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Všechny židovské obce se v mezích svých
možností snaží v období epidemie koronaviru a nouzového stavu, který platí na území
Èeské republiky od 12. bøezna, zajistit základní potøeby svých èlenù. Veøejné bohoslužby se až do odvolání nekonají a bìhem
blížícího se svátku Pesach se nebudou konat
ani spoleèné slavnostní sedery, pøipadající letos na 8. a 9. dubna. Sociální oddìlení pražské obce funguje každý den na telefonu 222
310 951 od 8 do 16 hodin a na telefonu 224
800 822 od 8 do 14 hodin.
Na tìchto èíslech získáte dùležité informace o sociálních službách ŽOP a o tom, jak
získat pomoc v souèasné situaci. Díky pomoci
mnoha dobrovolníkù mùže pøedevším seniorùm pomáhat se zajištìním nákupù a vyzvednutím lékù v lékárnì a poskytnout ochranné
pomùcky a vitaminy. Pomùže i s nákupem
a doruèením macesù a macesové mouèky.
V omezené míøe také dokáže zajistit košer
obìdy, pøípadnì najde místo, odkud vám
obìdy budou vozit z okolí vašeho bydlištì.
Vice na www.kehilaprag.cz.
INFORMACE LÉKAØÙ ŽOP
Vážení èlenové, milí pøátelé,
je naší povinností Vás plnì informovat
o pragmatických dùvodech, proè spoleènost
v èele s naší politickou reprezentací øeší infekci virem Covid-19 tak radikálním zpùsobem. Je epidemiologickým pøedpokladem,
že se velká èást populace v nejbližších nìkolika týdnech tímto virem nakazí.
Vìtšina mladé a zdravé populace ho pøekoná jen s velmi mírnými pøíznaky. Je však již
z nedávné epidemie v Èínì a Itálii známo, že
zhruba 15–20 procent pacientù potøebuje na
pøechodnou dobu intenzivní péèi v nemocnici.
Tato nemoc není nevyhnutelnì smrtelná, pokud se pacientovi dostane vèas léèba. Je ale
vysoce infekèní, proto onemocnìní èelí samozøejmì i zdravotníci, kteøí prùbìžnì také onemocní. Péèe o pacienty je možná pouze tehdy,
pokud je dostatek lùžek a dostatek personálu.
Když onemocní najednou zhruba 100 lidí,
je pøedpoklad, že zhruba 20 lidí bude v tu
dobu potøebovat pøechodnou intenzivní péèi.
Tento a jemu podobný scénáø naše zdravotnictví samozøejmì zvládne.
Rozdíl však nastává, pokud onemocní napøíklad polovina obyvatel Prahy a 20 procent
z nich bude potøebovat intenzivní péèi. V tu
chvíli by mohl nastat neøešitelný stav, kterému aktuálnì èelí Itálie. Takovému prùbìhu se
vlády brání zavádìním restriktivních opatøení, doporuèují karantény a izolaci, aby nákaza ve spoleènosti probìhla postupnì.
Ideálnì proto zùstaòte nyní jen v kruhu
nejbližší rodiny, vyjma seniorù, pro které je
tato nemoc nejvíce nebezpeèná.
V celospoleèenském zájmu vás proto žádáme, abyste zùstávali do ukonèení tìchto
opatøení doma, omezili sociální kontakty
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a nesetkávali se s jinými lidmi – právì touto
cestou se nemoc mezi lidmi rychle šíøí, nemocných bude pøibývat a zdravotnický personál je nebude stíhat ošetøovat.
Jako preventivní opatøení na základì probìhlé studie o místech výskytu a charakteru
prùbìhu onemocnìní Covid-19 doporuèujeme doplnit medikaci mimo bìžné vitaminy
také o vitamin D. (V oblastech s vysokým
pøirozeným výskytem vitaminu D v populaci
má onemocnìní lehèí a kratší prùbìh, bez výskytu závažných komplikací.)
Pokud se u vás objeví jen mírné projevy infekce, napø. kašel, teplota do 38 stupòù, bolesti
svalù a kloubù, únava – zùstaòte v domácí izolaci po dobu nejménì 14 dnù. Lékaøe volejte
pouze v pøípadì dušnosti, buï cestou svého
praktického lékaøe, nebo záchranné služby. Jinak lehký, výše uvedený prùbìh øešte zcela
standardnì jako jinou bìžnou infekci – užívejte
Paralen pøi tìlesné teplotì nad 38 stupòù, zvyšte pøíjem vitaminu C, užívejte napø. Celaskon.
Informujte svého praktického lékaøe
o skuteènosti, že jste doma s infekcí, pouèí
vás o karanténì a dalším postupu.
Nutnost testování a odbìru vzorku na Covid-19 urèí vždy pouze váš praktický lékaø
nebo hygiena. Není zatím ve spoleèenském
zájmu testovat zdravé jedince, proto se na
testovací místa nevydávejte samostatnì, právì tam byste se mohli vystavit dalšímu zbyteènému riziku nakažení.
Je èistì na èeské a obecné spoleènosti, jak
celá epidemie v ÈR probìhne. Pokud budeme
dodržovat karanténní pravidla, striktní izolaci
od každého mimo rodinných pøíslušníkù ve
spoleèné domácnosti a nebudeme zatìžovat
zdravotní systém nekomplikovaným prùbìhem, pak dostanou léèbu skuteènì jen ti, kteøí
ji budou v dané chvíli urgentnì potøebovat. Za
tìchto okolností je vìtší šance, že náš zdravotnický systém touto velmi tìžkou zkouškou
projde bez nebo jen s malým poètem obìtí na
životech. Žádáme vás – šiøte tuto informaci
dál, èím více lidí bude vìdìt pravdu o obavách
z této infekce, dùvodech a principu karantény,
tím je vìtší šance na náš spoleèný úspìch.
MUDr. Pøemysl Šubrt,
MUDr. Karin Taussig, ŽO v Praze

SLOVO VRCHNÍHO
PRAŽSKÉHO RABÍNA
Vážení èlenové židovské obce, dámy a pánové, drazí souvìrci!
Blíží se nám Pesach, svátek svobody, èas
oslavy vysvobození z utrpení egyptského otroctví. Až doposud, rok co rok, jsme se setkávali spoleènì pøi pesachovém sederu na naší
židovské obci, abychom spoleènì oslavili
tento krásný svátek v širším kruhu rodiny,
pøátel i èlenù obce. Tento rok je ale jiný, a to
kvùli výjimeèné situaci, ve které se nejen my,
ale celý svìt nalézá. Lidé jsou doma, skoro
nikdo nevychází do ulic, utichl hlas spoleèných modliteb v synagogách a jen píseò osamìlého ptáèka èi hukot náhodnì projíždìjícího auta je slyšet v dáli. Atmosféra, která nám
tolik pøipomíná Jom kipur – Den soudu, Den
smíøení.
Letošní Pesach možná bude pro nás výjimeèný nejen tím, že budeme pøi sederu jen
v kruhu nejbližší rodiny a mnozí z nás budou
úplnì sami u svého stolu se sederovým talíøem, macesy, hoøkými bylinami a jen v mysli
budou vidìt své blízké. Ale také, že dnes mùžeme opravdovìji cítit to, co pocit’ovali naši
pøedci tenkrát v Egyptì, kdy málokdo doopravdy vìøil Mošemu, že hrùza, strach a utrpení skonèí. Že doopravdy vyjdou z otroctví.
Ale pøesto vyšli z jaøma egyptského a stali se
svobodnými lidmi navzdory všem jejich
oprávnìným obavám a nejistotám.
Tak jako oni byli zachránìni, tak i my budeme vbrzku vyvedeni z jaøma strachu a obav
dnešních „koronadnù“, které mají v sobì znamení hoøké byliny – maroru. A vzájemnì si
horoucnì popøejme – plni nadìje a víry: „At’
seder tento je posledním svého druhu a napøíštì at’ je znovu spoleèný, radostný v kruhu
všech našich milovaných a blízkých! At’ nám
k tomu dopomáhá B-h!“
S úctou a pøáním pevného zdraví, dobré
mysli a nezdolné víry v lepší dny
Váš rabín David Peter
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V jednom ze svých rozhodnutí øeší kra- Když totiž ranní vìtøík vane za rozbøesku ce virù a bakterií, zkušenostnì vedla k obakovský rabín Moše Isserles (1530–1572) smìrem k mìstu, pokud by s sebou pøiná- vám a opatøením, která byla vlastnì nejen
následující pøípad (Responsa, è. 20): Jeden šel mlhy z moèálù a v nich pøimíšený jedo- rozumná, ale i úèinná.
èlovìk pronajal druhému èást svého domu vatý dech tamních zvíøat, který by se pak
na pøedem urèenou dobu a ze smlouvy vy- dostal do tìl obyvatel, uèinil by místo ne- ABY SEMOTAM SE NETOULALI…
Pokus nejmenovaného pronajímatele bytu
plývá, že nájemce má právo v domì s pro- zdravým.“
Pøedstava o zkaženém vzduchu, který z Isserlesova responsa vyvléknout se ze
najímatelem bydlet. Dohoda byla uzavøena podle zvyklostí, platných v daném vzniká z organického materiálu a šíøí náka- smlouvy pramenil z vìdomí, že choroby
mìstì tak, že od ní žádná ze stran nemùže zu, se odráží v hebrejském výrazu, který jako žloutenka (Isserles používá nìmeckéodstoupit. Avšak ještì než se nájemce sta- pro epidemii používá i rabi Isserles: ipuš ho výrazu Gelbsucht) jsou pøenosné blízèil nastìhovat, onemocnìla jeho manželka avir znamená doslova právì „zkažený kým kontaktem (Isserles používá hebrejského výrazu mitdabek –
žloutenkou. Pronajímatel
pøilnavý). Rabi Isserles dále
nyní nechce nájemci dovolit,
odhaluje skuteènou obavu
aby se nastìhoval, a argupronajímatele. Ten se patrnì
mentuje tím, že se jedná
„Není domu, ve kterém by nemoc nebyla“
tolik nebál žloutenky, ale
o „pøenosnou nemoc“. Má
mnohem závažnìjší epidepronajímatel právo kvùli tavzduch“. Symptomem této hniloby byly mické choroby, která tehdy mìsto postihla.
kové pøekážce od dohody odstoupit?
Rabi Isserles se s jistou podrobností za- mimo jiné i mouchy, které se z ní mìly ro- Protože však touto infekcí manželka nábývá právními detaily uzavírání smluv dit, jak píše tøeba i Maharal (Derech cha- jemce zatím netrpìla, vzal si pronajímatel
a možnostmi odstoupení od nich, než se jim, s. 229), který charakterizuje i mor (de- za záminku žloutenku.
Snaha oddìlit bìhem epidemie zdravé
v samém závìru své odpovìdi dotýká
od nemocných na sebe v raném novovìotázky infekèní nemoci a øíká, že nemoc
ku brala dvì výrazné formy, jež barvitì
manželky pronajímatele nemùže být v dapopisuje Daniel Defoe ve (fiktivním) Deném pøípadì dùvodem k odstoupení od doníku morového roku, popisujícím londýnhody, protože dùvod, který pronajímatel
skou spoleènost bìhem moru v letech
uvádí, totiž „že se jedná o pøenosnou ne1665–1666, v jehož dùsledku zemøelo
moc, je úplný nesmysl a pouze ten, jehož
více než sto tisíc lidí. Na jedné stranì se
ponouká vìdomí vlastních høíchù, takto
spoleènost snažila izolovat domy, v nichž
hovoøí, nebot’ Bùh je tím, kdo zraòuje
došlo k nákaze, od zbytku mìsta, k èea kdo léèí. A kdyby tomu bylo tak, jak tvrmuž sloužily zákazy vycházení takto podí onen pronajímatel, musely by se zrušit
stižených, oznaèování domù a zajišt’ovávšechny zákony o povinnosti navštìvovat
ní potøeb jejich obyvatel prostøednictvím
nemocné (bikur cholim).“ Nakonec Isserurèených zøízencù. Na stranì druhé doles uzavírá pøekvapivým obratem: „Tím
kud ještì nebyly na mìsta uvaleny karanspíše to platí v pojednávaném pøípadì, kdy
tény, zejména bohatší obyvatelé s rodinase tato choroba (tj. žloutenka) vyskytuje
mi z mìst prchali na venkov.
kvùli epidemii (ipuš avir), kterou ono mìsOba typy chování máme z židovského
to prochází a není domu, v nìmž by nemoc
prostøedí dobøe doloženy. Dokladem snahy
(tj. žloutenka) nebyla.“
o karanténní opatøení jsou napøíklad ArtyKabalisticko-chasidský amulet proti epidemii, vytiškulové z strany rány morové, které vydal
ZKAŽENÝ VZDUCH A MOUCHY
Argumentace, kterou rabi Isserles pøedklá- tìný jako souèást knihy Chajima Vitala Šaar ha-jichu- pro Židy císaø Rudolf bìhem menší epidedim, Lvov 1855.
mie na podzim roku 1607. Zápis ze srpna
dá, vychází z øady pøedstav, sdílených židovskými i nežidovskými obyvateli pøed- ver), pøedstavující jednu z egyptských ran, odráží snahu zcela zabránit tomu, aby Židé
moderní Evropy. Je zajímavé sledovat, jak jako ipuš avir a spojuje jej s elementem opouštìli Židovské Mìsto. Køest’anùm se
se v nich setkávají omyly, plynoucí z ne- vzduchu (Gvurot ha-Šem, s. 128). Støedo- zakazuje, aby Židy pouštìli do svých
podložených vìdeckých a teologických te- vìké texty, napøíklad Sefer micvot kacer domù, „že se proslejchá, kterak by i zde
orií, s realistickým odrazem každodenní Jicchaka z Corbeil (Lo taase, è. 100), vy- v domích židovských táž rána morová prozkušenosti. Pøevažující „vìdeckou“ teorií svìtlují zákaz jíst lezoucí živoèichy skakovala, aby žádný do domù svých týo pùvodu a šíøení nakažlivých chorob byla (remes) právì poukazem na to, že „vznika- chž Židù nepouštìl, jich nepøechovával
teorie o „zkaženém vzduchu“ (øecky mias- jí z hniloby (ipuš) a nikoli ze spojení sam- a netrpìl“. Židé jsou žádáni, „aby žádný
z mìsta svého nevycházel, po domích, po
ma – zneèištìní). Když øímský architekt ce a samice“.
Tato pøedstava šíøení nákazy se odrážela ulicích, na tarmarce aby nic neprodávali
Vitruvius píše v 1. století o. l. o správné
volbì místa pro plánování mìsta, varuje ve snahách chránit se pøed zkaženým a semotam se netoulali, ponìvadž tak ne(De architectura I, 4, 1): „Výbìr zdravého vzduchem vykuøováním, vonnými látkami stydatí sou, že jakž hodnovìrných lidí
místa je prvoøadý. Takové místo bude vy- nebo naopak pokusy oddìlit se od infiko- zprávy se èiní i ti, kteøíž bolestmi morními
výšené, nesmí tam být mlhy ani mráz, kli- vaného povìtøí rùznými maskami. Je zøej- nakaženi jsou, do domùv i po ulicích sema ani pøíliš horké, ani pøíliš studené, ale mé, že aèkoli teorie jako taková vycházela motam bìhati se nestydí“.
(pokraèování na str. 9)
mírné. Dále, v okolí nesmí být bažiny. z omylu, zpùsobeného neznalostí existen-
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ÈTYØICETILETÝ
VÝCHOD Z EGYPTA
Toto jsou pochody synù Jisraele poté, co
pod vedením Mošeho a Aharona vyšli ze
zemì Micrajim po svých vojscích. Jejich
výchozí stanovištì a cesty na Hospodinùv
rozkaz zapsal Moše. A to jsou jejich cesty
z jejich výchozích stanovišt’. Z Rameses
cestovali prvního mìsíce, patnáctého dne
prvního mìsíce, kdy zásahem ruky shùry
synové Jisraele hned nazítøí po Pesachu
pøed oèima celého Micrajim vyšli. Micrijci mezitím pohøbívali ty z nich, které
pobil Hospodin, všechny prvorozené,
a Hospodin konal soudy na jejich božstvech. Tím zaèíná struèná zpráva o východu z Egypta v oddíle Masej na závìr
4. knihy Tóry, obsahující výèet 42 stanic,
jimiž prošel Izrael za ètyøicet let svého
putování pouští až k západní hranici Svaté zemì. Smysl tohoto výètu vyvolává
øadu otázek, ale nejdùležitìjší z nich je,
proè Bùh do ètyøicetiletého trestu za nesplnìní pøíkazu dobýt tu zemi zahrnul necelé dva roky pøed tímto høíchem.
Po již uvedeném úvodu jako by se
z textu vypaøila Boží pøítomnost. Synové
Jisraele cestovali z Rameses a utáboøili
se v Sukot. Cestovali ze Sukot a utáboøili
se v Etam, které je na kraji pouštì. Cestovali z Etam, ale on se u Pi Hachirot, které je pøed Baal Cefon, obrátil nazpìt
a utáboøili se pøed Migdolem. Když cestovali od Pi Hachirot, prošli moøem do
pouštì a po tøech dnech cesty pouští
Etam se utáboøili v Mara. Text sice upozoròuje, že se „on“ u Pi Hachirot obrátil
nazpìt a utáboøili se pøed Migdolem, ale
pøechází mlèením, že to byl mraèný
sloup, který jim ukazoval cestu. Rovnìž
ponechává stranou, že je tam zastihlo faraonovo vojsko, zázrak záchrany pomine
zpráva jen konstatováním, že prošli moøem do pouštì a po tøech dnech cesty
pouští Etam se utáboøili v Mara. Podobnì shrnuje události z Refidim, kde svedl
Izrael vítìznou bitvu s Amalekem, sdìlením, že lid nemìl vodu k pití, a kompletnì vypouští zjevení na Sinaji i stavbu Pøíbytku: Cestovali z Refidim a táboøili
v poušti Sinaj. Cestovali z pouštì Sinaj
a táboøili v Kivrot hataava. V 5. knize se
Moše rabenu vrací k tomuto místu u pøíležitosti høíchu se zlatým teletem, kterého se Izrael dopustil po darování Desatera, a spojuje ho s místy Tav´era a Masa
a Kivrot hataava, øíkaje: tam jste Hospodina dohnali k hnìvu též! Oddíl Masej
pøitom za všechny zmiòuje jen Kivrot

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Seder, 1991.

hataava, hroby žádostivosti, jako by spoleèným jmenovatelem všech høíchù Izraele byla materiální žádostivost.
Vrátíme-li se na zaèátek ètyøicetileté
cesty, zavrhl také pøedem pøímou cestu
pøes území Pelištim, aby ten lid pøi hrozbì
války nelitoval a nevrátili se do Micrajim,
ale pár dnù poté, co vyšli z Rameses, na
nì pøivede faraona s vojskem na místì,
kam je „on“ úmyslnì pøivedl. Bylo to poprvé, kdy Izrael projevil nevoli s tím, jak
se s ním zachází: Tos nás vzal umøít do
pouštì, že v Micrajim není dosti hrobù?
køièeli na Mošeho. Co však Bùh od lidí
oèekával, že Mošeho okøikl: Co na mì
køièíš? Povìz synùm Jisraele, at’se dají na
pochod! Zvedni svou hùl a vztáhni svou
ruku na moøe, rozdìl je a synové Jisraele
vejdou do nitra moøe po souši! V Masej
z toho zbylo, že prošli moøem. Sledujemeli totiž klikaté cesty dvanácti kmenù pouští, nemùžeme zapomenout na reálnou
pøímou cestu z Rameses pøed moøe a Sinaj
k cíli, jež by po dokonèení Božího pøíbytku trvala pár týdnù. Kdyby tehdy necouvli
pøed válkou o zemi Kenaán, nemusil exodus trvat ètyøicet let, než dorostou synové
zatraceného pokolení otcù.

Máme tedy smysl seznamu zbyteèných cest hledat v obžalobì Izraele za
jeho slabost a nedostatek víry ve všemohoucího Boha, pøestože pøes to všechno
ve svém putování sledoval mraèno a šel
za ním, kam ho vedlo? Ale ani Bùh lid
neopustil, vedl jej pod ochranou mraèen
svého majestátu od jednoho nesmyslu
k druhému, dokud ètyøicátého roku k cíli
své cesty nedospìl. Pak je spíš namístì
chápat smysl výètu 42 stanic v odhalování pøekážek, které èlovìku brání dospìt
k cíli pøímou cestou, protože je èlovìk.
Co však je ještì dùležitìjší, je, že dobrý
zaèátek ještì neznamená dobrý konec.
K nìmu èlovìk mùže dospìt jedinì tehdy, když pøese všechno zachová vìrnost
smyslu a cíli své cesty.
Podle Talmudu (Taanit 9a) povstali Izraeli tøi dobøí vùdci, Moše, Aharon a Mirjam, a tøi dobré nadpøirozené dary byly
dány jejich zásluhou, studna, mraèna majestátu a mana. Když ètyøicátého roku
zemøeli, zmizela jak studna, jež jim (zásluhou Mirjam) na jejich zastávkách skýtala vodu, tak mana z nebes, která jim (zásluhou Mošeho) byla chlebem, ale také
mraèna, která jim v poušti zásluhou Aharona ukazovala cestu. Právì jemu je proto
v Masej vìnována speciální pozornost,
když Mošemu pøikazuje napsat, že knìz
Aharon vystoupil na rozkaz Hospodinùv
na Hor Hahar a zemøel tam (…) ètyøicátého roku po východu synù Jisraele ze zemì
Micrajim. Masej nezmiòují Mošeho, ani
jeho syna Eleazara, jemuž tam strýc oblékl otcùv veleknìžský šat. Zdùrazòují však,
že na Hor hahar vystoupil na rozkaz Hospodinùv knìz Aharon.
V traktátu Avot 1,12 øíká Hilel: Buï
jedním z žákù Aharona, jenž miloval mír
a snažil se dosáhnout míru, miloval lidi
a pøibližoval je Tóøe. Jestliže mraèna Božího majestátu vedla a provázela Izrael
jeho zásluhou, protože miloval mír a snažil se o nìj, nalezneme i smysl v našich
omylech a chybách, protože nás provází
a vede jimi Boží prozøetelnost, abychom
je poznali. Vstupem do zemì Kenaán již
Izrael nepotøeboval studnu, z níž èerpal
na všech stanicích vodu, ani manu, jež
padala z nebes kolem tábora, ale ani Boží
mraèno, které mu ukazovalo cestu, protože dospìl k cíli.
Øíká-li Hilel, buï jedním z žákù Aharona, mluví tak ke každému z nás, ponìvadž
jsme se kdysi zavázali být královstvím
knìží a svatým národem. Tóra nás uèí, že
jím jsme, a proto jím také s Boží pomocí
budeme.
EFRAIM K. SIDON
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ÈTYØI KROKY K POKÁNÍ
Jak se blíží Pesach, zaèínáme své domácnosti i sebe samé èistit od chamece,
zbytkù kvasu, jenž se nashromáždil za
uplynulých šest mìsícù.
Talmud pøikazuje, abychom v týdnech mezi Purimem a Pesachem èetli
ètyøi zvláštní týdenní oddíly Tóry: Šekalim, Zachor, Para a ha-Chodeš. Dùvody,
proè tak máme èinit, vysvìtluje mišna
Berura.
Paraša Šekalim pøipomíná micvu, kdy
Židé pøipívali pùlšekelem na obìtiny
v Chrámu. Zachor se zabývá biblickým
pøíkazem pøipomínat si Amalekùv svévolný útok na Židy pøi jejich úprku
z Egypta. Para probírá pøíbìh èervené
jalovice, která byla spálena a jejíž popel
se používal k oèištìní lidí, kteøí se infikovali pøi kontaktu se zesnulým. A paraša ha-Chodeš vykládá úplnì první micvu, kterou jsme jako národ dostali –
posvìcení nového mìsíce.
Tyto ètyøi oddíly spolu zdánlivì nesouvisejí. Tøi jsou spjaty s mìsícem nisan, paraša Zachor souvisí s Purimem.
Nicménì skuteènost, že jsou známy
jako „ètyøi paraši“, naznaèuje, že mezi
nimi nìjaký vztah být musí.
Stejnì jako mìsíc elul, do nìjž spadá
období pokání (tšuva) mezi Novým rokem a Dnem smíøení, nastává pøed mìsícem tišri, Pesachu pøedchází mìsíc
adar – v nìmž se také kajeme. Elul je
dobou pokání mi jira – ze strachu, kajeme se, nebot’se bojíme, že naše životy
bude Hospodin hodnotit a vážit. Adar je
však dobou tšuva mi ahava – pokáním
z lásky, návratu k Bohu z lásky za zázraky, které pro nás vykonal.
Tyto ètyøi oddíly jsou v podstatì „cestovní mapou“ vedoucí k tšuvì. Prvním
krokem k pokání je uvìdomit si svou neúplnost, svou polovièatost. Takový je význam paraši Šekalim, která probírá pùl
šekel. Druhým krokem je oddíl Zachor.
Když si uvìdomíme svou nedokonalost,
zaèneme hledat své slabiny. Nehledáme
fyzického Amaleka, ale své vlastní chyby, které se nás snaží pøemoci a zabránit
nám ve vývoji. Para znaèí proces oèištìní: Jakmile rozpoznáme své neøesti a napravíme je, potøebujeme se oèistit od napáchané škody. Ètvrtým krokem je
paraša ha-Chodeš, v níž koøen slova tvoøí
chadaš – obnovit. Když jsme se ukonèili
pokání, jsme pøipraveni na nový zaèátek,
na to, abychom sloužili Hospodinu s èerstvými silami a obnoveným odhodláním.

