìkterých autorù pod vli-
vem dal�ího vývoje umìní. Na pøíkladech
tvorby El Greca nebo Williama Turnera au-
tor ukazuje, �e k takovému pøehodnocení
mù�e dojít neèekanou aktualizací jejich
tvorby z hlediska souèasnosti. Nìkteøí
umìlci se tak stali �pøedchùdci� urèitých
smìrù, aèkoli jejich role byla v dùsledku
znaèné inovativnosti jejich dìl rozpoznána
a� daleko pozdìji a ve zcela odli�ném kul-
turním kontextu (Turner jako pøedchùdce
impresionismu nebo El Greco expresionis-

mu). Zatímco doba aka-
demismu kladla hlavní
dùraz na aspekt estetický,
pro moderní a souèasné
umìní je zásadní hodno-
tou právì inovativnost
umìní. Kulka uzavírá
zji�tìním, �e o hodnotì
díla vypovídá pøedev�ím
jeho umìlecká hodnota,
která se provìøuje èasem
a èasem také nabývá na
dùle�itosti. Umìlecká
hodnota díla je provìøo-
vána historiky umìní,
kritiky, kurátory, galeris-
ty, sbìrateli a aukèními
domy atd. a ve výtvar-
ném umìní hraje nepo-
mìrnì dùle�itìj�í úlohu
ne� hodnota estetická.
Pøekonáním této �estetic-
ké iluze� v hodnocení
umìní vykonal autor kus
záslu�né práce jak pro
umìní samotné, tak pro
nezbytnost jeho hlub�ího
poznání ze strany veøej-

nosti. A pokud pøivede ètenáøe k vlastním
úvahám o promìnlivém hodnocení umìlec-
kých dìl v minulosti i souèasnosti, bude to
jeho nejlep�ím pøínosem.

ARNO PAØÍK
Tomá� Kulka: Umìní a jeho hodnoty: Logi-
ka umìlecké kritiky. Vydalo nakl. Argo
v Praze roku 2019. 264 stran, cena 328 Kè.
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Vincent van Gogh: Hvìzdná noc, 1889. Za �ivota umìlec prodal jediný obraz.

Avignonské sleèny, 1907. Dílo, které je pova�ováno za zrod kubismu, ve své dobì vyvolalo �ok.
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Lucembursko je malý stát, ve kterém pa-
nuje èilý nábo�enský �ivot, a to nejen
køest�anský. Nebývalý zájem o svou histo-
rii a kulturu zaznamenala v posledních le-
tech i �idovská komuni-
ta: v�ímají si jí nejen
historici a politici, ale
i laická veøejnost. První
zmínka o �idovském
osídlení pochází ji�
z roku 1276, ale vý-
znamnìj�ího rozvoje
dosáhlo �idovské oby-
vatelstvo a� bìhem na-
poleonských válek, kdy
do�lo k faktickému
zrovnoprávnìní s køes-
t�anským obyvatel-
stvem. V 19. století se-
hrál dùle�itou roli rabín
Samuel Hirsch, který
svým kontroverzním
a velmi liberálním pøístupem ovlivnil ná-
bo�enský a kulturní �ivot v lucemburské
�idovské spoleènosti. Pøed druhou svìto-
vou válkou se Lucembursko stalo dùle�i-
tou tepnou pro prchající �idy z východ-
ních zemí, zejména z Polska a Nìmecka.
Pøed nacistickou okupací v kvìtnu 1940
dosáhl poèet �idovských uprchlíkù témìø
4000. Bìhem okupace se podaøilo vìt�inì
mladých �idù utéct do Francie a Belgie,
ale øada z nich byla následnì zatèena
a deportována do koncentraèních táborù.
Ti, kteøí zùstali, museli èelit perzekucím
a zabavování majetku. V záøí 1943 bylo
z Lucemburska vypraveno nìkolik tran-
sportù do Terezína a Lod�e a následnì byl
Lucemburk prohlá�en orgány za �juden-
rein�. 

Po válce se do vlasti vrátilo asi 1500
uprchlíkù, kteøí na troskách znièených
synagog a �kol vybudovali novou �idov-
skou spoleènost. Dùle�itou osobností se
stal tehdy prezident konzistoøe Edmond
Marx, jeho� syn Claude Marx se spolu
s historiky Paulem Cerfem, Denisem
Scutem a Vicentem Artusem zásadnì za-
slou�il o rekonstrukci bolestné lucembur-
ské historie. Jejich práce vyústila v ofici-
ální omluvu od staronového premiéra
Xaviera Bettela. Ten na základì odborné
zprávy veøejnì pøiznal podíl lucembur-
ské administrativy z let 1940�1944 na
kolaboraci s nìmeckou nacistickou vlá-
dou. To odstartovalo urèitou revizi dosa-

vadního vnímání �idovské historie. Byly
ustanoveny nové odborné komise a vy-
èlenìny finanèní prostøedky pro hlub�í
zkoumání celé problematiky. Minister-

stvo kultury pak zaháji-
lo rekonstrukci a vý-
stavbu øady památníkù
a muzeí, které pøipo-
mínají obìti �oa pro-
støednictvím kulturních
a vzdìlávacích akcí.
Kromì hlavního mìsta
lze v souèasné dobì na-
lézt umìlecky zpra-
cované pomníky ve
mìstech Walferdange,
Grevenmacher, Esch-
sur-Alzette, Mondorf
a Ettelbruck. Ve mìs-
tech se stále ve vìt�í
míøe objevují populár-
ní kameny zmizelých

(Stolpersteine) a místní �koly èasto zaøa-
zují do svého programu náv�tìvy míst-
ních synagog i �idovských høbitovù. 

STØET TØÍ PROUDÙ
Nad�ení u laické lucemburské spoleènosti
vzbuzuje na první pohled optimismus, ale
jak ho správnì pøemìnit v reálné èiny a vý-
sledky? Sociolo�ka Sharon Macdonaldová
napsala ve své práci Memorylands, �e
v posledních letech za�ila Evropa prudký
nárùst zájmu o projekty,
které mají za cíl umo�nit
men�ím nábo�enským
a etnickým skupinám
proniknout prostøednic-
tvím vzpomínkových
akcí do veøejného dis-
kurzu. Lucembursko je
v tomto ohledu velmi
otevøené, ale problémem
jsou vnitøní tenze a ne-
sourodost jednotlivých
uskupení a asociací. �i-
dovská spoleènost je
pouze jedním z mnoha
pøíkladù. 

V souèasné dobì uv-
nitø komunity probíhá vzru�ená diskuse
ohlednì zalo�ení muzea v jedné z opu�tì-
ných synagog v mìsteèku Ettelbruck, kte-
ré le�í asi 20 kilometrù severnì od hlavní-
ho mìsta. Nachází se tu nìkolik objektù,
vèetnì bývalé �idovské �koly, které patøi-

ly do gesce místní konzistoøe (�idovské
obce). Ta v�ak oficiálnì ukonèila svou
èinnost v �edesátých letech minulého sto-
letí z dùvodu malého poètu èlenù. 

Ve zjitøené debatì na sebe nará�ejí tøi
hlavní ideové a nábo�enské proudy, do
kterých je �idovská spoleènost rozdìlena:
a�kenázský ortodoxní, a�kenázský libe-
rální a postupnì dominující sefardský
proud. Nezanedbatelnou roli pøi rozhodo-
vání hrají také nejrùznìj�í vzpomínková
a kulturní uskupení (mj. Memoshoah Lu-
xembourg, Comité Auschwitz a FLMS).
Významnou roli hrají rovnì� lidé, kteøí
nejsou �idé ani podle halachy, ani podle
práva návratu, ale jsou velmi aktivní pøi
organizaci nejrùznìj�ích kulturnì vzdìlá-
vacích akcí. Díky své anga�ovanosti si
také nárokují právo zasahovat do smìøo-
vání �idovské komunity. Historièka Ruth
Ellen Gruberová oznaèuje tento typ lidí
za �virtually Jewish� a v jejím pojetí jde
o osoby, které vnitønì i navenek souznìjí
s �idovskou spoleèností, pomáhají pøi
údr�bì �idovských památek a realizují
vzdìlávací projekty napøíklad ve �kolách.
Rovnì� také viditelnì nosí nejrùznìj�í
symboly, které odrá�ejí jejich vztah k �i-
dùm nebo Blízkému východu. Tito lidé
paradoxnì znají lucemburskou �idovskou
historii mnohdy lépe ne� její skuteèní
pøedstavitelé.

KOMPROMIS
Je zøejmé, �e pokud má vzniknout ucele-
ný a komplexní kulturní projekt, musí
nutnì dojít ke kompromisùm u v�ech zú-

èastnìných stran. A to je
právì kámen úrazu, pøe-
sto�e je v�em jasné, �e
u pøípadných sponzorù
a donátorù mù�e uspìt
pouze projekt postave-
ný na pevných zákla-
dech. Souèasný diskurz
je argumentaènì velmi
spletitý, ale lze z nìho
vybrat nìkolik podstat-
ných argumentù. Orto-
doxnìj�í èást �idovské
spoleènosti se staví ve-
hementnì proti tomu,
aby v synagoze v Et-
telbrucku vznikla jaká-

koli nenábo�enská instituce. Jsou je�tì
ochotni diskutovat o vzniku �idovské
�koly, která shodou okolností byla døíve
ve vedlej�í budovì. Tato forma je ale té-
mìø bez �ance na realizaci, a to z ryze
praktických dùvodù. Pøi poètu a slo�ení

MUZEUM JAKO CESTA KE SMÍRU
Rozkol souèasné lucemburské �idovské komunity

Synagoga v hlavním mìstì (1894�1943).

Zatím opu�tìná synagoga v Ettelbrucku.



VÌSTNÍK 8/2019 19

�idovské obce by �kola v jakékoli podobì
nemìla pravdìpodobnì dostatek �ákù.
Navíc kvùli øízené odluce církví od státu
øe�í �idovské pøedstavenstvo urèité vý-
padky ve financování. Reálnì to zname-
ná, �e v souèasné dobì nemá konzistoø
dostatek finanèních prostøedkù, aby za-
platila provoz �koly, vèetnì vyuèujících.
Kompromisním návrhem by bylo muze-

um v kombinaci s pedagogickým centrem
pro veøejnost. 

