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TRYZNA A SNÌM
V letošním roce uplyne už sedmdesát
šest let od nejvìtší masové vraždy èeskoslovenských obèanù v moderních dìjinách. V noci z 8. na 9. bøezna 1944 nacisté zahubili v plynových komorách
více než 3700 Židù z terezínského rodinného tábora v Osvìtimi-Birkenau
a dalších nìkolik tisíc èeských Židù zabili bìhem dvou nocí z 10. na 11. èervence a z 11. na 12 èervence 1944.
Pøedsednictvo Terezínské iniciativy
zve k úèasti na shromáždìní, na kterém
si tyto události pøipomeneme a uctíme
památku našich obìtí. Letošní tryzna se
usluteèní v nedìli 8. bøezna v 10 hodin
v Pinkasovì synagoze.
Souèasnì Pøedsednictvo Terezínské iniciativy informuje, že letošní 30. snìm
Terezínské iniciativy se koná v pátek
3. dubna 2020 v hotelu DUO v Praze 9,
Teplická 492. Zahájení v 10 hodin, prezence od 9.15 hodin.
ti
JE TO NAŠE POVINNOST
František Komùrka: Co øekli naši velikáni o Židech; Adolf Hitler: Projevy;
Dr. Joseph Goebbels: Vom Kaiserhof zur
Reichskanzlei; Gottfried Feder: Program NSDAP; Štefan Polakoviè: Z Tisovho boja; Walter Jacobi: Golem...
metla Èechù; Ernst Hiemer: Jedovatá
houba – to není seznam literatury vydávané nacisty a kolaboranty v Protektorátu Èechy a Morava. Tyto a další podobné tituly jsou produkcí souèasného
èeského nakladatelství Guidemedia etc,
øízeného Pavlem Kamasem. Nejedná se
také o kritická vydání, doplnìná komentáøem, konstatujícím, k jakým dùsledkùm antisemitská a rasová nenávist
v režii nacistického Nìmecka vedla. Ale
zcela bez komentáøe také nejsou. Vydavatel Kamas ho shrnul následovnì:
„Každý politický systém si nárokuje
monopol na výklad historie, protože ten,
kdo smí interpretovat historii, ten má pod
kontrolou pøítomnost, a mùže tak libovolnì otáèet kormidlem budoucnosti. Proto
demokracie (= plutokracie = judeokracie)
pronásleduje všechny, kteøí se jakkoli zasluhují o revizi oficiální historie. Proè?
Z jednoduchého dùvodu: Na základním
podruhováleèném schématu dobra a zla,
vytesaném do kamene v roce 1945, stojí
celý souèasný svìtový øád. (...)
Abychom pochopili, o èem je øeè, musíme jít hloubìji do historie. Demokracie
a komunismus jsou siamská dvojèata.
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AKTUALITY

Obì ach tak protikladné ideologie mají
spoleèný základní konsenzus. Jak demokrati (,svoboda, rovnost, bratrství‘), tak
bolševici (,proletáøi všech zemí…‘) hlásají rovnost všech lidí, popírají rozdíly
mezi rasami, národy neznají.
A kdo ovládá dolar? Americká centrální banka Fed. A Fed je od roku 1913 v rukou dvanácti soukromých (!) bank, pochopitelnì èirou náhodou židovských.
V praxi to znamená, že rubl, jen, lira,
marka, libra, euro a koruna = dolar. Kdo
ovládá dolar, ten dokáže zaøídit, aby zítra
stál v Rusku chleba milion rublù. Vidíme
tedy, že finanèní a mìnový systém je klíèem k moci nad souèasným svìtem. Kdo
ho ovládá, ovládá svìt.
A koho demokracie i komunismus
shodnì považují za svého úhlavního nepøítele na život a na smrt? Správnì:
Adolfa Hitlera a jeho nacionální socialismus. Øeèený totiž v roce 1933 vyrazil
tøetí cestou – autarkie, nezávislosti na
mezinárodním obchodu, bez úroèených
penìz, pùjèek a nekoneèného zadlužování státu u nadnárodní bankéøské košer-chobotnice. Mnoho státù se jeho
bezdluhovým sobìstaèným hospodáøstvím inspirovalo. Proto musel být všemi prostøedky znièen (,Judea declares
war…‘) a po roce 1945 navìky zdémonizován jako ztìlesnìní samotného zla,
aby už nikdy nikoho ani nenapadlo zkusit snad realizovat jeho koncept, v dùsledku èehož by makabejští finanèní baroni ztratili veškerou moc a svého Boha
– peníze.“
Co k tomu dodat. V názorech a tvrzeních øeditele Kamase, tady uvedených
i na jiných místech formulovaných, najdeme snad všechny hlavní antisemitské
a konspiraèní stereotypy. Nemusí pro nì
chodit daleko, všechny je najde v knihách nacistických a antisemitských autorù, které vydává. Lidé jako on znovu
a znovu testují míru tolerance, kterou

projevuje demokraticky uspoøádaná
spoleènost ve jménu svobody slova
a názoru vùèi lidem, kteøí se ji snaží znièit. Lidem, kteøí sní o nové hitlerovské
øíši a nových genocidách.
Je naší povinností tomu èelit, kdekoli
na to narazíme. Je naší povinností upozoròovat na strašlivé dùsledky, jež
z pøehlížení a podceòování antisemitismu a neonacismu plynou. A doufat, že si
to uvìdomí i ti, kteøí toto nebezpeèí pøi
svém rozhodování obèas berou na lehkou váhu.
Aby bylo úplnì jasno, oè jde, citujme
ještì jednou neonacistu a antisemitu Kamase: „Døíve èi pozdìji vyhrajeme, at’
už v tomto režimu, což je nepravdìpodobné, nebo v tom pøíštím, jehož pøíchod je nevyhnutelný. Nejpozdìji ten
nás plnì rehabilituje.“ Konec citátu. jd
PROHLÁŠENÍ FŽO V ÈR
A ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
Nakladatelství Guidemedia vydalo v èeském pøekladu knihu Ernsta Hiemera „pro
mladé i starší“ Jedovatá houba. Text, publikovaný v roce 1938 v nacistickém
Nìmecku vùdèí postavou protižidovského
štvaní Juliem Streicherem, je šíøen øadou
nabídek prostøednictvím e-shopu. Po hrncích s portréty Adolfa Hitlera nakladatelství Naše vojsko je tato publikace dalším
výsmìchem obìtem šoa. Obracíme se na
orgány státní správy s naléhavou žádostí,
aby bylo okamžitým opatøením zabránìno
šíøení textu hrubì hanobícího rasu, národ
a pøesvìdèení.
12. února 2020
Petr Papoušek, pøedseda FŽO v ÈR,
Leo Pavlát, øeditel ŽM v Praze
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Zemøel Luboš Dobrovský, novináø, pøekladatel z ruštiny a polštiny, ale také disident, signatáø Charty 77 a po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 rovnìž
politik. Na zaèátku devadesátých let byl
ministrem obrany ÈSR, poté vedl kanceláø
prezidenta republiky Václava Havla
a v letech 1996–2000 byl èeským velvyslancem v Ruské federaci. Byl ale pøedevším, nebo souèasnì s tím vším, schopným
a zároveò èestným èlovìkem, který dokázal jasnì formulovat své zásady a postoje, a zejména se jimi øídit. Pøipomeòme si jeho osobnost nìkolika
pasážemi z rozhovoru, který s ním
poøídil Jiøí Leschtina. Pod názvem
Už zase si zvykáme držet hubu a krok
vyšel spolu s dalšími interview (Pithart, Pehe, Palán, Žantovský, Pánek
a další) v knize Rozhovory pøes rozbouøené doby (Prostor, 2019).
***
Pøedtím, než šel otec v roce 1942 do
transportu, jsme žili v Kolínì, kde
táta nìjaký èas také pracoval jako
úøedník ve fabrice na cyklon B. Tenkrát se ještì používal jen na hubení
štìnic. Ale chtìl jsem vyprávìt, jak
byl k nám do bytu v Kolínì pøidìlen
jakýsi hauptmann z wehrmachtu.
Táta se ho zeptal, jestli mu nebude
vadit, že bude pobývat v židovské
rodinì. Hauptmann se strašnì rozèílil: „Proè si myslíte, že jsem nacista?
Jsem záložní dùstojník, byl jsem mobilizován, musel jsem do armády a s antižidovstvím hitlerovcù nemám nic spoleèného.“ To byl jeden moment. A pak si
také velmi dobøe pamatuju, jak sudetští
pøíbuzní z babièèiny strany posílali tatínkovi do koncentráku balíky.

prožije a procítí v rodinì, to formuje významnì i jeho budoucí dospìlé postoje.

knize Otázka viny, existuje možnost, že to
zlé se bude opakovat.

To všechno formovalo váš celoživotní
odmítavý postoj k divokému odsunu
sudetských Nìmcù a uplatòování kolektivní viny?
Pokud jde o vinu nìmeckého národa, tak
bychom si mìli být vìdomi také toho, že
stejnì jako Nìmci v Sudetech volili nacistickou stranu, tak Èeši, a nikoli Rusové

A jak si dnes odpovídáte napøíklad na
otázku, zda bylo správné, aby právo
a na nìm založené vztahy z dob komunismu platily i pøes zmìnu režimu
v roce 1989?
Kontinuitu právního øádu jsem podporoval z prostého dùvodu. Nechtìl jsem
si zopakovat to, co jsem zažil bìhem posledních dnù druhé svìtové války,
kdy se najednou vyrojila obrovská
spousta vlastencù a zaèali vìšet na
lucerny pøevážnì nevinné pražské
Nìmce. Ti, co byli vskutku vinni,
už dávno utekli. Nechtìl jsem znovu na ulicích, na kandelábrech vidìt viset lidi bez soudu a bez prokázání viny.

LUBOŠ DOBROVSKÝ
3. 2. 1932–30. 1. 2020

Židovský vìzeò podporovaný Nìmci
ze Sudet?
Jistì, vzájemná podpora v celé té naší židovsko-árijské rodinì byla obrovská.
Vzájemnì jsme si po celou válku pomáhali, všichni jsme byli za všechny a neztráceli jistotu, že jednou musí být líp.
Ale co tím chci hlavnì øíct? Nìmeètí nacisté ublížili tátovi a celé širší rodinì
hrozným zpùsobem. Ale já jsem v tom
samém krutém èase už jako dítì zažíval
a poznával, že všichni Nìmci nejsou stejní. Ale také že Èeši nejsou stejní. Jedni
byli stateèní, jedni byli moudøí, jiní naopak ani stateèní, ani moudøí. Ti druzí se
tátovi s židovskou hvìzdou vyhýbali, ti
první pomáhali mámì, když zùstala se
dvìma dìtmi sama. Co èlovìk v dìtství

Mìli jste tehdy prosazovat zákaz
Komunistické strany Èeskoslovenska? Václav Havel mìl tak
velký vliv, že by to asi prosadil.
Dávno, v hluboké normalizaci jsme
si s pøáteli øíkali, jak to bude úžasné, jestli to jednou praskne, a že
pøinutíme komunisty, aby vydávali
Rudé právo a aby z toho byli živi.
Strašnì jsme se mýlili, když jsme
Foto Karel Cudlín.
se domnívali, že by si to nikdo nekoupil. Tím se dostávám k otázce,
dali po válce nejvíc hlasù stranì komunis- jak se mìla zrušit Komunistická strana
tické. Stejnì jako nacisté prohlásili Židy za Èeskoslovenska, když nikoli nová moc,
ménìcennou rasu, tak komunisté v padesá- ale podstatná èást spoleènosti to ve skutých letech uèinili druhoøadé obèany mimo teènosti nechtìla. Protože by tím také
jiné ze zámožných sedlákù, které potupnì pøijala svoji spoluvinu na vzniku a tak
nazvali kulaky, ukradli jim majetek, mno- dlouhém trvání komunistického totalithé zavøeli do kriminálù, další poslali do ního režimu.
***
pracovních táborù a dolù nebo je pøesídlili.
A byli to èeští, a nikoli ruští soudci a pøíse- Jedno však vím pomìrnì jistì. Jestli
dící, kteøí v zinscenovaných procesech od- jsem se nìèemu zavázal poznáním, zkusuzovali Èechy k smrti nebo k doživotním šeností, èetbou, vzdìláním, tak pøedežaláøùm. A tak kdybychom vzali sami pro vším sám sobì. Považoval bych za nesebe jako normu kolektivní vinu, na jejímž mravné, kdybych se kvùli jakémukoli
základì náš stát odsunul sudetské Nìmce, okamžitému prospìchu vzdal svého pøepak bychom mohli z vlastní zemì vystìho- svìdèení, že se mám chovat tak, jak povat celý èeský národ. Ale všechny národy kládám za nutné. A zároveò nepokládám
se dìlí na své zlé, ba dokonce kriminální za pøíliš praktické pøedstírat, že to nedìjedince èi celé skupiny, a také na jiné, so- lám pøedevším sám pro sebe. Jestli
lidní, stateèné a mravné, kteøí projevují z toho nìkdo bude mít nìjaký prospìch
svým chováním to, naè mùžeme být hrdi. nebo pouèení, tak pánbùh zaplat’. Takto
Tøeba na naše vojáky, kteøí na obou fron- jsem podepisoval i Chartu. Svým podpitách bojovali za naše osvobození. Když se sem jsem zachraòoval pøedevším sebe
vrátili, byli mnozí zavøeni, nìkteøí popra- pøed nebezpeèím, že bych se nìkdy zaveni. Zavírali a popravovali je Èeši. Dìsí choval tak, že bych se musel stydìt sám
mì, že se o tom stále málo debatuje. Pokud pøed sebou. Ale také pøed lidmi, kteøí
si spoleènost nepøizná, co Karl Jaspers po- Chartu vytvoøili a kterých jsem si vážil
jmenovává jako politickou vinu ve své za všechno, co dìlali.
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POTOM VYJDOU
S VELKÝM BOHATSTVÍM
(VAJAKHEL)
V paršat Vaera øíká Bùh Mošemu: Já jsem
Hospodin. Avrahamovi, Jicchakovi a Jaakovovi jsem se zjevoval pod jménem Šadaj
a ve svém jménu JHVH jsem se jim nedal
poznat. Také jsem s nimi uzavøel svou
smlouvu, že jim dám zemi Kenaán, zemi jejich pobytu, v níž jen pøebývali. A když jsem
slyšel náøek synù Jisraele, jež Micrijci zotroèují, byl jsem pamìtliv své smlouvy. Øekni proto synùm Jisraele: Já, JHVH, vás vyvedu z micrijského jaøma, zachráním vás
atd. a pøivedu vás do té zemì, již jsem pøísahal dát Avrahamovi, Jicchakovi a Jaakovovi, a já, JHVH, vám ji dám do dìdictví!
Z textu je zøejmé, že Bùh splnil slib,
který dal praotcùm. Ménì snadné je porozumìt tomu, proè to dává do souvislosti
s tím, že se jim zjevoval jako Šadaj a ve
svém jménu JHVH se jim nedal poznat,
pøestože pøi smlouvì mezi kusy oslovil
Bùh praotce Avrahama, stejnì jako pozdìji Mošeho: Já jsem JHVH, jenž tì vyvedl
z Ur Kasdim, abych ti dal tuto zemi (1M
15,7). To znamená, že Avraham jméno
Bytí znal, dokonce od poèátku své cesty,
jež jej pøivedla do Zemì zaslíbené, kam
jej Bùh vyslal. Proto také nesdìluje Mošemu, že se praotcùm zjevoval jako Šadaj
a nedal se jim poznat ve svém nejvlastnìjším jménu, protože by toto jméno neznali,
ale protože k nim jakoby pøicházelo z budoucnosti, až se slib, že získají tuto zemi,
zaène naplòovat.
Na to poukazují naši moudøí, když vykládají jméno Šadaj, obvykle pøekládané
jako Všemohoucí, jako še daj, „že dost“.
Bùh urèil každému stvoøení meze, a kdyby napøíklad neøekl moøi „Dost!“, rozlévalo by se do nekoneèna po celé Zemi,
což by bylo v rozporu s jeho vùlí. Totéž
však platí v lidských dìjinách, v nichž se
hroutí a zanikají na pohled vìèné øíše.
Jestliže se dal poznat praotcùm jako
omezující a vymezující síla, zjevil jim
tak pøírodní zákon, jenž poskytne racionální dùvody k víøe ve splnìní zdánlivì
nemožného, že po uplynutí 400 let v podruèí Egypta vyjde jeho potomstvo ze zotroèení na svobodu, do svìta, v nìmž
bude jméno Bytí, JHVH, jménem osobní
zkušenosti svobodných lidí, spoluodpovìdných za uskuteènìní Boží vùle. Tehdy, po 400 letech, øekne Bùh „Dost!“ zotroèení potomstva patriarchù a na Sinaji
pøikáže Izraeli: Já jsem JHVH, tvùj Bùh,
jenž tì vyvedl ze zemì Micrajim z domo-
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Kresba Mark Podwal, 1997.

va otrokù, nemìj jiné bohy na mé tváøi
(2M 20,2).
Když Bùh tímto svým vlastním jménem oslovil Avrahama a uzavøel s ním
smlouvu, zjevil mu budoucnost až tam:
Ale soudil jsem i ten národ, kterému budou otroèit, a oni potom vyjdou s velkým
majetkem (1M 15,14). Tím se dostáváme
k otázce, jak pøišel lid otrokù k takovému
bohatství, které pak v poušti vìnoval na
stavbu svatostánku, když Bùh pro tento
úèel požaduje støíbro, zlato a mìï i další
cenné materiály ve velkém množství jako
pøíspìvek: Toto je pøíspìvek, jejž od nich
budete brát, zlato, støíbro a mìï (…)
a udìlejte mi svatyni a usadím se v jejich
nitru (2M 25,3–8). Jedinou možnou odpovìdí je, že veškeré toto bohatství jim bylo
svìøeno egyptskými sousedy a sousedkami, aby odešli na tøi dny do pouštì svìtit
svátek svého Boha. Takže uèinili dle Mošeho slova a vyžádali si od Micrijcù
støíbrné a zlaté náèiní a pokrývky. A oni
jim pùjèili, protože Hospodin dal tomu
lidu v oèích Micrijcù pøízeò, a vyklidili
Micrajim (12,35–36). Lze proto shrnout,
že materiální bohatství, které Izrael na

Boží pøíkaz vynesl z Egypta, bylo pøetaveno a znovu zformováno v pøíbytek jménu
JHVH v jejich nitru na Zemi.
Okolnost, že jim Egypt’ané to vše pùjèili, svádí k domnìnce, že „vyklidili Micrajim“ je mírný výraz pro vykradení Egypta.
Je tøeba ale vìdìt, že když Moše s Aharonem žádali faraona o povolení oslavit svátek na tøi denní cesty do pouštì, nemìli ani
nejmenší tušení, jak by se mohli z Egypta
do zemì Kenaán dostat, a lid o této možnosti vùbec nevìdìl. Když proto Bùh Mošemu ještì v egyptské poušti pøikázal, aby
se vrátili, lid uposlechl a vracel se do Rameses, odkud vyšel, jak to komentuje
Raši. Utáboøili se mezi pouští a Rákosovým moøem, kde je dostihlo faraonovo
vojsko a rozhodlo o tom, že cennosti, které si vypùjèili, už nemohli vrátit. Druhý
a vydatnìjší zdroj bohatství, které si lid Izraele pøinesl z Egypta, vyplavilo Rákosové moøe, v jehož vodách se egyptské vojsko utopilo. Izrael pak ráno vidìl mrtvý
Egypt na bøehu a Mošeho stálo velké úsilí
odtrhnout lidi od koøisti, kterou moøe vyvrhlo (15,22).
Pøedtím snili o koøisti jejich pronásledovatelé, když je pronásledovali mezi vysoko vzdutými vodami moøe. Nepøítel øekl:
budu je následovat, dostihnu je, koøist rozdìlím! (15,9) Tím více vypovídá o vztahu
Izraele k získanému majetku, že jejich
vùdce vyhlásil, aby na stavbu pøíbytku
a jeho zaøízení pøinášeli jenom ti, které
k tomu vede hlas jejich nitra. Povìz synùm
Jisraele, žádalo od Mošeho svaté jméno
Bytí v jeho nitru, a vyberou pro mne pøíspìvek, mùj pøíspìvek vezmìte od každého,
jehož jeho srdce pobízí pøispìt! (25,2) Bùh
si pøál, aby byl materiál ke stavbì Jeho
domu od poèátku posvìcen vìdomím dárcù, že pøíspìvek pro Nìj je fakticky Jeho
pøíspìvkem. Nesmìl než vycházet ze srdce, obsazeného Boží vùlí. Aby však byli
zajedno s Tím, jenž øekl: Budu, kým
budu, musili si jeho hlas pøipustit a být
s ním zajedno.
A když už pøinesli všechno, co bylo zapotøebí, pøišli mudrci, konající všechnu
práci na svatyni, každý od svého øemesla,
které dìlal, a øíkali Mošemu: Lid pøináší
víc, než je tøeba k práci na díle, které Hospodin pøikázal! – a teprve potom pøestal
ten lid pøinášet (36,5–6). Z toho se mùžeme uèit, co je svoboda. Velmi jasnì to vyjádøil rabi Jehuda Hanasi, když øekl: Uèiò
jeho vùli svou vùlí, aby On uèinil tvou vùli
jako svoji vùli (Avot 2,4). A to bylo bohatství, které si Izrael pøinesl z otroctví.
EFRAIM K. SIDON
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HLEDÁNÍ SMYSLU
Vajikra (3M 1–5)
Zdá se, že životní štìstí a smysl jsou si podobné a jsou spjaté: lidé, kteøí nalezli smysl života, bývají št’astní. Ale ne vždy se
tyto dvì hodnoty pøekrývají. Štìstí se vìtšinou týká uspokojování našich potøeb
a tužeb. Smysl se týká toho, že nìèím pozitivním pøispìjeme k životu svému a tìch
druhých. Štìstí se vztahuje k pøítomnosti,
smysl k celku – jak hodnotíme své životy
v minulosti, souèasnosti i budoucnosti.
Štìstí je spjaté s pøijímáním, smysl s dáváním. Smysl života se netýká toho, co se
nám dìje, ale jak si my to, co se nám dìje,
vykládáme. Lze prožívat štìstí beze smyslu a existuje smysl bez štìstí. To nejlépe
dokázal psychiatr Viktor Frankl, jenž prožil tøi roky v Osvìtimi – vìznìní pøežil
a pomohl je pøežít i ostatním tím, že jim
pomáhal hledat smysl života i v onom
pekle. V koncentraèním táboøe formuloval
myšlenky, které pak pøetvoøil v nový druh
psychoterapie, založené na tom, èemu øíkal lidské hledání smyslu. „Život je úkol,“
øíkával. „Zbožný èlovìk se od nezbožného liší jen tím, že existenci neprožívá jen
jako úkol, ale také jako poslání. Po tisíce
let se zdroji tohoto poslání øíkalo Bùh.“
To je i význam slova, jímž se nazývá
naše sidra a tøetí kniha Tóry – Vajikra:
„A on zvolal.“ Doslova pøeložen citát zní:
„I zavolal Mošeho, a mluvil s ním Hospodin ze stanu setkání, øíkaje…“ (3M 1,1).
První vìtu o zavolání Raši vysvìtluje takto: „Pokaždé, když Bùh hovoøil s Mojžíšem (øekl mu nìco nebo pravil nebo pøikázal), nejprve zavolal Mojžíše jménem.
Zavolání je výrazem náklonnosti, je to výraz, jejž používali služební andìlé, nebot’
je øeèeno: A jeden zvolal na druhého…“
Termín poslání èi povolání k nìèemu patøí
ke klíèovým pojmùm západního myšlení
ve smyslu výbìru povolání nebo zpùsobu
života nejen kvùli tomu, že ho chceme a je
pro nás výhodné, ale protože ho vnímáme
jako životní poslání. Abraham byl zavolán, aby opustil svou zemi a rodinu, na
Mojžíše zvolal Hospodin z hoøícího keøe,
své volání od Boha slyšel Izajáš.
A proè se toto slovo objevuje právì na
poèátku prostøední knihy Tóry? Protože
kniha Vajikra je o obìtech a poslání spoèívá v obìtování. Když cítíme, že obìtování patøí k úkolu, k nìmuž jsme povoláni, neèiní nám potíže. Nebot’ právì
kvùli tomuto našemu jedineènému poslání nás Hospodin stvoøil.
(Z komentáøù rabína J. Sackse vybrala
a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – bøezen 2020
adar/nisan 5780
Staronová synagoga
28. 2.
29. 2.

pátek
sobota

veèerní bohoslužba

17.23 hodin

ŠABAT HAFSAKA

TRUMA 2M 25,1–27,29
hf: 1Kr 5,26–6,13
mincha
konec šabatu
3. 3.
6. 3.
7. 3.