Paralelou ke zmínìným ètyøem oddílùm jsou další ètyøi ideje: ètyøi výrazy
pro svobodu, které Hospodin používá,
když popisuje exodus z Egypta: „Vyvedu vás“, „Zachráním vás“, „Vykoupím
Vás“. Tyto tøi výrazy se týkají ukonèení
otroctví a fyzické záchrany. Ètvrtým výrazem je: „Vezmu si vás za lid.“
Pøi pøípravách na sederový veèer si
proto pøipomeòme zvláštní význam tohoto období a zamysleme se nad tím,
jak by mohl ovlivnit náš postoj.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy

Mark Podwal: Škola v knize.

EXISTUJE DOBRÝ JAZYK?
Tazria (3M 12–13)
Téma naší sidry je cara´at , nemoc, která postihovala lidi i odìvy èi domy. Naši
moudøí považovali za jednu z jejích pøíèin høích lašon hara, zlý jazyk, tedy to,
když nìkdo o druhém hovoøil špatnì,
zle (nikoli ale vždy nepravdivì, pomlouvaènì). Judaism se mimo jiné zabývá mocí slov – která dokážou hojit
i zraòovat, napravovat i nièit. Stejnì
jako Hospodin vytvoøil slovy svìt, lze
slovy vytváøet a znièit vztahy.
Rabíni øekli o lašon hara mnohé, ale
absolutnì nic o jeho opaku, lašon tov,
dobrém jazyku, chvále. Tento výraz se
neobjevuje ani v Babylonském ani v Jeruzalémském talmudu, figuruje jen ve
dvou midrašických oddílech, které se
týkají velebení Boha. Ale lašon hara neznamená mluvit špatnì o Hospodinu,
ale o lidech. Pokud je pomluva høíchem,
je chvála druhých micvou?
Existuje slavná talmudická pasáž, která
probírá, zda by èlovìk mìl chválit nevìstu
pøi její svatbì. Naši rabíi uèili: Jak bys mìl
tanèit pøed nevìstou (tj. jak by mìl èlovìk
pøed nevìstou zpívat?)? Žáci rabi Hilela
tvrdili, že pøi svatbì bys mìl zpívat, že nevìsta je krásná, at’už taková je, nebo není.

Stoupenci rabi Šamaje nesouhlasí. At’se
dìje, co se dìje, lhát se nemá. „Øíkáte
tomu lež?“ odpovídají hilelité. „Pøinejmenším v oèích ženicha je nevìsta krásná.“ Podstata problému zde netkví jen
v povaze mluvèích – puritánští šamajité
versus pøívìtiví hilelité – ale ve dvou názorech na povahu øeèi. Šamajité se domnívají, že øeè je cesta, jak nìco tvrdit, a tvrzení
mohou být jedinì pravdivá, nebo lživá. Hilelité mají za to, že jazyk je víc než zpùsob,
jak nìco oznámit. Svou øeèí mùžeme také
povzbudit, motivovat, inspirovat, nebo naopak ostatní kritizovat a srážet. Jazykem
nepøenášíme jen informace, ale také emoce, náladu. Citlivé užívání øeèi zahrnuje
sociální a emociální inteligenci.
Hned v prvním výroku traktátu Pirkej
avot se øíká: „Vychovejte mnoho žákù.“
Jak èlovìk vytváøí žáky? Jak je inspiruje,
aby plnì využili své schopnosti? Odpovìï
zní: Když se chováte jako raban Jochanan
ben Zakaj, který chválil své studenty
a poukazoval na jejich konkrétní pøednosti.
Nelichotil jim, ale vedl je tak, aby vidìli
své vlohy: Rabi Eliezer ben Horkenos byl
jako „dobøe vyzdìná studna, z níž se neztrácí ani kapka vody“, jinými slovy nebyl
tvùrèí, ale mìl vynikající pamìt’, což v dobách ústní Tóry nebyla zanedbatelná pøednost. Rabi Elazar ben Arach byl jako „neustále sílící pramen“, tedy kreativní, ale
potøeboval být napájen vodou z hor (za nìkolik let pozdìji se od svých kolegù oddìlil a zapomnìl vše, co se nauèil).
Raši tvrdí, že chvála musí být pravdivá a pøesná, nikoli pøehnaná a nezasloužená. Pøehnanou chválou se dosáhne jen
toho, že po ní logicky musí následovat
kritika: pokud nìkoho hodnì pochválíme, musíme kvùli rovnováze uvést
i jeho slabiny.
Raban Jochanan ben Zakaj zastával Hilelùv názor na chválu. Nepoužíval ji
k tomu, aby popisoval, ale aby motivoval.
A tomu øíkám lašon tov. Špatná øeè nás
sráží, dobrá øeè nám pomáhá rùst. Skvìlí
uèitelé se vyznaèují tím, že používají dobøe cílenou chválu, která spoèívá v uvážlivém zhodnocení individuálních pøedností
a vírou v lidi a jejich schopnosti. Taková
chvála vytváøí i skvìlé studenty.
Takže cosi jako lašon tov existuje.
Podle Rambama spadá do rámce pøikázání „Miluj bližního svého jako sebe
sama“. Podle Pirkej avot je to cesta, jak
„vychovat mnoho žákù“. Je stejnì kreativní, jako je lašon hara destruktivní.
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.
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nou, naplnil reálným obsahem alespoò
nìco, co by odpovídalo jeho názvu?
S Jaroslavem Franekem o parlamentních volbách na Slovensku Strana Smer – SD sa hlási k sociálnej demokracii a verbálne sa štylizovala do role
Ing. JAROSLAV FRANEK, CSc. (1946, Bra- mohli mnohé problémy vyriešit’. Ak sa politickej sily bojujúcej za práva pracujútislava), je slovenský vìdec, pedagog, bý- však pozrieme na frekvenciu tém, ktoré cich. Má zásluhy na pravidelnom zvyšovalý mluvèí Ústøedního svazu židovských boli vo vláde a parlamente najèastejšie vaní minimálnej mzdy, skracovaní pranáboženských obcí. V letech 2001–2002 diskutované, mohli by sme si mysliet’, že covnej doby, zvyšovaní príplatkov za
pùsobil jako pøedseda Rady Slovenské te- tieto inštitúcie považujú za hlavné pro- noènú a sviatoènú prácu, podporu domálevize. Vyuèoval elektrotechniku na Fakul- blémy Slovenska otázky gender ideoló- cej turistiky a pod. Pochopite¾ne, všetko
tì elektrotechniky a informatiky Slovenské gie, umelého prerušenia tehotenstva, uza- má aj svoju „odvrátenú tvár“. Odvrátenou
technické univerzity v Bratislavì a pùsobil tváranie partnerstva medzi osobami stranou je neschopnost’ustrážit’štát pred
také jako externí uèitel na Institutu judais- rovnakého pohlavia, príjmanie migran- zadlžovaním, zhoršovanie podnikate¾skétiky UK v Bratislavì. Je autorem knihy tov alebo prijatie èi odmietnutie Istanbul- ho prostredia, prepojenie politických
Judaizmus. Kniha o židovskej kultúre, ského dohovoru (Istanbulský dohovor štruktúr Smeru a podnikate¾skej oligarhistórii a náboženstve (1991, 1993, 1998, pripomína nekoneènú telenovelu). Po- chie, alebo príjmanie sociálnych opatrení
za úèelom volebnej
2009) a spoluautorem knih Židovská
korupcie. Len malá
identita vèera, dnes a zajtra (1994); Židia
ilustrácia volebnej kov Bratislave (1997) a Atlas cirkví, náborupcie: Smer už v roženských spoloèností a religiozity Slovenku 2010 s¾uboval
ska (2000). Rozhovor vznikl po slovenpenzistom zavedenie
ských parlamentních volbách na sklonku
13. dôchodkov. Poèas
února; jejich výsledky brzy poté zastínilo
nasledujúcich desiavypuknutí koronavirové epidemie.
tich rokov na vec „zabudol“. Keï krátko
Jaro, o situaci na Slovensku píšete pro
pred vo¾bami vo febRch prùbìžnì. Pøesto: shrnul byste
ruári 2020 zistil silný
struènì hlavní problémy Slovenské repokles svojich vopubliky, které konèící, dlouholetá vlálebných preferencii,
da Smìru a Roberta Fica neøešila,
inicioval zvolanie minebo je dokonce vytváøela?
moriadnej parlamentZ poh¾adu ekonomického a hospodárskeJaroslav Franek nad soutokem Dunaje a Moravy. Foto Jiøí Daníèek.
nej schôdzky a tri dni
ho rozvoja sa Slovensku nevedie zle. Jestvuje množstvo ukazovate¾ov, ktoré vládna chopite¾ne, sú to zástupné problémy, kto- pred vo¾bami (!) odhlasovali poslanci
a štátna propaganda rada ukazovala oby- ré naši politici „rázne riešia“ a nedá sa vládnej koalície zákon o vyplácaní 13.
vate¾stvu a svetu. Rástla priemerná mzda vylúèit’, že sa k nim budú spo¾ahlivo vra- dôchodku (ktorý ostáva ako „darèek“ pre
aj sociálne dávky a dôchodky, výrazne cat’aj (staro)nové tváre v novom voleb- budúcu vládu).
klesla miera nezamestnanosti, jestvujú vi- nom období.
Osobne si myslím, že sektor, ktorý Bezprostøedním impulzem pro volání
aceré programy sociálnej pomoci, oživil
sa turistický ruch, rastie objem priemysel- máme v najhoršom stave a ktorý si naj- po nutnosti zmìny se ale stala až vražnej výroby, atï. Ale napriek tomu je viac a najnaliehavejšie zasluhuje da novináøe Jána Kuciaka a Martiny
v spoloènosti „blbá nálada“, ¾udia sú ne- „gruntovnú“ reformu, je justícia. Nao- Kušnírové a poté únik informací z mospokojní, politickí komentátori hovoria zaj si však neviem predstavit’, ako túto bilu objednavatele jejich vraždy, Mareformu previest’vzh¾adom k sudcom, riana Koènera. Myslíte si, že kdyby
o hlbokej kríze štátu a spoloènosti.
Za jej podstatu považujem na Sloven- prokurátorom, ktorých má spoloènost’ k tìmto dvìma událostem nedošlo,
sku všeobecne rozšírený zvyk „zametat’ k dispozícii. Skeptici (s ktorými súhla- Smìr by ve volbách znovu zvítìzil?
problémy pod koberec“, teda neriešit’ sím) naznaèujú, že je chybou hovorit’ Na takúto otázku nie je ¾ahko odpovedat’.
ich. Pesimistické komentáre v tlaèi tvr- v justícii o „èiernych ovciach“, ale skôr Faktom je, že Slovensko sa po vražde
dia, že sa nerieši vlastne niè, že máme by sa malo hovorit’ o „bielych vra- Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zmekatastrofálne všetky oblasti života, zlé nách“. A to je pre spoloènost’ naozaj nilo. Ale pripomínam, že ešte aj dnes,
zdravotníctvo, školstvo, políciu, chýba zlé. (11. marca 2020 v èase písania po „nekoneènom množstve“ škandálov
infraštruktúra, cestná aj železnièná siet’ týchto riadkov slovenská kriminálna a afér, bude Smer druhou najsilnejšou
ani zïaleka nezodpovedá dobe, postave- polícia zatkla 13 sudcov a jednu bývalú parlamentnou stranou s 38 poslancami
nie marginalizovaných rómskych komu- sudkyòu vrátane podpredsedníèky Naj- v stopät’desiatèlennom parlamente. Otáznít sa nezmenilo (iba ak k horšiemu), ko- vyššieho súdu SR a vrátane bývalej ka je síce hypotetická, ale kladná odporupcia nevídaného rozsahu prenikla do štátnej tajomníèky na ministerstve veï mi pripadá ako dost’možná.
celej spoloènosti, legislatíva je nekvalit- spravodlivosti za stranu Smer – SD.)
Jaká nejhanebnìjší fakta se lidé z úniná, regionálne rozdiely narastajú a pod.
Problémov je naozaj ve¾a a rozumné kro- Podaøilo se také nìco? Smìr je konec- ku informací dozvìdìli? A v jaké fázi
ky zákonodarnej aj vládnej moci by koncù sociálnìdemokratickou stra- jsou procesy s viníky?

7

VÌSTNÍK 4/2020

Osobne považujem za najhoršie správy
o hlbokom prepojení mafie a štátu, o Slovensku sa dá hovorit’ako o mafiánskom
štáte. A èo sa potrestania vinníkov týka,
tých najvyššie postavených nikto nevyšetruje, net’ahá pred súd. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorý bol
pod¾a nahrávok plne súèinný s mafiánom
Marianom Koènerom, bol ním vyplácaný, riadil súdy pod¾a Koènerových požiadaviek. Pán Trnka bol políciou v putách
odvedený a strávil vo vyšetrovacej väzbe
takmer 24 hodín. Potom ho súèasný generálny prokurátor nariadil prepustit’
a ešte v ten veèer ho novinári videli
v jeho miestnej krème. Tým sa predbežne vyšetrovanie skonèilo, možno toho
pán Trnka prive¾a vie.
Iná je situácia oh¾adne Mariana Koènera, ktorý je už takmer dva roky vo vyšetrovacej väzbe a je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.
Koènerovi hrozí dlhoroèný trest a okrem
objednávky vraždy má na krku aj ïalšie
obvinenia.
Jak se po dobu vlády Smìru chovala
média – jaká je vlastnì na Slovensku
situace s nezávislými novinami a sdìlovacími prostøedky? Prokázala se korupce i v této oblasti?
V hrubých rysoch považujem pôsobenie
médií na Slovensku za jednu z mála oblastí, na ktorú by som sa nest’ažoval. Média
sú politikmi èasto napádané, osoèované,
urážané (napr. premiér Robert Fico opakovane hovoril o „protislovenských presstitútkach“), ale robia si svoju prácu
a v zmysle objektívneho informovania verejnosti ju nerobia zle. Mám na mysli predovšetkým printové média. Televízne
a rozhlasové spravodajstvo je menej objektívne a viac podlieha politickým vplyvom. Tvrdo bola kritizovaná verejnoprávna RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska)
pre neobjektívne spravodajstvo.
Horšie ako rozhlas a televízia je na
tom internet, ktorý je eldorádom konšpiraèných a im podobných zdrojov. Isteže,
jestvujú aj konšpiraèné printové zdroje
(nedávno ste priniesli informáciu o konšpiraènom mesaèníku Zem a vek) a na
druhej strane jestvujú aj objektívne internetové portály.
Hovorím o základnej úlohe médií, ktorou je prinášanie informácií. Kvalita v iných mediálnych oblastiach, napríklad
kvalita komentárov alebo úroveò diskusií, predstavuje už iný problém, tam by
som bol viac kritický.

Kdo byl bìhem vlády Smìru nejvýraznìjší tváøí opozice?
Vymenoval by som väšèí poèet mien poslancov, o ktorých bolo èasto poèut’: Miroslav Beblavý, Martin Klus, Veronika
Remišová, Ondrej Dostál, Peter Osuský,
Lucia Nicholsonová, Igor Matoviè a iní.
Ich kritika vládnej koalície však oslovovala len verejnost’, teda budúcich volièov,
dosah na tvorbu zákonov mala opozícia
len v malej miere. Politická kultúra v našom parlamente je žalostná, koalícia
a opozícia spolu prakticky nekomunikujú, sú medzi nimi hlboké priekopy.
Formálne patrila do opozície aj Kotlebova ¼SNS, táto strana však èasto pomáhala
vládnej koalícii a dodávala Smeru chýbajúce hlasy pri hlasovaní. Táto skutoènost’bola podkladom úvah, že v prípade
opätovného vít’azstva Smeru vznikne
koalícia Smeru a Kotlebových fašistov.
Jak probíhala volební kampaò? Zaznívala v ní antisemitská nota?
Predvolebná kampaò bola špinavá, plná
podlosti a ohovárania. Objavili sa zostrihané videa, ktoré mali dokazovat’, že exprezident Kiska je pozemkový podvodník,
Igora Matovièa vládna koalícia titulovala
ako daòového podvodníka, celá bývalá
opozícia bola obviòovaná z nedostatku sociálneho cítenia a všeobecne sa strašilo
migrantmi a Istanbulským protokolom.
Viaceré strany sa vymedzili voèi Kotlebovým neonacistom, ale ani v tomto nebol
jednotný názor. Niektorí lídri presadzovali
voèi Kotlebovcom viac akèného odporu
(hlavne neúspešná koalícia Progresívne
Slovensko/Spolu), iní (predovšetkým Igor
Matoviè) to považovali za kontraproduktívne. Bývalá opozícia zas oznaèovala
stranu Smer – SD za organizovanú zloèineckú skupinu, ktorá sa nezastaví pred nièím špatným.
Priamo antisemitské prejavy som nezaregistroval (odhliadnuc od diskusných
príspevkov Kotlebových sympatizantov).
Kotlebovci, ktorí majú antisemitizmus
napísaný v rodnom liste, sa štylizovali do
umiernenej podoby, a sám Kotleba v TV
diskusiách rád zdôrazòoval, že „my na
nikoho neútoèíme“. Žia¾, moderátori
a spoludiskutujúci vo väèšine prípadov
túto nehoráznu lož mlèky prechádzali.
Prejavy Kotlebu (podobne ako Hitlera
alebo Arafata) sú iné smerom k spolustranníkom a iné smerom k verejnosti.
Jedním z hlavních cílù prodemokratických volièù bylo nedopustit, aby vol-

bami posílila právì fašistická strana
Mariana Kotleby. Do kampanì se zapojila obèanská spoleènost – jakou
mìrou?
Demokratické sily vychádzajú z premisy,
že Kotleba a jeho blízky ¾udia sú fašisti
(respektíve neonacisti), ale ich volièi sú
èasto slušní, len málo informovaní ¾udia,
ktorí „nevedia, komu vlastne dávajú svoj
hlas“. Preto sa snažili paralelne k volebným mítingom ¼SNS organizovat’svoje
vlastné demonštrácie, kde protestovali
proti prítomnosti kotlebovcov, zdôrazòovali, že fašisti ponúkajú len nenávist’, ale
nedokážu riešit’problémy, že ich program
predstavuje èistý populizmus, že nehovoria pravdu, atï. Pri niektorých akciách
došlo, napriek snahe polície o oddelenie
oboch táborov, aj k prejavom fyzického
násilia, z ktorého sa obe strany vzájomne
obviòovali.
Je však na zváženie, èi volièi Kotlebu
naozaj „nevedia, èo èinia“, alebo èi Kotleba jednoducho neponúka pomenovania
„nepriate¾a“ a istú distribúciu násilia, po
ktorej (niektorí) ¾udia túžia. To by však
už bola otázka pre psychológa.
Do Národní rady SR se kromì Matovièova hnutí O¼aNO (25 procent hlasù)
dostalo i nìkolik menších stran. Pøedstavil byste je?
Všeobecne na Slovensku platí, že politické strany lepšie charakterizujú ich vedúce osobnosti, ako formálne politologické kritériá. Hnutie Obyèajní ¾udia
a nezávislé osobnosti Igora Matovièa
má minimálny poèet èlenov (pôvodne
boli, myslím, len štyria èlenovia) a na
svoju kandidátku dáva rôznych ¾udí, verejne známych aj neznámych, ¾udí
s rôznou svetonázorovou orientáciou
a rôznou politickou minulost’ou, alebo aj
bez nej, mladých aj starších. Sám seba
a svojich spolustraníkov zaraïuje Matoviè na posledné miesta kandidátky
a spolieha sa na to, že získa (získajú)
dostatoèný poèet preferenèných hlasov.
Zatia¾ sa vždy dostali do parlamentu.
Na kandidátku zaradil aj ¾udí, ktorí sú
považovaní za „katolícky taliban“, ale aj
liberálne zmýš¾ajúcich.
Popularitu získal Matoviè ako tvrdohlavý a neúnavný bojovník proti korupcii, predovšetkým korupcii v radoch bývalej vládnej koalície. Formy jeho
vystúpenia sú spravidla teatrálne, neoèakávané, vyvolávajúce konflikty, narušujúce oèakávaný scenár. Zdá sa, že
konfliktov sa nebojí a na druhej strane
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ich vytvára aj tam, kde je to kontraproduktívne. Je nesystémový, nepredvídate¾ný, niekedy mu dávajú prívlastok „neriadená strela“. Viaceré prognózy tvrdia,
že sa nutne dostane do konfliktu s akýmko¾vek partnerom, jedna prognóza (autorom je Samuel Marec) tvrdí, že sa dostane do konfliktu aj sám so sebou.
Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka
je ove¾a transparentnejšia a predvídate¾nejšia strana. Považuje sa za pravicovo
orientovanú, liberálnu, mierne euroskeptickú (avšak bez pochybností o európskej orientácii Slovenska), zasadzujúcu sa za zlepšenie podnikate¾ského
prostredia. Je jednoznaène stranou s najlepšie prepracovaným politickým programom. V minulosti mala väèší volebný zisk, uškodili jej vnútrostranícke
rozpory vrcholiace krátko pred vo¾bami, ktoré viedli k odchodu èasti poslaneckého klubu zo strany.
Další stranou je Jsme rodina.
Sme rodina Borisa Kollára je opätovne
nieèo nesystematické a t’ažko predvídate¾né. Boris Kollár, pod¾a kritických
hlasov fungoval v minulosti ako súèast’
bratislavského podsvetia, sám hovorí
o svojich kontaktoch so známymi mafiánmi, popiera však akúko¾vek nelegálnu
èinnost’. Má znaèný majetok, úspešne
podniká v rôznych oblastiach. Mediálne
bol známy už pred vstupom do politiky,
predovšetkým tým, že je otcom desiatich
detí, ktoré splodil s deviatimi, zväèša verejne známymi ženami zo sveta showbiznisu alebo médií. Ku všetkým det’om
sa hlási a všetky svoje „rodiny“ štedro
zabezpeèuje. Sme rodina sa stala parlamentnou stranou roku 2016 a pri nedávnych vo¾bách získala 8,24 percenta platných hlasov, respektíve 17 poslaneckých
kresiel. Jedno z nich dostala bývalá partnerka B. Kollára poslankyòa Petra Krištúfková, ktorá je matkou jednej z Kollárových dcér. Poslankyòa Krištúfková
bola partnerkou mnohých slovenských
mafiánov. Okrem dcéry s Kollárom má
staršiu dcéru s mafiánom Róbertom
Dinièom (zavraždený – jeho auto explodovalo), žila aj s Petrom Havaššim (rozstrie¾aný samopalom), Jurajom Ondrejèákom alias Pit’om (je vo výkone trestu,
odsúdený za viaceré vraždy na 18 rokov
odòatia slobody) a zoznam by mohol pokraèovat’. V pozoruhodnej rade partnerov pani poslankyne je aj Boris Kollár
(pravdepodobne budúci predseda slovenského parlamentu). Tieto fakty mož-
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no považovat’za ilustráciu našej politickej scény.
Èitate¾ov Rch zaujme, že Boris Kollár
sa dištancoval od Mariana Kotlebu
s poukazom na to, že v jeho rodine boli aj
rasove prenasledované osoby a on (aj
preto) fašizmus odmieta. Stará mama B.
Kollára (zo strany jeho matky) patrí
k preživším holokaustu a s istou nadsázkou sa teda dá povedat’, že B. Kollár je
halachickým židom. (Nerád by som to
zdôrazòoval.) Na druhej strane to bol
práve B. Kollár, ktorý už ako predstavite¾ parlamentnej strany pozval na Slovensko Marinu Le Penovú z francúzskeho Národného združenia a europoslanca
Georga Mayera z Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Sme rodina sa stalo súèast’ou protiimigraèného hnutia Za Európu
národov a slobody. V ÈR je súèast’ou
tohto hnutia Tomio Okamura a jeho SPD.
Proè výraznìji neuspìla Kiskova strana a proè se do snìmovny tìsnì nedostala koalice Progresivní Slovensko/
Spolu, z níž vzešla prezidentka Èaputová?
Nemci používajú termín Überangebot –
nadponuka. Jednoducho bolo prive¾a politickej ponuky, ktorá sa miestami málo odlišovala. Strana Andreja Kisku, ktorá sa
zameriava na oblasti školstva, zdravotníctva, spravodlivosti, regionálnych rozdielov a životného prostredia, mala vyššie
preferenèné odhady aj vyššie oèakávania,
ako napokon získala. Dost’sa o to zaslúžila negatívna kampaò zacielená proti Kiskovi. Na druhej strane on sám urobil niektoré chyby, ktoré možno pripísat’na vrub
naivity a dôverèivosti. Ale napokon sa so
svojou stranou dostal do parlamentu.
Volièi Kisku a volièi koalície PS/Spolu
tvorili málo sa odlišujúcu skupinu. Zatia¾
èo Kiska so svojimi 5,76 percenta uspel,
koalícia PS/Spolu sa so svojimi 6,97 percenta do parlamentu nedostala. Pre koalíciu je totiž potrebnou hranicou zisk 7
percent, chýbalo im necelých tisíc hlasov
a v dôsledku toho bolo takmer tristotisíc
volièských hlasov „stratených“, respektíve neúspešne uplatnených. Mimochodom, platí to aj pre hlasy v prospech Slovenskej národnej strany Andreja Danka
a pre stranu Most-Híd Bélu Bugára. Rovnako sa do parlamentu nedostalo aj Krest’anskodemokratické hnutie Alojza Hlinu
a nieko¾ko menších strán. Jednoznaèným
výsledkom je koniec dlhej vlády strany
Smer – SD. Èo bude ïalej, to uvidíme
v najbližších týždòoch a mesiacoch.