Tento nápad se jeví jako nejvíce �ivota-
schopný, ale nará�í rovnì� na nìkolik zá-
sadních problémù. Zaprvé mìsteèko Et-
telbruck le�í v pomìrnì odlehlé oblasti
a bylo by nutné nejen kvalitnì zpropago-
vat samotný projekt, ale také zlep�it cel-
kovou dostupnost a okolní infrastrukturu.
Dále je problém s celkovým pojetím na-
vrhovaného muzea. Memoshoah Luxem-
bourg a zástupci a�kenázské men�iny tla-
èí na to, aby byla pøípadná expozice
vìnována obìtem �oa. To se ov�em nelíbí
dnes ji� dominující sefardské vìt�inì, kte-
rá dìjiny druhé svìtové války vnímá v ji-
ném kontextu, a její zástupci prosazují

spí�e kulturnì nábo�enský ráz celé expo-
zice. Ta by mìla být podle jejich názoru
zalo�ená na rodinných pøedmìtech a arte-
faktech. Nìkteøí se dokonce nechali inspi-
rovat i výstavou nazvanou Ka�dá rodina
má svùj pøíbìh uspoøádanou pøed dvìma
lety v �idovském komunitním muzeu
v Bratislavì. Podle jejich názoru by tento
typ stálé expozice mnohem výmluvnìji
informoval náv�tìvníka o historickém vý-

voji �idovského osídlení v období od
Francouzské revoluce po moderní dìjiny.
Sefardský proud vèetnì souèasného se-
fardského rabína argumentuje tím, �e lu-
cemburská �idovská pamìt� je mnohem
�ir�í a nemìla by být vázána pouze na
otázku �oa a s ním spojené utrpení. Podle
nich je sefardská kultura marginalizována
a nemá vzhledem ke svému poètu odpo-
vídající prostor pro vyjádøení. Navíc dìji-
ny holokaustu pøipomíná v Lucembursku
øada památníkù, vèetnì vzdìlávacího
centra zøízeného v bývalé nádra�ní budo-
vì v lucemburské ètvrti Hollerich. To je
v souèasné dobì spravováno hned nìkoli-
ka kulturními asociacemi a poøádají se
zde pravidelnì edukaèní programy pro
�koly i �irokou veøejnost. Navíc jsou dìji-
ny holokaustu pøipomínány bìhem roku
na bezpoètu konferencí a vzpomínkových
akcí (napø. na Jom ha-�oa). 

VA�E HISTORIE NENÍ 
NA�E HISTORIE
Vý�e zmínìné argumenty v�ak zpùsobily
doslova bouøi u nìkterých a�kenázských
pøedstavitelù. Ti mimo úøad vrchního ra-
bína dr�í v souèasné dobì vìt�inu funkcí
v pøedstavenstvu a jen tì�ko se vyrovná-
vají s nábo�enskou i kulturní promìnou
celé �idovské spoleènosti. Jejich reakce
proto byla velmi tvrdá: Sefard�tí �idé
jsou v Lucembursku pouhá náplava a ne-
jsou historicky spjatí s touto zemí, tudí�
nemají právo mluvit do její historie.

Vzniklý konflikt se pokusil urovnat bý-
valý pøedseda �idovské konzistoøe Clau-
de Marx, který se iniciativnì pustil do
shroma�ïování objektù pro pøípadnou
výstavu a bìhem náv�tìv jednotlivých ro-
din se sna�il vysvìtlit cíl a smìøování
novì vzniklé instituce. Marx rovnì� také
kontaktoval místní pøedstavitele komu-
nální politiky s �ádostí o aktivní pomoc
pøi shroma�ïování rodinných a nábo�en-
ských artefaktù. Ti spolu s historiky-�na-
d�enci� vysly�eli �ádost o pomoc a bì-
hem relativnì krátké doby shromá�dili
nejen sbírku rozmanitých pøedmìtù, ale
také uskuteènili nìkolik velice cenných
rozhovorù s posledními �ijícími �idov-
skými pamìtníky. Díky nim byly do pro-
jektu zakomponovány moderní vzdìláva-
cí prvky, které umo�òují náv�tìvníkùm
pøímou interakci s pamìtníky. Samotný
koncept muzejního pedagogického centra
je v mnoha ohledech pro Lucembursko
pøelomový, nicménì velmi nákladný. �i-
dovská konzistoø nedisponuje pøíli� vel-
kým rozpoètem, a to i kvùli restituènímu

zákonu z roku 1950, který v mnoha ohle-
dech omezil mo�nosti �adatelù po�adovat
zpìt na státu nacisty ukradený majetek. 

Navíc stejnì jako jinde v Evropì nese
komunita na svých bedrech odpovìdnost
za celou øadu �idovských høbitovù, na je-
jich� údr�bu se pravidelnì poøádají sbírky
a øada z nich pøe�ívá jenom díky práci
místních nad�encù. Ti ale následnì v mé-
diích oznaèují a�kenázskou reprezentaci
za laxní a neschopnou kvalitnì se postarat
o své kulturní dìdictví. Obdobnì na re-
prezentaci tlaèí nìkteré sefardské rodiny,
které a�kenázským �idùm vytýkají nedo-
statky v nábo�enských znalostech. Kon-
flikt zde dostává úplnì jiný rozmìr a jde
na døeò nevyøe�enému problému, který se
v Lucembursku objevil zkraje sedmdesá-
tých let, kdy na území velkovévodství
pøes Francii a Belgii pøi�ly první sefard-

ské rodiny. Podobnì ostra�itý pøístup si
obì lucemburské �idovské enklávy udr-
�ují i k jediné liberální konzistoøi ve státì.
Zlou krev dìlají i spojené financování
a nevyjasnìné majetkové pomìry. Libe-
rální rabín je financován z dotovaného
rozpoètu lucemburské konzistoøe a sou-
èasná odluka církve od státu významnì
ohro�uje jeho pozici. 

Claude Marx proto vidí ve spoleèném
projektu muzea jednu z posledních �ancí
ke hledání spoleèného smíru. Prohlubující
se konflikt uvnitø køehkého a multinárod-
ního spoleèenství mù�e podle jeho názoru
zachránit pouze spoleènì realizovaný pro-
jekt, který bude vhodnì reflektovat histo-
rii v�ech �idovských názorových a ideo-
vých proudù. Otázkou zùstává, zda je
v souèasné dobì takovýto návrh realizo-
vatelný.                                  JAKUB BRONEC

Synagoga z roku 1953 v hlavním mìstì. Foto archiv.

Nádra�í ve ètvrti Hollereich, odkud vyjí�dìly trans-
porty, je souèasnì vzdìlávacím centrem. Foto archiv.

Památník �oa v Lucemburku vytvoøil francouzsko-
izraelský sochaø �lomo Selinger. Foto archiv.
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V první polovinì èervna se na Výstavi�ti
v Hole�ovicích konal 14. roèník Pra�ského
Quadriennale scénografie a divadelního
prostoru. Akce existuje ji� od roku 1967,
v�dy jednou za ètyøi roky se Praha stane
místem setkání profesionálù a náv�tìvní-
kùm pøiná�í mezinárodní pøehlídku souèas-
ných trendù ze svìta scénografie. Kromì
Výstavy ze-
mí a regionù
a Studentské
výstavy, kte-
ré tvoøí jádro
PQ, areál
Výstavi�tì na
jedenáct dní
o�il dal�í-
mi expozi-
cemi, perfor-
mancemi
a pøedná�ka-
mi. Organi-
zátorùm se
podaøilo setøít hranice mezi jednotlivými
zemìmi, ale i mezi reálným a virtuálním
svìtem. Leto�ního roèníku se úèastnilo 79
zemí a vedle výstav program nabídl pøes
600 �ivých akcí v podání 800 umìlcù.
Mezi nimi i umìlcù z Izraele.

�EST STOP POD ZEMÍ
Stát Izrael se PQ úèastnil ji� poosmé. Pod
vedením kurátorky Anat Mesner se v rámci
Výstavy zemí a regionù Izrael pøedstavil
výstavou 1600 Feet Under, která svým ná-
zvem ��est stop pod zemí� odkazovala na
vyhlá�ku, která vy�la roku 1665 v Londýnì
a naøizovala kopat v�echny hroby nejménì
�est stop hluboko ve snaze zastavit moro-
vou epidemii. Výstava se zároveò inspiro-
vala Mrtvým moøem (v hebrej�tinì �Mo-
øem soli�), které se nachází 1600 stop (500
metrù) pod hladinou moøe a je nejní�e po-
lo�eným a nejslanìj�ím jezerem na Zemi.
Extrémní slanost z nìj èiní exotickou, bib-
lickou a drsnou krajinu, bez zvíøat a rostlin.
Odtud jeho jméno. Mrtvé moøe má také
díky bohatství minerálù obrovskou léèivou
sílu. Vystavené scénografie byly umístìny
do èerných beden zakopaných v písku. Sùl
mìla evokovat uchovávání a hojení, zatím-
co bedny pøipomínaly rakve nebo jevi�tì
typu �èerná skøíòka�, které volají po zá-
chranì umìní, divadla i celé Zemì. 

Studentský projekt D-Press kurátorky
Lily Ben-Nachshon zkoumal podstatu

a jedineènost scénografie. Poctou legen-
dám scénografie byla výstava Fragmenty
v Lapidáriu Národního muzea, zde byl Iz-
rael zastoupen osobností architekta, malí-
øe a scénografa Alexandra Lisianského,
který se Pra�ského Quadriennale úèastnil
poprvé v sedmdesátých letech, tehdy je�tì
za Sovìtský svaz, v nìm� se roku 1958 na-

rodil. V sou-
èasné dobì
pùsobí na
katedøe ar-
chitektury vý-
tvarné aka-
demie Be-
calel v Jeru-
zalémì. 

SÁL I
Výstava diva-
delního pro-
storu ve
støední hale

Prùmyslového paláce si kladla otázku, co
je to divadelní prostor � jedná se o národní
divadlo nebo veøejný prostor, kde se ode-
hraje pøedstavení? Prostøednictvím pro-
jekcí krátkých videí mìli náv�tìvníci
mo�nost pøenést se do rùzných koutù svì-
ta a sami si odpovìdìt. Jednu z mo�ných
odpovìdí jim nabídl projekt Hall I (Sál I),
který vznikl ve spolupráci Ja�i Rozova
s Abra En-
semble.

Oblá struk-
tura Sálu
I vznikla na
støe�e ateliérù
umìlecké aka-
demie Becalel
v ji�ním Tel
Avivu v ulici
Salame. Ro-
zov se in-
spiroval ma-
tematickým
�problémem
osvìtlení�, na který v padesátých letech
poukázal Ernst Strauss a vyøe�il ho sir Ro-
ger Penrose. Øe�ení prokázalo, �e existuje
prostor se zakøivenými stìnami, ve kte-
rém, bude-li osvìtlen jediným bodovým
zdrojem svìtla, budou v�dy tmavé oblasti,
a to i kdy� se bude svìtlo donekoneèna lá-
mat o stìny. 