úterý
pátek
sobota

9. 3.

pondìlí

10. 3.
11. 3.
13. 3.
14. 3.

úterý
støeda
pátek
sobota

20. 3.
21. 3.

26. 3.
27. 3.
28. 3.

pátek
sobota

17.00 hodin
18.32 hodin

DEN NAROZENÍ A ÚMRTÍ MOŠE RABENU

veèerní bohoslužba

17.34 hodin

ŠABAT ZACHOR

TECAVE 2M 27,20–30,10
mf: 5M 25,17–19; hf: 1S 15,2–34
mincha
konec šabatu
pùst Esteøin
pøedveèer Purim

17.15 hodin
18.43 hodin
4.52–18.39 hodin

PURIM
ŠUŠAN PURIM

veèerní bohoslužba

17.46 hodin

ŠABAT PARA

KI TISA 2M 30,11–34,35
mf: 4M 19,22; hf: Ez 36,16–38
mincha
konec šabatu
veèerní bohoslužba

17.25 hodin
18.54 hodin
17.57 hodin

ŠABAT HACHODEŠ

VAJAKHEL–PEKUDEJ 2M 35,1–40,38
mf: 2M 12,1–20; hf: Ez 45,16–46,18
mincha
17.35 hodin
konec šabatu
19.05 hodin
ètvrtek
Roš chodeš nisan
pátek
veèerní bohoslužba
18.08 hodin
sobota
VAJIKRA 3M 1,1–5,26
hf: Iz 43,21–44,23
mincha
17.50 hodin
konec šabatu
19.18 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 6. 3. v 17.34 hodin
a 20. 3. v 17.57 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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RUSOVÉ A DOMORODCI
Rozhovor s izraelským spisovatelem Borisem Zaidmanem
BORIS ZAIDMAN, narozený roku 1963
v SSSR, se s rodièi vystìhoval do Izraele v roce 1975. Jeho román Hemingway
a mrtví ptáci zachycuje s humorem
i melancholií zkušenost, která je v nové
vlasti vlastní zhruba
milionu Izraelcù pocházejícím z Ruska.
V Tel Avivu, pokud to
nìkomu vyhovuje, není
nutné mluvit jinak než
rusky – mùžete si kupovat a èíst jen ruské knihy (v Izraeli je 19 vydavatelství, která vydávají
knihy výhradnì v ruštinì, a 45 publikujících
jak hebrejsky, tak i rusky!), jíst a pít jako v Rusku, a pøitom se
dívat na televizní kanál, vysílající v ruštinì. Každý sedmý Izraelec je dnes „Rus“.
Pochopitelnì jsou i další spisovatelé „Rusové“, kteøí píší hebrejsky, napøíklad Alona Kimchi, narozená ve Lvovì v roce
1966, ale Boris Zaidman je první spisovatel své generace, který v hebrejsky psaném textu vypráví o životì lidí „odtamtud“ žijících „zde“, o jejich vzpomínkách
a obèas i o tom, že se jim stýská. Jeruzalémský rodák a autorùv pøítel, spisovatel
Eškol Nevo, øekl, že až poté, co si pøeèetl
Hemingwaye a mrtvé ptáky, zaèal mít povìdomí o tom, co kdysi prožil a co prožívá dnes jeden milion jeho spoluobèanù.
(Rozhovor s Borisem Zaidmanem, jehož èást zde otiskujeme, poøídil pro Le
Nouvel Observateur/BibliObs pøi pøíležitosti francouzského vydání knihy Hemingway a mrtví ptáci Bernard Loupias.)
* * *
Patøíte k jedné z posledních velkých
pøistìhovaleckých vln, které pøišly do
Izraele. Kdy jste opustil SSSR?
V roce 1975. Alija, která se uskuteènila
bìhem sedmdesátých let, byla velmi pokojná a velmi disciplinovaná. Našim cílem, alespoò tìch mladších, bylo rychle
se integrovat do izraelské spoleènosti.
A abychom toho dosáhli co nejrychleji,
snažili jsme na všechno zapomenout.
To se ovšem dá øíct o všech emigrantech na svìtì.
To ano, ale naše alija se velmi lišila od
tìch, které se odehrály v letech devade-

sátých a kolem roku 2000. Ti, kdo
s nimi do zemì pøicházeli, mysleli naprosto jinak než my. Mnohem víc byli
svázáni s jazykem a kulturou zemì, kterou opustili.
Nemìli zájem splynout s izraelskou spoleèností?
Øekl bych, že nepocit’ovali tu potøebu. Dnes
je v Izraeli víc než milion Židù pùvodem
z Ruska. Když používáte bankomat, instrukce k obsluze jsou
ve tøech jazycích, jedním z nich je ruština.
Foto Dan Porges.
Mnohé informaèní tabule na ulicích jsou také v ruštinì. Tel
Aviv je takové malé Rusko.
Jste spisovatel, ale živíte se reklamou,
pokud se nemýlím?
Je to tak. Byl jsem art direktorem v jedné velké telavivské reklamní agentuøe,
ale po èase jsem odešel a osamostatnil
se. Dnes mám v Galileji vlastní reklamní agenturu, malý podnik s malým rozpoètem. Zákazníci nejsou žádní magnáti, ale jsou to moji zákazníci. To mi
umožòuje rozdìlit svùj èas mezi práci
a psaní.
Kdy jste zaèal psát?
Už v dìtství. V Rusku. Myslím, že první
krátké texty jsem napsal tak kolem sedmi. Moji prarodièe zmizeli v šoa, mìl
jsem jen jednu babièku, která zemøela,
když mi bylo tìch sedm. Zaèal jsem být
hodnì osamìlý.
Jako ten malý chlapec ve vašem románu.
Jako on. Moji rodièe oba pracovali a tak
jsem chodil sám do školy a sám se z ní
vracel. Doma obvykle ještì nikdo nebyl.
V Rusku tomu tak bylo v hodnì pøípadech, mnoho prarodièù zahynulo bìhem
druhé svìtové války. Protože ve školách
bylo málo místa, praktikoval se systém,
kterému se øíkalo 3 x 8. Èasto jsem býval ve druhém sledu, který mìl vyuèování od dvou odpoledne do osmi veèer.
V takovém pøípadì jsem byl doma celý
den sám. A tak jsem èetl. Náš dùm byl

plný knih, zejména ruských klasikù.
Když jsme už byli v Izraeli, chodili
k nám obèas moji kamarádi, kteøí mluvili jen hebrejsky. Prohlíželi si naši knihovnu a øíkali: „Tohle, to je Dickens,
tohle Gogol, tady Èechov a vedle Tolstoj.“ To mi nešlo do hlavy: „Jak to mùžete poznat, vždyt’nemluvíte ani neètete
rusky?“ A oni se smáli a vysvìtlili mi to:
„Všichni Rusové mají stejné knížky.
A tak víme, že Gogol, to jsou knížky se
zelenou oøízkou, Èechov tmavozelená,
Dickens hnìdá!“ V té dobì si lidé, kteøí
opouštìli SSSR, s sebou brali pøedevším
své knihy. Kromì nìkolika osobních
vìcí si vìtšinou také nic jiného odvézt
nesmìli.
Když v úvodu knihy vyprávíte o svém
návratu – nebo pøinejmenším o návratu vypravìèe, kterému se tolik podobáte – do mìsta dìtství, cítí èlovìk
v tom vyprávìní stesk po krajinì domova, po snìhu, zkrátka nostalgii.
Stýskalo se vám hodnì?
Je pravda, že mi to chybí. Ostatnì, nedávno jsem mìl ètení ve mìstì, kde
jsem se narodil.
Jako postava z vaší knihy, kterou ruská sionistická organizace pozvala do
Ruska, aby tam motivovala kandidáty vystìhování do Izraele?
To ne. V mém osobním pøípadì jsem byl
pozván, abych pøeèetl nìkolik ukázek
z románu, který mi právì vyšel, tedy
z knihy Hemingway a mrtví ptáci. Byli
tam zástupci Židovské agentury, a tak
jsem se jich zeptal, zda jim nevadí, že
to, co budu èíst, nebude možná odpovídat tomu, co oni tady hlásají, protože ve
své knize popisuji vìci tak, jak ve skuteènosti jsou. Byli velmi milí. Odpovìdìli, že to v žádném pøípadì nevadí,
protože v tom, co se oni tady lidem snaží zprostøedkovat, je alija jen jednou
z možností mezi nìkolika dalšími.
Jaké pocity jste mìl, když jste se znovu ocitl v rodném mìstì v dnešním
Moldavsku?
Myslím, že jsem byl pøedevším pøekvapený. Nebyl jsem ale ani vzrušený, ani
lhostejný. Všechno bylo jiné. Napøíklad
v našem mìstì jezdily malé osmimístné
autobusy, které tu døíve nebyly. Jedním
z nich jsem se vydal za soumraku do své
staré ètvrti. Požádal jsem, aby mi zastavili na zastávce, kde jsem vždycky vystupoval, øekl jsem ulici a místo, a šofér
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vìdìl, o èem mluvím. I za víc než tøicet
let se tedy zase úplnì všechno nezmìnilo. Ulice se jmenovaly stále stejnì, jen
„sovìtské“ názvy vìtšinou zmizely; ruské zùstaly. Naše ulice se jmenuje jako
døív, Zelinského. Naproti tomu Leninova tøída už neexistuje – ale Moskevská
je tu stále. Ze všech sovìtských velikánù zùstal jen Gagarin.
Tolik, malý hrdina vašeho románu,
který zùstal v Rusku, existoval?
Existuje, je to syn mého strýèka. Jmenuje se Schneiderman – krejèí –, to bývalo
èasté židovské povolání. Mívali jsme
døíve dvì pøíjmení: Schneiderman-Zaidman, ale když pøišli Sovìti do Moldavska, kde rodina žila, zjednodušil to otec
na Zaidman. Ale jak mi èasto øíkal, naše
pravé jméno bylo Schneiderman-Zaidman. Tolikovi už musí být kolem padesátky, mìl jsem ho moc rád.
Žije stále v Rusku?
Ne. Nevím ale, kde se teï nachází.
Možná nìkde v Kanadì, nebo v Austrálii. Pokoušel jsem se ho najít, ale marnì.

Když to otec slyšel, zaèal nadávat, dlouho se rozèiloval a nakonec mi øekl: „Ti
tví Rusové nás nenávidí stejnì jako
Nìmci.“ To byl pro mì naprostý šok.
Jestli jsem se mohl takhle ptát, pak jedinì
proto, že existovalo to oficiální popírání.
Když jste opouštìli Rusko, bylo vám
dvanáct. Chtìl jste do Izraele?
Nechtìl. Dìti nerady opouštìjí místa,
kde žijí. A já jsem opravdu vìøil tomu,
co nám ve škole vykládali o záøné budoucnosti, o svìtì, kde nebudou peníze
ani chudí a bohatí. Aby mì pøesvìdèili,
øekli mi rodièe, že v každém pøípadì se
jednoho dne prosadí revoluce na celé
planetì a že, když už teï dorazila až na
Kubu, pøijde brzy i do Izraele, který je
pøece mnohem blíž!
Jaké byly vaše první dojmy z nové
zemì?
Pøipadalo mi to podivné i zábavné zároveò: všichni kolem mluvili rusky, byla to
ta samá kultura. Ostatnì, otec jinde než
v Tel Avivu žít nechtìl. Prohlásil: „Jelikož
jsme nuceni odebrat se do této asijské píseèné konèiny, nechci žít nikde jinde než

Pøivedly vaši rodinu do Izraele sionistické ideály?
Øekl bych, že tehdy, v roce 1975, byli
moji rodièe mnohem víc sionisty, než
jsou dnes. V Izraeli je populární jedno
poøekadlo, které poukazuje na pøíbìh
královny Ester a svátek Purim. Øíká se
v nìm, že „když ne pro lásku k Mordechajovi, at’to je pro nenávist k Hamanovi“. Myslím, že otec sem nepøišel ani
tak pro lásku k Izraeli, jako pro odpor
k sovìtskému režimu. Byl to velký individualista a tìžko ten režim s jeho pokrytectvím snášel. Matka naopak proti
nìmu nic moc nemìla, uèila historii
a ruskou literaturu, a to že je Židovka,
pro ni moc neznamenalo.
Vždyt’ale v mnoha sovìtských republikách existoval silný antisemitismus.
V Moldavsku, kde jsem prožil svá první
léta, byl nicménì menší než na Ukrajinì,
napøíklad. V SSSR však existovalo opravdové popírání šoa. Oficiální popírání.
Neexistovalo nic jiného než Velká vlastenecká válka mezi nacistickým Nìmeckem a velkým Sovìtským svazem. Jako
chlapec jsem otci jednou nevinnì položil
otázku, která mì trápila a pøipadala mi
logická: „Táto, jestliže Židi nebyli obìt’mi šoa, znamená to, že ruští Židé bojovali proti nìmeckým Židùm, že ano?“

vý byl mùj otec. Já dnes žiji v Galileji a Tel
Avivu se, když mùžu, vyhnu.
Pøíliš obchodù, øíkáte ve svém románu, pøíliš konzumu.
Pøesnì tak. Døíve jsem žil ve velkém mìstì uprostøed prostøednosti, nyní žiji na severu v malém mìsteèku v sousedství
skvìlých lidí. Tel Aviv a Galilea jako kdyby nebyly ve stejné zemi, stejnì jako New
York nepøedstavuje celé Spojené státy.
V zajímavém francouzském filmu Voyages (Cesty) je jedna pasáž, ve které
stará ruská židovská dáma pøicestuje
do Izraele, aby se tam setkala se svým
bratrancem, kterého léta nevidìla.
Umí jenom jidiš a nikdo jí nerozumí.
Po øadì marných pokusù domluvit se
se obrátí na jednoho z chodcù: „Øeknìte mi, pane, kde tady žijí Židi?“
To øíkal mùj otec èasto: „Kde jsou Židé?“
Hebrejsky nemluvil, pro nìj to byla tureètina. Za židovský jazyk považoval jidiš.
Židé, kteøí se pøistìhovali z Ruska v devadesátých letech, øíkají Izraelcùm „domorodci“. Moji ruští kamarádi se mì napøíklad
ptají: „Oho, ty ses oženil s domorodkou, ne
s Ruskou?“ V souvislosti se svou prací po
naší zemi hodnì cestuji a èasto si øíkám, jak
mohou všechny èásti tohoto složitého
puzzle držet pohromadì. Potkávám Etiopany, Syøany, Iráèany, Jemence, Poláky, Francouze, Rusy a nyní i Indy. Izrael je ten nejvìtší namíchaný chaos na svìtì.
Co teï píšete?
Pracuji na románu, který se odehrává ve
Francii.

Hemingway a mrtví ptáci, vydání v hebrejštinì.

v Tel Avivu, který se pøece jen alespoò trochu podobá evropskému mìstu.“ Imigraèní úøedník mu sdìlil: „Dobrá, dáme vás nìkam mezi Tel Aviv a Jeruzalém.“ Když se
otec ptal, kam konkrétnì, položil chlápek
prst na mapu mezi Tel Aviv a Jeruzalém
a potom s ním zaèal ujíždìt smìrem k jihu,
k Negevu, až se zastavil u Netivot. Otec
tomu týpkovi povídá: „Dobøe, jdu do Netivot, ale s jednou podmínkou – že ty a tvoje
familie se tam usadíte spolu s námi!“
Nìkolik dní jsme pak bydleli u známých
v Haifì, až nakonec dostal, co chtìl. Tako-

Znáte Francii dobøe?
Jezdím tam èasto, protože mám, pøedstavte si, také francouzskou státní pøíslušnost. Moje žena se narodila v Izraeli, ale
má po otci, který žil léta v Paøíži, také
francouzské obèanství. Francouzštinu
jsem tøi roky studoval, složil jsem nìkolik
zkoušek a po dalších procedurách a šetøeních mi byla francouzská pøíslušnost udìlena. Ovšem když pøijíždím do Francie,
jsou celníci a kontroloøi vždy velmi nedùvìøiví: kdo je ten chlápek, který pøichází
z Izraele a mluví špatnou francouzštinou
s ruským pøízvukem? Považují mì vìtšinou za nového imigranta. Mám zkrátka
s letišti skuteèný problém.
Z francouzštiny pøeložil jd. Ukázky z knihy
Hemingway a mrtví ptáci najdete na stranách 10–11.
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150) a klub se nevyhnul sporùm, týkajícím se napøíklad toho, zda do klubu mohou vstupovat i Nìmci. Sám Karel Èapek „doporuèoval nabízet èlenství tìm
Nìmcùm, u nichž není tøeba se obávat
odmítnutí“. Hlavními nìmecky píšícími
pøívrženci PENu byli pøevážnì židovští
autoøi sdružení kolem listu Prager Presse a jeho šéfredaktora Arneho Laurina.
Èapek inicioval i vznikl slovenské poboèky, jež vznikla v únoru 1932 v Bratislavì a tehdy sdružovala 19 Slovákù
a 13 Èechù. Èeští, slovenští i nìmeètí
èlenové se ztotožòovali s masarykovskou republikou.
Èlenem pražského PEN klubu byl ruský
emigrant a literární historik Jevgenij
A. Ljackij, jenž øídil v Praze emigrantské
nakladatelství Plamja. Na
akce klubu, než emigrovala
do Paøíže, docházela básníøka Marina Cvìtajevová. Až
na sklonku tøicátých let si ke
klubu našli cestu levicovì
zamìøení autoøi: Josef Hora,
Jaroslav Seifert èi František
Halas.

Když se øekne PEN klub, vìtšinu z nás nosti prezidenta T. G. Masaryka, který slíprávem napadne jméno Karla Èapka. bil podporu èesky i nìmecky píšícím autoPøitom autor se nìjakou dobu do této rùm.
V prvním a nejslavnìjším období, jež
mezinárodní spisovatelské organizace
(založené v Londýnì roku 1921) zdrá- skonèilo rozpadem republiky a smrtí Karla
hal vstoupit, nazýval ji „klùbkem“ Èapka, se sešla pestrá a zajímavá spoleènost
a o jejím významu ho pøesvìdèilo až na- spisovatelù, básníkù, dramatikù, hudebních
léhání jazykovìdce a anglisty Otakara a divadelních kritikù, výtvarných a literárVoèadla a pozvání na londýnské zasedá- ních teoretikù, novináøù, pøekladatelù, rení PEN klubu v roce 1924. Cesta do Vel- daktorù, nakladatelù a režisérù i univerzitké Británie a seznámení se s významný- ních profesorù a vìdcù, vyjadøujících se
mi britskými a svìtovými autory Èapka èesky i nìmecky, ale také autorù ruských,
nadchly (a staly se podkladem pro ces- kteøí po bolševické revoluci roku 1917 našli
topis Anglické listy) a uvìdomil si vý- v Praze útoèištì. Z nejslavnìjších jmen
znam úèasti v tomto klubu
pro èeskou literaturu, spoleènost i èeskoslovenský
stát. Karel Èapek se pak
v únoru roku 1925 v kavárnì Louvre na Národní tøídì
stal prvním pøedsedou èeskoslovenského centra PEN
klubu, na zakládající schùzi se sešlo 38 spisovatelù,
redaktorù, pøekladatelù
VÌK NEVINNOSTI
a vìdeckých pracovníkù.
A NADÌJE
Organizaèní i lidské nároCo bylo hlavní náplní èinky kladené na pøedsednictví
nosti
meziváleèného
pro nìj nebyly jednoduché,
PENu? Ve dvacátých letech
nìkolikrát se chystal funkci
klub dùslednì dodržoval
složit, nakonec to uèinil roku
Pohled na výstavní panely v chodbì Národní knihovny v Klementinu. Foto am.
apolitiènost a pøedseda lon1933. Na èinnosti èeskoslodýnského ústøedí H. G.
venského PENu se však nadále zásadním zmiòme alespoò tato: Alois Jirásek, Franti- Wells toto období proto pozdìji nazval
zpùsobem podílel až do své pøedèasné šek Langer, Josef Èapek, Karel Poláèek, Jo- vìkem „nevinnosti a nadìje“. Èinnost zasmrti. Pøíbìh PEN klubu je poutavý: zabý- sef Kodíèek, Otokar Fischer, Viktor Dyk, hrnovala pøedevším autorská setkání
vá se pøedevším odpovìdností umìlcù za Marie Pujmanová, Miroslav Rutte, Ed- v èlenských zemích (po evropských centstav spoleènosti èi alespoò snahami do to- mond Konrád, Lev Blatný, Adolf Hoff- rech a PEN America pøibývaly kluby
hoto stavu zasahovat. Èinnost ovlivòovaly meister, Ferdinand Peroutka, Milena Jesen- v zemích Jižní Ameriky a Asie, existovaa ovlivòují dìjinné zvraty a politické okol- ská, Saša Jílovská, Rùžena Jesenská, Josef la i jidiš centra) a seznamování se s litenosti, pøièemž okruh klubu, aè založený na Kopta, F. X. Šalda, Josef Šusta a Kamil rárními díly v mezinárodním kontextu.
nejvznešenìjších idejích, tvoøili jen lidé se Krofta, Václav Èerný, Vilém Mathesius, Pro Prahu to znamenalo, že do ní pøijížEmil Filla, Jan Mukaøovský, Pavel Eisner, dìli èetní spisovatelé (a to takového kavšemi lidskými klady a slabostmi.
Arne Laurin, Oskar Baum, Max Brod, Otto libru jako J. Galsworthy, A. Maurois,
Pick, Hugo Salus, Alfred Fuchs, Rudolf R. Thákur, Th. Dreiser, L. Pirandello èi
ÈLENOVÉ
Dìjiny spisovatelského klubu jsou èás- Fuchs, Ludwig Winder, Paul Leppin, Julius F. Werfel), na kongresy a setkání pak ceteènì i dìjinami èeské a v èeských ze- Firt, Otakar Štorch-Marien, Karel Hugo Hi- stovali autoøi èeští. Pro domácí publikum
mích, na Moravì a na Slovensku psané lar, František Götz, Jaroslav Kvapil, Olga organizoval PEN klub literární pøednášliteratury a vždy do nich patøila øada Scheinpflugová. Nìkteøí z èlenù byli aktivní ky. Organizace se snažila také o to, aby
osobností židovského pùvodu. Ostatnì i politicky (Edvard Beneš, Kamil Krofta, byla do svìtových jazykù pøeložena
v samotné chartì organizace se její èle- Milan Hodža, Karel Baxa). Dlouholetou ta- (a poté zahranièním nakladatelstvím nanové mj. zavazují „napomáhat odstranì- jemnicí klubu byla Jiøina Tùmová, po od- bízena) významná díla èeské literatury.
ní rasové, tøídní a národnostní nenávisti stoupení K. Èapka se stala výkonnou pøed- Proto založila fond urèený na financováa bránit ideál lidského spoleèenství obý- sedkyní Anna Maria Tilschová.
ní pøekladù (dotoval ho prezident TGM,
Roku 1927 mìl èeskoslovenský PEN K. Èapek a øeditel Živnostenské banky J.
vajícího v míru tento svìt“.
Oficiálnì zahájil èeskoslovenský PEN klub 117 èeských a jen 10 nìmeckých Preiss) a sestavila seznam dìl, jež mìla
klub èinnost 30. bøezna 1925 za pøítom- èlenù (roku 1938 bylo èlenù celkem na být pøeložena.
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Politická témata však do agendy
PENu vnášeli již záhy maïarští delegáti, kteøí si opakovanì stìžovali na èeskoslovenskou „cenzuru“ (na Slovensko se
z Maïarska nesmìly dovážet knihy, nebot’mezi nimi byly iredentistické publikace, jejichž autoøi odmítali uznat pováleèné uspoøádání Evropy). Karel Èapek
popsal „ustálený maïarský rituál“, kdy
pøi mezinárodních kongresech PENu
vždy povstal maïarský delegát a na
Èeskoslovensko si postìžoval. Èapek
pak záležitost øešil tím, že na dovoz politických publikací dohlížela slovenská
celní správa ve spolupráci s maïarskou
akademií vìd v Èeskoslovensku. Vìrohodnost stížností na „utlaèovatelské Èechy“ pak celkovì snížil kongres v Budapešti roku 1932, v zemi již znatelnì
ovládané horthyovským režimem. Pøi
nìm se poprvé na poøad jednání dostala
situace intelektuálù, kteøí byli v Maïarsku a ve fašistické Itálii pro politické
pøesvìdèení pronásledováni.
Politická neangažovanost spisovatelské
organizace definitivnì skonèila s nástupem nacismu v Nìmecku a perzekucí nìmeckých židovských a antinacistických
autorù. Maïaøi, Nìmci a Rakušané své
kluby „oèistili“ tak, že novì vzniklá, rasovì a ideologicky „spolehlivá“ sdružení
vypadla ze sítì mezinárodního PEN klubu. Pro autory, kteøí odešli do Èeskoslovenska, fungovaly rùzné podpùrné fondy.