Prezidentku Èaputovou jste po jejím
zvolení loni v èervnu nazval „lúèom
svetla v tmavé noci“. Jak se její osobnost osvìdèuje?
Zuzana Èaputová je skvelá prezidentka
a rastie aj jej reputácia medzi obyvate¾stvom. Prieskumy verejnej mienky ju posúvajú na miesto najdôveryhodnejšieho
politika. Jedná politicky opatrne a rozvážne, pri rozhodovaní sa opiera o štáb
svojich poradcov a pozná hranice svojich
možností. Vyhýba sa konfliktom, ale má
vlastný, jasne formulovaný názor.
Verím, že po etablovaní novej vlády sa
spolupráca medzi prezidentkou a vládou
zlepší.
Jaká teï v zemi panuje nálada? Co
byste Slovensku pøál?
V prvých marcových dòoch boli témou
dòa hlavne výsledky volieb a s nimi spojené oèakávania. Ale behom krátkeho
èasu sa na Slovensku, rovnako ako snáï
na celom svete, pozornost’médií sústredila na problematiku pandémie. Politika sa
na krátky èas dostala do úzadia. To posledné by nebolo zlé, politiky máme zvyèajne až prive¾a. Avšak už v poslednej
dekáde marca sa ukázalo, že aj pri zmieròovaní dosahov pandémie sa objavujú
problémy spomenuté vyššie.
Prvé kroky nového premiéra Matovièa
viedli do skladov Štátnych hmotných rezerv. Premiér pri kontrole s úžasom zistil,
že sa v nich nenachádza žiaden materiál
potrebný na zvládnutie zdravotnej situácie a že objednané testy na zist’ovanie koronavíru sú násobne predražené v porovnaní s cenami v susedných krajinách.
Èerešnièkou na torte bolo zistenie novinárov, že krátko po podpísaní nevýhodnej zmluvy si dvadsat’roèný synèek riadite¾a Štátnych hmotných rezerv zakúpil
dva luxusné byty v cene státisícov eur.
Riadite¾ Kajetán Kièura (akousi zvláštnou náhodou tiež bývalý sudca) národu
a svetu vysvetlil, že „zákon nebol porušený“. Oèakáva sa, že bude odvolaný,
neoèakáva sa, že bude súdený.
Èo by som prial Slovensku? Prial by
som mu viac normálneho každodenného
života, bez pandémie a bez politických
afér, menej politiky, pretože tá je skoro
spravidla spojená s kritikou. Èo sa pouèenia týka, zdá sa, že sme všetci nepouèite¾ní. Slovo populizmus, tak ako ho dnes
používame, je známe z antického Grécka. Napriek jeho dlhej histórii sme sa nenauèili obrane pred ním.
ALICE MARXOVÁ
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ZA ÈASÙ EPIDEMIE
(dokonèení ze str. 3)
Když byl v záøí Židùm obchod znovu povolen, stalo se tak pøi zachování nìkterých omezení, která v mnohém pøipomínají moderní opatøení. Zmínit mùžeme
napøíklad následující: „Z sklepù svých
ven na stoleèky aby svých zboží krámských nevykládali, než v sklepì, dvéøe
otevøené majíce, sedìli a prodávali.“
„Tuláci a náhonèí židovští, kteøí jim kupcùv dohazují, ti trpíni býti nemohou.“
„Tolikéž se jim (tj. Židùm) zapovídá, aby
do šenkovních domùv køest’anských na
pivo nechodili.“ „Kteøí Židé odsud sou
odjeli, tìch aby všech jména poznamenána dali a žádného sem zase bez vùle vyšší vrchnosti nepouštìli a nepøijímali do
dalšího o tom poruèení.“ „V kterém by
domì nemocný byl aneb umøel, ten aby
se ihned speèetil a na dveøích místo bílého køíže koleèko žluté aby se udìlalo.“
ÚTÌK NA VENKOV
Také doklady pokusù uprchnout z postiženého mìsta máme z židovského prostøedí
dobøe zastoupeny. Jeden z nich se váže
k epidemii, ke které došlo v Praze jen
o rok døíve, roku 1606 (byla souèástí série
morù, jež zasáhly støední Evropu mezi
lety 1602–1611). Pražští rabíni a další zámožní èlenové obce uprchli z Prahy do
nedalekých Byšic, kde, jak ukázal Alexandr Putík, byli hosty historika a astronoma
Davida Ganse, který se sem asi o deset let
døíve pøestìhoval z Prahy. Šelomo Efrajim
Lunèic o tom píše v úvodu ke spisu Amudej šeš (Praha 1617, fol. 2r): „Stalo se v té
dobì, v mìsíci tišri roku (5)367 (øíjen
1606), (...) že Hospodin vytáhl se zbrojí
hnìvu proti národùm a seslal na nì mor,
skrze andìle zla, takže mnozí ze strachu
pøed smrtí uprchli ze zmínìného místa (tj.
z Prahy), a rovnìž Izrael uprchl spolu
s nimi, takže vìtšina obce byla rozptýlena.
Já jsem odešel spolu s vyhnanci jako jeden z nich do mìsteèka Byšice, vzdáleného ètyøi parasangy od svaté obce [pražské], spolu s uèenci a bohatými lidmi.“
Lunèicùv text dokládá, že o útìk z Prahy
se pokoušeli jak køest’ané, tak Židé. Pøipouští
také, že možnost odjet na venkov mìli jen
privilegovaní – zámožnìjší vrstva spoleènosti. Také výše zmiòovaný Moše Isserles zažil
jako mladík epidemii, bìhem níž opustil Krakov. V pøedmluvì ke svému prvnímu publikovanému spisu (filosofickému komentáøi
k biblické knize Ester) rabi Isserles píše: „Já,

Moše, syn svého ctìného otce a uèitele, pøedstaveného obce, Jisraele, zvaný Moše Isserles z Krakova, jsem se ocitl mezi exulanty,
kteøí opustili naše mìsto v roce 5316
(1545/1546) kvùli epidemii, necht’nepostihne nás. Pobývali jsme v zemi cizí, v mìstì
Szyd³ów, kde nebyly fíky ani réva, skoro ani
voda k pití zde nebyla, aniž by èlovìk nevynaložil jistou vynalézavost. Nemohli jsme
slavit Purim hostinou a radovánkami. Øekl
jsem si tedy, že se potìším svou prací (...)
a pokusím se vyložit alegorický význam svitku Ester.“ V závìru tisku Moše Isserles píše,

Paulus Fürst, Doktor Zobák z Øíma (kolorovaná rytina, asi 1721). Výrazný zobák „morového doktora“
sloužil pùvodnì k umístìní vonných bylin.

že se rozhodl komentáø sepsat, aby jej poslal
jako purimový dárek svému otci, jenž byl
pøedstaveným krakovské obce.
Povšimnìme si, že zatímco Lunèic, další rabíni i bohatí èlenové pražské obce,
tedy ti, kdo pøedstavovali náboženskou
i politickou autoritu, v roce 1606 svou
obec opustili, Isserlesova slova naznaèují,
že jeho otec se sice rozhodl svého tehdy
asi šestnáctiletého syna poslat do bezpeèí,
avšak sám jako pøedstavený a podporovatel obce (parnas) zùstal v Krakovì.
PÍSNÌ, MODLITBY, RECEPTY
Jak je zøetelné z Lunèicova vyjádøení i ze
slov Mošeho Isserlese v jeho responsu,
pøedmoderní spoleènost chápala epidemie jako spravedlivý trest, sesílaný Bohem za lidská provinìní proti Božímu
øádu. Tomu odpovídala øada krokù, které
tehdejší lidé podnikali k odvrácení nemo-

ci skrze morální oèistu spoleènosti. Na
jedné stranì tak vidíme intuitivní, (dobovì) vìdecké a ze zkušenosti získané chápání nemoci, vyúst’ující v hygienická
ustanovení, jež se pøíliš neliší od moderní
doby. Na stranì druhé je fyzicky chápaná
choroba (aèkoli øetìzec jejích kauzalit byl
urèen mylnì) pøipisována pùsobení nadpøirozených sil. Ukázali jsme v èlánku
o Efrajimu Šelomu Lunèicovi (Rch
8/2019), že jen o nìkolik let pozdìji, bìhem moru roku 1611, byl Lunèic již jako
vrchní pražský rabín souèástí snah vedení
obce o morální oèistu obce, jež mìla pøispìt k odvrácení epidemie. Vedení kehily
naøídilo opuštìní lehkých mravù a zavedlo zvláštní kajícné modlitby a pùsty.
Vzhledem k dìsivosti epidemií není pøekvapující, že zanechaly otisk i mimo vysokou kulturu vzdìlancù. Napøíklad nedoruèené jidiš a hebrejské dopisy, poslané
z Prahy roku 1619, opakovanì hovoøí
o obavách z moru, kvùli nimž bylo mimo
jiné omezeno doruèování pošty, takže lidé
nemìli o svých pøíbuzných zprávy. Záznamy o poètech obìtí lze najít v dochovaných soupisech pohøebních bratrstev (takový seznam zemøelých existuje napøíklad
k velkému moru, který zasáhl Prahu v roce
1679/1680). Fascinující vhled do pocitù
tehdejších lidí poskytují také zvláštní písnì, skládané u pøíležitosti epidemií, jež
kombinovaly zbožné prosby za odpuštìní
se záznamem historických okolností. Tyto
písnì, èasto v jidiš a na tehdy známé nápìvy, byly šíøeny prostøednictvím drobných
tištìných vydání, produkovaných nejèastìji v Praze a v Amsterdamu. Pražskou epidemii z roku 1713 tak pøipomíná Ajn noj
klog lid … iber den grojsn eršreklekn ipeš
(Nový žalozpìv ... o velkém strašlivém
moru) Mošeho Eisenstadtera (1714), zmiòující mimo jiné i datum, kdy nákaza vypukla a obsahující také recepty na léky
proti nemoci a poèty zemøelých podle jednotlivých dní. Tatáž epidemie se odráží
v modlitbì, již téhož roku vydal Jissachar
Berl Katz pod názvem Ipeš lid fun Prag
(Píseò o pražském moru).
Izolace postižených, útìky na venkov,
stejnì jako ochranné amulety odrážely nejen
strach z nákazy, ale také vùli pøedmoderní
spoleènosti se epidemii bránit všemi dostupnými prostøedky. Pøítomnost otázek týkajících se epidemií v právní literatuøe pak ukazuje snahu tehdejších lidí i v napjaté situaci
zachovat právní a zvykový systém a zabránit
rozpadu spoleènosti. Výsledný obraz se tak
ve svých obecných obrysech od dnešní doby
pøíliš neliší.
PAVEL SLÁDEK
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LUDWIG MOSER A SYNOVÉ
Od malé rytecké dílny po skláøský podnik svìtové povìsti
Mezi firmami, které vznikly a prosperovaly na území dnešní Èeské republiky
a získaly si svìtové renomé, je celá øada

Ludwig Moser, zakladatel firmy, foto z roku 1884.

tìch, které založili a k proslulosti dovedli podnikatelé židovského pùvodu.
Nìkteré pøetrvaly navzdory všem krizím, arizacím a znárodnìní a pøedstavují
i v dnešním globálním svìtì pojem –
napøíklad Koh-i-noor, založený Jindøichem Waldesem, slivovice (košer i nekošer) vizovického Rudolfa Jelínka, ale
zejména karlovarský Moser, pøední svìtový výrobce luxusních nápojových
souprav a dekorativního skla. Ke smutným zprávám souèasných dní patøí ta,
že ve sklárnách museli uhasit jednu ze
tøí pecí a že se v nich propouští – kvùli
souèasné epidemii klesá od konce minulého roku zájem hlavních odbìratelù, jimiž jsou asijské zemì.
Sklárny Moser v Karlových Varech si
pøitom stále zakládají na ruèní výrobì
èirého bezolovnatého køišt’álu. Moderní
doba sice mnohé zmìnila (skláøské pece
pohání plyn), ale svým zpùsobem jako
by se tu zastavil èas. Každou sklenici
(vázu èi mísu) skláø vyfoukne a vytoèí
zvlášt’, každá se ruènì upraví a pak odnese do chladírny. Skláøské øemeslo pro
svou fyzickou obtížnost zùstává doménou mužù. Mladší se èasto rekrutují
z karlovarské porcelánky (v rámci praxe
mají v hale svou cviènou pícku), k týmu

patøí i mnoho kvalifikovaných øemeslníkù z Rumunska.
Zdejší postupy se od èasù zakladatelù
firmy v podstatì nezmìnily, stejnì jako
v rytecké dílnì èi v dílnì, kde ženy nanášejí na sklenky zlato štìteèky z chloupkù
kanadské veverky. Tradièní vzory (køehké
kvìty èi káro) a ruènì zlacené sklenky se
sice stále vyrábìjí, ale spolu s nimi nastoupily vzory divokých zvíøat – lvi, tygøi
nebo zebry. Tak si to žádají hlavní souèasní zákazníci, pøedevším ti z Tchaj-wanu.
Nebo se možná jen opakuje historie –
když vyuèený rytec Ludwig Moser koneènì po letech tovaryšského putování Evropou otevøel v Karlových Varech svùj
vlastní podnik, ryl do sklenic
tehdy oblíbené lovecké a zvíøecí motivy…

nì provozovat v domì Zlatá váha košer
restauraci. Po Davidovì smrti jídelnu
provozoval jeho syn Lazar a byl pravdìpodobnì prvním Židem, který získal
(nìkdy na poèátku roku 1820) povolení
k celoroènímu pobytu a práci ve mìstì.
Jeho syn Ludwig se už v Karlových Varech 18. èervna 1833 narodil. Navštìvoval, nejdøíve ve Vídni a potom v Lokti, reálné gymnázium, studia však nedokonèil
a vyuèil se rytcem skla v karlovarské dílnì
Andrease Mattoniho. Po vyuèení roku
1850 se vydal, jak to bylo tehdy zvykem,
„na vandr“. Pobyl v Praze, kde také navštìvoval kreslíøskou školu na akademii,
vandroval pøes Cvikov a Lipsko do Berlína a všude se snažil ve svém oboru zdokonalit. Do rodného mìsta se vrátil v roce
1855. Pronajal si malý krámek na nábøeží
øíèky Teplé a nabízel v nìm lázeòským

KARLSBAD
Karlovy Vary, známé døíve
pøedevším pod nìmeckým
názvem Karlsbad, patøily
k mnoha dalším mìstùm
v Království èeském, kde se
Židé do poloviny 19. století
smìli usazovat jen výjimeèSklárny ve Dvorech a ve Vimperku, firemní vizitka z roku 1926.
nì na základì zvláštního povolení, vìtšinou ještì èasovì i vìcnì hostùm, tak jako mnozí jiní, vlastnoruènì
omezeného. Èasto ale bylo jejich pøí- ryté upomínkové èíše a poháry. Po dvou
tomnosti zapotøebí – v Karlových Va- letech praxe se v roce 1857 rozhodl zalorech pøedevším pro rituální a stravovací žit vlastní živnost. Pronajal si v domì
servis pro zámožnou židovskou kliente- Mìsto Výmar na Zámeckém vrchu polu, která sem z celé Evropy pøijíždìla. tøebné prostory a otevøel v nich ryteckou
Právì tak se v lázeòském mìstì usazuje dílnu a obchod se sklem. Právì tady, na
karlovarském Zámeckém vrchu, se zaèala
psát historie firmy Moser.

Leptaná váza, 1927.

rodina, ze které pocházel zakladatel svìtovì známé skláøské firmy Ludwig Moser. Jeho dìd David Moser, bydlící v nedalekém Hroznìtínì, získal kolem roku
1800 povolení otevøít a v lázeòské sezo-

LÉTA BUDOVÁNÍ
Díky svému obchodnímu duchu a již
nabytým zkušenostem se Ludwig Moser
dobøe orientoval v nabídce i poptávce,
spojené s provozem rychle se rozvíjejícího mìsta. Vedle rytého skla se v této
dobì zamìøil na prodej zrcadel, lustrù
a nástìnných svítidel, uzavíral kontrakty
se sklárnami na Šumavì i v Krkonoších,
otvíral nové obchody a za deset let od
založení už vlastnil prosperující a na solidních základech postavený obchod.
V dalších letech se Moser soustøedil
na rozšíøení produkce i obchodního zázemí. Úèastnil se výstavních akcí zejména v Rakousku, kde na Svìtové výstavì ve Vídni (1873) získal medaili Za
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zásluhy a následnì titul c. k. dvorního
dodavatele, kterým byl oficiálnì zaøazen mezi nejlepší výrobce skla v Rakousku-Uhersku.

k. ministerstva vnitra prosadil. Ještì téhož
roku byla v nedalekých Dvorech stavba
zahájena a o rok pozdìji, v øíjnu 1893, také
zkolaudována. Nyní mìla firma k dispozici modernì vybavenou hut’, ve které našlo
zamìstnání 350 skláøù. Souèasnì s nárùstem struktury i rozsahu výroby se do øízení
podniku jako spolumajitelé sklárny zapojili dva nejstarší synové, Rudolf a Friedrich.
Zdokonalila se technologie výroby i umìlecká kvalita luxusních nápojových souprav a dekorativního skla. Po velkém obchodním úspìchu, který pøinesla úèast na
Svìtové výrobì v Bruselu v roce 1897, byl
zøízen vlastní sklad a obchod v Paøíži
a uzavøeny kontrakty, které zajišt’ovaly odbyt v Evropì i v zámoøí. Také v Èechách

výrobkù, které se staly, zejména po skonèení první svìtové války, pro moserovskou
produkci charakteristické. Bylo však nutné
pøekonat pokles produkce, daný váleènými

Miska na grapefruit, 1922.

Bìhem dalších dvou desetiletí firma
otevøela obchodní zastoupení v Londýnì,
Paøíži, New Yorku a v Petrohradu. Postupnì
se také zmìnilo složení nabídky a prodej se
soustøedil na nápojové a dekorativní sklo.
I v tomto sortimentu, který se brzy stal exkluzivním, docílila firma mezinárodních úspìchù. Moser obesílal každou významnìjší
expozici v Evropì i v zámoøí a prakticky
všude získal vysoká ocenìní. Stále více ale
bylo patrné, že závislost na dodávkách surového skla ze skláren na Šumavì výrobu
omezuje. Nutným pøedpokladem dalšího
rozvoje byla stavba vlastní hutì.
ZÁSADNÍ ZMÌNA
První žádost o povolení výstavby sklárny
podal Ludwig Moser v roce 1890. Byla
však zamítnuta s poukazem na lázeòský
charakter mìsta, který by zøízení sklárny

Nápojová souprava Lady Hamilton, 1934.

mohlo závažnì poškodit. V roce 1892 už
Moser svùj zámìr s jistými omezeními u c.