�V této èásti mìsta ustupují staré

budovy bohatým investorùm. Objekt bude
do roka str�en, aby uvolnil místo nové mo-
derní stavbì,� øíká Rozov. �Stavba sálu byla
ponìkud absurdní reakcí na nevyhnutelný
proces mìstské obnovy. Znal jsem zvukové
performance souboru Abra navr�ené pro
konkrétní prostor, a zajímalo mì, jak by se
zvuk choval v Sále I vzhledem k tomu, �e
zvukové vlny, pokud jde o jejich fyzikální
vlastnosti, nejsou nepodobné svìtelným vl-
nám. Inscenace souboru Abra dala prostoru
zcela nový význam a bylo poctou umìlec-
kým snahám v budovì odsouzené k záni-
ku, na které se Sál I postavil.�

ÈAS PLYNE
Souèástí PQ byl také projekt Formace, za-
mìøený na choreografii ve vztahu k pro-
storu. Ètyøhodinové pøedstavení Time
Flows (Èas plyne) pod vedením Mariny
Levak a Gleb Galkin z CHOREATURA
studio zaèalo na námìstí Míru, odkud sku-
piny úèinkujících vyrazily pøes Staré Mìs-
to do Hole�ovic. Jejich cesty mìstem se
v urèitých bodech protkly, aby se sjednoti-
ly spoleèným pohybem na prostranství
pøed Prùmyslovým palácem. �Ka�dé mìs-
to je jedineèným místem, které bì�í podle
svého vlastního rytmu a ka�dý èlovìk má
své vlastní vnímání èasu. Pøedstavení
Time Flows ukazuje, jak spolu rùzní lidé,
s rùzným vnímáním èasu, mohou spoleè-
nì �ít v jednom mìstì,� uvedli tvùrci.

Izrael byl v neposlední øadì zastoupen
i v mezinárodní porotì, jejím� èlenem byl
svìtelný designér a scénograf Jaron Abula-

fia. Navrhl
pøes 200 diva-
delních, te-
levizních a ta-
neèních pøed-
stavení, insta-
lací a koncertù
v Evropì (pøe-
dev�ím ve Vel-
ké Británii, Ni-
zozemsku, ale
také v ÈR èi
Polsku a Ru-

munsku),
v Izraeli, Ka-

nadì, Ji�ní Americe a Èínì. Soustøeïuje se
na vizuální dramaturgii svìtla, které zkoumá
z tìlesné, emoèní a konceptuální perspekti-
vy. Je autorem publikace The Art of Light on
Stage: Lighting in Contemporary Theatre
(Umìní jevi�tního svìtla: osvìtlení a souèas-
né divadlo) a pravidelnì pøedná�í na mezi-
národních univerzitách a umìleckých aka-
demiích.                                 PAVLÍNA SCHULTZ

MRTVÉ MOØE V HOLE�OVICÍCH
Izrael poosmé na Pra�ském Quadriennale

Èas plyne i na vltavské náplavce. Time Flows, foto Markéta �indlerová.

Ja�a Rozov: Sál I. Foto Gidon Levy.



I ètvrtstoletí po rozpadu Sovìtského sva-
zu pøežívají jisté symboly té éry. Patøí
k nim vtipy ve stylu Rádia Jerevan, zalo-
žené na kontrapunktu „ano, je to pravda“
a následném „ale“, tøeba doslovnì nevy-
øèeném. Pøíklad: Je pravda, že u vás roste
obilí jako telegrafní sloupy? – V principu
ano, nìkde i hustìji.

Tato intelektuální výbava se hodí, pøi-
jde-li øeè na plán Donalda Trumpa pro
Blízký východ, tedy pro izraelsko-pales-
tinské urovnání. Jak už k prezidentovi
USA a jeho velikášství sedne, média plá-
nu øíkají „dohoda století“. A nic na tom
nezmìní fakt, že agentura AFP doložila,
že takhle to Trump nikdy neøekl. Kdepak,
jednou mu nálepka byla
pøidìlena, a tak to i zù-
stane. (Podobnì jako
Václavu Klausovi zùsta-
la nálepka „neznám špi-
navé peníze“.)

PLÁN ZA 50 
MILIARD DOLARÙ
Jisté je, že „plán století“
byl narušen již pøedem,
když se Benjamin Ne-
tanjahu rozhodl pro dal-
ší pøedèasné volby
v záøí. Pøed nimi Wa-
shington žádný plán
plnì nezveøejní, tudíž to
vyøešil rozdìlením plá-
nu. Ekonomická èást
byla zveøejnìna a diskutována koncem
èervna na konferenci v Bahrajnu. A poli-
tická èást èeká na „vhodnou dobu“.

Jenže i ekonomická èást se dìlí do
dvou oblastí. Zaprvé je to oblast èísel:
vznikne investièní fond s èástkou 50 mi-
liard dolarù (bilion korun) pro zdravot-
nické, školské, technologické, energetic-
ké èi zemìdìlské projekty na Západním
bøehu a v Gaze (28 miliard dolarù) i v pa-
lestinských komunitách v Egyptì (9 mili-
ard), Jordánsku (7 miliard) a Libanonu (6
miliard). Investoøi se mají najít v boha-
tých arabských zemích. Výsledek? Mili-
on pracovních míst pro Palestince èi
zdvojnásobení jejich HDP.

Zadruhé je tu ale otázka ideologických
a diplomatických postojù. Jelikož plán
nemá smysl dohadovat bez Izraele a pa-
lestinské samosprávy, zásadní význam
mìla informace, že právì samospráva
Mahmúda Abbáse konferenci bojkotuje.

Trvá na tom, že nejprve musí mít zcela
jasno o státnosti, hranicích, statusu Jeru-
zaléma i o právu na návrat uprchlíkù,
a až pak lze jednat o „detailech“, jako
jsou rozvoj ekonomiky, školství, zdra-
votnictví a infrastruktury (i dopravní
vèetnì spojovacího koridoru mezi Zá-
padním bøehem a Pásmem Gazy). A jeli-
kož bez úèasti palestinské samosprávy
by úèast Izraele narušila rovnováhu jed-
nání, nebyla jeho delegace oficiálnì pøi-
zvána.

Na konferenci v bahrajnské metropoli
Manámì se tedy ocitli jen „soukromí Iz-
raelci“ vèetnì novináøù, ale snad i proto
je jejich zpravodajství zajímavé. Nesou-

støedili se pouze na to, co øíká ten který
potentát, ale sledovali prostøedí a atmo-
sféru. A právì v prostøedí, kde izraelská
pøítomnost byla donedávna nemyslitelná,
mají výpovìdní význam i zdánlivì banál-
ní detaily.

IZRAELCI V BAHRAJNU
Šlo by to shrnout do dotazu na Rádio Jere-
van. Je pravda, že konference ukázala, že
vìtšina arabského svìta už nestojí za Pa-
lestinci? Že èím dál více tìchto státù ne-
formálnì pøijímá Izrael jako protihráèe, ba
partnera? – Ano, je to pravda, ale…

Dokládají to dva zástupci dvou izrael-
ských médií. Raphael Ahren z webu The
Times of Israel zaèal zpravodajství z kon-
ference ve stylu: Mám pro vás dvì zprávy,
dobrou a špatnou. Tak nejprve tu špatnou.
Špatná zpráva zní tak, že Bahrajn nemíøí
k navázání vztahù s Izraelem – ani teï,
ani v øádu let. „Sklenìným stropem“ je tu

mírová dohoda Izraele s Palestinci, jež
musí v jakémkoli státu v Zálivu normali-
zaci vztahù s Izraelem pøedcházet.

Jenže dobrých zpráv je více, i když se
týkají jen detailù. Mimoøádnì vøelé pøijetí,
kterého se Izraelcùm v Bahrajnu dostalo,
podle Ahrena dokládá, jak se èasy mìní.
Vždyt’Bahrajn patøí k zemím, jež Izrael
nazývaly „sionistickou entitou“ èi „sionis-
tickým nepøítelem“. Ale teï akceptoval
izraelské novináøe s izraelskými pasy, což
pùsobilo jako prùlom. Proto Ahren užasl
už z toho, že v Manámì dostal konferenè-
ní kartu obsahující výraz Izrael hned dva-
krát – v oznaèení média i zemì delegáta.
Neodolal, kartu si vyfotil a použil ji jako
ilustraèní snímek ke své reportáži.

K tomu dodal, že to vše nemohla být
jen kamufláž organizátorù, nebot’ jako

Izraelec nemìl problém
ani pøi volném pohybu
a kontaktu s lidmi po
mìstì, „od pøísloveèné-
ho taxikáøe až po trhov-
ce na súku“.

Podobnì to celé vní-
má i Noa Landauová
z listu Ha’arec. Použila
pøímìr s polévkou, která
se dlouho vaøí na nízkém
plameni, ale pak náhle
pøekypí varem. Tak prý
vypadají vztahy mezi Iz-
raelem a sunnitskými
arabskými státy v Zálivu
(pojí je spoleèná obava
z hrozby Íránu). I ona
píše, že „fotografie vy-

sokých úøedníkù arabských zemí konver-
zujících s izraelskými byznysmeny a novi-
náøi na chodbì hotelu v Manámì otøásly
mýtem o regionálních tabu“. I ona si vší-
má, že palestinské vedení bojkotující
konferenci dostalo jasný vzkaz od vìtšiny
sunnitských úèastníkù, aby nebránilo spo-
lupráci na poli bezpeènostních, technolo-
gických a hospodáøských projektù. Nic-
ménì v jedné vìci Landauová potvrzuje
ono zásadní „ale“ známé z Rádia Jerevan.

Všichni arabští úèastníci akce dávali
jasnì najevo, že mezi nimi a úplným mí-
rem s Izraelem stojí palestinský problém.
Jinými slovy to lze øíci takto. Je pravda,
že americký plán nabízí slušné možnosti.
Ale pokud by ho Izrael pochopil tak, že
ruší „øešení v podobì dvou státù“, pokud
by myšlenku vzniku palestinského státu
zcela pohøbil, nikdy nedosáhne míru
a pøijetí jako partnera v rámci Blízkého
východu.                     ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Ano, je to pravda, ale…

Bahrajn, Manáma. Foto archiv.



