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TRYZNA KEVER AVOT
Záøijová tryzna v Terezínì k uctìní památky našich blízkých, zavraždìných
bìhem šoa, se bude konat v nedìli
22. záøí 2019 od 11 hodin. Objednávky
na dopravu, kterou zajišt’uje pražský rabinát, pøijímáme do 10. záøí na telefonním
èísle 224 800 849 nebo na e-mailové adrese rabinat@kehilaprag.cz. Sraz je 22. 9.
v 9.15 u hotelu Intercontinental, Paøížská 30, Praha 1.
Rabinát ŽOP
VELKÁ REKONSTRUKCE
Rekonstrukce Velké synagogy v Plzni by
mìla zaèít ještì koncem letošního roku.
Stavební firma je témìø vybraná a v souèasné dobì se èeká na doplnìní nìkterých
dokumentù. „Rádi bychom pøedali staveništì koncem záøí nebo zaèátkem øíjna,“
potvrdil pro plzeòské internetové noviny
QAP.CZ pøedseda plzeòské ŽO Jiøí Löwy.
Opravy unikátní stavby budou rozdìlené
do dvou èástí. „Výbìrové øízení je rozdìlené do dvou èástí. Jedna je stavební a druhá
restaurátorská. Základem stavební èástí je
rekonstrukce rabínského domu, kde zùstanou témìø jen obvodové zdi. V domì budou vestavìné i malé byty pro lektory. Jinak budou probíhat zejména restaurátorské
práce,“ vypoèítává Jiøí Löwy s tím, že pøímo v synagoze dojde napøíklad na výmalbu do pùvodního stavu a také na osazení
zrekonstruovaných lustrù. Rekonstrukce
potrvá zhruba dva roky, pro návštìvníky se
Velká synagoga uzavøe. Opravy vyjdou na
necelých sto milionù.
qap.cz
„ZAJÍMAVÁ SPOLEÈNOST“
Ostré a protichùdné reakce vyvolalo na
sociálních sítích zveøejnìní selfie pøedsedy krajnì pravicové DSSS Tomáše
Vandase s kantorem a èlenem Židovské
liberální unie Benjaminem Kurasem.
Fotografie vznikla na akci poøádané organizací Sdružení pøátel bílého heterosexuálního muže. Setkání na zámku
v Pøíèovech se konalo jako protipól festivalu Prague Pride. Mezi podporovatele
patøily nejrùznìjší organizace. Napøíklad
Raptor TV Žarka „Raptora“ Jovanovièe,
proruského novináøe s vazbami na Stranu
práv obèanù Zemanovci a nadstandartními vazbami na Okamurovu SPD. Raptor
také umožnil pøíznivcùm sledovat dìní
na místì. Dále Nadaèní fond Má vlast
Michala Semína nebo èasopis Milana
Vidláka Šifra, urèený tìm, „kdo ètou
mezi øádky“. V èasopise Šifra se lze napøíklad doèíst, že revoluce 1989 byla øízena z Moskvy, co chystá Bilderberg,
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nebo o výzkumech vyvracejících lidský
podíl na globálním oteplování.
Pøítomné spojují obavy o osud èeské
zemì a spoleènosti, kritika politiky EU,
vycházející opìt z rùzných východisek
a mající rùzné podoby od obecné nechuti po konkrétní systémové námitky. Dùležitým bodem, jak už z názvu sdružení
vyplývá, je pocit, že bílý heterosexuální
muž je ohrožen z nìkolika stran: imigrace a zrovnoprávnìní jiných etnik ho
ohrožují jako bìlocha – a gender teorie
a aktivisté jej ohrožují jakožto heterosexuála a muže.
Tak na jednom fóru shromáždili bývalý poradce prezidenta Klause Ladislav
Jakl, protimuslimský aktivista Martin
Konvièka, pplk. Ivan Kratochvíl ze spolku Èeskoslovenští vojáci v záloze za mír,
Ivo Gec ze Zemské domobrany nebo spisovatelka a bojovnice proti církevním
restitucím Lenka Procházková.
Mezi pøítomnými se objevila øada osob
s problematickou minulostí i pøítomností
– a ostatním nevadilo s nimi sedìt u jednoho stolu a fotografovat se s nimi: Sešli
se tu redaktoøi a pøispìvatelé dezinformaèních médií jako Svobodné rádio, Sputnik,
Raptor TV, Šifra, Rukojmí.cz a dalších.
Nehledì na otázku, zda a nakolik jsou propojené s prùmyslem tzv. ruských online
trollù, je jasné, že jsou to média šíøící konspiraèní teorie.
Mezi úèastníky byl proruský a prosrbský poslanec ÈSSD Jaroslav Foldyna,
úèastnící se akcí „Noèních vlkù“, proslavených tím, že jejich èlenem „nesmí
být ženy a homosexuálové“. Dále zde
byl napøíklad Michal Semín, èlen akce
D.O.S.T., který v èervnu kandidoval na
èlena Rady ÈTK. Vùèi jeho kandidatuøe
se ohradila ve svém prohlášení i FŽO
v ÈR, která kvùli Semínovu vyhranìnému antijudaismu apelovala na Poslaneckou snìmovnu, aby jej do této pozice
nevolila.

A v neposlední øadì pøedseda Dìlnické
strany sociální spravedlnosti, nástupkynì
soudnì zrušené DSS, Tomáš Vandas.
Tento bývalý funkcionáø antisemitské
SPR-RSÈ Miroslava Sládka proslul
zvláštì bìhem pochodù krajní pravice
proti vylouèeným lokalitám. Na akcích poøádaných DSSS bývá pravidelnì k vidìní
neonacistická symbolika a zaznívají rasistická a protiromská hesla, aniž by se od
tìchto incidentù strana distancovala.
V souèasnosti pùsobí pan Kuras jako kantor Židovské liberální unie a pro tuto organizaci vede šabatové bohoslužby. Z hlediska vìtšinové spoleènosti mùže být vnímán
jako „židovský duchovní“. Jeho pøítomnost na podobné akci mohou nacionalisté
jako Vandas podávat jako dùkaz, že oni
pøece nejsou xenofobní a netolerantní, jestliže se hrdì fotí se známým židovským autorem.
www.ztis (pro Rch kráceno)
PATNÁCTÁ EVROPSKÁ
MAKABIÁDA V BUDAPEŠTI
Letošní makabiády se zúèastnilo 12 reprezentantù ÈR ze židovských sportovních klubù Hakoach, SK Makabi Karlovy Vary, SK Maccabi Steinitz a SK
Maccabi Olomouc. První místo obsadily
USA se 155 medailemi (75 zlatých/43
støíbrných/37 bronzových), pøed Maïarskem se 100 medailemi (49/28/23)
a Nìmeckem se 101 medailí (41/30/30),
následovala Velká Británie s 83, Litva
s 62, Jihoafrická republika s 68 a na sedmém místì naše republika s 21 medailemi, pøed Švédskem, Francií, Švýcarskem nebo Itálií. Výsledek je velkým
úspìchem židovských sportovcù z ÈR.
jd
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Milí pøátelé,
u letopoètù, konèících vzestupnými
èíslicemi 8 a 9, i když ne ve všech, si
máme v hranicích bývalého Èeskoslovenska opravdu co pøipomínat, i když
v letech 1968 a 1969 sotva mùžeme
mluvit o vzestupu. Mùžete namítnout,
že „pražské jaro“ skonèilo už v srpnu
1968, ale s tím nemohu souhlasit.
Troufám si dokonce tvrdit, že v týdnu
od 21. do 27. srpna 1968 se Èeši
a Slováci ukázali v té nejlepší formì,
protože je nikdo nekontroloval. Události následujícího roku, zvláštì 21. srpen
1969, kdy se KSÈ cítila být povinována
potlaèit demonstrace proti sovìtské
okupaci vlastními
silami, tento portrét vážnì poškodily, protože už
byli Èechoslováci
pod kontrolou. Stateèný humor,
s nímž èelili sovìtské invazi, vyprchal
i z demonstrantù.
I tak však musím sám proti schématu kardinálního významu let konèících
na osmièku namítnout, že oproti jiným rokùm s osmièkou a devítkou na
konci je pomìr 50 : 50, což je málo.
I když to øíkám nerad, s hledáním
systému v èíslech letopoètu je to jako
s hledáním systému v loterii. Souvislost vidím spíše v tom, že každý nový
rok, bez ohledu na to, jakým èíslem
konèí, odhaluje skrytou tváø roku
pøedchozího, at’ horší nebo lepší.
V knize Kohelet (Kazatel) øíká král
Šalomoun, že všechno má svùj èas. Je
napøíklad doba, jež se vyznaèuje „snášením kamenù“, a oproti ní doba, kdy
se lidé zase zabývají „roznášením kamenù“, a tak podobnì. Èlovìk z toho
užuž pojme podezøení, že v tom je
skryto tajemství nìjakého objektivnì
daného systému, a kdyby byl chytrý,
mohl by své znalosti využít ke svému
prospìchu. Ale chyba lávky, Kohelet
to uzavøe tím, že naèasování je v každém konkrétním pøípadì v rukou Božích a na èlovìku je, aby to tak pøijímal. Podobnì øeší i palèivou otázku,
zda se lidský duch vrací po smrti
k Bohu, anebo èlovìk umøe jako každý jiný dobytek, nakrátko obdaøený
živou duší. I to je v rukou Božích,
øíká, ponìvadž jenom Bùh dokáže posoudit, co je pro daného èlovìka

vhodnìjší. To se týká všeho, naè upøeme svou pozornost, protože se zaèátek
a konec každé vìci vymyká naší evidenci a musíme si je domýšlet, èi spíše vymýšlet. Že si pøesto nedokážeme
dát pokoj a snažíme se získat kompletní pøedstavu o èemkoliv pomocí
logiky, výpoètù a fantazie, na tom nic
nemìní. I to je vùle Boží a také to nám
dal Bùh za zamìstnání, abychom se
tím trápili.
Pod sluncem není nic, o èem by se
dalo øíci, že to je nové a døíve to nebylo. Bylo to tak už pøedtím, a to, co je
nyní, opìt bude. V hebrejštinì se tento

momentálnímu obrazu, jak si on sám
sebe pøedstavuje, a ne jaký je.
Jestliže nepozná bázeò pøed Bohem,
protože jedinì ta je poèátkem moudrosti, nežije ve skuteènosti. Pražský
Maharal proto na øadì míst svých spisù naznaèuje, že èlovìk, žijící ve falešném svìtì svých pøedstav, je sám
svým zpùsobem neskuteèný. Pøinejmenším balancuje na hranì bytí a nicoty a Bùh ho mùže jen upozoròovat,
aby si to uvìdomil, až to bolí. Jenomže tou bolestí procitá ve skuteènosti.
Platí to pro každého èlovìka zvlášt’,
ale i pro celé národy a lidstvo, dokud
si nepøiznají, že
nevìdí ani to, co je
v jejich životì potká pøíští den, mìsíc, rok. Proto je
Roš hašana rovnìž
Dnem soudu.
Hned na prahu nového roku je tøeba si pøipustit, že stojíme pøed budoucností, již mùžeme ovlivnit jen
pøiznáním, kým jsme byli vloni. Pak
s vìdomím, pøed Kým stojíme, je
v našich silách si vyvolat v pamìti,
sepsat a podtrhnout, seèíst a pøiznat
všechno, zaè bychom se mìli stydìt
už døív. Tímto aktem je tešuva, návrat, tedy obnovení vztahu s Tím, jehož pøítomnost nám uniká vždycky,
když nebereme ohled na to, že JE.
Tehdy a jedinì tak získáme nazpìt
skuteèný svìt, skuteènost vlastní existence a budoucnost.
Prvního dne stvoøení øekl Bùh, buï
svìtlo, a to svìtlo bylo, aby je oddìlil
od tmy. Ve tmì je svìt pravdìpodobnì
stejný, jako když si ho mùžeme prohlédnout ve svìtle, ale bez svìtla z nìj
nic nevidíme, je nám skrytý. Proto
Kohelet, aèkoliv je mu jasné, že se
vnìjší osud moudrého èlovìka neliší
od osudu hlupáka, uznává pøednost
moudrého, protože moudrý èlovìk má
oèi v hlavì a blázen ve tmì chodí. Ale
jak už bylo øeèeno, poèátkem moudrosti je bázeò Boží, jenom a jedinì ta,
a tak je úplnì a jedinì na nás samých,
jestli si na sebe posvítíme.
Jestliže jsem nìco podobného psal
i døíve, tak mi to odpust’te, jak stárnu,
tak se èím dál èastìji opakuji.
S tím vám, milí pøátelé, pøeji dobrý
vstup do „nového“ roku 5780.
Váš rabín Efraim K. Sidon

DOPIS VRCHNÍHO RABÍNA
K NOVÉMU ROKU 5780
názor promítá i do pojmu chadaš, který obvykle chápeme jako nový. Ve
skuteènosti však znamená obnovený,
jako napøíklad termín roš chodeš, èesky nov. Každému je a bylo vždycky
jasné, že vidí sluncem osvìtlený srpek
nebeského tìlesa, které na nebi existuje od nepamìti. Jestliže ho mùžeme
radostnì vítat, jak my Židé èiníme,
nedìláme to proto, že bychom si mysleli, že v dobì, kdy se na tøi dny skryl
našim oèím, zanikl a musil být znovu
stvoøen. Ne, máme radost, že byl obnoven a díky Pánu Bohu je ještì poøád
na nebi.
Podobnì je tomu i v pøípadì speciálního roš chodeš sedmého mìsíce
tišri, kterému øíkáme roš hašana, zaèátek roku, ponìvadž pøi tom posouváme poslední èíslici v letopoètu od
stvoøení svìta, teï zrovna z devítky
na desítku. I pojem šana (rok) v sobì
nese stejné poselství, protože znamená opakovat. Roky se prostì opakují,
jako se obnovuje mìsíc a pøíroda. Veškerá zmìna, šinuj, spoèívá v opakování a v obnovì, nového pod sluncem
není nic. Vìci jsou, jak jsou, a Bùh je
obnovuje, aby si lidé všimli toho, že
jsou, jaké jsou. Èas nám na tom, co je,
odhaluje jako nové vše, co nám uniklo, leckdy s dùrazem, jenž vyráží
dech. Dùvody pro to jsou ale v èlovìku samém, protože mu brání pøedsudky, které si vytváøí ve snaze si modelovat svìt, sebe i Stvoøitele ke svému
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BOŽÍ JMÉNO (paršat Ree)
Pátá kniha Mošeho je též nazývaná Mišne tora, opakování nauky. Je pokládána
za Mošeho osobní komentáø k pøedchozím ètyøem knihám. Hned na úvod knihy
Dvarim se praví: „Ve ètyøicátém roce, jedenáctého mìsíce, prvního dne mìsíce,
zahájil Moše promluvu k synùm Jisraele
o všem tom, co mu pro nì pøikázal Hospodin. Na opaèné stranì Jardenu, v moavské zemi, poèal Moše vysvìtlovat tuto
nauku.“ Na úvod paršat Ree pøechází
k problematice, jež dobytím Svaté zemì
teprve vznikne. Až ji Izrael dobude, musí
„dát zaniknout jménùm bohù ze všech
možných míst“, kde jim sloužili jeho
pohanští pøedchùdci, a svého Boha
Hospodina vyhledávat „pouze na místì, které Hospodin, váš Bùh, vyvolil ze
všech vašich kmenù, kam vložil své
jméno! Tam, pøed tváøí Hospodina,
svého Boha, jezte a radujte se, vy
a vaše rodiny, ze všeho, èeho ses dopracoval a èím vám Hospodin, váš
Bùh, požehnal!“
Proto paršat Ree vrcholí pøíkazy, týkajícími se tøí svátkù, Pesachu, Šavuot
a Sukot, kdy je povinností se pøed tváøí
Hospodina ukázat. Protože až dosud, pøi
východu z Egypta, sídlilo dvanáct kmenù okolo svatostánku, jejich název regalim teprve nyní dostává smysl svátkù
poutních. Èteme-li pozornì, nemùže
nám uniknout, že ve 2M 23, k níž se náš
text váže, byl pojem tøí regalim vykládán
jako šloša peamim, tøikrát, bez vztahu
k použití nohy (regel). „Zachovávejte
všechno tak, jak jsem vám øekl, a jméno jiného božstva nepøipomínejte, at’ani nevyjde z tvých úst! Mnì však obìtuj tøikrát do
roka, tøikrát roènì do roka at’se každý tvùj
mužský ukáže pøed tváøí Pána…a at’vás
má tváø nevidí pøicházet s prázdnou!“ Mošeho opakování nauky o svìcení svátkù
v paršat Ree øeší problém, jak pøíkaz realizovat po dobytí Svaté zemì a vyvarovat se
pøitom pokušení sloužit Hospodinu na
místech prakticky pøístupnìjších, poskvrnìných modloslužbou. Už proto nyní
Moše pøikazuje je slavit „jen na místì, které Hospodin, tvùj Bùh, uèiní pøíbytkem
svého jména, èi které Hospodin, tvùj Bùh,
zvolí, aby tam uèinil pøíbytek svému jménu. Tøikráte do roka at’se každý tvùj mužský ukáže pøed tváøí Hospodina, tvého
Boha, na místì, které on zvolí, a at’se nikdo pøed tváøí Hospodina neukazuje
s prázdnou!“ V souvislosti s tím, že Hospodinova svatynì mùže být hodnì vzdále-

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Chrám.

na, mìní však Moše také zákaz pojídat
v táboøe maso z domácího dobytka, platný
pøi východu z Egypta v poušti, a povoluje
požívat tam nejen maso divoce žijících
zvíøat, ale i maso z domácího dobytka, který nebyl Bohu zasvìcen. S dobrovolnými
obìt’mi se však má ukázat pøed tváøí Hospodina jako døív.
Pøedevším to ale znamená, aby nepøicházel s prázdnou myslí a s prázdným srdcem. Aby dary, zasvìcené Božímu jménu,
byly výrazem jeho nitra a žehnal Božímu
jménu za jeho požehnání. Ve vztahu
k Bohu je to mnohem praktiètìjší než obìtovat naprázdno. Modlitba není teorie,
nýbrž praxe, tak jako studium Tóry a dobré
skutky. Proto je v této paraše tak dùraznì
proklamována Hospodinova pøítomnost
v jeho Jménu ve spojitosti s jeho tváøí, jak
je to to tøikrát obsaženo v knìžském požehnání ve 4M 6,22–27. Knìží jím vkládají
na syny Izraele Boží jméno tak, jako je
Bùh Izraele vkládá do svého pøíbytku, aby
jim odtamtud žehnal. „Necht’ti Hašem žehná a chrání tì. Necht’ ti Hašem osvìtlí
svou tváø a je ti milostiv. Necht’k tobì Hašem pozvedne svou tváø a dá ti mír. Tak

vloží mé jméno na syny Jisraele, a já jim
požehnám.“ Zobrazení tohoto setkání bylo
umístìno v nejsvìtìjší svatyni v podobì
dvojice cherubù, vyrùstajících ze zlatého
víka svaté schránky, obsahující dvì desky
zákona Desatera. Tak tomu je i na hoøe
Moria, kde se náš otec Avraham ukázal
s obìtí nejdražší, a Bùh se ukázal jemu.
„Avraham pak pojmenoval to místo ,Hospodin jire‘ (uvidí), a proto se dodnes øíká:
,Na té hoøe se Hospodin jerae (ukáže),‘“
(1M 22,14), což je vedle zmínky hory Moria právem považováno za poukaz na Jerušalajim, dìjištì tohoto setkání, místo budoucího Chrámu.
Pøíbytkem svatého jména, jež Svatý,
buï požehnán, umístil do své svatynì,
je i Jisrael, zápolící s Bohem a lidmi tváøí v tváø. Pøesto trvalo takøka pùl tisíciletí ode dne, kdy Moše pøikazoval Izraeli
vybudovat pøíbytek Božímu jménu na
místì, které Bùh zvolí, a ještì déle, než
synové Jisraele splnili slib svého otce
postavit Bohu, jenž se mu tam zjevil,
dùm. To, že zápas s Bohem a lidmi trvá
dodnes, kdy jediný chrám, který máme,
je v našich pøedstavách, èerpaných z literární a ústní tradice, je jen dokladem
toho, že je jeho pramenem ahava, láska,
vyplývající z Boží jedinosti. Jak je pøesvìdèivì øeèeno v modlitbì, pøedcházející ètení vyznání víry v Boží jedinost:
„Tys nás vybral ze všech národù a jazykù a nás jsi pravdou uèinil blízké svému
svatému jménu, abychom ti dìkovali
a s láskou chápali tvou jednotu.“
O pravdu (a fakticky s pravdou) musíme
zápasit nejen s druhými lidmi, ale i se sebou samými, a jediným dokladem, že jsme
na správné cestì, je sám život, kdy se setkává se souhlasem èlovìka, který si ji zvolil, a ostatních lidí (Pirke avot). Proto je
také mezi proklamací Jeruzaléma jako
centrálního bodu kultu a jeho nutnosti pøi
svìcení tøí regalim v paršat Ree nìkolik
nových pøíkazù, které s tím nesouvisejí jen
zdánlivì, napøíklad upuštìní od vymáhání
dluhù sedmého roku šmity. „Aby mezi tebou, když ti Hospodin žehná v zemi, kterou ti Hospodin dává, nebylo chudákù.
A to se stane jedinì, budeš-li poslušen hlasu Hospodina, zachovávaje tento pøíkaz,
aby byl konán! Dej mu, protože právì za
to bude tvùj Bùh žehnat tobì a veškerému
tvému dílu a všemu, na co sáhneš! A protože chudáci z tvé zemì nezaniknou, pøikazuji ti a pravím: Pro svého chudého bratra,
zchudlého ve své zemi, mìj vždycky ruku
otevøenou!“ Pravda vyrùstá ze zemì.
EFRAIM K. SIDON
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LIDSKÁ ODPOVÌDNOST
Nicavim (5M 29,9–30,2)
To, o èem vypráví naše paraša, mìlo dalekosáhlé dùsledky pro nás všechny:
Mojžíš obnovil Boží smlouvu.
Tóra zmiòuje tøi smlouvy, které Hospodin uèinil s lidmi: první v Berešit 9
s Noachem a skrze nìj s celým lidstvem.
Tuto smlouvu nazývám smlouvou solidarity. Obsahuje sedm pøíkazù, z nichž
nejvýznamnìjší je pøíkaz o posvátnosti
lidského života. Druhou smlouvu uzavøel
Bùh s Avrahamem a jeho potomky (Berešit 17). Avraham se díky ní stal otcem
nové víry, jež mìla pøinést požehnání celému lidstvu. Tøetí smlouva vznikla na
hoøe Sinaj, kde Mojžíš a shromáždìní
Židé vyslechli deset pøikázání a pøijali je.
Zmínìné tøi smlouvy navrhl Hospodin,
prùbìh jejich uzavøení se nicménì liší:
Noach nemusel souhlas nijak projevit,
staèilo, že pochopil, že nyní platí sedm
základních pravidel lidského chování. Od
Avrahama si Bùh vyžádal odpovìï –
a hodnì bolestivou. Na dùkaz pøijetí
smlouvy se nadále museli všichni muži
podrobit obøízce, jíž dodnes øíkáme brit
mila, èi dokonce jen brit (smlouva). Od
Izraelitù na Sinaji Hospodin žádal, aby ho
uznali jako jediného tvùrce a zákonodárce, a neoèekával nic menšího, než že
bude ovlivòovat veškeré aspekty jejich
životù. Na Sinaji se stalo ještì nìco: Hospodin chtìl vìdìt, zda budou Židé souhlasit, a tak øekl Mojžíšovi, aby lidem oznámil, oè se ve smlouvì jedná. Stalo se
a lidé smlouvu odsouhlasili, a to dokonce
tøikrát. Teprve poté vyslovil Hospodin
svých deset pøikázání. Svou vládu si Bùh
nevynutil silou, souhlasily s ní obì strany.
Sidra Nicavim, kterou èteme témìø na
konci roku, jde ještì o krok dál. Mojžíš,
zdánlivì z vlastní iniciativy, smlouvu obnovil se „všemi, kteøí dnes stojí pøed tváøí
Hospodina“, i s tím, „jemuž dnes není
dáno být zde dneska s námi“. Smlouva
pak byla obnovena ještì nìkolikrát, ale
poprvé právì v naší sidøe. Mojžíš vìdìl,
že základní podmínky židovské existence
se musejí pøesunout z Boží iniciativy na
lidskou. Jako by Izraelitùm krátce pøed
svou smrtí øekl: Hospodin vám pøedává
vládu. Dokud budete srdcem s ním, bude
on s vámi. Ale už nejste dìti, jste dospìlí.
Dospìlý má sice stále rodièe, ale jeho
vztah k nim je jiný, než když byl dítì.
Dospìlý zná bøímì odpovìdnosti a neèeká, až za nìj první krok uèiní nìkdo jiný.
(Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – záøí 2019 – elul 5779 / tišri 5780
Staronová synagoga
1. 9.
6. 9.
7. 9.

nedìle
pátek
sobota

13. 9.
14. 9.

pátek
sobota

20. 9.
21. 9.

pátek
sobota

22. 9.
27. 9.
28. 9.

nedìle
pátek
sobota

29. 9.

nedìle

30. 9.

