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VEØEJNÉ ÈTENÍ JMEN ON-LINE
Institut Terezínské iniciativy poøádá dne
8. dubna od 14 do 17 hodin veøejné ètení
jmen obìtí holokaustu. Letošní roèník
probìhne z epidemiologických dùvodù
on-line. Pokud se chcete zapojit do živého
ètení, registrujte se na www.terezinstudies.cz, facebook.com/jomhasoa. Akce se
koná pod záštitou pana Daniela Merona,
velvyslance Státu Izrael v ÈR, a Zdeòka
Høiba, primátora hl. mìsta Prahy.
iti
ORTODOXNÍ BEJT DIN V BRNÌ
Od roku 2018 brnìnská obec spolupracuje
s Bejt dinem – rabínským soudem, jehož
èinnost schválil vrchní izraelský rabinát.
Obec uzavøela s rabínským soudem dohodu o spolupráci a vzájemné podpoøe za
úèelem posílení dalšího rozvoje židovského života v Èeské republice. Rabíni
Bejt dinu jsou rabi Ariel Makhanian, rabi
Chaim Zamir (oba z Izraele) a rabi Yaakov Hotoveli (Vídeò), který je Av Bejt
din, tedy ve funkci pøedsedy soudu. Hlavním koordinátorem èinnosti rabínského
soudu a kontaktní osobou je rabín brnìnské obce, rabi Menaše Kliment.
Bejt din má oprávnìní vìnovat se veškerým halachickým otázkám, napøíklad
aktuálním halachickým øešením situací
v dobì pandemie, ale zejména giurùm,
rozvodovým øízením a dalším, pøièemž
nejvýznamnìjší oblastí jsou ortodoxní
konverze. Bejt din již v nìkolika pøípadech úspìšnì vyøešil roky trvající problémy nìkterých rodin s nedostateènými dokumenty. Rozhodnutí brnìnského Bejt
dinu byla potvrzena izraelským vrchním
rabinátem a dotyèní lidé získali potvrzující doklady pøímo z vrchního izraelského rabinátu. Na zaèátku záøí 2020 Bejt
din také provedl první konverze v Brnì
následované dvìma svatbami.
V souèasné dobì se na pøestup u tohoto
Bejt dinu pøipravuje asi 15 osob z pìti obcí
federace. Obce je buï mají za své èleny
(nehalachický pùvod, rodinní pøíslušníci),
nebo je ke konverzi doporuèily. Bejt din se
vyslovuje k halachickým otázkám, napøíklad k halachické možnosti oslavy Purimu
v dobì pandemie. V souèasné dobì Bejt
din øeší také jednu žádost o rozvod.
Brnìnská obec rovnìž iniciovala jednání mezi Bejt dinem a FŽO zastoupenou vrchním zemským rabínem Sidonem
a pøedsedou FŽO Petrem Papouškem.
Rabín Kliment pøedstavil možnou spolupráci a historickou šanci, která se naskýtá
židovské komunitì v Èeské republice.
Bejt din a ŽOB ve spolupráci s FŽO
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AKTUALITY

a s dalšími obcemi mohou zajistit fungování Bejt dinu všem obcím a celé židov-

Adolf Wiesner: Portrét Louisy Poláèkové.

ské pospolitosti v Èeské republice. Av
Bejt din, rabi Jaakov Hotoveli, vyslovil
pøání, aby se federace a jiné subjekty dohodly a koordinovaly veškeré své požadavky s rabínem Menašem Klimentem
z ŽOB. Jedná se o výjimeènou pøíležitost, kterou by si židovská komunita této
zemì nemìla nechat uniknout.
V Brnì dne 8. bøezna 2021
Menaše Kliment, rabín ŽOB
JUDr. Jáchym Kanarek, pøedseda ŽOB
PORTRÉT LOUISY POLÁÈKOVÉ
Židovské muzeum v Praze pøijalo v rámci
žádostí o bezúplatné pøevody pøedmìtù protiprávnì odòatých v období holokaustu
a druhé svìtové války žádost o bezúplatný
pøevod díla Adolfa Wiesnera (1871–1942)
Portrét Louisy Poláèkové, roz. Kohnové
(1885–po r. 1941), olej na plátnì, 125 x
100 cm. O podmínkách pøevodu ètìte na:
https://www.jewish museum.cz/sbirky-a-vyzkum /proveniencni-vyzkum-a-bezuplatneprevody/prijate-zadosti-bezuplatny-prevod/.