�Hovoøil jste o Bachovi jako o bibli � tak
dovolte malou provokaci: máte na mysli
obraznì spí�e Starý zákon, nebo Nový zá-
kon? Kdy� si vzpomenu na své období
v Clevelandu v Ohiu, bydlel jsem v èásti
mìsta, která se jmenuje Beachwood �
a tam bylo hodnì ortodoxních �idù. Na
va�i otázku by øekli: A co to je Nový zá-
kon? Pro nás katolíky je naopak Nový zá-
kon nìco, co je korunou
toho Starého... Takhle
bychom mohli pokraèo-
vat je�tì dlouho... Pro
mì je Bach ,bible�
v tom smyslu, �e v�ech-
no, co je psáno, je hod-
no obdivu a sledo-
vání� a také nového
a nového studia. Tak to
je � a tak to bude, i kdy�
my tu u� nebudeme. Bach, stejnì jako
bible, zùstává stále,� uvedl v rozhovoru
na KlasikaPlus.cz houslista Ivan �enatý.
(1. 7.). !! Slovenský Nejvy��í soud po-
tvrdil rozhodnutí ni��ího soudu, který
zprostil ob�aloby poslance Stanislava Mi-
zíka z krajnì pravicové strany Kotleba �
Lidová strana Na�e Slovensko (LSNS) za
nenávistné facebookové statusy. Statusy
na stránce komentovaly osobnosti ocenì-
né státním vyznamenáním a zdùrazòova-
ly jejich �idovský pùvod. Vùèi verdiktu
Nejvy��ího soudu se nelze odvolat. Nej-
vy��í soud se ztoto�nil s verdiktem speci-
alizovaného trestního soudu, �e nebylo
prokázáno, �e autorem zmínìného pøís-
pìvku je skuteènì Mizík. Ten se líèení
u Nejvy��ího soudu nezúèastnil. Døíve
u soudu tvrdil, �e je nevinen, a odmítl
v pøípadu vypovídat. Na zaèátku ledna se
na oficiálním stranickém profilu LSNS
objevila kritika prezidenta Andreje Kisky
za osoby, kterým udìlil státní vyzname-
nání. Mezi nimi byl tøeba re�isér Juraj
Herz nebo Eva Mosnáková, která pøe�ila
holokaust. Statusy se navá�ely do jejich
�idovského pùvodu. Kiska podle nich de-
graduje slovenský národ. (iRozhlas.cz,
9. 7.) !! Poslancùm se ani ve druhém
kole nepodaøilo zvolit dva nové èleny
Rady ÈTK. Souèasné nominanty ANO
a KDU-ÈSL tak ve funkci zatím nemá
kdo nahradit. Ultrakonzervativní aktivis-
ta, èinitel spolku D.O.S.T. a pøispìvatel
dezinformaèních webù Michal Semín, je-
ho� kandidatura vzbudila �iroký odpor,

získal oproti prvnímu kolu necelou polo-
vinu hlasù. Jeliko� �ádný z kandidátù ne-
pøekroèil nadpolovièní kvórum, volba se
ru�í. Nejvíce poslancù, dvaaosmdesát,
hlasovalo pro �i�kovského zastupitele
ANO a bývalého redaktora bulvárního
deníku Super Davida Soukupa. S odstu-
pem sedmi hlasù druhý skonèil kandidát
Pirátù a KDU-ÈSL, øeditel Nadaèního

fondu nezávislé �urna-
listiky Josef �lerka. Se-
mín, nominovaný SPD,
se propadl na devìtatøi-
cet hlasù. Poslední
z kandidátù, bývalý
pøedseda Rady ÈTK
Tomá� Mrázek, nomi-
novaný ODS, pøesvìd-
èil osmadvacet poslan-
cù. (Deník Referendum.

cz, 10. 7.) !!Tøiadevadesátiletý Edward
Mosberg se navzdory svému vìku rozho-
dl pustit do boje s Alexandriou Ocasio-
Cortezovou, která ho rozhnìvala, kdy�
v polovinì èervna oznaèila detenèní cent-
ra pro migranty u ji�ních hranic Spoje-
ných státù s Mexikem jako novodobé
�koncentraèní tábory�. �Mìli by ji odvo-
lat z Kongresu. �íøí antisemitismus, nená-
vist a hloupost,� reagoval na její slova
Mosberg. �Lidi na hranicích nikdo nenu-
tí, aby tam byli. Jdou tam sami. Pokud nì-
kdo nepozná rozdíl, hra-
je si na hlupáka, nebo je
mu to prostì jedno,�
uvedl pro list New York
Post. Nejmlad�í demo-
kratická kongresmanka
v dìjinách USA zveøej-
nila v polovinì èervna
na Instagramu video,
kterým na�tvala nejen
americké �idy. �Spoje-
né státy provozují na
ji�ní hranici koncent-
raèní tábory. Ano, pøes-
nì tím jsou � koncentraèními tábory,�
prohlásila v nìm Ocasio-Cortezová.
Mosberg za druhé svìtové války pro�el
nacistickými koncentraèními tábory
Kraków-P³aszów a Mauthausen. Z celé
rodiny pøe�il holokaust jako jediný. �Její
prohlá�ení je zlé a zpùsobuje bolest mno-
ha lidem. V koncentraèním táboøe jsme
nebyli svobodní. K tomu, abychom tam
byli, nás donutili Nìmci, kteøí tam popra-

vovali a vra�dili lidi. Není pøece mo�né
takové vìci srovnávat,� myslí si Mos-
berg. (iDNES.cz, 15. 7.) !! Kdy� se
v roce 2013 v Izraeli konalo fotbalové
mistrovství Evropy hráèù do 21 let, mno-
zí nezasvìcení se divili, proè se evropský
�ampionát koná v zemi, která na tomto
kontinentu nele�í. Izrael hrál skuteènì
døíve fotbal v Asii. Bylo to v letech
1954�1974. Dokonce v roce 1964 trium-
foval na asijském �ampionátu. Po dvaceti
letech ho ale èlenové Asijské fotbalové
konfederace vylouèili pøedev�ím kvùli
nábo�enským odli�nostem arabského
svìta a �idù v Izraeli. Pak zaèalo �puto-
vání� národního týmu po svìtì. Nejdøíve
hrál kvalifikaci na MS 1982 v Evropì,
dal�í dvì kvalifikace absolvoval Izrael
v oceánské zónì. A� od roku 1991 pevnì
zakotvil pod hlavièkou Unie evropských
fotbalových asoociací (UEFA). A tak
i nyní bojuje v kvalifikaci na ME 2020.
Zabydlení v Evropì poznali Izraelci také
v dal�ích sportech. Loni se v Tel Avivu
konalo mistrovství Evropy v judu a Luká�
Krpálek si odsud odvezl zlatou medaili.
(Metro, 16. 7.) !! Výstava Dìjiny �idù
v Èáslavi je v synagoze otevøena od
13. èervence. Náv�tìvníkùm pøiblí�í his-
torii místní �idovské komunity i pøíbìh
synagogy, jedineèné stavby maurské se-
cese od Wilhelma Stiassného. �Jde o jedi-
neènou, ale stále málo známou památku
evropského významu. Výstava a otevøení
synagogy veøejnosti jsou zaèátkem nìko-
likaletého úsilí, ve kterém bude dokonèe-

na její rekonstrukce tak,
aby mohla slou�it jako
kulturní a spoleèenské
centrum pøipomínky
historie a památek �i-
dovské komunity na
Kutnohorsku,� uvedl
Marek Lauermann. Sy-
nagoga i výstava budou
dále zpøístupnìny 8.,
10., 11. a 24. srpna, dále
7. a 8. záøí. (Kutnohor-
ský týden, 16. 7.) !!
�idé na Lounsku je vý-

stava, která zaèala v úterý 16. èervence
v Oblastním muzeu v Lounech. Pøedsta-
vuje �idovské obyvatelstvo v Lounech
a okolí, pøibli�uje historii synagogy nebo
�idovských høbitovù. Seznamuje napøí-
klad s osudem Josefa Bulovy, který emi-
groval do Ameriky, kde vybudoval svì-
toznámou hodináøskou firmu. Výstava
potrvá do 15. záøí. (Deník.cz, 16. 7.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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BACH JAKO BIBLE ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 15 lety, 11. srpna 2004, zemøela
v Praze pøekladatelka, redaktorka a spi-
sovatelka HANA �ANTOVSKÁ, rozená
Eislerová (4. 5. 1921). Narodila se
v pra�ské rodinì obchodního zástupce
Eduarda Gustava Eislera a jeho �eny
Anny. Od støedo�kolských studií se zají-
mala o jazyky a literaturu, psala básnì,
které roku 1942 publikovala ve sbírce
Èerná hodinka pod pseudonymem Hana
Marková. Pøátelila se s tehdy zaèínající-
mi literáty � mj. básníky Hanu�em Bon-
nem, Jiøí Ortenem, Zdeòkem Urbán-
kem, sdru�enými kolem básníka
Franti�ka Halase.
Válku pøe�ila spolu
se sestrou Soòou
v úkrytu v bavor-
ském klá�teøe (roku
1968 vydala o této
dobì román Bo�í
údolí). V letech
1945�1949 pracova-
la jako úøednice
v publikaèním odbo-
ru ministerstva infor-
mací, 1949�1951
byla lektorkou Fil-
mového studia Bar-
randov. Pøispívala do
dìtských èasopisù
(Mateøídou�ka, Oh-
níèek), od r. 1953 byla pravidelnou ex-
terní spolupracovnicí dìtského rozhla-
sového vysílání, pozdìji, zejména po
r. 1990, spolupracovnicí rozhlasové sta-
nice Vltava, zvlá�tì v oblasti pøelo�ené
poezie. V letech 1956�1979 pùsobila
jako redaktorka nìmecké a posléze ang-
loamerické literatury v nakladatelství
Mladá fronta, kde i pøes obtí�né pod-
mínky prosazovala k vydání zajímavé
západní autory. Jak zaznìlo ve smuteèní
øeèi Václava Daòka: �Tenkrát (pøed so-
vìtskou okupací i po ní) u� tu bylo jisté,
na�tìstí neidentifikovatelné spiknutí
�pièkových pøekladatelù a nakladatel-
ských redaktorù proti slábnoucím tribu-
nùm tzv. socialistického realismu, proti
politické pornografii v literatuøe. Bylo
to spiknutí vìdoucích, v nìm� Hana
�antovská hrála roli nikoli podøadnou.�
Patøila k nejvýraznìj�ím a nejerudovanìj-
�ím èeským pøekladatelkám: pøekládala
klasickou i moderní poezii a prózu z ang-
lické a americké literatury a v men�í míøe
literaturu nìmeckou. Z anglických auto-

rù pøedev�ím E. Barrettovou-Brownin-
govou, J. Keatse, Byrona, J. Donna,
J. Galsworthyho, J. Conrada, G. K.
Chestertona, G. Greena, V. Woolfovou
èi J. Fowlese; z amerických R. Frosta,
D. Levertovovou, R. Creeleyho,
R. Bradburyho, I. Shawa èi T. Morriso-
novou. Z nìmeckých pøedev�ím poezii
F. Werfela, H. Hesseho a Huga von Hof-
mannsthala a korespondenci Franze Kaf-
ky a Maxe Broda. Svými pøeklady pøispì-
la také do øady antologií. Editorsky
pøipravila vìt�inu výborù z pøekládaných
básníkù a k øadì publikací napsala i do-
slovy. Z angliètiny a hebrej�tiny pøekládá
i její syn, Michael �antovský. 

Dne 20. srpna si pøipomínáme 85.
výroèí narození br-
nìnského rodáka,
amerického publicis-
ty, spisovatele a vyso-
ko�kolského uèitele
FREDYHO PERLMA-
NA. Proslavil se pøe-
dev�ím svým dílem
Against His-Story,
Against Leviathan
(1983), ve kterém
podrobil tehdej�í ka-
pitalistickou spoleè-
nost nemilosrdné
kritice a inspiroval
vznik tzv. anarcho-
primitivismu. 