1. 10.

2. 10.

2. den Roš chodeš elul
veèerní bohoslužba
19.19 hodin
ŠOFTIM 5M 16,18–21,9
hf: Iz 51,12–52,12
mincha perek 6
19.05 hodin
konec šabatu
20.25 hodin
veèerní bohoslužba
19.03 hodin
KI TECE 5M 21,10–25,19
hf: Iz 54,1–10
mincha perek
18.40 hodin
konec šabatu
20.08 hodin
veèerní bohoslužba
18.48 hodin
KI TAVO 5M 26,1–29,8
hf: Iz 60,1–22
mincha perek 3–4
18.20 hodin
konec šabatu
19.52 hodin
1. den slichot – v Terezínì se koná tryzna Kever avot
veèerní bohoslužba
18.32 hodin
NICAVIM 5M 29,9–30,20
hf: Iz 61,10–63,9
mincha perek 5–6
18.10 hodin
konec šabatu
19.37 hodin
ZECHOR BRIT

pøedveèer Roš hašana 5780
veèerní bohoslužba
18.28 hodin
pondìlí
1. den ROŠ HAŠANA 5780
9.00 hodin
troubení na šofar
11.00 hodin
mincha a tašlich
18.00 hodin
veèerní bohoslužba
19.32 hodin
úterý
2. den ROŠ HAŠANA 5780
9.00 hodin
troubení na šofar
11.00 hodin
mincha
18.00 hodin
konec svátku
19.30 hodin
støeda
pùst Gedalja
5.28–19.12 hodin
V sobotu a o svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 6. 9. v 19.19 hodin
a 20. 9. v 18.48 hodin.
Erev Roš ha-šana 29. 9. v 18.28; 30. 9. v 8.50 a v 19.32; 1. 10. v 8.50 hod.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Praha
Po dobu rekonstrukce Španìlské synagogy se bohoslužby konají v Maiselovì synagoze. Kabalat šabat každý pátek od 19.00 (letní èas) èi od 18.00 (zimní èas).
Erev Roš hašana 29. 9. v 19.00; 30. 9. šachrit v 10.00 a tašlich v 17.00 hodin.
(Více informací na str. 26.)

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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ZA NÁVRAT KRÁSY

Rozhovor s francúzskym filozofom Alainom Finkielkrautom
ALAIN LUC FINKIELKRAUT (1949) je francouzsko-židovský filosof a esejista, jehož rodièe pøežili koncentraèní tábor Osvìtim.
V souèasnosti pøednáší filosofii na prestižní
paøížské École polytechnique a moderuje
program francouzské rozhlasové stanice
France Culture. Je autorem øady knižních
a èasopiseckých publikací, novinových
èlánkù a esejù. V roce 2014 byl zvolený za
èlena Académie française. K jeho nejvýznamnìjším dílùm patøí La Défaite de la
pensée (1987), èesky Destrukce myšlení
(2005), kterou zaèíná jeho kritika „barbarství moderního svìta“. Èesky vyšly ještì
knihy Jedinì to je pøesné (2017); Co kdyby
láska nikdy neskonèila (2014) a Proslovy ve
Francouzské akademii (2017).
Letos na jaøe poskytl nezávislému nìmeckému týdeníku Junge Freiheit interview, ve kterém kladla otázky Eva-Maria
Michels a který byl publikován 31. kvìtna
2019 pod názvem Dumm und selbstmörderisch (Hloupý a sebevražedný). Pøetiskujeme ho ve slovenském pøekladu Jaro
Franeka.

Pán profesor Finkielkraut, varujete
pred rastúcim antisemitizmom. popíšte nám prosím tento problém.
Po apokalypse vyvolanej nacizmom
vládla všeobecná viera, že problém antisemitizmu je vyriešený. Teraz však prežíva v celej Európe renesanciu. Napríklad Malmö, tretie najväèšie švédske
mesto je – ako sa to povie nemecky? –
„judenrein“. Vo Francii opúšt’ajú Židia
viaceré obce „banlieue“, teda parížskeho predmestia, pretože sa v nich už necítia bezpeène.
Èo je príèinou?
Mnohí v tom vidia vzkriesenie európskeho antisemitizmu a veria, že s „populizmom“ sa vracajú tridsiate roky (minulého storoèia). Považujem to za omyl.
Tento antisemitizmus je nový fenomén,
ktorý súvisí s masovým prist’ahovalectvom – a to aj napriek tomu, že nie všetci prist’ahovalci z Magrebu, Sýrie, Turecka, alebo Afriky sú antisemiti. Súvisí
so zmenou demografickej štruktúry
obyvate¾stva – v tom, že antisemitizmus
sa stal v èastiach „banlieues“ kultúrnou
normou. Ale zo strachu, aby neboli stigmatizované skupiny obyvate¾stva, ktoré
sú zasiahnuté diskrimináciou, sa tento
problém dlho ignoroval a jednoducho sa

používala klasická schéma, pod¾a ktorej
jestvujú bieli páchatelia a Arabi, Rómovia, èernosi a Židia sú obete.
Ako sa prejavuje tento nový antisemitizmus?
Vyjadruje sa jazykom antirasizmu. Židia sú napadaní ako „rasisti“ a Izrael je
svojimi úhlavnými nepriate¾mi oznaèovaný ako kriminálny, rasistický štát,
ktorý Palestínèanom spôsobuje rovna-

A. Finkielkraut na veletrhu Svìt knihy 2019. Foto archiv.

ké krivdy, aké Židia zažívali do roku
1945. Pod¾a tohto tvrdenia Židia šíria
„smrte¾ný hriech“ povojnových èias –
rasizmus. To je základ, na ktorom stojí
aliancia militantného Islamu a k moci
sa derúcej ¾avice.
Je tento antisemitizmus podobný
tomu, ktorý hlásal Hitler a nacisti?
V žiadnom prípade. Nie celá ¾avicová
scéna je antisemitská, len èast’extrémnej
¾avice. Hitlerovský antisemitizmus bol
rasistický, rozde¾oval ¾udstvo do rás
a smeroval k vykynoženiu Židov. Na
rozdiel od toho sa ¾avica považuje za
obrancov humanizmu a ¾udstva vo všeobecnosti, a trpiaceho ¾udstva obzvlášt’.
V ich ponímaní sveta Židia poškodzujú
jednotu ¾udstva svojim „rasistickým“
správaním. Teda tento antisemitizmus je
odlišný od Hitlerovho a nevyvoláva pocity viny.
Nie je však výsledok pre Židov jeden
a ten istý?
Nie, vôbec nie. Keï ma nedávno napadli príslušníci hnutia žltých viest , tak mi
vodca útoèníkov oznámil, že som „kopa
sionistických sraèiek“, „rasista“ a „fašista“, a následne zvolal: „Francúzsko
patrí nám.“ Ukazoval pritom na kefíju
(palestínsku šatku). Tým chcel dat’najavo, že mám zmiznút’. Avšak vyhnanie
nie je to isté ako vykynoženie.

Dá sa odlíšit’antisemitizmus od antisionizmu?
Áno, dá sa. Dnešný antisionizmus najèastejšie obviòuje sionistov, teda Židov
z všemocnosti, že vytvorili mafiu, ktorá
riadi svetovú politiku a ktorú vïaka sionistickej lobby dokonca na slovo poslúcha aj USA. Tento antisionizmus znovu
oživil konšpiraèné antisemitské predstavy z poèiatku 20. storoèia. Po právnej
stránke je však antisionizmus t’ažko postihnute¾ný, pretože sa vydáva za antirasizmus. Výzvu k rasovej nenávisti môžete pred súdom ¾ahko žalovat’, avšak
žalovat’ niekoho za výzvu k nenávisti
proti rasizmu je právne dost’neefektívne.
Môže nežid niektoré kroky štátu Izrael kritizovat’, alebo je to antisionizmus, prípadne antisemitizmus?
Pochopite¾ne, že môže. Aj ja podporujem dvojštátne usporiadanie a bojujem
za neho už od roku 1981. Od roku 1996
som odporca a kritik Benjamina Netanjahua a som spoluúèastník ženevskej
mierovej iniciatívy. Oddávna tvrdím, že
Palestínèania majú právo žit’ bez izraelskej nadvlády. Takáto kritika sa mi vidí
byt’úplne legitímna. Avšak jestvuje rozdiel medzi kritikou politiky nejakého
štátu a spochybòovaním legitimity a samotného práva na existenciu toho štátu.
Kritika izraelskej politiky je všeobecne
rozšírená a to obzvlášt’ v Izraeli. Teda
spochybòovanie izraelskej politiky na
Západnom brehu Jordánu nie je antisionizmus, ale antisionizmom je spochybòovanie izraelského národného hnutia.
V Nemecku sa objavuje kritika tzv.
„transatlantikov“, ktorí každú kritiku Netanjahua oznaèia ako prejav
antisemitizmu alebo antisionizmu.
To je forma zastrašovania, voèi ktorej je
treba klást’odpor. Následne potom, ako
som bol napadnutý (príslušníkmi hnutia
žltých viest), som poskytol najvýznamnejším izraelským novinám Jediot Achronot
interview, v ktorom som povedal, že
moje sympatie pri budúcich vo¾bách patria generálovi Benny Gantzovi, ktorý je
vyzývate¾om Benjamina Netanjahua.
Nuž zdá sa, že momentálne ešte nie je
správny èas na uzavretie mieru s Palestínèanmi. Jednoducho preto nie, pretože
chýba partner, s ktorým by sa dalo komunikovat’. Pod¾a príkladu bývalého premiéra Ariela Šarona, ktorý dal v roku 2005
príkaz na stiahnutie armády a vypratanie
židovských sídiel v pásme Gazy, musia
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byt’Židia a Palestínèania oddelení. Nie
som uzrozumený s naivnými, aj keï nie
antisemitskými predstavami, ktoré pripisujú Izraelu zodpovednost’za všetko
zlé. Izraelèania nie sú žiadni dobyvatelia dychtiaci po cudzích územiach, žijú
však v strachu a obavách. Keï sa Izrael
stiahol z južného Libanonu, tak sa tam
etabloval Hizbollah. Keï sa stiahol
z Gazy, tak tam moc prevzal Hamas.
A keby sa teraz stiahol zo Západného
brehu, tak asi by sa aj tam dostal k moci
Hamas, pretože jeho konkurent Fatah je
v menšine. Pochopite¾ne, toto všetko
Izraelèanov znepokojuje, keïže ich
krajina je ve¾mi malá. Všetko toto, ako
aj t’ažkosti Palestínèanov spojené s vytvorením štátu pozostávajúceho z kúsku
územia na severe – Západného brehu
a z kúsku na juhu – Gazy, musí byt’zoh¾adnené. Preto požadujem od všetkých kritikov Izraela spravodlivý prístup a rešpektovanie komplexnosti
situácie.
Ako je to s pravicovým antisemitizmom, je už minulost’ou, alebo sa opätovne formuje?
Èo sa mi zdá, že sa stratilo, to je katolícky antisemitizmus. Avšak èo sa týka
ostatného – vidím vo Francúzsku vznikat’nový druh antisemitizmu. Je to spojenie Dieudonného a Alaina Sorala.
Myslíte komika afrického pôvodu
Dieudonné M´Bala M´Bala, ktorý
spolupracoval s bývalým príslušníkom Frontu National (FN) Alainom
Soralom, odsúdeným v apríli na rok
väzenia za popieranie holokaustu?
Áno. Obaja majú silný vplyv na sociálnych siet’ach, obzvlášt’v radoch odkultúrnenej mládeže. Sú medzi nimi aj
mnohí príslušníci hnutia žltých viest.
Nejedná sa tu však o renesanciu klasického antisemitizmu, ale o snahu zjednotit’Francúzsko pozostávajúce z bielych,
èiernych a Arabov proti Židom. Dieudonné napr. obviòoval Židov zo šírenia
AIDS v Afrike, z dominantného postavenia v obchode s otrokmi, z ktorého sa
mali obohacovat’viac ako ostatní. A na
Francúzskych Antilách mal enormný
úspech. Martinik a Guadeloupe sú na
najlepšej ceste stat’ sa antisemitskými
departmentmi. Alain Soral loví v rovnakom prostredí. Neviem, èi ho mám
oznaèit’ za ¾avièiara alebo pravièiara,
jedná sa tu o typ antisemitizmu jednoduchých ¾udí.

Približuje sa tým tento typ antisemitizmu verzii, ktorú hlásali nacisti?
Áno, ale napriek tomu to nezodpovedá
dnešnému antisemitizmu. Nedá sa tu
hovorit’o rasizme a o rasovej hierarchii,
keïže je tu snaha mobilizovat’ v prospech antisemitizmu èernošské obyvate¾stvo, ktoré bolo považované pod¾a rasovej typológie národného socializmu za
menejcenné.
Teda jedná sa tu o nieèo iné, ako afrocentrizmus, ktorý vo Francúzsku získava stúpencov?
Áno, toto je ïalší fenomén, ktorý zapadá do celkového vývoja a zároveò objasòuje úspech Dieudonného a Sorala:
Sme svedkami akéhosi zápasu obetí. Židom je vyèítané, že si prisvojujú všetko
utrpenie – heslom môže byt’šoa. Potomkovia niekdajších otrokov a národov,
ktoré boli kolonizované, sa dnes stavajú
nielen proti národom, ktoré profitovali
na obchode s otrokmi, alebo si podrobovali Afriku, ale aj proti Židom, ktorí
vzbudili voèi sebe súcit a ktorým sa podarilo získat’, predovšetkým z Nemecka,
odškodnenie. Táto sút’až obetí vedie tiež
k istému typu antisemitizmu.
Niekdajší Front National, teraz Rassemblement National (RN) sa prezentuje ako ochranca Židov. Ale oficiálne
židovské inštitúcie sú mu napriek
tomu nepriate¾ské. Je terajšia RN
protižidovská, tak ako to dlho bolo
v prípade FN?
Nie, roztržka medzi Marine Le Pen a jej
otcom je skutoèná a RN bezpochybne
nie je antisemitská. Oni (RN) ve¾mi radi
odsudzujú súèasné formy antisemitizmu, pretože sa týkajú islamu a prist’ahovalectva. Avšak nedôvera židovských
organizácií je opodstatnená. Po prvé
preto, lebo RN považuje Trumpa a Putina za politické vzory a Židia nemusia
mat’ chut’ podporovat’ týchto politikov.
Po druhé preto, lebo Židia nechcú pomáhat’rasizmu, aby sa chránili pred antisemitizmom.
V Nemecku sa oficiálne židovské organizácie otvorene vyslovujú v prospech masového moslimského prist’ahovalectva
a aj vecnú kritiku tohto ich postoja odmietajú ako antisemitskú a rasistickú.
Postoj týchto organizácií sa môže zdat’
ako ve¾korysý, v skutoènosti je však
hlúpy a samovražedný. Pretože takéto
správanie môže nepriate¾stvo voèi Ži-

dom len podporit’. Rozhodne nie som
voèi týmto postojom zhovievavý. Súèast’ou morálky je aj jasné poznanie
vecí. Tieto naivné postoje nezasiahli len
židovské organizácie, ale aj oficiálnu
katolícku cirkev a protestantské inštitúcie. Pápež František dokonca obhajoval
posilnenie prist’ahovalectva, bol za presadenie UN-paktu o migrácii a za uvo¾nenie kritérií pre prijatie migrantov.
Netrápila ho otázka, èi krest’ania v Európe ostanú väèšinou. Bez mihnutia oka
sa podpísal pod zánik Európy, akú sme
poznali.
Budúcnost’Európy vidíte v èiernych
farbách?
Je to otázka èísiel. Ak sa podarí prist’ahovalectvo spomalit’a ohranièit’na rozumnú mieru, tak integrácia prist’ahovalcov je možná a civilizácia môže
prežit’. Ale ak bude aktuálny vývoj pokraèovat’, tak je budúcnost’Európy otázna. Mám dojem, že európske národy sú
si vedomé situácie a chcú prežit’ako Európania a ako príslušníci rôznych národných štátov. Majú však obavy, že Európska únia má iné starosti, ako zachovanie
európskej civilizácie, aj keï by to vlastne malo byt’jej prioritou.
Vidíte v konflikte medzi prezidentom
Macronom a hnutím žltých viest zárodky budúcej revolúcie?
Nie, v tomto prípade sa jedná o dôstojnost’malých ¾udí z okraja provincií. Vytiahli si žlté vesty, aby ukázali, že jestvujú, pretože sociológovia a novinári ich
doposia¾ ignorovali. Pre týchto totiž jestvuje len Francúzsko pozostávajúce z urbánných oblastí a ich predmestí. Toto
Francúzsko ¾udí stojacich na okraji je stále viac odkultúrnené a následne schopné
prijímat’ najabsurdnejšiu propagandu,
sprisahanecké teórie a antisemitizmus.
Dovolil by som si dokonca tvrdit’, že kríza hnutia žltých viest je krízou krásy.
Ako to myslíte?
Z nášho sveta mizne krása, všetko je stále
škaredšie kvôli industrializácii krajiny,
zjednocovaniu nákupných stredísk a sídlisk na okrajoch miest, ktoré sú budované
bez oh¾adu na estetické a etické kritéria.
¼udia žijúci v tomto prostredí sú vo svojom vnútri poškodzovaní jeho škaredost’ou. Svedèí o tom ich zúfalé volanie o pomoc, aj keï ho otvorene nevyslovujú.
Preto sa zasadzujem nie len za ochranu
európskej civilizácie, ale aj za návrat krásy.
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ORFEUS A OSAMÌNÍ

støední školy. Práce nese název Orfeus
se zvíøaty a byla malována temperou
na omítku. V centru malby jede OrfeO malíøce Anitì Rée, èlence Hamburské secese
us na antilopì a svùj žal nad ztrátou
Pøed lety jsem nìkde zahlédl repro- belista, kde se seznámila s díly Paul Eurydiky vyjadøuje zpìvem a hrou na
dukci obrazu s portrétem záhadné, Cézanna. V letech 1912–13 pobývala lyru. Kolem se v oblouku pohybuje
osamocené, do sebe uzavøené ženy. v Paøíži, kde krátce navštìvovala rus- øada zvíøat, od domácích, pøes divoká
S jednou rukou podpírajíaž po exotická, která vycí hlavu a druhou pøekøítváøejí v rytmu zpìvu
ženou pøes prsa, s hluboa hry pohyblivý a harmokýma oèima vyzaøujícíma
nický vír. Práce symbolibolest a melancholií prozuje toleranci a soužití
stoupený smutek. Netušil
bez násilí v dobì, kdy je
jsem, kdo je žena na obuž øada lidí napadána pro
razu, kdo je autorem prásvùj pùvod a své názory.
ce. Nìkolikrát se mi však
Malba byla také hned,
zcela bez souvislostí
ještì pøed nástupem návynoøil v mysli. Loòského
rodních socialistù k moci,
roku jsem navštívil Hamoznaèena za degenerovaburk a zašel také do tamní
nou a v roce 1937 byla
Kunsthalle a v galerijním
zamalována. Restaurováknihkupectví jsem hned
na a obnovena byla v leobjevil knihu, z jejíž obáltech 1987–1989. Roku
ky na mì hledìl výše zmí1931 si triptych objednanìný portrét. Byla to mola protestantská církev
nografie malíøky, pro mne
v Hamburku do kostela
do té doby neznámé, Anity
sv. Angsgara a v hamburRée, a obraz je jejím autoských nacionálnìsocialisportrétem z roku 1930.
tických novinách se náAnita Rée se narodila
slednì proti Anitì Rée
Autoportrét, 1930.
9. února roku 1883
spustila zuøivá kampaò:
v Hamburku. Otec Eduard Israel Rée kou soukromou akademii. Zde se se- Žid nemùže, byt’protestant, malovat
pocházel ze staré obchodnické ham- známila s èeskou, témìø zapomenutou, obraz pro køest’anský kostel. Církev
burské rodiny a byl židovské víry, ma- expresionistickou malíøkou Marií Ga- již namalované práce do kostela neuminka Klára, rozená Hahn-Cohen, se limberti-Provázkovou. V roce 1919 se místila a uschovala je v jiném kostele,
narodila ve Venezuele a byla katolic- stala zakládající èlenkou skupiny Ham- kde byly 25. 7. 1943 znièeny pøi nále-

Orfeus se zvíøaty, nástìnná malba, 1930.

kého vyznání; její pøedkové byli zèásti židovské víry a zèásti venezuelští
domorodci. Anitu a její sestru Emilii
nechali rodièe pokøtít u protestantù.
Navštìvovala soukromou školu hamburského impresionisty Arthura Sie-

burská secese. V letech 1922–1925 pobývala v Positanu v italské Kampánii.
ORFEUS SE ZVÍØATY
V roce 1930 vytvoøila monumentální
nástìnnou malbu pro tìlocviènu dívèí

tu. Dvacátého prvního kvìtna roku
1932 sepsala Anita Rée závìt’a v létì
se odstìhovala na ostrov Sylt ve Frísku. V bøeznu roku 1933 byla zahájena 12. výstava Hamburské secese, na
které byla zastoupena svými obrazy,
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pøíkaz øíšského ministerstva propagandy však po nìkolika dnech výstavu uzavøel. Dvanáctého prosince
téhož roku malíøka ukonèila svùj život.

Øímanka na zlatém pozadí, 1922–1925.