Do 11. bøezna 2022 bìží roèní lhùta
pro podání pøípadných dalších nárokù na
uvedené dílo. Po uplynutí této lhùty bude
o žádostech oprávnìných osob rozhodnuto dle podmínek uvedených na zmínìném
odkazu webu ŽMP, pøièemž k pozdìji doruèeným žádostem nebude pøihlíženo.
žmp
ZRUŠENÉ ØÍZENÍ
Správní a dozorèí rada Nadace Židovské
obce v Praze oznamují, že pro nedostatek
finanèních prostøedkù zrušily vyhlášení
nadaèního øízení s uzávìrkou v èervnu
2021. Žádosti, které pøesto zájemci podají,
mohou být posouzeny až pøi dalším vyhlášení nadaèního øízení, které pravdìpodobnì probìhne až v roce 2022. Pøípadné
dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: nadacezovp@volny.cz.
nžo
VOLBY ORGÁNÙ FŽO
Vzhledem k nepøíznivé epidemiologické
situaci se dosud nepodaøilo uspoøádat volbu pøedsedy a dalších orgánù federace pro
období 2021–2024. Odstupující prezidium
za dané situace navrhlo na svém on-line
zasedání 9. bøezna volbu korespondenèní,
která má oporu v zákonì 191/2020 par. 19,
který stanovuje, kdy je kvùli nouzovému
stavu možno se odchýlit od souèasnì platných stanov organizace a jednomyslnì
schválilo následující usnesení:
Prezidium souhlasí, aby tajemník do
23. bøezna pøipravil návrh na mimoøádnou korespondenèní volbu orgánù na základì zákona è. 191/2020 Sb. (par. 19).
jd
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Federace ŽO v ÈR vydala 24. bøezna
v souvislosti s výbìrem nových èlenù
Rady ÈT následující prohlášení:
Federace židovských obcí v Èeské republice je znepokojena, že do užšího výbìru osob, ze kterých bude Poslanecká snìmovna volit nové èleny Rady Èeské
televize, postoupil i Pavel Èernocký. Tento
kandidát v rozhovoru pro Parlamentní listy
z 3. bøezna 2020 uvedl: „Bojím se vlády ,židoliberálù‘, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem.“ Je to výrok, který naplòuje
znaky definice antisemitismu, pøijaté
Poslaneckou snìmovnou, a jen dokresluje obecnìjší
názorové ukotvení
Pavla Èernockého, jak je prezentuje v rùzných médiích. Federace židovských obcí
v Èeské republice považuje Pavla Èernockého za zcela nevhodného kandidáta pro
volbu èlena Rady Èeské televize.

rošovskou klikou je na Slovensku snad
ještì silnìjší než u nás. Snad se Slováci
ještì vzpamatují...“
Další otázka vyjadøuje údiv nad tím, že
„zatímco døíve se odsuzovalo vše na západ od nás, dnes naopak mnozí lidé západní Evropu nebo USA vyzdvihují,
a naopak nemohou pøijít na jméno všemu, co je od nás na východ“. Což
P. È. vysvìtluje: „Všechny národy jsou si
principiálnì podobné. Není tìžké je ovládat a diktovat jim své názory – tedy po-

rodním spiknutím svìt. V souèasné dobì
je „hlavním spiklencem“ George Soros,
multimilionáø a filantrop, úhlavní nepøítel maïarských vládních politikù, kteøí
jím straší jako èlovìkem, jenž láká do
Evropy ilegální migranty a starý kontinent „rozvrací“ skrze humanitární organizace a své univerzity. Ke spiklencùm
se dle této teorie øadí i pomahaèi židovské kliky: demokraté, u nás samozøejmì
V. Havel. 2) Narativ o tom, že o svìtovládu usiluje Evropská unie, která
rozsévá
chaos
a zmar. 3) Pøíbìh
o tom, že Evropu
ohrožují
hordy
migrantù, které nahradí
„pùvodní obyvatelstvo“.
4) Narativ o Deep State, jenž se týká
USA. Podle této konspiraèní teorie za oficiální vládou existuje nelegitimní vláda finanèníkù a prùmyslníkù, jež ve skuteènosti ovládá zemi. Bývalý prezident
Trump své kritiky èasto osoèoval, že jsou
souèástí „deep state“. 5) Prokremelské dezinformaèní narativy. Ty P. È. rozehrává naposledy v rozhovoru pro PL z 21. bøezna:
vychvaluje v nìm prezidenta Putina, mj.
za anexi Krymu (kterou si vìtšina obyvatel poloostrova „pøála“) èi za to, jak výraznì „zvýšil životní úroveò“ Rusù.