Perlman emigro-
val s rodièi z Èeskoslovenska pøed na-
cisty v roce 1938, a to do Bolívie.
V roce 1945 ode�la rodina do americké-
ho Kentucky. V USA studoval Perlman
na Kalifornské a posléze na Kolumbij-
ské univerzitì. Vìnoval se zejména lite-
ratuøe, filosofii a politologii. V �edesá-
tých letech 20. století Perlman vyuèoval
sociální vìdy na Univerzitì v Michiga-
nu, kde se svými studenty také zaèal vy-
dávat èasopis Black and Red, roku 1969
se pøestìhoval do Detroitu. V �edesá-
tých letech také hodnì cestoval a anga-
�oval se v protiváleèných a protikapita-
listických hnutích. Za úèast na jednom
z protestù byl dokonce krátce vìznìn.
V letech 1971�1976 pracoval na nìkoli-
ka knihách, jednak vlastních dílech, jed-
nak na pøekladech. V té�e dobì se zaèal
vìnovat høe na violoncello. V roce 1976
podstoupil operaci srdeèní chlopnì.

V dal�ích letech se zabýval studiem
svìtové historie. Zemøel 26. 7. 1985
v Detroitu po operaci srdce ve vìku 51
rok. (am, ra)

FRANZ KAFKA A MÉ U�I
Osobní vzpomínka na Dana Kulku

Je tomu právì ètyøicet let, co v Jeruzalé-
mì pøedèasnì zemøel mùj o deset let
star�í bratr, èesko-izraelský sochaø
a malíø DAN KULKA (29. 5. 1938�10. 8.
1979). Vìkový rozdíl zmiòuji proto, �e
byl v letech, kdy se ka�dý z nás hlásil na
støední a na vysokou �kolu, dosti zásad-
ní. Dùsledkem toho, �e se vìt�ina na�ich
pøíbuzných nevrátila z nacistických
koncentraèních táborù, zdìdil toti� mùj
otec a Danùv otèím Erich Kulka døevo-
zpracující podnik v Novém Hrozenko-
vì, èím� pádem jsme pocházeli z bur�o-
azní rodiny, i pøesto�e soudruzi pilu
záhy znárodnili. V �edesátých letech u�
tento kádrový �flastr� nehrál zásadní
roli, v letech padesátých to v�ak nebyla
legrace. Pøesto�e Dan udìlal talentové
zkou�ky na Výtvarnou støední �kolu
v Praze jako jeden z nejlep�ích, musel
se nejprve dva roky �sbli�ovat s dìlnic-
kou tøídou� v zednickém internátním
uèili�ti v Kladnì, ne� ho na �kolu pusti-
li. Pak následovala vojna a na Vysokou
umìleckoprùmyslovou �kolu se kvùli
bur�oaznímu pùvodu dostal a� napotøe-
tí. Dostudoval tak a� v roce 1967, kdy
u� mu bylo 29 let. Zednièina mu pak ale
pøi�la vhod, proto�e si z hospodáøské
budovy na zchátralém statku v Radli-
cích sám postavil sochaøský ateliér.
Dlouho se z nìj ale netì�il, nebot�sotva
oslavil jeho dokonèení, pøijely do Prahy
ruské tanky a Dan se rozhodl, �e v oku-
povaném Èeskoslovensku nezùstane. 

Na Dana silnì zapùsobilo dílo Franze
Kafky, na jeho� sochaøském portrétu za-
èal pracovat, hned jak dokonèil studia.
Fotografie jeho portrétu na obálce èísla
Ro� chode�, které dr�íte v ruce, pøedsta-
vuje sádrový originál, podle kterého
Dan vytesal dvì kamenné busty � jednu
z opuky a druhou z �uly. Ta první je
umístìna v prostorách Spoleènosti Fran-
ze Kafky v �iroké ulici na Josefovì, ta
druhá shlí�í na pøíchozí z výklenku nad
vstupním schodi�tìm do Lauderových
�kol v Belgické ulici na Vinohradech.
Na tomto portrétu mám také svùj podíl,
i kdy� ne zcela tvùrèí. Mám toti�, tak
jako mìl i Kafka, vìt�í odstávající u�i,
tak�e Dan nemodeloval jeho u�i jen
podle dostupných dobových Kafkových
fotografií, ale hlavnì podle tìch mých.
Je ironií osudu, �e Dan i Franz Kafka
zemøeli ve vìku 41 let. 

TOMÁ� KULKA
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Fredy Perlman, Foto archiv.



Pod ponìkud stroze znìjícím názvem Na-
vracení identity pøipravilo Centrum pro do-
kumentaci majetkových pøevodù kulturních
statkù obìtí druhé svìtové války ve spolu-
práci s Umìleckoprùmyslovým museem
v Praze, Územní památkovou správou NPÚ
na zámku Sychrovì a Národní galerií Praha
výstavu, která je v�e, jen ne su�e akademic-
ká. V textu k výstavì se mj. pí�e, �e prezen-
tované pøedmìty nemají hodnotu pouze
jako muzejní exponáty, ale jejich cena tkví
pøedev�ím v tom, �e jsou tichou pøipomín-
kou lidí, kterým nále�ely. Pracovníci zmí-
nìných institucí vrátili tváøe zhruba stovce
lidí, zlomku tìch, kdo byli zavra�dìni bì-
hem �oa. Jednak doslova (prostøednictvím

jejich portrétù), jednak skrze drobnosti
i vìt�í pøedmìty, které jim nále�ely: porce-
lánové figurky, so�ky, poháry, hrneèky, talí-
øe, hodiny a hodinky, vázy, obrazy. Vysta-
veny jsou tu i stoly, køesla, tapiserie, vázy
z leptaného skla z dílny proslulého Émilla
Gallého, ale také �títky k japonskému meèi
a hodiny ve tvaru lovcù. Díky tìmto pøed-
mìtùm si mù�eme pøedstavit, jaký mìli je-
jich majitelé vkus, co mìli rádi, co je ob-
klopovalo a co museli pro�ívat, kdy� své
vìci odevzdávali. 

DO SKLADÙ
Kdy� �idé museli pøed deportací ve�kerý
majetek odevzdat nacistickým institucím
(zpoèátku Majetkovému úøadu, od øíjna
1941 Treuhandstelle pro správu �idovské-
ho majetku), vìci byly registrovány a do-
staly lístek s transportním èíslem jejich
majitele. Po válce se shromá�dìné pøed-
mìty (pokud je pøedtím �nezhodnotili� na-
cisté) ocitly ve skladech Národní správy
majetkových podstat, odkud je pøe�iv�í
mohli restituovat právì na základì tran-
sportního èísla. V drtivé vìt�inì si pro nì
nemìl kdo pøijít, a tak roku 1950 pøe�ly do

majetku Národní kulturní komise, poté se
ocitly ve svozových skladech na zámku
Sychrov, odkud byly ty nejcennìj�í rozvá-
�eny do galerií a muzeí. Dohledáváním
pùvodních majitelù (pøípadnì jejich dìdi-
cù) se zabývá právì Centrum pro doku-
mentaci majetkových pøevodù a samo
Umìleckoprùmyslové museum ve svých
sbírkách nalezlo øadu pøedmìtù, které ná-
le�ely deportovaným �idùm; nìkteré
z nich se nacházejí na souèasné výstavì.

ZA DRÁTY
Náv�tìvníky urèitì upoutá originální insta-
lace, kterou navrhl Du�an Seidl. Výstavní
prostor nepøedstavují panely nebo vitríny,

ale drátìné kóje, na
pøedmìty se tedy dívá-
me jako by byly za
møí�emi, za dráty.
Kóje/cely stojí na døe-
vìných stolech, pøipo-
mínajících pryèny.
Pøedmìty jsou seøaze-
ny abecednì, tedy pod-
le pøíjmení pùvodních
�idovských majitelù.
Ka�dá kóje je vlastnì
domácnost, její� èleno-
vé podléhali norimber-
ským zákonùm (k 80.
výroèí jejich zavedení

v protektorátu, v èervnu 1939, byla výstava
pøipravena). Nacistické zákony je postupnì
pøipravily o obèanská práva, poté o majetek
a nakonec o �ivot. Pøedmìty ani nemají ob-
vyklé popisky, ale cedule psané ve stylu
transportních lístkù. Velké èerné lístky nále-
�ejí majitelùm: je na nich fotografie a údaje
o narození, èíslech transportù, kdy je datum
posledního transportu (smìøujícího do
Osvìtimi, Treblinky èi Lod�e) a� na výjim-
ky i datem úmrtí. Na výstavì na nás hledí
portréty asi stovky zajímavých �enských
a mu�ských tváøí, mezi nimi poznáme na-
pøíklad Huga Orlika (bratra malíøe Emila
Orlika) èi právníka Artura Melichara (o je-
ho� vile Na Zátorce jsme psali v èervnovém
èísle). Své transportní oznaèení mají i jed-
notlivé pøedmìty, je na nich uvedeno, o ja-
kou vìc se jedná, z jakého období pochází,
komu patøila a jaký byl její osud od chvíle,
kdy ji její majitel musel odevzdat. 

K výstavì se konají doprovodné akce:
Komentovaná prohlídka pro pedagogy se
uskuteèní 27. srpna v 18 hodin, pro ostatní
zájemce 17. záøí v 18 hodin. Souèástí ex-
pozice je film Zbyòka Brynycha A pátý
jezdec je Strach z roku 1964.               (am)

Leonard Cohen
NÁDHERNÍ PORA�ENÍ
! Leonard Cohen je znám pøedev�ím jako
skvìlý písnièkáø a textaø, jeho prózy si
v�ak s jeho hudební tvorbou co do kvality
nijak nezadají � nejlep�ím dùkazem je ro-
mán Nádherní pora�ení z roku 1966. Be-
zejmenný vypravìè nám tu líèí tragický
milostný trojúhelník z Montrealu �edesá-
tých let, zvlá�tnì propojený s pøíbìhem
irokézské svìtice ze 17. století; jeho vy-
právìní �okuje svou upøímností, nevyhýbá
se ani tìm nejintimnìj�ím zále�itostem
a nejskrytìj�ím hnutím mysli, pøekypuje
smutkem a mystickými vidinami a nabízí
pøekvapivé vykoupení.

Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku
2019. Druhé vydání. Z angliètiny pøelo�il
Tomá� Hrách. 222 stran, dop. cena 298 Kè.