BÍLÉ OØEŠÁKY
Její rané práce jsou ovlivnìny dílem
Paul Cézanna, pozdìji Mattissem
a kubismem, expresionismem a nakonec novou vìcností. Vždy
se však pohybují v hranicích tradice – moderna.
Maluje øadu portrétù rùzných žen a dìtí a svých
autoportrétù. Všechny
spojuje tíživé osamocení,
zádumèivost. Tváøe bez
úsmìvu, èasto se sklopeným zrakem èi s oèima
míøícíma kamsi mimo,
není na co se dívat, kolem
se prostírá jen beznadìj.
Asi její nejpozoruhodnìjší práce vznikly bìhem
pobytu v Kalábrii v letech 1922–1925. Obrazy
malých mìsteèek a Positana, skoro vždy jakoby
opuštìné a bez lidí.
Obraz Bílé oøešáky
bez viditelných tahù štìtce, malovaný hladkým nanášením barev, bílé
šedé, svìtle hnìdé a béžové, evokuje
sít’ nebo labyrint. Dùm bez známek
života, zèásti obehnaný zdí a zèásti
obtoèený elegantnì vykrouženým
mostem; dùm, na který jsou pøilepené schody, které nikam nevedou,
opøený opuštìný žebøík, nìkterá
okna zabednìná, jiná jako zející
otvory, pouze v jednom z nich známka života, malý truhlík s drobnou ze-

lenou rostlinou. A kolem dokola
stromy s vìtvemi bez listí, oøešáky,
které jako jemné vlákno pavuèiny

Portrét Dorothy Tillmannové, 1927.

rostlinky v truhlíku žádný náznak života. Pustina, ale útìšná, bez zloby
a agrese.
V díle Anity Rée se neobjevují žádná židovská témata. V její rodinì se

Selka Lionarda, 1921.

polapily dùm do své sítì. Za mostem
malá kaplièka se soškou zapomenuté
tam madonky a pøed ní strom na kaplièku se nebezpeènì naklánìjící. Za

prolínala tøi hlavní evropská náboženství okoøenìná i èásteènì venezuelskými pøedky. Jako dívka zažila témìø
idylickou dobu pøelomu dvou století
a jako mladá žena poznala hrùzy první svìtové
války. Ve støedním vìku
se aktivnì podílela na neuvìøitelném kvasu kulturního života Výmarské republiky, na jeho konci
dobrovolnì odešla. Pøedcházelo tomu pronásledování a výpady v tisku pro
její pùvod, její evangelická konfese jí nebyla nic
platná. Svým dílem vyjádøila samotu, odcizení.
Pochopila, že i když je
èlovìk zdánlivì obklopen
rájem, sám do nìho nepatøí, dokud se nenauèí
vnímat druhého a nepochopí, že každý èlovìk je
Bílé oøešáky, 1922–1925.
živý tvor a že život je to
tušenou silnièkou, za hradbou stro- nejcennìjší, co na tomto svìtì má.
mù další opuštìné domy. Krom malé Vìdìla to, a pøesto se toho nejcennìjšího dobrovolnì vzdala, protože v pozemské iluzi ráje pro ni nezbylo žádné
místo.
JAN PLACÁK

Zbloudilá ovce v zasnìžených dunách, 1932.

(Anite Rée Retrospektive, Hamburger
Kunsthalle 2017–2018, Prestel Verlag; Bruhns Maike: Anita Rée Das
Werk, Hamburger Kunsthalle, Prestel,
2018.)
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Josef Škvorecký

MÙJ STRÝÈEK KOHN
Mùj strýèek Kohn byl boháè a v životì
mu pøálo štìstí. Mìl auto, tatru Hadimršku, a jezdíval k nám skoro každý týden,
protože mìl rád mého otce. Chodili jsme
mu s otcem naproti a obyèejnì jsme ho
potkali hodnì za mìstem, když už bylo
tma, a on nás ve svìtle reflektorù vždycky
snadno poznal. Nejdøív se na obzoru ukázalo svìtlo, pøejelo rychle po nebi, jak se
na druhé stranì pod høebenem kopce silnice zatáèela, a pak nás chytilo do bílého
kužele a drželo nás jako v hrsti. Byl jsem
vždycky úplnì oslepený a ani jsem dobøe
nevidìl na tetu, když mì líbala mìkkou
a sametovou pusou a strkala mi do ruky
pytlík s bonbóny. Pusa jí vždycky vonìla,
protože ji mìla silnì namalovanou.
Ani to nemìla zapotøebí, protože byla
tak jako tak velmi hezká. Ale takhle byla
ještì hezèí. Bylo jí o dvacet míò než strýci
Kohnovi, byla veselá a do fotbalu ještì
vìtší blázen než on. Jednou mì vzali na
mezinárodní zápas do Prahy a teta tam
udìlala scénu, protože soudce naøídil nespravedlivou jedenáctku proti Spartì,
a ona praštila nìjakého cizince deštníkem
pøes hlavu, protože z toho mìl radost.
Sebrala nás tenkrát policie, ale hned nás
zase pustili, jenže to strýèka asi nìco stálo.
Strýèek byl lanaø. Patøil mu v Praze
velký automat, ale byl tak líný, že automat pronajal a dìlal soukromníka. A tak,
aby nemìl dlouhou chvíli, lanaøil. Odpoledne sedával v kavárnì Paøíž, èetl cizí
noviny, kouøil ze zlaté špièky a prodával
a kupoval hráèe od jiných lanaøù. Mìl rád
židovské anekdoty, ponìvadž byl žid.
A rád lidem vyvádìl drobné zlomyslnosti,
jako že jim nabízel gumové bonbónové
atrapy, na kterých si èlovìk mohl vylomit
zub, nebo cigarety s prskavkami uvnitø,
které zaèaly sršet pod nosem, když byla
cigareta do poloviny vykouøená. Nebo se
objevil s blýskavým odznakem na klopì,
a když se ho nìkdo zeptal, co to má, strèil
mu klopu k oblièeji a pak mu støíkl do oblièeje vodu, protože odznak mìl zespodu
gumový mìchýøek, a když se mìchýøek
zmáèkl, voda vystøíkla odznakem ven.
Tetièce bylo šestnáct, když se seznámila se strýcem, a chodili spolu pìt let. Dìda
jim nechtìl dovolit, aby se vzali. Dìda byl
antisemita a strýèek byl žid. Teta se s ním
scházela tajnì za mìstem a jezdili autem
do Prahy, aby je nikdo nevidìl, a veèer ji

strýèek vozil z Prahy domù. Ale jednou
jim na zpáteèní cestì zhasl motor a teta
pøišla domù pozdì. Dìda už dlouho tušil,
co se dìje, a tak na tetu uhodil. Tetièka se
pøiznala a dìda ji spráskal øemenem, aèkoliv byla už plnoletá. Ale nebyla by si
strýce nikdy vzala, kdyby jí to dìda nebyl
dovolil. Byla dobøe vychovaná, jenže nebyla dobøe vychovaná natolik, aby se
strýcem vùbec pøestala chodit.
Že jí to dìda nakonec dovolil, to byla
zásluha mého otce. Tetièka byla zamìstnaná jako stenotypistka v otcovì bance
a z práce chodila vždycky okolo nás. Mìli
jsme nahoøe v podkroví pokojíèek, kde
nikdo nebydlel, a ten jim otec pùjèil, aby
se mìli kde scházet, když jí dìda naøídil,
že musí být každý den v šest doma, takže
do Prahy a zpátky to nešlo stihnout ani
autem. Strýèek Kohn pak nechával tatru
v lese za mìstem a chodil k nám zadem
pøes pole a okolo sluneènic až k zadní
brance. Tetièka chodila pøedem a slyšel
jsem ji vždycky cupitat po døevìných
schodech nahoru. Tam pak spolu byli zticha. Tak to dìlali asi rok, protože dìda
jim poøád nechtìl dovolit, aby se vzali.
Pochopitelnì že o tetièku byl zájem;
byla hezká jako všechny dívky z matèiny
strany. Ale když se rozneslo, že dìlá milenku nìjakému bohatému židovi z Prahy,
nechávali ji všichni pomalu být, až na
jednoho, Alberta Kudrnu, který studoval
medicínu a zkoušel to i pak, jak mohl,
s kvìtinami, a když to nešlo s kvìtinami,
zaèal vyhrožovat, že se zabije, a tetièka
z toho byla vždycky celá vydìšená, ale on
to nikdy neudìlal. Nakonec vyèenichal,
že se schází se strýcem Kohnem u nás,
a napsal o tom dìdovi anonymní dopis.
Kudrna byl sketa, co nemohl mít sám, kazil aspoò druhým. Za války se dal k Vlajce
a studoval v Rajchu, potom se seznámil
s dr. Teunerem a chtìl prý zorganizovat
nìjakou èeskou SS divizi, ale ta se nikdy
nesešla, a tak ho poslali s nìjakou obyèejnou esesáckou divizí na východní frontu
a odtamtud se nevrátil.
Dìda si poèíhal na strýèka Kohna mezi
sluneènicemi, a když se strýèek vracel veèer k lesu, kde mìl schované auto, vyskoèil na nìho, popadl ho za krk a zaèal øvát:
„Ty žide smradlavá, já tì uškrtím!“ Možná že by ho byl opravdu uškrtil, nebýt
toho, že se mùj otec právì holil v koupel-

nì, odkud bylo vidìt ke sluneènicím,
a když uslyšel køik, vybìhl ven, tak jak
byl, a odtrhl je od sebe.
Koukal jsem se oknem z kuchynì a vidìl jsem, jak si strýèek Kohn ohmatává
krk a je celý rudý a zpocený a dìda je
taky celý rudý a bílé vousy mu svítí v oblièeji jako vousy z vaty svatému Mikulášovi. Otec rozkládal rukama, v jedné držel namydlenou štìtku, a pak všichni tøi
odešli polní cestou mezi obilím pomalu
k lesu, strýèek Kohn v švestkovì modrém
módním gabardénu, otec v pruhované košili bez límeèku a dìda v mysliveckém
klobouku se štìtkou. Slunce se jim opíralo do zad, protože byl už veèer, a zmizeli
mi daleko v polích v zákrutu cesty.
Nìjaký èas ještì dìda vzdoroval, a pak
najednou byla svatba. Byla v Praze, v hotelu Paøíž, pøejedl jsem se na ní svatebního dortu a bylo mi špatnì, takže jsem ze
svatby mnoho nemìl. Tetièka mìla béžový kostým a vypadala velice hezky, protože byla taky velmi mladá. Strýc Kohn
mìl v klopì velikou gardénii a vypadal
velmi vyžile.
Velký hrdina strýc asi nebyl. Jednou
jsme s ním a s otcem byli v nìjaké restauraci v Praze a vedle nás u stolu sedìla parta lidí s prušácky ostøíhanýma hlavama.
Dávali si do nosu a za chvíli se opili. Bylo
to na jaøe, v šestatøicátém roce, asi tøi mìsíce po svatbì. Strýc byl nervózní a otcem
to taky škubalo, toho jsem si všiml, aèkoliv jsem tomu mnoho nerozumìl.
Buršáci zaèali zpívat „Fest steht und
treu die Wacht am Rhein“. Vidìl jsem, že
strýc je èím dál tím nervóznìjší. Jeden
buršák si nás všiml, poznal, že strýc je
žid, a když na chvíli pøestali zpívat, zaøval: „Es lebe Adolf Hitler!“ a kouknul se
po nás po oèku, co tomu budeme øíkat.
Vidìl jsem, že strýc Kohn rudne a potí se.
Nerozumìl jsem tomu. Buršáci zase zpívali nìjakou píseò a ten, co si všiml, že je
strýèek žid, zaøval zase, když skonèili:
„Die Juden raus!“ Strýèek Kohn vstal
a pøistoupil k nìmu celý rudý a øekl:
„Mein Herr – ,“ ale dále se nedostal, protože buršák se rozøehtal, strèil do strýèka,
strýèek se zapotácel a žuchnul sebou
zpátky do židle. „Die Juden raus!“ zaøval
buršák znovu, ale mùj otec po nìm skoèil
a jednu mu trhnul. Buršákovi vypadlo
nìco z úst, což byl, jak se potom ukázalo,
falešný chrup, a on zaèal rozèilenì šišlat.
Ostatní buršáci se zvedli jako jeden muž
a hnali se po otci. Strýèek Kohn mì popadl za ruku a utekl se mnou ven. Na chodníku zaèal køièet: „Policie!“, za rohem se
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ukázal strážník a strýèek ho poslal dovnitø.
Otce odvedli na policii s buršáky, ale strýèek šel za ním a hned ho zas pustili.
Strýèek mìl v Praze èinžák a v nìm veliký osmipokojový byt. Ve dvou pokojích
bydlela ale jeho sestra, svobodná ženská,
o patnáct let mladší než on. Nosila krátké
èerné vlasy jako muž a obyèejnì chodila
v pánských kalhotách. Strýèek o ní øíkal,
že je to èerná ovce rodiny. Byla komunistka a èasto ji sebrala policie, protože
tropila výtržnosti pøi demonstracích. Ale
pokaždé ji zas pustili.
Když jsem byl jednou u strýce na návštìvì, pozvala mì do svého pokoje. Byl
u ní nìjaký pán v bílé košili, který vypadal, jako kdyby pøišel z tenisu, mìl bílé
zuby a poøád se smál. Teta kouøila fialovou cigaretu z pùlmetrové špièky, øíkala
mu Julínku a nalila mi
víno do sklenice. Pak
mi on øekl: „Bobeèku,
èímpak budeš?“
Øekl jsem, že bankovním øeditelem.
„Jenže bude revoluce,“ øekla ona, „a tebe,
buržoustku, zlikvidujou.“
Dívala se na mì upøenì, èernýma oèima, a já
dostal strach a nevìdìl
jsem, co slovo zlikvidovat znamená, ale nezeptal jsem se, protože
jsem se bál. A tu pán
v bílé košili øekl:
„Ale no tak, Pavlo,”
a obrátil se ke mnì a povídal: „Tak ty chceš být
bankovním øeditelem,
mladíku?“
„Ne,“ øekl jsem a díval jsem se ustrašenì na
nìho.
„Potápìèem,“
øekl jsem, a pán v bílé košili se dal do
smíchu a øekl: „Tak to je nìco jiného. To
je poctivé zamìstnání,“ a smál se na mì
a poklepal tetì se smíchem na rameno
a teta se taky trochu usmála a já už jsem
se nebál, když se ten pán zaèal smát.
Když pøišel Hitler, utekla teta Pavla za
hranice a už jsme o ní nikdy neslyšeli. Po
válce se nevrátila.
Strýèek mìl starého jezevèíka, který
byl tìžce nemocný s oèima, ale strýèek ho
dal operovat ve Vídni v psím sanatoriu
a pejsek se uzdravil. Chodíval po tlustých
kobercích z pokoje do pokoje, našlapával
køivýma nožièkama, pokyvoval hlavou

a dýchal. Ke každému pøišel, oèichal ho
a podíval se mu pøitom do oèí, jako kdyby chtìl požádat o radu. Kdo mu dal bonbón nebo kus salámu, byl jeho; chleba nežral. Spal vždycky na polštáøi pøed krbem
a nikdy nikdo ho neslyšel štìkat. Myslel
jsem si vždycky, že je nìmý.
Zaèátkem bøezna, tøi roky po svatbì, dostal strýèek Kohn najednou zápal plic.
Ležel v ložnici a byla u nìj teta a já sedìl
s otcem v pokoji a dívali jsme se, jak dovnitø vezou kyslíkovou bombu. Ještì než
umøel, dostala zápal plic i tetièka. Strýèek
umøel, a tøetí den po jeho smrti zaèala tetièka tìžce dýchat. Máti sedìla u její postele, já jsem stál v nohách a díval jsem se
na otce, který stál za mátí a po tváøích se
mu kutálely slzy. Tetièka taky plakala

svítil mìsíc, do pokoje, kde ležela mrtvá
tetièka. Mìsíc svítil na koberec pøed postelí a na nìm ležel jezevèík a naøíkal.
Naøíkal a naøíkal a já si k nìmu sedl na
bobek a zaèal jsem ho hladit po hlavì, ale
pejsek naøíkal a vzlykal. Hladil jsem ho
po krátkých hladkých chloupkách na
malé hlavì a pejsek naøíkal, a pak najednou vzlykl a zùstal ležet. Cítil jsem, že mi
pod rukou rychle tuhne. Umøel.
Na toho vzlykajícího pejska jsem potom,
v letech, která následovala, èasto vzpomínal. Nevím ani proè. Druhý den bylo patnáctého bøezna a do Prahy pøijeli Nìmci.
Když strýèka a tetièku spalovali v krematoriu, bylo už na pohøbu jenom nìkolik
málo lidí, teta Pavla byla za hranicemi
a byt zabralo gestapo.
A já jsem poøád slyšel
to tetièèino smutné volání: „Pavle! Pavle!“
a vìdìl jsem, že je to
všechno
navždycky
pryè.
* * *

a øíkala tiše a nešt’astnì: „Pavle! Pavle!”
Tak se strýèek jmenoval. Pak pøinesli
bombu a potom zemøela. Plakal jsem
taky, ale nejvíc plakal otec. Nikdy jsem
ho neslyšel tak plakat.
V noci zaèal jezevèík výt. Spali jsme
s otcem v hostinském pokoji, protože teta
zemøela veèer a otec chtìl ráno zaøídit pohøeb. Jezevèík vyl a v bytì se to strašidelnì rozléhalo. Cítil jsem, že otec nespí.
Najednou vstal z postele a zaèal si oblékat
župan.
„Kam jdeš, tati?“ zeptal jsem se ho.
„Jen lež,“ øekl otec, ale já vylezl z postele a šli jsme s otcem pøes halu, kam

Víme-li nìco o svìtì,
který v Èechách v mnohém pøestal existovat
v roce 1939 a pak témìø
definitivnì v roce 1948,
tak, že ho pøes jeho postupné znièení mùžeme
vnímat a cítit jako souèást vlastního života,
pak za to v mnohém
vdìèíme Josefu Škvoreckému. Zejména jeho
povídky a romány, odehrávající se na sklonku
první republiky, za okupace a v prvních pováleèných letech (ale které
to vlastnì doopravdy
Kresba Jiøí Stach.
nejsou), tvoøí elegii, která kupodivu není základnì smutná ani depresivní a která dává tomu èasu, svìtu
i lidem možnost žít dál. Zastavuje se èas,
a to zastavení propùjèuje pøíbìhùm jakousi vìènost, která zùstává, i když všechno kolem pomíjí. I o souboru povídek
Sedmiramenný svícen, vydaném roku
1964 a vìnovaném osudu Židù z malého
mìsta, jak ho vidìl a vnímal dospívající
chlapec, to platí. Vzhledem k tomu, že ve
vìtšinì pøípadù jejich pøíbìhy nemají
žádné pokraèování, snad ještì víc. Povídka Mùj strýèek Kohn, napsaná v roce
1957, je jednou z nich. Její autor by se letos 27. záøí dožil 95 let.
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DÌJINY MÁME V KRVI
Rozhovor s neurologem profesorem Ivanem Rektorem
Prof. MUDr. IVAN REKTOR, CSc., se narodil roku 1948 v Levoèi. Od patnácti let žije
v Brnì, kde absolvoval lékaøská studia.
Jako neurolog pùsobil v nemocnici
v Uherském Hradišti a v Brnì, od roku
1984 provádìl experimentální výzkum
epilepsie v CNRS v Gif sur Yvette ve Francii; ve výzkumu pokraèoval v letech
1990–1992 na pracovišti chirurgie epilepsie v Hôpital Ste Anne v Paøíži a souèasnì
vyuèoval na Université Paris VII.
Po návratu založil v Brnì Centrum pro
epilepsie a Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus a stal se pøednostou neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Roku 1993 získal
profesuru neurologie na Masarykovì univerzitì. V letech 2006–2012 pùsobil jako
prorektor pro rozvoj. Je èlenem øady èeských a mezinárodních vìdeckých spoleèností, organizuje národní i mezinárodní
odborné konference, roku 2010 byl jako
první èeský neurolog zvolen èlenem korespondentem Americké neurologické asociace. Od roku 2013 je vedoucím Centra
neurovìd a koordinátorem programu Výzkum mozku a mysli Støedoevropského
technologického institutu (CEITEC)
v Brnì. Knižnì vyšly jeho úvodníky, jimiž
pøispívá do èasopisu Neurologie v praxi:
Neuroeseje a Neurominiatury.

ci, ve které zahynula vyèerpáním spousta
lidí vèetnì Jana Švermy. Na osvobozené
území se dostali v bøeznu nebo dubnu
1945. Otcovi rodièe a celá širší rodina zahynuli v koncentraèních táborech, maminèina sestra s manželem a jedenáctiletou
dcerou a mnoho dalších pøíbuzných také.

Pane profesore, doèetla jsem se, že pocházíte z židovské rodiny z Levoèe a že
rodièe za války bojovali jako partyzáni.
Ano, mùj otec Leonard Rektor byl lékaø,
neuropsychiatr, pozdìji psychiatr. Patøil
k Židùm, kteøí byli jako hospodáøsky nepostradatelní vyjmuti z transportù, kromì lékaøù to bývali inženýøi, lékárníci… Pocházel ze Slezska, z Nového Bohumína, za
války se ocitl bez státního obèanství, ale žil
se svou ženou, tedy s mou maminkou,
v Levoèi. Když vypuklo povstání, pøidali
se k nìmu, odešli do hor. Pøesnì øeèeno:
pro otce se partyzánská skupina, která potøebovala lékaøe, vrátila a vyzvedla ho ve
vesnici Olšavica, aby se k nim pøidal jako
doktor. Matka pùsobila jako zdravotnice.
Navíc tlumoèila francouzským partyzánùm
– to byli osvobození váleèní zajatci, kteøí
s partyzány bojovali. Rodièe byli v horách
od podzimu 1944, zažili napøíklad boj
u vesnice Lendak, kde padlo tøináct partyzánù z jejich skupiny, v zimì pøekonávali
Vysoké Tatry. Pøežili i vichøici na Chaben-

cím a mám tam øadu pøátel. Když mi bylo
patnáct, pøestìhovali jsme se do Brna, kde
mì až pøekvapilo, že jsem se nesetkal s lidovým antisemitismem, který jsem znal
ze Slovenska.
K tomu mám hezkou historku: Jako lékaø jsem zaèínal v Uherském Hradišti.
Jednou jsem vyšetøoval pána, mám pocit,
že se dokonce jmenoval Kohn. Byl z kopanic, z hor, a do nemocnice se dostal
kvùli otøesu mozku, protože ho zbili. Byl
to už starší pán a ptal jsem se ho, co se stalo. Vysvìtlil mi, že si jeho dcera vzala nìkoho z Èech, místní chlapi se v hospodì
opili a šli na toho Èecha. Pøitom to chytil
i tenhle Kohn. Øíkal jsem si, že je to dobrý
kraj, když Kohn dostane pár facek, protože brání Èecha, a ne protože je Žid. Ani
mì jako Žida na Moravì nikdo netloukl,
rychle jsem se integroval.

Jak vzpomínáte na své dìtství?
Vyrùstal jsem na východním Slovensku,
v Levoèi. Mìl jsem tam hodnì kamarádù,
ale zažil i dost antisemitských urážek.
Naši patøili k nìkolika mála židovským
rodinám, které pøežily válku. Ale jinak je
Levoèa nádherné mìsto, kam se rád vra-

Foto archiv.