PROHLÁŠENÍ FŽO V ÈR

O zcela nevhodném kandidátovi do Rady ÈT

OTÁZKY A ODPOVÌDI
Doplòme struèné prohlášení nìkolika informacemi: P. Èernocký se narodil roku
1945, oznaèuje se za „nezávislého novináøe“ a volebním výborem Poslanecké
snìmovny ÈR byl vybrán z 54 kandidátù
jako jeden z dvanácti, kteøí postoupili do
užšího výbìru. Stalo se tak díky deseti
hlasùm, jejichž volitele lze snadno spoèítat: ve volebním výboru má strana ANO
sedm hlasù, Okamurova SPD dva hlasy
a komunisté jeden hlas. Pro lepší pøedstavu o názorech P. È. ocitujme ze zmínìného rozhovoru další výroky:
Na otázku Parlamentních listù (PL),
jak hodnotit tøicet let od pádu komunismu, P. È. pravil: „Povedlo se toho dost.
Hlavnì se zlepšila životní úroveò vìtšiny
obyvatel. Ale hodnì se toho také pokazilo. Za nástup ,liberální‘ demokracie jsme
zaplatili vysokou daò. Konkrétnì – bezdomovectví, neúcta ke státu, špatné mezilidské vztahy, tolerance k povaleèství,
rozvrat zemìdìlství, mizerné potraviny
z dovozu, a hlavnì nikoho v roce 1989
asi nenapadlo, že diktát z Moskvy bude
rychle nahrazen diktátem z Bruselu.
A našlo by se toho daleko víc. Každý obèan si rád nezmínìné doplní.“
Na dotaz, jak zvládlo porevoluèní roky
Slovensko, P. È. øekl: „Pøijetí eura Slovákùm nic dobrého nepøineslo. A politicky
se po zvolení nastrèené figurky do prezidentské funkce zmítá v totálním chaosu.
Liberální neomarxismus financovaný so-

kud máte pod kontrolou klíèová média.
Tedy státní rozhlas a televizi. To se daøilo
Stalinovi, Hitlerovi a dnes Sorošovi a klice multimilionáøù, kteøí se pokoušejí
ovládnout ne jednu zemi, ale celý svìt.
Mì zajímá jediné – jestli se národ vzpamatuje a vytmaví jim to v pøíštích volbách“ (myšleno zøejmì krajské a senátní
volby na podzim 2020).
Dalších citací ètenáøe ušetøíme. Poslední odpovìï na otázku, co si P. È. myslí
o obavách o demokracii, ale za citaci „stojí“: „Demokracie pro mì není modlou.
Doufám, že lidé vymyslí nìco ještì lepšího. Bojím se vlády ,židoboliberálù‘, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem. Bojím se ovládnutí USA
takzvanou neviditelnou organizací Deep
State. Proto fandím Trumpovi. Bojím se
zlé moci Soroše. Ten se pokoušel ovládnout i naši zemi. Havel mu to byl ochoten
umožnit, ale Klaus to naštìstí zarazil.
Doufám a vìøím ve zdravý rozum našich
obèanù.“
VYZNAVAÈ KONSPIRACÍ
Tolik èlovìk, jenž by mìl být nástrojem,
jímž veøejnost kontroluje èinnost naší veøejnoprávní televize. Èernockého výroky
v tomto a dalších rozhovorech pro s ním
názorovì spøíznìné Parlamentní listy ho
pøitom naprosto ukázkovì charakterizují
jako bytost, které se nedostává elementárního vzdìlání a rozhledu, která znevažuje
význam státních demokratických institucí
a zcela jednoznaènì a otevøenì vyznává
narativy konspiraèních teorií: 1) Pøedevším antisemitské konspiraèní narativy,
které Židùm již od podvrženého spisku
Protokoly sionských mudrcù pøisuzují touhu (a schopnost) ovládnout svým meziná-