�IDÉ, NEBO NÌMCI?
Nìmecky mluvící �idé v pováleèném
Èeskoslovensku, Polsku a Nìmecku
Kateøina Èapková (ed.), David Rechter
(ed.) a kolektiv 
! Nìmecky mluvící �idé byli èasto rutinnì
pova�ováni za Nìmce a mnohdy byli vysta-
veni stejnému poni�ování jako ne�idov�tí
Nìmci nejen ze strany obèanù, ale i vlád-
noucích pøedstavitelù. Kniha �idé, nebo
Nìmci? mapuje osudy nìmecky mluvících
�idù v Èeskoslovensku, Dolním Slezsku,
Halièi i Nìmecku. Publikaci doplòuje edice
novì objevených dokumentù v archivu OSN
v New Yorku. Oficiální listiny i korespon-
dence pøibli�ují ka�dodenní diskriminaci nì-
mecky mluvících �idù v pováleèném Èes-
koslovensku a jejich snahu se ze zemì
vystìhovat a zaznamenávají reakce meziná-
rodních organizací i jednotlivcù na politiku
èeskoslovenského státu.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny
v Praze roku 2019. 240 stran, èernobílé foto-
grafie, dop. cena 299 Kè (do konce srpna je
v e-shopu nakladatelství 25procentní sleva).

Jaroslav Achab Haidler
�IDOVSKÉ HØBITOVY
A POHØBÍVÁNÍ
! Kniha popisuje �idovské pohøbívání
a høbitovy v Èechách a na Moravì. Poetic-
ky, ale výsti�nì vysvìtluje epitafy, znaky
a symboly, �idovský zpùsob pohøbívání
i ver�e na náhrobcích. Nechybìjí �idovské
pøíbìhy, básnì a anekdoty.

Vydalo nakladatelství Grada v Praze
roku 2019. 192 stran, fotografie, doporu-
èená cena 399 Kè.
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UDÁLOSTI
NAVRACENÍ IDENTITY
Výstava v Umìleckoprùmyslovém museu v Praze

Místo popisek mají lidé i pøedmìty svá transportní èísla. Foto UPM v Praze.



DEN �IDOVSKÝCH PAMÁTEK
! Pøes padesát vybraných �idovských
památek v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku bude otevøeno v nedìli
11. srpna v rámci tøetího roèníku
Dne �idovských památek v ÈR. Ná-
v�tìvníci budou moci zhlédnout
také høbitovy a synagogy, které ne-
jsou volnì pøístupné nebo pro�ly
v posledních letech nákladnou re-
konstrukcí. 

�Aèkoli je Den �idovských pamá-
tek zamìøen pøedev�ím na regionální
památky, v Praze budou moci ná-
v�tìvníci zdarma nav�tívit Jeruza-
lémskou synagogu, kde jsou umístì-
ny expozice dokumentující obnovu
�idovských høbitovù a synagog po
roce 1990,� uvedl Pavel Veselý, hlav-
ní koordinátor akce. Zároveò dodal, �e
mezi letos zpøístupnìnými objekty ná-
v�tìvníci naleznou napøíklad �idovský
høbitov v Kolínì, který lze po Starém �i-
dovském høbitovì v Praze pova�ovat za
druhý nejvýznamnìj�í �idovský høbitov
v Èeské republice.

Do Dne �idovských památek je zapo-
jeno i 15 nedávno rekonstruovaných ob-
jektù z projektu Revitalizace �idovských
památek 10 hvìzd, které bude mo�né
nav�tívit za zvýhodnìné vstupné. Památ-
ky budou pøístupné vìt�inou od 10 do 17
hodin. Pokud celodenní otevøení není
z rùzných dùvodù mo�né, bude památka
pøístupná alespoò v èásti uvedeného
èasu. Konkrétní otevírací èasy budou
uvedeny v týdenním pøedstihu v ka�dém
detailu památky v mapì lokalit (nalezne-
te ji na stránkách �OP � www.kehila-
prag.cz �, kde si ji lze také stáhnout jako
aplikaci do mobilních telefonù). Akci
poøádá �idovská obec v Praze ve spolu-
práci se Správou budov a høbitovù
a. s. Matana, Federací �idovských obcí
v ÈR a s dal�ími regionálními partnery.
Konání Dne �idovských památek je pod-
poøeno pøíspìvkem Nadaèního fondu
obìtem holokaustu.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! Dne 21. srpna od 18 hodin se koná
dal�í varhanní koncert v Jeruzalémské
synagoze (Jeruzalémská 7, P1). Hraje Ján
Bulla; program: J.-A. Guilain, J. Stanley,
J. S. Bach, F. Mendlessohn-Bartholdy,
A. Pärt, J. Zimmer. Vstupné dobrovolné.
! Dne 29. srpna od 19 hodin se uskuteèní
komentovaná prohlídka synagogy. Vstup-
né: dospìlí 100 Kè, dìti do 6 let zdarma,
dìti 6�15 let a studenti 60 Kè. Vstupenky
mù�ete zakoupit na webu www.synago-
gue.cz nebo v omezeném poètu pøed za-
èátkem prohlídky.

JIÈÍNSKÝ �OULET
! Tradièní minifestival Jièínský �oulet se
koná v nedìli 25. srpna. V 10 hodin zve-
me na komentovanou prohlídku �idovské-
ho høbitova v Jièínì-Sedlièkách. Sraz pøed
vchodem na høbitov. Ve 14 hodin zaèíná
doprovodná pøedná�ka k výstavì fotografií
(C)haredim. O fotografiích a zá�itcích z po-
bývání s nejkonzervativnìj�í �idovskou ko-
munitou v jeruzalémské ètvrti Mea �earim
bude vyprávìt fotografka Eli�ka Bla�ková.
Od 18 hodin se koná koncert Jazz �idov-
ských autorù v synagoze v podání Morav-
ského jazzového dua a Dagmar Ubrové.
Více na: https://basevijc.webnode.cz/.

�ÍLENÝ HEDVÁBNÍK
! U� jen do poloviny záøí potrvá výstava
�ílený hedvábník v pra�ském Umìlecko-
prùmyslovém museu. Pøedstavuje osobní
a profesní pøíbìh pra�ských rodákù, man-
�elù Ziky a Lídy Ascherových, svìtozná-
mých designérù. Velkoryse pojatá expozi-
ce zachycuje historii textilního impéria
rodiny Ascherù, samostatnou dráhu Zik-
munda (Ziky) Aschera nejprve v Praze
a po emigraci na Západ práci man�elského
páru v Londýnì a Paøí�i, kde Ascherovi
spolupracovali s nejvýznamnìj�ími umìlci
a kde z jejich ti�tìných látek vytváøely své
modely slavné módní domy (viz Rch
5/2019). 

JAROSLAV RÓNA
KRESBY ODJINUD
! Do 6. øíjna lze v Galerii Roberta Gutt-
manna (U Staré �koly 3, P1) zhlédnout vý-
stavu malíøe a sochaøe Jaroslava Róny.
Soubor �kreseb odjinud� vznikal v letech
2012�2018 vìt�inou na cestách, kde umì-
lec nemù�e malovat a kresby se stávají je-
diným prostøedkem pro zachycení jeho
pro�itkù a pøedstav. Mnohé z nich vznikly
na cestách po Støedomoøí, na ostrovech

Malta, Kréta, Rhodos nebo Korfu, ve sta-
rých Benátkách, Milánì nebo Amsteroda-
mu, jiné zase ve Vídni nebo Budape�ti.

Výstava je pøístupna dennì kromì
soboty a �idovských svátkù od 9 do
18 hodin.

JAN TICHÝ 
V BØEVNOVSKÉ 
ORAN�ERII
! V terasové zahradì klá�tera sv. Mar-
kéty v Bøevnovì se nachází zrekonstru-
ovaný skleník a v nìm galerie. Do 29.
záøí v ní lze zhlédnout výstavu Jana Ti-
chého, absolventa jeruzalémského Be-
calelu a pedagoga na katedøe fotografie
na Akademii v Chicagu, a jeho hosta,
chicagského umìlce Faheema Majee-
da. Tichý vytváøí instalace navr�ené

pro konkrétní prostor, zabývá se mo�nostmi,
jak popsat nestálou povahu svìtla. Vstupné
je dobrovolné, èt�ne 12�18 hod.

DÌJINY �IDÙ V ÈÁSLAVI
! V sobotu 13. èervence byla v èáslavské
synagoze zahájena výstava nazvaná Dìji-
ny �idù v Èáslavi. Autorem expozice je
Marek Lauremann a její vznik podpoøily
Nadace �idovské obce v Praze a mìsto
Èáslav. Výstava náv�tìvníkùm pøibli�uje
na osmi panelech historii a osudy místní
�idovské komunity a také pøíbìh syna-
gogy, jedineèné stavby maurské sece-
se evropského významu od Wilhelma
Stiassného. Pøedstavuje rovnì� významné
osobnosti, které z místní �idovské komu-
nity pocházely nebo na ni mìly úzkou
vazbu. Na pøí�tí termíny se pøipravují je�tì
dal�í panely. Synagoga s výstavou budou
dále zpøístupnìny ke Dni �idovských pa-
mátek 8., 10. a 11. srpna, 24. srpna a také
bìhem Dnù evropského kulturního dìdic-
tví 7. a 8. záøí. Otevøeno bude od 10.30 do
16 hodin.

KULTURNÍ AKCE
V OPRAVENÝCH PAMÁTKÁCH
! V srpnu lze v rekonstruovaných �idov-
ských objektech kromì stálých expozic
nav�tívit rozmanité kulturní akce. V kr-
novské synagoze se dne 25. 8. od 18 hodin
koná koncert kanadské zpìvaèky Lenky
Lichtenberg (jako Lenka Hartlová pùsobi-
la v pra�ském Semaforu); v mikulovské
Horní synagoze pokraèuje do poloviny
záøí výstava umìleckých kviltù Chedvy
Meroz (viz Rch 7/2019); v synagoze
v Polné lze zhlédnout výstavu fotografií
s názvem: Izrael � ráj pro ornitology.
Snímky poøídil ornitolog, prùvodce pøi po-
zorování ptákù a pøírody Martin Lazaro-
viè. V�echny akce naleznete na stránkách
www.10hvezd.cz.

VÌSTNÍK 8/2019 25

KULTURNÍ 
POØADY

Kafka v Terstu. Z výstavy Jaroslava Róny Kresby odjinud.   



VÝROÈNÍ ZPRÁVA O PROJEVECH 
ANTISEMITISMU V ÈR ZA ROK 2018
! Federace �idovských obcí v Èeské re-
publice (F�O) zaznamenala v roce 2018
celkem 347 antisemitských incidentù.
Vyplývá to z výroèní zprávy o projevech
antisemitismu, kterou federace v èervenci
zveøejnila. Podle ní obìti násilných èinù
incident èasto nenahlásí, je proto pravdì-
podobné, �e poèet antisemitských útokù je
vy��í. Násilné antisemitské incidenty jsou
i nadále v Èeské republice ojedinìlé:
v loòském roce byly zaznamenány dva
pøípady fyzické agrese s antisemitským
motivem. Dále byly evidovány tøi pøípady
znehodnocení �idovského majetku antise-
mitskými nápisy, symboly apod. a devìt
incidentù spadajících do kategorie vyhro-
�ování násilným èinem, obtì�ování nebo
urá�ky konkrétní osoby kvùli jejímu sku-
teènému èi domnìlému �idovství.