H. G. Wells v roce 1932.

Z iniciativy F. X. Šaldy vznikl Pomocný
komitét pro nìmecké uprchlíky, pro který
se spolu s Šaldou angažovali (i znaènou
finanèní pomocí) pøedevším Karel Èapek
a Otokar Fischer, jenž jako germanista
a ctitel klasické nìmecké literatury „nacistickým ohnìm“ bytostnì trpìl. Pražský

ští delegáti z Varšavy, a vyzval výkonný
výbor, aby prošetøil, v jaké se situaci se
nacházejí rakouští spisovatelé vìznìní
v koncentraèních táborech (a pøípadnì
uèinil kroky, aby jim pomohl). Kromì
pracovního programu se konaly akce kulturní, bankety u státních pøedstavitelù.
Úèastníci však mìli
možnost prohlédnout
si také vojenský prostor v Milovicích, kde
vidìli manévry vojenských jednotek.
Poøadatelé doufali,
že když spisovatelé
zjistí, jak se vìci
skuteènì mají, že
slova o utlaèování
Nìmcù jsou jen nacistickou propagandou, sdìlí to po návratu svým státním
pøedstavitelùm i veRoku 1926 uvítal pražský PEN klub mj. dánského literárního kritika Georga
øejnosti. Zpìtnì viBrandese. Spisovatele zachytil na èetných karikaturách Adolf Hoffmeister.
dìno byla tato pøedzinárodní instituci intelektuálù, jež se ne- stava idealistická, ale nadšení úèastníkù
bude vyhýbat souèasným problémùm, kongresu a projevy sympatií pøipadaly
nebo zda se stane pouhou banketní a ce- poøadatelùm jako velký úspìch a vzbustovní spoleèností,“ prohlásil pøi kongresu dily dojem, že Èeskoslovensko našlo
v Barcelonì roku 1935 H. G. Wells. Èeští silné zastánce.
Literární noviny pøi sjezdu uspoøádaly
zástupci si už svou cestu vybrali.
anketu, pøi níž novináøi položili úèastníkùm ètyøi otázky. Jedna z nich znìla: JaSJEZD V ÈERVNU 1938
Vrcholem èinnosti meziváleèného PEN kou cestou musí literatura jít, aby splnila
klubu pak bylo konání 16. sjezdu v Praze svou úlohu v dnešní dobì? Pavel Eisner
ve dnech 26.–30. èervna 1938. Uskuteènil odpovìdìl takto: „Musí to být tvorba z nìse už v silnì vyostøené dobì, po anšlusu jaké pøemíry, ne z nìjakého nedostatku.
Rakouska (a smrti Otokara Fischera), po Ne produkt zloby, zvrácenosti, mrzáctví,
kvìtnové èásteèné mobilizaci èeskoslo- a proto i mrzkosti. Ne produkt duchových
venské armády a po obecních volbách, hrbáèù a pajdalù. Žádoucí je však jeden
v nichž v nìmeckých jazykových oblas- defekt: rozšíøení srdce.“ Jenže zrovna
tímhle defektem tehdejší svìt netrpìl.
tech drtivì vyhrála Henleinova strana.
V této atmosféøe mìl mezinárodní
sjezd ukázat úèastníkùm kongresu Èesko- BEZ REAKCE NA MNICHOV
slovensko jako demokratický stát, založe- Jak se situace vyvíjela dále, nemusíme
ný na principech a hodnotách evropského pøipomínat. Jak uvádí Petra Krátká ve své
humanismu. Závažnost situace a význam pøehledné, fundované a ètivì zpracované
sjezdu si uvìdomovalo i londýnské ústøe- knize o èeském PENu v letech
dí, které vyzvalo autory k hojné úèasti. Ze 1925–1938 (Libri, Praha 2003), na mnisamotného Londýna pøijelo 25 autorù, chovskou dohodu mezinárodní PEN klub
z Francie 20 lidí vèetnì pøedsedy meziná- jako celek ani nezareagoval, nevydal žádrodního PENu Julese Romainse, celkem né prohlášení; slova sympatií pøišla jen od
jednotlivcù (vèetnì tajemníka londýnskédorazilo 200 hostù.
Termín konání byl pøeložen na dobu, ho ústøedí). Karla Èapka britská a frankdy se konal všesokolský sjezd, který couzská zdrženlivost zdrtila. Navíc sám
úèastníky kongresu opravdu nadchl. „So- pøedseda Romains za tøi mìsíce po pražkolská hromadná cvièení jsou jakýmsi ná- ském sjezdu prohlásil v projevu v Toulouboženským mysteriem demokracie,“ se, že mnichovská dohoda napravila bezchválil slet Romains. Kongres pøijal rezo- práví páchané na Nìmcích.
(pokraèování na stranì 19)
luci proti antisemitismu, již navrhli židovPEN uvítal bratry Thomase a Heinricha
Mannovy (roku 1935 získali oba èeskoslovenské obèanství), J. Wassermanna èi
Šaloma Aše. „Proti naší vùli jsme stále
více zaplétáni do politických otázek, které
nebyly pùvodnì pøedpokládány. To nás
staví pøed volbu, zda se klub zmìní v me-
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Boris Zaidman

HEMINGWAY A MRTVÍ PTÁCI
Krátce poté, co se vrátil z vojenského cvièení, dostává Tal Šani, hlavní postava románu Hemingway a mrtví ptáci, od Židovské agentury nabídku k úèasti na
Festivalu židovské kultury. On sám si pøeje jen jedno: vrátit se k civilnímu životu, ke
své práci v reklamní agentuøe a ke svému
románu, který má brzy vyjít. Nakonec se
však nechá pøesvìdèit. Zejména proto, že
festival, na kterém má vystupovat, se odehrává v Dnìstrogradu, jeho rodném mìstì. Protože Tal Šani nebyl vždycky Izraelec
a døíve, než se stal souèástí velkomìstského provozu Tel Avivu, v dobì, kdy se ještì
jmenoval Anatolij Schneiderman, byl Židem, který se narodil a vyrùstal
v SSSR. Tal ví, že každý pokus
o návrat do minulosti konèí nezdarem, ale pøesto má pocit, že
se vrací domù. Vzpomínky na
dìtství a tehdejší život se vracejí a ještì pøedtím, než letadlo
skuteènì pøistane na ukrajinské
pùdì, nabývají podoby skuteènosti...
Boris Zaidman se v knize pochopitelnì zabývá otázkou pøistìhovalcù z Ruska v Izraeli
a jejich problémy, ale jeho román souèasnì citlivì zaznamenává zkušenost dvojí identity, kterou znají
všechny lidské bytosti, jež okolnosti pøinutily radikálnì zmìnit svùj život, jazyk
a zemi.
***
IZRAELSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
Tenkrát, když tam Tolik stál a mával, malá
rukavice se houpala na rukávu jako kyvadlo, tehdy Talovi poprvé došlo, že to
všechno vidí naposledy. Když se vmáèkli
se sedmi kufry do moskvièe, tehdy už
krátce pomyslel na to „naposledy“, ale
ještì to nepochopil. Jakési možná tu ještì
bylo. Ale teï se ten pocit zaèal vzdouvat,
rostl, vyskakoval, prostoupil všechny vrstvy až na kùži.
„Možná,“ øekla nìkolik dní pøed odjezdem máma, „možná, když tam bude revoluce – jako byla ta naše – a Sovìtský svaz
a židovská lidová republika se stanou
,bratrskými státy‘, pak možná…“
Když slyšel táta její „logiku“, zamumlal
napolo rusky, napolo v jidiš cosi jako
„vroucnì si pøeje revoluci, at’ vzplane
a rychle shoøí“, a on, Tal, se na mámu ani

nepodíval a nedbal na její úpìnlivé „tohle
se ale smí øíkat jenom doma“, protože zakrátko tohle doma už nebude, a všichni
tøi ho opustí se vším, co se tam nahromadilo. Už proto nemìla mámina prosba
o mlèení „žádnou logiku“, jak to táta nazval.
Co se revoluce a Lidové republiky Izrael týkalo: vìdìl, že je to israbluff (jak to
tenkrát vlastnì pojmenoval v ruštinì?),
který má desetiletého chlapce oblafnout,
jen proto, aby pro nìj bylo louèení lehèí.
„Žádná revoluce, nic takového,“ øekl si
tenkrát. „Jdeš navždy pryè.“ (Jak se øeklo
„nic takového“ rusky?)

Ale možná, že pøece – možná… V dìjepisu jim pøece poøád opakovali, že svìtová
revoluce je jen otázkou èasu a že Sovìtský
svaz ze všech sil a po celé zemìkouli
o tento cíl usiluje. Už pøišla až na Kubu, ta
svìtová revoluce. Izrael nám byl koneckoncù bližší než Kuba. A hrdinové byli na
dosah, potomci Che Guevary i strýèka
Sama, který nabádal ke studené válce.
A kdyby padla imperialistická øíše strýèka
Sama, padaly by i ostatní kapitalistické
øíše jak domino a komunismus by se rozšíøil po celé zemìkouli. A pak by, jak to
napsal Vladimir Majakovskij, „kapitál
patøil proletariátu a modrá zemìkoule by
zrudla“. A Lenin øekl, že „buržoazie by
pracujícímu lidu prodala i provaz, na kterém je lid obìsí, jen aby vydìlala peníze“.
Takže snad je pøece jen nìjaká nadìje,
že se s Tolikem zase sejde. (...)
STÝÈEK NJUMA
To velké tajemství tety Rózy byl strýc
Njuma. Obèas, když byla obzvlášt’v náladì, se z nìj stal Naum, Njumièka nebo
Njumka. Ale vìtšinou to byl jen on. A pro

Tolku to bylo, i když tu na stìnì visel portrét, a i když o nìm Róza vypravovala,
nebo možná právì proto, poøád ještì velké
tajemství. Bìhem èasu si z nìj Tolka udìlal tajného dìdeèka a Njumka s tím souhlasil. Jednou veèer, když právì skonèil
jeden z dlouhých rozhovorù, zamrkal Njuma z èernobílé fotografie na Tolku a slíbil,
že bude jeho dìdeèkem.
Tolka totiž žádného jiného dìdeèka nemìl… (...)
Poté, co se Njuma vrátil z války, chodil
ještì nìjakou dobu v uniformì stejnì jako
jiní muži, kteøí pøežili. Procházel ulicemi
znièeného mìsta a dlouhý filcový svrchník s tvrdým stojacím límcem mu hrdì visel pøes ramena. Kovové knoflíky se blyštìly, na každém z nich pìticípá hvìzda
a zkøížená dvojèata, kladivo a srp. Radost
z vítìzství demonstrovaly jeho
hrdé kroky, otisky podpatkù ve
zbytcích chodníkù.
Staèilo, aby se nìkdo na Njumu jen podíval, v Róze se okamžitì ozvala žárlivost. Vysoký,
velice pohledný muž, vyhublý ve
válce, v kapitánské uniformì,
bezvládná paže tìsnì u tìla, hodnostní odznaky záøily v zimním
slunci, vypadal, jako by vykraèoval v jakémsi nikdy nekonèícím
apelu. Jako by se nechtìl zase
stát obèanem a to vojenské období ukonèit.
Tenhle strýc Njuma už mnoho let sedìl.
Tolka ho nikdy nevidìl, znal ho pouze
z portrétu na stìnì.
A jestli ho snad pøece jenom nìkdy dávno vidìl, nepamatoval se na to. Ponìvadž
strýc Njuma sedìl od té doby, co Tolinkovi byly dva nebo tøi.
A i když mu bylo teprve deset, vyznal
už se v tajném slovníku dospìlých: sedìt –
být zavøen ve vìzení, sedìt od jednoho
zvonìní ke druhému – být zavøen ve vìzení na neurèitou dobu, bez vyhlídky na
amnestii nebo na odpuštìní tøetiny trestu
za dobré chování.
Taky existoval výraz Míša na severu.
Míša bylo jméno medvìda, vìèného hrdiny pohádek pro dìti.
Medvìd Míša na severu byl druh bonbonù, které milovaly všechny sovìtské
dìti, které nechybìly v žádné domácnosti,
s èokoládovou polevou a zabalené do
lesklého barevného papírku. Na papírku
byl zobrazen lední medvìd skotaèící mezi
obrovskými ledovými krami pod arktickým nebem posetým hvìzdièkami. Ale
medvìd Míša na severu se øíkalo taky
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o nìkom, kdo byl ve vyhnanství nebo sedìl. Na Sibiøi, na Kamèatce, na Sachalinu
nebo na nìkteré jiné ztracené planetì v dalekých zasnìžených oblastech naší rozlehlé vlasti. Všechna ta místa nesla docela
letní jméno tábor. A veškerá ta tajná øeè
znìla Tolkovi komicky a smìšnì, jako by
se hrála nìjaká špionážní hra, kterou vynalezli dospìlí kvùli tomu, že jejich životy
byly nudné a oni je potøebovali trochu
okoøenit.
Existovalo ale ještì nìco, co pøíliš legraèní opravdu nebylo. To slovo se øíkalo
jen šeptem, aniž by se pøekládalo,
a vždycky bylo provázeno trojím zaklepáním na nejbližší døevìný kus nábytku.
Jako jméno ïábla, které se nemá vyslovit, aby se ho neprobudilo. A tomuhle
nìco Tolka prostì nerozumìl. Neumìl si
to pro sebe pøeložit.
Tohle nìco bylo G-U-L-A-G.
Tohle slovo bylo jako kopanec, gulag
znìlo v jeho uších nebezpeènì, tìžce
a chladnì, a pøipomínalo mu jiný výraz, kulak, rusky pìst. A protože vìdìl, že ty gulagy byly pøed vìrnými obèany skryté v nedozírných dálavách ledové
Sibiøe, spojovala se obì hrozivá
slova, gulag a kulak, v jeho
pøedstavì k obrovité pìsti
z ledu. A snad byli ti gulagové
nìjací zle zamraèení snìžní obøi
s tìžkými kladivy v pìstích, kteøí kráèeli tìžkým krokem po zledovatìlé pláni tundry. A co mìli
za úkol? Snad hlídali ty tábory,
a jejich zdvižené ledové pìsti
hrozily každému vìzni, který by
se odvážil pøedèasnì uprchnout
z jejich království, z království
gulagu. (...)
Když Róza vyprávìla, jak pro
Njumu pøišli, vsával Tolka ten
pøíbìh natolik, že úplnì zmizel
stejnì jako Njuma, ponoøil se do toho tehdy
a tam. A pøestože všemu nerozumìl, mlèel.
Vìdìl, že kdyby ji požádal, aby to vyprávìní prokládala vysvìtlivkami, jen by zavzdychala a hladila ho po vlasech. „Stejnì
to ještì zdaleka není nic pro tebe,“ to by
øekla. „Už jsem toho øekla až moc. Konec.“
(...)
„Ještì ten den,“ vypravovala Tolkovi
máma, „ten den, co dostal dopis, pøišel
Njuma, aby se rozlouèil.“ Byl pøipraven,
mìl malý kuføík, v nìm spodní prádlo, tøi
páry vlnìných ponožek, které mu narychlo Róza upletla, rukavice s kožešinovou
podšívkou – koøist od nìmeckého vojáka,
který už žádné nepotøeboval – a bochní-

èek chleba z mouky toho obchodu. I její
otec, vypravovala máma, Tolkùv dìdeèek,
mìl pod manželskou postelí pøipravený
kuføík. Noc co noc èekali, že pro nìj pøijdou, že ho seberou. Máma Tolinkovi vypravovala mnoho historek z války i z pováleèných let plných bídy a strachu. Jeden
z tìch pøíbìhù se mu usadil v hlavì hloubìji než ostatní; z toho pak za zimních
nocí padaly kapky hrùzy a touhy, jako ze
záøezu v kmeni bøízy, který se ne a ne zacelit, a ze kterého na jaøe opìt vytéká lepivá bílá št’áva. Když utíkali pøed Nìmci na
východ, vyprávìla matka, dospìli až
k Uralu a usadili se v Nižním Tagilu. Za
zimních nocí tam teplota klesla pod minus ètyøicet, a ona, tehdy desetiletá Polièka („pøesnì jako ty teï,“ øekla Tolikovi),
putovala každé ráno bílou tmou k vesnické škole, zabalená do nìkolika vrstev vlnìných šátkù, jenom oèi z nich vykukovaly…
Vzduch byl tak studený, že z nebe nìkdy padaly šedivé kusy, které se rozbíjely
o ledovou zem, nebo upadla zledovatìlá
vìtev se stromu a zahrabala se do snìhu,

podšívkou, na zádech našitý bílý ètverec
s èernì vyšitým vìzeòským èíslem. (...)

NÁVRAT
V noci pøedtím chtìl Tolka spát u Rózy. Její
tìkavé ruce vmžiku promìnily kvìtovanou
pohovku na mìkkou postel; bílé prostìradlo a peøina, pøestože byl konec srpna. Ležel tam, mezi prostìradlem a duchnou jako
plátek sýra mezi dvìma kusy bílé veky,
a ne a ne usnout. Ležel a psal Njumovi. Poslední psaní, poslední na tu dálku, protože
zítra už bude mít opravdového Njumu. Ten
pøijede zítra vlakem z Novosibirsku a bude
vypadat úplnì stejnì jako na portrétu, jen
starší a trochu unavenìjší.
.......
Naposledy se na sebe s Njumou podívali; Njuma na nìj ze stìny hledìl a šeptal,
že už nemá sílu, že už nemùže èekat, kufr
je pro jeho jedinou ruku, kterou vládne,
pøíliš tìžký. Tolka se se skrèenými koleny
obrátil ke stìnì, zahrabal se do peøiny až
po hlavu, aèkoli bylo horko, a zkusil spát.
„Dávej pozor, Tolko,“ zaslechl ještì
Njumu šeptat, „abys mì hned poznal, ještì
v okénku vlaku nebo na železných schùdcích, ještì než vystoupím.“
…….
Na chvilièku zadržel proud
lidí, hemžící se dav hledajících
a nenalézajících. Stál uprostøed
a vystrkoval nos. Jako lovecký
pes, který najednou ztratil stopu
a neví, kterým smìrem se má vydat, a tak krouží sám kolem sebe
a neklidnì skuèí. Ale ti jiní psi,
kteøí bìželi ve smeèce hledajících, do nìj zaèali strkat, do nìho
i do mámy, protože ta ho držela
pevnì za ruku. Na moment se zastavila i Róza, která jim až do té
Ilustrace Jiøí Stach.
chvíle razila cestu k nástupišti.
…..
jako když tøešnièka spadne do hromady
„Rózo.“
šlehaèky.
Obrátil se k ní a pokoušel se mluvit po„Jojo, Tolko, vzduch byl tak studený, že
vrabci za letu umrzli a padali na zem, kud možno nepøítomnì a bez zájmu, poztvrdlí a nehybní a s rozèepýøeným pe- koušel se skrýt své rozrušení, zklamání
a strach, které se ho náhle zmocnily. „Teto
øím.“
A když on, Tolka, v létì spával u Rózy, Rózo, mùžeš mi øíct, jestli má Njuma pldíval se na Njumu na stìnì a v myšlen- novous? Tøeba mu to tam dovolili, aby si
kách si vyhloubil malou dírku do tmy, ma- ho nechal? A snad i vlasy? Pøece jenom
lièkou jako špehýrka ve dveøích, a tou sle- byl váleèný hrdina, dùstojník Sovìtské ardoval opravdového Njumu. Vidìl ho, jak mády a komunista! Snad to tam vzali na
kráèí zledovatìlou krajinou, pøi minus èty- vìdomí a nechali ho tak, jak byl?“
Na chvilièku zadržel dech a podíval se
øiceti, záda ohnutá pod jaømem tìch mnoha let, po která sedìl, s podšitou ušankou Róze pøímo do obrovských èerných oèí,
s klapkami na uši, obleèen do tulupu, které se pøi každém jeho slovu rozšiøovaly.
(pokraèování na str. 13)
dlouhého pláštì z ovèí kùže s vlnìnou
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POMNÍK SVÉ SLABOSTI
Brnìnská opera uvedla dílo inspirované osudem sochaøe Švece
V únoru uvedlo Národní divadlo v Brnì
operu Monument. Libreto k ní napsal, scénu vytvoøil a režie se ujal David Radok,
hudbu složil Marko Ivanoviæ, který orchestr NdB také dirigoval. Operu napsali
autoøi pøímo pro brnìnskou scénu a je pozoruhodné, jak pøíbìh inspirovaný Stalinovým pomníkem a jeho tvùrcem do této
nejvìtší èeské scény „pasuje“. Divadlo má
se socialistickým realismem vlastní zkušenost: Právì do jeho pozdního období
spadal roku 1958 po témìø pùlstoletí peripetií s plánováním budovy výbìr architektonických návrhù na jeho finální podobu.
Jakkoli je dnes cenìna jeho modernost
a elegance (a do detailù dotažený interiér
v bruselském stylu), pøece jen pùsobí ponìkud monumentálnì. Traduje se, že rudá
žula, která ještì pøed nedávnou rekonstrukcí tvoøila centrální portál u schodištì,
pocházela právì ze zbytkù „od Stalina“.

retista. Stejnì tak autor hudby vysvìtluje, že
i on se chtìl vyhnout pøímým dobovým narážkám a volil – až na výjimky (napø. pøi davové scénì za zpìvu budovatelských písní)
– odlišnou cestu. Nedokážu hodnotit hudební stránku díla, nicménì mám pocit, že
v Monumentu silnìji než árie pùsobí samotný pøíbìh a vizuální dojem.
Osmdesát minut trvající opera se v jedenácti obrazech soustøeïuje na hlavní téma
této „antické tragédie“: v jakém okamžiku ztrácí v autoritativním režimu èlovìk
sám sebe, zaèíná si
lhát a omlouvat to, co
dìlá; a skuteènost, že
svému osudu nakonec
neujde.

chaø své dílo pozdìji a jeho žena, která
sleduje, jak se jí manžel rozkládá pøed oèima, øíká: „Bude to vìèná hanba. Stydí se
už teï a stud ho pøežije.“ Radok jí vkládá
do úst závìreèná slova Josefa K. z Procesu, v opeøe však zaznìjí definitivnìji, nebot’z odstupu konstatují, co se s èlovìkem
dìje; tatáž slova pak zopakuje sám Sochaø. Kafkovských motivù nalézáme víc:
umìlce navštìvují a pronásledují dva anonymní „tajní“ muži – to oni mu doruèí
rozhodnutí komise, že jeho návrh byl pøijat; vedou ho na pøízraènou audienci
k prvnímu tajemníkovi. Sochaø prožije