Džbán s malovaným dekorem, 1885.

událostmi, minimem lázeòských hostù
a ztrátami velké èásti trhù.
To vše se podaøilo, ale navázat na pøedváleèné úspìchy bylo už úkolem další generace. Ludwig Moser, který bìhem šesti
desetiletí pøivedl podnik od malé dílny až
po moderní skláøskou hut’, zemøel 27. záøí
1916 ve vìku 85 let. Až do konce svého života byl pøedstaveným židovské náboženské obce, existující v Karlových Varech od
roku 1868. Zásadnì pøispìl k vybudování
(nacisty vypálené) synagogy v Sadové ulici
(1877) a spolu s rabínem Ignazem Zieglerem prosazoval nutnost stavby židovského
Leo Moser, øeditel sklárny 1908–1932. Foto z roku 1930.

se otevøely nové obchody – v Mariánských
(1903) a Františkových (1905) Lázních.
Mít soupravu nápojového a stolního skla
od Mosera zaèalo patøit k dobrému tónu
mezi politiky i ve šlechtických, a dokonce
i v královských kruzích (mezi odbìratele
patøil perský šáh a králové Norska, Bulharska èi Španìlska). Díky osobním kontaktùm s princem z Walesu, od roku 1901 anglickým králem Eduardem VII., byli Ludwig
Moser a jeho synové jmenováni dvorními
dodavateli anglického dvora. S tím potom
souvisejí i pocty a vyznamenání, kterých se
èlenùm Moserovy rodiny dostává.
V roce 1908, po pøedèasné smrti Rudolfa
Mosera, se prokuristou a technickým
i umìleckým øeditelem sklárny stal druhý
nejmladší z Ludwigových synù, schopný
a odbornì vzdìlaný Leo Moser. Brzy firmu
de facto øídil. A pøišel také s novými typy

Broušená láhev na whisky, 1930.

hospice, špitálu, jenž byl otevøen roku 1903
a mìl sloužit i nemajetným židovským pacientùm.
(pokraèování na str. 17)
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ARNE LAURIN A JEHO SVÌT
Publikace o šéfredaktorovi listu
Díky publikacím Michala Topora a Daniela Øeháka, které loni vydal pražský Institut pro studium literatury, mají ètenáøi
možnost seznámit se blíže s životem
a prací Arne Laurina. Jeho jméno je neoddìlitelnì spjato s politickým deníkem
Tribuna a nìmecky vydávaným listem
Prager Presse (PP), jenž v letech
1921–1938 sehrál významnou úlohu v šíøení povìdomí o Èeskoslovensku jako
progresivním a demokratickém státì.
Jak ukazují svazky Arne Laurin (1889–
1945). Portrét novináøe a Dopisy. Arne
Laurin (1889–19945), nebyla osobnost Arneho Laurina jednoduchá – tento skvìlý
editor, nesmírnì pracovitý a „nejlépe informovaný novináø v Praze“ mìl øadu pøátel
a pøíznivcù, ale od mládí také kritikù èi vyložených nepøátel, jimž, jak monografie naznaèuje, obèas sám poskytoval snadný terè
pro útoky.
LÉTA ZRÁNÍ
První léta prožil Arne Laurin (ještì jako
Arnošt Lustig) v Hrnèíøích u Prahy, kde se
24. února 1889 narodil v rodinì Viléma
Lustiga a Marie, roz. Pollatschek; když
mu byly tøi roky, pøestìhovali se Lustigovi
do Kopidlna u Jièína, roku 1894 zemøel
otec Vilém. Arnošt absolvoval v Jièínì
èeskou c. k. vyšší reálku, projevoval zájem hlavnì o kreslení a chemii, kterou se
rozhodl studovat i dále – v Praze na èeskojazyèné c. k. vysoké škole technické na
Karlovì námìstí (studia však neukonèil).
Od roku 1907 lze z korespondence s pøáteli vysledovat, že vysokoškolák Lustig
byl považován za èlovìka, jenž se vyzná
v literatuøe a umìní a dovede o nich i mluvit a pøednášet; o kulturních událostech
zaèal také publikovat, a to v Èasopise pokrokového studentstva a ve Studentské revue – to se již podepisoval A. Laurin.
V zásadì se opakovanì vyhraòoval vùèi
konzervativnímu vkusu „èeské veøejnosti“
a propagoval díla moderní, a to jak ve výtvarném umìní, tak v literatuøe a architektuøe. Od roku 1908 zakotvil v èeskožidovském týdeníku Rozvoj, psal pro nìj menší
referáty a recenze. V recenzích chválil napøíklad díla Josefa Váchala, Františka Bílka èi Jana Štursy, skepticky psal mj. o Fillovi, Benešovi èi Špálovi; velice ostøe
vystoupil proti „líbivosti“ Ženíškovì a naprosto strhal Alfonse Muchu jako „dekoratéra“ Obecního domu, jejž nazval „oblu-

da Polgara. Ti, na které døíve smìøoval své
výtky, si tuto neoddiskutovatelnou neèestnost náležitì (a opakovanì) vychutnávali,
Prager Presse
zamrzela ovšem i lidi z øad jeho pøíznivcù:
dou“. Zaujal ho Antonín Slavíèek, kterému Roku 1918 se ke kauze vrátil spisovatel
roku 1910 vìnoval nekrolog, Mikoláš Aleš a novináø Alfred Fuchs, jenž delikátnì shrèi V. H. Brunner, a také práce B. Feigla, W. nul i povahu celého Laurinova díla v jeho
Nowaka a G. Karse. Laurin rovnìž pøeklá- prvním období: „Laurin psával dobré
dal: pro Rozvoj pøetlumoèil texty expresio- vìci, které byly jeho, a sveden poèáteènínistické básníøky Else Lasker-Schülerové, mi úspìchy, povìsil studium a starosti
recenzoval její Hebrejské melodie. Vùèi o povolání na høebík a vìnoval se pokusu
býti živ z èasopiseckých honoráøù.
Tento povážlivý experiment vrhl ho
v náruè hyperprodukci a – plagiátu
v dobì, kdy se vypsal. Ale kdo znal
Laurinovu lehkomyslnost vpravdì
bohémskou, jeho provokativní ironizování všech moralistních, a žel! èasto i morálních zásad, vysvìtlí si a pochopí. Mnoho vìcí vypadá jinak,
soudíme-li in abstracto, a máme-li
pøed sebou živého èlovìka.“
Bìhem války Laurin narukoval,
od podzimu 1916 do kvìtna 1918
sloužil v Uhrách, nìjaký èas strávil
v nemocnici. Poté dostal možnost
odjet do Vídnì a podílet se na ètyøjazyèném èasopisu Domov (HeiArne Laurin na fotografii Karla Èapka. Foto archiv.
mat), jejž založil Robert Musil
tìm, kdo se mu nelíbili, nešetøil invektiva- a který mìl posilovat víru v udržitelnost
mi: „Své referáty pøitom zdaleka nepojí- Rakouska-Uherska. Toto angažmá jeho
mal jako lokální informatorium o praž- povìsti v domácích kruzích, k nimž se
ských umìleckých výšinách: ètenáøe pøedtím øadil (vèetnì redakce Rozvoje),
nemilosrdnì vrhal doprostøed víru svých nepøidalo. Fuchs se Laurina zastává
znechucení,“ píše o Laurinovì výtvarné poukazem na množství Èechù, kteøí za
a literární i divadelnì kritické produkci M. války museli vykonávat funkci cenzorù,
Topor a dokládá to desítkami pøíkladù a dalších, kteøí se snažili udržet si „dobz kritik v Rozvoji, Pokrokových listech rou komandýrku“. Jak píše M. Topor,
a pozdìji v dalších novinách a èasopisech úèast na Domovì byla dalším snadným
cílem útokù, míøících pak èasto i na in(Národním obzoru, Stopì).
Èasem zaèal komentovat i politiku, stituce, které Laurin zastupoval.
kritizoval Vídeò a mocnáøské vedení,
ovlivòující kulturu. Vystupoval ve jmé- TRIBUNA
nu moderny a proti souèasným politic- Myšlenku založit kvalitní politický
kým poøádkùm, jeho jazyk a názory a kulturní èeský deník, jehož posláním
byly bøitké, ale obèas pøekvapivì na- by bylo mj. èelit dobovému antisemitisbubøelé, jako by cosi dokazoval nejen mu, zaèal prosazovat již v èervnu 1918
svému okolí, ale i sám sobì. Roku 1912 pøedstavitel èeskožidovského hnutí Viknapøíklad psal o balkánských váleèných tor Vohryzek. Ideu podpoøil prezident
událostech, o malých národech, „jež Masaryk, za šéfredaktora listu, nazvanémìly odvahu shoditi ze své šíje jho di- ho Tribuna, byl vybrán Bedøich Hlaváè,
plomatických tlachù, kterým se v mezi- odpovìdným redaktorem se stal mladý,
národnì-šmokovsky-židovském idiomu leè již zkušený novináø Ferdinand Peroutka, který vyzval Laurina ke spoluøíká vysoká politika“.
Monografie pøíklady Laurinovy pro- práci. Za nejvìtší Laurinovo plus povadukce ètenáøe zahlcuje, takže ten si témìø žoval Vohryzek „jeho nedocenitelnou
oddychne, když nastane zlom a neèekaný schopnost vycítiti, co má a co nemá do
pád: Laurin byl usvìdèen z plagiátorství listu pøijít a co ètenáøstvo ,chytí‘“.
Dle Toporovy analýzy se Laurin vìnopoté, co v srpnu roku 1913 v Národní politice otiskl pod svým jménem práci Alfre- val pøedevším výbìru textù, jejich redak-
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ci, dohledu nad sázením a redakèní korespondenci. Jako editor byl pøísný, nutil
autory k peèlivosti a struènosti, svou redakèní „vládu“ nad texty i kolegy si zøejmì užíval – a našel se v ní. Tribuna se
stala pøedním seriózním listem „loajálnì
kritickým“. Laurin do Tribuny také sám
pøispíval drobnými èrtami, v nichž si mj.
všímal, jak se v katolickém tisku štve
proti prezidentovi (èímž se „klerikální
tisk stýká s krajním køídlem komunistù,
ale pøedstihuje je jízlivostí a pokrytectvím“), kritizoval vlastenectví, projevované výhradnì protinìmeckými náladami: od výzev k násilí po malicherný
odpor k nìmeckým nápisùm na obchodech.
JAKO DÌCKO
Do Tribuny pøispívala velkou mìrou od
samého zaèátku pøeklady a èlánky tehdejší Vídeòaèka Milena Pollaková (Jesenská): psala o pováleèných pomìrech
v bývalé císaøské metropoli a pozdìji
vedla svou módní rubriku. Pøekládala
texty F. Jammese, G. Meyrinka, F. Werfela a Kafkovy povídky Nešt’astný
a Zprávu pro akademii. Do roku 1920 se
datují listy Milenì, v nichž Kafka Laurina zmiòuje a také ho s pomocí svého typického drobnohledu charakterizuje:
„Tak jsem sedìl u Laurina, slyšel èasto
Tvé jméno a byl jsem mu vdìèný. Není
ovšem snadné ani pøíjemné s ním mluvit.
Vždyt’on je jako dìcko, ne moc bystré
dìcko, zrovna tak se vychloubá, lže, hraje divadlo a èlovìk si pøipadá pøehnanì
mazaný a odpornì komediantský, když
tu tak klidnì sedí a poslouchá. Zvláštì
když on pøitom není jen dítì, nýbrž co se
týèe dobroty, úèasti, ochoty, je to i velký
a velmi vážný dospìlý èlovìk.“
Èím byl Laurin dobrotivý a úèastný
(„Tvrdý a neúprosný k sobì i jiným, ale
pøesto èlovìk zlatého, silného srdce“ zazní pozdìji ve vzpomínce)? Dùkazù
o jeho laskavosti ve smyslu péèe o druhé, pøíbuznými poèínaje, dopisovateli
listù, v nichž pùsobil, èi literáty a výtvarníky, které si oblíbil, konèe, se v korespondenci nachází mnoho. Snažil se
jim pomáhat: doporuèoval jim, co by
mohli psát, radil i v osobních vìcech,
vymáhal pro nì „foršusy“, zprostøedkovával prodej obrazù. K jeho oblíbencùm
patøil mj. Alén Diviš, v první polovinì
dvacátých let i Jakub Deml, jehož poezii
se snažil propagovat (Deml se mu ve
druhé pùli tøicátých let jedovatými útoky náležitì „odvdìèil“).

PRAGER PRESSE
V Prager Presse, nìmeckojazyèném deníku, jenž vznikl z popudu ministerstva
zahranièních vìcí jako cesta, jak zprostøedkovat nìmecké menšinì v republice
a ètenáøùm v zahranièí oficiální vládní
politiku a novou republiku propagovat,
zaèal Arne Laurin pracovat již v jeho pøípravné fázi, tj. v roce 1920. První èíslo
vyšlo v bøeznu 1921 a bylo pojato velkolepì (vèetnì vítací pøílohy). Laurinova
šéfredaktorská úloha spoèívala ve stejné
práci jako v Tribunì, pro èerstvý deník
také budoval sít’spolupracovníkù, v èemž
mu pomáhali Otto Pick, Paul Adler,
a hlavnì Camill Hoffmann, tiskový atašé
na èeskoslovenském velvyslanectví
v Berlínì. List mìl redaktory pro vnitøní
a zahranièní politiku a proslulou kulturní
rubriku, do níž psali a pøekládali èeské
autory do nìmèiny Otokar Fischer, Pavel
Eisner èi Oskar Baum, k externistùm patøil mj. jazykovìdec Roman Jakobson.
Proti „oficiálními subvencemi vydržovanému listu“ se okamžitì vymezily Národní listy; Alois Kusák ve Staroslovanu

napadl toto „podlézání Nìmcùm“, Èeská
demokracie protestovala proti rostoucímu
podílu „židovského živlu v redakcích“.
Monografie zaznamenává, jak významnou úlohu PP v pøedváleèné republice sehrál, a zabývá se také tím, jak využíval
zpravodajské kanály Benešova ministerstva zahranièí. Díky tìm mohl informovat
ètenáøe o sílícím nebezpeèí Henleinovy
strany, jejím charakteru i podpoøe, kterou
dostávala od hitlerovského režimu. Henlein proto PP zažaloval a od podzimu
1935 se konal proces, v nìmž Laurin jako
šéfredaktor list reprezentoval. „Bez nad-

sázky lze øíci, že vedl svou válku proti
Nìmcùm na vlastní pìst, ne od roku 1938,
ale od roku 1933, a zvláštì od roku 1935,
kdy mìl Henlein první volební úspìch,“
øekne pozdìji ve vzpomínce J. Münzer.
Obhájce deníku mìl k dispozici øadu dùkazù o Hitlerovì podpoøe Henleina a jeho
cílené snaze rozvrátit èeskoslovenský stát.
Tehdy však už byla Henleinova partaj nejpoèetnìjší èeskoslovenskou stranou, éra
prezidenta TGM se chýlila ke konci a procesním dùkazùm nevìnovaly západní státy pozornost, jakou by si zasloužily. Proces však byl odložen na neurèito, „aby
mohly být prozkoumány spisy“. „Pokud
se týèe mé pøe s Henleinem, bojím se velmi, že budu mít i nakonec pravdu já, že na
to všichni doplatíme,“ psal Laurin v dopise J. Münzerovi v únoru 1936. A pravdu
mìl.
Prager Presse zanikl v období druhé
republiky jako první pražský list. Správní rada Laurina odvolala v listopadu
1938, na konci prosince pak èinnost listu po osmnácti letech definitivnì ukonèila a Arne Laurin se chystal se k odjezdu na Západ.
EXIL
Exilovou, tedy poslední èást Laurinova
života zpracoval Daniel Øehák. Vìnuje
se Laurinovým snahám zachránit pøed
zkázou svou proslulou novináøskou knihovnu èítající tisíce svazkù i svùj šéfredaktorský archiv, který se podaøilo èásteènì uchovat v Národním muzeu.
V lednu 1939 pak odjel s manželkou Olgou pøes Paøíž do New Yorku.
Brzy po pøíjezdu se pustil do osvìtové
práce pro místní krajanskou komunitu,
která byla o pomìrech v rodné zemi velice špatnì informována. Po okupaci
zbytku republiky spolupracoval na koncepci Ès. informaèní služby a zámoøské
ÈTK, zapojil se do práce tiskové komise, jejímž úkolem bylo mj. pøipravovat
podklady pro to, aby se v americkém
tisku náležitì reagovalo na nìmeckou
tiskovou propagandu (což se ne vždy
daøilo). Sám Laurin psal pro New Yorské
listy, které se snažil obnovit a zvýšit jejich úroveò, shánìl informace z prostøedí exulantských skupin, využíval i své
kontakty, které mu zbyly v protektorátu.
Pøedevším se vìnoval budování výstøižkového archivu.
Ten zahrnoval vybrané tiskoviny z tøicátých let: èeskoslovenský pomnichovský tisk a tisk protektorátní a slovenský.
(pokraèování na str. 23)
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O KNIHÁCH A ÈTENÍ

aneb Jak na tom byl èeský ètenáø ve druhé polovinì 20. století
Když se dnes podívám do zpìtného zrcátka na své ètení, na knížky, které jsem
za tìch 65 let gramotné èásti svého života mìl v ruce a obvykle pak i pøeèetl, pøipadá mi ta èetba jako
velké jezero, do kterého se to pøeètené ukládalo a stékalo, v mnoha
pøípadech se uložilo
u dna, a zdánlivì už se
nikdy znovu nevynoøilo. Mnohé z toho mám
dodnes ve své knihovnì, ale knihy v tomhle
pøípadì nejsou totéž co
èetba, ta pùvodní potøeba èíst všechno, co
je v dosahu, a tak se ze
svìta, který nás obklopuje, alespoò na
èas pøemístit do svìta, který existuje
skrze písmena a slova, vìty a odstavce,
svìta, který se rozprostírá na zdánlivì
nekoneèném poètu stránek a nabízí hlavì i srdci zdánlivì nekoneèné množství
možností. Ale obèas se i to už ztracené
a zapomenuté nìèím pøihlásí, vìtou, situací, pocitem, že s tím èi oním už jsme
se nìkde setkali; nejspíš asi v nìjaké
knize.
SKORO ÚPLNÌ VŠECHNO
Pokud si dobøe vzpomínám, èetl jsem
tak do tøinácti let úplnì všechno, co bylo
na vesnici, kde jsem vyrùstal, a na malém mìstì, kam jsem od poloviny padesátých let chodil do školy, dostupné. Tak
se stalo, že jsem po období pohádek pøeèetl pravdìpodobnì skoro úplnì všechno napøíklad od Karolíny Svìtlé, Josefa
Holeèka, Boženy Nìmcové, Aloise Jiráska, Karla Havlíèka Borovského, Vítìzslava Hálka, Svatopluka Èecha, Jana
Nerudy a dalších klasikù èeské literatury. Do toho verneovky (v obecní knihovnì je mìli všechny ve vydání Vilímkova nakladatelství), jedenáctidílný
Tarzan z nakladatelství Toužimský
a Moravec, Tøi mušketýøi, Hrabì Monte
Christo, romány od Balzaca spolu s pøíbìhy sovìtských autorù, tøeba Jak se kalila ocel nebo Èuk a Gek.
Pokud jsem mìl v tomto období nìjaký náznak vlastního názoru a výbìru,
pak to byla obliba historických románù
a pøíbìhù. Otec, který se upøímnì divil

tomu, že jsem schopen èíst s velkým nasazením prakticky cokoli, mi na tom základì doporuèil a opatøil romány Waltera Scotta, byly mezi
nimi Ivanhoe, Quentin
Durward, Rob Roy
a nìkteré další. Moc se
mi líbily a èetl jsem je
pak stále dokola, dokud mi je otec zase neodebral s tím, že už je
musím znát nazpamìt’.
Sám je pak èetl s jistými pøestávkami až do
konce života.
PRVNÍ
POCHYBNOSTI
Nìkdy kolem ètrnácti,
tedy zhruba v roce 1962, došlo co do
èetby k radikální zmìnì. Až do té doby
jsem mìl k literatuøe a ke knihám takový respekt, že mì nenapadlo o hodnotì
a kvalitì jednotlivých knih pochybovat.
Pravda, nìkteré mì nudily, jiné bavily,
ale projevovalo se to tak, že ty zábavné
jsem si tøeba pøeèetl ještì jednou, ale za
lepší než ty druhé jsem je nepovažoval.
Nìkterým spisùm jsem nerozumìl ani
trochu, a stejnì jsem se jimi poctivì prokousal, protože jsem
jim a všemu, co se
v nich popisovalo a øíkalo, dùvìøoval. Vìøil
jsem tomu, že v jejich
svìtì to tak chodí
(a ono ta tam opravdu
tak chodilo) a vùbec mi
nevadilo, že v našem
svìtì to chodilo èasto
úplnì jinak.
Zaèal jsem chodit na
støední školu, na jedenáctiletku, a postupnì
jsem se seznámil s nìkolika staršími a ménì zaostalými vrstevníky, kteøí mi prozradili, že jsem vùl
a že až na výjimky ètu samé blbosti.
Nìco na tom, jak jsem pozdìji nerad
musel pøipustit, bylo, ale objektivní ta
informace nebyla. Právì naopak, vycházela ze silnì subjektivních pozic. Jenže
jako s každou polopravdou se s ní nebylo snadné konfrontovat. Svìt knih a ètení, který jsem do té doby vnímal jako
celistvý a nezpochybnitelný, se zachvìl,

objevily se v nìm trhliny a dutiny a hrozilo, že se zhroutí.
RUSKÁ KNIHOVNA
Nìjak jsem tušil, že pokud se to stane,
pøijdu o nìco podstatného, o èást sebe
samého, za kterou už sotva získám náhradu. A právì tehdy, když už jsem byl
blízko toho zaèít považovat knihy a pøíbìhy v nich ukryté za podvod a maøení
èasu, se mi dostala do rukou víceménì
kompletní Ottova Ruská knihovna. Tu
jsem ještì, díky starému neselektivnímu
pøístupu, pøeèetl celou a nikdy za to té
pøípravné ètenáøské fázi, která mì vybavila ètenáøskou trpìlivostí a vírou v text,
nepøestanu být vdìèný.
Ottova Ruská knihovna: Tolstoj, Turgenìv, Gogol, Dostojevskij, SaltykovŠèedrin, Gonèarov, Leskov, Korolenko,
Bunin a další. A mezi nimi Èechov, zázrak a zjevení. Knihy, které nepotøebovaly ospravedlnìní své existence, ba
právì naopak: svìt, který je obklopoval
a nahlížel do nich, ho potøeboval a místy
se mu ho, jak se mi zdálo, velmi nedostávalo.
Mìl jsem pak v prùbìhu let obèas podobnou zkušenost i skrze jiné autory
a literatury jiných jazykù, ale už nikdy
v té ohromující podobì, jako se to pøihodilo s Ruskou knihovnou. Èetl jsem
pozdìji nìkteré z tìch textù i v novìjších a nespornì výborných pøekladech,
ale nic už pro mì nikdy
nedokázalo pøekonat ty
staré, které více ménì
zachovávaly syntax ruštiny a používaly obraty
z poèátku 20. století.
Základní
jistotu
o hodnotì knih a jejich
dùležitém místì v mém
životì jsem díky tìm
ruským autorùm získal
zpátky a už mì, alespoò doposud, nikdy neopustila. Oproti døívìjšku tu byl ale jeden
rozdíl: bylo nutné hledat, vybírat a nalézat. Byla tu míra a mìøítko, které se nìkdy daly obejít, ale ne ignorovat. Ètenáøské dìtství definitivnì skonèilo.
ŠEDESÁTÁ LÉTA
Šedesátá léta byla pro dospívání relativnì pøíznivým èasem, v ètenáøském slova
smyslu dokonce výborným. Vycházelo
i èetlo se ledacos, co zpìtnì zrovna neobstojí, ale po delší dobì mìlo zase
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smysl èíst souèasné autory, alespoò nìkteré. Zaèal vycházet Škvorecký, Hrabal, Ivan Vyskoèil, Ivan Wernisch, stálo
za to kupovat si týdeník Nové knihy
a uvažovat a odhadovat, co èíst, co si
koupit, co tøeba jen vypùjèit... Byl tady
ovšem stále pøítomný Haškùv Švejk –
kniha tak se vymykající jednoznaènému
výkladu a úèelovému využití, že na ni
byla i cenzura krátká a vycházela za
každého režimu. V zelených pøebalech
v pøekladech Vladimíra
Kafky vydal Odeon
v roce 1964 Zámek
a Povídky Franze Kafky. Pochod Radeckého
Josepha Rotha vyšel už
tøi roky pøedtím –
a mnohé jiné. Co je
svoboda a kam až sahá,
to složité poznávání
a snad i osvojování si
toho, co mìlo oficiálnì
stále punc èehosi podezøelého, ne-li dokonce
protistátního, to se dalo
do znaèné míry ohledávat a ovìøovat na knihách, které v té které dobì vycházely èi vycházet mohly.
Možná je to dokonce jeden z hlavních
dùvodù, proè se knihy píšou a ètou,
nebo alespoò kdysi byl.
A byla také Svìtová literatura, dvìstìpadesátistránkový dvoumìsíèník, plný
pøekladù textù souèasných svìtových
básníkù i prozaikù, které byly doprovázeny informacemi a studiemi o pøekládaných autorech. Zájem byl tak velký,
že se v té dobì stálého nedostatku papíru a limitovaných nákladù abonmá Svìtové literatury prakticky dìdilo. Já jsem
ho získal tak v roce 1963, možná o rok
pozdìji v Železném Brodì za následujících okolností:
SVÌTOVKA
Každý všední den jsem se cestou od vlaku ze Semil, kde byla støední škola, zastavoval u železnobrodského knihkupectví, a i když tam k nìjakým zmìnám
docházelo maximálnì jednou týdnì, pozornì jsem zkontroloval výlohu, ujistil
se, že nìkteré knihy, které bych si možná koupil, kdybych na nì mìl, tam ještì
jsou a pøípadnì do seznamu zaøadil nìjakou novou, pokud se objevila. Tak
jednou za mìsíc jsem si také nìjakou
knížku koupil. Èasem jsem si ovìøil, že
intuice, která mìla pøi výbìru rozhodující slovo, docela funguje, a všiml si toho

i knihkupec, pan Sochor, protože to byl
dobrý knihkupec. Trochu jsem se ho ale
bál, protože to byl dost svérázný èlovìk.
Míval nìkteré podle jeho soudu nejkvalitnìjší kousky vystavené uvnitø na pultì. V pøípadech, kdy jsem byl skuteèným zákazníkem, jsem se po zaplacení
pokoušel do tìch vyložených knížek nahlédnout, zalistovat v nich a kousek si
pøeèíst. To pan Sochor nesnášel. Køièel
a dupal, že není žádná èítárna ani pojízdná knihovna a otevøel dveøe. Asi jsem mu
šel tím vìèným okounìním dost silnì na
nervy.
Jednou, když jsem se
po zaplacení jako obvykle sunul k pultu s vyloženými knihami, mìl
pan Sochor mimoøádnì
cholerickou náladu. To
se projevilo tak, že vybìhl zpoza pultu, otevøel dveøe, až zvonek nìkolikrát
zacinkal,
a vykøikl: „Klaním se,
má úcta.“ Nevìdìl jsem honem, co a jak,
a on, jak si zøejmì vzpomnìl, jak jsem se
ho pøed èasem zeptal, jestli bych nemohl
jeho prostøednictvím odebírat Svìtovou
literaturu, pokraèoval: „Co byste ještì
chtìl, co si raète pøát, pøedplatné na Svìtovou literaturu byste nechtìl?“ To bylo,
jako by øekl: „A hodinky s vodotryskem
byste nechtìl?“ Nìco nepøedstavitelnì
nedostupného. Bylo mi trapnì, pøed lidmi, kteøí v krámì byli,
a bùhvíproè i pøed sebou samým, a tak jsem
vybìhl ven. Až doma
jsem zjistil, že koupená
knížka zùstala ležet na
pultì. „No co,“ øekl
jsem si, „je pryè. Tam
už nikdy nepùjdu.“
Druhý den èasnì ráno
cestou na nádraží jsem
míjel knihkupectví, normálnì ještì zavøené,
když tu náhle cinkl zvonek a ve dveøích se objevil pan Sochor. Sestoupil o jeden schod
a podával mi vèera koupenou knížku. „Že
dete,“ zabruèel nevlídnì. „A tohle,“ ukázal na obálku, která vyènívala mezi listy,
„vyplnit a odpoledne dodat!“
Ve vlaku jsem obálku rozlepil. Byl v ní
formuláø na registraci odbìratele Svìtové
literatury – Revue zahranièních literatur.