Oba zmínìné fyzické incidenty se ode-
hrály v dubnu a v srpnu v Praze, kdy pøi
fyzickém napadení (jednou taxikáøem, po-
druhé zamìstnavatelem v hotelu) padlo
v hanlivém kontextu slovo �id. Na Prahu
se rovnì� omezují tøi pøípady znehodnoce-
ní �idovského majetku, at�u� �lo o hákový
køí� namalovaný na parapet Vysoké syna-
gogy v kvìtnu, svastika vyrytá do sloupu
pøed �panìlskou synagogou èi nápis �Ca-
sapound Italia� na toaletách tamté�.

Výroèní zpráva jako pøíklady dal�ích in-
cidentù uvádí napøíklad pøípad z ledna 2018
z Prahy, kdy ochranka klubu po�ádala ná-
v�tìvnici, aby si sundala øetízek s pøívìskem
Davidovy hvìzdy. Dal�ím bylo doruèení ne-
návistného antisemitského dopisu do zlín-
ského divadla v souvislosti s uvedením hry
Furianti, která reagovala na dìní kolem �i-
dovského høbitova v Prostìjovì, v bøeznu.
Antisemitský anonym obdr�el v prosinci
webmaster �idovské obce v Praze. 

Zpráva rozdìluje percentuálnì v�echny
antisemitské incidenty i podle ideologie.
Krajní pravice má na svìdomí 19,9 %
z nich, krajní levice 13,3 %, islamismus 0,9
%, ultrakonzervativní katolicimus 2 % a ve-
dou dezinformaèní weby a platformy, èasto
prokremelské, s 36,3 %. Zbylých 27,7 % ne-
bylo blí�e urèeno. Zatímco na krajní pravici
osoby nebo skupiny hlásají rasovou èi etnic-
kou nenávist a èasto vystupují také proti mi-
grantùm nebo Romùm, pøièem� se hlásí
k národovectví, na krajní levici jde v ÈR
o incidenty spojené s komunismem a anar-
chistickým hnutím nebo aktivismus nìkte-
rých neziskových organizací napojených na
BDS. Obsahovì zde dominuje nelegitimní
kritika Státu Izrael, zpráva èasto zmiòuje pøí-
klady z komunistických Haló novin.

Nárùst antisemitských nálad je nicménì
v Èeské republice patrný zejména na inter-

netu. V èeském on-line prostøedí se dlouho-
dobì zvy�uje poèet publikovaných antise-
mitských èlánkù, pøíspìvkù na sociálních sí-
tích, anonymních komentáøù a diskusních
pøíspìvkù. Antisemitské projevy nenávisti
na internetu tvoøí témìø 93 % v�ech evido-
vaných incidentù.

Zpráva F�O pøiná�í data o projevech an-
tisemitismu v ÈR, a vìnuje se proto pøede-
v�ím tuzemským událostem a spoleèenské-
mu klimatu. Antisemitské incidenty v�ak
èasto odrá�ejí zahranièní dìní, reagují na
zprávy v médiích a mohou být souèástí glo-
bálních výzev nebo akcí. Vzhledem k èlen-
ství ÈR v Evropské unii, k celosvìtovým
hrozbám i k mediální a internetové propoje-
nosti nelze opomenout tento kontext.

Obsahovì dominovaly v 64 % pøípady l�i-
vých, vulgárních nebo stereotypních tvrzení
o �idech; velmi èasté je �íøení konspiraèních
teorií o mýtu svìtového �idovstva, jeho kon-
troly nad médii, ekonomikou, vládami a dal-
�ími veøejnými institucemi. Pøípady nového
antisemitismu, uplatòující na Izrael standar-
dy chování, které nejsou uplatòovány vùèi ji-
ným demokratickým státùm, nebo kolektiv-
nì obviòující �idy za akce Státu Izrael,
tvoøily necelých 29 % v�ech zaznamenaných
incidentù. Nejvíce incidentù evidovala F�O
v kvìtnu 2018, kdy projevy antisemitismu
odrá�ely hlavnì pøesun amerického velvysla-
nectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a následné
nepokoje v Pásmu Gazy.

ÈR v�ak nadále zùstává pro �idovskou
komunitu, ve srovnání s jinými státy ve støe-
doevropském regionu i v západní Evropì,
bezpeènou zemí. Antisemitské projevy, jak
prokazuje analýza zaznamenaných inciden-
tù, se ve vìt�inì pøípadù omezují na internet.

Pro tuto zprávu je urèující pracovní defi-
nice antisemitismu, kterou pou�ívá Meziná-
rodní aliance pro pøipomínání holokaustu
(dále jen IHRA). Poslanecká snìmovna Par-
lamentu ÈR pøijala usnesení k definici anti-
semitismu 25. ledna 2019, Senát Parlamen-
tu ÈR o dva dny pozdìji, F�O se jí øídila ji�
v minulých letech, tedy i v roce 2018.

Antisemitské násilí a diskriminace jsou
i nadále v Èeské republice vzácné a v tom-
to ohledu zùstává ÈR je�tì bezpeènou
zemí, i ve srovnání s dal�ími státy EU. Ná-
rùst antisemitských nálad je u nás patrný
zejména v internetovém prostøedí, kde se
dlouhodobì zvy�uje poèet publikovaných
antisemitských èlánkù, pøíspìvkù na soci-
álních sítích, anonymních komentáøù
a diskusních pøíspìvkù. Celou zprávu lze
èíst na adrese www.fzo.cz. (ztis.cz)

VÁLKA
DOREEN WARRINEROVÉ

(dokonèení ze strany 15)
Její �ivot ani práci to v�ak nijak neovlivnilo.
V soukromí se jí pøíli� nedaøilo: Nevdala se,
léta �ila v domì, který sdílela s matkou; ve
vy��ím vìku trpìla nadváhou. Hodnì psala,
publikovala (seznam jejích vydaných prací
autor uvádí). A také hodnì kouøila, trpìla
du�ností, únavou, bývala èasto sama a ve
vzpomínkách se vracela právì do pra�ských
èasù. V dopisech zaznamenala sovìtskou
invazi do Èeskoslovenska, dokonce se
v Rakousku zajímala o situaci uprchlíkù.
Zemøela roku 1972.

Za záchrannou misi získala roku 1941
Øád britského impéria, pak a� in memo-
riam roku 2017 medaili Britský hrdina
holokaustu. Autor sám se o tom, co dì-

lala za války, dozvìdìl a� po její smrti
a detailnìji a� po roce 2005. 

Heroický náboj pøíbìhu autor (navzdo-
ry podtitulu) nezdùrazòuje, ten vyplývá
sám, stejnì jako síla osobnosti, jí� Doreen
Warrinerová byla. Pøipomíná tím dvì
�eny z Èeskoslovenska, které se vymkly
svému pùvodu a prostøedí: Sidonii Nád-
hernou a Milenu Jesenskou. S tou ji pojí
i levicové zamìøení a pomoc ohro�eným
za nacismu. V pra�ských ulicích se mohly
potkávat...

�ivotní pøíbìh své tety sestavil Henry
Warriner s britskou umìøeností, jako by
pøijal za své její vlastní ironický komentáø
ke vzpomínkám Zima v Praze: �e pøipo-
mínají andìla milosrdenství, který se
chlubí svými skutky. Autor se èiny své
tety nijak nechlubí. Jako by chtìl v�e �
její stateènost i lidské slabosti a dobovou
atmosféru � uvést na pravou míru. A to se
mu podaøilo.                    ALICE MARXOVÁ

(Henry Warriner: Doreen Warriner´s War.
The Incredible True Story of a Secret Hero
of WWII. The Book Guild Ltd, 2019.)
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Medaile Britský hrdina holokaustu.



�NO BRATISLAVA
V mesiaci august oslávia narodeniny: pán
Ing. Michal Bednár � 75 rokov; pán
MUDr. Vladimír Cupaník � 70 rokov; pán
Juraj Drobný � 79 rokov; pán Ondrej En-
gel � 73 rokov; pani Mgr. Viera Fischero-
vá � 76 rokov; pán Ing. Egon Gál � 79 ro-
kov; pán Jacky Händler � 72 rokov; pani
Magdaléna Hradská � 89 rokov; pán
PhDr. Ivan Kamenec � 81 rokov; pán
Mgr. Alexander Kemény � 65 rokov; pani
Eva Kozmová � 82 rokov; pán Ing. Pavol
Lager � 71 rokov; pani �aneta Maklaková
� 80 rokov; pani Mariana Maruniaková �
73 rokov; pani Tatiana Mattová � 55 ro-
kov; pani Mária Neme�ová � 81 rokov;
pán Franti�ek Rajecký � 76 rokov; pani
Eva Reichová � 84 rokov; pán Ing. Juraj
Stein � 72 rokov; pán Ing. Peter Szalai �
81 rokov; pani Laura �pániková � 97 ro-
kov; pani Natália Tagerová � 86 rokov;
pani Elvíra Weissová � 104 rokov, a pán
Igor Zelina � 73 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
V júni zomrela vo veku do�itých 100 ro-
kov pani Alica I�tvancová a vo veku 95
rokov pani Erika Fedorová.

Zichronan livracha.

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci august oslávia narodeniny: pán
Juraj Turèan, nar. 9.8. � 81 rokov; pani
Mária Strelingerová, nar. 10.8. � 72 rokov;
pán Ervín Dolný, nar. 14.8. � 70 rokov;
pán Ladislav Welward, nar. 17.8. � 83 ro-
kov, a pán Ivan Márer, nar. 18.8. � 79 ro-
kov. V�etkým úprimne prajeme ve¾a zdra-
via, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V srpnu oslaví narozeniny: paní Milena
Balbinderová, nar. 12. 8. � 84 let; paní Te-
reza Balbinderová, nar. 1. 8. � 34 let; pan
Peter Fischer, nar. 29. 8. � 73 let; pan Ben-
jamin Samuel Ondra, nar. 15. 8. � 23 let;
paní Zuzana Prudilová, nar. 17. 8. � 64 let;
pan Franti�ek Redlich, nar. 9. 8. � 87 let;
pan Tadeá� Natanael Selinger, nar. 13. 8. �
20 let; paní Milena Schwoiserová, nar. 12.
8. � 63 let, a paní Eva Solaøová, nar. 18. 8.
� 84 let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V srpnu oslaví narozeniny pan Jan Spira,
nar. 17.8. � 85 let. Pøejeme mu v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v augu-
stu slávia sviatok narodenín: pani Katarí-