ŠEDÁ A RUDÁ
Protagonista nemá
jméno, je oznaèován
JAKO ANTICKÁ TRAGÉDIE
David Radok si na Stalinùv pomník na Let- jako Sochaø. Zprvu
Sochaø (Svatopluk Sem). Foto na této stranì Marek Olbrzymek.
né, který byl zbourán, když mu bylo osm, úèast v soutìži na nádobøe pamatuje. Vzpomíná, že pøi prùzkum- vrh ohromného poných cestách na ostrovì Štvanici nacházely mníku tyranovi odmítá, pod nátlakem se i setkání s „duchovním“ v chrámu (jedná
dìti ve velké ohradì za zimním stadionem však podvolí. Hlavním dùvodem je strach se asi o nejsilnìjší scénu pøedstavení),
èásti sousoší: „Strašidelné panoptikum frag- z odporu, ale postupnì podlehne svodùm v realitì padesátých let je „knìz“ jeden
„nejvìtší zakázky na z fízlù, nasazený do zpovìdnice.
mentù sochy, kde se na
Další inspirací byly libretistovi projevy
svìtì“, pracuje i tehdy,
knoflíku od košile dalo
když ví, že tím kryje zlo. politikù: od tìch dobových, bohužel až po
pohodlnì sedìt.“ Poznal
Úlohu mefistofelského souèasné: „Vy si myslíte, že nevidím vaši
také, co to znamená, když
rádce plní v Monumentu zakuklenou ironii? Že nevidím ten váš pose umìlec snaží podle
Sochaøùv kolega, jenž hrdavý intelektuálsko kavárenský sarkassvého svìdomí pracovat
pøežívá tím, že na sebe mus?“ ptá se ministr kultury.
v ideologií ovládaném
Scéna i kostýmy se vyznaèují temnými
nijak
neupozoròuje
státì – jeho otec, režisér
a modeluje dekorativní barvami – odstíny šedé, modré, hnìdé
Alfréd Radok, pøi konželvièky (jeho hudeb- a èerné; od nich se odráží jen bílá barva na
cepci svých pøedstavení
ním vyjádøením je lehká fragmentu sochy (obøím palci), na sochana mocenskou zvùli opaAudience u 1. tajemníka (David Nykl).
swingová
melodie). øovì plášti a na úøednických košilích a pak
kovanì narážel a po sovìtské invazi roku 1968 už radìji odešel do Zdráhajícího se Sochaøe pøemlouvá: co by valéry èervené – od krvavì rudé, která dozískal, kdyby se odmítl úèastnit soutìže, minuje „št’astným zítøkùm“ na horizontu
emigrace.
Na rozdíl od tvùrcù nedávného, celkem a šel, jak øíká, „radìji do slévárny, dìlat (výbornì se osvìdèuje hluboká perspektizdaøilého hraného snímku Èeské televize kliky ke dveøím“? Situaci vidí realisticky: va na zadním jevišti), jasné èervené na šaMonstrum (2017), nechtìli Radok a Ivano- „Ve slévárnách jistì najdeš místo. Odléva- tech barové zpìvaèky, pionýrských šátviæ zachytit skuteènost. „Monument sice vy- èi klik budou rádi stavìt monumenty, mít cích a rudých karafiátech.
David Radok øíká, že Monument je opechází z reálné pøedlohy Stalinova pomníku auta s øidièi a vìènou slávu…“ „Pevný
na Letné, ale nejedná se o dokument. Jde jen charakter?“ ptá se posmìšnì, „ten už se ra vhodná pro ty, kdo o padesátých letech
nic nevìdí. „Jako tøeba paní profesorka
o volnou inspiraci touto absurdní stavbou, najde jen mezi metaøi…“
Do sléváren sochaø nakonec neodejde, Válková,“ dodává. V Brnì se v této sezokterá obsahuje veškeré ingredience antické
tragédie – nejvìtší monument oslavující jed- soutìže se zúèastní a tváøí v tváø tìm nej- nì hrály jen únorové reprízy, což je škoda.
noho z nejvìtších diktátorù a vrahù historie, mocnìjším, kteøí jeho návrh vyberou, Pùsobivá inscenace by urèitì zaujala ty,
kdy bìhem stavby probíhají nejkrutìjší poli- ohne páteø, naèas se mu práce snad i líbí. kdo o padesátých letech opravdu nic nevìtické procesy a pøed samotným odhalením Svùj stud ale nepøekoná. „Je to pomník dí, i ty, kdo na to, co se dìlo – jako Helena
(am)
pomníku autor spáchá sebevraždu,“ øíká lib- mé vlastní slabosti,“ charakterizuje So- Válková –, radìji zapomínají.
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KOMIKSOVÝ NACISMUS
Králíèek Jojo získal Oscara za nejlepší adaptaci knižní pøedlohy
Cenou Americké filmové akademie èerstvì
ovìnèený snímek Králíèek Jojo má øadu nadšených ohlasù, ale také kritikù. Ti mu vyèítají zjednodušování èi uhlazovaní tematiky
druhé svìtové války a celkovì barvotiskovou
povrchnost. Jenže film se líbí tìm, komu je
v podstatì urèen – dìtem, a to i tìm starším.
A jako zábavu ho rozhodnì neberou.
BARVOTISK I REALITA
Snímek novozélandského režiséra, herce
a komika Taiki Waititiho sleduje chlapce
Johannese (Roman Griffin Davis), který
žije sám s matkou (Scarlett Johansson)
v nìmeckém mìsteèku; otec i starší sestra
„zmizeli“ – otec na frontu, sestra za neznámých okolností zemøela. Johannes si bere
na svá bedra starost o blaho tøetí øíše: díky
indoktrinaci ve škole se z nìj stane nadšený
malý nacista, který hltá antisemitské pøíruèky a pøedstavuje si, že má za kamaráda samotného Vùdce (T. Waititi). Svou vášní
dìsí matku, která, jak se ukáže, je èlenkou
protinacistického odboje, o synka má starost, ale souèasnì se bojí pøed ním otevøenì
mluvit. Když Jojo na soustøedìní Hitlerovy
mládeže nešikovnì hodí granát, zraní se
a pak tráví dlouhé dny sám doma. Pøitom

od dvou zjevnì sadistických instruktorù
za úkol, aby zabil králíka. Pøes všechna
silná slova a odhodlání být tvrdý a mužný
(jak si to žádá Vùdce) to nedokáže… Asi
není tøeba dodávat, že instruktoøi to s radostí udìlají za nìj. Velkou roli hraje
v Králíèkovi Jojo dìtská perspektiva,
z níž vìtšinu snímku sledujeme (Jojùv
obtloustlý kamarád Jorik by klidnì mohl
patøit k partì v Poláèkovì próze Bylo nás
pìt) a skvìlé herecké výkony.

DÌTSKÁ PERSPEKTIVA
Film byl natoèen podle knihy Christine
Leunensové Nebe v kleci (Caging Skies),
díla, jež je na rozdíl od snímku složité
a temné. Knižní protagonista zùstane po leteckém bombardování napùl ochrnutý;
jeho matka se k nìmu chová mnohem drsnìji než ta filmová, žádnou roztomilou pøezdívku nemá a jeho vztah k ukrývané židovské dívce je mnohem komplikovanìjší.
Otázka tedy zní, zda si Králíèek Jojo zaslouží Oscara právì za adaptaci knižní
pøedlohy, jejíhož ducha naprosto pozmìnil.
Jízlivý komentáø poznamenal, že je asi
pravda to, co sám režisér a scenárista
o knižní pøedloze øekl – že ji doèetl jen do
poloviny. Nicménì
stojí za to film vidìt
z nìkolika dùvodù.
Zajímavým zpùsobem
rozvíjí tradici karikování Hitlera, která zaèíná u Chaplinova
Diktátora a pokraèuje
mj. filmem Hanebný
parchanti Q. Tarantina
(z èeských dìl zmiòme hru Doma u Hitlerù od A. Goldflama).
Králíèek Jojo a jeho imaginární rádce táhnou do boje proti ukrývané dívce.
A pøes všechnu svou
zjistí, že matka skrývá v podkroví židov- popartovou barevnost film ukazuje, že v žiskou dívku, kamarádku jeho sestry. Jojo votì existují i jemné odstíny, že není jen
je zhnusen a rozhodne se, že Elsu podrobí èerná, bílá, rudá nebo žlutá, že zdání èasto
výzkumu: jak toto dìvèe, které vypadá klame a vše mùže být jinak. Dotýká se tak
úplnì normálnì, navíc je celkem pùvabné závažných otázek, jako té, jak bylo možné,
(a podobá se jeho sestøe), odpovídá nacis- že nacistické ideologii propadly miliony
tické definici Žida? Zjišt’uje, že vùbec ni- obyèejných lidí. A kdyby pro nic jiného,
èím. Elsa se mu ještì ke všemu èím dál film stojí za to vidìt kvùli lekcím, kdy Jojo
konfrontuje své uèebnicové definice Žida
víc líbí…
Filmové scény pøipomínají komiksová s konkrétní židovskou dívkou. Zvláštì
políèka, ale o to bolestivìjším nárazem pù- když se ukazuje, že jednu z klasických antisobí pak doteky reality a skuteèného zla. semitských knih pro dìti, podle které by
První taková rána pøijde ve scénì, kdy Jojo Jojo mohl Elsu klidnì zkoumat, si dnes lze
(am)
dostane na soustøedìní Hitlerovy mládeže v Èesku koupit.

HEMINGWAY
A MRTVÍ PTÁCI
(dokonèení ze str. 11)
„A nechali mu fajfku, kouøí ještì fajfku?“
Róziny oèi se teï podobaly dvìma
èerným švestkám, které tìkají mezi ním,
jeho mámou a nástupištìm…
„Jakej plnovous, Polko?“ zeptala se
mámy. „A jaká fajfka? O èem to mluvíš,
Tolinko?“
„Ten portrét,“ øekl. „Ten portrét, co visí
na stìnì, nad knihama, ve velkým pokoji!
Já chci jenom vìdìt, jestli Njuma vypadá
poøád ještì jako na tom portrétu!“
„Portrét...“ opakovala po nìm a hledìla do prázdna. „Jakej portrét?“ Dýchala tìžce, po tom spurtu, a také oèekáváním i rozèilením, a její obrovská prsa
se pohybovala nahoru, dolù v rytmu
slov: „Ten portrét nad knihama?“ Najednou se u jejích oèí a kolem úst objevily jemné vrásky úsmìvu, znovu se podívala na mámu, ale teï spíš pobavenì
než zdìšenì. Máma se taktak snažila zadržet smích.
„Ten portrét nad knihama?“ Opakovala tu otázku, jako by se ji uèila nazpamìt’. „Ale Tolinko! Samozøejmì, že
Njuma je krasavjec, frajer, kdysi vypadal fantasticky...“
…….
„Njuma vypadá moc dobøe, ale ne tak
jako Ernest...“
„Jakej Ernest?“ zeptal se zmatenì
Tolka. Snažil se to pochopit a cítil, jak
mu trapnost stoupá z hloubky bøicha do
krku. „O jakým Ernestovi to najednou
mluvíš?“
„No, o jakým Ernestovi... Hemingway, to je portrét Ernesta Hemingwaye,
tam na stìnì! A Njumu hned uvidíš,
doufám, že ho hned uvidíš, on tì urèitì
taky nepozná, jak jsi vyrostl...“
„Njuma Hemingway,“ opakovala nìkolikrát, slova jí klouzala po jazyku, a pak najednou vybuchla smíchy, až se jí prsa otøásala, a tøásla se i slza, která vypadla ze
švestkového oka. Zachytila ji jazykem, napøímila se a vyrazila jako obrovský mìkký
snìhový pluh, a pøitom táhla mámu i Tolku
za sebou k poslednímu nástupišti.
Autor románu se narodil v roce 1963
v Kišinìvì, tehdy v SSSR. Ve tøinácti letech pøišel s rodièi do Izraele. Hemingway a mrtví ptáci je jeho první kniha,
vydaná v roce 2006 a pøeložená do øady
jazykù. Naše ukázky jsou poøízeny z nìmecké verze. Pøeklad Vìra Trnková.
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ANTISIONISMUS A JEHO LŽI
Na okraj jedné deklarace a jedné petice
Francouzské Národní shromáždìní pøijalo 3. prosince minulého roku deklaraci,
na základì které mùže být antisionismus
ve Francii posuzován jako jedna z podob
antisemitismu. Pøijetí deklarace podpoøil
prezident Emmanuel Macron i francouzská vláda, ale hlasování o ní rozdìlilo
poslance, a dokonce i vládní vìtšinu. Národní shromáždìní ji nakonec pøijalo:
pro bylo 154 poslancù, 72 proti a 43 se
zdrželo. Nebývale velký poèet (308) poslancù se ale z rùzných dùvodù hlasování
nezúèastnil. Pøispìla k tomu i výzva, se
kterou se obrátila na poslance skupina
127 židovských akademikù a intelektuálù
z Izraele i jiných zemí. Ve svém prohlášení oznaèili iniciativu, která hodlá zahrnout antisionismus mezi projevy antisemitismu, za vysoce problematickou
a nedoporuèovali její pøijetí. K argumentùm, které antisionisté nejèastìji uvádìjí,
se ve francouzském mìsíèníku Information Juive 12/2019 vyjádøil komentátor listu Guy Konopnicki.
PETICE A DÙKAZY
Bìhem debaty, která pøedcházela vlastnímu hlasování, se pochopitelnì ozvali
i ti Židé, kteøí svými výroky poskytují
protiizraelským postojùm alibi. Pod Petici židovských akademikù a intelektuálù, kterou autoøi oznaèili jako svìtovou,
se podepsalo 127 osob – ani jedna
z nich ale nereprezentuje nìjakou židovskou organizaci nebo obec. V jejich manifestu najdeme vìtšinu otøepaných tvrzení, používaných antisionistickou
propagandou pøi zpochybòování legitimity Státu Izrael. Tak se tam mùžeme
napøíklad doèíst, že mezi obìt’mi šoa
pøedstavují pøívrženci sionismu menšinu. Kdo dìlal v Osvìtimi v tomto ohledu prùzkum mínìní, že lze použít takovéto tvrzení, stejnì neprokazatelné jako
nechutné? Jako dùkaz uvádìjí signatáøi
ve své petici, že Židé ze støední Evropy
se snažili vìtšinovì emigrovat do západní Evropy a USA a jen menší poèet
se hledal záchranu v židovské domovinì
v Palestinì. Jen tìžko si lze pøedstavit
nemravnìjší výklad historického faktu.
Ve skuteènosti se v Palestinì ve tøicátých letech usadilo na 450 000 Židù od
Vilna po Soluò, a to i pøes omezení židovského pøistìhovalectví ze strany
britské správy. Sionistické organizace

byly nuceny mezi kandidáty alijí provádìt výbìr, protože dostupná imigraèní
víza se dostala jen na každého šestého èi
sedmého uchazeèe. Nìkteøí se pokoušeli
na nejrùznìjších pochybných plavidlech
proniknout do Palestiny ilegálnì, ale
Britové byli tehdy nejvìtší svìtovou námoøní mocností a žádná lodní spoleènost nedokázala její naøízení úspìšnì
obcházet. A k tomu všemu bylo navíc
potøebné mít možnost opustit Evropu,
jejíž hranice se uzavíraly stále víc a víc.
Židé z Ukrajiny a z Ruska, kteøí nemìli
kam odejít, se tak stali v roce 1941, poté

že Židé, uvìznìní v Evropì, nesnili
o zemi izraelské!
Ti, kteøí svùj sen uskuteènili, se dostali do mimoøádnì tìžkých podmínek.
Hospodáøsky bylo židovské osídlení
v Palestinì v zárodeèné fázi a výkon
ekonomiky byl vzhledem k narùstajícímu poètu obyvatelstva nedostateèný. Je
zbyteèné pøipomínat, co museli podstoupit pionýøi v kibucech ve snaze zúrodnit pùdu, bídu nových pøistìhovalcù,
prekérní podmínky života v Jeruzalémì,
Tel Avivu a Haifì èi døinu budovatelù
moderních mìst na místech, kde se rozkládaly bažiny nebo poušt’. A k tomu
ještì stálá nutnost vzdorovat teroristickým útokùm. Tady je dùležité konstatovat, že budovatelé nového židovského
domova by byli nemohli vydržet a pøežít bez solidarity
celého Židovstva a že se tato
podpora neomezovala jen na
evropský aškenázský svìt
a na Spojené státy, ale pøicházela i ze sefardských
obcí francouzské severní Afriky a z britského impéria.

BUND A SIONISTÉ
Falšovatelé historie zaplavili
sociální sítì falešnými dùkazy a polopravdami. Ze všech
Kdo je sionista a kdo patøí k Bundu? Varšavské ghetto 1943. Foto archiv.
stran se tam mùžeme dozvìco wehrmacht vtrhl na území SSSR dìt, že Bund, první židovská strana
a obsazoval jednu oblast za druhou, prv- v Polsku, byl mezi svìtovými válkami
ními obìt’mi šoa. K tomu, abychom antisionistický. Jenomže, i když nebyl
v hromadných hrobech pøepoèítávali, právì naklonìn myšlence vytvoøení žikolik tam leží sionistù, by byla tøeba ta- dovského státu v Palestinì, sdílel se sioková míra nehoráznosti, jakou vykazují nisty pøesvìdèení, že Židé jsou samonaši signatáøi. Tvrzením, že pouze men- statný národ. Ve volbách byl sice Bund
ší èást Židù hledala v pøedveèer šoa úto- ze všech židovských stran nejúspìšnìjèištì v Palestinì, a snahou tak Izrael ší, ale také proto, že sionistické hnutí do
a sionismus delegitimizovat jen antise- polských voleb své kandidáty z principu
mitský charakter antisionismu potvrzují. nestavìlo. Krásným ideálem Bundu bylo
Kolik Židù zahynulo, protože nemìli získat uznání židovského národa v rámci
skoro z èeho žít, natož aby si mohli za- bratrské a socialistické federace evropplatit vlak a loï, a také proto, že hranice ských národù. Zastupoval židovské prabyly neprostupné. Vždyt’aby se nìkdo cující mluvící jidiš a zastával teorii, že se
dostal do Palestiny, potøeboval mimo Židé budou podílet na všeobecném výjiné pas a v nìm víza zemí, které ho od voji, který spolu s kapitalismem a imperialismem odstraní i antisemitismus.
ní oddìlovaly.
Je také dobré pøipomenout, že pøijetí Bolševici bundistùm odpovìdìli systeemigrantù nebylo vždycky nejvøelejší. matickými popravami, naøízenými LeKdyž prezident Léon Blum v roce 1936 ninem bìhem obèanské války. K tomu,
otevøel francouzskou hranici pro že se naše extrémní levice dnes hlásí
uprchlíky z Nìmecka, vrhl se na nìho k „antisionismu“ Bundu, je zapotøebí
tisk. Vùèi bìžencùm došlo dokonce opravdu hodnì cynismu. Sovìtský kok projevùm nepøátelství, organizova- munismus pronásledoval všechny organým fašisty na nádraží v pohranièním nizace, které pro nìj pøedstavovaly „žiForbachu. Jak je možné v petici tvrdit, dovský nacionalismus“, Bund stejnì
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jako sionisty. Dovolávat se dnes Bundu
a snažit se jím ospravedlnit levicový antisionismus lze jen na základì trestuhodného pøepisování historie. Cíl, který
Bund v národní otázce sledoval, mohl
být alternativou k sionismu, ale Lenin
a Stalin tenhle krásný sen pohøbili.
A šoa potom celý ten svìt štetlu a jazyka
jidiš zlikvidovala. Existuje už jen v naší
bolestné pamìti. Ale ještì pøed úplným
koncem spoleèné ohrožení spojilo Bund
a sionistické hnutí do té míry, že v roce
1942 založili Židovskou bojovou organizaci. Sionisté i bundisté potom spoleènì
bojovali v povstání ve varšavském ghettu. Hlavní velitel židovských povstalcù
Mordechaj Anielewicz patøil k sionistickému hnutí Hašomer hacair.
SIONISTÉ A NÌMECKO
Mezi další špinavosti, rozšiøované údajnými historiky o sionismu, patøí báchorky o jednáních s nacisty, ve kterých sionisté údajnì Nìmcùm nabídli v pøípadì,
že povolí nìmeckým Židùm odejít do Palestiny, spojenectví proti Anglii. Ani Židovská agentura (Sochnut), ani Svìtový
židovský kongres, ani žádná jiná organizace, významìji reprezentující židovské
osídlení v Palestinì, nikdy v tomto smyslu žádné jednání nevedly. Naopak, ihned
po vyhlášení války navrhl Chaim Weizmann britské vládì zaèlenìní Židù jako
celku do britské armády. Takto bylo vytvoøeno patnáct plukù, navzdory ponižujícím podmínkám Chamberlainovy vlády, která židovským jednotkám odmítala
právo na prapor s Davidovou hvìzdou.
Sionisté, bojující v britské armádì, se vyznamenali spolu s jednotkami Svobodných Francouzù napøíklad v bitvì o Bir
Hakeim. Také po celé okupované Evropì
se sionistické hnutí podílelo na protinacistickém odboji, a ve Francii pøedevším.
Antisionisté ovšem radìji sáhodlouze
analyzují setkání v Bejrútu, kde Avraham Stern kontaktoval Ottu von Hentiga, nìmeckého vyslance v Libanonu,
prostøednictvím svého emisara Naftaliho Ljubenèika s nabídkou spoleèného
boje proti Británii. Stern byl tehdy
v èele malé frakce, která se pod jménem
Lechi odštìpila od ozbrojené podzemní
skupiny Irgun (který byl sám také menšinovou organizací) poté, co se Irgun
v roce 1940 zavázal neútoèit bìhem války na britské vojenské cíle. Kontakt
v Bejrútu, na který Berlín nijak nereagoval a který nemìl žádný výsledek, nebyl
evidentnì aktivitou žádné další sionis-