V knize Neurominiatur vzpomínáte, jak
jste úèinkoval ve filmu Obchod na korze…

Ano, to bylo v Sabinovì na východním
Slovensku, kde jsme byli s bratrem u strýce na prázdninách. Strýc byl lékárník
a v jeho lékárnì vaøila teta moc dobrou
kávu. Scházeli se tam herec Jozef Króner,
oba režiséøi Ján Kadár a Elmar Klos i asistent režie Juraj Herz; herce Zvaríka strýc
vyhodil, protože pøišel pøímo z natáèení
v gardistické uniformì, musel se nejdøív
pøevléknout. Pamatuji se, že režisér Kadár
byl neustále v bìhu, stále pracoval a øíkali
o nìm, že je „pøepjatý“, tedy že snad až
moc pracuje. Já v tom filmu úèinkuju jako
statista.
Co pokládáte za své nejvìtší úspìchy
v oblasti výzkumu a léèbì epilepsie
a Parkinsonovy choroby?
Na poèátku devadesátých let jsem pracoval ve Francii, a když jsem se vrátil, zavedl jsem chirurgii epilepsie a postupnì také
chirurgii Parkinsonovy nemoci. Zákroky,
pøi nichž se odstraòuje èást mozku, z které
vycházejí epileptické záchvaty, se sice již
provádìly v Praze, ale paøížská metoda
byla trochu jiná. To, co jsem se nauèil ve
Francii, tedy snímání epileptické aktivity
elektrodami vnoøenými do mozkové tkánì, jsem pøenesl do Brna.
V souèasnosti je Centrum pro epilepsie
pøi Fakultní nemocnici u sv. Anny nejvìtším støediskem na chirurgickou léèbu epilepsie u nás, jsme souèástí celoevropské
referenèní sítì EpiCare. V naší nemocnici
existuje také Centrum pro diagnostiku
a léèbu Parkinsonovy nemoci, vèetnì chirurgické terapie. Ale to jsou odborné
a dost složité vìci… Já se teï zabývám
i dalším výzkumem v CEITEC: jeden se
vìnuje mozku a hudbì a další holokaustu
a jeho vlivu na pøeživší a jejich potomky.
Stál jste u zrodu Støedoevropského
technologického institutu CEITEC.
Pracuje tak, jak jste oèekával?
Posláním institutu bylo stát se špièkovým
centrem v širokém spektru moderního výzkumu, od nanotechnologií pøes napøíklad
strukturální biologii a molekulární medicínu po výzkum mozku, a to se myslím daøí
naplòovat. Brnìnské neurovìdy jsou dobøe vidìt na vìdecké mapì, pøinejmenším
té evropské. Poøádáme evropské akce,
mezinárodní konference, jezdí k nám významní odborníci z celého svìta, jsme
oslovováni pro mezinárodní spolupráci,
zvaní pøednášet v Evropì i zámoøí.
V souèasné dobì se vìnujete výzkumu
transgeneraèního pøenosu traumatu
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u lidí, kteøí prošli holokaustem. Jak výzkum probíhá?
Vyšetøujeme pøeživší, a to i ty, kdo nebyli
pøímo v koncentraèních táborech, ale zažili perzekuci, napøíklad se museli skrývat.
A testujeme i lidi z druhé a tøetí generace,
tedy dìti a vnuky pøeživších. Zatím jsme
vyšetøili asi 330 lidí, vèetnì kontrolních
osob (lidí, kteøí jsou stejnì staøí, ale nejsou
židovského pùvodu, nemají žádnou zkušenost s holokaustem).
Výzkum má nìkolik rovin. Nejprve
zjišt’ujeme kognitivní funkce: pracujeme
jen s lidmi, kteøí jsou vzhledem ke svému
vìku kognitivnì normální. Kdyby nebyli,
nevìdìli bychom, co je dáno jejich zdravotním problémem a co zkušeností holokaustu. Pak jim dáme sérii psychologických testù na stres a na posttraumatický
rùst a odebíráme krev na stresové hormony a na genetiku. Nakonec dìláme magnetickou rezonanci mozku. Celé vyšetøení
trvá asi tøi ètyøi hodiny.
K èemu jste došli, skuteènì se trauma
holokaustu dìdí?
V genetické studii zatím máme dva výsledky, které zohledòují všechny tøi generace. Oba ty výsledky jsou negativní, nenašly se signifikantní rozdíly. Jeden se
týká telomer (konce chromozomù), o kterých je známo, že je zkracuje stres, v našem souboru jsme to ale nepozorovali. Ale
máme dost vzorkù na to, abychom udìlali
velkou analýzu, tentokrát epigenetickou.
Jak se liší epigenetická a genetická analýza?
Genetika je dána DNA, to je to, co se dìdí.
Epigenetika se vìnuje tomu, zda urèité
geny jsou nebo nejsou funkèní, a jak se jejich funkènost mìní vlivem vnìjších okolností. Jinak øeèeno: zda se v jedné generaci funkce nìkterých genù zmìní – tj. je
potlaèena nebo aktivovaná vlivem vnìjších okolností, tedy zkušeností holokaustu, a zda tuto zmìnu nalezneme ještì
v další generaci. Na epigenetický výzkum
nyní sháníme finance, je velmi nákladný.
Krevní vzorky DNA máme, jen potøebujeme peníze na jejich analýzu.
Existuje podobný v zahranièí, napøíklad ve Spojených státech èi v Izraeli?
Nebo v dalších evropských zemích postižených holokaustem?
V USA pracovala doktorka Rachel Yehuda a zkoumala dvì generace z hlediska
epigenetiky a v jednom pøípadì takový
epigenetický faktor nalezla. My bychom

se chtìli vydat stejným smìrem jako ona,
ale v širším zábìru a ve tøech generacích.
O žádném dalším výzkumu nevím.
Jaké jsou vaše dosavadní výsledky z vyšetøení pøeživších?
Z první generace jsme zpracovali 44 lidí
a 31 kontrolních osob. Zjistili jsme, že
pøeživší holokaust mají ještì dnes více aktuálních stresových symptomù než kontrolní skupina, jsou depresivnìjší, mají
ovšem také vyšší skóre posttraumatického
rùstu ve smyslu „co tì nezabije, to tì posílí“, tedy kladné zmìny po traumatu, odolnost. Na magnetické rezonanci lze pozorovat ztenèení mozkové kùry v oblastech,
které souvisejí s emocemi, se stresem,
s pamìtí, se sociální kognicí. Výraznìji se
to projevuje u lidí, kterým bylo v roce
1945 ménì než dvanáct let. Zjistili jsme
tedy kombinaci dùsledku stresu, poruch
souvisejících se zažitým stresem a odolnosti a síly.
Pøeživších jsme se také ptali, zda na nì
holokaust pùsobí po celý život a zda jsou
spokojeni s tím, jak svùj život prožili,
a jestli jsou spokojeni, jak ho prožili profesnì. Protože spousta lidí nemohla studovat. Výsledek byl pøekvapující: pøes 90
procent odpovìdìlo, že na nì holokaust
pùsobí celý život, ale souèasnì pøes 80
procent uvedlo, že jsou spokojeni s tím,
jak svùj život prožili, a to i profesnì.
Už tím, že pøežili, dokázali svou sílu
a odolnost.
Samozøejmì, i když velkou roli hrála náhoda. Mluvíme také o lidech, kterým je
dnes pøes 80, kolem 90, takže se dožili velice vysokého vìku. Z tohoto hlediska je
zajímavá studie z Izraele, kde porovnávali
pøistìhovalce z Polska. Ty, kteøí se pøistìhovali do roku 1938, s tìmi, kdo pøijeli
mezi lety 1945 a 1948. Ti, kdo prošli holokaustem a pøistìhovali se po válce, žili
déle.
Zkoumali v Izraeli i další generace?
Zkoumali, ale v malém mìøítku. Napøíklad zjistili, že izraelští vojáci, kteøí bojovali v jomkipurové válce nebo válce v Libanonu a pocházeli z rodiny pøeživších
holokaust, byli náchylnìjší k posttraumatické stresové poruše než ti, kdo pocházeli
z rodin bez zkušenosti holokaustu. Ale jejich výzkum se nedìlal tak komplexnì
jako náš souèasný.
Co jste zjistili o druhé generaci?
Víme, že existuje syndrom dìtí pøeživších

holokaust – urèité stresové pøíznaky;
ostatnì v Praze existuje spolek Rafael,
který s touto skupinou pracuje. Pùsobí
v nìm také Marek Preiss, který je jedním
z øešitelù naší studie. My se snažíme zjistit
biologický základ tìchto projevù. Zatím
jsme vidìli urèité rozdíly v tom, jak jsou
ve funkèní magnetické rezonanci propojeny struktury, které jsou postiženy v první
generaci. Ale to jsou pøedbìžné výsledky.
Pøedpokládáte, že se tyto zmìny potvrdí i u tøetí generace?
To nevím. Myslím si, že ano, ale bude se
jednat o podstatnì menší procento. Víte,
ale urèitá nepøesnost nebo neobjektivita
tohoto výzkumu je dána tím, že lidé
k tomu výzkumu vùbec pøijdou. To znamená, že se problémem zabývají, trápí je.
Ne všichni, nìkoho pošlou rodièe. Ale
pøece jenom… Zatím jsme ale celkové
výsledky u tøetí generace neanalyzovali.
Možná se výsledkù lidé obávají? Jak
s vašimi nálezy pak mají pracovat?
Výsledky zatím lidem nedáváme. Provádíme skupinovou analýzu. Až budeme mít
jednoznaèné výsledky, mùžeme je diskutovat také individuálnì.
Lidé tedy pøicházejí, aby se stali souèástí výzkumu?
Ano. Jen pokud si to pøejí, prohlédne
magnetickou rezonanci radiolog, a pokud
nalezne nìco patologického, tak na to
upozorní. Magnetickou rezonanci dostane
každý na CD a mùže ji ukázat svému lékaøi. Jednou jsme napøíklad nalezli nezhoubný nádor.
Jaké bude mít váš výzkum využití?
Myslíme si, že naše výsledky budou zobecnitelné. Zaprvé: pokud prokážeme pøenos traumatu na další generace, vlastnì
tím øíkáme, že dìjiny se nám doslova vepsaly do krve. Holokaust je extrémní a jedineèný pøípad, ale myslíme si, že nìco
podobného se bude moci nalézt i u jiných
etnik, která zažila genocidu. Dostali jsme
návrh ze Srbska, kde mají zájem, abychom provádìli výzkum s pøeživšími balkánských válek. Pokud vše jasnì prokážeme, budeme pøinejmenším vìdìt, že tito
lidé jsou zranitelnìjší. Oni budou vìdìt,
jakého pùvodu jsou jejich eventuální problémy. Ale od výsledkù jsme ještì daleko.
Zatím máme jen profil pøeživších: kombinaci dùsledkù traumatu a jakési vnitøní
síly.
(pokraèování na str. 20)
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Albert Bensoussan

POZDRAV UMÌLCI
V souvislosti s tím, že byl Alain Delon,
kterého mùžeme bez pøehánìní oznaèit
za skuteèného velikána filmu a významnou osobnost francouzské i svìtové kinematografie, letos ocenìn pøi
pøíležitosti osmdesátých narozenin

Monsieur Klein

èestnou Zlatou palmou Festivalu v Cannes za celoživotní dílo, je na místì vyzvednout jeho roli v mimoøádném filmu Pan Klein (Monsieur Klein), který
natoèil v roce 1976 americký režisér
Joseph Losey. Pøipomeòme pøi této pøíležitosti také, že Festival v Cannes, založený roku 1939 jako protiváha benátského festivalu Mostra, uvádìjícího
pøedevším filmy skrytì èi otevøenì
propagující Mussoliniho fašistický režim a nacistickou ideologii, vznikl
díky dvìma velkým židovským osobnostem – Jeanu Zayovi, tehdejšímu ministru školství v kabinetu Leona Bluma, a Philippu Erlangerovi. Zay byl za
války uvìznìn a v roce 1944 zbabìle
popraven francouzskou milicí. Erlangerovi, pocházejícímu ze slavné rodiny
Camondo, se poštìstilo zatèení a deportaci vyhnout, a tak se v roce 1946,
kdy byl festival opìt otevøen, mohl
ujmout jeho øízení, kterým byl povìøen
už v roce 1939. Festival v Cannes 2019
Alaina Delona ocenil jako jednoho
z tìch, kteøí svou prací svrchovanì naplnil odkaz tìchto dvou mužù, oddaných svobodì a umìní. Díky jejich dìdici a pokraèovateli Gillesi Jakobovi
(který období hnìdého moru pøežil
jako ukrývané dítì) je dnes Festival
v Cannes každoroènì nejvìtší událostí
svìtové kinematografie.
SYMBOLY A ALEGORIE
Název filmu, na kterém se Delon podílel jako skvìlý interpret hlavní role

i jako jeden z producentù, je do jisté
míry symbolický: Pan Klein – pan
Malý. Je to obdivuhodný film; èlovìk
z nìho odchází a cítí, že ho pálí oèi,
bolí srdce a svírá se mu hruï. Film, poprvé pøedstavený na festivalu v Cannes
v roce 1976, je aktuální i dnes a stejnì
jako v dobì svého vzniku nám sdìluje
podobenství plné významù. Všechno
v tomto filmu obsahuje nìjaké podobenství: poslední obraz odkazuje na
první, na setkání dvou mužù, z nichž
jeden (Žid ohrožený deportací, kterého
hraje Jean Bouise) nabízí Kleinovi
(Alain Delon, bezskrupulózní antikváø)
starý holandský portrét. Ten ho sice
koupí, ale vzhledem k situaci majitele
za zcela neodpovídající cenu.
I obraz je nositelem alegorie. Když si
protagonista ovìøuje, že v jejich rodinì
Kleinù nebyl nikdy žádný Žid, øíká jeho
otec: „To nevím, leda snad nìkde v ho-

...nachází pod dveømi Židovský vìstník

landské vìtvi...“ Podobenství je koneènì obsaženo i ve žluté hvìzdì, kterou
má na prsou muž na Vél d’Hiv, paøížském cyklistickém stadionu, kam byli
v roce 1942 Židé nahnáni pøed deportací. Známe ho z poèátku filmu. Je to ten,
který prodal Kleinovi holandský obraz.
LOGIKA IRACIONÁLNA
Položená otázka je stále aktuální: Kdo
je Žid? Je pan Klein Žid? Všichni vìdí,
že není Klein jako Klein, a i když ve
vagonech smrti bylo podle soupisu
Serge Klarsfelda mnoho Kleinù, jejichž jméno mùžeme èíst v památnících šoa, mnozí jiní jsou „nevinní“ Alsasané. Použil jsem slovo „nevinný“
v tom smyslu, který mu dal po atentátu
v ulici Copernic (bombový útok na paøížskou synagogu v roce 1980) jeden
pøedseda vlády. Jeho prohlášení obsa-

hovalo nepøíjemný lapsus. Vyznìlo totiž tak, že nevinnou obìtí byli ti, kdo
nebyli Židé. A to je právì to, èemu se
Loseyho film vìnuje, tématu identity
a viny. Kafkovské viny, ne snad ani tolik ve smyslu zlého snu, který prožívá
protagonista Zámku K. (což mùže vypadat i jako zkrácený zápis jména Pana
Kleina); spíš v logice iracionálna. Monsieur Klein byl obvinìn, aniž vìdìl proè,
a odsouzen v dokonalé neteènosti nebo
øeknìme absurditì. Bez vlastní vùle je
natlaèen do vagonu, vydìšený a ztracený, zatímco z druhé strany møíží, a tedy
pøíliš pozdì na nìho pøátelé mávají potvrzením o køtu, které ho mohlo zachránit pøed deportací.
Ale jeho nemùže zachránit nic. Kde
je tedy chyba, když ne v nìm samém?
Všechno v tomto filmu smìøuje k jednomu cíli: ukázat, jak se Klein stává
strùjcem vlastní záhuby. Je to patrné už
od první sekvence: Když najde pod
dveømi obálku se svým jménem a adresou a uvnitø Židovský vìstník, který
v roce 1942 povinnì rozesílala paøížská židovská obec svým èlenùm s pokyny a informacemi. Tehdy místo aby
ji zahodil do koše jako nìjaký reklamní
leták, se vydá do redakce Vìstníku,
prohlašuje se za obìt’ špatného žertu
a žádá, aby byl vyškrtnut ze seznamu
abonentù. Bohužel, zní odpovìï, seznam je na policejní prefektuøe. A on,
místo aby tu záležitost nechal plavat
jako nìco, co se ho netýká, tvrdohlavì
trvá na tom, aby ho pøijal pøíslušný komisaø. Ten stìžovateli nevyhoví – místo toho ho nechá sledovat dvìma inspektory a naøídí, aby byl pøezkoumán
jeho pùvod. Složitý proces je zahájen,

...hledá svého dvojníka

stroj je spuštìn a nic už nemùže pana
Kleina zbavit podezøení, které vede
k zatèení, zabavení majetku a deportaci. Ani zachovalost, ani úzkostlivé dodržování pøedpisù, ani protesty. A potom, chce se dozvìdìt, kdo se skrývá
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za tím druhým Robertem Kleinem, evidovaným vichistickou policií, který si
s ním vymìnil totožnost. Je pøíznaèné,
že se tato pro pøíbìh tak zásadní osoba
vlastnì nikdy neobjeví – mùžeme ji
pouze letmo zahlédnout na rozostøené
fotografii poulièního fotografa nebo
zaslechnout její hlas ke konci filmu, kdy se oba Kleinové v jediném a jedineèném pøípadì setkají, dá-li se to tak nazvat, tváøí
v tváø. I scény se psem jsou
v tomto ohledu pøíznaèné: pes
toulající se ulicemi patøí „pravému“ Robertu Kleinovi, pøidá se
však k druhému, našemu Kleinovi a odmítá ho, pøes veškeré odhánìní a kopance, opustit. Neopustí ho, dokud jeho „pána“
(kterého?) pøi razii neseberou policisté, dokud se oba Kleinové,
Žid a ne (pøíliš) Žid, neocitnou ve
stejném transportu. Názornì
a jasnì je tady vyjádøeno, o co se
jedná. Antirasistické nauèení, které film obsahuje, má svùj základ
v axiomu: Ten druhý jsi ty sám.
TVÁØ V ZRCADLE
Nic, nebo skoro nic neoddìluje bližního
ode mne. A opìt – jak je tato skuteènost
vepsána do scén, které zachycují, jak se
antropometrickou metodou zkoumá,

...se psem, který se k nìmu pøidá

zda fyzické rysy toho a toho èi té a té
jsou nebo nejsou židovské (jak øeèeno),
a jak jsou št’astní ti, u nichž zkoumání
konèí nálezem: „nejasný pøípad“, což

jim dává možnost vyhnout se stigmatizaci. Ostatnì advokát pana Kleina doporuèuje svému klientovi a pøíteli, aby
se namísto zdlouhavého shánìní dokladù o svých prarodièích kdovíkde, nechal pøezkoumat (stejnou metodou, jakou veterináø hodnotí vlastnosti konì!),

gonu osudu to dosvìdèím a neudìlám
nic, abych se se stavìl proti proudu,
který mì nelítostnì unáší.

HLAS SVÌDOMÍ
Nepochybnì je také tøeba si uvìdomit,
že logiku postupù, které pan Klein užívá, zpoèátku motivovanou pouze
starostí o vlastní záchranu, mu stále více diktuje hlas svìdomí.
Umožòuje mu pozvolna porozumìt, že nespravedlnost pøesahuje
jeho malou osobu a že v této záležitosti, jež vrcholí v hanebné
„rafle du Vél d’Hiv“, všechno, co
postihne èlovìka v jeho podstatì,
postihuje souèasnì všechny lidi.
Pøíznaèné je v tomto ohledu závìreèné setkání Alaina Delona
a Jeana Bouise – Žid prvopoèáteèní a odsouzeníhodný a „Žid“
závìreèný a odsouzený. Lze øíci,
že film Pan Klein je jedním z nejlepších dìl, která vypovídají
o podstatì antisemitismu. Toho
antisemitismu, který se dnes opìt
...na Vél d’Hiv s ostatními zatèenými Židy
pokouší vnést zlo a zkázu do
použil nález více èi ménì potvrzující francouzské spoleènosti.
jeho árijskou fyziognomii a vyhnul se
tak dalšímu pronásledování.
Dodejme ještì, že tento obdivuhodný
Ale to pan Klein neudìlá. Neudìlá film by nikdy nevznikl bez osobního
nic, co by mohlo stát v cestì jeho osu- pøispìní Alaina Delona, který patøí
du. Další poselství, které film obsahuje i mezi jeho producenty. A dodejme naje o tom, že když spoleènost zaène pro- konec, že tenhle film byl hodnì špatnì
následovat toho druhého, který je pøijat na Festivalu v Cannes, který sdíi mnou, jestliže se èlovìk snaží znièit lel nepøízeò publika, namíøenou proti
v zrcadle svou vlastní tváø (což je zøej- velkému herci. Proto je tøeba v èestné
mì podstata rasistické perzekuce) –
a to nám Losey s velkou moudrostí
a znalostí vìci v pøíznaèném zrcadle
svého filmu ukazuje – pak život nestojí
za to, aby byl žit. Prostì proto, že rasistické jednání je sebevražedné, jako
byla sebevražedná strategie nacistické
øíše. Ta pronásledovala uèence a vyhánìla vìdce, kteøí hledali útoèištì ve
...a ve vagonu smìøujícím do Osvìtimi.
Spojených státech a pøispìli tam k výrobì atomových zbraní, které uspíšily Zlaté palmì 2019 vidìt velkolepé zakonec války a porážku státù Osy.
dostiuèinìní umìlce, který je tak úzce
V hezkých zelených aškenázských s tímto filmem spjatý. A nejen s ním.
oèích pana Kleina – Delona mùžeme Alain Delon, oslòující herec z filmù
vlastnì vyèíst postupnì narùstající sa- V žáru slunce, Rocco a jeho bratøi, Getisfakci nad tím, kam smìøuje jeho pát- pard nebo tøeba Borsalino, si zaslouží
rání po vlastní identitì. Nebo pøinej- nejvyšší uznání. Buï zdráv, umìlèe.
menším spatøit pøijetí nevyhnutelného
osudu. Když chcete, abych byl za kaž- (Z francouzského mìsíèníku Information
dou cenu ten druhý, nenávidìný a urèe- Juive, kvìten 2019, pøeložil jd. Ilustraný k znièení, vyjde to nastejno. Ve va- ce jsou zábìry z filmu Pan Klein.)
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støedu stál Babylónský talmud. Dnešní
pohled na uèeneckou vrstvu tohoto období je proto èasto zkreslený. Øada významných rabínských uèencù 16. století nepovažovala za nutné, nebo dokonce vhodné
se stát autory nebo své spisy šíøili pouze
v rukopisech mezi nejbližšími studenty.
Lunèicova tvorba je proto svým charakterem a souèasnì objemem spíše výjimeèná
a ukazuje, že Lunèic patøil k tìm rabínským uèencùm, kteøí zaèali na pøelomu
16. a 17. století spatøovat v publikování
tiskem nejen možnost prosazení svých
myšlenek, ale souèasnì také získání spoleèenské prestiže.