SAMIZDAT
To všechno dospívání ètenáøské i skuteèné i celá šedesátá léta skonèilo definitivnì po srpnu 1968. V roce 1970 už bylo
mnoho autorù v emigraci, ti, co zùstali
a za nìco stáli, mìli v naprosté vìtšinì
zákaz publikování, veøejné knihovny vyøazovaly podle seznamu nežádoucí autory živé i mrtvé a Svìtová literatura s novou posádkou už nestála ani za hodinky
bez vodotrysku. Èasem, jako reakce na
to všechno, se však pootevøela dvíøka do
nové zkušenosti autorské, redaktorské,
pøekladatelské i ètenáøské. Tou byl samizdat. Ti, kteøí na nìm participovali, zažili pøes všechny policejní i technické
pøekážky, které jim stály v cestì, takovou
míru vydavatelské svobody, jakou ti starší zažili snad jen za první republiky,
ostatní pak v té míøe nikdy. Díky samizdatu bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století ke ètení ledacos – tøeba Orwell a jeho 1984. Èíst ho
v tìch ponurých èasech, které prorockému
textu dávaly ještì temnìjší a depresivnìjší
vyznìní, nebylo zrovna povzbuzující. Ale
pøedstavitelé bratrských totalitních režimù
ho nenávidìli jako jeden muž, tak pøesnì
dokázal popsat a nazvat jejich skuteènou
podobu a podlost, a už proto to stálo za
to.
LANGER A BUBER
Od šedesátých let patøí kniha Devìt
bran Jiøího Langra, pražského chasida,
pøítele Franze Kafky, básníka a pøekladatele z hebrejštiny, k tìm, do kterých
se rád èas od èasu podívám. A vìtšinou je
pøi tom nahlížení znovu pøeètu. V tìch Langrových vyprávìních
není slovo navíc, a také
tam nejspíš ani žádné
nechybí. Je to na jistý
zpùsob opak Orwellova románu. Jako v pøíbìhu knihy 1984 nestojí nic v cestì mezi
peklem a jeho spoluhráèi na zemi, tak
v Langrovì vyprávìní
není síla, která by se mohla postavit
mezi jeho chasidy a nebeskou øíši, se
kterou svým navýsost pozemským zpùsobem komunikují. A to do té míry, že
se obì oblasti k sobì obèas pøibližují.
Chasidy se hodnì zabýval Martin Buber, napsal o nich øadu obsáhlých studií
a shromáždil také množství pøíbìhù,
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které si chasidi o svých rabínech vyprávìli. Vydal je pod názvem Die Erzählungen des Chassidim v roce 1949. Jiøí
Nìmec, který mìl obdivuhodnou knihovnu i vìdomosti, mi tu knihu jednou,
když jsem ho zeptal, jestli ji zná, vìnoval. Vydali jsme ji potom, myslím,
v roce 1983, ve dvou dílech jako samizdat v pøekladu Aleny Bláhové v edici
Alef pod názvem Chasidské pøíbìhy. Na
téhle krásné knize se dá celkem dobøe
ukázat skrytý pùvab
samizdatu, v úplnosti
vlastní jen jemu samotnému. V každé ze šesti
set stránek našeho Bubera je pøítomno klepání
psacího stroje do deseti
prùklepových tenkých
papírù skrze devìt modrých kopírákù, snášení
jednotlivých listù, záøezy pilkou do høbetu
a režná nit do nich vložená, dlouho páchnoucí, ale pak dobøe držící
listy i desky acetonové
lepidlo, fotografický frontispis, pøebal
vytištìný pod rukou. A potom distribuce, i ta k tomu patøí. Jsem samozøejmì
rád, že jsem ty èasy pøeèkal a žiju
v zemi, kde mùže prakticky jakákoli
kniha vyjít normální cestou. Ale jsem
také rád, že jsem se na samizdatu
v dobì, kdy to jinak nešlo, mohl podílet,
jako ètenáø i jako vydavatel. Protože ta
radost, kterou jsme mìli z každé úspìšnì dokonèené a mezi ètenáøe rozšíøené
samizdatové knížky, patøí urèitì k nejèistším radostem mého života.
GOETHE A BULGAKOV
Když se teï pøeneseme za rok 1990,
mùže být pøekvapivé, že se tu chci na závìr svého nesoustavného povídání
o knížkách a ètení vìnovat Johannu
Wolfgangu Goethovi, pøesnìji øeèeno
jeho Italské cestì. Vždyt’se jedná o knihu, vydanou roku 1982 jako desátý svazek spisù tohoto klasika, která nemusela
èekat na vydání v šuplíku ani pøípadnì
vyjít v samizdatu. A pøeci s tím, co se stalo na sklonku roku 1989, a hlavnì potom,
souvisí, alespoò tedy v mém pøípadì.
V zahranièí na takzvaném Západì
jsem byl do té doby jen jednou, a to
v roce 1968 v Itálii. Tam mì také ve
Florencii zastihla 21. srpna zpráva
o okupaci Èeskoslovenska. Po delším
váhání jsem se do Prahy nakonec vrátil
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a na dvacet let v tomhle ohledu spadla
klec. Železná opona nebyla žádnou fikcí
ani bonmotem a pøízraèný fakt, že byla
z vìtší èásti neviditelná, ji posouval do
rekvizit Tolkienových svìtù, které jsme
ostatnì také znali jen díky samizdatu.
Z tìch let, obecnì oznaèovaných jako
normalizace, pro mì jako ostrov a pevný bod ve zvolna se rozšiøujícím moèálu
stále vyènívá román Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, vydaný na poslední chvíli v roce 1969,
dva roky poté, co poprvé vyšel, 26 let po autorovì smrti, v Rusku.
Ještì dnes se mi obèas
stane, že mì usínání
pøenese do maringotky,
kde jsem tehdy v rámci
práce u Stavební geologie èásteènì bydlel
a èetl tam ten úžasný
pøíbìh. Kniha leží na
polièce vedle palandy,
stmívá se a Bulgakovùv
román znovu ožívá.
Kde je ale Goethe?
Èásteènì v názvu knihy a pak také
ovšem v mottu celého díla. Je z Goethova Fausta a zní následovnì: „Nu dobrá,
a kdos ty?“ – „Té síly díl jsem já, jež
chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná.“ A o tom ten Bulgakovùv román
také skuteènì je.
ITALSKÁ CESTA
Nìkdy až na zaèátku let osmdesátých
mì napadlo, že bych si
vlastnì mohl od Goetha
také nìco pøeèíst, z èehož mimo jiné plyne,
jak nesoustavné vzdìlání mì a vìtšinu mých
vrstevníkù potkalo. Maringotka stála nedaleko
Mariánských Lázní, to
se k autorovi pøípadnì
hodilo a v knihkupectví
byl k dostání právì vydaný desátý svazek
Goethových spisù Italská cesta. Poøídil jsem
si ho, aniž bych si od nìj nìco mimoøádného sliboval. Jenomže mimo všechno
oèekávání a ètení takzvanì pro úplnost,
jak øíkával už zmínìný Jiøí Nìmec, jsem
byl Italskou cestou nejdøíve pøekvapený, pak udivený, a postupnì okouzlený
a uchvácený, abych také použil ta velká
slova. A to mi zùstalo dodnes.

Deník výmarského ministra a dvorního
rady, který se den po svých sedmatøicátých narozeninách v roce 1786, jak píše,
„vykradl z Karlových Varù“, aby se vydal do Itálie, po které stále více toužil
a strávil tam èásteènì inkognito necelé
dva roky, je totiž bájeèným a stále aktuálním dílem. Není to cestopis, i když takovou strukturu má, není to ani seznam památek a lidí, se kterými se v Itálii setkal.
To všechno tam také pochopitelnì najdeme, ale je to vetkáno do základní osnovy,
kterou vyznaèuje svobodný duch a neokoralé srdce, vtip, schopnost vidìt vìci
vlastním pohledem. A v neposlední øadì,
radost ze svobodného a nezávislého života. Výmarský kníže Goethovi útìk pozdìji odpustil a také úøední vztahy se
urovnaly. On se ale ze své cesty vrátil
s obnoveným pohledem na svìt i na
vlastní místo v nìm.
ROZŠÍØENÉ OBZORY
Knihy se obèas skládají do jakési mozaiky a jako v kaleidoskopu se pøi opakovaném ètení seskupují do nových
soustav a navzájem na sebe poukazují
v nových souvislostech. To je pøednost
tìch dìl, která se dají èíst vícekrát. Není
to možná jediné kritérium jejich hodnoty, ale urèitì jedno z tìch dùležitých.
Mezi dùvody, proè je èíst, se obèas uvádí i ten nepøíliš populární, podle kterého
èetba pøináší vedle zábavy a potìšení
i pouèení. Že tomu ale tak opravdu je,
mohu ukázat na knize, o které bych se
rád zmínil na závìr, už pro tu souvislost.
Jmenuje se Goethe
v Èechách a jejím autorem je Johannes Urzidil, dobrý, ba výborný pražský spisovatel
nìmeckého jazyka. Je
to dílo, které mùžeme,
ba musíme èíst vícekrát a nikdy se pøi tom
nemùžeme nudit. Vedle
mnoha dalších dùležitých vìcí se v nìm mùžeme doèíst, co míní
Goethe o obyvatelích
Èech. Totiž, že „když
už se jim jednou rozbøeskne, jsou vskutku znamenití lidé“.
Ètení zkrátka, jak jsme se právì mohli pøesvìdèit, mimo jiné také rozšiøuje
obzory.
JIØÍ DANÍÈEK

(Psáno pro poøad Èeského rozhlasu 3
Knižní pól a Rch.)
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LUDWIG MOSER A SYNOVÉ
(dokonèení ze str. 11)
ORGANIZÁTOR I UMÌLEC
Leo Moser byl, tak jako jeho otec, dobrým obchodníkem. Souèasnì byl ale
i èlovìkem s velkým výtvarným nadáním, který dekorativnímu umìní rozumìl a sám se na vývoji a vzorkování nových tvarù a dekorù podílel. Secesní
pojetí ornamentu dekoru i barevnosti
postupnì na moserovském skle nahradilo tvarosloví, vycházející z opakovanì
se navracejících forem antického a renesanèního umìní, oznaèované jako novoklasicismus. Sklo zdobené oroplastikou,
zlacenými pásy leptaného dekoru, technikou, kterou mìla firma patentovanou,
bylo zejména ve dvacátých letech 20.
století velmi žádané. Do výroby byla zaøazována dodnes oblíbená sytì barevná
skla, barvená díky pøímìsi minerálù.
Od poèátku dvacátých let vìnoval
Leo Moser velkou pozornost spolupráci
s umìlci návrháøi. Jedním z nich byl
mladý architekt, spolupracovník Adolfa
Loose Rudolf Wels – ten Rudolf Wels,
kterého známe z krásné vzpomínkové
knihy U Bernátù, sepsané jeho otcem
Šimonem Welsem (Torst 1993). Pro
Mosera projektoval pøestavbu sklárny

Broušená váza, 1933.

a zaøizoval i interiér prodejny, ale navrhl
i sérii váz s motivy drakù èi letících jeøábù a øadu zdobených barevných skel.
Svými návrhy pøispìl také do kolekce,
vystavené v Paøíži roku 1925.
Potøeba dostateèného kapitálu pro
modernizaci budov a výroby si vynutila
pøemìnu podniku na akciovou spoleènost. Díky ní se rekonstruovaná sklárna
ve Dvorech stala s tisícem zamìstnancù
poèátkem dvacátých let nejvìtším a nej-

modernìji vybaveným skláøským podnikem v tehdejším Èeskoslovensku.
Hlavní zásluhu na tom mìl jednoznaènì
Leo Moser. Sklárna otevøela nové repre-

Synové L. Mosera – Karl, Richard, Leo a Gustav, 1902.

zentaèní prodejny v Praze a v Teplicích.
Opìt se úèastnila významných veletrhù
a svìtových výstav a všude získávala
ocenìní. A opìt dodávala exkluzivní stolní soupravy významným osobnostem –
v kvìtnu 1923 pøedal Leo Moser osobnì
ve Vatikánu poèetný soubor nápojového
skla pro papeže Pia XI. Soubory se státním znakem je také vybavena prezidentská kanceláø T. G. Masaryka.
MOSEROVÉ ODCHÁZEJÍ
Pøes tyto nesporné úspìchy se na poèátku tøicátých let objevily problémy, dané
nepøíznivým hospodáøským vývojem ve
svìtì, který vyústil do hospodáøské krize. V roce 1931
sklárna skonèila ve výrazné
finanèní ztrátì, hrozilo nebezpeèí bankrotu. Cenou za
pøežití byl odprodej èásti nemovitého majetku, propouštìní a zlevòování výroby.
To už se však dìlo bez pøítomnosti Lea Mosera, který
ukonèil své pùsobení ve
sklárnì v roce 1932. Zøejmì
k takovému rozhodnutí, vedle hospodáøských potíží podniku, pøispìly i obavy z radikalizace nacionálního hnutí a rostoucího antisemitismu
v Sudetech. Poté, co bylo zrušeno èlen-

ství ve správní radì jeho bratru Richardovi, prodali oba svùj akciový podíl
Èeské Unionbance. Poslední ze sourozencù, Gustav, firmu opustil v roce
1934.
Leo ještì pùsobil nìkolik let jako øeditel skláren v Podìbradech a v Nových
Dvorech. Krátce pøed podepsáním mnichovské dohody, v srpnu 1938, odjel do
Paøíže. Ani Francie však nebyla bezpeèným útoèištìm. Poté co byla nacistickým
Nìmeckem poražena, se ocitl v internaci
ve sbìrném táboøe. Za dramatických
okolností se mu podaøilo pøejít španìlskou hranici, dostat se do Portugalska
a v roce 1941 odplout do USA. Zemøel
v New Yorku 28. listopadu 1974 ve vìku
95 let.
Historie firmy Moser tady nekonèí.
Sklárna pøežila krizi, okupaci i nìmeckou správu, pøetrvala období znárodnìní
i socialismu a vždy dokázala poskytnout
špièkovým výtvarníkùm možnost realizovat své návrhy na tradièní vysoké
úrovni. Dnes sklárna náleží èeským soukromým majitelùm.
Historii rodiny Moserù a sklárny pøipomíná firma ve svém návštìvnickém
centru. Nachází se v nìm muzeum, jemuž vévodí velké snímky Ludwiga
a Lea Moserových. K vidìní tu jsou rodinné fotografie a ukázky výrobkù od
19. století po souèasnost; nechybí ani
výèet slavných obdivovatelù moserovského skla a filmový dokument. Fotografii Lea Mosera nalezneme i v rytecké
dílnì: je na ní sympatický a elegantní
muž s knírkem, jenž jako by pozoroval
rytce, kteøí pracují stejným zpùsobem
jako za jeho èasù. Doufejme, že tak to
ještì nìjakou dobu zùstane a že souèasné
potíže jsou jen jednou z øady krizí, které
sklárna v minulosti vždy pøekonala.

Rytecká dílna sklárny Moser, 2020. Foto Alice Marxová.

(jd, am; s použitím knihy Jana Mergla
a Lenky Pánkové Moser 1857–1997. Reprodukované fotografie jsou rovnìž pøevzaty z této publikace.)
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ŽIDÉ MEZI PRAHOU A MIKULOVEM
Pokus o souhrnné zpracování dìjin Židù v èeských zemích
Zaèátkem roku byla na nìmecký knižní
trh uvedena publikace mezinárodního
týmu historikù z Èeské republiky,
Nìmecka a USA, kteøí si vytkli za cíl
pøedložit ètenáøùm dlouho postrádanou
moderní syntézu dìjin Židù v èeských
zemích. Kniha má zanedlouho vyjít též
v anglickém originálu a následnì v èeské
a hebrejské jazykové mutaci. Jak v úvodu deklarují hlavní editoøi svazku, Kateøina Èapková a Hillel J. Kieval, kniha je
pøehledovým dílem, jež „shrnuje a místy
reviduje existující bádání“ (s. 1). Cílem
sedmi vzájemnì provázaných kapitol je
„vyprávìt a analyzovat“ židovské dìjiny
v èeských zemích jakožto integrální souèást vývoje støední Evropy a jejích obyvatel od 16. století po souèasnost. Jak
editoøi rozvádìjí, kniha zamìøuje pozornost na celé území èeských zemí a ne
pouze na Prahu, na všechny vrstvy židovského obyvatelstva a jejich každodenní život. Její zvláštností, na rozdíl od
tradièních syntéz, má být použití široké
pramenné základny (s. 2). Kniha, èi její
vìtší èást, se „dobøe ète“ a zvláštì laiètí
zájemci o dìjiny Židù v èeských zemích
ji jistì ocení. Odborná veøejnost se však
nevyhne rozpakùm.
Je jen tìžko obhajitelné, že kniha
s výše nastínìnými ambicemi neobsahuje
celkovou bibliografii, seznam použitých
pramenù nebo alespoò struèné shrnující
informace o stavu bádání k tématùm jednotlivých kapitol (èestnou výjimku pøedstavuje demografické pojednání Heleny
Klímové a Lenky Matušíkové). Vytvoøit
si na základì nìkde ménì, nìkde více
èetných poznámek pod èarou pøehled
o existující odborné literatuøe o pojednávaných tématech je pro laika nemožné.
„Zasvìcený“ ètenáø z poznámek zjistí, že
autoøi nìkterých kapitol zcela ignorují
existenci øady zásadních vìdeckých prací. Kniha v úvodu hodnotí dosavadní historiografii vìnovanou Židùm v èeských
zemích s dùrazem na její rozvoj v meziváleèném období. Nepochopitelnì struènì je zde odbyto bádání v posledních tøiceti letech, kdy výzkum dìjin zdejších
Židù zažil nebývalý rozkvìt. Pøedstavení
jeho výsledkù je vìnován jeden odstavec
(s. 11–12) zmiòující vznik nových originálních prací v Evropì, Spojených státech amerických a Izraeli, který doprovází jediná poznámka jmenující nìkolik

vybraných dìl pøedevším z pera autorù
recenzované publikace. Zcela nezmínìno
tak zùstalo množství významných pøíspìvkù èeských autorù – at’ již profesnì
spjatých s univerzitním judaistickým prostøedím, Židovským muzeem v Praze èi
dalšími pamìt’ovými institucemi v zemi.
V RANÉM NOVOVÌKU
První kapitolu Židé v èeských zemích
v raném novovìku sepsali Verena Kasper-Marienberg a Joshua Teplitsky.
V èeské historiografii se za raný novovìk
obvykle považuje období 1492–1789,
v kapitole je výklad doveden zhruba do
ètyøicátých let 18. století. Èasový a místy
i tematický pøekryv s druhou kapitolou
svìdèí o nedostatku komunikace mezi
autory. Netradièní struktura textu, demonstrující v názvech podkapitol pøihlášení se k moderním
smìrùm v historiografii,
k orientaci ètenáøe rozhodnì nepøispívá. Pomoci by mohl vìcný rejstøík, kdyby ho ovšem
kniha mìla. Originální
je výklad struktury osídlení s použitím cestopisu
z poèátku 18. století, solidnì jsou zpracovány
právní i správní dìjiny
a migrace, sporné jsou
nìkteré partie vìnované
hospodáøským dìjinám,
neúplnì a místy nepøesnì jsou pojednány
vnitropolitické dìjiny. Nezvyklé pohledy
pøinášejí podkapitoly vìnované prostorùm všednodenního a rituálního života,
kolektivní pamìti a místní identitì. Mezi
døíve zmínìné èásti, psané pravdìpodobnì pøedevším V. Kasper-Marienbergovou, je vložena podkapitola Kulturní angažmá z pera J. Teplitského. Autor
konstatuje jak oddìlení køest’anského
a židovského svìta v dílech Maharala
a Davida Ganse, tak i pøípady intelektuálních kontaktù, znaènou pozornost vìnuje židovskému knihtisku a cenzuøe
a sbìratelské èinnosti Davida Oppenheima; v rámci kapitoly ponìkud pøekvapivì probírá mesianismus, pøièemž pomíjí
jeho významné místní projevy v letech
1666–1721. Nadproporèní pozornost autor vìnuje praporu mesianisty Šeloma