se vìøilo, že je natrvalo pohøben v troskách nacistického Nìmecka. Stalin
pøedvedl, že je možné vraždit Židy i po
Osvìtimi (kterou jeho vlastní vojáci
osvobodili); staèí je obvinit ze zloèinu
sionismu. Neuvádím zde zámìrnì žádného z ubohých signatáøù petice jmenovitì. Ale chtìl bych jim pøipomenout
jména lidí, jako byli David Bergelson,
Perec Markiš, Icik Fefer nebo Lejb
Kvitko, spisovatele a básníky jazyka jidiš, zavraždìné „za sionismus“ po utajeném procesu v Moskvì 12. srpna 1952.
Sionisty byli snad jen v tom slova smyslu, jak jsme jimi všichni, jinak ne. Byli
OD NEGATIVISMU
to zcela jednoduše Židé, a z toho titulu
K ANTISIONISMU
Antisionismus pøevzal štafetu od negati- se obraceli na Židy celého svìta s prosvismu a napájí se ze stejného zdroje, jen bou, aby podpoøili Sovìtský svaz ve
skuteènost šoa už nepopírá, spíše se ji válce proti nacistickému Nìmecku. Jako
snaží zneužít. Aèkoli historikové doká- podìkování byli zastøeleni.
Stát dnes na pozicích antisionismu
zali bìhem uplynulých sedmdesáti pìti
let stále pøesnìji odhalovat metody a or- znamená hlásit se ke zloèinné metodì,
ganizaci vyvražïování Židù nacistic- která se obvinìním ze sionismu pokoukým režimem, jsme svìdky opravdové šela odùvodnit vraždìní Židù v SSSR,
ofenzivy proti historické zkušenosti, v Èeskoslovensku a v Maïarsku, stejnì
která je vlastní Židùm jako celku, v Iz- jako jsme toho dnes svìdky ve Francii.
raeli i v diaspoøe. Jde o to udìlat ze sio- V posledních ètyøiceti letech byly vražnismu a Státu Izrael negativní podobu dy Židù a atentáty namíøené proti nim
judaismu. Pikantní na celé vìci je, že v této zemi prakticky vždy spáchány ve
jménu antisionismu. Navštìvovat synagogu Copernic
nebo restauraci v rue de Rosiers, to dnes už znamená
být sionistou. Zloèinù pøibývá, a at’se jich dopustí hulváti z Bagneux èi organizovaní teroristé od Toulouse
po Paøíž, komentáø k nim je
stejný: antisionismus. Nic
na tom nemìní skuteènost,
která strana je v Izraeli právì u vlády, to antisionismus
nerozlišuje, stejnì jako neSrpen 1939. Parník Parita se 700 uprchlíky z Evropy u telavivské pláže.
vynechá ty Židy, kteøí si
antisionismus, když prohlašuje, že nemá myslí, že je pøed nenávistí ochrání, když
nic spoleèného s antisemitismem, sou- budou vùèi sionismu veøejnì manifestoèasnì pøebírá v podstatì všechny jeho vat svoje nepøátelství.
Je možné si pochopitelnì pøát, aby
teze, poèínaje židovskou mazaností až
po obvinìní, že Židé svoji moc zakláda- v Izraeli došlo k politickým zmìnám,
jí na falešné interpretaci vlastního utrpe- byt’je to pøedevším záležitost Izraelcù
ní. Nemá to daleko k Protokolùm sion- samých, ale dotyèný by mìl souèasnì
ských mudrcù, to neustálé tvrzení, že vìdìt, že to nebude mít žádný vliv na
historie sionismu pøedstavuje v podstatì antisemitismus, kterým je antisionismus
sto let manipulace, øízené tajnými bratr- prosáklý. Antisemitismus totiž zcela igstvy, pochopitelnì spojenými se svìto- noruje pozoruhodnou rozmanitost judaismu i sionismu. Žid, který nikdy nohou
vým kapitálem.
Od chvíle, kdy se antisionismus obje- nevstoupil na pùdu Izraele, bude pøesto
vil v sovìtské ideologii a Stalin se ocitl sionistou. Je podezøelý. At’ chce nebo
na vrcholu své moci, sloužil vždy k ob- nechce.
Z francouzštiny pøeložil jd.
novì a oživení antisemitismu, o kterém
tické organizace. Pøesto má stálé místo
ve vizích pøívržencù teorie spiknutí,
snažících se prokázat spojitost mezi Izraelem a nacismem. To, že Adolf Hitler
právì uzavíral dohodu proti Židùm
a Britùm s jeruzalémským muftím, v jejich pojetí nic neznamená. Historii je
pøece nutné upravit za každou cenu tak,
aby odpovídala jejich fantazmagoriím.
Verzi, podle které je Izrael umìlým výtvorem, který Židé vytvoøili s jim vlastním machiavelismem ke svým temným
cílùm.
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RABI NACHMAN Z BRASLAVI
Nová pùvodní práce o jedné z velkých postav chasidismu
Knih, které se zabývají východoevropským chasidismem se zasvìceným
vhledem do jeho skuteèné problematiky a nezùstávají jen na romanticky zabarveném povrchu, je v èeském jazyce
málo. Proto vítám poèin nakladatelství
Trigon vydat knihu Terezy Krekulové
Vše je dobré, vše je Jedno o osobnosti
a díle rabi Nachmana ben Simchy
z Braslavi. Po vydání vlastního pøekladu Pøíbìhù rabi
Nachmana s komentáøem,
svìdèícím
o dùkladných znalostech kabalistické literatury, uèinila touto
knihou další krok
k objasnìní vztahu
mezi narativní a nauènou tvorbou v relativnì krátkém životì
a doposud zachovaném díle rabi Nachmana. To se týká pøedevším Likutej MoHaRaN, jak je
zachoval jeho pøítel a žák rabi Natana
z Nemirova, jenž písemnì zaznamenal,
redigoval a vydal jeho dochované duchovní poselství.
Z vydané knihy je víc než patrný autorèin rozhled jak v rabínské exegezi
svatých textù, tak v židovské mystice
a jejím pojetí v chasidismu. To, vèetnì
negativního pøístupu západní haskaly
k židovskému duchovnímu dìdictví,
a vìdomí historických souvislostí (napoleonské války), které v chasidských
kruzích vygradovaly oèekávání vykoupení, poskytuje autorce zázemí k zasazení osobnosti a díla rabi Nachmana do
myšlenkových proudù jeho doby jako
„cadika pokolení“.
Po kritickém pøehledu literatury, zabývající se jeho osobností a dílem, pøistupuje autorka k výjimeènému postavení
rabi Nachmana ve svìtì chasidismu, daného jeho pùvodem. Na rozdíl od jiných
významných cadikù vyrostl jako pøímý
potomek zakladatele hnutí rabi Jisraela
Baal Šem Tova v lùnì chasidského myšlení a právem se mohl pokládat za legitimního pokraèovatele svého pradìda.
„Matka Fajga, jež byla podle braslavské
tradice nadána ruach ha-kodeš a požíva-

la vážnosti u všech cadikim, byla Beštovou vnuèkou, otec rabi Simcha synem
další význaèné osobnosti chasidut, rabi
Nachmana z Horodenky, jenž náležel do
pùvodního úzkého Beštova okruhu, roku
1764 se usadil v Erec Jisra’el a spolu
s Menachemem Mendelem z Pøemyšlan
stanul v èele první chasidské komunity
v Tiberiadì. Kusé zprávy o Nachmanovì
dìtství v braslavské literatuøe vykreslují
portrét nesmírnì citlivého,
uzavøeného
chlapce, který intenzivním,
úzkostlivì
skrývaným vnitøním
životem, plným bojù,
pøekážek a utrpení, nápadnì pøipomíná dospìlého Nachmana.“
Kromì toho, že jedna z „Nachmanových
nejdùležitìjších idejí,
spontánní meditace
(hitbodedut), má koøeny již v jeho raném dìtství“, jak autorka s velkou empatií uvádí, „obdržel
vzdìlání bìžné pro tehdejší chasidskou
elitu“, ale „kromì Bible, Talmudu
a Karova Šulchan aruchu již v raném
dìtství studuje Zohar a Tikunej Zohar
a dùležitá díla luriánské kabaly (zejména Pri ec chajim)“. Tím se podobá jak
samotnému Jicchakovi Luriemu, tak
Šabataji Cvimu, jejichž osobnosti rovnìž vyzrály døíve, než je obvyklé, nebo
dokonce žádoucí, protože u druhého,
když se roku 1666 veøejnì prohlásil za
Mesiáše, to mìlo tragické dùsledky pro
celý národ. Jak autorka na mnoha místech zdùrazòuje, nebyl ani rabi Nachman prost pochybností a pøes suverenitu, s níž se stavìl ke svým ideovým
protivníkùm z niterného pøesvìdèení
„cadika pokolení“, upadal do cyklických depresí, ostatnì jako Šabataj Cvi.
Tomu je v práci Terezy Krekulové vìnováno mnoho místa pøi interpretaci
Nachmanových úvah o nutnosti cimcumu (sebeomezení) nejen Božství v maase berešit, ale jako nezbytného tikunu
(zdokonalení) v rámci pozitivní lidské
tvoøivosti.
Osobitost myšlení rabi Nachmana
spoèívá v jeho úctì k „rozvinuté pøed-

stavivosti (koach ha-medame)“ jako
„nezbytného pøedpokladu tvùrèího,
inspirovaného studia a poznávání
Tóry. Ve svatosti ukotvená imaginace
je podle rabi Nachmana základní kvalitou lidství. Skuteènost, že èlovìk byl
stvoøen ,podle naší podoby (kidmutenu)‘ (Gn 1,26), vykládá v tom smyslu, že Bùh jej jako jediného z tvorù
obdaøil ryze duchovní pøedstavivostí
(medame), již chápe jako otisk (rešimu) k poznávání Boha a Tóry používaných mentálních potencí, který
v èlovìku zùstává ve stavu zúženého
vìdomí atd. Taková pøedstavivost,“
pokraèuje autorka v interpretaci Nachmanových slov, „pøíznaènì nabývá
podoby ,snu, který èlovìku prostøedkuje andìl‘. Proti nìmu stojí ,sen, prostøedkovaný démonem‘, šalebnou iluzorností ega ovládaná imaginace, jež
je charakterizována jako ze ,zlého jazyka‘ (lešon ha-ra) zrozená animální
síla, pøedstavující rovinu duše a mysli,
již má èlovìk spoleènou s živoèišnou
øíší. Kdo jí propadne, pozbývá poznání a následkem toho slábne i jeho láska k Bohu.“ K tomu, aby tvoøivý èlovìk oddìlil „andìla“ od „ïábla“,
nejniternìjší pravdu od nejniternìjší
lži, je mu zapotøebí emuna. Právì
v pøípadì imaginace je zcela namístì
výklad tohoto pojmu ve smyslu vìrnosti pøedloze, tj. pravdì.
Znovu poznamenávám, že autorka
suverénnì zvládla faktografii tématu,
zpracovala úctyhodné množství materiálu, v mnoha pøípadech nesnadno
uchopitelného z vìcného i jazykového
hlediska již ve svém pøekladu a komentáøi Pøíbìhù rabi Nachmana,
a touto knihou prokázala oprávnìní se
zabývat osobností rabína, jehož památku a dílo ctí a milují tisíce braslavských chasidù. V souèasné dobì bychom sotva nalezli judaistu, jenž by se
s takovou dùkladností zhostil úkolu
zprostøedkovat poznání díla rabi Nachmana jako ona, a proto mùžeme
doufat, že nalezne nakladatele pro šíøeji pojaté dílo o výjimeèných osobnostech chasidismu, k nìmuž sbírá
materiál a síly.
EFRAIM K. SIDON
Tereza Krekulová: Vše je dobré, vše je
Jedno. Vydalo nakladatelství Trigon
v roce 2019, 280 stran, mìkká vazba, doporuèená cena 320 Kè.
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CESTA DO SVATÉ ZEMÌ
Ukázka z knihy A. Krekulové o rabi Nachmanovi z Braslavi
Uprostøed jedné z mnoha krizí rabi Nachman podniká nejdùležitìjší cestu svého
života: na jaøe roku 1798 se spolu se
svým nejbližším žákem Šim’onem vydává
na pout’do Svaté zemì. Braslavská tradice ji vnímá jako zásadní mezník a zvrat
v jeho životì i dráze cadika. O tom, že
rabi Nachman této cestì pøisuzoval klíèový význam pro své další smìøování
i schopnost dostát poslání cadika ha-dor,
svìdèí i fakt, že zakázal zaøadit do Likutej
MoHaRaN vìtšinu pøed ní pronesených
homilií a za relevantní pokládal teprve to,
èemu uèil po návratu.
„Z doslechu víme, že cestu do Erec Jisra’el podnikl z nìkolika dùvodù a mìl
také dùvody, jež nikomu neprozradil. Nebot’pro všechno, co kdy dìlal, mìl nespoèet skrytých, nadmíru vznešených a hlubokých dùvodù, a tím spíše to platilo pro
cestu do Erec Jisra’el, bìhem níž se èasto
ocital v pøímém ohrožení života.“ (Chajej
MoHaRaN)
ROUCHA A MICVOT
Všechny známé, rabi Natanem zaznamenané dùvody se týkají osvícení a mystického poznání. V Tiberiadì si chtìl „promluvit“ se svým zemøelým dìdem, rabi
Nachmanem z Horodenky, s nímž pøedtím komunikoval prostøednictvím rabi
Ješaje z Janova, pohøbeného v mìstì
Smìla nedaleko Medvedìvky, a ze záhadné, respektive braslavskou literaturou patrnì úmyslnì zamlèené pøíèiny
v tom nemohl pokraèovat. Vedle „nižší
moudrosti“ (chochma tata’a, jež v kabale znaèí Malchut), kterou si již osvojil,
toužil dosáhnout rovnìž úrovnì „moudrosti vyšší“ (chochma ila’a, odpovídající
rovinì Chochma), mystického poznání,
které lze obdržet pouze prostøednictvím
rouch (levušim):
„To, èeho chci dosáhnout v Erec Jisra’el, bych mohl získat modlitbou i tady.
Rozdíl je pouze v tom, že poznání, jehož
se mi dostane tam, bude zahaleno rouchy,
zatímco tady je mohu obdržet pouze bez
nich. Týž rozdíl je mezi svatostí sabatu
a svátkù, (...) nebot’o sabatu je Svìtlo pøekryto rouchy, o svátcích nikoli.“ (Chajej
MoHaRaN) Bìhem pobytu ve Svaté zemi
rovnìž zamýšlel „splnit všech 613 micvot
– jak tìch, jež jsou vázána na Erec Jisra’el, tak tìch, která mohou být konána
mimo ni, a to nejprve pouze duchovnì

(beruchanijut), a poté i prakticky (be-gašmijut)“.
Ve svìtle tìchto skuteèností je pøekvapující, že když po dlouhé strastiplné cestì
dosáhl cíle, chtìl se vrátit domù a po nìkolika dnech strávených v Haifì byl odhodlán zahájit zpáteèní cestu. Jako by skuteèným cílem nebyl pobyt ve Svaté zemi,
nýbrž cesta sama. Zpráva, kterou o ní na
základì Šim’onova svìdectví sepsal rabi
Natan, je mysteriózní a enigmatická stejnì
jako Nachmanovy pøíbìhy, plná tajemných pøíhod a setkání, podivných nedorozumìní a dramatických situací. Ještì pøedtím rabi Nachman podnikl cestu do
Kamence Podolského, která je s jeho poutí
úzce spjata a svìdèí o významu, jejž pro
nìho mìla. V tomto mìstì se roku 1757
konala diskuse se stoupenci samozvaného
mesiáše Ja’akova Franka, jíž se podle chasidských pramenù zúèastnili i Ba’al Šem
Tov a Nachman z Horodenky, a badatelé
se shodují v tom, že Nachmanova cesta
s tehdejší pøítomností frankistù souvisela.
„Náš rebe øekl, že kdo chápe, proè byla
Erec Jisra’el zprvu osídlena Kenaánci,
a teprve poté tam mohli pøijít Židé, pochopí také, proè pøed cestou do Svaté zemì
navštívil Kamenec.“ Ještì mnohokrát uvi-

Dùm v Meziboži, kde se podle chasidské tradice
narodil Baal šem Tov i jeho pravnuk rabi Nachman.

díme, že koncept jerida le-corech alija (sestoupení za úèelem vzestupu) hrál v Nachmanovì osobním životì i v jeho pojetí
pùsobnosti cadika zcela zásadní roli. Aby
mohl dosáhnout nejvyšší úrovnì svatosti
a duchovní celistvosti, již Erec Jisra’el
pøedstavuje, musel se ponoøit hluboko do
sféry neèistoty. V tomto pøípadì byla úèelem cadikova sestupu rituální oèista domù,
v nichž tenkrát frankisté bydleli. Podle braslavské tradice pøinesla Nachmanova noèní návštìva kýžený úèinek: krátce po ní
prý bylo zrušeno od zmínìné disputace
platné naøízení, zakazující Židùm ve mìstì
trvale žít.

CESTA A POBYT
Pøes nesouhlas rodiny, kterou zanechal
v bídì, když kvùli své cestì rozprodal témìø všechen majetek, rabi Nachman se
Šim’onem 18. dne mìsíce ijaru roku
5558 (4. kvìtna 1798) odjíždìjí. Cestují
pøes Nikolajevo do Odìsy a odtud nákladní lodí s obilím do Istanbulu. Braslavská literatura nás zpravuje o nadmíru
podivném chování rabi Nachmana, který
bìhem pobytu v Istanbulu „vyvádìl všelijaké dìtinské kousky“, potuloval se mìstem bos, v roztrhaném kaftanu a bez
klobouku a hrál si s místními chlapci na
vojáèky, lépe øeèeno na opravdovou válku, protože tou dobou operovalo ve
Støedomoøí Napoleonovo námoønictvo
a v záøí Turecko vyhlásilo válku Francii.
„A jednoho nazvali Francie a dalšího zas
jinak, a vymýšleli bojovou taktiku a strategii, a pak spolu válèili.“ Dále se dozvídáme, že právì tato dìtinskost – pojem
katnut mùže ovšem také znamenat nízkou
spirituální úroveò, zúžený stav vìdomí –
jej zachránila pøed jistou smrtí a cíle své
cesty nakonec dosáhl jen díky ní. Stejnì
pozitivnì jsou hodnoceny i urážky a ponižování, jimž byl rabi Nachman v Istanbulu vystaven: vyslanci chasidské komunity
v Tiberiadì jej podezøívali z nekalých
úmyslù a snažili se zjistit jeho totožnost.
Rabi Nachman je pokaždé jinou odpovìdí schválnì provokoval a uvádìl ve zmatek. „Pravdou je, že to vše dìlal úmyslnì.
Pokornì snášel hanu a urážky a svému
druhovi øekl, že jim to velmi pomùže na
cestì tam i zpátky.“
Tou dobou zastavila istanbulská židovská komunita v dùsledku zhoršené bezpeènostní situace plavby do Svaté zemì.
Rabi Nachman zákaz ignoroval, domluvil
se s jistým uèencem, který se vracel do
Jeruzaléma, a spoleènì si najali loï.
Strašlivou bouøi, pøi níž „se všichni modlili, naøíkali a volali k Bohu jako na Jom
kipur“, rabi Nachman pomohl zažehnat
klidem mysli a pokorným mlèením, k nìmuž vyzval i ostatní cestující. Po pøistání
v Jafì mu však pro podezøení, že je francouzský špeh, nebylo dovoleno opustit
loï a byl nucen plavit se až do Haify. Desátého záøí, v pøedveèer svátku Roš hašana, vstoupil na posvátnou pùdu. Jeho
radost však nemìla dlouhého trvání –
záhy opìt propadl tìžké sklíèenosti
a hned po svátcích se chtìl vydat na zpáteèní cestu. Na Šim’onovo naléhání své
rozhodnutí zmìnil, a nakonec ve Svaté
zemi strávili sedm mìsícù, bìhem nichž
navštívili Safed, hrob Šim’ona ben Jochaj
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v Meronu a Tiberiadu, kde rabi Nachmana vlídnì pøijal vùdce chasidské komunity rabi Avraham Kalisker. Pøímé ohrožení
bøehù Svaté zemì Napoleonem, který se
chystal obléhat Akko, si vynutilo okamžitý návrat. V Akku marnì hledali loï plující pod neutrální vlajkou, a nakonec v nastalém zmatku omylem nastoupili na
tureckou váleènou loï, která se záhy po
vyplutí zapojila do bojových operací. Námoøníci nebyli pøítomností èerných pasažérù nijak nadšeni, zavøeli je v tìsné kajutì a na dovršení všeho zlého se strhla
bouøe tak silná, že loï málem ztroskotala.
Nakonec v zatopené kajutì pøežili a zachránili je pøedstavitelé židovské komunity na Rhodu, kteøí za nì zaplatili výkupné a vypravili je na cestu domù, kam
dorazili zaèátkem léta roku 1799.
ZÍSKANÉ POZNÁNÍ
Nachmanovo chování bìhem cesty je výstižnou ilustrací základních, navzájem
úzce spjatých konceptù jeho myšlenkového svìta i osobní zkušenosti (zejména jisurim – utrpení, meni’ot – pøekonávání
pøekážek, jerida le-corech alija) a jeho
vlastní slova to jen potvrzují:
„Rebe prý øekl, že než èlovìk dosáhne velikosti, musí nejprve sám sebe
umenšit, a protože Erec Jisra’el je ze
všeho velkého tím nejvìtším (gadlut degadlut), je nezbytné umenšit se absolutnì – stát se nejmenším z nepatrných
(katnut de-katnut). A jestliže Ba’al Šem
Tov do Svaté zemì nedospìl, pak jen
proto, že nebyl s to sám sebe v takovém
stupni umenšit, zatímco on toho byl hoden jen a pouze díky ,velikosti své malosti‘ (godel ha-katnut).“
To je také klíèem k pochopení rebeho
dìtinského chování (nízké duchovní
úrovnì) a pokorného snášení urážek.
Bylo øeèeno, že rabi Nachman svou cestu
podnikl v dobì hluboké osobní krize, plynoucí z pocitù vlastní nedostateènosti
a nekompetentnosti dostát úkolu cadika
v dùsledku podléhání fyzickým žádostem
a touhám. Sebeulpívání zároveò brání
v dosažení vyšších rovin duchovního poznání, které je podmínìno dokonalým
oproštìním od tìlesnosti (hitpaštut hagašmijut), transcendencí sebe sama. Poznání, jež chtìl rabi Nachman ve Svaté
zemi získat, se dostane jen tomu, kdo sám
sebe znicotní, pøièemž nejradikálnìjší
formou sebeznicotnìní je obìtování vlastního života (mesirut nefeš). Spíše než dojet do Svaté zemì bylo tedy cílem Nachmanovy cesty sestoupit na samo dno,
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vyhledáváním tìch nejvìtších pøekážek,
podstupováním nejtìžších zkoušek a utrpení vèetnì pøímého ohrožení života se
oèistit, produchovnit a následnì pozvednout. Pøesáhnout relativismus a partikulárnost fyzické existence a být pojat v nemìnnou celistvost Bytí. Symbolem této
hlubinné transformace je svatost a spirituální dokonalost Erec Jisra’el. Nachmanovu pout’ do Svaté zemì je tedy možné
chápat jako iniciaèní mystickou cestu, akt
radikální sebeobìti, jež má vést ke znovuzrození a novému zaèátku. „A také po návratu sám sebe stále umenšoval, aby dosáhl vyšších rovin, a byl díky tomu zcela
výjimeèný a jeho moudrost byla zázraè-

Likutej MoHaRaN, první vydání, Ostroh 1808.