V druhém díle pøipomínky rabiho ŠLO- ských uèencù, kteøí považovali tištìnou
knihu za vhodný prostøedek sebevyjádøeMA EFRAJIMA LUNÈICE, jenž zemøel
v Praze pøed ètyømi sty lety roku 1619, ní. Jeho knihy jsou bohatì vybavenými
nejprve pøedložíme bibliografický pøe- foliovými tisky, jejichž vydání bylo èasohled jeho tiskem vydaných spisù a ná- vì i finanènì nároèné. K tomu je tøeba doslednì nahlédneme do jeho myšlení skr- dat, že v rámci tehdejší židovské knižní
ze nìkolik úryvkù, týkajících se svátku produkce patøily Lunèicovy spisy k nároèné „vysoké“ produkci, v jejímž rámci
Roš ha-šana.
Šlomo Efrajim Lunèic vydal za svého pøedstavovaly nehalachické texty žijících
života šest knih, z nichž dvì vyšly tiskem autorù jen velmi malý segment. Jediný
dokonce dvakrát. Tiskem vyšly také jeho stálý odbyt slibovaly tiskaøùm texty synapøíležitostné modlitby, o nichž jsme se gogální a pozdìji také soukromé liturgie,
zmínili v minulém díle (Rch 8/2019). Zde pøíležitostné tisky a – zejména hovoøíme- MAHARAL A LUNÈIC
je shrnutí Lunèicovy bibliografie, s uve- li o Praze – produkce v jidiš, míøící jak na Nelze nakonec v této souvislosti nezmínit
uèence, tak na ostatní ètenáøe. Z vysoké Maharala, jenž jediný je v daném období
dením jmen tiskaøù:
* Ir giborim, Basilej: Frobenius, 1580: literatury se opakovaných vydání dostá- autorem ještì rozsáhlejšího nehalachickékázání uspoøádaná podle cyklu liturgické- valo zejména textùm, jež mìly pevné ho díla, vydaného tiskem. Srovnání nejmísto ve výuce tehdejších ješivot, jako starších vydání Lunèicových a Maharaloho ètení Tóry.
* Olelot Efrajim, Lublin: Kalonymos ben byl kodex Arbaa turim Jaakova ben Ašera vých spisù odhaluje rozdíl mezi obìma
autory v jejich vztaMordechaj
Jafe,
hu k tištìné kni1590: kázání svázaná
ze. Zatímco Lunèic
se svátky a rodinnývstupuje jakožto aumi událostmi, stejnì
tor do svých knih ve
jako následující kniha
formì
pøedmluv
* Orchot le-chaa autorských poznájim, Lublin: Kalomek, jež jsou otevnymus ben Mordeøenì osobní (citovali
chaj Jafe, 1595:
jsme z nich v minukázání k Roš halém dílu), a tištìná
šana a k Pesachu.
kniha je pro nìj tedy
* Kli jakar, Lublin:
Efrajim, Praha 1618-1620, detail titulního listu.
zøetelnì prostorem
Kalonymos ben Mor- Vedle Lunèicova jména se zde píše: Vytištìno podruhé veOlelot
svaté obci Praze za vlády našeho pána slovutného cídechaj Jafe, 1602: saøe øímského Matyáše, necht’jeho sláva roste a necht’je jeho království vyvýšeno, to budiž Boží vùlí, amen. k prezentaci vlastního já, Maharal je
komentáø k Rašiho Skrze tiskaøe Avrahama Heidu, necht’jej chrání jeho Skála.
jako autor ve svých
komentáøi k Tóøe.
* Kli jakar, Praha: Moše ben Josef Be- (1270 – asi 1340), kompendium Jicchaka knihách témìø neviditelný. V centru stojí
Alfasiho (11. století) nebo Maimonidùv text sám a jeho sdìlení, zatímco osoba aucalel Katz, 1608.
* Siftej daat, Praha: Moše ben Josef kodex Mišne Tora a samozøejmì Baby- tora zùstává skryta, takže ve spisu Gvurot
Becalel Katz, 1610: výklady k Tóøe zalo- lónský talmud, jehož vydávání však ha-Šem (Krakov 1582), prvním vydaném
bylo od pálení Talmudu v Itálii v polovinì spisu, v nìmž Maharal pøedestírá svùj težené na kázáních.
ologický systém, není jméno autora na ti* Amudej šeš, Praha: Moše ben Josef 16. století politicky citlivou záležitostí.
Vydávání vysoké literatury bylo až na tulním listu vùbec zmínìno. Oproti tomu
Becalel Katz, 1617: etický spis, zabývající
výjimky závislé na externím financování, Lunèicovy vlastní publikace, stejnì jako
se ctnostmi podle Pirkej avot 1:2 a 1:18.
* Slichot mi-kol ha-šana, Praha: Avra- jež zajišt’oval autor, jeho rodinní pøísluš- øada aprobací, které udìlil k vydání spisù
ham Heida, 1618 (obsahuje Lunèicovy níci (tchánové nebo naopak synové) nebo dalších autorù a vydavatelù, ukazují, že
vzdìlaní sponzoøi, kteøí se èasto sami po- chápal tištìnou knihu jako prostøedek koslichot pro 2. adar).
* Olelot Efrajim, Praha: Avraham Hei- díleli na pøípravì vydání. K tomu je ještì munikace mezi autorem a jeho anonymtøeba dodat, že ani pro významné rabín- ním publikem. Nejlépe je tento zpùsob
da, 1618–20.
* Slichot le-jom šeni be-adar, Praha: ské uèence nebylo psaní knih a jejich vy- chápání tištìné knihy viditelný v druhém
dávání tiskem bìžné. Funkce obecního vydání Lunèicova spisu Olelot Efrajim.
1621.
rabína se soustøeïovala na øešení záleži- Dùraz na význam osoby autora je vyjátostí vnitøní samosprávy a rozhodování døen hned na titulním listu, kde jsou vyVYSOKÁ LITERATURA
Pohlédneme-li na Lunèicovu literární v soudních sporech. Ani vedení ješivy ne- jmenovány ostatní Lunèicovy spisy
produkci z hlediska židovské knižní kul- vyžadovalo nutnì autorství nových spisù, a o pøítomném vydání se øíká: „Vytištìno
tury pøelomu 16. a 17. století, je na první protože výuka byla založena na výše na- podruhé zde ve svaté obci Praze... a editopohled zøejmé, že patøil k menšinì rabín- znaèeném úzkém korpusu textù, v jehož váno s potøebnou péèí pøímo samotným
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tiskaøem z exempláøe autora, jenž jej
sedmkrát proèistil a pøidal mnoho poznámek.“ Lze jen spekulovat o tom, že úmrtí
autora (a možná již pøedcházející nemoc,
jež Lunèicovi znemožnila dohlížet na tisk)
bylo dùvodem, proè tisk, zapoèatý na podzim roku 1618, byl dokonèen teprve v lednu roku 1620, tedy po Lunèicovì smrti.
ROŠ HA-ŠANA A JOM KIPUR
Hned nìkolik Lunèicových kázání se
vztahuje k tématùm Vysokých svátkù.
Pøedložíme zde ve volných pøekladech
nìkolik úryvkù, jejichž prostøednictvím
pøiblížíme styl jeho spisù. Je tøeba souèasnì pøedeslat, že aèkoli všechny Lunèicovy spisy jsou založeny na jeho kázáních, je zøejmé, že následné literární
zpracování se od pùvodního ústnì proneseného kázání liší a není pøímým záznamem pùvodní promluvy.
Upoutání Izáka jako výzva k dobroèinnosti (Ir giborim, fol. 124b–125b): Je
známo, že na Roš ha-šana, což je den soudu hmotných tìl, ... se otevírají tøi knihy:
kniha dokonale spravedlivých, prùmìrných a høíšníkù. Tìmto tøem skupinám
odpovídají tøi druhy troubení na šofar,
tki’a, švarim a tru’a. Tru’a odpovídá dokonalým spravedlivým, je totiž psáno
(Nu 23,21): Královské fanfáry (tru’a)
jsou s ním. Švarim se pojí s významem
rozbití (šivron) a odpovídají skupinì høíšníkù. Tki’a je rovný zvuk, který se nevychyluje ani nahoru, ani dolù a odpovídá
tìm, kdo jsou „mezi“ a nevychylují se ani
na jednu stranu. ... Mimoto si prostøednictvím tohoto zvuku tki’a pøipomínáme
pøed Bohem pøíbìh upoutání Izáka, ... jak
Abraham vydal svého syna na smrt z lásky k Bohu (a nakonec Bùh namísto nìj
nechal obìtovat berana). Proto øekli uèenci (bRH 16a): „Bùh øekl: ,Budete troubit
na šofar, vyrobený z rohu berana, abych
si pøipomnìl ve váš prospìch upoutání
Izáka.‘ “ Je tøeba se ptát, zda Svatý, budiž
požehnán, potøebuje nìco, co by v nìm
vyvolalo vzpomínku na upoutání Izáka.
Spíše se zdá, že to musíme vyložit tak, že
naopak my si máme upoutání Izáka a jeho
vydání na smrt z lásky k Bohu pøipomenout, aby se také každý z nás vydal lásce
k Bohu. Proto je šofar z rohu berana
(ajil), abychom si pøipomnìli den pøedání
Tóry, kdy se ozývalo troubení na beraní
roh, což souvisí s tím, že Tóra se nazývá
„milostná laò“ (ajelet) (Pø 5,19) a spoleèenství Izraele se nazývá „jitøní laò“ (Ž
22,1). Šofar navíc poukazuje ke dnùm
mesiáše. ... Jak by se tedy neroztøáslo srd-

ce každého èlovìka, když si pøipomene
ten veliký èin, který provedl Abraham,
když neodmítl vzít svého jediného syna
na porážku? Jací jsme však my? Když

Siftej daat, Praha 1610, fol. 2v.
Autor se zavazuje ke struènosti: „Bezdùvodná zdlouhavost je dùvodem, proè lidé takové knihy neètou, nebot’v naší dobì bylo díky Bohu vyrobeno nekoneèné
množství knih. Což èlovìk stráví všechna svá léta
s jedinou knihou? Kdy pak splní náboženskou povinnost studia náboženskoprávních kodexù, které jsou
jádrem halachy? Vždyt’ podle nich žijeme. ... Proto
zdlouhavost pùsobí tu škodu, že pouze nemnozí lidé
v kodexech ètou, a to ještì jen obèas, když mají volno. Abych to napravil, øekl jsem si, že budu struèný.“

máme vydat jednu setinu ze svého majetku na nìco bohulibého, celý den to èlovìka trápí a tak dlouho hledá vytáèky, až se

Kli jakar, Praha 1608, fol. 141r.
Kolofon se jmény tiskaøù: Dìlník na svatém díle, Jekutiel syn muèedníka r. Davida, zvaný Zalman Setzer
(Sazeè) ze svaté obce Prahy, sídlící toho èasu ve svaté
obci Roudnici. Dìlník na svatém díle, Moše syn Jákova Gelhara ze svaté obce Prahy. A dìlník na svatém
díle Jona syn Jehudy ze svaté obce Prahy.

nakonec z té vìci vyvleèe a ještì si to obhájí.

Satan je zbaven moci (Olelot Efrajim,
ed. Praha, fol. 60r): Dvakrát za rok je Satan
zbaven moci. Zaprvé: Na Roš ha-šana je
zbaven moci zvukem šofaru, na nìjž se
troubí, aby byl Satan zmaten. Zadruhé: Na
Jom kipur je rovnìž zbaven moci tím, že
synové Izraele jsou toho dne pøirovnáni ke
služebným andìlùm, jak je øeèeno v midraši (Pirkej de-rabi Eliezer 46): „Samael
øekl pøed Svatým, budiž požehnán: ,Dal jsi
mi moc nad všemi národy svìta, ale nikoli
nad Izraelem.‘ Odpovìdìl mu: ,Máš mít
tedy nad nimi moc na Jom kipur, avšak jen
pokud na nich bude ležet høích.‘ ... Samael
vidìl, že na nich na Jom kipur žádný høích
není a øekl pøed Svatým, budiž požehnán:
,Máš na zemi jeden lid, který je jako služební andìlé na nebesích!‘ “ ... Satan tedy
nemá na Jom kipur moc vznášet žaloby,
protože Izrael je v tento den záøivì bílý
a oèištìný jako andìlé a jeho odìv je vyprán od skvrn høíchu.
Rozkol v Izraeli je dùvodem diaspory (Amudej šeš, fol. 39r–39v): Jak jsou
zkaženy naše zpùsoby ohlednì modliteb
na Roš ha-šana a Jom kipur! V Izraeli bývalo zvykem (Rút 4,7), že tyto modlitby
nebyly svìøovány kantorùm, jejichž veškeré myšlenky se soustøeïovaly na pøíjemnost jejich hlasù, ale starým mužùm
a tìm, kdo jsou zdrceni a kají se (Iz
57,15). A stejnì tak s troubením na šofar.
Z toho vzešel rozvrat na mnoha místech,
kde nechávají tyto modlitby bohatým
nebo jejich pøíbuzným, protože mají moc.
A na nìkterých místech je to nežidovská
vrchnost, kdo rozdìluje modlitby a troubení. ... V mládí jsem dokonce zažil, že se
nìkteøí prázdní a zhýralí lidé uèili již dopøedu melodie pøíslušných modliteb, aby
se o nì hlásili. ... To vše vychází nastejno:
Není zde žádné zbožné soustøedìní a vìtšina takových lidí usiluje jen o svou slávu. ... Nezbývá nám však než øeè našich
rtù – Tóra a modlitba ... a dùvod tohoto
rozvratu je ten, že uèenci naší generace se
v nièem neshodnou a neustále soèí jeden
na druhého kvùli rabínským pozicím, takže se nescházejí a na nic nedbají. Také
pøedstavitelé lidu se mezi sebou sváøí, zatímco mezi zbytkem lidu jsou tací, kteøí
zase závidí pøedstaveným obce. Každý by
chtìl být rabínem nebo pøedstaveným
obce. Proto jsou vydávány køivé rozsudky a dochází k množství nepravostí mezi
lidem Hospodinovým. Vinou toho jsme
vyhánìni z jednoho místa na druhé a dochází k dalším zlým a rozhoøèujícím vìcem, o nichž z úcty k lidu Izraele není
vhodné psát.
PAVEL SLÁDEK, FF UK
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VZPOMÍNKA
NA GEORGE SACHSE

bert Einstein College of Medicine of
Yeshiva University, NY.
George byl opravdovým Newyorèa(5. 7. 1920–17. 7. 2019)
nem, elegantním a šarmantním za každých okolností. Když se vydal na svá
Ve støedu 17. èervence krátce po osla- oblíbená místa (do lahùdkáøství
vì 99. narozenin zemøel ve svém bytì Zabar’s na Broadwayi, švýcarského
na Manhattanu GEORGE (JIØÍ) SACHS. Lindtu na Fifth Avenue nebo do obchoNarodil se 5. èervence
du s fotografickou
1920 v Praze na Smítechnikou B & H) vždy
chovì ve Zborovské
nosil èapku – bekovku.
ulici. Po okupaci ÈesZanechal po sobì obkoslovenska nacisticsáhlý a cenný fotograkým Nìmeckem mufický archiv. Celý život
sel pøerušit studia
rád a dobøe fotografoelektrotechniky
na
val: rodinu a pøátele,
ÈVUT, poté byl zaale také pøírodu a kažmìstnán na pražské židodenní poulièní scény
dovské obci jako údržv Americe a po celém
báø. Patøil ke skupinì
svìtì. První fotoaparát
tzv. Gladiátorù, kteøí
obdržel již v roce 1933
vyklízeli zabavené žijako dárek k bar micva.
dovské byty a stìhoO ètyøi roky pozdìji
vali nábytek. Pozdìji,
natoèil v Praze pohøeb
v záøí 1943, byl transTomáše Garrigua MaGeorge Sachs 1945. Foto archiv.
portován do Terezína
saryka. Na TGM
a následnì na nucené práce do Berlína, ostatnì èasto vzpomínal; vídával jej
kde stavìl domy pro pøíslušníky nacis- jezdit na bílém koni po Arbesovì nátické nomenklatury. Absolvoval po- mìstí. To byla, jak uvedl ve svém žichod smrti, ke konci války se vrátil do votopisném vyprávìní, nejkrásnìjší
Terezína. Bìhem holokaustu pøišel léta jeho života.
prakticky o celou rodinu. Otec Leo byl
Manželka Eva, rozená Zifferová, též
za nevyjasnìných okolností zavraždìn pøeživší šoa, napsala vzpomínkovou
ještì pøed válkou, matka Jenny, roz. knihu Letters from Terezin, která vyšla
Lamplová, zemøela pøed nástupem do v roce 2008 èesko-anglicky pod názvem
transportu. Milovaný o pìt let starší Bolestné echo èasu/Painful Echo of
bratr Egon, právník, byl zastøelen Time. Jedná se o deník, který si vedla
v Terezínì. Ostatní pøíbuzní zemøeli v terezínském ghettu v letech 1941–
v Osvìtimi.
1943 doplnìný jejími vlastními kresSe svou budoucí ženou Evou (s níž bami. Byla výtvarnice, zemøela roku
pak prožil 67 let št’astného manželství) 2014.
se seznámil v roce 1947 v Praze; po
I ve svém požehnaném vìku si Georkomunistickém puèi utekli mladí man- ge pamatoval kolem osmdesáti telefonželé pøes Nìmecko do Spojených státù. ních èísel z adresáøe a na svátky rozesíDo USA pøišli na tzv. Trumanovu kvó- lal pøes padesát rukou psaných, jak
tu s pìti dolary v kapse. George zaèal øíkával, „kartièek“. Až v posledních pár
záhy po pøíjezdu do New Yorku praco- letech pøešel na elektronické rozesílání
vat jako manažer ve slévárnì a krátce gratulací. Domluvil se pìti jazyky, vynato pøešel do továrny na boty; v téže bavil si latinské citáty, které se nauèil za
firmì (Cosmos Footwear Corp.) se gymnaziálních studií, a hebrejské modv roce 1966 stal generálním øeditelem. litby, které mu øíkávala babièka.
Eva našla první místo jako švadlena
Byl dobrým pøítelem lidí bez rozdílu
dìtských obleèkù, pozdìji šila doma náboženského vyznání, národnosti, proa vìnovala se pøevážnì umìlecké tvor- fese èi vìku. Jeho smrt je velká ztráta
bì. Za své úspìšné kariéry byl George pro všechny, kteøí ho znali. Za sebe
Sachs øeditelem nìkolik dalších obuv- mohu øíci, že mùj osobní New York už
nických firem. Za vynikající manage- nikdy nebude jako pøedtím. Chybí tady
ment získal ocenìní od The American Jirka. Necht’ je jeho duše pøijata do
Jewish Committee Appeal for Human svazku živých.
Relations. Patøil také k patronùm AlMonika Hanková, New York
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FRANCOUZSKÝ
IMPRESIONISMUS
K výrazným èinùm, kterými Národní galerie postupnì vyrovnává dlouhodobý deficit z minulých let a vrací Prahu z provinènosti mezi srovnatelná evropská mìsta,
bezesporu patøí výstava Francouzský impresionismus – mistrovská díla ze sbírky
dánského muzea Ordrupgaard, která je
k vidìní do 13. øíjna v Paláci Kinských na
Staromìstském námìstí v Praze. Ve sbírce,
kterou od zaèátku 20. století postupnì
shromáždil dánský podnikatel Wilhelm
Hansen, dominují pøedevším impresionisté: Claude Monet, Edgard Degas, Pierre
Auguste Renoir, Alfred Sisley a také Camille Pissarro. Kolekce zahrnuje rovnìž
malíøe, kteøí impresionismu pøedcházeli
(Delacroix, Courbet, Corot a Daubigny),
i ty, kteøí v jejich cestì osobitým zpùsobem
pokraèovali (Paul Cézanne a Paul Gauguin). Šedesát vystavených obrazù dokumentuje skvìlým zpùsobem, na jakých základech stojí moderního umìní a jak živá
a svìží jsou stále plátna, na která veøejnost
i vìtšina kritikù reagovaly v dobì jejich
vzniku posmìchem a pohrdáním.
V podstatì o každém z vystavených malíøù by se dal napsat román – a vlastnì se
tak ve vìtšinì pøípadù také stalo, nìkdy
i vícekrát. Bylo totiž o èem psát. Lze to doložit tøeba na pøíkladu Camilla Pissarra,
jedné z nejskromnìjších a souèasnì nejvìtších osobností této generace. Narodil se na
Ostrovì svatého Tomáše v roce 1830
v dobì, kdy tento karibský ostrov ještì patøil Dánsku. Jeho otec byl francouzský Žid
a obchodník, matka Kreolka. Camille proto nebyl pøijat do židovské školy a navštìvoval školu pro èernošské dìti. Potom studoval v Paøíži, pracoval v rodinném
obchodì a hlavnì stále kreslil. Nìjaký èas
strávil ve Venezuele, ale od roku 1855 už
žije a maluje trvale ve Francii. Tam se seznámil s Monetem a Cézannem a pomalu
nacházel svùj vlastní výraz a styl. Od roku
1874 organizoval spolu s Monetem nezávislé výstavy, kterých se úèastnili také Renoir, Sisley, Degas, Cézanne a další. Postupnì se stal støedem skupiny moderních
malíøù, kteøí si vážili jeho originálního díla
i osobního pøíkladu. Když v roce 1903
v Paøíži umírá, je už známou a respektovanou osobností.
Tak je tomu i na pražské výstavì;
v sousedství obrazù pøátel impresionistù
najdeme i nìkolik ménì známých, ale
špièkových obrazù Camilla Pissarra,
dobrého èlovìka i malíøe.
jd
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KONŠPIRAÈNÉ TEÓRIE
... a iné krásy Slovenska
Pred mesiacom èi dvomi som sa od
známeho dozvedel, že Ajax Amsterdam zaruèene vyhrá Ligu majstrov.
Ako dôvod uviedol, že je to židovský
klub a Soros to už vraj zariadil. Vtedy
som si uvedomil nieko¾ko dôležitých
faktov:
1. Vzrástla moja hrdost’ na to, èo
všetko my Židia dokážeme a ovládame, ale aj neistota, ako túto zodpovednost’ zvládame. Veï ani ten Ajax nevyhral, vypadol už v semifinále...
2. Medzi krásy Slovenska treba
okrem Tatier zaradit’ aj konšpiraèné
teórie. Sú totiž (podobne ako Lenin
a naše najmenšie ve¾hory) veène
živé a navyše robia náš život zaujímavejším (aj keï nie vždy príjemnejším).
3. Pre inšpiráciu a pouèenie som sa
vrátil ku knihe mojej kolegyne Zuzany
Panczovej Konšpiraèné teórie: témy,
historické kontexty a argumentaèné
stratégie. Autorka òou (asi nechtiac)
úspešne dvíha moje ego tým, že nerozoberá len teórie „ako také“, ale znaèný
priestor venuje spôsobom, akými nemalá èast’ slovenskej verejnosti hodnotí
pôsobenie Židov v minulosti, najmä
však v súèasnosti. Kniha jednoznaène
potvrdzuje, že židovský vplyv vnímali
(a platí to dodnes) ako nemalý.

stavite¾mi obetných baránkov so všetkými dôsledkami. Na Slovensku je
možné uvažovat’ o Židoch – a dnes
v ešte väèšej miere o Rómoch – ako
o stigmatizovanej skupine.“ (s. 72) Na
tej istej strane sa o nieko¾ko riadkov
nižšie doèítame, že „Oznaèenie ,Žid‘
v tomto diskurze nevyjadruje len etnickú identifikáciu, ale je to aj atribút
pre èlenov nepriate¾skej, antagonistickej skupiny ,oni‘ v zmysle politickom
a sociálnom, ale predovšetkým morálnom a kultúrnom“.