Molcha, který si ale spletl s praporem nošeným v židovských prùvodech (s. 63).
V rámci kapitoly o kultuøe pojednává
(mimoøádnì struènì) i o dobovém antisemitismu, konverzích a misijním tlaku.
Nikde v textu kapitoly nejsou zmínìna
ranì novovìká obvinìní Židù z rituální
vraždy a sociální dùsledky morových
epidemií. Sporná místa, zjevné omyly
a opomenutí èi nerovnomìrné zpracování témat jsou pøímým dùsledkem ignorování èi selektivního použití stávající odborné literatury. Vynechány jsou základní
studie domácích historikù a judaistù,
snad aby zbylo místo pro zdvoøilostní citace prací zahranièních autorù.
ABSOLUTISMUS A KONTROLA
Autor druhé kapitoly Absolutismus
a kontrola Židù v èeských zemích v 18.
století, Michael L. Miller, ve svém výkladu podrobnì vylíèil vztah státu k Židùm
a promìny židovského postavení (státní
kontrola židovské populace a její dopady,
vypovìzení Židù). Srozumitelnì je podán výklad rabínské kultury
a dobových náboženských a duchovních dìjin Židù (pozornost vìnuje
šabatianismu,
frankismu a umírnìnému židovskému osvícenství). Pominuty jsou
hospodáøské a vnitropolitické dìjiny Židù,
nedostateèné je zasazení židovské tematiky do
kontextu vývoje okolní
spoleènosti. Nepodaøené je zpracování klíèového tématu josefinských reforem, pøi jejichž výkladu bylo mj. opomenuto
i zrušení židovského soudnictví. Kapitola
je poznamenána nevyváženým používáním odborné literatury a pramenù, autor
èasto cituje sám sebe (na s. 96, 98 pøímo
uvádí, že pøebírá delší pasáže ze svých
døívìjších textù). Novìjší odbornou literaturu cituje velmi selektivnì, ignorovány jsou i zásadní pøíspìvky. V partii o josefinských reformách M. L. Miller
pominul i pøedváleènou studii Ludwiga
Sigera vyzdviženou H. Kievalem v úvodu publikace (s. 7).
NEROVNÁ MOBILITA
Tøetí kapitolu, nazvanou Nerovná mobilita. Židé, stát a spoleènost v dobì plné
rozporù, 1790–1860 (z pera Hillela J. Ki-
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evala), charakterizuje koncepèní zmatek
a nesoulad jejího narativu s pøedchozí kapitolou. Zarážející je její tematická nevyváženost, silnì pragocentrický pohled
a jednostranné zamìøení na intelektuální
a kulturní dìjiny, v jejichž rámci se povrchnì probírá téma židovské emancipace. Zatímco velká pozornost je vìnována
moderním židovským školám, promìnám rabínského vzdìlávání a výchovì
žen, opominuta zùstávají všechna další
témata z právních, sociálních a hospodáøských dìjin Židù. Zcela nepøedstaven tak
napø. (s výjimkou dvou okrajových zmínek na s. 130 a 153) zùstal i tak dùležitý
dokument, jakým byl tzv. systemální patent z roku 1797, jenž na pùl století zakotvil právní postavení Židù v Èechách.
MEZI LÉTY 1861–1917
Ètvrtá kapitola, kterou její autoøi Michal
Frankl, Martina Niederhammer a Ines Koeltzsch nazvali Sporné zrovnoprávnìní:
Židé v èeských zemích mezi 1861–1917, je
ve své první èásti (s. 161–189) textem,
který nepochybnì naplòuje proklamované
cíle knihy. Autoøi zde inovativnì využívají
výsledkù èeského i zahranièního bádání
a snaží se postihnout skuteènì celé teritorium èeských zemí, byt’Slezsko zùstává
zcela stranou. Jde o kvalitní text, který postihuje širokou škálu aspektù života Židù
v èeských zemích. Druhá èást ètvrté kapitoly (s. 189–202) ovšem na postuláty celé
knihy rezignuje a v podstatì reprodukuje
dílèí výzkum spoluautorù knihy (M.
Frankla a H. J. Kievala), takže napø. podkapitola o antisemitismu pojednává rozsáhle o èeském antisemitismu, zatímco
nìmecký odbývá jedním odstavcem. Podobnì se autoøi vìnují èesko-židovské integraci, kdežto nìmecko-židovskou zcela
pøehlížejí.
NÁHLE ÈECHOSLOVÁCI
Autoøi ètvrté kapitoly sepsali také kapitolu pátou, pojmenovanou Náhle Èechoslováci. Ta je strukturována ponìkud nelogicky, když je bez zjevného dùvodu
doprostøed výkladu o identitì a loajalitì
Židù vsunuto pojednání o židovských
uprchlících ve tøicátých letech. Mnohem
zásadnìjší problém však spoèívá v tom,
že pouze konstatují rùzné zmìny, aniž by
se pokusili ètenáøi øádnì vysvìtlit jejich
pøíèiny a prùbìh. Popis rùznorodosti židovské spoleènosti se tak vyèerpává na
statistickém vyjádøení jazykových èi národnostních preferencí Židù a na výètu
politických stran, v nichž se Židé anga-

žovali. Židovskou spoleènost v èeských
zemích charakterizují jako „jednotu
v mnohosti“ (s. 230) a naprosto ignorují
velmi ostré spory mezi sionisty a stoupenci èesko-židovského hnutí. Podobnì
v pasáži o sociální péèi autoøi pouze konstatují modernizaèní zmìnu (s. 247), již
však nijak nevysvìtlují, v èem tato zmìna spoèívala. Vcelku úspìšnì naopak
ukazují promìnu židovských náboženských obcí a sekularizaci židovské spoleènosti (s. 237–250).
HOLOKAUST
Šestou kapitolu, Holokaust v Èechách
a na Moravì, zpracoval Benjamin Frommer. Zaèátek kapitoly vypadá solidnì, po
nìkolika stránkách však kvalita textu výraznì klesá. Autor se najednou vùbec neobtìžuje citovat zdroje nejen u jednotlivých tvrzení, nýbrž u celých odstavcù, ba
dokonce u celých stránek (zejm. s. 307–
309). Takový postup není na hranì, nýbrž
za hranou vìdecké etiky. Problematická
je také skuteènost, že autor pomíjí dùležité výsledky systematického bádání
(napø. práce Jörga Osterloha, Jana Dvoøáka, Heleny Petrùv) a místo toho svá
tvrzení opírá o nahodile vybrané pøíklady. B. Frommer ve svém textu zcela opomíjí „periferii“, tedy nacisty okupované
pohranièí. Jen ve dvou odstavcích charakterizuje nacistická opatøení (s. 280–281),
zato obšírnì zdùrazòuje roli „èeských“
(mínìno protektorátních) úøadù. Tyto nedostatky – ve spojení s pojmovou nepøesností – vedou až pøíliš k dezinterpretacím
a mohou navozovat dojem obecné èeské
kolaborace s nacisty pøi provádìní holokaustu.
PERIFERIE A CENTRUM
Sedmá kapitola Periferie a centrum. Židé
v èeských zemích od roku 1945 do souèasnosti z pera Kateøiny Èapkové patøí
k dobøe napsaným textùm. Problémem
zpracování „živých“ dìjin jsou odlišné
politické anamnézy a náboženské, kulturní a geografické zázemí pamìtníkù.
Autorka se s vìtšinou nástrah vyrovnala
a vytvoøila narativ, se kterým se vìtšina
ètenáøù mùže ztotožnit. Ke klíèovým tématùm patøí demografická situace a migrace Židù (s dùrazem na usazení ortodoxních rodin z Podkarpatské Rusi
v Sudetech), obnova židovských institucí, podpora vzniku Státu Izrael, Slánského proces a s ním spojená antisemitská
vlna, oživení náboženského a kulturního
života v padesátých a šedesátých letech,

šestidenní válka, invaze roku 1968 a normalizace (pozornost je vìnována mj.
emigraci mladých, akci Pavouk, pronásledování židovských disidentù a devastaci židovských památek). Pøi líèení vývoje po roce 1989 jsou mj. tematizovány
zmìny ve vedení obcí (vèetnì konfiktu
z let 2004–2005), èinnost Židovského
muzea, obnovení židovského školství,
rozšíøení alternativních náboženských
proudù a otázky identity. K problematickým místùm kapitoly patøí místy „øídké“
citace, nìkterá tvrzení se opírají pouze
o jednu vzpomínku pamìtníka. Pøi výkladu represí státu vùèi Židùm není brán
v potaz boj „vìdeckého ateismu“ vùèi jakémukoli náboženství. Nedostateènì je
pøiblížen vývoj na Moravì (zohlednìn
mohl být výzkum Blanky Soukupové).
„Neèíslovanou“ kapitolu Demografický vývoj židovského života ve vybraných
obcích v èeských zemích sepsaly archiváøky Helena Klímová a Lenka Matušíková. Kromì úvodu pøináší podrobné
údaje o osídlení a poètu Židù ve 23 obcích, z nich 12 leží v Èechách a 11 na
Moravì a ve Slezsku. Každé heslo obsahuje textovou èást a tabulku s údaji uspoøádanými do sedmi øádek podle kapitol
knihy. Vzornì zpracovaná, faktograficky
pojatá kapitola je doprovázená seznamem použitých archivních fondù a výbìrovou bibiografií zahrnující publikované
statistické prameny a historické práce
o pojednaných obcích.
***
Publikace pøedstavuje dosud nejobsáhlejší
pokus o souhrnné zpracování dìjin Židù
v èeských zemích. V úvodu vytyèené cíle
kniha naplnila jen zèásti; obsahuje kapitoly
rozdílné kvality, které – navzdory pøedsevzetím – jako celek netvoøí vzájemnì promyšlený narativ, ale soubor samostatných,
vzájemnì neprovázaných a rùznì strukturovaných pojednání. Reprezentativní shrnutí výsledkù dosavadního výzkumu pøinášejí jen nìkteré kapitoly. Selektivní
výbìr témat a pominutí øady významných
prací v nìkterých pøípadech výraznì zkreslují skuteènost a mohou vést k závažným
dezinterpretacím s politickým pøesahem.
IVETA CERMANOVÁ, ALEXANDR PUTÍK,
DANIEL BARÁNEK, odbor židovských
studií Židovského muzea v Praze
Kateøina Èapková, Hillel J. Kieval (eds.),
Zwischen Prag und Nikolsburg, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, XI,
425 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 140).

20

VÌSTNÍK 4/2020

ILANA SHMUELI

Zvolila jsem si život
Listopadové slunce mì prohmatává
zde na hoøe nad moøem
Genezaret
ocún
na kraji skály bledý
pøed silnou modøí nebe

Strom

v Galileji
voní suché trávy trpce

holé vìtve
kreslí
vlnící se
oblièej

jsem to já
kdo tu dýchá
a dívá se
bezèasý ocún
nad vodou

pøání
zbaven listù
pøed tmavou vodní
hladinou

Podíval ses na mì
a já vìdìla
je to moje tváø
už dávno ztracená
tvùj pohled a moje tváø
v tvém pohledu
Modlitba
ztracená –
a osiøelé ruce
Kdyby pøece nìkdo pøišel
a pøesnì se zeptal
na Co a Jak a
na Musí to tak být?
Kdyby pøece nìkdo pøišel
trval by na odpovìdi

Nechej mì znovu vidìt stromy
nechej mì jít pøes louky
nechej mì s trpìlivostí sledovat
tu malou skvrnku zelenì
co nám ještì zbyla
nechej mì ještì jednou
pojmenovat vìci pravými jmény
dìtskými slovy
Bez krajiny

dával by pozor
na Co a Jak
Já vím
udìlala bych co je tøeba

bez pohledu na cestì
beze dna nad polem
bez stromù v lese

Putující øádky
bez nebe
rozkládají øeè a slovo
rozkládají život
mimo prostor
mimo èas
a pøece
tamhle stojí kvìtina
ocún na jaøe
náhle kvete na podzim

mìsíc
Jít
Co po tobì chci
chci vìdìt co platí
rozpoznat v tobì své heslo
a svoji bídu

* * *
Když vyšla v roce v roce 2015 v pražském nakladatelství Fra antologie Hroby v povìtøí. Poezie Bukoviny, otevøel
se èeskému ètenáøi v mnohém pozoruhodný a souèasnì už neexistující prostor
nìmecky psaných básní, jejichž autoøi,
Židé z Bukoviny, a pøedevším z hlavního mìsta této bývalé souèásti Rakouska-Uherska Èernovic, buï zahynuli bìhem holokaustu, nebo se zachránili
v emigraci. Nìkteøí z nich, pøedevším
Paul Celan a Rose Ausländerová, ale
tøeba i u nás ménì známý Karl Emil
Franzos, se stali nedílnou souèástí nejen
nìmecké, ale i svìtové literatury.
Antologii Hroby v povìtøí uspoøádal
a pøeložil spisovatel a pøekladatel Radek
Malý. Ve stejném roce 2015, tentokrát ve
zlínském nakladatelství Pavla Jungmanna Archa, vyšel i jeho obsáhlý výbor
z básnické tvorby Paula Celana s názvem
Èerné vloèky, po Snìžném partu v uspoøádání a pøekladu Ludvíka Kundery
(Odeon 1986) druhý vážný pokus o pøevedení jazykovì i obsahovì nároèných
textù, obèas stojících na samé hranì srozumitelnosti, do èeského jazyka.
V závìru Hrobù v povìtøí najdeme tøi
básnì Ilany Shmueli (Èernovice 1924 –
Jeruzalém 2011), básníøky, která se s Paulem Celanem seznámila bìhem války
v èernovickém ghettu a jíž se podaøilo
uniknout do Palestiny. Po letech se v roce
1965 oba znovu setkali v Paøíži a jejich
vztah, k nìmuž patøí i Celanova návštìva
Izraele v roce 1969 a který ukonèila básníkova dobrovolná smrt v roce 1970, je
oboustrannì pøítomen v jejich poezii.
Ilana Shmueli napsala dvì sbírky básní:
Zwischen dem Jetzt und Jetzt (Mezi Teï
a Teï, 2007) a až posmrtnì vydanou Leben im Entwurf Gedichte aus dem Nachlass (Život v návrhu. Básnì z pozùstalosti, 2012). Radek Malý z nich pøipravil
a pøeložil výbor, který vyšel ve zlínské
Arše na podzim roku 2019 pod názvem
Zvolila jsem si život. Z této knihy jsou pøevzaty otištìné verše – básnì pøes veškerou
blízkost poezii Celanovì pùvodní a obdivuhodné.
jd
Ilana Shmueli: Zvolila jsem si život.
Z nìmèiny pøeložil Radek Malý, ilustrace Anežka Kovalová. Vydalo nakladatelství Pavel Jungmann Archa ve Zlínì
v roce 2019, 120 stran, mìkká vazba.
Kniha je doplnìna ukázkami z autorèiných memoárù a z dopisù s P. Celanem.
Doporuèená cena 249 Kè.

21

VÌSTNÍK 4/2020

IZRAEL: Volby pøebila korona
Svìtem zmítá pandemie nového koronaviru a nemoci Covid-19. Øíká se, že
po „koronì“ už nic nebude jako pøed
ní. V lecèems to mùže být pravda.
Ilustruje to také Izrael. Kdo by snad
netušil, že 2. bøezna byly v Izraeli
pøedèasné volby, už tøetí bìhem jednoho roku a takové, které mìly koneènì vést ke vzniku pevné vlády, by se
to z bìžného pohledu na web ani nedozvìdìl. I tuto událost vytìsnily
èlánky, analýzy èi úvahy na téma „korona“, tedy epidemie a obrana pøed ní.
Pokud platí, že toto téma („jsme ve
válce“, øekl premiér Netanjahu podobnì
jako tøeba francouzský prezident Macron) pomohlo oddìlit to primárnì dùležité od druhotného a ménì podstatného,
vypadalo by to zhruba následovnì: do
extraligy dùležitosti patøí pandemie a až
do druhé ligy volby a sestavování vlády
(tedy to, na co Izraelci èekají už rok).
Ale vezmìme to po øadì.
ARABOVÉ A LIEBERMAN
Co se týèe výsledkù hlasování z 2. bøezna, v zásadì se nelišily od pøedchozích –
z dubna a záøí 2019. Zatímco pøed rokem vyhrál Likud Benjamina Netanjahua o fous pøed Modrobílými Bennyho
Gance (na mandáty to vyšlo 35 : 35)
a pøed pùlrokem zase Modrobílí o fous
pøed Likudem (33 : 32), nyní Likud dosáhl zøetelnìjšího vítìzství 36 : 33.
Jenže ve všech tøech pøípadech se
ukázalo, že rozhodující není skóre vítìze, ale schopnost získat parlamentní
vìtšinu pro vládu. Loni tento cíl dvakrát nevyšel vùbec. Letos sice ano, ale
s krajnì nejistým výsledkem.
Vítìzství Likudu umožnilo Bibimu,
aby si dìlal nárok na sestavení vlády,
ale 58 hlasù pro jeho blok pravého
støedu, pravice a náboženských stran
se ukázalo jako pøíliš málo. Zvláštì
když jeho bývalý partner z vlády Avigdor Lieberman trval na tom, že se svou
stranou Izrael je náš domov (pùvodnì
„ruskou“, ale nyní pøeorientovanou na
zápas za posílení sekulárního státu) do
jedné vlády s Bibim nepùjde. Takto
získal šanci Benny Ganc. Ve volbách
byl až druhý, ale v Knesetu se teï opírá o nejtìsnìjší vìtšinu 61 ze 120 hlasù. Kingmakerem, jak øíkají Anglièa-

srovnání není bez zajímavosti, že prùbìh nákazy v Izraeli a Èesku se po
vìtšinu bøezna dosti kopíroval. Poèty
né, tedy tím, kdo umožní cestu k trùnu, nakažených stoupaly v obou zemích
se staly dvì politické síly. Zaprvé již do øádu vysokých stovek, ale bez zazmínìný Lieberman (7 mandátù) a po- znamenaných úmrtí. Až 20. bøezna se
tom blok arabských stran s 15 mandá- na svìtovém žebøíèku Izrael od Èeska
ty (ve volbách byl tøetí na pásce). Tak- odpojil, když na Covid-19 zemøel prvto – s pomocí oportunisty Liebermana, ní Izraelec. Ale to nic nemìní na celarabských hlasù a zbytkù levice (7 po- kovém trendu, že Izrael patøí v této
slancù, ale pro úèast ve vládì jich bylo pandemii mezi zemì velmi pøísné, ale
jen 6) – získal Ganc povìøení prezi- též úspìšné.
denta k sestavení vlády. Ale pozor.
Je pøísnìjší než Èesko napøíklad
Tato vláda se sice mùže opírat o vìtši- v tom, že základní obchody jsou sice
nu 61 hlasù, ale je menšinová, nebot’ bìhem karantény otevøené, ale spoléarabské strany do ní nevstoupí (splnily há se spíše na rozvážku než na osobní
si jen cíl, aby další vládu nevedl Ne- nákupy. Více se využívají digitální
tanjahu).
technologie vèetnì aplikací v mobilech témìø èínského typu –
upozorní, zda je nablízku
nìkdo, kdo má být v karanténì. A sám premiér Netanjahu vyzýval obèany, aby
se místo podáním ruky
zdravili hinduistickým gestem namasté (lehká úklona
nad sepjatýma rukama).
A protože to pøedvedl do
kamery, stal se z toho zábìru hit internetu na IndicPremiér Netanjahu zdraví hinduistickým pozdravem „namasté“.
kém poloostrovì.
Vznikala tak vláda, která se opírala
Ale teï vážnìji. Fakt, že pandemie
o vìtšinu jednoho hlasu a natolik rùz- pomáhá oddìlit to podstatné od drunorodé pilíøe, jako je Lieberman (své- hotného, je možné doložit øadou drobho èasu navrhoval výmìnu blokù osad nìjších postøehù. Ve Svaté zemi tøeba
na teritoriích za ryze arabské oblasti izraelsko-palestinskou spoluprací.
v Izraeli) a arabské strany. Na trvanli- Noa Landauová v Ha’arecu píše: „Je
vost takové vlády by soudný èlovìk to vzácný krok. Zástupci Izraele a Paasi výplatu nevsadil. I proto se na po- lestinské samosprávy koordinují své
slední chvíli, 29. bøezna, Bibi a Ganc postupy a vymìòují si informace.“
dohodli na „vládì národní jednoty V praxi to znamená školení palestinv dobì ohrožení“.
ského personálu èi analýzy jejich
vzorkù v izraelských nemocnicích. To
ZÁZRAK SPOLUPRÁCE
chválí i americký list The Christian
Tím se blížíme k zásadnìjšímu dìní. Science Monitor.
Už na prùbìhu voleb se podepsaly poAdam Rasgon v Times of Israel
èátky epidemie. Jak píší Times of Israel, upozoròuje na to, že pøi karanténním
volili i lidé v domácí karanténì. Museli uzavøení Západního bøehu budou
pøijít s maskami, nesmìl je provázet ni- moci palestinští pendleøi poprvé nockdo, kdo v karanténì není, a cestou se lehovat v Izraeli. Tedy ti, kteøí jsou
nesmìli nikde zastavit. Ve volební míst- dùležití pro „esenciální sektory“
nosti si masku sundali pro ovìøení to- (zdravotnictví, zemìdìlství, stavebtožnosti, pak dostali dezinfekèní gel, nictví, peèovatelství) a dohodnou si to
novou masku a rukavice, v nich hodili se zamìstnavateli. To jsou detaily, ktelístek – a pøes to vše nìkde úøedníci od- ré do svìtových agentur asi nepronikmítali jejich hlasy seèíst.
nou. Ale na místì samotném znameInu, emoce i panika provázejí epi- nají prolomení dávných stereotypù.
demie všude na svìtì. Pøitom pro
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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POSLEDNÍ PALÁC ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Pøipomínáme si nedožité pìtaosmdesátiny
historika Jiøího Fiedlera (1935–2014). Je
autorem dodnes nepøekonané místopisné
publikace o židovských památkách, upozoròuje web Hanácký Jeruzalém.cz (3. 3.).
!! „Má babièka vyprávìla, jak tehdy ve
Zbraslavicích u Kutné Hory antisemitismus nanejvýš vypadal. Chodila do židovské školy a dìti na nì pokøikovaly: Žide,
Žide, hov*o ti zbyde. A oni zas na nì:
Køest’ane, Køest’ane, hov*o ti zùstane.
A tím na té vesnici celý antisemitismus
taky konèil,“ vzpomíná v rozhovoru pro
ÈRo Plus Tomáš Töpfer (8. 3.). !! „Pro
sebe? Já nic mimoøádného nechystám. Já
už ani tu vodku nepiju... Ne, poèkejte, samozøejmì že je to vážná situace, ale dùležité je, tak jako vždycky, aby se èlovìk nechoval jako prase: a to nemyslím jenom

mytí rukou. A kdo se tak nechoval dosud,
tak ten ví, co zhruba má dìlat. Kdo se jako
prase choval, ten se tak bude chovat dál,
s tím se toho moc nenadìlá. Já vím, že to
možná trochu zlehèuju, však mi øíkala vèera jedna novináøka, jestli to není tím, že
jsem už starej,“ reagoval v rozhovoru
s J. Peòásem psychiatr Radkin Honzák na
otázku, zda chystá osobní protikoronavirová opatøení. (Týdeník Echo, 19. 3.) !!
Skok sem, skok tam je ètivou sondou do
jednoho osobního svìta a vyprávìní pøedstavuje ucelenìjší pohled na svìt, než naznaèuje podtitul. Vynoøuje se tak pøed
námi napøíklad spisovatel-ruralista Josef
Knap (1900–1973) a figuruje zde rovnìž
Olga Hostovská, dcera známého spisovatele Egona Hostovského (1908–1973).
„K Hostovskému ho to táhlo od dìtství asi
podvìdomì,“ píše Èepelka sám o sobì,
„kvùli jeho zranitelnosti a kvùli prožitku
køivdy, vnitønì snad pøiznané, které se na
svých blízkých dopustil v mládí. V mládí,
ano, vždyt’od své rodiny odešel, když mu
bylo jedenatøicet. Tøebaže kvùli zøejmému

ohrožení života. Úspìšný Žid by zcela jistì
skonèil v koncentráku v plynové komoøe,
ostatnì jako všichni jeho sourozenci a pøíbuzní. Ale odejít od prvorozené jediné
dcerky teprve tøíleté a rozvést se s manželkou, byt’ proto, aby ji ochránil, a odejít
hlavnì se slibem, at’už vysloveným, nebo
jen tiše pøedpokládaným, že bude-li jim
osud pøíznivý, až válka
a nebezpeèí pominou,
vrátí se k nim obìma,
a pak pøijet ze zámoøí
s jinou manželkou a jinou dcerou, to muselo
vyrýt velký šrám do
jeho sebejistoty. A co
teprve do ublížených,
tak dlouho se živících
oprávnìnými nadìjemi.
Aniž ho máme právo
soudit. Nejde o soud,
nýbrž pochopení....“. Málokterá z nových
knih stojí za pøeètení více. Miloò Èepelka:
Skok sem, skok tam: (pøíbìhy, glosy, poznámky, polemiky, úvahy) 2017–2019. (Literárky.cz, 22. 3.) !! Patnáct let po dokonèení obrazu Frankfurtský pøístav bylo
Kirchnerovo dílo prohlášeno nacisty za
„zvrhlé umìní“. 639 jeho obrazù zmizelo
z muzeí, buï je prodali do ciziny, nebo je
spálili. Nástìnné fresky v sanatoriu byly
znièené a místo bylo prohlášeno za „doupì
Židù“. Vlaky se mìly
brzy rozjet do deportaèních a vyhlazovacích
táborù. V roce 1938 si
Ernst Ludwig Kirchner
vzal život. Jeho vnitøní
svìt definitivnì vykolejil, stejnì jako celé
Nìmecko. Frankfurtský
pøístav zùstane už navždy probuzenou noèní mùrou, pøedtuchou
zhroucení národního
státu. Kirchnerùv krvavý karneval je zrcadlem
násilné historie Nìmecka, od soumraku Pruska až po nástup nacistù. (Scéna.cz, 22. 3.) !!Aktuální vydání
magazínu Šalom alejchem upozoròuje na
význam vatikánských archivù pro svìtovou židovskou komunitu. Papež František
rozhodl, že od 2. bøezna zpøístupní tajné
vatikánské archivy z druhé svìtové války.