na Ackermanová � 61 rokov; pán Juraj
Adamec � 67 rokov; pán PhDr. Ivan Ka-
menský � 78 rokov; pán ¼udovít Laufer �
77 rokov; pán Milan Krend�elák � 65 ro-
kov; pán Tomá� Mittelmann � 72 rokov;
pani MUDr. Judita �tecova � 89 rokov;
pani PhD. Jana Te��erová � 71 rokov; pani
Irena Vasilková � 97 rokov, a pani Eva
Skljarsza � 93 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Ing. Ka-
teøina Bure�ová, nar. 9.8. � 69 let; pan Mi-
chal Abraham, nar. 10.8. � 69 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. � 96 let; paní
Helena Mejstøíková a paní Marie Delièo-
vá, nar. 30.8. � 72 let. Hodnì zdraví a spo-
kojenosti jim pøeje celá obec.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V srpnu oslaví �ivotní jubileum: paní Ma-
rie Bínová, nar. 9.8. � 81 let; pan Jindøich
Buxbaum, nar. 30.8. � 66 let; paní Simona
Dorazilová, nar. 7.8. � 47 let; paní Jarosla-
va Gregorová, nar. 24.8. � 73 let; paní Mi-
lu�ka Ottová, nar. 19.8. � 76 let; pan Milan
Hein, nar. 13.8. � 73 let, a pan �imon Hr-
bek, nar. 30.8. � 24 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny: paní Eva Ko-
èová � 35 let; pan Karel �ubrt � 70 let; pan
Radek Uhel � 44 let; pan Ing. Jiøí Tanzer �
82 let; paní Eva Válková � 90 let, a paní
JUDr. Jindøi�ka Weiniger � 68 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví;
�tìstí a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Svatopluk Cibulka, nar. 28.8. �
75 let; paní Eva Èepelková, nar. 15.8. � 85
let; paní Cecilie Dobiá�ová, nar. 17.8. � 92
let; paní Jana Dubová, nar. 30.8. � 93 let;

paní Libu�e Dudková nar. 22.8. � 88 let;
paní Zuzana Ledvinová, nar. 5.8. � 89 let;
paní Marianna Müllerová, nar. 16.8. � 99
let; pan Ota Sofr, nar. 7.8. � 87 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. � 96 let; paní
Marieta �molková, nar. 10.8. � 98 let; paní
Ludmila Topinková, nar. 22.8. � 75 let;
pan Petr Vogel, nar. 12.8. � 82 let; pan Igor
Wasserbeger, nar. 1.8. � 82 let, a paní Raja
�ádníková, nar. 25.8. � 90 let. V�em pøeje-
me zdraví a spokojenost do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S hlubokým zármutkem sdìlujeme; �e dne
8. èervence zemøela ve vìku 79 let paní
Eva Maøíková, roz. Kohnová. Se zesnulou
jsme se rozlouèili 10. èervence. v obøadní
síni N�H.

S lítostí oznamujeme, �e ve vìku 69 let
zemøel pan Tomá� Löbl. Se zesnulým jsme
se rozlouèili 16. èervence v obøadní síni
N�H.

Dne 21. èervence zemøela ve vìku ne-
do�itých 100 let paní Riva Heisová. Se ze-
snulou jsme se rozlouèili 23. èervence
v obøadní síni N�H. Zichronam livracha.

�NO PRE�OV
V augustu oslávia narodeniny: pán Ing. De-
nis Tomko � 48 rokov; pán Ing. Ladislav
Hava� � 58 rokov; pani MUDr. Katarína
Kri��áková � 68 rokov; pán PaedDr. Peter
Chudý � 69 rokov; pán Ing. Albín Bazler �
71 rokov; pani PhDr. Mariana Fusková � 72
rokov; pani Valéria Oltznauerová � 79 ro-
kov, a pani Mgr. Ilma Mitrovèáková � 83
rokov. Jubilantom prajeme z celého srdca
v�etko najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
S hlbokým zármutkom v srdci oznamuje-
me, �e nás dòa 13. júna vo veku nedo�i-
tých 74 rokov nav�dy opustil ná� obetavý
predseda �NO Rimavská Sobota MUDr.
Du�an Rybár.

Zichrono livracha.

�O TEPLICE
V srpnu oslaví své narozeniny: pan To-
má� Pulc, nar. 20.8. � 50 let; pan Michal
Leboviè, nar. 13.8. � 56 let, a paní Renata
Becková, nar. 25.8. � 41 let. Hodnì zdraví
a spokojenosti jim pøeje celá teplická
obec. Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V srpnu oslaví své narozeniny paní Rená-
ta Lanèová. Pøejeme jí hodnì zdraví a po-
hody.

Ad mea veesrim �ana!
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25 LET OD ÚTOKU
Dne 18. èervence uplynulo 25 let od tero-
ristického útoku na �idovské centrum
AMIA v Buenos Aires. Roku 1994 pøi
nìm zahynulo 85 lidí a pøes 300 bylo zra-
nìno. Dal�í obìtí se stal roku 2015 proku-
rátor Alberto Nismán, který byl zavra�-
dìn pøedtím, ne� pøinesl pøed soud
dùkazy svìdèící o strùjcích útoku. Ná-
sledné vy�etøování jeho závìry potvrdilo:
jednalo se o osm mu�ù, pøedních pøedsta-
vitelù Íránu, podporujících teroristickou
èinnost hnutí Hizballáh, které útok proved-
lo. Na v�echny Argentina vydala meziná-
rodní zatykaè, zatím bez úspìchu. Dva
z onìch osmi ji� ne�ijí (bývalý íránský pre-
zident Rafsand�ání a Imád Mugníja, vo-
jenský �éf Hizballáhu). Dal�í � Alí Akbar
Velájatí � pracuje jako poradce pro �zahra-
nièní zále�itosti� v Teheránu a radí pøímo
�nejvy��ímu vùdci�, ajatolláhu Alímu
Chameneímu. Ostatních pìt mu�ù spoko-
jenì �ije, pracuje a cestuje: do Turecka,
Kataru, Pákistánu, Brazílie a dal�ích zemí,
z nich� øada má uzavøeny diplomatické
styky s USA, EU a samotnou Argentinou.
Za útok nebyl dosud nikdo potrestán.

NEKONVENÈNÍ DIALOG
V èervenci se v Berlínì se�li zástupci �i-
dovských a muslimských podnikatelù,
aby zahájili �nekonvenèní �idovsko-
muslimský dialog�. Jedná se o projekt
Ústøední rady nìmeckých �idù. V rámci
prvního setkání se se�li mladí obchodní-
ci a debatovali spolu o problému kultur-
ní identity a pracovního trhu. Setkání
moderovala reportérka nìmecké televi-
ze Shakuntala Banerjee. Pøedseda rady
Josef Schuster prohlásil, �e od schùzek
oèekává prolomení vzájemné nedùvìry,
pokles antisemitismu a islamofobie.
Pøí�tích setkání se mají úèastnit �idov�tí
a muslim�tí uèitelé, sportovci, studenti,
senioøi a zástupkynì �enských sdru�ení. 

JERUZALÉM V PAØÍ�I
Témìø 150 let neexistuje v Paøí�i ulice ani
námìstí pojmenované po Jeruzalému. Ve
druhé pùli 19. století byla pøi úpravách oko-
lí Justièního paláce zboøena øada domù
a zanikla také stará Jeruzalémská ulièka,
rue de Jérusalem, v ní� se tradiènì scházeli
poutníci po návratu ze Svaté zemì. Pøedsta-
vitelé Ústøední konzistoøe francouzských
�idù proto navrhli, aby v 17. obvodu
vzniklo Jeruzalémské námìstí. Nápad se
zalíbil starostce Anne Hidalgové: �V této
smutné dobì, kdy se vracejí rasistické a an-
tisemitské èiny, je nanejvý� dùle�ité obno-

vit stará pouta, která spojují Paøí� a �idov-
skou komunitu. Vá� návrh vìnovat jedno
námìstí Jeruzalému mi pøipadá velmi ro-
zumný, a je dobrý také proto, �e pøipomene
pøátelství a jednotu mezi Paøí�í a Státem Iz-
rael.� Plánuje se, �e námìstí vznikne u Ev-
ropského centra judaismu, které se nyní ve
francouzské metropoli buduje. 

STØEDOVÌKÝ HØBITOV
V BOLOGNI
V èervnu byla v �idovském muzeu v ital-
ské Bologni otevøena výstava, která pøed-
stavuje �perky a desítky zlatých, støíbr-
ných a bronzových artefaktù. V�echny
pøedmìty byly nalezeny v rámci archeo-
logického prùzkumu starého �idovského
høbitova na Via Orfeo. V letech 2012�
2014 zde odborníci nalezli na 408 hrobù
�en, mu�ù a dìtí, u nìkterých také zmínì-
né artefakty. Podle archivních dokladù
pozemek zakoupila roku 1393 �idovská
rodina Da Orvieto, poté se dostal do ma-
jetku místní �idovské obce, která ho vyu-
�ívala jako pohøebi�tì. Kdy� byli roku
1569 �idé z Bologni pape�ským pøíka-
zem vyhnáni, zaèal høbitov u�ívat klá�ter,
poté byl po staletí zapomenut a byl obje-
ven a� roku 2012 pøi stavebních pracích.
Archeologické nálezy potvrdily, �e se
jedná o dosud nejvìt�í støedovìké �idov-

ské pohøebi�tì v Itálii. Výstava nálezù po-
trvá do 6. ledna 2020.

PRVNÍ DRÚZSKÁ LETU�KA
Merach Kara ze severoizraelské vesnice
Dalijat al-Karmel se stala první drúzskou
letu�kou spoleènosti El Al. Úspìch, který
pro Merach Karu znamená splnìní dìt-
ského snu, je zároveò milníkem v integra-
ci drúzské men�iny do izraelské spoleè-
nosti. Aèkoli drúzové slou�í v izraelské
armádì a øada z nich má dobré spoleèen-
ské postavení, vy��í vzdìlání a pracovní
uplatnìní drúzských �en bývá spí�e vý-
jimkou. Dùvodem je tradice, dr�ící �eny
dál od vy��ího vzdìlávání. Bìhem pøijí-
macího øízení nové letu�ce pomohla zna-
lost arab�tiny, díky které mù�e snadno
komunikovat s arabskými pasa�éry.

VIRTUÁLNÍ ANNE FRANKOVÁ
Dne 12. èervna by se Anne Franková do�ila
90 let. K výroèí pøipravila spoleènost Goog-
le ve spolupráci s Muzeem Anne Frankové
v Amsterdamu stránky, na nich� lze vidìt
virtuální výstavu pøibli�ující prostøedí,
v nìm� �ila: obytný dùm stojící v moderní
zástavbì ze tøicátých let i dùm, v nìm� se
rodina ukrývala, dále fotografie rodiny, ka-
marádek, zachované pøedmìty. K vidìní je
i krátký domácí film se zábìrem, v nìm� se
Anne vyklání z okna, a prohlídka rekonstru-
ovaného bytu Frankových. Ten nyní slou�í
jako prostor pro umìlce, kteøí jsou ve svých
zemích z ideologických dùvodù pronásle-
dováni. Výstavu naleznete na adrese:
www.artsandculture.google.com/exhibit/ 
2AJCtLmxVrkeKA.                   (am, ztis.cz)
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Jeruzalémská ulièka v Paøí�i na litografii 
Theodora Hoffbauera, 1850.