OCHRANA „PØED SOROŠEM“
Od lidí, kteøí se nechají nominovat do
Rady ÈT, èlovìk pøedpokládá, že toto
médium sledují, a pokud mají výhrady,
jsou racionální a konstruktivní. V poslední dobì jsme svìdky toho, že se radními
stávají lidé, kteøí chtìjí Èeské televizi
škodit, odvolat jejího øeditele a dosadit
svého èlovìka. Stoprocentnì to platí
i o Pavlu Èernockém: Jediné, co v souvislosti se státní televizí deklaruje, je, že
je tøeba ji „hlídat“ pøed vlivem Georga
Sorose.
Svou èinnost v Radì ÈT by zøejmì zasvìtil hlavnì tomu, aby ji ubránil pøed
vlivem „zlého Soroše“ a jemu podobných „židoliberálù“. Po vzoru ruských,
maïarských a polských autoritáøù by to
znamenalo chránit ji pøed liberálním
a demokratickým myšlením a vést ji tak,
aby popøela vše, èím se má veøejnoprávní
médium vyznaèovat. Tedy pøedevším nezávislým zpravodajstvím, které je pro demokracii zásadní. Pokud by se Pavel
Èernocký èlenem Rady ÈT skuteènì stal,
byla by to drtivá zpráva. A nejen pro Federaci židovských obcí.
(am)
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POSVÌCENÍ SVATÉHO
Návod k obøadu Dne smíøení v oddíle
Acharej mot (3M 16) navazuje na pøipomínku tragédie dvou nejstarších synù veleknìze Aharona, kteøí se pøiblížili k tváøi
Hospodina a zemøeli. V oddíle Šemini
pøedtím je však zdùraznìno, že pøiblížili, tj.
že obìtovali eš zara, cizí oheò. Tóra také
uvádí reakci Mošeho, jenž se Aharonovi
i sám sobì snažil vysvìtlit rodinnou tragédii slovy Hospodina, že se posvìtí svými
blízkými a pøede vším lidem získá úctu.
Teprve nyní, po smrti Aharonových synù,
pochopil dvojsmyslnost tohoto výroku.
Z toho nìkteøí vyvozují, že se Nadav
a Avihu pøiblížili více, než je pro èlovìka
únosné. Však také oheò, jenž vyšel od tváøe Hospodina, nestrávil jejich tìla. Moše
poslal do svatynì, kde zemøeli, jejich pøíbuzné, a ti je odtamtud vynesli v jejich košilích. Oheò, který je usmrtil, nespálil ani
jejich košile, a ústní tradice proto popisuje
jejich smrt tak, že oheò vyšel od tváøe
Hospodina a pronikl nozdrami do jejich
hlav.
Pokud by však jen vzali každý svou lopatku a dali do nich oheò a položili naò
kuøidlo, o cizím ohni nebylo tøeba se zmiòovat. Když však obìtovali pøed tváøí
Hospodina cizí oheò, který jim nepøikázal
(3M 10,1), musili zemøít. Cizím se oheò
teprve stal, když byl pøiblížen, a proto vyšel od tváøe Svatého, buï požehnán, oheò
a zabil je. O nevhodnosti jejich ohnì nemluví jen poznámka, že jim to Bùh, respektive Moše, nepøikázal, ale že tento
oheò vùbec obìtovali. Pøiblíženo mìlo být
kuøidlo a ne oheò pod ním.
At’je však tomu jakkoli, kdyby konali,
jak jim bylo pøikázáno, posvìtili by Boží
jméno, a když tak neuèinili, Svatý, buï
požehán, se posvìtil jimi. Nìco podobného se stalo o mnoho let pozdìji, když
Moše s Aharonem neposvìtili Hospodina
u Vod sváru pøed oèima Izraele. Bùh rozhodl, že nepøivedou Izrael do Zemì zaslíbené a zemøou pøedtím, aby se jimi posvìtil (4M 20,12–13), jestliže ho neposvìtili
oni. Nebyl-li Bùh posvìcen tím, co pøikázal, posvìtil se tìmi, kdo ho neposvìtili,
bez ohledu na jejich soukromé dùvody, jimiž se na tomto místì nebudeme zabývat.
Ale protože mohl být Bùh posvìcen jen
tìmi, kdo mu byli nejbližší, posvìtil se
právì jimi.
Obzvláštì v pøípadì smrti obou mladých knìží se však neubráníme pochybnosti, zda tak pøísný trest nebyl od Svatého unáhlený. Možná právì proto uvádí
Tóra Korachovu vzpouru (4M 16). Byla
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Mark Podwal: Den smíøení ve Staronové synagoze.