K jejich otevøení léta vyzýval izraelský památník holokaustu Jad vašem a zprávu pøivítalo také izraelské ministerstvo zahranièí
èi Americký židovský výbor. Pius XII.
podle židovských organizací selhal za války jako morální autorita, protože veøejnì
neodsoudil vyvražïování Židù. Vatikán ho
naopak oznaèuje za zachránce nìkolika tisíc židovských obyvatel. Spoléhá na to, že
nezaujatý vìdecký výzkum jeho archivu to
potvrdí. (ÈRo-region.cz, 22. 3.) !! Norman Eisen, autor v èeském pøekladu Sáry Foitové nedávno vydané
knihy Poslední palác,
vypráví minulost skrze
dùm: pražskou rezidenci vybudovanou
kdysi uhelným a finanèním magnátem Ottou Petschkem, která se
po druhé svìtové válce
stala soukromou rezidencí velvyslancù Spojených státù amerických. Sám Eisen v ní
coby ambasador USA bydlel v letech
2011–2014. Dùm mu, tak jako mnohým
pøed ním i po nìm, uèaroval, výsledkem je
tedy kniha plná fascinace a zároveò netriviálnì podaného dìjinného poznání. Své
„dìjiny domu“ napsal Eisen žánrovì mezi
historiografií a beletrií. Je-li nucen volit,
píše beletrii, zároveò však jeho kniha stojí
na solidním pùdorysu tøíletého archivního
studia, desítek rozhovorù a kontextových
znalostí z více oborù. Se spolehlivými znalostmi v zádech a chutí
i schopností sytì vyprávìt Norman Eisen napsal dobrou knihu, která
kromì jiných svých
kvalit dìlá èest Praze.
Klidnì by za ni mohl
dostat metál. (Aktuálnì.cz, 23. 3.) !! Sigmund Freud se v novém
seriálu na Netflixu stává
lovcem sériového vraha. V poèinu populární
streamingové služby
nazvaném prostì Freud
slavný psychoanalytik
spojí síly s policií, aby jí pomohl dopadnout šílence, který øádí v ulicích Vídnì
19. století. Nìmecká krimisérie kromì zajímavého námìtu mezinárodnímu publiku
pøináší také objev v podobì fešného rakouského herce Roberta Finstera. (G.cz,
24 .3)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

vozovat jen privátní praxi (já sama patøím od
roku 1946 k jeho prvním pacientùm).
V roce 1949 získal Epstein svùj akadePøed 130 lety, 1. dubna 1890, se v Plzni mický titul zpìt a stal se primáøem dìtskonarodil BERTHOLD EPSTEIN. V rodném kojeneckého oddìlení v Nemocnici Na Bumìstì absolvoval gymnázium, poté studo- lovce, kde pùsobil aktivnì až do své smrti.
Zemøel pøímo v neval medicínu na
mocnici na infarkt myNìmecké univerzitì
okardu 9. èervna 1962.
v Praze. Uèil se
Nikdy, ani za kritica praktikoval na nìkých dob, se nepøestal
mecké dìtské klinice
hlásit ke svému židovu svého strýce, výství. Je pochován na
znamného pediatra
Vinohradském høbitoprof. Aloise Epsteina
vì ve Strašnicích.
a jeho žákù. Zaèátkem
Prof. B. Epstein
dvacátých let se oženil
uveøejnil na sto prací
se svou plzeòskou láso rùzných otázkách
kou Otylií Ecksteinopediatrie, vìnoval se
vou, roku 1922 se jim
pøedevším dìtské tunarodil jediný syn
berkulóze: stanovil inFrantišek.
kubaèní dobu této neV roce 1932 se stal
moci, soustøedil se na
nástupcem prof. Fiprevenci, jako první
schla coby vedoucí
Berthold Epstein. Foto archiv.
v republice oèkoval
II. nìmecké dìtské
kliniky v Praze, roku 1937 získal øádnou dìti proti tuberkulóze.
VÌRA TRNKOVÁ
profesuru. Zaèátkem roku 1939 byl z rasových dùvodù propuštìn, pokusil se vycestovat do Anglie, manželka však nedostala Pøed 140 lety, 21. dubna 1880, se v Kolínì
vízum. Do bezpeèí se podaøilo poslat ales- narodil spisovatel, dramatik, diplomat a grapoò syna, který odjel s posledním Winto- folog ROBERT SAUDEK. Narodil se v židovské obchodnické rodinì, od mládí se zajímal
novým transportem do Londýna.
Roku 1940 využil B. Epstein pozvání o grafologii, již studoval v korespondenèním
z Norska a odjel do Osla, kde se mìl stát kurzu u známého nìmeckého odborníka Hanøeditelem Univerzitní dìtské kliniky. Nor- se Busse. Studoval na univerzitách v Praze,
sko však bylo tøi týdny po jeho pøíjezdu v Lipsku a na Sorbonnì v Paøíži, vydìlával
obsazeno nacisty. Epstein mohl nìjakou si psaním divadobu pracovat v týmu na výzkum tuberku- delních her, esejù
lózy. V roce 1942 byl zatèen a po krátkém a románù. Bìhem
pobytu v norském koncentraèním táboøe 1. svìtové války
byli manželé Epsteinovi deportováni do žil v Haagu, vìOsvìtimi, Otylii poslali hned po pøíjezdu noval se pøekladùm (umìl nìdo plynové komory.
Epstein krátce pùsobil jako lékaø v tábo- mecky, anglicky,
øe Osvìtim III-Monowitz, roku 1943 si ho francouzsky, nivyžádal Mengele pro práci v tzv. cikán- zozemsky), údajském táboøe. V nìm se kromì dalších cho- nì vedl zpravorob objevila u dìtí noma, druh bakteriální dajskou agenturu.
infekce do té doby v Evropì témìø nezná- V letech 1921–1924 byl èeským diplomamý. Prof. Epstein spolu s dalším povola- tem v Berlínì a v Haagu a dopisovatelem lisným expertem, pražským kožním lékaøem tu Prager Presse, založil nizozemskou gradr. Rudolfem Weisskopfem (pozdìji Vít- fologickou spoleènost. Od roku 1924 až do
kem), nomu zkoumali, dokonce se jim po- smrti (15. dubna 1935) žil v Londýnì. Zalodaøilo nìkolik pacientù léèit. Poté Menge- žil si grafologickou praxi, byl v kontaktu
le výzkum zastavil – výsledky jejich práce s nejvìtšími grafologickými kapacitami své
hodlal použít pro svou habilitaci, na léèbì doby, publikoval (v nìkolika jazycích) èasopisecky a knižnì, pøednášel pro BBC. Je ausamotné mu nezáleželo.
Po osvobození Osvìtimi se Epstein pøidal torem øady publikací o grafologii, zabýval se
ke Svobodovì armádì a jako vojenský lékaø jí z psychologického, ale i kriminologického
se s ní vrátil do Prahy. Tam už byla mezitím aspektu. Jeho Vìdecká grafologie: Psychojeho nìmecká klinika rozpuštìna a v rámci logie písma (Psychology of Handwriting)
protinìmeckých nálad mu èeskoslovenské z roku 1925 vychází dodnes a stala klasic(am)
úøady neuznaly profesorský titul. Smìl pro- kou prací o tématu.

ARNE LAURIN
A JEHO SVÌT
(dokonèení ze str. 13)
Velkou èást tvoøily výstøižky z ès. vládních a vojenských periodik ve Francii
a Británii. Laurin dodal rozsáhlému archivu (èítajícímu miliony položek) koncepci a vytváøel k nìmu katalogy.
Od roku 1944 trpìl stále víc zdravotními potížemi, které byly diagnostikovány
jako rakovina plic. Ani v dobì nemoci ho
neopustili staøí literátští známí: pøedevším
lékaø Josef Wiener, døíve pøispìvatel Tribuny a Lidových novin, kde publikoval
pod pseudonymem Alcantara. Arne Laurin zemøel 18. února 1945. Monografie
zpøístupòuje nìkolik nekrologù a popisuje, jak nešt’astnì dožila Olga Laurinová.
POKUS O PORTRÉT
V pøedmluvì autoøi uvádìjí: „Rozhodnutí
nahradit zapomnìní, resp. klišé a rozptýlenost širokým zhodnocením a zviditelnìním dostupných dokumentù a ve výsledku
i celistvìjším, podrobnìjším portrétem
není nakroèením k vykladaèské suverenitì.“ Portrét se díky absenci „vykladaèské
suverenity“ neète úplnì lehce: autoøi, Michal Topor a Daniel Øehák, nesledují Laurinùv život jako pøíbìh, fakta nekladou do
širších dobových souvislostí, ètenáø nenalezne srovnání s jinými prvorepublikovými listy (nabízí se Prager Tagblatt), ani –
napøíklad v pøedmluvì èi doslovu – dùkladnìjší celkovou charakteristiku samotného Prager Presse a (vyjma nekrologù)
paradoxnì ani Arneho Laurina. Ètenáøe
vedou k tomu, aby se o takový portrét (lidský i profesionální) pokusil sám: pøedkládají stovky struènì okomentovaných údajù, získaných peèlivým a úctyhodným
studiem v archivních pramenech, zvláštì
v korespondenci. Èetné nìmecky psané citace nejsou pøeloženy. Pøekoná-li však èlovìk urèitou ètenáøskou nevstøícnost, otevøe
se mu skrze výsek celku spjatý s Arnem
Laurinem pozoruhodný pohled do chodu
redakcí listù Tribuna a Prager Presse, historického vývoje s nimi spjatého a vývoje
vztahù mezi rùznì orientovanými skupinami první republiky.
ALICE MARXOVÁ
Michal Topor, Daniel Øehák: Arne Laurin
(1889–1945). Portrét novináøe; Michal
Topor (ed.): Dopisy. Arne Laurin (1889–
1945). Vydal Institut pro studium literatury v Praze r. 2019, 632 a 856 stran.
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stavení bylo tak výjimeèné, že po nìm dokonce pojmenovali zmrzlinu (ice cream
Cohens), kterou poulièní prodavaèi prodáHistorie novin The Forward v newyorské Eldridge Synagogue
vali fanouškùm na známém stadionu Polo
The Jewish Daily Forward (v jidiš fotografie a vzpomínky periodikum publi- Grounds.
Návštìvník se také dozví, jak v minulosti
Forwerts) byl založen v roce 1897 ve ètvrti kovalo. V dobì suezské krize noviny inforLower East Side v New Yorku a sehrál dùle- movaly o schùzce Eleanor Rooseveltové novinové fotografie vznikaly. Jednak autors Goldou Meirovou, izra- sky: do redakce je èasto zasílali sami ètenážitou roli nejen v pøibližoelskou ministryní zahra- øi, které v jejich ètvrti nìco zaujalo a chtìli
vání amerického židovnièních vìcí (vèetnì se o to podìlit, a jednak technicky. Kurátoøi
ského života širokému
snímku z jejich setkání na zjistili, že kovové destièky, které byly až do
množství ètenáøù a zobrapùdì OSN v roce 1956). šedesátých let 20. století používány k tištìní
zování života Židù v rùzO ètyøi roky pozdìji se na fotografií, jsou zajímavým a krásným artených èástech svìta, ale
hlavní stranì novin obje- faktem, a tak je vystavili. K vidìní jsou i tistaké v prosazování práv
vila fotografie rodiny ky vytvoøené speciálnì pro výstavu a origipracujících, informování
Kennedyových, pøièemž nály vybraných úvodních stran novin,
o kulturních, sociálních
se redakce v úvodním vèetnì množství výstøižkù.
a politických problémech
Výstava pøiblížila také nìkolik význaèèlánku zamìøila zejména
a v neposlední øadì
na prezidentùv politický ných jmen s tímto periodikem spjatých.
v podpoøe jidiš literatury.
Kromì zakladatele a šéfredaktora Abrahaprogram.
Forward byl rovnìž dùleNa konci 19. století ma „Abe“ Cahana a spisovatele Isaaca
žitým zdrojem informací
a v poèátcích století 20. se Bashevise Singera, jehož známý román
v dobì holokaustu, kdy
Zde dlouhá léta sídlila redakce Forwardu.
Druhé avenue na Lower Rodina Moskatova vycházel v roce 1945
zpravoval amerického
ètenáøe o tom, co se dìje v Evropì. V dobì East Side pøezdívalo Broadway židovských pùvodnì na pokraèování právì na stránkách Forwardu, to byl
své nejvìtší popularity mìl tento deník do- divadel. Existovala tu
ilustrátor Max Fleischer.
konce vyšší náklad než The New York Times. spousta jidiš divadel, liteAnimované filmy, které
Roku 1990 zaèala vycházet i anglická edice, rárních kabaretù èi hujeho Fleischer Studios od
zatímco ta jidiš pøešla z denního formátu na debních spoleèností, které
zaèátku 20. let produkoètrnáctideník a poté na mìsíèník; od roku uvádìly divadelní hry,
valo, se proslavily po ce2019 jsou anglická i jidiš edice dostupné muzikály, operety, avantlém svìtì, at’je to Pepek
gardní experimentální
pouze on-line.
námoøník, Superman
Výstava nazvaná Pressed: Images from performance i filmy.
nebo Betty Boop (ta mìla
the Jewish Daily Forward (Vytištìno: Sním- Nìkteré z hvìzd (Molly
být karikaturou taneèniky z Jewish Daily Forward) probíhá do po- Piconová, Paul Muni
ce jazzového vìku a stala
loviny dubna v muzeu, jež sídlí v synagoze nebo Edward G. Robinse posléze jednou z nejna Eldridge Street v srdci newyorského Chi- son) se odsud pozdìji doznámìjších postav konatownu. Soustøeïuje se pøedevším na to, staly až na Broadway, èi
miksové historie vùbec).
jak noviny využívaly fotografie, a její autoøi dokonce do Hollywoodu.
Fleischerùv ponìkud urji rozdìlili do nìkolika tematických èástí: so- O tom všem Forward in… a hvìzda jidiš divadla Molly Picon.
bánní styl nazývaný
formoval.
ciální právo, politika, divadlo a sport.
Další (nejprve ponìkud rozpaèitou) rub- „newyorský“ (realistický New York se èasForward byl socialistickým deníkem,
rikou byl sport. Redakce to objevoval na pozadí obrázkù) jej odlišokterý èasto pøinášel inforpùvodnì pøinášela pouze val od líbivých figurek produkovaných stumace o stávkách, demonzprávy o rybaøení a ša- diem Walta Disneyho. Fleischerovy
stracích a lokálních socichových soubojích, až nezamìnitelné komiksy ètenáøi Forwardu
álních problémech (napø.
pozdìji, ve 20. letech, milovali.
fronty na macesy krátce
Forward mìl vlastní desetipatrovou art
ètenáøi dostali to, po èem
po krachu na newyorské
již dlouho toužili: èlánky deco budovu na prestižní adrese 175 East
burze v roce 1929). Polio novinkách na poli toho Broadway, kde redakce sídlila od roku
ticky byla redakce blízko
vùbec nejvíce americké- 1912 až do roku 1974. Na domì lze spatøit
reformním demokratùm
ho sportu – baseballu. spoustu zajímavých plastik, jako napø. soua podporovala sionisticBaseball byl totiž pova- soší zobrazující poslíèky novin. Jidiš psaný
kou Izraelskou stranu
žován mnoha novými titul periodika ve štítu budovy a v latince na
práce, která konvenovala
imigranty za prostøedek, jižní stranì fasády jsou stále zdaleka vidisocialistickým ideálùm
jak se co nejrychleji telné, samotný dùm však byl v devadesáredakce. Fotografie byly
„amerikanizovat“. Na tých letech zmìnìn na rezidenèní. Na adrevynikajícím prostøedkem,
Baseballová hvìzda Andy Cohen…
výstavì je mj. k vidìní se www.eldridgestreet.org lze zhlédnout
jak politické zájmy sdìlit
ètenáøùm. V roce 1934 se tak mohl ètenáø reprodukce fotografie legendárního base- krátký dokument o výstavì; adresa Fornapø. dozvìdìt o životì anarchistky, aktivist- ballového hráèe newyorských Giants An- wardu zní www.forward.com.
Text a foto MONIKA HANKOVÁ, New York
ky a spisovatelky Emmy Goldmanové, jejíž dyho Cohena z roku 1928. Cohenovo po-
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Bedøich Frída
VEDLE SEBE
ŠLI JSME DÁVNOU POUTÍ…
Vzpomínky ze života dvou bratøí
! Svazek pøináší první úplnou edici Pamìtí pøekladatele, prozaika a divadelního
kritika Bedøicha Frídy, v nichž autor vzpomíná pøedevším na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídùv text,
dosud dostupný pouze v rukopise, pøináší
množství nových, biograficky a historicky
cenných informací o životì a díle pøedního básníka lumírovské generace, zejména
o období jeho dìtství a mládí, o jeho manželství a o nìkolikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje nìkteré ustálené soudy o básníkovì životì
a jeho literární èinnosti. Frídovy Pamìti
jsou doplnìny nìkolika drobnìjšími, èasopisecky otištìnými a dnes vìtšinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od
Frídy, tak od samotného Vrchlického.
V závìru je uveøejnìna zpráva MUDr. Pelnáøe o prùbìhu Vrchlického nemoci. Kniha
je vybavena úvodní studií od Jiøího Hubáèka a rozsáhlými komentáøi, které pøipomínají málo známé a èasto opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického
osobnosti a tvorbì.
Vydala Univerzita Karlova roku 2016.
272 stran; cena po slevì 220 Kè (lze objednat pøes www.kosmas.cz).
Josef Èermák
I DO DALEKA VEDE CESTA…
! Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Èermáka
(1928–2020), literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, pøekladatele a editora, specialisty na dílo Franze
Kafky. Tyto studie zachycují autorovo celoživotní dílo (nejstarší z nich je z roku 1949,
nejmladší z roku 2015) a jsou èlenìny do tøí
velkých okruhù pøedstavujících hlavní pole
autorova zájmu. První oddíl je vìnován studiím ze svìtové literatury a komparatistiky
a obsahuje vedle textù zamìøených na komparatistickou analýzu textù z francouzské
a nìmecké literatury též syntetickou studii
o fenoménu tzv. èerného románu a vzpomínky na Václava Èerného, dokumentující
mj. vývoj literární komparatistiky v Èeskoslovensku. Druhý okruh textù je vìnován
èesko-nìmeckým kulturním vztahùm se
zvláštním dùrazem na pražskou nìmeckožidovskou literaturu. Koneènì oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Èermák vìnoval nejvíce, totiž životem
a dílem Franze Kafky a jeho èeskou a svìtovou recepcí.
Vydala Univerzita Karlova roku 2017.
576 stran, cena po slevì 352 Kè (lze objednat pøes www.kosmas.cz).

KULTURNÍ
POØADY

Stejnì jako divadla, výstavní a koncertní
sínì jsou sice knihkupectví uzavøena,
nicménì starší i nové tituly lze stále objednávat (navíc s doèasnými slevami)
pøes internetové knihkupectví Kosmas èi
e-shopy nakladatelství; knihy si lze nechat zaslat poštou nebo si je vyzvednout
v nìkterých prodejnách èi v redakcích.

Jaromír Hanák
STOPY TEXTILNÍCH MAGNÁTÙ
V BRNÌ
! Autorský tým složený z odborníkù pùsobících ve vilách zmínìných velkopodnikatelù vedl emeritní historik vily LöwBeer Jaromír Hanák. Zdaøilou grafickou
podobu knihy vytvoøila Veronika Bracková se svými spolupracovníky. Souèasnou
podobu jihomoravské metropole ve druhé
polovinì 19. století a první polovinì století 20. zcela zásadnì ovlivnil nástup a rozvoj textilního prùmyslu. Mezi brnìnskými
nìmeckými podnikateli židovského pùvodu vynikali zejména èlenové rodin LöwBeer, Stiassni a Tugendhat.
Kolektiv autorù se snažil postihnout dochované, ale i nedochované stopy pùsobení tìchto rodin. K nepøehlédnutelným stopám patøí tøi slavné, památkovì obnovené
a veøejnosti pøístupné rodinné domy – vila
Löw-Beer, vila Stiassni a vila Tugendhat.
Nejsou to nicménì jen tyto krásné domy,
které nám textilní magnáty pøipomínají,
ale také mnohé èinžovní domy, tovární budovy, dìlnické kolonie èi nìkteré veøejné
stavby. Více než 80 hesel pøedstavuje životní osudy nìkterých textilních magnátù
z rodin Löw-Beer, Stiassni a Tugendhat,
dále architekty, se kterými spolupracovali,
a pochopitelnì také stavby, které jsou se
jmény tìchto rodin spjaty. Textová hesla
doplòují obrazové a mapové materiály.
Vydalo Muzeum Brnìnska roku 2017.
131 stran, cena po slevì 269 Kè (lze objednat pøes www.cupress.cuni.cz).

Leonard Cohen
OBLÍBENÁ HRA
! Leonarda Cohena zná celý svìt pøedevším
jako hudebníka a zpìváka; ménì se ví, že kanadský písnièkáø mìl pùvodnì literární ambice. Právì o tom vypráví jeho prvotina z roku
1963 – silnì autobiografický román Oblíbená hra, po nìmž Cohen o tøi roky pozdìji vydal už jen knihu Nádherní poražení a svou
romanopiseckou dráhu uzavøel. Oblíbená
hra je barevnou mozaikou sestávající z drobných epizod, které pojednávají o dospívání
a raném mužném vìku bohatého židovského
mladíka z Montrealu jménem Breavman.
Vzpomínky z dìtství se prolínají s rozhovory
s protagonistovou dívkou Shell, s líèením
jeho vztahu s dlouholetým kamarádem
Krantzem èi matematickým maniakem a božím prost’áèkem Martinem. Aè mu všichni
slouží jako inspirace na cestì k umìní, na to,
aby se stal umìlcem, je musí nakonec opustit
a vyrazit do svìta na vlastní pìst.
Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2020 (2.
vydání). Z angliètiny pøeložil Tomáš
Hrách. 285 stran, 238 Kè (lze objednat
pøes www.kosmas.cz).