ná, dosud nikdy na svìtì nevídaná. Je
pøec známo, že kdo chce dosahovat stále
vyšší úrovnì, musí pokaždé nejprve sestoupit.“
PO NÁVRATU
Krátce po návratu, na podzim roku 1800,
pøesídlil rabi Nachman se svými chasidy
do mìsta Zlatopolj v Kirovohradské oblasti. Mìsto nevynikalo nièím, co by tento výbìr zdùvodòovalo, spíše naopak –
leželo na samé východní hranici židovského osídlení, daleko od jeho dùležitých
center, a logiètìjší volbou by byla napøíklad významnìjší a bohatší Smìla poblíž
Medvedìvky. Rabi Nachman údajnì
hodlal „zlaté mìsto“ oèistit od modloslužby, které se jeho obyvatelé dopouštìli uctíváním „støíbrných a zlatých bùžkù
mamonu“, jež pøirovnává k høíchu biblického krále Jeroboáma. Zlaté mìsto mu
však neukázalo pøívìtivou tváø. Zrodil se
zde jeden z nejvyhrocenìjších konfliktù
chasidského svìta. Mìsto spadalo do sfé-

ry vlivu rabi Arje Lejba ze Špole
(1725–1812), pøezdívaného Špoler Zejde
(„Špolský dìd“), který žil v nedaleké
Špole a spravoval synagogu ve Zlatopolji. Když se tam rabi Nachman pøistìhoval, aniž o tom kohokoli informoval èi
požádal pøedstavitele tamní komunity
o svolení, nepochybnì se dotkl jeho zájmù a narušil jeho územní i jiná práva
(hasagat gevul). Konkrétní pøíèinu slavného sporu neznáme. Reference pozdnì
braslavských pramenù, že rabi Nachman
tamìjším chasidùm povolil pít alkohol
pøed ranní bohoslužbou, aby umocnil
vroucnost jejich modliteb, pùsobí nevìrohodnì a pøíliš pravdìpodobnì neznìjí
ani spekulace o Zejdeho naøèení mladého
rebeho z plagiátorství – svá kázání prý
opisoval z uèení svého dìda rabi Nachmana z Horodenky. Jako nepodložená
se jeví i hypotéza nìkterých moderních
badatelù, podle níž Zejde Nachmana obviòoval ze šabatiánství èi frankismu.
Pro braslavské byl Špolský dìd zosobnìným zlem, ravem všech temných sil
a falešných vùdcù, seslaným na svìt samotným Satanem, aby vedl válku s jediným pravým cadikem pokolení. Tento
mýtus ovšem nemìl nic spoleèného s realitou. Podle chasidských vyprávìní byl
„vládce temných mocností“ proslulý vlídnou laskavostí a takøka otcovskou péèí
o své èetné stoupence, mezi nimiž se tìšil
velké oblibì a úctì. Byl typem charismatického vùdce, jenž nevyniká uèeností ani
myšlenkovou originalitou a vyuèuje spíše
svými èiny a osobním pøíkladem.
Osobní rozepøe brzy pøerostla v oboustrannou denunciaèní kampaò, do níž se
zapojila øada významných osobností.
V létì roku 1802 se Zejde snaží získat
podporu pro uvalení klatby (cherem) na
rabi Nachmana a jeho žáky. Podle braslavských zdrojù jeho pokus skonèil fiaskem a øada cadikim se naopak Nachmana
veøejnì zastala. Ten oplácí stejnou mincí
a ještì toho léta bìhem návštìvy v Berdièevì se pokouší iniciovat cherem proti
Arje Lejbovi. Levi Jicchak však jednání
zastaví, patrnì na naléhání své ženy, jíž
„proradný had ze Špole“ pravidelnì posílal znaèné èástky pro berdièevské chudé.
Snaha znesváøené strany usmíøit však
ztroskotává a rabi Nachman je nucen Zlatopolj opustit. Stìhuje se dál na západ do
Braslavi, kam už vliv Špolského nesahá.
(Z knihy Terezy Krekulové Vše je dobré,
vše je Jedno. Rabi Nachman ben Simcha
mi-Braslav, jeho osobnost a dílo, Trigon
2019. Mezititulky doplnila redakce.)
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PEN KLUB A JEHO ROLE
(dokonèení ze strany 9)
Když pak Romains rozeslal obìžník, aby
všechny kluby PENu podle sil pomáhaly
pronásledovaným židovským autorùm,
odpovìdìli mu z Prahy takto: „Politika
státních èinitelù, jimž Romains v Toulouse tak vøele dìkoval, zpùsobila znaèný
vzrùst poètu nešt’astných židovských spisovatelù a pronásledovaných Židù, ale
i Èechù a dalších národností, lidí, kteøí
ztratili svùj majetek, domov, svobodu
a prostøedky k existenci.“ Schválením
mnichovské dohody pøišlo pøedváleèné
mezinárodní intelektuální sdružení o svùj
morální kredit. Ale nebylo samo. Když
pak francouzští spisovatelé navrhli Karla
Èapka na Nobelovu cenu za rok 1938
(a k žádosti se pøipojil i mezinárodní PEN
klub), švédská Akademie vìd se zalekla
kampanì ve prospìch Karla Èapka, jež
byla vnímána jako protihitlerovský apel,
a cenu udìlila americké autorce Pearl
Buckové.
Karel Èapek zemøel v prosinci 1938.
Spisovatelská organizace sice formálnì
existovala až do roku 1942, ale musela vylouèit své „nevhodné èleny“, jako byli
Max Brod, Pavel Eisner, Adolf Hoffmeister, Julius Firt, Otto Pick, Josef Fischer,
Viktor Fischl a øada dalších. Nìkterým se
povedlo vèas odejít do exilu, jiní byli bìhem války a holokaustu nacisty zavraždìni. Èeský PEN klub ztratil v letech
1939–1945 tøetinu svých èlenù.
Roku 1940 vznikl v Londýnì èeskoslovenský exilový PEN klub, jenž poøádal
kulturní akce a pøednášky. Jeho pøedsedou
se stal František Langer, místopøedsedy
Viktor Fischl, Josef Kodíèek a Juraj Slávik, èestné èlenství pøijal Edvard Beneš.
Po válce se organizace snažila navázat na
èapkovskou tradici, ale komunistický puè
tyto snahy ukonèil. V rámci klubu probìhly další èistky, jeho èinnost byla utlumena
a v omezené míøe ji pøevzaly socialistické
svazy spisovatelù. Skuteèné kulturní styky
mezi autory nastaly až koncem padesátých let a v letech šedesátých (od roku
1963 byl pøedsedou èeskoslovenské poboèky A. Hoffmeister), roku 1970 èeskoslovenská poboèka opìt zmrtvìla.
CENA KARLA ÈAPKA
Pomoc mezinárodního PEN klubu, at’už
jako organizace èi díky jednotlivcùm, ocenili v letech nesvobody nìkteøí režimem
zakázaní autoøi. Podporu posílal a do Pra-

hy jezdil americký prozaik Philip Roth.
Na obranu stíhaných vystupoval britský
dramatik (rodák ze Zlína) Tom Stoppard,
který pøekládal hry Václava Havla, podporoval disidenty, organizoval petice za
Havlovo propuštìní a v roce 1983 založil
cenu pro èeskoslovenské autory, kteøí nemohli za komunistického režimu vycházet. O povìdomí o Nadaci Charty 77 se
zasazoval Arthur Miller. S jeho pomocí
pronásledovaným je spjat pøíbìh, s nímž
se významný americký autor netajil, aè
pro význam literátù lichotivì nevyznívá:
Roku 1966 Miller jako prezident mezinárodního PEN klubu protestoval proti

Jedna z publikací knihovnièky PEN klubu –
vzpomínky Olega Sencova v pøekladu P. Šustrové.

uvìznìní afrického dramatika a nositele
Nobelovy ceny Woleho Soyinky. Nigerijský vládce, na kterého se obrátil, se otázal
jen na to, zda je skuteènì manželem filmové hvìzdy Marilyn Monroe. Teprve
když zjistil, že ano, naøídil Soyinku propustit – údajnì dva dny pøedtím, než mìl
být zastøelen.
Aèkoli pokusy oživit èinnost spisovatelské organizace nezávislé na socialistických svazech spisovatelù existovaly již od
léta 1989, skuteènì svobodný obnovený
PEN klub vznikl v lednu 1990. Jeho pøedsedou se stal Jiøí Mucha (brzy poté ho ve
funkci nahradil Ivan Klíma, pak Jiøí Stránský, nyní ve funkci pùsobí Jiøí Dìdeèek).
Významnou akcí klubu se stal 61. svìtový
kongres Mezinárodního PEN klubu v Praze roku 1994, na který pøijeli a byli tu sr-

deènì uvítáni Josef Škvorecký se Zdenou
Salivarovou, Viktor Fischl èi Arnošt Lustig a také døívìjší podporovatelé ze Západu. Poprvé na nìm byla udìlena Cena
Karla Èapka (dostali ji Philip Roth a Günter Grass), jež se od té doby pøedává každý druhý rok, letos ji získal Václav Jamek.
AŽ PØÍLIŠ TRADIÈNÍ POJETÍ
Rozsáhlá výstava na chodbì pražského
Klementina je koncipována možná až pøíliš tradièním zpùsobem, tj. desítkami archivních i souèasných fotografií, doprovodných textù a dokumentù (pøedevším
dopisù jeho èlenù) na panelech. Ty sledují
chronologicky èinnost této organizace
v letech, kdy byla skuteènì aktivní
(1925–1938, 1945–1948, léta šedesátá
a pak od roku 1989), pasivní (1938–1942;
1948 až do konce padesátých let; normalizace), v exilu (1940–1945). Návštìvník
získá pøehled o tváøích èeskoslovenského
a èeského PEN klubu a o periodách jeho
existence (èi neexistence). Nad snímky
z kongresu v roce 1994 urèitì rád zavzpomíná na optimistickou atmosféru tehdejší
doby, dozvíme se i o konferencích, které
organizace poøádala. Pomìrnì hodnì prostoru (dva panely) je vìnováno rekonstrukci domu v Budislavi u Litomyšle,
který PEN stihl zakoupit v roce 1939
(a navrácen mu byl až po roce 1989).
Ménì se však dozví návštìvník, kterého
by zajímala nejen historie, ale i souèasné
otázky, s minulostí této organizace tìsnì
spjaté, a to pøedevším: Jak se poté, co èeští a slovenští spisovatelé sami poznali solidaritu zástupcù mezinárodního PEN
klubu, snaží upozoròovat na situaci spisovatelù, kteøí jsou za své pøesvìdèení doma
perzekvováni? Jací autoøi to jsou a v jakých zemích? Pokraèuje èeský PEN klub
nìjak v akcích pro veøejnost?
V knihovnièce PEN klubu vyšlo od roku
2008 už dvacet titulù. Patøí k nim i ta, z níž
tento text èerpá, Svìdomí slova. Èeský
PEN klub v promìnách doby od Vladimíra
Køivánka, nebo sborník Dìjinné paralely
1938–2018 ze stejnojmenné konference.
Klub vydal – a to je urèitì dùležité zmínit –
knihy perzekvovaných autorù, mj. útlý svazek vzpomínek Olega Sencova, ukrajinského režiséra, v Rusku v letech 2015–2019
vìznìného za odpor proti anexi Krymu
(knihy nelze zakoupit na výstavì, ale prostøednictvím kontaktu uvedeného na www.
penklub.net). Výstava je pøístupná na
chodbì Národní knihovny (vchod A) do
28. bøezna, po–so 9–19 hodin.
ALICE MARXOVÁ
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ANNA TICHO: KRAJINA ŽIVOTA
Nová monografie o malíøce Jeruzaléma
Pøed ètyøiceti lety, 1. bøezna 1980, zemøela v Jeruzalémì ve vìku 86 let malíøka a grafièka ANNA TICHO. Brnìnská
rodaèka, která s manželem, oèním lékaøem Albertem Ticho, odešla roku 1912
do Palestiny, se ve svém díle soustøedila
hlavnì na krajinu Svatého mìsta. Zachytila ji na stovkách kreseb tužkou, perem, uhlem, pastelem i jako akvarely,
malovala i mìsto samé a jeho obyvatele.
„Malíøka Jeruzaléma,“ øíkalo se jí a historický dùm manželù Tichových v ulici

Anna Ticho: Olivovník, kresba tužkou, 1935.

Rava Agana dává dodnes okusit atmosféru mandátní Palestiny a její kulturní
spoleènosti. Na stránkách Rch jsme
o umìlkyni psali již nìkolikrát, naposledy o životopisné knize Za èasù Ticha
(4/2016).
V loòském roce vyšla v souvislosti
s rekonstrukcí domu a novým uspoøádáním stálé expozice její monografie.
Jmenuje se Anna Ticho: Lifescape (Krajina života), v anglické a hebrejské verzi
ji vydalo Izraelské muzeum, pøipravila
ji kurátorka Timna Seligmanová, která
též napsala hlavní studii. Malíøèiny práce v ní zaøazuje do kontextu evropského
a svìtového malíøství, všímá si vlivù,
který na její kresby mìli rakouští modernistiètí umìlci èi díla starých mistrù,
která znala z muzeí a galerií Vídnì, kde
studovala. Zaznamenává i vliv japonského umìní, pøedevším na práce z období na sklonku šedesátých a poèátku
sedmdesátých let, kdy malovala zejména akvarely kvìtin. Souèástí knihy je též
kapitola vìnovaná kolegùm a pøátelùm

Anny Ticho, kteøí se stejnì jako ona inspirovali jeruzalémskou krajinou, Leopoldu Krakauerovi a Jakobu Steinhardtovi, srovnání jejich pøístupù a pøípadným
vzájemným vlivùm.

slul olejomalbami a rytinami, v novém
domovì se vìnoval hodnì døevoøezùm.
Ateliér mu sloužil i jako uèebna, posléze zaèal vyuèovat grafické techniky na
umìlecké akademii Becalel, v padesátých letech byl jejím øeditelem. Annu
doprovázel pøi jejích cestách po Starém
Mìstì, kdy se èasto usadila na støeše nìjakého domu a shora kreslila køivolaké
ulièky a hustì natìsnané domky. Zatím-

ARCHITEKT A RYTEC
Vídeòský architekt LEOPOLD KRAKAUER (1890–
1954), výrazný pøedstavitel
funkcionalismu (a obdivovatel Adolfa Loose), pøicestoval do Palestiny roku
1924, aby svým dílem pøispìl k modernímu obrazu
zemì. Navrhl øadu jídelen
v kibucech (Bejt Alfa, Ein
Harod, Degania atd.) a domù v Jeruzalémì (ve ètvrti
Rechavja, kde také bydlel)
Leopold Krakauer: Jeruzalémská krajina, kresba uhlem, 1946.
a v Haifì (domy Sonnenberg
a Teltsch na Karmelu). Krajina ho zají- co malíøka kreslila pøímo v terénu
mala z architektonického i duchovního a mìsto a krajina s jejím jedineèným
hlediska, èímž Annu inspiroval: všímala svìtlem pro ni byly hlavním tématem,
si, jak se v kresbách zamìøuje na struk- Steinhardt podle pøípravných skic vyturu kopcù a úboèí, dynamiku jednotli- tváøel v ateliéru olejomalby nebo døevých vrstev, vysoké horizonty, i toho, voøezy. Do svých dìl promítal biblická
s jakou pozorností sleduje jednotlivos- témata a vzpomínky na evropská židovti, at’to byl bodlák èi osamìlý olivov- ská mìsteèka a vesnice a tragédii, která
ník.
jejich obyvatele postihla za holokaustu.
Malíø JAKOB STEINHARDT (1887–
1968) patøil k okruhu berlínské secese CAFÉ ANNA
a zakladatelùm avantgardní a protivá- Dnes je starý dùm s terasou a zahradou,
leènì angažované skupiny Pathetiker. jenž kdysi sousedil s obydlím rabína
Avrahama Kuka, v podstatì posledním
zbytkem pùvodní zástavby uprostøed
nových vysokých domù. Po pøestavbì
se kavárna pøesunula do prvního patra
a na prostornou terasu. Izraelské muzeum tu provozuje kavárnu Anna, která
zamìstnává pracovníky ze sociálnì rizikového prostøedí (koná se tu i øada
dílen), což by se manželùm Ticho asi
líbilo. V nìkolika pøízemních sálech se
nachází stálá expozice, jež pøedstavuje
malíøèino dílo; fotografie a dokumentární film pak seznamují s jejím životem. V rámci programu krátkodobých
výstav se T. Seligmanová snaží vybírat
umìlce a umìlkynì, jejichž práce s dílem pøedchozí obyvatelky domu nìjakým zpùsobem souznìjí. Vhledem
k tomu, jak pozoruhodná malíøka Anna
Jakob Steinhardt: Jeruzalém, olejomalba, 1962.
Ticho byla, to nemusí být úplnì jednoRoku 1934 emigroval do Palestiny duché zadání…
a usadil se v Jeruzalémì. V Evropì pro(am)
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IZRAEL: Trumpova vize
Mírový plán pro Izrael a Palestinu. Kdy naposled o nìm bylo slyšet? V uplynulých tøiceti letech patøily tyto plány k témìø povinné agendì prezidentù USA a izraelských
reakcí na nì, ale pak jako by ustaly.
Když se øekne Clinton, vybaví se mírový proces z Osla (jeho zaèátek si ale dohodli Izraelci s Palestinci sami) i snímek
z roku 1993, na kterém si Jicchak Rabin
a Šimon Peres podávají ruku s Jásirem
Arafatem na trávníku pøed Bílým domem. Jenže se vybaví i jednání v Camp
Davidu v èervenci 2000, kde Palestinci
dohodu odmítli – a následovala druhá
intifáda, vlna krvavého teroru.
Když se øekne Bush mladší, z jeho
éry se vybaví saúdský mírový plán
(2002), plán Ariela Šarona na stažení
z Gazy (uskuteènìn 2005) èi nabídka
premiéra Ehuda Olmerta (2008) na totéž ze Západního bøehu – ale nic z toho
nakonec nebylo.
Když se øekne Obama, nevybaví se
konkrétní plán, ale heslo „øešení v podobì dvou státù“ a jeho tlak na Izrael,
aby vznik palestinského státu umožnil.
I premiér Benjamin Netanjahu v èervnu
2009 – v reakci na Obamùv projev
v Káhiøe – poprvé vyslovil „palestinský
stát“. Ale hned dodal, za jakých podmínek ho uzná. Zaprvé: Izrael schválí palestinský stát, dostane-li mezinárodní
záruky jeho demilitarizovaného charakteru. Zadruhé: Uznají-li Palestinci Izrael
jako židovský stát, budeme pøipraveni
pro závìreènou dohodu.
Donald Trump nastoupil do Bílého
domu v lednu 2017 jako protipól Obamy i pøedchozích prezidentù vùbec. Už
proto se oèekávalo, že s vlastním plánem míru pro Izrael a Palestinu nevyrukuje. Že netouží opakovat klišé dosavadních prezidentù a pak zabøednout do
nìèeho, co stejnì hmatatelný úspìch nepøinese. Jenže Trump neodolal a svùj mírový plán nachystal (puntièkáøsky vzato
nejde o plán, nýbrž o dokument obsahující „vizi“, ale všude na svìtì se mu stejnì
øíká plán).
Jeho ekonomická èást byla pøedstavena
loni v èervnu na mezinárodní sešlosti
v Bahrajnu (viz Rch 8/2019). Tìžištì tvoøil slib, že investoøi – hlavnì z bohatých
arabských zemí – naplní fond ve výši 50
miliard dolarù (bilion korun). Z nìj by
èerpal palestinský stát. Šlo o nezávazné
gesto, nebot’ Palestinci plán bojkotovali

a izraelská delegace – pro uchování reciprocity – nebyla oficiálnì pozvána. Nyní
Donald Trump vyrukoval s èástí politickou a bezpeènostní. Po boku mu stál premiér Netanjahu (a jeho volební sok Benny
Ganc proti plánu nic nenamítá), tudíž lze
øíci, že Trump se na bojkot Palestincù neohlíží. Že je prostì staví pøed volbu: buï to
berte, nebo to nechte být.
S HRANICÍ NA JORDÁNU
Co je na Trumpovì plánu nového? Èím
se liší od tìch pøedchozích? Struènì øeèe-

padního bøehu (podle odhadù na webu Times of Israel). Poèítá s tím, že palestinský
stát by mohl mít metropoli ve východním
Jeruzalémì, ale ne ve Starém Mìstì –
mùže být pouze ve ètvrtích na východ od
hradeb (napøíklad v èásti Abú Dis).
Palestinci by naopak dostali jistá území
v neobydlené èásti Izraele – na jih od Pásma Gazy u hranice s Egyptem. Zato Izrael by anektoval pás podél Jordánu coby
pojistku bezpeènosti.
Tolik k rozloze i hranicím. Dùležité
jsou ale i jiné podmínky. Palestinci musí
demilitarizovat Pásmo Gazy, rozpustit teroristické skupiny, ze školních osnov odstranit protižidovské tóny a uznat Izrael
coby židovský stát – tedy uznat, že Izrael má historické právo na svùj kousek Blízkého východu.
Summa summarum, právì proto lze
øíci, že Trumpùv plán odpovídá tomu,
co v èervnu 2009 na Bar-Ilanovì univerzitì øekl premiér Netanjahu: demilitarizovaná Palestina vedle židovského Izraele. Toto elementární uznání
v žádném pøedchozím mírovém plánu
nebylo.

ODMÍTNOU-LI, PROHRAJÍ
Z hlediska palestinských ambicí znamená tento plán ztrátu, proto ho samospráva Mahmúda Abbáse odmítá. Ale
tím si spíš pohorší, než nepolepší, píše
Bret Stephens, døíve šéfredaktor listu
The Jerusalem Post, v deníku The New
York Times. Zvolil titulek „Kdykoli Palestinci øeknou ,ne‘, tak prohrají“.
A dokládá to na pøíkladech.
Když roku 1947 odmítli plán OSN
na rozdìlení britského mandátu, získali
potom ménì, než kolik jim ten plán nabízel. Když roku 1967 Jordánsko odMapa mírového plánu podle Trumpa. Foto archiv.
mítlo izraelskou nabídku dohody o neno tím, že bere vùbec nejmenší ohledy na útoèení, pøišlo o své pravomoci na
prùbìh „zelené èáry“, linie pøímìøí z let Západním bøehu Jordánu. Když roku
1949–1967. Ta je pøitom ve vìtšinì svìta 2000 Jásir Arafat odmítl nabídku státu
považována za hranici, od níž nelze s metropolí v Jeruzalémì, vedlo to k období terorismu, obèanské války mezi Pauhnout.
V dubnu 2004, v reakci na dopis premi- lestinci, zhroucení tábora míru v Izraeli
éra Šarona, prezident Bush mladší odpo- a k situaci, která panuje teï.
Stephens to srovnává s prosazením živìdìl, že „je nerealistické vázat dohodu
o míru na úplný návrat k linii pøímìøí“. dovského státu. S tím, že pøistupoval i na
Nicménì i návrhy, které zvažovaly zaèle- minimální nabízené podmínky, dokonce
nìní blokù osad na Západním bøehu do s tím, co v Hagadì pøipomíná refrén dajeIzraele, pøedjímaly, že Palestincùm zùsta- nu – nám by to bylo staèilo. „Palestinská
ne až 95 procent území Západního bøehu tragédie,“ shrnuje to Stephens v závìru,
(Camp David v èervenci 2000) èi alespoò „je pøímý dùsledek opaèného pøístupu:
80 procent (Olmertova nabídka z roku toho, když se stále trvá na maximu, místo
2008). Trumpùv plán však poèítá s tím, že aby se usilovalo o možné“.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
jim zùstane jen asi 70 procent území Zá-
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DALEKÁ CESTA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