svým vùdcem vedena pod heslem Všichni
jsme svatí!. Iniciátor návratu do Egypta se
pøitom opíral o mnohokrát opakovanou
výzvu Svatého, buï požehnán, buïte svatí, protože svatý jsem já!. V tomto duchu
i liteøe znìla i základní smlouva, již Bùh
uzavøel s Izraelem ještì pøed zjevením
Desatera: Budete mi královstvím knìží,
svatým národem, a já vám budu Bohem!
A v tom právì spoèívala Korachova demagogie: z budoucího, o nìž máme nebo
budeme usilovat, uèinil pøítomné. Zamìnil duchovní potenciál Izraele, jeho duchovní èi metafyzickou podstatu, s jeho
pøítomným stavem v praxi, což hranièí
s blasfemií, že je èlovìk rovný Bohu. Bùh
je kadoš, svatý, protože je oddìlený od
každého bytí, jemuž bytí poskytuje, a každého stvoøeného bytí. Je jejich nositelem
a jejich místem. Proto je také místem svìta a svìt není místem. To paradoxnì ukazuje blízkost tam, kde je øeè o vzdálenosti,
a sílu pokušení pøivlastnit si místo, tj.
Boha, a znesvìtit tak jeho svatost.

Jak náchylní jsou lidé zamìòovat lidské
s božským, není tøeba dokazovat, a ani
sama Tóra nijak netají pøedpoklady takového pokušení. Vždyt’Bùh stvoøil èlovìka
ve svìtì svým obrazem jako svou podobu
a vdechl mu vìènou duši. Èlovìk je jediným stvoøením, které si je vìdomo svého
já, a tím se podobá jenom Bohu. Od koho
jiného pak mùže Bùh oèekávat a vyžadovat posvìcování své svatosti než od tìch,
kteøí jsou mu nejblíž a pøibližují k nìmu
ostatní, a na kom jiném než na nich se má
posvìtit, aby v oèích lidu nebyla jeho svatost profanována? Žádá-li od nás Bùh
„buïte svatí, protože já jsem svatý“, žádá
od nás, abychom oddìlovali svaté od profánního, a nemíchali jedno s druhým, dokonce ani svatost se svatostí. Tím však, že
jedno od druhého oddìlujeme, stáváme se
sami oddìlenými od lidí, kteøí nenacházejí
smysl v tom, proè napøíklad nejíme maso
z nìkterých zvíøat, která oni jedí bez újmy
na zdraví, atd. Máme tak na svatosti Svatého svùj podíl, ale jsme také na jeho svatosti závislí. I proto bychom nemìli pouštìt z vìdomí, že je èlovìk limitován
materiální stránkou své existence. Proto
od nás Bùh oèekává, že budeme goj kadoš, svatý národ. To by byl protimluv,
kdybychom uvažovali v rámci limitù materiálního svìta, a nepøipustili myšlenku
svìta, kdy tyto limity pominou. Judaismus
chápe život v tomto svìtì jako pøípravu na
svìt pøíchozí, olam haba, a plnou úèast na
svatosti èiní smyslem života vezdejšího.
Tomu odpovídá i vùle posvìcovat jméno
Svatého, buï požehnán, v tomto svìtì,
a zákaz jeho profanace, protože za tím jménem se rozkládá místo Boží pøítomnosti,
jež rabi Moše ben Majmún blahé pamìti lakonicky pojmenoval „tam“. Svaté jméno je
tak spojnicí mezi vezdejším fyzickým
a transcendentním metafyzickým bytím, jemuž se Izrael ocitá nejblíže v Den smíøení,
kdy je ze tøí pøívlastkù Boha akcentován
poslední, Hakadoš ve-Hanora, Ten svatý
a hrozný. Proto zaèíná kapitola, pojednávající o Dnu smíøení jako vrcholném okamžiku deseti jamim noraim, hrozných dnù, pøipomínkou smrti Aharonových synù, jež