Amos Oz
ÈERNÁ SKØÍÒKA
! Sociolog Alexander Gideon a jeho bývalá
žena Ilana zaèínají s odstupem sedmi let luštit obsah „èerné skøíòky“ svého rozpadlého
manželství. Chtìjí zjistit, proè ztroskotal jejich kdysi vášnivý, ale nevyrovnaný vztah.
Nìkolikamìsíèní výmìna dopisù, telegramù
a dalších zpráv, do níž se postupnì zapojuje
i Ilanin druhý muž, rebelantský syn nebo
Alexandrùv advokát, ètenáøe krok za krokem vtahuje do jejich stále ostøejší konfrontace. Všechny protagonisty sice pojí
silné citové pouto, ale pøesto nejsou schopni
pøekonat bariéru zaujatosti a nesmiøitelnosti.
A týká se to i jejich politických a náboženských postojù, skrze nìž Amos Oz pøináší
výpovìï o rozporuplné tváøi moderní izraelské spoleènosti. Jeho román vyvolal záhy po
svém vydání znaèný ohlas, byl pøeložen do
jedenácti svìtových jazykù a vyznamenán
mj. francouzskou cenou Femina.
Vydalo nakl. Paseka v Praze roku 2020
(2. vydání). Z hebrejštiny pøeložila Jiøina
Šedinová. 280 stran, cena po slevì 247 Kè
(lze objednat pøes www.paseka.cz).
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Uèení v dobì, kdy se ve škole neuèí:
Matematika, chemie, židovská výchova,
cizí jazyky, pøedšábesové vaøení, dobrovolnické aktivity, douèování mladších spolužákù, videokonference atd., samozøejmì
èeský jazyk, dìjepis… Všechny tyto pøedmìty a další se snažíme vyuèovat, navzdory tomu, že s žáky nemùžeme navázat bezprostøední kontakt. Uèitel se v této situaci
stává skuteènì prùvodcem – tím, kdo vybírá uèivo, doporuèuje materiál k samostudiu, vytváøí testové úlohy.
Díky zkušenostem s lauderovskou e-školou uèitelé plynule zaøadili do týdenního
programu tzv. zoom meeting, setkání se
studenty v reálném èase, ve virtuální uèebnì. Tento prostor slouží k vysvìtlení látky,
k diskusi i ke sdílení zkušeností nejen s výukou. Obtížná je situace pro maturanty
a pro žáky, kteøí se pøipravují na pøijímací
zkoušky na støední školu. Nicménì i oni se
uèí èasu využít a pøipravovat se, jak nejlépe
dovedou. Všichni v dané chvíli hledáme
optimální zpùsob i frekvenci výuky.
! Zápùjèka tabletù: Ve škole si lze zapùjèit tablety, pøípadnì sluchátka apod.
Kontakt: klara.kubenova@lauder.cz.
! Purim: V rámci plnìní purimové micvy
matanot la-evjonim (dary potøebným)
jsme letos ve škole vyhlásili sbírku s chytlavým názvem „Daruj spoïáry“. Pøi této
aktivitì studenti 6. Z a 1. O seznamovali
ostatní žáky a studenty s problémem nedostatku spodního prádla v charitách starajících se o lidi bez domova. Studenti celé
školy pak následnì nosili do školy nové
dámské i pánské spodní prádlo, které škola po Purimu odevzdala po pøedchozí domluvì Armádì spásy.
ip
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

INFO NADACE J&T
! Nadace J&T pøipravila grant pro rodiny

s dìtmi v Èesku i na Slovensku, kterým
v souvislosti s opatøením vlády v dùsledku
hrozby nákazou Covid-19 významnou mìrou
klesly pøíjmy. Doba trvání grantu: 20. 3.–20.
5. 2020, nebo do vyèerpání rozpoètu. Cílovou
skupinou jsou rodiny s dìtmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ÈR, jejichž celkový
mìsíèní pøíjem nepøekroèí v dobì mimoøádných opatøení èástku 20 000 Kè. Jedná se
o jednorázový pøíspìvek do maximální výše
15 000 Kè, který bude poskytnut na pomoc
s úhradou nájmu, popøípadì splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v souèasnosti
bydlí. O podmínkách grantu se doètete na
stránkách nadace: www.nadacejt.cz.

v následujících dnech nakoupit macesy
a macesovou mouèku (60 Kè za balíèek):
1.–2. 4.: 10.00 – 18.00; 3. 4.: 10.00–15.00; 6.
4.–7. 4.: 10.00–18.00; 8. 4.: 10.00–15.00;
14. 4.: 12.00–18.00; 17. 4.: 10.00–15.00.

SOCIÁLNÍ ODDÌLENÍ ŽOP
! Sociální oddìlení ŽOP funguje každý
den na telefonu 222 310 951 od 8 do 16 hodin a na telefonu 224 800 822 od 8 do 14
hodin, e-mail: socialni@kehilaprag.cz. Na
tìchto èíslech získáte dùležité informace
o sociálních službách ŽOP a o tom, jak
získat pomoc v souèasné situaci. Naše kolegynì pravidelnì oslovují všechny seniory a nabízejí telefonickou podporu. Pokud
si budete chtít s nìkým popovídat nebo se
na nìco zeptat, zavolejte. Zavolejte nám
také v pøípadì, že znáte nìkoho, kdo se
nachází v obtížné situaci, naše sociální
pracovnice a psychoterapeuti se s ním
spojí. Nejsme na to sami, máme za sebou
velké množství dobrovolníkù, kteøí nám
pomáhají a kterým moc dìkujeme.
Ing. Jana Wichsová

ON-LINE MODLITBA
! Pražský rabinát poøádá spoleèné virtuální modlitby, a to na následujících odkazech:
mincha, žalmy, maariv: nedìle–ètvrtek
v 19.00 na https://zoom.us/j/877891782.
Mincha, žalmy, kabalat šabat: pátek
v 18.30 na https://zoom.us/j/872694949.
Havdala: sobota 15 minut po skonèení šábesu na https://zoom.us/j/476332307.
! Ve støedu 8. 4. na erev Pesach se sejdeme v 18.30 na odkazu https://zoom.us/j/
872694949. Pøi odpolední modlitbì proneseme žalmy pro dnešní tìžkou dobu a neformálnì si promluvíme o sederu.

INFORMACE LÉKAØÙ
! Ambulance v DSP Hagibor funguje
v bìžných ordinaèních hodinách. Nyní je
pøechodnì z hygienických dùvodù pøesunuta do pøízemí budovy Hagiboru vlevo
od výtahu. Provoz je redukovaný na nejnutnìjší a neodkladná vyšetøení. Prosíme
proto všechny naše pacienty, aby vždy zavolali do ambulance na tel. è. 226 235 262
a domluvili se sestrou èi lékaøem další postup. Ambulance na Hagiboru zatím registruje nové pacienty až do naplnìní vlastní
kapacity. Pokud nìkdo potøebuje novou registraci, lze ji telefonicky domluvit.

PRODEJ MACESÙ A MOUÈKY
! V prodejnì na ŽOP (Maiselova 18) lze

Pokud se nìkdo z vás èi vašich blízkých
dostane do organizaèní tísnì vyvolané právì z dùvodu neèekané epidemie – napø.
mu chybí chronická medikace a jeho lékaø
neordinuje –, kontaktujte ordinaci na Hagiboru. Pokud tøeba nemáte k dispozici
roušku, obrat’te se, prosím, na paní Wichsovou ze sociálního oddìlení ŽOP.
Stále platí zdravotní doporuèení, která
se prùbìžnì mírnì upravují (viz strana 2).
VEØEJNÉ ÈTENÍ JMEN
OBÌTÍ HOLOKAUSTU
! Veøejné ètení jmen obìtí holokaustu –
Jom ha-šoa – se letos poprvé koná virtuálnì. Tématem 15. roèníku akce je identita
našich mìst a obcí, komunit i nás samých,
vše, co ji tvoøí a ovlivòuje.
Datum zùstává: 21. dubna bude všem zájemcùm zpøístupnìna internetová stránka,
na kterou se formou videokonference bude
moci pøipojit každý, kdo bude chtít jména
obìtí pøeèíst on-line v reálném èase, a to
v èasovém rozmezí od 14.00 do 17.00. Abychom byli schopni zajistit plynulost ètení, je
potøeba se pøedem registrovat na e-mailu
jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý pøihlášený obdrží podrobné instrukce, jak postupovat. Další informace naleznete na www.
terezinstudies.cz.
E. Waageová, ITI
ŽIDOVSKÉ MUZEUM ON-LINE
! Židovské muzeum v Praze je do odvo-

lání mimoøádných opatøení uzavøeno. Na
jeho stránkách jsou k dispozici on-line výstavy. Ta nejèerstvìjší se jmenuje Už se
nemusím bát sousedù a zpøístupòuje archivní materiály tvoøené úryvky z biografického rozhovoru, který ŽMP poskytla paní
Ivana Beranová spolu s fotografiemi a dokumenty ze svého rodinného archivu. Výstava na jejím osudu pøedstavuje dopad velkých historických událostí 20. století na
život židovské rodiny ve dvou totalitních
režimech, nacistickém a komunistickém.
On-line prezentace souèasnì poukazuje
na práci Oddìlení pro dìjiny šoa a její orálnì
historické èásti, v tomto pøípadì zejména na
smysl vícegeneraèních výpovìdí v rámci
jedné rodiny. Orálnì-historická sbírka muzea je peèlivì budována od roku 1990.
V souèasné dobì zahrnuje pøes 1300 výpovìdí a životních pøíbìhù, což z ní èiní jednu
z nejbohatších svého druhu v ÈR. V souvislosti s nahráváním rozhovorù získává od
mluvèích rovnìž cenné materiály z jejich rodinných archivù. Cílem ŽMP je metodou
orální historie mapovat život Židù na našem
území v prùbìhu 20. století, a to nejen vzpomínky na dobu šoa, ale i pováleèné zkušenosti tzv. první i druhé generace. Další výpovìdi i materiály jsou vítány. (Více informací
naleznete na www.jewishmuseum.cz).
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci aprílu oslávia narodeniny: pán
Pavel Branko – 99 rokov; pani Edita Breinerová – 83 rokov; pán Ján Danko – 87
rokov; pán Vilém Färber – 72 rokov; pani
Elvíra Feldmarová – 83 rokov; pán Ondrej Foltýn – 73 rokov; pani Ing. Eugénia
Grznáriková – 82 rokov; pani Lívia Herzová – 94 rokov; pán Ing. Juraj Hilvert –
83 rokov; pán Ing. Vladimír Hora – 70 rokov; pani Margita Horáková – 97 rokov;
pán Pavel Kaiser – 81 rokov; pani
Ing. Edita Kolesárová – 81 rokov; pán Pavel Kovár – 73 rokov; pán Ján Kozák –
65 rokov; pani Amira Lagerová – 71 rokov; pán Ing. Roman Lazar – 72 rokov;
pani Zuzana Ledererová – 90 rokov; pani
Mgr. Anna Mandelíková – 78 rokov; pán
Pavel Nágel – 70 rokov; pani Ing. Lýdia
Piovarcsyová – 87 rokov; pani Eva Rajeková – 87 rokov; pani Eva Redlichová –
82 rokov; pani MUDr. Hilda Svátková –
85 rokov; pán Ing. Alexander Šebej – 88
rokov; pán Peter Špronc – 71 rokov,
a pani Ing. Zuzana Wernerová – 70 rokov.
Prajeme im ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci apríl oslávi narodeniny: pán
Peter Galát, nar. 2.4. – 77 rokov, a pani
Eva Št’astná, nar. 8.4. – 71 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V dubnu oslaví narozeniny: sleèna Dvora Blau, nar. 23. 4. – 13 let; pan Gilad
Blau, nar. 20. 4. – 47 let; pan Milan Bohorodèaner, nar. 24. 4. – 71 let; pan Petr
Haimann, nar. 29. 4. – 82 let; paní Hana
Langová, nar. 6. 4. – 72 let; paní Tereza
Nepevná, nar. 5. 4. – 26 let; paní Vìra
Páleníèková, nar. 22. 4. – 80 let, pan Jiøí
Süss, nar. 21. 4. – 64 let; pan Jizchak
Valenta, nar. 9. 4. – 67 let, a paní Zoša
Vyoralová, nar. 9. 4. – 70 let. Pøejeme
pevné zdraví. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V dubnu oslaví narozeniny: paní Tat’ána Koskubová, nar. 16.4. – 71 let, a pan
Viktor Klein, nar. 26.4. – 48 let. Pøejeme
pevné zdraví a vše dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v aprílu slávia sviatok narodenín: pani Ing.

ZPRÁVY
Z OBCÍ

Anna Burgerová – 69 rokov; pán Jozef
Berger – 65 rokov; pani Eva Balážová
– 83 rokov; pán Jozef Klement – 67 rokov; pani Eva Klementová – 63 rokov;
pán MUDr. Juraj Mozeš – 74 rokov;
pán Ing. Peter Schwarz – 74 rokov;
pani MUDr. Eva Starková – 71 rokov;
pani Gertrúda Stiefelová – 92 rokov;
pán Ervin Szász – 73 rokov; pán Róbert Davidoviè – 71 rokov; pán
Ing. Ondrej Foltýn – 73 rokov; pani
MUDr. Viera Galková – 62 rokov; pani
Helena Horánová – 100 rokov; pani
PhDr. Alica Kubovská, CSc. – 64 rokov; pán Ing. Oskár Winkler – 79 rokov, a pán Ing. Richard Duda – 53 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody. Ad mea veesrim
šana!
ŽO LIBEREC
V dubnu oslaví narozeniny: pan Robert
Velimský, nar. 12.4. – 94 let, a pan
Ing. Pavel Jelínek, nar. 27.4. – 85 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V dubnu oslaví jubileum tito naši èlenové: sleèna Klára Cvrkálová, nar. 11.4.
– 17 let; pan Mgr. Pavel Deutsch, nar.
26. 4. – 43 let; paní Helena Vostrá, nar.
30.4. – 65 let; sleèna Josefína Klimešová, nar. 27.4. – 15 let; paní MUDr. Kateøina Klimešová, nar. 23.4. – 49 let,
a sleèna Barbora Dražanová, nar. 29.4. –
27 let. Všem jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví do dalších let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PLZEÒ
V dubnu oslaví narozeniny: pan David
Hájek – 20 let; paní Eva Kokošková – 62
let; pan Jan Šimandl – 29 let; pan Roman
Štix – 56 let, a paní Hana Tvrská – 92 let.
Všem našim jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V dubnu oslavují narozeniny: paní
Maya Breus, nar. 9.4. – 82 let; paní Judita Hajná, nar. 8.4. – 91 let; paní Erika
Juklová, nar. 19.4. – 93 let; paní Eva
Krabcová, nar. 12.4. – 82 let; paní Soòa
Kubrová, nar. 5.4. – 96 let; pan Adolf
Novák, nar. 10.4. – 85 let; pan Mario
Petrovský, nar. 20.4. – 88 let; pan Alfred
Popper, nar. 12.4. – 88 let, a paní Ruth
Reiserová, nar. 11.4. – 94 let. Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, štìstí
a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V aprílu oslavujú: pani Tatiana Bolingerová – 68 rokov; pán. Juraj Guttman,
Ph.D. – 69 rokov; pani MUDr. Katarína
Hrehorèáková – 78 rokov; pani Tatiana
Sekulová – 68 rokov, a pán Ing. Peter
Šioviè, Ph.D. – 62 rokov. Všetkým jubilantom prajeme z celého srdca všetko
najlepšie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V dubnu oslaví narozeniny: paní Lenka
Krédlová, nar. 21.4. – 42 let; paní Eva
Váòová, nar. 3.4. – 77 let; pan Ing. Jan
Èapek, nar. 26.4. – 67 let, a pan Samuel
Appel, nar. 11.4. – 18 let. Celá teplická
obec pøeje dobré zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO TRENÈÍN
V aprílu oslávi narodeniny: pani
MUDr. Viera ¼uptáková – 79 rokov;
pani Marianna Trgiòová – 64 rokov; pán
Ing. Milan Héber – 73 rokov, a pán Ján
Hanák – 72 rokov. Srdeène im gratulujeme a prajeme všetko dobré.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V dubnu oslaví své narozeniny pan Ing.
Rostislav Lysonìk. Do dalších let pøejeme jmenovanému pevné zdraví a osobní
pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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JAK PØEŽÍT KARANTÉNU
Radou, jak v dobì pandemie choroby
Covid-19 pøežít dlouhé období karantény, pøispìl izraelský politik Natan Šaransky; èerpal pøitom ze zkušeností, kterých
nabyl bìhem vìznìní v rodném Sovìtském svazu. Jako „sionistický špion“
strávil za møížemi devìt let, polovinu
z toho na samotce. A jeho doporuèení?
1) Pamatujte, že bojujete s velice nebezpeèným a neviditelným nepøítelem.
To, jak boj dopadne, záleží na vašem chování. 2) Nedìlejte si plány v nadìji, že za
pár dnù èi týdnù budete volní. Snažte se
plánovat jen to, co je èistì ve vaší moci.
3) Neztrácejte smysl pro humor. 4) „Ve
vìzení jsem v duchu sehrál tisíce partií
šachù. Vìnujte se zpìvu, høe, malování,
èemukoli, co vás baví,“ øíká Šaransky. 5)
Nezapomeòte, že nejste sami, myslete na
ostatní. Spoleènì to zvládneme.
ITALŠTÍ ŽIDÉ ZOOMUJÍ
Jak se s epidemií a tragickou situací
v zemi vyrovnávají italští Židé? Italské
spoleèenství èítá na tøicet tisíc Židù (nejpoèetnìjší obce mají Øím a Milán), kteøí
získávají aktuální informace (hlavnì
o možnosti sociální pomoci) mimo jiné
prostøednictvím stránek Federace italských obcí a jejího tiskového servisu
Moked, jenž zahrnuje i videa. Obce spustily internetové platformy, na nichž se
lidé mohou setkávat, vzdìlávat, úèastnit
se bohoslužeb nebo se pobavit. Pøes
Zoom se konají i bohoslužby. První velkou akcí, kdy se italští Židé sešli spoleènì ve virtuálním prostoru, bylo purimové
ètení megily Ester, již z domova pøednášel rabín Ariel Finzi z Neapole.
CEU VE VÍDNI
Na sklonku minulého roku ocenil vídeòský starosta Michael Ludwig miliardáøe
a filantropa George Sorose Zlatým odznakem za zásluhy. Ocenìní získal krátce
pøed tím, než se v rakouské metropoli
slavnostnì otevøelo nové sídlo školy, kterou založil a podporuje: Støedoevropské
univerzity, CEU. Ludwig zdùraznil, že
ocenìní získává Soros mimo jiné i za své
nìkdejší pùsobení ve východoevropských
zemích, za pomoc disidentùm a podporu
svobodné spoleènosti prostøednictvím nadace Open Society Foundations (OSF).
CEU pùsobila od roku 1991 v Budapešti, odkud ji loni vyštípala vláda premiéra
Viktora Orbána. Nyní sídlí ve vídeòském
obvodu Favoriten, kde již hostila konferenci k 30. výroèí pádu železné opony.
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

S koncerty na balkonech v dobì karantény zaèali lidé
v Itálii a ostatní se jimi inspirovali. Foto archiv.

KONCERTY NA BALKONECH
S pandemií bojuje i Izrael. Jeho obèané
v podstatì nesmìjí vycházet, ale situaci
øeší alespoò èásteènì s humorem. Inspirovali se Italy a poøádají koncerty na balkonì. Nejvíce proslul ten, který lze zhlédnout
na vimeu: Jeruzalémèané ve ètvrti San Simon zpívají píseò Ehuda Manora Hašana
ha-baa, klasický song v èasech krize
o tom, jak krásné všechno bude „pøíští
rok“: „Pøíští rok budeme sedìt na balkonì
a poèítat ptáky, kteøí letí kolem…“
VZÁCNÝ DAR
Miguel Krigsner, zakladatel a majitel brazilského kosmetického gigantu O Boticário, jenž s rodièi v dìtství uprchl z Evropy
pøed nacisty, biochemik a ochránce prostøedí, pøispìl na boj s pandemií. Oznámil, že vìnuje mìstu Curitiba ve státì Paraná, kde žije, 1,7 tuny alkoholového
gelu, který lze využít jako dezinfekci na
ruce. V Curitibì založil i nadaci na ochranu pøírody a Muzeum holokaustu.
DOKUMENTY O PANDEMII
Národní knihovna v Jeruzalémì vytváøí archiv, který dokumentuje vliv pandemie na
židovské obce po svìtì. Knihovna žádá, aby
jí komunity zasílaly materiál: e-maily o online bohoslužbách, výzvy k pomoci osamìlým seniorùm nebo zprávy o inovativních
židovských rozhodnutích. Adresa, kam dokumenty posílat, zní: ephemera@nli.org.il.

¡
NEJŠTASTNÌJŠÍ
ZEMÌ SVÌTA
Na základì Gallupova prùzkumu pøipravila OSN letos, již poosmé, pøehled toho,
jak št’astní se dle rùzných kritérií cítí obèané rùzných zemí. V první desítce se již tradiènì umístily severské zemì (první je
Finsko). Izrael se umístil na 14. místì
a Èeská republika na 19. místì. Na konci
žebøíèku 156 zemí svìta skonèily Afghánistán, Jižní Súdán, Zimbabwe, Rwanda
a Støedoafrická republika.
KONSPIRAÈNÍ TEORIE
Pandemie vyvolala vlnu konspiraèních teorií, které hledaly viníka v nìkterém z národù, vlád nebo tajných služeb.
Rozhlas.cz uvádí, že v èínských oficiálních
médiích se objevily náznaky, že koronavirus pochází z amerických laboratoøí (podobný názor se objevil i na nìkterých proruských webech u nás). V øadì zemí
Blízkého východu se vyrojila obvinìní, že
nebezpeèný virus vytvoøili a rozšíøili Židé
nebo sionisté, pøípadnì tak uèinili ve spolupráci s Amerikou. Alžírský web Al-Masdar
spojil výskyt viru s tvrzením nìkterých izraelských laboratoøí, že pokroèily s vývojem vakcíny (jde jim tedy o zisk, tvrdí
web). V tureckém tisku si bylo možné pøeèíst obvinìní, že virus slouží „sionistickému“ zámìru snížit poèet lidí. Bratr britského politika Jeremyho Corbyna Piers
obvinil z šíøení viru boháèe: Billa Gatese
a hned za ním George Sorose. Nìkteøí zastánci tìchto teorií si kladou záludnou otázkou: jak se zachovat, pokud by lék nebo
oèkovací látku vynalezli Amerièané, nebo,
což by bylo ještì horší, Izraelci.
(am)

Vydává Federace židovských obcí v ÈR, Maiselova
18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.fzo.cz Redakce a administrace: Izraelská 1, 130 00 Praha 3, telefon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes@sefer.
cz. Redakce: Alice Marxová (šéfredaktorka), Jiøí Daníèek. Sekretariát a výtvarná spolupráce: Anna Tomášková. Vychází mìsíènì, nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Èíslo indexu 47 680. Distribuci pro pøedplatitele provádí v zastoupení vydavatele spoleènost
Èeská pošta a. s. Objednávky na bezplatné infolince
Èeské pošty 800 300 302 nebo 954 302 007 (16), písemnì na adrese: Èeská pošta, s. p. oddìlení periodického tisku Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail:
postabo.prstc@cpost.cz. Pøedplatné pro Slovensko
MAGNET press, Slovakia s.r.o. P.O. Box 169, 830 00
Bratislava, tel.: 00421-2-67201931-33, fax: 00421-267201910 (20,30), e-mail: predplatne@ press.
sk. Pøedplatné do zahranièí vyøizuje administrace Roš
chodeš. MKÈR E922, ISSN 121074 68. Toto èíslo
vychází 1. 4. 2020.
Cena 20 Kè (0,90 €)