SPRISAHANIA
Svedèí o tom jedna z najzaujímavejších èastí Konšpiraèných teórií, kapitola Sprisahania proti spoloèenskému
poriadku: minority a elitné spolky.
Otvára ju dlhá podkapitola s krátkym
názvom Židia: „Obraz Žida ponúka už
po dlhé stároèia predstavu nièite¾a tradièných krest’anských hodnôt. Je zaujímavé, že azda najrozšírenejší typ
konšpiraèných teórií o židovskom
sprisahaní je využívaný nielen naprieè
èasovými a geografickými reláciami,
ale i v prostrediach ideologicky znepriatelených. Je to príklad takmer univerzálneho symbolu, prítomného tak
medzi krest’anmi, ako aj v prostredí
stúpencov islamu, a to na všetkých
kontinentoch od USA až po Japonsko.
V symbolickej rovine sociálnej komunikácie sa Židia stali typickými pred-

Pochopenie súèasného stavu nie je
možné bez exkurzie medzi konšpirácie
dávnejšej èi nie tak dávnej minulosti.
V texte nechýbajú príklady popierania
holokaustu, adorácie vojnového Slovenského štátu a iné konšpiraèné
zvláštnosti.
PROTOKOLY
Panczová ale logicky ide k prameòom a venuje zvýšený záujem Protokolom sionských mudrcov. Všíma si
okolnosti ich vzniku, obsah, ale aj
vplyv na súèasnú spoloènost’. Spomenul som si na svoj archív a neodolal som. H¾adal (a našiel som v òom)
výstrižok z novín Smena. V roku
1991 tento denník zaviedol rubriku
Konfrontácie a dal v nej slovo obhajcom aj odporcom Protokolov. Martin
Šavel, majite¾ vydavate¾stva, v kto-

rom tento pamflet vyšiel, uviedol:
„Nepovažujeme Protokoly sionských
mudrcov za program Židovstva ako
takého. Považujeme ich len za program istej èasti, ktorá ani nie je èisto
židovská – je premiešaná so slobodomurármi iných vyznaní a tiež Židmi,
ktorí nie sú úprimne veriacimi Židmi.
Sme presvedèení, že je to èisto mocenská záležitost’. Protokoly sú návodom a programom pre špièku, ktorá
chce vládnut’ svetu.“
V podobnom duchu sa vyjadril ïalší obhajca Robert Helebrant. Slovutný
autor diela Kniežatá zloby napísal:
„Dnes je už celkom bezvýznamné, èi
sú protokoly pravé alebo nie. Ak videli v Times už v roku 1921 nápadnú
zhodu medzi ich obsahom a svetovými udalost’ami, tým nespornejšia je
táto zhoda v súèasnosti. Rozdiel je len
v tom, že je dnes úplne nepochybné,
preèo sa stalo to èi ono a kto je toho
pôvodcom. Dnes sa už vie, že udalosti
vo svete neplynú obyèajným vývojom, pretože sa ozrejmilo, že tento vývoj je umelo riadený. To je najväèší
objav, ku ktorému ¾udstvo prispelo
tým, že vie o židovských snahách znièit’ jeho kultúru a budúcnost’. Preto by
sa mali Protokoly denne èítat’, mali by
sa stat’ pre krest’anov ved¾ajšou, pouèujúcou i odstrašujúcou bibliou.“ Proti takýmto perlám nemali racionálne
argumenty Jara Franeka èi politológa
Grišu Mesežnikova ani minimálnu
šancu…
Po tejto odboèke sa vrátim k Zuzane Panczovej. Prezentované názory
a závery ilustruje rozsiahlymi ukážkami z internetovej komunikácie
konšpirátorov. Je to èítanie chví¾ami
smiešne, èastejšie smutné, v každom
okamihu smiech cez slzy (prípadne
naopak, slzy cez smiech).
Konšpiratívne teórie vyšli vo vydavate¾stve Veda, tento handicap by
však èitate¾ov nemal odradit’. Autorke
sa totiž podarilo úspešne naplnit’ deklarovaný zámer napísat’ odbornú prácu jazykom, ktorý neodradí laikov. Aj
vïaka tomu si dovolím odporúèat’ ju
každému, kto má o túto problematiku
záujem. Zároveò pripomeniem, že
Slovensko má vo svojom portfóliu aj
iné krásy. Napríklad Zuzanu Èaputovú. Alebo Tatry.
PETER SALNER
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CO JE ANTISIONISMUS
Nìkolik poznámek ze summitu o boji proti antisemitismu
V èervenci poøádalo americké ministerstvo spravedlnosti ve Washingtonu konferenci o potírání antisemitismu. Vystoupil
na ní mj. novináø a historik JONATHAN
S. TOBIN, šéfredaktor internetového Jewish News Syndicate (www.jns.org). Zabýval se situací v amerických univerzitních kampusech v souvislosti se sílícím
antisionismem, podporovaným hnutím
BDS (které žádá bojkot Izraele, stažení investic z této zemì a zavedení sankcí proti
ní). Pøetiskujeme výbìr z jeho pøíspìvku.
Tento panel se má zabývat problémem antisemitismu v univerzitních kampusech.
Je navýsost ironické, že právì kampusy se
v Americe staly místem, kde antisemitské
smýšlení zapustilo koøeny a kde se Židé
cítí kulturou netolerance nejohroženìjší.
Instituce, které by mìly být pevnostmi nezávislých a pokrokových hodnot, se na
tomto kontinentu staly pøedmostím toho,
o èem ministerstvo spravedlnosti mluví
jako o šokujícím vzrùstu antisemitismu.
Ale nikoho, kdo sleduje souèasné dìní
v akademickém svìtì, to nepøekvapuje.
Hlavní dùvod je jasný: vzrùstající popularita antisionismu a zpùsobu, jakým
je tato ideologie používána k legitimizaci antisemitismu a k vytváøení nepøátelské atmosféry v akademických kruzích
a v nìkterých univerzitních kampusech.
Podpora hnutí volajícího po bojkotu Izraele (BDS) sílí nejen mezi akademiky,
ale pøímo v øadì univerzitních kateder;
s protestujícími akademiky a studenty,
kteøí oponují jeho diskriminaèním cílùm
a jeho taktice, se zachází jako s párii.
Jsou umlèováni, èi dokonce zastrašováni, což právì Židé vnímají velmi citlivì.
Dùvod je jasný. Po staletí byli Židé napadáni z mnoha dùvodù. Všechny mìly
co dìlat s posedlostí antisemitù a málo
nebo nic s tím, co Židé skuteènì dìlali
nebo øíkali. Dnes se ztìlesnìním nenávistných židovských stereotypù minulosti stal stát Izrael, jeho národ a stoupenci.
Co je tedy antisionismus a liší se od
nenávisti vùèi Židùm? Antisionisté se vymezují vùèi jedinému národu a jediné
zemi. Žádný jiný stát není terèem tak ostré kritiky, s žádným jiným národem na
planetì se nezachází tak, jak požadují antisionisté, aby se zacházelo s Izraelem.
Je pravda, že ne každá etnická skupina se doèkala svrchovanosti ve své do-

movinì. Ale neexistuje ani jediný další
pøíklad mezinárodního hnutí, které své
úsilí vìnuje znièení již existujícího svrchovaného státu na základì koncepce,
že jeho obyvatelé nejenže nemají právo
uplatòovat svou moc nad vlastním územím, ale nemají ani právo na nìm žít.
To se dìje jen v pøípadì Židù a Izraele.
Protestovat proti antisionismu a oznaèit
ho po právu jako druh antižidovského
pøedsudku neznamená nutnì, že èlovìk
vyjadøuje urèitý názor týkající se blízkovýchodního mírového procesu. Na to je
konflikt mezi Židy a Araby, jenž probíhá
po více než století, pøíliš složitý. Ale zøejmì nikoho nepøekvapí, že ti, kdo kritizují
izraelský postoj k mírovému procesu, ignorují fakt, že Izrael již nìkolikrát zkusil
nabídnout Palestincùm, aby vytvoøili svùj
stát výmìnou za mír a ukonèení konfliktu,
a že Palestinci nabídku vždycky odmítli.
Ti, kdo prohlašují, že spravedlnosti
lze dosáhnout jedinì tak, že se upøe Židùm právo na stát v jakékoli èásti zemì
(nejen na Západním bøehu èi v Jeruzalémì, ale také v Tel Avivu nebo Haifì),
o niž vedou spor dva národy, souèasnì
velice ochotnì podporují øadu dalších
národnostních a etnických skupin.
Nahlíženo z této perspektivy, antisionismus a jeho souèást BDS nekritizují urèitou izraelskou politiku nebo urèitého
politika. Neusilují ani o úpravu izraelských hranic. Jejich cílem je – a stoupenci
hnutí BDS to dávají jasnì najevo ve své
literatuøe a na webových stránkách – upøít
Židùm práva, která nejsou upírána nikomu jinému. Antisionisté a jejich hnutí
BDS nejenže požadují zvrátit 71 let izraelské státnosti, ale také vymazat tisíciletí
židovských dìjin a židovské víry. Izrael
pomìøují dvojími mìøítky, která se neuplatòují na žádnou jinou demokracii – natož na jakoukoli zemi na Blízkém východì – a navíc zlovolnì srovnávají Izrael
s nacistickým Nìmeckem. S jediným národem, který je spjat s judaismem, zacházejí jako s nelegitimním, pøièemž nijak
nezmiòují pouta mezi vírou a desítkami
dalších svrchovaných národù.
Nelze pochybovat o tom, že ti, jejichž
debata o Izraeli je ukotvena v hnutí, které
požaduje jeho znièení, nekritizují pouze
izraelskou vládu ani nevystupují na obranu míru, ale podílejí se na nenávisti, která
je z podstaty antisemitská. (Pøeložila am.)

DÌJINY MÁME
V KRVI
(pokraèování ze str. 13)
Výzkum první generace uzavíráme a chystáme se jej publikovat; druhou generaci
máme také v podstatì uzavøenou, ale zájemce mùžeme vyšetøit. Máme více žen
než mužù, takže bychom ocenili úèast
mužù… Ve tøetí generaci nám vyslovenì
chybìjí lidé. Poèítáme s tím, že bychom
výzkum ukonèili poèátkem pøíštího roku.
Myslíte si, že trauma mùže ovlivnit i to,
zda pøeživší zùstali v Èeskoslovensku,
a zažili tedy nedemokratický režim,
nebo odešli a žili v Izraeli èi na Západì?
Existuje velká metaanalýza z roku 2010 týkající se pøeživších holokaust. Její autor se
jmenuje Efrat Barrel, zahrnul do ní 12 tisíc
lidí. Tato analýza mimo jiné skuteènì porovnává práce, které vznikly v Izraeli, s pracemi, které vznikly v jiných èástech svìta
(hlavnì v Americe). Jeho studie obsahovala
i dotaz na well-being, spokojenost se životem, pocit pohody, což my máme také.
V této studii vyšlo, že pocit pohody je vyšší
u pøeživších v Izraeli než tìch, kteøí žijí jinde ve svìtì. Pokud se k nám hlásí lidé z ciziny, emigranti, my je vzít nemùžeme, protože ty životy byly úplnì jiné. Co se týèe
první generace, je mezník rok 1946. Do té
doby lze porovnávat – jak èekali na pøíbuzné, kteøí se nevraceli, jak se s tím vyrovnávali, nìkde byl antisemitismus… Ale pak už
se u nás žilo úplnì jinak a nemùžeme vzít
do výzkumu nìkoho, kdo žil v Americe.
Dal by se podobný výzkum provádìt
i s lidmi, kteøí prošli dlouholetým vìznìním v dobì komunismu, a s jejich
potomky?
Dal, ale byl by to jiný výzkum. Zkušenost holokaustu je unikátní – mnohaleté
potlaèování, ponižování, ztráta všech
práv, deportace nebo skrývání – a nakonec všem spoleèné èekání na navrátilce
z koncentráku a šok ze ztráty blízkých.
Pøipomínáme si tøicet let od pádu komunismu. Co vás za posledních tøicet
let nejvíce potìšilo a co zarmoutilo?
Potìšilo mne témìø všechno a ve srovnání s tím, co jsme zažívali pøed tøiceti
lety, jsou dnešní problémy jen obèasným zakopnutím na dobré cestì.
ALICE MARXOVÁ

(Výzvu k úèasti na výzkumné studii naleznete na stranì 26.)
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test pojímá, jak silná slova volí a jaké
ideové smìry pøi tom posiluje.

Na to, že Izraelci pùjdou už v polovinì chard Grenell, když vysvìtloval Trum- NEVIDÍTE TEN ROZDÍL?
záøí volit, pùsobí téma voleb jaksi okra- povu politickou doktrínu: „Vidìt svìt Èlánek v Times of Israel se vìnuje hlavjovì. Alespoò tomu tak bylo v médiích takový, jaký je. Ne takový, jak si myslí- nì protestnímu hnutí Never Again (Nia bìhem léta. Èlovìk se neubrání poci- me, že bychom ho mìli vidìt.“ Americ- kdy více). Sám název, ale i rétorika natu, že se tu projevuje úèinek inflace. ký prezident je v Izraeli vítaný i tím, že zývající detenèní centra pro ilegální
Když už letos jedny pøedèasné volby chápe tamní zdráhání souhlasit s rych- pøistìhovalce „koncentraèními tábory“
byly (v dubnu), když už tehdy vyznìly lým vznikem palestinského státu. Aniž nenechávají na pochybách, že jde o cílene jako souboj rùzných vizí a programù, by Palestinci uznali právo Židù na do- nou aluzi na holokaust. „Protestující
ale jako charakterový souboj dvou lídrù mov ve Svaté zemi. Aniž by poskytli zá- vìøí, že v detenèních centrech ICE se
(Benjamina Netanjahua a Bennyho ruky, že stát na Západním bøehu Jordánu dìjí zvìrstva a že zkušenost Židù s pronásledováním, zvláštì nacistickým, je
Gantze), když už se vìtšina volièù mezi se nestane takovou hrozbou jako Gaza.
Tvrdý postoj zaujímá Trump i doma musí vést k pomoci jiným pronásledonimi jednou rozhodovala, tak proè by se
k ilegálnímu pøistìhovalectví (hlavnì vaným skupinám,“ píše autor èlánku
teï mìli rozhodovat jinak?
Možná proto izraelský mediální zá- z Mexika). A èím tvrdší je pozice Trum- Ben Sales.
Ten argument chápe i Mark Hetfield,
jem v polovinì léta nemíøil ani tak pa, tím sílí odpor opozice, k níž se vedle
k volbám, ale spíše k obecnìjším téma- radikalizované Demokratické strany šéf židovské organizace pro pomoc
uprchlíkùm HIAS, zatùm. I k takovým, jako
ložené už v 19. století.
je pozice Izraele a Židù
Pozastavuje se nad anavùbec ve svìtì. A píšelogií ilegálních pøistìme-li „ve svìtì“, je
hovalcù a holokaustu,
zøejmé, že jde pøedekterá mu pøijde zcela
vším o svìt americký
nepatøièná, ale protest
(už proto, že v nìm žije
jako takový za tu cenu
židovská komunita jen
prý stojí.
o málo menší než ta izHledáte-li nìkoho,
raelská).
koho to pøirovnání vyAmerika Donalda
slovenì rozèílilo, musíTrumpa se stává lakte zabrousit proti toku
musovým papírkem
èasu. Nejprve o mìsíc
pro stále více západzpìt, do èervna, kdy
ních státù a spoleènosTøicet šest židovských protestujících proti detenèním centrùm v New Jersey. Foto archiv.
detenèní tábory oznaèití. Také pro Židy, Izraelce, judaismus èi jeho hodnoty. Skoro øadí i vìtšina amerických Židù. Jak øíká la za „koncentráky“ Alexandria Ocasioby se mohlo zdát, že sílí tendence rozdì- staré klišé: zatímco izraelští Židé vyzná- Cortezová – pøedstavitelka radikálního
lovat Židy na izraelské a americké ve vají judaismus, ameriètí Židé vyznávají køídla Demokratické strany, nejmladší
smyslu formování dvou rùzných politic- levicový liberalismus. Ukázali to, když èlenka Kongresu (29), ikona svìtové
kých národù. Politického národa Izrael- Imigraèní a celní úøad (ICE) zaèal více pokrokové levice a dáma peskovaná za
cù, jehož vìtšina volí – i pøes osobní ne- než døíve posílat ilegální pøistìhovalce to, že z kritiky Izraele sklouzává k antisemitismu. (Za její rétoriku se tedy pochut’k nìmu – Netanjahua a v Trumpovi do detenèních center.
Detenèní centra, zvláštì ta rychle po- stavili popisovaní židovští aktivisté, ktespatøuje oporu i spojence proti hrozbám:
at’už vojenské z Íránu èi rizika automa- stavená v Texasu u mexických hranic, øí pøed centry ICE protestovali o mìsíc
tického vzniku palestinského státu. skýtají nehezké obrázky. Pro noviny je pozdìji.)
A pak se pøenesme zpìt o tøi ètvrtì
A politického národa amerických Židù, to vdìèné téma, takže i ètenáøi Times of
jehož vìtšina spatøuje hrozbu právì Israel se dozvìdìli o dìtech bez mýdla století, do doby, kdy v koncentraèním
v Trumpovi – v jeho skuteèných èi jen a možnosti sprchy. Ale dozvìdìli se táboøe Mauthausen získával životní
údajných vadách, jako je nacionalismus, i nìco více. A sice o tom, jak se do pro- zkušenost Edward Mosberg. Teï, ve
xenofobie, boj proti otevøenosti i tradi- testù proti této politice – pøesnìji proti svých 93 letech, øekl svùj názor na koncím americké (nepøímo i staré izraelské) detenèním centrùm ICE, ale ne v drs- gresmanku Ocasio-Cortezovou novináném Texasu, nýbrž v kultivovaném New øùm z New York Post. Rozèiluje ho, že
demokracie.
Takto nastínìné dìlení ale není ve Jersey, Bostonu a Washingtonu – zapoji- nìkdo nevidí rozdíl mezi lidmi, kteøí
skuteènosti tak èernobílé a skrývá rùzné li ameriètí Židé. A že pøi tom jen tak ne- byli cílenì transportováni na prùmyslopostávali, svìdèí fakt, že desítky jich vou smrt, a ilegálními pøistìhovalci,
háèky.
kteøí se dobrovolnì rozhodli pro riskantbyly zatèeny.
A tady jsme u jádra vìci. Že nìkdo ní akci. „Nepozná-li nìkdo ten rozdíl,“
SVÌT, JAKÝ JE
Trump je pro mnoho Izraelcù vítaný už protestuje proti Trumpovì politice vèet- øekl Mosberg, „buï si hraje na hlupáka,
svým postojem ke svìtu. Jak to v èer- nì politiky proti ilegální migraci, moc nebo je mu to prostì fuk.“
ZBYNÌK PETRÁÈEK
venci øekl jeho dùvìrník, diplomat Ri- nepøekvapí. Zajímavìjší je, jak svùj pro-
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LIŠKY U ZDI NÁØKÙ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Židovským høbitovem v Tøebíèi nyní turisty i místní provede nový tištìný prùvodce. Brožuru s mapkou pøímo na
høbitovì pøedstavil její autor, student
hebraistiky Tobiáš Smolík. Prùvodce
mimo jiné upozoròuje, že v Tøebíèi jsou
pochování i Židé z nedaleké Námìštì
nad Oslavou, a také tøeba Židé vypovìzení z Vídnì nebo uprchlíci z Halièe.
Brožuru zájemci získají v Informaèním
centru u Zadní synagogy zdarma. (trebicsky.denik.cz, 1. 8.) !! Slovenská prezidentka Zuzana Èaputová pøi pøíležitosti 75. výroèí zavraždìní tøí tisícovek
Romù a Sintù v nacistickém vyhlazovacím táboøe v Osvìtimi-Bøezince, které je
na Slovensku památným dnem, varovala
pøed snahami vyvolávat v souèasné politice strach a nenávist vùèi skupinám lidí
a pøed zlehèováním tìchto jevù. „Tragické zkušenosti s šíøením strachu a nenávisti bohužel máme i na Slovensku. Poznat minulost je naléhavou potøebou pro
pøítomnost a budoucnost. Zvláštì, když
se nenávist a vyvolávání strachu stávají
politickým nástrojem naší doby,“ uvedla
Èaputová. (tyden.cz, 2. 8.) !! Židovská
ètvrt’v Tøebíèi je chloubou mìsta. Turistù zde od doby jejího zápisu na seznam
UNESCO každoroènì o pìt procent pøibývá. Starousedlík z této èásti mìsta,
malíø Josef Hrubeš, má však slova kritiky. Ètvrt’podle nìho má svou odvrácenou stránku, které mìsto nevìnuje øádnou pozornost. „Pøibývá zde opravených
domù, ale také domù, které jsou prázdné
a které se mìní v ruiny. V nìkterých prùchodech se hromadí odpadky a na ulicích parkuje stále více aut bez povolení,“
øekl Hrubeš. Parkování i neudržované
domy v „Židech“ jsou letitým problémem, ke kterému se tøebíèská radnice
opakovanì vrací. (regiony.im-puls.cz,
7. 8.) !! Už nìkolik dní lidé pozorují
v jihozápadním èásti Chrámové hory
v Jeruzalémì desítky lišek. Údajnì tam
pobíhají od svítání do soumraku. Podle
ortodoxního jeruzalémského rabína
Shmuela Rabinowitze se tak naplnilo
proroctví ze Starého zákona. Uriášovo
proroctví tvrdí, že židovský chrám bude
v dezolátním stavu. V jedné z pasáží pøímo stojí, že „se po nìm budou procházet
lišky“. Právì pøítomnosti tìchto psovitých šelem blízko Zdi náøkù si lidé na zaèátku tohoto týdne zaèali všímat. Podle

hebraisty Pavla Sládka jsou ale podobné
události èasté. Jde prý o souèást židovského náboženství. „Obecnì po staletí se
pøedpovídá, že jednou bude chrám znovu
postaven, a vždycky se najde nìjaká skupina lidí, která zaène vypoèítávat, jestli
už to bude teï nebo za chvíli. Zaènou
hledat znamení ve všem,“ øekl Sládek,
který pùsobí jako vedoucí katedry Blíz-

kého východu na Filozofické fakultì
Karlovy univerzity. (lidovky.cz, 9. 8.) !!
Díky rozhodnutí papeže Františka budou
pøíští rok zpøístupnìny cenné materiály
vatikánských archivù z období pontifikátu papeže Pia XII., tedy z let 1939–1958.
Badatelé tak budou moci prozkoumat
postoje Vatikánu za druhé svìtové války a na poèátku studené války i novì
interpretovat nìkterá stanoviska a èiny
Pia XII., jehož pùsobení mìlo nemalý
politický pøesah a vyvolávalo i po jeho
smrti znaèné kontroverze. (iforum.cuni.
cz, 9. 8.) !! „Nesnáším fašistické kolaboranty“, „Tuhle zemi mám rád a nenechám ji rasistùm“, takové a další nápisy
podepsané „Pérák – tak trochu jiný vlastenec“ se objevily v minulých dnech na
sídle liberecké kanceláøe pravicovì extremistické SPD Tomia Okamury. Liberecká SPD polepení své kanceláøe odsoudila a vše nahlásila policii. Ve svém
prohlášení píše: „Nenávist novodobých
neomarxistù a sluníèkáøù je neskuteèná.“
(nasliberec.cz, 10. 8.) !! Krvavá legenda
nedá umìlcùm spát ani témìø sto let po
smrti zbojníka Nikoly Šuhaje. „Jeho pøíbìh mì uhranul a doba je zralá na nový
film,“ øíká režisér Vladimír Morávek,
jenž právì natáèí další verzi této slavné
legendy z Podkarpatské Rusi. Dochované historické prameny ovšem ukazují, že
Nikolu Šuhaje byste pøi dnešních toulkách Podkarpatskou Rusí potkat nechtìli.
Støílel nejen èeské èetníky, kteøí toužili
rusínského banditu zkrotit, ale i sousedy.
Takto 13. srpna 1921 zákeønì zastøelil