A nešlo jen o politiku, mimoøádnì moderní smýšlení Boženy Nìmcové dokládá i dùraz na sociální rozdíly ve
spoleènosti nebo kritika rozšíøeného antisemitismu. „Je to k smíchu, øíká-li se,
že žid šidí,“ píše Nìmcová do Èeské vèely. „Kdyby chtìli pobít ty, kteøí šidí, to
by padlo víc køest’anù než židù. Proèpak
nepobijí ty lichváøe, co okrádali chudý
lid a doposud okrádají? (…) A jsou-li též
mezi židy šelmy – je všude koukol mezi
pšenicí,“ cituje S. Lauder ve svém textu
Zázrak Božena Nìmcová. (Respekt 3. 2.)
!! I sedmdesát pìt let po konci druhé
svìtové války se objevují nové dokumenty z té doby. Èeští diváci se nedávno
mohli seznámit s dosud neznámými
amatérskými zábìry z varšavského ghetta, které objevil a v dokumentárním filmu zpracoval kanadský režisér a historik
s polskými koøeny Eric Bednarski. Jeho
dokument Varšava: Rozdìlené mìsto obsahuje i rozhovory s pamìtníky, souèasným varšavským rabínem a také se synem nacistického architekta Varšavy.
Varšavské ghetto bylo rozdìleno tramvajovou tratí na malé a velké. Pøejití
trati pøísnì regulovali nacisté. A právì
tramvaj se stala symbolem – každoroènì 27. ledna na Den památky obìtí holokaustu projíždí Varšavou prázdná historická tramvaj s Davidovou hvìzdou na
støeše. (iROZHLAS.cz, 8. 2.) !! „Nedávno mì zarazil doktor Køeèek, kandidát na ombudsmana, který nìkde prohlásil, že nìco bílí a nìco Vietnamci a nìco
Romové... Rozlišovat lidi v 21. století
uprostøed Evropy podle etnického klíèe
vyvolává hodnì hoøké vzpomínky. Jakmile sklouzneme ke kategorizování
a zaèneme mluvit o tom, kdo je Žid, kdo
je polovièní Žid, kdo je Rom, kdo je èernoch, tak se potichu a pomalu vracíme
k norimberským zákonùm. Poøád vìøíme, že takový návrat není možný, ale zároveò tolerujeme rasistickou sprostotu ve
veøejném prostoru a prodejce hrníèkù
s portrétem K. H. Franka,“ uvedl spisovatel a øeditel nakladatelství Academia
Jiøí Padevìt v rozhovoru pro Flowee.
cz. (10. 2.) !! „Petr byl pokøtìný katolík, v dospívání se ovšem zaèal zajímat
o všechno možné, zvažoval pøestup
k pravoslavným, a nakonec skonèil u židovské víry, která byla z jeho pohledu
tím prapùvodním, a tedy nejèistším ná-

boženským smìrem. Nìkteøí o tom mluvili s despektem, že si hraje na žida, aby
na sebe upozornil, a podobnì. Ale Petr
skuteènì složitì, konfliktnì a možná trochu nedokonale prostì hledal víru.
A vzhledem k tomu, že náš prostor je
místy skrytì antisemitský, užil si opravdu svoje. V Bratislavì po nìm napøíklad
házeli skini dlažebními kostkami. Proto
potom tuhle stránku své osobnosti veøejnì neprezentoval, ale to neznamenalo, že
s židovskou vírou skonèil. Když zaèal
rekonstruovat byt, zaøídil v nìm oddìlené košer kuchynì i nádobí,“ øekl mimo
jiné o pøed deseti lety zesnulém zpìváko-

vi Petru Mukovi v rozhovoru pro kultura
iDNES.cz Karel Deniš. (10. 2.) !! Skvìlý prozaik, který stvoøil Nikolu Šuhaje
loupežníka. Zároveò však zarytý komunista, jenž byl èlenem ÚV KSÈ v dobách
nejkrutìjších politických procesù. Takový byl semilský rodák Ivan Olbracht.
Jeho posmrtnou masku vèetnì odlitku
ruky teï ve zdejším muzeu ukazují jako
souèást výstavy Z pokladù pùd a depozitáøù. „Byl to vysoce postavený politik
KSÈ, kterým se stal vlastním pøièinìním.
Navíc v dobì, kdy bìžely politické procesy. Zároveò byl ale spisovatel vysokých literárních kvalit. Byl tedy rozporuplný a pro spoustu lidí je problém se od
nìj odpoutat,“ myslí si historik a správce
sbírek semilského muzea Tomáš Chvátal. Podle øeditele Šnaiberka sloužil Olbracht komunistùm do posledních chvil
svého života. V roce 2006 Olbrachta vyškrtli ze seznamu èestných obèanù mìsta,
øada lidí nesla tento fakt nelibì. (11. 2.)
!! Nacistické Nìmecko a Sovìtský svaz
se na postupu vùèi Polsku domlouvaly,
pøipomnìl v Událostech, komentáøích
politolog a øeditel Polského institutu
v Praze Maciej Ruczaj. Øekl to v souvislosti s deportacemi obyvatel tehdejšího
východního Polska do Sovìtského sva-

zu, které zaèaly pøed osmdesáti lety.
Území, které Rudá armáda obsadila
v záøí 1939, museli v první vlnì opustit
zamìstnanci polských civilních a vojenských úøadù, lesníci a policisté. Transporty smìøovaly na Sibiø, na sever SSSR
a do Kazachstánu. Odejít muselo až 400
tisíc lidí. Pøesné poèty deportovaných asi
nikdy známy nebudou. „Podle sovìtských archivù, které jsou pomìrnì pøesné v tomto ohledu, zøejmì mluvíme
o 300 až 400 tisících lidí, nicménì je
možné, že tam èást rodinných pøíslušníkù, hlavnì dìti èi starší osoby, nebyla zaznamenána. Takže je možné, že to bylo
o trochu více,“ dodal s tím, že vln deportací bylo nìkolik. „A co je podstatné, nebyli to pouze etniètí Poláci, byli to
i Židé, Ukrajinci èi Bìlorusové.“
(ct24.cz, 11. 2.). !! Titul Spravedlivý
mezi národy udìluje Stát Izrael prostøednictvím komise pøi památníku Jad vašem
lidem nežidovského pùvodu, kteøí za
druhé svìtové války riskovali svùj život
pøi záchranì Židù pøed holokaustem. Asi
110 Rakušanùm, kteøí jej obdrželi, je vìnována výstava v lineckém Zámeckém
muzeu, slavnostnì otevøená v úterý
v podveèer, píší OÖN. Prezentuje odvážné èiny rakouských Spravedlivých,
k nimž patøili vedle nìkterých známých
osobností i zcela obyèejní lidé. Výstava
v Linci bude do 24. kvìtna. Od úterý do
nedìle je otevøena od 10 do 18 hodin,
o svátcích do 18 hodin, v pondìlí je zavøeno. (Èeskokrumlovský deník.cz, 18. 2) !!
V sekci Berlinale Classics letošního berlínského festivalu bude uvedena také
Daleká cesta Alfréda Radoka. Digitálnì
restaurovaná verze filmu se vzápìtí po
své festivalové premiéøe objeví v èeských kinech. První celoveèerní film divadelního režiséra Alfréda Radoka byl
zároveò prvním èeským filmem o holokaustu. Pøední kritik listu The New York
Times Bosley Crowther jej v roce 1950
oznaèil za „zdaleka nejlepší a nejotøesnìjší film o nacistické perzekuci Židù“,
který do té doby vidìl. André Bazin
v Cahiers du cinéma o dva roky pozdìji
obdivoval, jak Radok navrátil k životu
expresionistickou estetiku. V Èeskoslovensku byl ale film uvádìn pouze v okrajových kinech na pøedmìstí Prahy. Pøestože k jeho oficiálnímu zákazu nedošlo,
èeští diváci jej mohli vidìt jenom vzácnì. Do širšího povìdomí se dostal teprve
v kvìtnu 1991, kdy jej odvysílala televize. (Filmový pøehled.cz, 19. 2.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

mo k politickému faktu do té doby ještì
obecnì neznámému a jenž mu umožòoval odsunout stranou bezpodstatné dePøed více než 75 lety, 18. února 1945, taily, jejichž analýzou se jiní ještì zdrzemøel v New Yorku básník, kritik pøe- žovali a trápili. Rozhovor s ním se
kladatel a novináø ARNE LAURIN (pùv. netoèil kolem patetických idejí, nýbrž
jm. Arnošt Lustig). Narodil se 24. února kolem osob a faktù. Sedì ve své pražské
1889 v Hrnèíøích u Prahy v asimilované redakci, vyhledáván èetnými cizinci ze
židovské rodinì, v Praze absolvoval vy- všech možných evropských zemí, zasasokoškolská studia techniky, která nikdy zoval si peèlivì a navždycky do pamìti,
nevyužil. Už bìhem studií zaèal psát pro co mu kdo podstatného øekl, a mìl, aèèesko-židovský týdeník Rozvoj, záhy koli celkem málo cestoval, pøesnìjší
také pro listy Stopa a Divadlo. Po válce, pøedstavu o souèasném svìtì než lecktev roce 1919, se stal èlenem redakce de- rý svìtobìžník.“
níku Tribuna a posléze zástupcem jejího
Pøed 120 lety, 26. bøezna 1900, zemøel
šéfredaktora, F. Peroutky.
v americkém Cincinnati rabín, spisovatel,
Celých osmnáct let byl šéfredaktorem novináø a vydavatel ISAAC MAYER WISE.
èeského, nìmecky psaného deníku Pra- Narodil se pøed dvìma sty lety, 29. bøezna
ger Presse, nadstra1819, v Lomnièce
nického listu, jenž
(Steingrub) u Chebu.
mìl napomáhat sbliOd dìtství se vìnoval
žování èeských a nìhebrejštinì a judaismeckých obèanù remu, rabínská studia
publiky a souèasnì
absolvoval v Praze.
být zdrojem seriózV letech 1843–1845
ních informací pro cibyl rabínem v Radnizinu. Do kulturní rubcích u Rokycan, roku
riky PP pøispívali mj.
1846 emigroval do
M. Brod, O. Pick,
USA a téhož roku se
P. Eisner èi O. Baum
stal rabínem kongrea vyšlo v ní pøes osm
gace Bejt-El v Albany,
set kvalitních pøeklave státì New York.
dù èeských básní do
Brzy zahájil svou
nìmèiny. Pro svou
kampaò za reformu
podporu
politiky
bohoslužby: místo
TGM a E. Beneše byl
hebrejštiny navrhoRabín Isaac Mayer Wisse. Foto archiv.
Prager Presse jako
val používat pøi káprvní pražský list nìkolik dní po Mnicho- záních angliètinu, smíšený sborový
vu zrušen. A. Laurinovi se podaøilo odce- zpìv, a dokonce to, aby do minjanu byly
stovat do New Yorku, kde øídil èeské in- poèítány i ženy. Roku 1854 se stal rabíformaèní støedisko a budoval výstøižkový nem kongregace Bejt Ješurun v Cincinarchiv zpráv, vztahujících se k Èeskoslo- nati a zùstal zde až do své smrti. Sestavensku. Laurin shromáždil v Praze novi- vil sidur anglicky pronášených modliteb
náøskou knihovnu: na 7700 svazkù od- pro bohoslužby v reformním ritu Minborných svìtových dìl zabývajících se hag America, na jehož základì roku
žurnalistikou (dnes ji má k dispozici Fa- 1894 vznikla modlitební kniha Union
kulta sociálních vìd Univerzity Karlovy). Prayer Book. Roku 1854 založil list The
Byl pokládán za nejinformovanìjšího Israelite, v nìmž nabádal k založení jeda nejvlivnìjšího novináøe své doby. Bý- notné zastøešující organizace americvalý spolupracovník a pøekladatel Jan kých kongregací. Došlo k nìmu roku
Münzer v nekrologu Arneho Laurina 1873 v Cincinnati (Union of American
napsal: „V tomto boji (proti nacistùm) Hebrew Congregations). Usiloval také
a v celé jeho politické a novináøské èin- o založení semináøe pro americké rabínosti vùbec byla jeho nejvìtší zbraní ny, což se podaøilo roku 1875, kdy
jednak jeho neobyèejná pamìt’, jednak vznikla Hebrew Union College.
jeho mimoøádný dar kombinaèní. LauRabín Wise napsal øadu dìl o dìjinách
rin èasto pøedvídal i to, o èem nikdo ne- judaismu, je autorem i nìkolika nìmecmìl dokladù a naè málokteøí i jen mysli- ky psaných románù. Je pokládán za jedli. Mìl dar politického instinktu, jenž ho nu z nejvýraznìjších židovských osobvedl od nepatrné a nenápadné stopy pøí- ností v USA v 19. století.
(am)

GEORGE STEINER
(23. 4. 1929–3. 2. 2020)
V anglickém univerzitním mìstì Cambridgi zemøel na zaèátku února ve vìku
devadesáti let literární a kulturní kritik,
teoretik, esejista, filosof, básník a spisovatel George Steiner.
Narodil se v Paøíži v rodinì rakouských
Židù, v jeho jedenácti letech odešla rodina
do New Yorku. Studoval na francouzské
škole, poté na Harvardovì univerzitì a na
Univerzitì v Chicagu, stal se profesorem
anglické a srovnávací literatury na Univerzitì v Ženevì, mimoøádným èlenem Churchill
College v Cambridgi a èlenem korespondentem nìkolika svìtových univerzit. Jeho velkým tématem byl jazyk a jeho krize. Steinerovy eseje a kritiky však pøesahují èistì
lingvistický rámec: jsou historickým, etickým, teologickým a filosofickým zamyšlením nad funkcí jazyka, literatury a kultury
vùbec. Kritickými statìmi pøispíval autor do
listù The New Yorker, The Times Literary
Supplement a The Guardian, zabýval se dílem Waltera Benjamina, Paula Celana
a Franze Kafky. Za svou literárnì kritickou
práci získal Cenu Trumana Capota.
Stìžejním tématem, ke kterému se
z rùzných perspektiv stále vracel, byla záhada, jak mohlo dojít v Evropì, a právì
v té její nejkulturnìjší èásti, k takovému
šílenství a katastrofì, jakou pøedstavovaly
nacismus a holokaust.
Vznik Izraele pokládal za „nezbytný zázrak“, ale souèasnì litoval toho, že „Izrael
se nyní musí chovat jako zbytek takzvaného
normálního lidstva“. Na otázku amerického
židovského èasopisu Forward, jak vnímá
své židovství, odpovìdìl Steiner takto: „Být
Židem znamená náležet k tisíce a tisíce let
trvající tradici úcty k životu mysli, nekoneèné úcty ke Knize, k textu. Znamená to také,
že èlovìk by mìl mít stále sbalené kufry
a být pøipravený vyrazit. (…) Krizi našeho
lidského údìlu spatøuji v tom, že zatímco slovo xenofobie pøežívá a všichni vìdí, co znamená a èasto ho používají, slovo xenofilie se
vytratilo.“ Prohlásil také: „Jazyk pøipouští
všechno. Je to znepokojivá pravda, o které
asi nikdy nepøemýšlíme – mùžeme øíci cokoli, nic nám v tom nezabrání, i když nìkdo
prohlásí nìco naprosto dìsivého, nikoho to
nešokuje. Jazyk je nekoneènì servilní, jazyk
– a to je ta záhada – nezná morální omezení.“
V èeském pøekladu vyšla øada jeho knih:
Po Bábelu. Otázky jazyka a pøekladu
(2010); Errata. Prozkoumaný život (2011);
Skuteèné pøítomnosti. Je nìco v tom, co øíkáme? (2019) a Knihy, které jsem nenapsal
(2019).
(am)
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NOVÁ PRAŽSKÁ
PESACHOVÁ HAGADA
! Nové vydání èesko-hebrejské verze
Nové pražské pesachové hagady v pøekladu zemského rabína E. K. Sidona, který je
i autorem výkladu o pøípravách na svátek
Pesach, a s historickým doslovem Bedøicha Noska.
Vydalo nakladatelství Sefer v Praze
roku 2020. 134 stran, doporuèená cena
220 Kè, v redakci Rch 150 Kè.
Michal Topor, Daniel Øehák
ARNE LAURIN (1889–1945).
PORTRÉT NOVINÁØE
! Monografie detailnì zpracovává všechna období života a díla literárního a výtvarného kritika, novináøe, básníka, pøekladatele a prozaika, jenž dlouhá léta
pùsobil jako šéfredaktor èeského, nìmecky psaného deníku Prager Presse (viz Kalendárium, str. 23).
Vydal Institut pro studium literatury
v Praze roku 2020. 632 stran, doporuèená
cena 300 Kè (v institutu 240 Kè).
Tomáš Arndt
LÉKÁRNY
S DAVIDOVOU HVÌZDOU
V ÈASE ŠOA
! Kniha se zabývá osudy židovských majitelù lékáren a farmaceutù v Èeskoslovensku v letech 1938–1945. Vychází z jejich
profesního, spoleèenského a sociálního
postavení pøed druhou svìtovou válkou
a sleduje jejich životy bìhem šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci v rùzných èástech zaniklého státu. Autor pøipomíná rovnìž osudy nìkterých vìdcù nebo
podnikatelù ve farmaceutickém prùmyslu.
Životu nìkterých obìtí i pøeživších je vìnován podrobnìjší výklad, pokud to dovolují dochovaná svìdectví. V závìru knihy
se autor zabývá situací tìch, kteøí pøežili.
Vydalo nakladatelství Academia v Praze
roku 2020. 468 stran, doporuèená cena
450 (v e-shopu nakl. 360 Kè).
Asaf Gavron
SMRT V ZÁDECH
! Po Osadì na pahorku vychází v èeštinì
další román souèasného izraelského autora, pøekladatele a rockového hudebníka.
Odehrává se v Tel Avivu roku 2003, kdy je
druhá palestinská intifáda v plném proudu,
vybuchují izraelské restaurace, tržištì i autobusy, armáda tvrdì zakroèuje proti obyvatelstvu na palestinských územích. Uprostøed vší té abnormality dva mladí muži,
vypravìèi Gavronova románu, chtìjí žít
normálním životem: Izraelec Ejtan pøezdívaný Krokodýl, zamìstnanec startupové
firmy nabízející øešení pro úsporu èasu,
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

jenž se shodou neuvìøitelných náhod ocitne u tøí po sobì jdoucích teroristických
útokù a pokaždé vyvázne, takže se stane
jakousi národní celebritou proti své vùli;
a Palestinec Fahmí, jehož matka zahyne
vinou okupace, islamistický džihád mu sebere bratra a on sám se bez velkého nadšení nechá vtáhnout do aktivní teroristické
buòky. Dva nepravdìpodobné, a pøece vìrohodné osudy se propletou – mimo jiné
pøi pátrání takøka detektivním po tom, co
vlastnì dìlal v Tel Avivu jeden z Izraelcù
zavraždìných pøi teroristickém útoku…
Vydalo nakladatelství Pistorius & Olšanská v Pøíbrami roku 2019. Z hebrejštiny
pøeložila Magdaléna Køížová. 304 stran,
dop. cena 349 Kè (v e-shopu nakl. 296 Kè).
ZÁHADNÉ POUTO
! Do konce dubna lze v Rožmberském
paláci (Ústavu šlechtièen) v areálu Pražského hradu navštívit výstavu Záhadné
pouto mapující vztahy èeského a židovského národa, od prvních zpráv židovského diplomata v Praze až po znovunavázání
diplomatických vztahù v roce 1990. Autorem výstavy je hebraista R. Øehák, graficky ji pøipravili studenti Západoèeské univerzity v Plzni pod vedením ilustrátorky
Renáty Fuèíkové. Vstupné na výstavu èiní
60 Kè, vstupenky je nutno zakoupit v kavárnì v pøízemí (10–17 hodin). Výstava
bude dále putovat po Èeské republice.
PØIJDE KÙÒ DO BARU V ROKOKU
! Divadlo Rokoko uvádí od bøezna adaptaci románu Pøijde kùò do baru od jednoho z nejvýznamnìjších souèasných izraelských spisovatelù Davida Grossmana. Za

knihu získal v roce 2017 Man Bookerovu
cenu. Dìj se odehrává v noèním klubu jednoho bezvýznamného mìsta, kde se stárnoucí stand-up komik Dovík Grünstein
snaží o nemožné: pobavit publikum a souèasnì se vyrovnat s vlastním životem.
V režii Martina Èièváka se v hlavní roli
pøedstaví Juraj Kukura (info o pøedstaveních viz www.mestskadivadlaprazska.cz).
FEBIOFEST
! V bøeznu a v dubnu se v Praze a v dalších èeských a moravských mìstech koná
27. roèník mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Pražská pøehlídka probìhne ve dnech 19.–27. 3, následují Èeské
Budìjovice, Hradec Králové, Brno, Pardubice atd., celkem 14 mìst. Letos festival
zahrnuje mj. izraelské filmy Mosad, Junction 48 a Norman; nabídne také poslední
snímek režiséra Romana Polanského Žaluji! o Dreyfusovì aféøe. Vstupenky na festival lze zakoupit od 11. bøezna na webové
stránce febiofest.cz; program je na ní
k dispozici od 4. bøezna.
ITAMAR BOROCHOV
V JAZZDOCKU
! Dne 29. bøezna vystoupí v pražském
Jazzdocku pøední izraelský trumpetista
Itamar Borochov, jehož hudba se inspiruje
tradièními židovskými melodiemi, severoafrickými rytmy a moderním jazzem.
MONODRAMA WHISTLE
VE VRŠOVICÍCH
! Whistle (Zapískej) je monodrama Jakoba Buchana, které propùjèuje hlas druhé
generaci pøeživších a pøibližuje neviditelné, ale hluboké rány, které holokaust zanechal. Hraje Hadar Galronová, v anglickém
jazyce s èeskými titulky. Pøedstavení se
koná 25. bøezna od 19.30 ve Vršovickém
divadle Mana (www.vrsovickedivadlo.cz).
PALÁC AKROPOLIS
! Žižkovský Paláci Akropolis nabízí
v bøeznu dva koncerty izraelských hostù:
14. bøezna zde vystoupí izraelské duo
Lola Marsh: zpìvaèka Yael Shoshana Cohen spolu s multiinstrumentalistou Gilem
Landauem pøedstaví své popové, zvláštnì
melancholické melodie.
Dne 31. bøezna vystoupí David „Dudu“
Tassa, jeden z nejvýznamnìjších izraelských rockových hudebníkù. Je zpìvák,
píše texty, skládá hudbu a produkuje nahrávky. Kromì úspìšné sólové kariéry v Izraeli je Tassa frontmanem uznávané skupiny Dudu Tassa and the Kuwaitis, která hraje
nová ztvárnìní starých iráckých písní napsaných a složených Tassovým dìdeèkem
a prastrýcem (www.palacakropolis.cz).

25

VÌSTNÍK 3/2020

PURIM 5780
! Židovská obec Praha zve dne 9. bøezna
od 19.30 do velkého sálu na Židovské radnici (Maiselova 18) na purimový kabaret.
Èeká vás pestrý program: Žongléøi, artisté,
zpìváci, hudebníci a tradièní divadlo. Veèerem provází Petra Ernyeiová.
Vstupné: dospìlí 120 Kè, studenti, senioøi a k stání 80 Kè, dìti do 15 let zdarma.
Vstupenky jsou v prodeji od 2. 3. v pokladnì ŽOP (2. patro Židovské radnice) a v den
konání na místì.
KÁVA O PÙL ÈTVRTÉ
Maiselova 18, velký sál
! Ve støedu 18. bøezna k nám zavítá divadelní a filmová herecká legenda Iva Janžurová. Zavzpomíná na kolegy, které mùžeme
vidìt už jen ve filmech pro pamìtníky.
! Ve støedu 25. bøezna pøijde na „Kávu“
právnièka Hana Frištenská, autorka knihy
Každému jeho Izrael a tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Kavárna je pøístupná od 14.30 hodin,
program zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10)
! 3. 3. od 18.00: Slova zní zpoza zdí...
Koncertní veèer u pøíležitosti 76 let od vyvraždìní terezínského rodinného tábora
v Osvìtimi. Zazní zhudebnìné texty terezínských dìtí v podání studentù, uèitelù
a pøátel Gymnázia Pøírodní škola. Nejen
díla Petra Ginze, Hanuše Hachenburga
a dalších vìznìných dìtí, ale také písnì
Osvobozeného divadla. Vstup volný.
! 11. 3. od 18.00: Diskuse v Maislovce:
Židé, socialismus, komunismus. Židé se
od 19. století zapojovali do nejrùznìjších
levicových hnutí v Evropì i v Americe.
Angažovali se jako sociální demokraté, odboroví pøedáci i jako revolucionáøi a komunisté. Co je k tomu vedlo? Pozvání publicisty Jana Fingerlanda pøijal novináø
Rádia Svoboda Jefim Fištejn, publicista
a dokumentarista Martin Groman a ekonom Jan Tauber. Vstup volný.
! 12. 3. od 19.00: Dechové kvintety / Prague Philharmonia Wind Quintet. Koncert
jednoho z pøedních èeských dechových
kvintetù. Na programu jsou skladby autorù
od baroka po souèasnost. Vstupenky lze
zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague
Ticket Office a na webových stránkách
ŽMP. Vstupné 230 Kè, zlevnìné 150 Kè.
! 24. 3. od 19.00 / 7 pm: Maharalské variace: „Soud odmítá Boží názor“. Pøednáška Martina Kaufmana (v angliètinì bez

KULTURNÍ
POØADY
tlumoèení do èeštiny). Vstup volný. / The
Maharal Variations: ,The Court Rejects
God’s Opinion‘. The lecture by Martin
Kaufmann closely analyses an actual text
of one of Maharal’s writings taken from
a group of 18 specific theological-Kabbalistic articles. Lecture in English. Free entry.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 5. 3.: Synagogy a melláhy jižního Maroka. Vesnické synagogy a židovské ètvrti
(melláhy) jižního Maroka jsou unikátním
kulturním a architektonickým fenoménem,
dokladem koexistence rozdílných kultur.
O projektu lokalizace a dokumentace tìchto objektù, který zahájili studenti a zamìstnanci FF UK, pohovoøí Tobiáš Smolík
a Daniel Ziss z katedry Blízkého východu
FF UK.
! 8. 3. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro rodièe a dìti: Lvíèek Arje slaví Purim (oslava nejveselejšího židovského svátku).
Masky vítány! Prohlídka: Staronová synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 19. 3. Skvostný a tradièní Purim v Mea
Šearim. Jak porozumìt tradiènímu pøíkazu
pít na Purim tak, abychom nerozeznali požehnaného Mordechaje od prokletého Hamana? Jak pochopit sto bran a sto tajemství
svátku Purim v ortodoxní jeruzalémské
ètvrti Mea Šearim? Pøednáška publicisty
Jan Neubauera.
! 23. 3.: Židé a husité: Kdo jsou boží bojovníci? Politické a duchovní dìjiny èeského království ve 14. a 15. století zásadním
zpùsobem poznamenalo husitství. Jaký byl
postoj husitských kazatelù k jejich židovským souèasníkùm a k judaismu obecnì?
Jak vnímali Židé vzestup tohoto reformního proudu a jeho nauku? Nejen na tyto
otázky se otázky zamìøí pøednáška Milana
Žonci z katedry Blízkého východu FF UK.
! 26. 3.: Souèasný izraelský film: Omar.
Tøetí èást filmového cyklu s úvodem filmové historièky Alice Aronové pøedstaví
snímek Omar (Palestina 2013, 96 min).
Pøíbìh se odehrává na území palestinské
autonomie, kde bezpeènostní zeï dìlí
hlavního hrdinu Omara od jeho osudové
lásky Nadji. Emotivní romantický thriller,
který v roce 2013 získal Cenu poroty na
filmovém festivalu v Cannes, natoèil oceòovaný palestinský režisér Hany Abu-Assad (1961). V originálním znìní s èeskými
titulky.