pøese vše, co bylo øeèeno, a co Tóra naznaèuje k jejímu zdùvodnìní, zùstává záhadou.
Nesmíme však zapomenout, že král David
ve své modlitbì na jejím místì uvádí po
pøívlastcích Gedula (velikost) a Gevura
(síla) pojem Tiferet, absolutní krásu. Ezoterní výklad, jenž pøevzal tyto pøívlastky do
názvù deseti sefirot, uvádí však nìkdy místo tiferet pojem rachamim, soucitu s druhým.
EFRAIM K. SIDON
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O LÁSCE A NENÁVISTI
(Kedošim 3M 19,1–20,27)
Uprostøed knihy Vajikra je oddíl Kedošim
se zákony svatosti a zásadním pøíkazem:
„Buïte svatí, protože já, Hospodin, váš
Bùh, jsem svatý!“ V kapitole 19 je struèný
odstavec, jenž je klíèovým bodem Tóry:
„Nenos zášt’vùèi svému bratru ve svém
srdci, ale varuj svého bližního, abys nenesl jeho høích! Nezavrhuj syny svého
lidu a nechovej vùèi nim výèitky, chovej
k svému druhu lásku, je jako ty, já jsem
Hospodin“ (3M 19,17–18).
Rambam a Ramban se shodují v tom, že
ve vìtì „Varuj svého bližního, abys nenesl
jeho høích“ jsou dvì významové úrovnì.
Rambam: „Pokud èlovìk vidí druhého, jak
èiní høích nebo vstupuje na cestu, která
není správná, je povinností vrátit ho k dobru a uvìdomit ho, že na sobì svými zlými
skutky páchá høích, nebot’je øeèeno: ,Varuj…‘.“ Ramban: „,Varuj svého bližního –
to je zvláštní pøíkaz, jenž øíká, že ho musíme pouèit pokáráním. ,Abys nenesl jeho
høích‘ – nebot’poneseš jeho høích, pokud
ho nevaruješ.“
Jedna interpretace je spoleèenská a druhá se týká vzájemného vztahu. Pøíkaz vyjadøuje pøedevším kolektivní odpovìdnost. „Celý Izrael ruèí jeden za druhého,“
pravili naši moudøí. Zodpovídáme nejen
za sebe, ale i za chování druhých. Ale to
není všechno.
Køest’anství nìkdy judaismus obviòuje,
že se zabývá jen spravedlností, nikoli láskou. To však není pravda. Ve výrocích
rabi Natana existuje krásné rèení: „Kdo je
neodvážnìjší? Ten, kdo z nepøítele udìlá
pøítele.“ Uèení Tóry èiní výjimeèným to,
že vnímá psychologii nenávisti.
Pokud nám nìkdo ublíží, je pøirozené, že
se cítíme dotèenì. Co bychom mìli dìlat,
abychom naplnili pøíkaz „Nenos zášt’vùèi
svému bratru ve svém srdci“? Tóra praví:
Mluvte. Nesouhlaste. Varujte. Možná že
ten èlovìk mìl ke svému èinu dobrý dùvod. Nebo jednal ze zlomyslnosti, a v tom
pøípadì mu výtka umožní, aby se omluvil,
a pak mu mùžeme odpustit. Na Tóøe je pozoruhodné, že vyjadøuje nejvyšší ideály
a souèasnì hovoøí lidským jazykem. Kdybychom byli andìlé, bylo by snadné milovat jeden druhého. Jenže nejsme. Pouhý
pøíkaz milovat své nepøátele by byl neuskuteènitelný. Ale Tóra nám dává reálný program. Pokud budeme jeden ke druhému
upøímní a své výtky formulujeme, je možné, že obèas dosáhneme usmíøení.
Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách duben 2021 nisan/ijar 5781
Na bohoslužby v synagogách je nutná registrace
nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.
Páteèní veèerní bohoslužba a kabalat šabat se konají pouze ve Vysoké synagoze.

Staronová synagoga
27. 3.

sobota

28. 3.

nedìle

29. 3.

pondìlí

2. 4.
3. 4.

pátek
sobota

4. 4.

nedìle

8. 4.
9. 4.
10. 4.