nic netušícího souseda Ivana Derbaèoka,
jenž zrovna u chalupy kosil trávu. Necelý mìsíc pøedtím pøepadl se svými chlapci skupinu místních Židù vracejících se
z trhu. Nikola se jejich povoz pokusil zastavit s puškou v ruce, koèí ale práskl bièem a konì vyrazili tryskem. Šuhaj tak
alespoò zahájil bezhlavou palbu a ranou
do hlavy zastøelil Jakoba Tambora. (Týden, 12. 8.) !! „Kvùli Gottwaldovi jsem
první Kinský, který neumí poøádnì èesky skloòovat.“ Constantin Kinský, který
se narodil ve Francii, kam jeho rodièe
utekli pøed komunisty, možná špatnì
skloòuje, jinak je to ale zanícený èeský
a hlavnì žïárský patriot. Jím vedená rodinná firma ve Žïáru nad Sázavou již
nìkolik let rekonstruuje zámek a snaží se
zvelebovat panství Kinských. „Mìl jsem
velkou výhodu, že na nás tatínek mluvil
èesky a èetl nám. Tøeba Ferdu Mravence
nebo Káju Maøíka. Takže sice mluvím
èesky špatnì, ale mluvím. Další výhodou
bylo, že jsem byl na návštìvì v Èeskoslovensku již za komunismu. Jednak
jsem získal urèitou pøedstavu, v èem tu
lidé museli žít, a zároveò jsem si dobøe
uvìdomoval, že to nikdy nebudu plnì
chápat. Rozhodnì tedy nemám tendenci
lidi soudit. To je strašnì dùležité. Takže
kulturní šok to zase tak velký nebyl.
I když si tøeba vybavuji, jak nás pøekvapilo, že si tu lidé nekoukají do oèí. To se
naštìstí hodnì zmìnilo. Co se naopak
moc nezmìnilo, je skuteènost, že se Èeši
nehlásí ke svým koøenùm. Obyvatelé
téhle zemì, to nebyli a nejsou jen Èeši,
ale i Nìmci, Židé a Cikáni. Když neuznáme ty tøi další koøeny a budeme se
hlásit jen k tomu, že jsme Èeši, je to
strašnì špatnì.“ (iHNed.cz, 13. 8.) !!
Nejvíce pronásledovanou náboženskou
skupinou ve svìtì jsou køest’ané. Nadace
ACN uvádí 200 milionù pronásledovaných a 350 milionù diskriminovaných.
Dùsledky jsou varovné. Napøíklad v Iráku po letech války, chaosu a genocidy
zùstala jen sedmina z pùvodního poètu
køest’anù. Dnes trpí ve svìtì na mnohých
územích židé, šíité, rohingové, ahmádijci, bahájci, buddhisté, hinduisté, svìdkové Jehovovi, Ujguøi, pøíslušníci Falun
Gong a další. Na druhé stranì jsou
v mnoha státech atakováni nevìøící, blogeøi, humanisté èi vìzni svìdomí. Obecnì lze øíci, že kde je pronásledována jedna náboženská menšina, èeká podobný
údìl i jiné menšiny. (Katolický týdeník,
20. 8.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 20 lety, 28. záøí 1999, se v Praze
konalo protestní shromáždìní proti
stavebním pracím, které provádìla Èeská pojišt’ovna ve Vladislavovì ulici na
èásti nejstaršího známého židovského
høbitova v ÈR, støedovìkého židovského pohøebištì. Vyjádøení Archeologického ústavu AV, protesty pražské židovské obce, mediální pozornost v ÈR
i zahranièí nakonec dokázaly pøimìt ministerstvo kultury, aby lokalitu prohlásilo za kulturní památku, a vedení pojišt’ovny k tomu, aby nad hroby vytvoøila
sarkofág. Ostatky již vyzvednuté z pohøebištì byly pøevezeny na Nový židovský høbitov na Žižkovì; nacházejí se
pod rozmìrnou žulovou plastikou ve
tvaru tumby, již vytvoøil sochaø Kurt
Gebauer. Od roku 2016 stojí ve Vladislavovì ulici památník, který historii
høbitova (zrušeného roku 1478 krále
Vladislavem Jagellonským) pøipomíná.
Jeho autorem je Richard Sidej.
Pøed 5 lety, 8. záøí
2014, zemøel v Praze
historik, prozaik, básník, pøekladatel a rozhlasový redaktor JIØÍ
KOVTUN. Narodil se
23. bøezna 1927
v Horinèevu na Podkarpatské Rusi, ale
když mu byl rok, pøestìhovala se rodina
do Èech, nejdøív na Strakonicko, poté do
Prahy. Otec Jiøího Kovtuna pracoval
v pražských mlékárnách, maminka šila,
prodávala v knihkupectví a dìlala úèetní.
Gymnázium zaèal Kovtun studovat za
protektorátu; a jedna z jeho silných vzpomínek patøila „ztrácejícím se“ židovským
spolužákùm. Jeho strýc se bìhem okupace dostal do vìzení za pomoc pøi organizaci sbírky na podporu rodin bezprostøednì postižených nacismem.
Po maturitì v šestaètyøicátém roce
studoval Kovtun práva na Karlovì univerzitì a soubìžnì pracoval v èasopise
Vývoj, který vydávala Èeskoslovenská
strana lidová a který vedl jeho pøítel Pavel Tigrid. K zamìøení èasopisu hovoøil
Kovtun v rozhovoru pro týdeník Respekt: „V letech 1945 až 1948 už jsme
nemohli kritizovat Sovìtský svaz, ale
mohli jsme kritizovat jeho filiálku KSÈ

a dìlali jsme to bez zábran jako nìco
normálního.“
Po pøevratu v únoru 1948 komunisté
redakci a práci Vývoje okamžitì zakázali.
Už v prvních dnech po pøevratu byl Kovtun vylouèen ze svazu novináøù. Rozhodl
se pro emigraci na Západ. Hranice pøešel
pìšky jako ilegální uprchlík v noci
u Znojma. Krátký èas strávil v uteèeneckých táborech ve Vídni a v Nìmecku,
poté už zamíøil do Frankfurtu za Tigridem. Zpoèátku pracoval ve Frankfurtu
v Czechoslovak Relief Committee (organizaci pomáhající èeskoslovenským
uprchlíkùm) a krátce pobýval v Norsku
jako prùvodce transportu žen a dìtí
uprchlíkù, které tam dostaly možnost nìkolikamìsíèního ozdravného pobytu. Po
návratu do Nìmecka pracoval dlouhá léta
(1953–1971) v èeském vysílání Svobodné Evropy, úzce také spolupracoval
i s Tigridovým paøížským èasopisem
a nejvýznamnìjším èeským exilovým periodikem Svìdectví. Poté zamíøil do Spojených státù. Vystudoval vysokou školu
knihovnickou, zhruba
rok pracoval ve vysílání Hlasu Ameriky
a nakonec od roku
1977 do odchodu do
dùchodu v knihovnì
Kongresu USA. Od
90. let èasto pobýval
a pracoval v Praze,
posléze se sem pøestìhoval natrvalo.
Je autorem øady záJiøí Kovrun. Foto archiv.
sadních
(mistrnì
a ètivì napsaných) historických prací vìnovaných první republice v kontextu evropských dìjin, pøedevším èinnosti TGM
a jeho následovníka E. Beneše: Slovo má
poslanec Masaryk; Masarykùv triumf;
Republika v nebezpeèném svìtì. Éra prezidenta Masaryka 1918–1935 a již posmrtnì vydaná Republika v obležení. Rolí
TGM a èeským antisemitismem se zabývá v knize Tajuplná vražda. Pøípad Leopolda Hilsnera (za niž získal Cenu Toma
Stopparda). Z ruštiny pøekládal verše Borise Pasternaka, Osipa Mandelštama a Josifa Brodského, vydal nìkolik prozaických knih a básnických sbírek. Prezident
Václav Havel mu udìlil Øád TGM III. tøídy, získal i Cenu Ferdinanda Peroutky.
(Životní osudy a názory Jiøího Kovtuna
zaznamenalo sdružení Postbellum: jeho
vzpomínky si lze poslechnout na www.
pametnaroda.cz.)
(am)

Jiøí Kovtun

DVÌ BÁSNÌ
V TOMTO MÌSTÌ
Každý v tomto mìstì
ète noviny a pije kávu,
sedí u jídla a raduje se
z pravìké nìžnosti žen.
A je tam jeden,
taky ètenáø novin a piják kávy,
který opøen levým loktem o podušku
pohlíží na dveøe
(ale nikdo nepøichází),
který vyzut dobosa èeká,
že budou padat slzy
a vlasy mìkce švihat kolem kotníkù
(ale nic),
který se snaží
k ruce každé nevìstky
pøimyslet si alabastrovou nádobku
(marnì).
Nezbývá mu než obèas cestou
mezi novinovým stánkem
a kavárnou
zašeptat
jen tak:
Jeruzaléme, Jeruzaléme.
DVACÁTÉ STOLETÍ
Jako pes po studené lázni
Evropa se vždycky dovedla otøepat.
Naše mìsta rostou a jediná ètvrt’
by svým bohatstvím utloukla
celé království beduínù.
Máme však mstivou pamìt’.
Otevøete okno v mlze
a do pokoje se vám vøítí yperit.
Právì vám dobøe chutná
a vedle vás Ivan Dìnisoviè
saje poslední št’ávu z páteøe slaneèka.
A víte koneckoncù po tom všem,
z èeho je mýdlo?
Mezi palcem a ukazováèkem si
udìláte bublinku
a v ní se leskne
oko osvìtimského dítìte.
Co si dnes objednáme k veèeøi?
Kobylky a lesní med.
Básnì jsou pøetištìny z knihy Høbet velryby, kterou vydalo nakladatelství Torst
v roce 1995.
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Alžbìta Glancová, Lucie Luèanská
ALEF BET TEÏ!
! K zaèátku nadcházejícího školního roku
pøipravila ilustrátorka Lucie Luèanská
a hebraistka Alžbìta Glancová obrázkovou knihu Alef bet teï!.
Kniha bude sloužit k prvnímu seznámení
dìtských i dospìlých ètenáøù se základními
znaky hebrejské abecedy vèetnì znakù pro
samohlásky. Jednotlivé konsonanty pøedstavují v knize ilustrace inspirované rùznými typy lidí, postav a vìcí z tradièního židovského náboženského i sekulárního
prostøedí a skrze vybrané reálie státu Izrael.
Písmena jsou pøedstavena tematicky, ve
dvojicích. Každá dvoustrana je proto vìnovaná dvojici znakù a zároveò slov –
oznaèení postav a pøedmìtù. Hebrejský
slabikáø je urèený dìtem a jejich pedagogùm èi rodièùm jak z židovského, tak
z nežidovského prostøedí a všem zájemcùm o hebrejštinu.
Vydalo nakladatelství XAO v Praze
roku 2019, 44 stran, ilustrace. Knihu lze
zakoupit v knihkupectví XAO (Krymská
29, Praha 10) za 250 Kè. Otevírací doba:
út–pá 14–19, so 11–17.
Jiøí Orten
ELEGIE
CD, verše recituje Miroslav Kovaøík
! K stému výroèí narození Jiøího Ortena
(1919–1941) vychází kompaktní disk
s jeho snad nejznámìjšími básnìmi. Soubor devíti Elegií dokonèil básník nìkolik
týdnù pøed tragickou smrtí v okupované
Praze a patøí k tomu nejlepšímu, co napsal. M. Kováøík se s Ortenovou poezií
setkal již v roce 1963, opakovanì ji pøednášel a po více než pùl století natoèil své
zpracování Elegií za hudebního doprovodu Jiøího Pertla.
Vydalo nakl. Galén v Praze roku 2019.
Audionahrávka v délce 58 minut, doporuèená cena 250 Kè.
Marek Vlha, Josef Šaur a kol.
KALENDÁRIUM
MASARYKOVY UNIVERZITY
1919–2019
! Autorský tým šesti historikù popularizaèní formou za doprovodu unikátních fotografií a obrazových materiálù vypráví „pøíbìh
univerzity“. Pøibližuje jej v souvislosti
s promìnami domácího vysokého školství
a vìdeckého a technického vývoje a s osudy
nìkolika generací v politických turbulencích 20. století, zmínìna je øada vyuèujících
židovského pùvodu. V knize se napøíklad
dozvíte, proè otázka založení brnìnské univerzity vyvolala pøed rokem 1918 demonstrace i krveprolití; proè se øada èlenù profesorského sboru zapojila do odboje a co se za
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Tav jako tapuach, neboli jablko. Z knihy Alef bet teï!.

protektorátu odehrávalo na uzavøených fakultách èi jak se mìnily univerzitní a studentské festivity od promocí a Majálesù po
nucené oslavy Prvního máje…
Vydala Masarykova univerzita v Brnì
roku 2019, 248 stran, fotografie; doporuèená cena 470 Kè.
KONCERTY
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Cyklus varhanních koncertù v Jeruzalémské synagoze v Praze pokraèuje:
11. záøí od 18 hodin hraje Stanislav Šurin.
Program: skladby J. C. Kerlla, J. S. Bacha,
P. Ebena, S. Šurina a dalších.
! 25. záøí od 18.00 hrají Jitka Chaloupková, Václav Peter. Program: J. S. Bach,
G. B. Lucchinetti, J. Blanco, H. Mulet,
A. Guilmant.
VÝSTAVA HELGY HOŠKOVÉ
! Dne 19. záøí v 17 hodin se v Jeruzalém-

ské synagoze koná vernisáž výstavy obrazù
Helgy Hoškové k devadesátým narozeninám. Výstava bude pøístupna od 20. záøí
2019 do ledna 2020, a to každý den kromì
sobot a židovských svátkù od 10 do 17.00.
V HLAVNÍ ROLI
HADAR GALRONOVÁ
! V záøí se uskuteèní nìkolik pøedstavení,
v nichž se souèasná izraelská dramatièka
Hadar Galronová, známá hlavnì hrou
Mikve, jež se nìkolik let úspìšnì hrála ve
Stavovském divadle, pøedstaví jako hereèka. Mùžete ji vidìt v monodramu Whistle
(Pohvízdnutí) od Yakova Buchana, kde
propùjèuje hlas druhé generaci pøeživších
a pøibližuje neviditelné, ale hluboké rány,
které holokaust zanechal. Tammy se narodila jako jediné dítì rodièùm, kteøí pøežili
Osvìtim. Její matka strávila ètyøi roky
jako židovská sekretáøka Dr. Mengeleho.

Tammy se narodila po válce, ale její dìtství bylo poznamenáno minulostí rodièù
a zbavilo ji pøirozené radosti ze života.
Pøedstavení se hrají v angliètinì s èeskými titulky, a to v Mladé Boleslavi a v Praze:
12. záøí od 18.30 v Mìstském divadle Mladá Boleslav a 16. záøí od 19.30 v pražském
divadle Komedie. Pokud pøi on-line nákupu
vstupenky do Komedie zadáte kód 241309,
máte lístek za 150 Kè. Po pražském pøedstavení následuje diskuse s autorem hry.
! Hadar Galronová vystoupí také v sále
na pražské židovské obci v Maiselovì 18.
Pøedstaví svou stand-up show Passion
killer (Vrah vášnì). Bude hrát anglicky,
pøedstavení trvá hodinu a není vhodné pro
osoby mladší 16 let. Jedná se o satirický
kabaret o ženské síle a slabosti. Vypráví
pøíbìh o historii vášnì od dob Adama
a Evy až do souèasnosti skrze pøíbìhy biblických žen, které „zachránily izraelský
lid“ jen díky ženské síle. Koná se 17. záøí
od 18.30, vstup volný.
DVOØÁKOVA PRAHA
! V rámci festivalu Dvoøákova Praha vystoupí v Rudolfinu 15. záøí Izraelská filharmonie a 20. záøí od 20 hodin izraelský
klavírista Boris Giltburg (viz www.dvorakovapraha.cz).
HUMOR V IZRAELSKÉM UMÌNÍ
! Humornì a parodisticky ladìnou výstavu

souèasného izraelského umìní pod názvem
Drop Dead Funny pøedstaví brnìnský Dùm
umìní od 11. záøí do 3. listopadu. Výstava
pøináší díla z oblasti rùzných médií od 16
tvùrcù, kteøí prostøednictvím humoristických
gest získávají nadhled nad každodenním životem i politickou realitou v zemi, kde není
nouze o napìtí a konflikty. Tento pøístup jim
umožòuje zpracovat napìtí kolem rasy, genderu, identity a spoleèenských konvencí, tak
jak se míchají se strachy a úzkostmi moderního života. Obracejí se k filmové grotesce,
kanadským žertùm, èernému humoru, parodii a grotesknu, èímž zdùrazòují propast
mezi prožívanou zkušeností a mediálními
reprezentacemi, poukazují na nevyøešená
pnutí a vzbuzují pocit neklidu, který pøetrvává dlouho po vyøèení pointy.
ESHKOL NEVO V PRAZE
! Izraelský autor Eshkol Nevo pøedstaví
knihu Tøetí patro, která se stala v Izraeli
bestsellerem a byla pøeložena do deseti jazykù. Slavnostní pøedstavení knihy za
úèasti autora se koná 20. záøí v 19 hodin
v Knihovnì Václava Havla (Ostrovní 13,
P 1). Moderuje pøekladatelka Lenka Bukovská, pøeklad do èeštiny zajištìn. Následující den, 21. záøí, se Eshkol Nevo pøedstaví na plzeòském Svìtu knihy.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 18. záøí k nám zavítají dvì skuteèné osobnosti: Iva Pekárková – spisovatelka, tlumoènice, barmanka, sociální pracovnice v Bronxu, øidièka newyorského
žlutého taxíku, uprchlice v USA (1986–
1997) a imigrantka v Anglii (2005 – nyní);
a novináøka a spisovatelka Petra Procházková, svìdkynì válek a lidské bolesti.
! Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 10. 9. v 19.00: Chci být básníkem celým
srdcem. Komponovaný veèer u pøíležitosti
100. výroèí narození básníka Jiøí Ortena
(1919–1941). Na jaøe 2019 vyšel poslední
z devíti svazkù Ortenova díla Spisy: Korespondence. V jubilejním roce se tak podaøilo dokonèit projekt, který v úplnosti
pøedstavuje Ortenovo dílo. O osudech
a osobnosti Jiøího Ortena, o projektu devíti svazkù Spisy i o situaci, která panovala
v Praze v dobì Ortenova tvùrèího života,
pohovoøí editorky Spisù Marie Rút Køížková a Marie Havránková a redaktor nakladatelství Torst Jan Šulc. Úryvky z Ortenova díla a vybraných dopisù pøednese
hereèka Michaela Bendová a herec Marek
Adamczyk. Veèerem provede Ester Janeèková. Kniha Spisy VIII: Korespondence
bude na místì v prodeji. Vstup volný.
! 12. 9. v 19.00: Oratoria se starozákonními námìty. Koncert pøední èeské sopranistky Viktorie Dugranpere za doprovodu jednoho z nejlepších hráèù na barokní housle
u nás Jiøího Sychy a cembalisty a varhaníka Ondøeje Bernovského. Zahrají skladby
barokních skladatelù George Friderica Händela, Nicoly Matteise a Henryho Ecclese.
Vstupenky lze koupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru muzea (Maiselova 15), v síti Ticket Art, Prague
Ticket Office a na webových stránkách
ŽMP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 4. 9.: Pražské židovské muzeum a jeho
úloha ve výzkumu židovských dìjin
(1906–2019). Pøednáška historikù Ivety
Cermanové a Alexandra Putíka z ŽMP pøiblíží rozvoj vìdecko-výzkumné èinnosti
v tomto muzeu od jeho poèátkù až do souèasnosti. Odborná èinnost bude pøedstave-

KULTURNÍ
POØADY
na v kontextu vývoje instituce, která ve
své historii musela nìkolikrát bojovat
o svoji existenci. Pøednáška je souèástí
cyklu Kapitoly z dìjin Židù v èeských zemích od støedovìku po emancipaci.
! 5. 9.: Šílený hedvábník: Zika a Lída
Ascher. Jméno Ascher, v Èeské republice
zcela neznámé, je v západní Evropì více než
sedmdesát let synonymem textilního designu nejvyšší kvality. Pražští rodáci Zika Ascher a jeho manželka Lída vybudovali po
odchodu z Èeskoslovenska v roce 1939
v Londýnì úspìšnou firmu specializovanou
na odìvní látky. Z textilií firmy Ascher vytváøely své kolekce módní domy jako napøíklad Dior, Balenciaga, Cardin nebo Y. S.
Laurent (viz Rch 5/2019). O tvùrcích pohovoøí kurátorka výstavy Umìleckoprùmyslového muzea v Praze Šílený hedvábník Konstantina Hlaváèková. Výstava konèí 15. záøí.
! 8. 9. v 10 hodin: Nedìlní dílna pro rodièe
a dìti: Lvíèek Arje jde do školy. Zaèal nový
školní rok a lvíèek Arje se uèí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Prohlídka:
Staronová synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 16. 9.: Jak použít terezínské divadelní
texty k pedagogické práci? Pøednáška odbornice na dìjiny divadla v ghettu Terezín
Lisy Peschel z University of York ve Velké
Británii. Pohovoøí mj. o zkušenosti z rekonstrukce fragmentù hry Komedie o pasti.
! 17. 9.: Fotografkou na European Maccabi Games v Berlínì. Vernisáž fotografické výstavy publicistky a fotografky
Lenky Hoffmannové z Evropských makabejských her v Berlínì 2015.
! 19. 9.: Po stopách tradièních židovských komunit: Sukot u Zdi náøkù
a v Mea Šarim. Audiovizuální pøednáška
publicisty Jana Neubauera. Pøednáška je
souèástí historicko-cestopisného cyklu Po
stopách tradièních židovských komunit.
! 25. 9.: Židé v Judeji za øímského císaøství a v pozdní antice. Podle tradièního
pojetí vedlo dobytí Jeruzaléma Øímany
v r. 70 o. l. a znièení Jeruzalémského chrámu k tomu, že Židé opustili Judeu a rozptýlili se po celé øímské øíši. K jejich návratu do tohoto regionu pak ve vìtší míøe
docházelo až na pøelomu 19. a 20. století.
Pøednáška klasického archeologa Vlastimila Drbala naproti tomu na základì historických a archeologických pramenù doloží, že s výjimkou Jeruzaléma je rozsáhlé
židovské osídlení Judeje doloženo po celou pozdní antiku až do 8. století.
! Výstavy v prostorách OVK: Lenka
Hoffmannová: Fotografie z Evropských
makabejských her v Berlínì 2015.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaroše 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17.00 a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! Nedìle 1. záøí od 16.30, vila Löw-Beer,
Drobného 297/22: Evropský den židovské kultury. Brnìnská poboèka ŽMP
oslaví tento den spoleènì s ŽOB kulturním programem pro dìti a dospìlé v prostorách vily Löw-Beer. Souèástí akce bude
prohlídka vily a pøednáška „Kdo je kdo?“.
Povídáním o rùzných povoláních, která
bylo a je možné potkat v židovských komunitách, provede návštìvníky koordinátor kašrutu pražského rabinátu Chaim
Koèí. Vstupné dobrovolné.
! 4. 9.: Starozákonní postavy v literatuøe
I: Mojžíš. První pøednáška z tøídílného
cyklu o postavách ze Starého zákona a jejich zpracování ve známých dílech nìmecké literatury bude vìnována Mojžíšovi.
O tom, jak jeho osudy a pøíbìhy vidìli
Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund Freud nebo jihlavský rabín
Hermann Reckendorf, promluví germanistka profesorka Ingeborg Fialová.
! 9. 9.: Vernisáž výstavy Andre Steiner:
nejen brnìnský architekt II. Fotografka
Kateøina Rusòáková pokraèuje v obrazovém mapování souèasného stavu dalších brnìnských staveb tohoto autora. Bìhem vernisáže budou promítnuty dosud neuvedené
krátké snímky Andrej Steiner – Pracovná
skupina a Andrej Steiner – Židovský architekt pracovných táborov, které natoèil dokumentarista Jakub Fišer. Vstup volný.
! 12. 9.: Z dìjin antijudaismu a antisemitismu I: Reprezentace Židù v západoevropské køest’anské ikonografii 12.–15.
století. První pøednáška judaistky Lenky
A. Novotné z Husitské teologické fakulty
bude tento proces sledovat z rùzných úhlù
pohledu a pokusí se stanovit definici støedovìkého køest’anského antijudaismu, který se stal vzorem i pro novodobé projevy
nenávisti k Židùm v Evropì i mimo ni.
! 15. 9. od 10.30, Nezamyslova 27, BrnoŽidenice. Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi:
Medvídek Dubi otevírá ateliér. Dìtské dílny budou tentokrát výtvarnì zamìøeny.
! 16. 9. od 19.00 a 17. 9. od 10.00, BuranTeatr, Kounicova 685/20: Návštìva z pravìku. Divadelní pøedstavení na motivy knihy
a životního pøíbìhu Petra Ginze (1928–
1944), mladého výtvarníka, spisovatele
a šéfredaktora èasopisu Vedem v terezínském ghettu, nastudovali žáci pražského
gymnázia Pøírodní škola pod vedením Františka Tichého v rámci projektu Terezínská
štafeta. Poèet míst je omezen, prosíme o rezervaci na adrese novotny@prirodniskola.cz. Vstupné dobrovolné.
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LAUDEROVY ŠKOLE V PRAZE
! Budova školy je od èervna uzavøena
kvùli pøestavbì. Závìreèná vysvìdèení žákùm a studentùm pøedali jejich uèitelé na
ŽOP, v botanické zahradì èi v Grébovce.
Kvùli pøestavbì je posunut i zaèátek školního roku a vìtšinu žákù a studentù (kromì prvòáèkù) èekají delší prázdniny, které
budou opìt zakonèeny uèením v pøírodì.
ip
JUDAFEST PO OSMÉ
! V nedìli 22. záøí poøádá Èeská unie ži-