! 30. 3.: Vernisáž výstavy: Haredim. Výstava fotografií Elišky Blažkové z prostøedí jeruzalémské ètvrti Mea Šearim. Cílem
autorèina projektu bylo nahlédnout do každodenního života spoleènosti, která má svá
vlastní pravidla, pro vnìjší svìt jen tìžko
pochopitelná.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, konají se programy na adrese tø. Kpt. Jaroše 3, zaèínají
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 9. 3. bøezna od 17.00, Nezamyslova 27,
Brno-Židenice: Nacistická propaganda ve
filmu a fotografiích. O sdìlovacích prostøedcích, které jako významný nástroj
sloužily k upevnìní nacistické moci, promluví historièka ŽMP Jana Šplíchalová.
! 11. 3.: U Bermanù se ráno nejdøíve
hrálo, a potom teprve snídalo. Pøednáška
historièky Marty Leblové pøiblíží osud
operního pìvce, režiséra a pedagoga Karla
Bermana, od jehož narození loni uplynulo
100 let.
! 15. 3. 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice: Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi:
Medvídek Dubi pøed sochou prezidenta
Osvoboditele. Další pøíbìh z ateliéru medvídka Dubiho je vìnován sochaøi Ottu
Gutfreundovi. Vstupné 30 Kè.
! 19. 3.: Souèasný izraelský film: Kadosh. Filmová teoretièka Alice Aronová
pøedstaví film Kadosh (Izrael, Francie
1999, 110 min), který zachycuje ultraortodoxní komunitu Židù a fascinující pøíbìh
lásky oèima jednoho z nejvýraznìjších izraelských režisérù Amose Gitaie. V originálním znìní s èeskými titulky.
! 23. 3.: Židovská témata a postavy u Marie von Ebner-Eschenbachové, Ferdinanda
von Saara a Jakoba Julia Davida. U dvou
nejvìtších realistických autorù z Moravy,
Marie von Ebner-Eschenbachové a Ferdinanda von Saara, by ètenáø židovská témata asi neoèekával – a pøece v jejich díle
jsou! Profesorka Ingeborg Fialová ve své
pøednášce pøedstaví nìkolik povídek tìchto tøí autorù a nabídne obecnìjší závìry
k tématu židovské asimilace, která na konci 19. a poèátku 20. století hrála podstatnou roli ve spoleènosti i literatuøe.
! 26. 3.: Brány ghetta se otevøely: Teritoriální ghetto. Cyklus pøednášek Brány ghetta se otevøely se zamìøí na otázku, jak se
v pøípadì nìkolika konkrétních židovských
komunit na Moravì projevily dùsledky
emancipace. Historik z ŽMP Daniel Baránek se soustøedí na teritoriální hledisko a na
pøíkladu Hranic a Loštic ukáže, jak se Židé
usazovali v pùvodnì køest’anských èástech
mìst a jaké dùvody a dùsledky mìla migrace Židù z ghett do atraktivnìjších mìst.
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LAUDEROVY ŠKOLY
! V únoru probìhla konference In medias
res, již organizují sami studenti a zvou na
ni odborníky z rùzných oborù, mj. jaderné
fyziky, médií èi psychiatrie. Letos pøišli do
LŠ napøíklad politolog Michael Romancov, moderátorka ÈT Svìtlana Witovská
a psychiatrièka Veronika Andrashenko.
! Maturitní ples oktávy a imatrikulace
primy se koná 13. bøezna 2020. Lístky
jsou k dispozici v sekretariátu školy.
! Šul a šòaps: Další èást setkání zajímavých osobností s rodièi LŠ se koná 6. dubna od 18 hodin. Úèast pøislíbilo „atomové
duo“: Dana Drábová, pøedsedkynì Státního ústavu pro jadernou bezpeènost, a radio-aktivní øeporyjský patriot a starosta
Pavel Novotný. Na besedu je nutná registrace, sledujte web LŠ, www.lauder.cz.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

izraelský klinický, vývojový a kognitivní
psycholog, známý pøedevším svou teorií
o modifikovatelnosti inteligence, která
øíká, že inteligence není fixní, ale lze ji
mìnit. Zájemci, kontaktujte sociální oddìlení, tel. è. 222 310 951, e-mail: klodnerovapraksova@kehilaprag.cz.

èlovìka. Darované èisté a zachovalé obleèení (a další) noste ve dnech 13.–18. 3. v dobì
od 8 do 16 hodin na sociální oddìlení ŽOP
(Maiselova 18, 2. patro). Bližší informace
získáte na fondmch@kehilaprag.cz.
Výtìžek bazaru bude použit na podporu
dìtí ze sociálnì znevýhodnìných židovských rodin. Prosíme ty, kdo bìžnì nechodí do budovy ŽOP, LŠ nebo na Hagibor,
aby se z bezpeènostních dùvodù laskavì
registrovali na výše uvedeném e-mailu.
VÝSTAVA
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Od 25. bøezna do èervna je v Jeruzalémské synagoze v Praze pøístupná výstava s názvem Schalekovi, støedoevropská
rodina. Sto let historie v pìti životech.
Navštívit ji mùžete dennì kromì sobot
a židovských svátkù od 10 do 17 hodin.

PURIM PRO DÌTI
ROTEM MANOR
V GALERII HALA C
! V Galerii Hala C (Lihovarská 12, Praha
9, vstup pøes dvùr) je do konce bøezna pøístupna výstava Zapomnìla jsem své heslo
mladé izraelské umìlkynì Rotem Manor.
Její obrazy tvoøí „realitu, která je pestrá,
poutavá a propojuje situace, které nemohou
v našem svìtì existovat; záhadu, nerozluštitelné heslo, jež se objevuje na plátnì a povzbuzuje diváka, aby rozluštil tvary, objekty
a pøíbìhy, které na nìm jsou vyobrazeny“.
Výstava je pøístupna dennì 15–19.00.

! Dne 8. bøezna od 14 hodin se na Židov-

ské radnici (Maiselova) koná tradièní purimová taškaøice pro dìti, kterou poøádá
pražská židovská obec. Promluví pan rabín,
uskuteèní se soutìž masek a divadlo, zazpívají dìti z Lauderových škol a možná pøijde
i kouzelník… Pøijïte, tìšíme se na vás!
PEÈOVATEL ROKU Z HAGIBORU
! Laureátem ceny Peèovatel roku 2019
v kategorii pobytových služeb se stal
František Kotil, který pùsobí v DSP Hagibor. „Je to ocenìní mé dosavadní práce,
ale je tøeba øíct, že jako jednotlivec bych
nemohl vyniknout, pokud bych nebyl èlenem skvìlého týmu,“ prohlásil.
KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 18. bøezna od 14.30: Vernisáž výstavy –
Obrazy Jany Holubové.
! 24. bøezna od 14.30: Odpolední koncert
žákù SZUŠ Škola pro radost (Praha-Øeporyje).
! 29. bøezna od 15.00: Nedìlní odpolední
koncert – Nikola Zasman (cembalo, spinet).
Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo – fotografie Petra Balajky; fotografie
Vladimíra Sonntaga; Kopie slavných obrazù – práce z dílny Denního centra Hagibor; Svìtlo – obrazy Dany Øímanové.
TRÉNINK
DLE FEUERSTEINOVY METODY
! Sociální oddìlení ŽOP otevírá skupinu
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pracující na základì Feuersteinovy
metody instrumentálního obohacování. Zahrnuje trénink pamìti, pozornosti, myšlení,
rychlosti zpracovávání informací, emocionální seberegulace, vyjadøovacích schopností. Reuven Feuerstein (1921–2014) byl

Mark Podwal: Mìsíc adar.

DOBROÈINNÝ BAZAR
! Dne 22. bøezna od 13 do 17 hodin se ve
velkém sále Židovské radnice (Maiselova
18) koná první dobroèinný bazar jarního a letního obleèení Fondu Marty Chodìrové.
Mùžete se tìšit na bazar obleèení pro dìti
i dospìlé, bot, doplòkù, hraèek a dìtských
knížek; prodej nového zboží – izraelských
støíbrných šperkù, dobrot z pekárny Le Caveau, vìcí z Jewish e-shop, sociálního podniku Ben Becalel; výborné obèerstvení
v Kavárnì Na balkónì; program pro dìti ve
vìku 3–12 let s madrichim a módní pøehlídku s modely z druhé ruky.
! Prodávající: Máte-li zájem, pronajmìte
si za 150 Kè stùl a prodejte vìci, které mohou ještì posloužit jiným (sortiment viz
výše). Zboží by mìlo být ve výborném
stavu. Stùl si lze rezervovat do 13. bøezna
na e-mailu: fondmch@kehilaprag.cz.
! Dárci: Darujte své vìci pøímo Fondu M.
Chodìrové, jejich prodej pak zajistí dobrovolníci. Pøijímáme max. 20 kusù od jednoho

MARK PODWAL
V PAMÁTNÍKU TEREZÍN
! Dne 26. bøezna ve 14 hodin se ve foyer
kina Muzeu ghetta v Terezínì koná vernisáž
obrazù amerického malíøe Marka Podwala.
Jedná se o cyklus, nazvaný Kadiš pro D¹browu Bia³ostockou, vesnici ve východním
Polsku, odkud pocházela autorova matka
a kterou roku 1941 nacisté srovnali se zemí.
Výstava potrvá do konce kvìtna.
KUKÁTKO
DO (NE)MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
! Ve ètvrtek 26. bøezna od 14 hodin se ve
velkém sále pražské Židovské radnice
koná prezentace nové knížky Zuzany Peterové s názvem Kukátko do (ne)manželského života. Novinku uvede herec Petr
Kostka, zahrají dva pražští flašinetáøi.
KUFR PANA LEDERERA
! Dne 26. bøezna od 18 hodin se ve foyer
kina Sokol v Nymburku koná autorské ètení
publicisty Jana Jelínka z jeho nové knihy
Kufr pana Lederera. Patronem knížky o osudu židovského chlapce od tøicátých let do
konce šedesátých let 20. století je herec a režisér Tomáš Töpfer. Vstupné dobrovolné.
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci marci oslávia narodeniny: pán
Fridrich Feldmar – 88 rokov; pani Ilona
Gunišová – 85 rokov; pani Zuzana Herzková – 93 rokov; pán Prof. Imrich Chlamtáè – 71 rokov; pán MUDr. Igor Holan –
71 rokov; pán MUDr. Pavol Lesný, PhD. –
74 rokov; pán RNDr. Jozef Pevný – 85 rokov; pán Ing. Tomáš Redlich – 85 rokov;
pani MUDr. Anna Ševerová – 81 rokov;
pani Herta Tkadleèková – 89 rokov; pán
Valerian Trabalka – 78 rokov, a pán
Ing. Peter Werner – 72 rokov. Prajeme im
ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci marci oslávi narodeniny: pán
Tomáš Geist, nar. 7.3. – 84 rokov; pani
Miriam Kurjatková, nar. 13.3. – 79 rokov,
a pán Peter Rada, nar. 25.3. – 64 rokov.
Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Michael
Samuel Blaško, nar. 24. 3. – 27 let; paní
Zuzana Blau, nar. 30. 3. – 46 let; paní Zuzana Bojtošová, nar. 23. 3. – 66 let; paní
Dagmar Borkovcová, nar. 30. 3. – 64 let;
paní Anna Filkuková, nar. 21. 3. – 35 let;
paní Tat’ána Filkuková, nar. 13. 3. – 74 let;
paní Barbora Freundová, nar. 9. 3. – 32
let; Ziv Harel, nar. 3. 3. – 5 let; paní Anna
Chaloupka, nar. 26. 3. – 34 let; Barbora
Mayerová, nar. 7. 3. – 3 roky; paní Jana
Nejezchlebová, nar. 12. 3. – 73 let; pan
Boris Barak Selinger, nar. 1. 3. – 64 let;
pan Leeron Shaham, nar. 6. 3. – 32 let; pan
Josef Sinajský, nar. 18. 3. – 69 let; paní
Kateøina Zapletalová, nar. 11. 3. – 31 let,
a paní Milada Zatloukalová, nar. 13. 3. –
82 let. Pøejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Miloš
Kašpar, nar. 12.3. – 66 let; pan Pavel Rubín, nar. 16.3. – 72 let; paní MUDr. Jarmila Weinbergerová, nar. 21.3. – 97 let; paní
Sylvia Hauznerová, nar. 21.3. – 77 let,
a paní Blanka Machatá, nar. 23.3. – 54 let;
Pøejeme pevné zdraví a vše dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v marci
slávia sviatok narodenín: pani Zuzana
Borhyová – 86 rokov; pán Peter Gáti – 74
rokov; pán MUDr. Alexander Breiner – 90
rokov; pani Viera Dobrovova – 83 rokov;

ZPRÁVY
Z OBCÍ

pani RNDr. Katarína Grunmannová – 76
rokov; pán Arnošt Hermel – 69 rokov; pán
František Hubert – 75 rokov; pán Ján Lefkoviè – 76 rokov; pán Róbert Rozner – 72
rokov; pani MUDr. Marta Uhríková – 77
rokov; pani RNDr. Vera Veselá – 72 rokov; pán MUDr. Ladislav Klein – 72 rokov; pán Július Lefkoviè – 73 rokov,
a pani MUDr. Judita Lefkovièová – 73 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody. Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V bøeznu oslaví narozeniny paní Renée
Dvoøáková, nar. 13.2. – 89 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V bøeznu oslaví jubileum tito naši èlenové: pan Jan Dreiseitl, nar. 18.3. – 47 let;
pan Ludvik Cvrkál, nar. 20.3. – 53 let; Jakub Cvrkál, nar. 9.3. – 14 let; paní Iveta
Forejtová, nar. 8.3. – 47 let; paní Inge Olochová, nar. 25.3. – 84 let; pan Ing. Petr Papoušek, nar. 21.3. – 43 let; sleèna
Mgr. Olga Poláková, nar. 12.3. – 55 let;
pan Ing. Pavel Repper, nar. 28.3. – 88 let;
paní Ludmila Unzeitigová, 14.3. – 65 let,
a paní Helena Kouøilová, nar. 3.3. – 72 let.
Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví do
dalších let. Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Maja
Chlopèíková, nar. 9.3. – 85 let; pan Zdenìk Jeník, nar. 10.3. – 56 let; pan Ing. Radovan Lasák, nar. 29.3. – 49 let, a pan Rudolf Voznica, nar. 23.3. – 64 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že dne 10. 2. 2020
zemøela ve vìku 92 let paní Vìra Vaòková.
Zichrona livracha!
ŽO PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Jana
Kašáková – 58 let; paní Monika Kováøová

– 55 let; paní Petra Löwyová – 36 let; paní
Eva Termerová – 84 let; paní Mirjam Tydlitátová – 29 let, a sleèna Miriam Žáèková
– 13 let. Všem našim jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: paní Vìra
Drhová, nar. 29.3. – 82 let; pan Jan Hála,
nar. 2.3. – 83 let; paní Anna Hyndráková,
nar. 25.3. – 92 let; paní Edita Katzová, nar.
22.3. – 104 let; paní Nina Koželuhová, nar.
4.3. – 87 let; pan Josef Georges Nadjar, nar.
7.3. – 81 let; pan Hanuš Riesel, nar. 30.3. –
83 let; paní Miluše Sedláèková, nar. 6.3. –
90 let; paní Hana Šnejdrová, nar. 26.3. – 83
let; pan Viktor Wellemín, nar. 23.3. – 97 let,
a pan Vladimír Železný, nar. 3.3. – 75 let.
Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že
dne 21. 2. 2020 zemøel ve vìku 89 let pan
Ing. Jaroslav Poskoèil.
Zichrono livracha!
ŽNO PREŠOV
V marci oslavujú: pán František Izrael –
73 rokov; pani Judita Schvalbová – 84 rokov; paní Ing. Zuzana Hrehorèáková – 51
rokov, a pán Vladimír Lichtig – 66 rokov.
Všetkým jubilantom prajeme z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a zdravia a pohody
v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Tomáš
Kredl, nar. 11.3. – 38 let; paní Hedvika
Maxová, nar. 20.3. – 79 let; paní Vendulka
Látalová, nar. 7.3. – 48 let, a paní Vìra Veselá, nar. 7.3. – 72 let.
Ad mea veesrim šana! Pøeje celá teplická obec.
ŽNO TRENÈÍN
V mesiaci február oslávil svoje narodeniny pán Ing. Jozef Beck – 67 rokov.
V marci oslávi pani Ing. Judita Vozárová – 71 rokov. Srdeène im gratulujeme
a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Zde¡
nìk Kubart, paní Anna Tupková,
paní Mo¡
nika Danielová a paní Bc. Marie Tupková.
Všem jmenovaným pøejeme pevné zdraví
a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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ÈESKÉ PODÁNÍ K ICC
Ministerstvo zahranièí ÈR zaslalo v pùli
února Mezinárodnímu trestnímu soudu
(ICC) v Haagu žádost, zda by se èeský
stát mohl zúèastnit øízení k situaci v Palestinì jakožto „amicus curiae“ (pøítel soudu). Mezinárodní soud zkoumá, jestli má
reagovat na obvinìní palestinské strany
z roku 2015, v nìmž tvrdí, že se Izrael dopustil na Západním bøehu a v Pásmu Gazy
váleèných zloèinù. Pokud by ICC èeskou
nabídku pøijal, ÈR poskytne soudu coby
nestranný subjekt svùj právní názor. V podání ministerstvo zahranièí uvedlo, že celá
záležitost je ze správního hlediska problematická, nebot’žádost o prošetøení váleèných zloèinù mùže podat pouze plnì
uznaný stát, což Palestina není.
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

ÚTOKY Z GAZY
V únoru zahájili teroristé palestinského Islámského džihádu útoky z Gazy na Izrael
jako odvetu za zabití jednoho svého èlena,
který kladl u hranièního plotu výbušniny.
Na jih zemì dopadly desítky raket, èást
z nich zneškodnil ochranný systém Iron
Dome. Minimálnì jedna raketa dopadla
na školní høištì ve mìstì Sderot.
VÝZVA K AMAZONU
Osvìtimské muzeum vyzvalo globální internetový obchod Amazon, aby pøestal
prodávat antisemitskou knihu pro dìti. Na
Amazonu lze totiž koupit knihu Jedovatá
houba, již ve svém antisemitském nakladatelství vydal roku 1938 pøední nìmecký nacista Julius Streicher. Kniha posloužila po
válce jako jeden z dùkazù pøed norimberským tribunálem, který vydavatele antisemitského plátku Die Stürmer odsoudil za
zloèin proti lidskosti k trestu smrti (k èeskému vydání knihy viz str. 2). Amazon zatím
stáhl ze své nabídky knihy neonacistù Davida Duka èi George Lincolna Rockwella.
VATIKÁNSKÝ ARCHIV
Historici èekají na zaèátek bøezna, kdy
Vatikán zpøístupní badatelùm archivy, týkající se období, kdy jako papež pùsobil
Pius II (1939–1958). Jeho osobnost zatím
vzbuzuje kontroverze: na základì dosud
dostupných materiálù pøevládá kritika za
to, že nedokázal aktivnì vystupovat proti
nìmeckému nacismu, ani proti deportacím Židù. Dle názoru prof. Consonniové,
vedoucí studií o holokaustu na Hebrejské
univerzitì v Jeruzalémì, se papež neangažoval proto, že za daleko vìtší nebezpeèí než nacismus považoval komunismus.
„Myslím, že mlèel, protože mu to bylo

Kirk Douglas na poèátku herecké dráhy. Foto archiv.

lhostejné, protože ho to nezajímalo. I když
vìdci možná zjistí, že tajnì dìlal více, než
víme, nemìní to nic na jednom: Jako papež se mìl veøejnì ozvat. Byla to jeho morální povinnost.“
OSNOVY BEZ KERTÉSZE
Vláda maïarského premiéra Viktora Orbána odstranila z doporuèených vzdìlávacích osnov pro výuku literatury ve školách
dílo Imreho Kertésze (1929–2016), který
roku 2002 získal jako první maïarský spisovatel Nobelovu cenu. Autor je znám
pøedevším románem Èlovìk bez osudu
(è. 2003), v nìmž popsal svou zkušenost
z holokaustu a jenž patøil k povinné školní
èetbì. Nové osnovy dávají prostor autorùm ze tøicátých a ètyøicátých let, tvùrcùm
dìl plných nostalgie po Velkých Uhrách
pøed první svìtovou válkou.
FOTBALOVÁ KONFERENCE
Na konci bøezna se na jihozápadì Londýna koná neobvyklá konference: hostí
ji klub Chelsea na svém stadionu Stamford Bridge, jejím partnerem je list Jerusalem Post. Zúèastní se jí øada izraelských a britských politikù, pøedstavitelù
židovské komunity a sportovních osob-

ností; hlavním tématem setkání bude sílící antisemitismus a debata o tom, jak
mu èelit. Dle údajù bezpeènostní organizace židovské obce se v loòském roce
v Británii událo 1805 antisemitských incidentù, což je o sedm procent více než
v roce 2018; nemalou mìrou se na nich
podílejí právì fotbaloví fanoušci.
ZEMØEL KIRK DOUGLAS
Dne 5. února zemøel ve vìku 103 slavný
americký filmový herec, jenž proslul rolemi v desítkách filmù, mj. Stezky slávy,
Spartakus, Šampion, Žízeò po životì èi
Pekelník. Narodil se roku 1916 v New
Yorku jako Issur Danieloviè, syn chudých
a negramotných židovských imigrantù
z oblasti Mohyleva v dnešním Bìlorusku,
kteøí utekli pøed kozáckými pogromy. Pro
hereckou dráhu se Kirk rozhodl už ve
svých tøinácti letech. Díky sportovnímu
stipendiu navštìvoval Saint Lawrence
University a bìhem války sloužil v americkém námoønictvu, hrát zaèal brzy po
válce. Židovstvím se zaèal hloubìji zabývat v devadesátých letech, poté co pøežil
leteckou havárii. Když mu bylo 83, mìl
druhou, „poøádnou“ bar micva.
Existuje zajímavá souvislost mezi
K. Douglasem a nejslavnìjším dílem režiséra Miloše Formana Pøelet nad kukaèèím
hnízdem: V podstatì právì díky nìmu
Forman knihu zfilmoval, nebot’K. Douglas koupil roku 1962 práva na adaptaci
Keseyho knihy a nabídl ji èeskému režisérovi, jehož filmy se mu líbily. Po Formanovì emigraci nakonec film produkoval
Douglasùv syn Michael.
(am, ztis.cz)
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