dovské mládeže (ÈUŽM) již osmý roèník
festivalu židovské kultury: zaèíná ve 14 hodin, potrvá do 22 hodin a letos se koná
v prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha
1. Jako každý rok budou mít možnost návštìvníci vidìt prezentaci židovských organizací a obcí z celé Èeské republiky. Letošní roèník sice volnì navazuje na roèníky
pøedešlé, ale s vìtším dùrazem na kulturu
a vzdìlávací programy. Akce pøedstaví již
tradiènì øadu židovských organizací a návštìvníci budou moct ochutnat nejrùznìjší
speciality židovské kuchynì. Tìšit se mùžete i na divadelní pøedstavení s židovskou
tematikou, koncerty, pøednášky, výstavu.
ÈUŽM je nezisková organizace, která
spadá pod Federaci židovských obcí. Spojuje mladé lidi z židovské komunity, každý rok poøádá oslavy židovských svátkù,
pøednášky, diskuse i brigády na židovských høbitovech po celé Èeské republice.
Unie je souèástí European Union of Jewish Students a World Union of Jewish
Students, kde se úèastní mnoho semináøù
a setkání s mladými Židy z celého svìta.
Za 25 let své existence prošly unií tisíce
Židù ve vìku 15 až 35 let.
Festival JudaFest 2019 se uskuteèní za
laskavé finanèní podpory Nadaèního fondu obìtem holocaustu a Federace židovských obcí, kterým tímto dìkujeme.
Vstup na festival je zadarmo. Kontakt:
cuzm2011@gmail.com.
kv, es
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 10. záøí od 10.30: Setkání s hudbou –
provází Igor Tausinger.
! 11. záøí od 14.30: Turisté a židovská
Praha – vypráví Zuzana Pavlovská.
! 18. záøí od 14.30: Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Zonntaga.
! Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky; Myšlenky
svìtla – obrazy z výtvarné dílny Denního
centra Hagibor.
BEJT PRAHA
! Po dobu rekonstrukce Španìlské syna-

gogy organizujeme kabalat šabat v Maise-
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE
lovì synagoze: Každý pátek od 19 hodin
(letní èas).
! Zveme na oslavu Vysokých svátkù
v Maiselovì synagoze s rabínem Georgem
Schlesingerem a Peterem Györim.
Roš hašana: nedìle 29. záøí: erev Roš
hašana v 19.00; pondìlí 30. záøí: šachrit
od 10.00; tašlich v 17.00 – setkání pøed
Maiselovou synagogou. Po skonèení tašlichu se koná slavnostní veèeøe, rezervujte
si co nejdøíve místa na adrese bejtdinner@gmail.com.
Jom kipur: úterý 8. øíjna v 19.00; støeda 9. øíjna v 10.00.
V pøípadì dotazù nás kontaktujte na adrese bejtprahazaloha@gmail.com.
bp
25. SPORTOVNÍ HRY HAKOACH
! Hakoach poøádá ve spolupráci s Židov-

skou obcí Plzeò 25. sportovní hry. Konají
se ve dnech 13.–15. záøí v Plzni.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, badminton, šachy, atletika, plavání, turistika.
Koneèný program soutìží bude stanoven
podle poètu pøihlášených a vybraných
sportù.
Registrace prostøednictvím formuláøe:
/registraceLHH2019. Startovné: do 6. 9.
pøi platbì na úèet 300 Kè èlenové SK Hakoach, 500 Kè ostatní; po 6. 9. platba na
místì – 500 Kè èlenové; 700 Kè ostatní.
È. ú.: 2900409898/2010, vs: 072019.
Lze vybrat maximálnì dva sporty. Podrobnìjší informace získáte na e-mailu
info@hakoach.cz.
POKLÁDÁNÍ STOLPERSTEINÙ
Ve dnech 5.–6. záøí se v pražských ulicích koná pokládání dalších Stolpersteinù
na památku obìtí holokaustu. Jedná se
vždy o skromný obøad, pøi nìmž si pøíbuzní a hosté pøipomenou tragický osud
obìti a do chodníku pøed bydlištì se uloží
dlažební kostky s mosazným povrchem
a základními daty. Pøehled kamenù v Praze najdete na stránkách www.stolper
steinecz.cz, v záøí pøibude dalších 35 kamenù na 17 místech (celkem jich je
v hlavním mìstì na 320). Pokládání Stolpersteinù organizuje Veøejnì prospìšný
spolek na podporu osob dotèených holocaustem (www.spolek.org) a jeho jménem moc dìkuji všem, kteøí projekt
v Praze podporují.
Pan Demnig, nìmecký umìlec, který
tuto pietní akci roku 1992 zahájil
v Nìmecku a kameny vytváøí, bude rovnìž pokládat 11 kamenù v Èeských Budì-

jovicích (4. záøí) a 8 kamenù v Jièínì
(7. záøí).
František Bányai, pøedseda ŽOP
CEITEC HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
! Hledáme dobrovolníky do studie
zkoumající transgeneraèní pøenos stresu (viz rozhovor s prof. Ivanem Rektorem
na str. 12–13, 20).
Hledáme vnuèky a vnuky pøeživších
holokaust a souèasnì lidi do kontrolní
skupiny: ženy a muže ve vìku okolo
35–40 a 60–65 let, jejichž rodina nebyla
válkou zasažena.
Zkoumáme neurobiologické, genetické
a psychologické markery stresu pomocí
magnetické rezonance mozku a dalších
metod.
Získáte CD se strukturálními snímky
mozku a finanèní odmìnu.
Výzkum probíhá ve Støedoevropském
technologickém institutu Masarykovy univerzity v Brnì.
Kontraindikace k vyšetøení: MR nekompatibilní implantáty, neurologické
nebo psychiatrické onemocnìní, alkoholismus.
Podrobnìjší informace a registrace
u Mgr. Moniky Fòaškové na e-mailové adrese monika.fnaskova@ceitec.muni.cz nebo na tel. èísle 00 420 770 179 511.
LUACH 5780
! Židovský diáø – Luach – na rok 5780

(2019/2020) je již v prodeji. Obsahuje
pøehled židovských svátkù a význaèných
dní, týdenní židovský i obèanský kalendáø, základní modlitby a požehnání v hebrejštinì s èeským pøekladem vrchního rabína Karola Efraima Sidona a adresáø
židovských obcí a organizací v ÈR a na
Slovensku. Ilustrace vytvoøila Hana Bergmannová-Klímová.
Luach 5780 mùžete koupit v Maiselovì
18, Praha 1 (na rabinátu a v kanceláøi FŽO
v 2. patøe) a v redakci Roš chodeš (Izraelská 1, Praha 3, Nový židovský høbitov) za
70 Kè. Pøi zaslání poštou bude k cenì
úètováno poštovné.
Objednávky zasílejte laskavì do redakce Roš chodeš (poštou – Izraelská 1, Praha 3, 130 00, èi e-mailem na roschodes@sefer.cz) nebo na FŽO (poštou
k rukám paní Aleny Kopecké, Maiselova
18, Praha 1, 110 01, èi e-mailem na alena.kopecka@fzo.cz).
Luach 5780 je též k dostání ve vybraných pražských knihkupectvích (Kalich
v Jungmannovì ulici, Knihkupectví
Franze Kafky v Široké ulici, Oliva
v Husovì ulici a Academia na Václavském námìstí) za doporuèenou cenu
100 Kè.
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci september oslávia narodeniny:
pán Juraj Alexander – 75 rokov; pán Viliam
Brandl – 70 rokov; pani Dagmar Dvorská –
88 rokov; pani Miriam Franklová – 65 rokov; pani Martina Galatová – 60 rokov; pán
Ing. Peter Gero – 77 rokov; pani Jasna Hatiarová – 72 rokov; pani Doc. RNDr. Mária
Hvastijová – 83 rokov; pani Viera Kamenická – 71 rokov; pani MUDr. Veronika Lehotská – 86 rokov; pani Mária Országová – 85
rokov; pán Nathan-Karol Steiner – 86 rokov; pán MUDr. Peter Št’astný – 78 rokov;
pani Ing. Viera Šurdová – 72 rokov; pani
Ing. Viera Vašková – 74 rokov; pán
PhDr. Jozef Weiss – 86 rokov; pani
PhDr. Mária Weissová – 86 rokov; pán Miloš Žiak – 60 rokov, a pani Renné Žiaková –
91 rokov. Jubilantom prajeme všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci september oslávi narodeniny
pani Darina Kossárová: 11.9. – 81 rokov.
Prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V záøí oslaví narozeniny: paní Vìra Bakalová, nar. 14. 9. – 78 let; pan Samuel Blau,
nar. 5. 9. – 17 let; pan Petr Fiša, nar. 15. 9.
– 64 let; pan Arnošt Goldflam, nar. 22. 9. –
73 let; pan David Kšica, nar. 13. 9. – 44
let; paní Hana Nìmeèková, nar. 30. 9. – 37
let; Elijah Shai Selinger, nar. 19. 9. – 11
let; paní Ráchel Michaela Selingerová,
nar. 20. 9. – 46 let; pan Tomáš Schuller,
nar. 10. 9. – 45 let; paní Rùžena Svobodová, nar. 13. 9. – 71 let; paní Michaela
Walsbergerová, nar. 10. 9. – 44 let, a paní
Ivana Zapletalová, nar. 16. 9. – 57 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V záøí oslaví narozeniny pan Gabriel
Szász, nar. 4.9. – 90 let, a pan Oskar Dub,
nar. 5.9. – 95 let. Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v septembri slávia sviatok narodenín: pán Peter Absolon – 51 rokov; pani Eva Breinerová – 82 rokov; pani Katarína Hirschová
– 88 rokov; pán Kende Csaba – 86 rokov;
pán Ladislav Luby – 71 rokov; pani Zuzana Ošerová – 68 rokov; pán Juraj Tkáè –
70 rokov, a pani Eva Gatiová – 72 rokov.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 12. 8. 2019 nás navždy opustila pani
Grunbergerová. Zichrona livracha.

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽO LIBEREC
V záøí oslaví narozeniny: sleèna Jitka Pivrncová, nar. 1.9. – 31 let; pan Pavel Gerö,
nar. 16.9. – 46 let, a paní Eva Gärtnerová
nar. 23.9. – 82 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V záøí oslaví životní jubileum: paní Eva
Franklová, nar. 5.9. – 72 let; pan Matyáš
Ritter, nar. 15.9. – 26 let; pan David Ritter,
nar. 15.9. – 26 let; paní Eva Skládalová,
nar. 14.9. – 72 let; pan Daniel Peršin, nar.
12.9. – 33 let, a sleèna Anna Klimešová,
nar. 12.9. – 16 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V srpnu oslavili narozeniny: paní Libuše
Bártová, nar. 31.8. – 73 let; pan Bronislav
Buèek, nar. 31.8. – 41 let; pan David Färber, nar. 13.8. – 44 let; paní Milada Filipová, nar. 29.8. – 45 let; pan Rudolf Gross,
nar. 1.8. – 73 let; paní Lidia Kohutková,
nar. 4.8. – 79 let; paní MUDr. Vìra Lasáková, nar. 8.6. – 73 let; paní Marie Lichnovská, nar. 21.8. – 91 let; pan Ladislav
Madrý, nar. 12.8. – 89 let; paní Drahomíra
Nicielniková, nar. 29.8. – 74 let, a pan
Vladislav Roman, nar. 21.8. – 72 let. Ad
mea veesrim šana!
V záøí oslaví narozeniny: pan Michal
Arend, nar. 4.9. – 70 let; Boris Buèek, nar.
22.9. – 11 let; paní PhDr. Judita Freundlichová, nar. 16.9. – 81 let; pan Bc. Jan
Hess, nar. 8.9. – 46 let; paní Eva Jiøièná,
nar. 1.9. – 93 let, paní Vìra Rolková, nar.
13.9. – 81 let, a paní Vìra Vaòková, nar.
23.9. – 92 let. Pøejeme jim vše nejlepší.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V záøí oslaví narozeniny: bývalý pøedseda
ŽO Plzeò pan Arnošt Bergmann – 63 let;
èlen SR Nadace Rudolfa Löwyho pan
MUDr. Marcel Hájek – 54 let; paní Sarah
Ruth Hájková – 29 let, a pøedseda ŽO Plzeò pan Jiøí Löwy – 62 let. Všem našim

jubilantùm pøejeme hodnì zdraví; štìstí
a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V záøí oslavují narozeniny tito naši èlenové: paní Eva Bielová, nar. 25.9. – 99 let;
paní Gertruda Denská, nar. 25.9. – 89 let;
paní Dagmar Friedová, nar. 11.9. – 97 let;
paní Erika Gärtnerová, nar. 30.9. – 82 let;
paní Jana Hamplová, nar. 2.9. – 89 let; pan
Ivan Klíma, nar. 14.9. – 88 let; paní Nadìžda Köhlerová, nar. 2.9. – 75 let; pan
Karel Köcher, nar. 21.9. – 85 let; paní Helena Krouská, nar. 12.9. – 98 let; paní Michaela Mareèková, nar. 25.9. – 81 let; paní
Marie Marková, nar. 29.9. – 81 let; paní
Zuzana Mináèová, nar. 24.9. – 88 let; pan
Jaroslav Poskoèil, nar. 25.9. – 89 let; paní
Viera Šlesingerová, nar. 5.9. – 95 let; paní
Helena Tatarová, nar. 7.9. – 81 let, a paní
Hana Trávová, nar. 10.9. – 94 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S hlubokým zármutkem sdìlujeme; že dne
21. srpna zemøela ve vìku 93 let paní Doris Grozdanovièová. Jejímu životu se budeme vìnovat v pøíštím èísle, ale již teï
víme, že nám všem – pøíbuzným, blízkým
pøátelùm i známým – bude velice chybìt.
Zichrona livracha.
ŽNO PREŠOV
V septembri oslávia narodeniny: pani Judita Gregušová – 91 rokov; pani doc.
RNDr. Júlia Hlaváèová, CSc. – 72 rokov,
a pán Ing. Juraj Levický – 73 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V záøí oslaví své narozeniny: pan Miloš
Lichtenstein, nar. 6.9. – 38 let; paní Sonja
Lichtensteinová, nar. 18.9. – 73 let; paní
Tereza Skálová, nar. 26.9. – 34 let; pan Vít
Lichtenstein, nar. 7.9. – 34 let; pan Samuel
Látal, nar. 9.9 – 20 let; pan Dominik Látal,
nar. 17.9. – 26 let; paní Gabriela Becková,
nar. 1.9. – 44 let, a paní Šeindly Faerman,
nar. 20.9. – 88 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V septembri oslávia narodeniny: pani
Ing. Tatiana Bièanovská – 69 rokov; pani
MUDr. Marta Groplová – 78 rokov; pani
Eleonóra Nápoká – 69 rokov, a pán Emil
Weil – 68 rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví své narozeniny paní MUDr.
Antonie Chuchutová. Pøejeme jí stálé zdraví
a pohodu. Ad mea veesrim šana!
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SLOVENSKÁ PREZIDENTKA
V DOMOVÌ OHEL DAVID
V èervenci oslavil v bratislavském domovì pro židovské seniory Ohel David sté
narozeniny pan Alexander Bachnár, úèastník povstání v pracovním táboøe Nováky,
zøízeném Slovenským štátem. K centeniu
mu popøála dokonce prezidentka zemì
Zuzana Èaputová. Na facebookovém profilu uvedla: „Byly to silné a dojemné chvíle. Pan Bachnár je i vzdor úctyhodnému
vìku a pohnutému osudu v obdivuhodné
kondici. Jeho životní pøíbìh je nesmírnì
inspirativní, stejnì jako pøíbìhy mnoha
dalších klientù domova seniorù Ohel David, které jsem dnes slyšela.“ Povstání
propuklo v srpnu 1944 souèasnì se Slovenským národním povstáním. Vìtšina
bývalých vìzòù se pøidala k partyzánùm,
byla zaøazena do úderné roty a po krátkém
výcviku poslána rovnou do bojù; z 200
èlenù jich 38 padlo.
TEROR U EJN BUBIN
V pátek 23. srpna hodil palestinský terorista z jedoucího auta granát na izraelské
výletníky. Zavraždil sedmnáctiletou Rinu
Šnerbovou z Lodu, jejího bratra a otce
zranil. K útoku došlo na Západním bøehu, nedaleko osady Dolev u pramene Ejn
Bubin, jenž je spolu se zahradou a vodní
nádrží oblíbeným místem lidí putujících
po biblických stezkách Samaøí. Roku
2015 zde byl pøi útoku zabit pìtadvacetiletý mladík Danny Gonen.
ŽIDÉ NA OBÁLCE SPIEGELU
Nìmecký týdeník Der Spiegel publikoval
jako letošní ètvrtou èást cyklu Dìjiny díl
Židovský život v Nìmecku. Popisuje židovské dìjiny v Nìmecku a podrobnì informuje o židovských osobnostech. Pobouøení nevzbudil obsah vydání, ale jeho
obálka: Èernobílý snímek ukazuje dva ortodoxní východní Židy z berlínské ètvrti
Scheunenviertel z dvacátých let minulého
století. Proti stereotypu Židù jako cizorodého elementu, jenž mùže provokovat
antisemitské pøedsudky, protestovalo
nìkolik židovských, ale i nežidovských
organizací, napø. rozhlasová stanice
Deutschlandfunk. Pøední nìmecký židovský novináø Richard Schneider obálku
komentoval: „Copak takhle vypadají Židé
v Nìmecku? Židé s kipami a pejzy – to je
klasická ,žánrová fotografie‘, ke které se
uchylují redakce, kdykoli se píše o Židech. Jako by vìtšinová spoleènost mìla
problém s tím, kdyby nás ukázali jako,
úplnì ,normální‘ lidi.“
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øíjna, portugalský zákon zatím nemá stanovenou koneènou lhùtu.

ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Blahopøání v Ohel David. Foto archiv.

VARŠAVSKÉ MUZEUM
BEZ SOUKROMÉ PODPORY
Židovské muzeum Polin ve Varšavì zùstane možná bez podpory nìkterých soukromých dárcù. Pozastavením financí vyjadøují nesouhlas s tím, že ministr kultury
Piotr Glinski dosud nepotvrdil, že do vedoucí funkce jmenuje na další pìtileté období dosavadního øeditele muzea Dariusze Stolu. Glinski øekl, že jmenování stále
zvažuje, i když ho znovu vybrala komise,
v níž je ministerstvo kultury zastoupeno.
Vládì se údajnì nelíbilo, že loòská výstava v muzeu zmínila polskou antisemitskou kampaò z roku 1968 a že instituce
odmítla poskytnout své prostory pro konferenci o tragicky zemøelém prezidentu
Lechu Kaczyñském.
NA DESET TISÍC
PORTUGALSKÝCH OBÈANÙ
Portugalsko již na základì zákona z roku
2015 potvrdilo tøetinu ze zhruba 33 000
žádostí o obèanství. Díky tomuto zákonu
mohou o obèanství žádat potomci sefardských Židù vyhnaných ze zemì katolickou inkvizicí roku 1496. Vìtšina žadatelù
žije v Izraeli, Turecku, Brazílii a Venezuele. Stejný zákon vydalo Španìlsko a udìlilo obèanství nìkolika tisícùm žadatelù.
Zatímco ve Španìlsku mohou potomci sefardù žádat o obèanství jen do letošního

DOPIS HISTORIKÙ
Poté, co se pøedstavitelé Muzea holokaustu
ve Washingtonu ohradili proto tomu, aby
odmítání vstupu mexických bìžencù na
americkou pùdu bylo srovnáváno se situací
evropských uteèencù prchajících pøed nacismem, zareagovalo 560 svìtových historikù. Zveøejnili otevøený dopis muzeu,
v nìmž mj. oznaèili odmítání možnosti èinit analogie s holokaustem za „ahistorické“
a prohlásili: „K samé podstatì vzdìlávání
o holokaustu patøí, aby varovalo veøejnost
pøed nebezpeèným vývojem, který napomáhá porušování lidských práv, bolesti
a utrpení. Poukazovat na podobnosti, jež se
odehrávají napøíè èasem a prostorem, je pro
jeho poslání naprosto zásadní.“
PRÙVODCE V ARABŠTINÌ
Pøedseda Ústøední rady nìmeckých Židù
Josef Schuster prohlásil, že bývalé koncentraèní tábory v Nìmecku by mìly nabízet prohlídky v arabštinì. Bìhem ètyø let
pøibylo do Nìmecka na milion arabsky
mluvících bìžencù – ti by se mìli seznámit
s dìjinami holokaustu, myslí si Schuster.
Souèasnì varoval pøed jakýmkoliv spojenectvím s pravicovou, protiimigrantskou
stranou Alternativa pro Nìmecko, která
pravdìpodobnì získá v podzimních místních volbách v oblastech bývalého NDR
výrazné zastoupení. Tím, že AfD vystupuje
proti menšinám, vytváøí prostøedí, které je
nakonec „nepøátelské i k Židùm“, prohlásil
Schuster.
(am, ztis.cz)
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