ètvrtek
pátek
sobota

12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.

pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota

23. 4.
24. 4.

pátek
sobota

26. 4.
30. 4.
1. 5.

pondìlí
pátek
sobota

pøedveèer Pesach – maariv

19.00 hodin
konec šabatu 19.15 hodin
1. den PESACH
9.00 hodin
2M 12,25–51; mf: 4M 28,16–25; hf: Joz 3,5–7; 5,2–6,1; 6,27
maariv
19.00 hodin
veèer sfirat hamer
20.16 hodin
2. den PESACH
9.00 hodin
3M 22,26–23,44; mf: 4M 28,16–25; hf: 2Kr 23,1–9; 21–25
konec svátku 20.18 hodin
zaèátek šabatu 19.17 hodin
ŠABAT 7. den PESACH
9.00 hodin
ŠIR HAŠIRIM; 2M 13,17–15,26; mf: 28,19–25; hf: 2S 22,1–51
maariv
20.15 hodin
konec šabatu 20.27 hodin
ACHARON ŠEL PESACH
9.00 hodin
5M 15,19–16,17; mf: 4M 28,19–25; hf: Iz 10,32–12,6
MAZKIR
11.00 hodin
konec svátku 20.28 hodin
JOM HAŠOA

zaèátek šabatu 19.28 hodin
ŠMINI 3M 9,1–11,47; hf: 2S 6,1–7,17
9.00 hodin
konec šabatu 20.39 hodin
1. den Roš chodeš ijar
2. den Roš chodeš ijar
JOM HAZIKARON

– DEN NEZÁVISLOSTI IZRAELE
zaèátek šabatu 19.39 hodin
TAZRIA-MECORA
9.00 hodin
3M 12,1–15,33; hf: 2Kr 7,3–20
konec šabatu 20.51 hodin
zaèátek šabatu 19.50 hodin
ACHAREJ MOT-KEDOŠIM
9.00 hodin
3M 16,1–20,27; hf: Am 9,7–15
konec šabatu 21.04 hodin
JOM HAACMAUT

PESACH ŠENI
LAG BAOMER zaèátek šabatu
20.01 hodin
9.00 hodin
EMOR 3M 21,1–24,23; hf: Ez 44,15–31
mincha perek 4
konec šabatu 21.17 hodin

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.
V sobotu šachrit místo Jeruzalémské v 8.45 hodin.
27. 3. sobota
pøedveèer Pesach – maariv
19.00 hodin
28. 3. nedìle
1. den Pesach – šacharit
8.45 hodin
maariv, sfirat hamer
19.00 hodin
29. 3. pondìlí
2. den Pesach – mincha, mariv
18.45 hodin
2. 4. pátek
erev 7. den Pesach – mincha, maariv, kab. šabat 19.17 hodin
3. 4. sobota
šabat 7. den Pesach – maariv
20.15 hodin
4. 4. nedìle
Acharon šel Pesach – šacharit
8.45 hodin
9. 4. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.28 hodin
16. 4. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
23. 4. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
30. 4. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se zde v souèasné dobì nekonají.
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ZPRAVA, ZLEVA, SESHORA…
Rozhovor s grafikem a galeristou Adamem Hoffmeisterem
ADAM HOFFMEISTER (nar. 1953 v Praze)
absolvoval po gymnáziu a výtvarné škole
Hollar Divadelní akademii múzických
umìní (obor scénografie), rok studoval

Adam Hoffmeister.

v Paøíži. Kromì volné tvorby se jako grafik se specializuje na loga, plakáty, obaly
na CD. Spolupracoval s Národním divadlem, Divadlem na Vinohradech, divadlem Disk, Divadelním ústavem, hudebním vydavatelstvím Panton; je autorem
loga pro Divadlo v Dlouhé, divadlo Gag
Borise Hybnera, organizaci Èlovìk
v tísni, Památník ticha Bubny èi hostinec
U Pinkasù.
Roku 2001 založil ve starém pražském
mìšt’anském domì na Tržišti na Malé Stranì Galerii Millennium, která se specializuje na prezentaci a prodej dìl souèasných umìlcù a tematické výstavy.
Váš otec, Adolf Hoffmeister, byl všestranný umìlec a kulturní organizátor, spjatý s èeským a francouzským
kulturním prostøedím, ale je vnímán
také jako souèást pražského židovského prostøedí. Ve svých karikaturách zobrazil na dvì stovky umìlcù
a literátù, èesky i nìmecky píšících;
øada z nich mìla židovské koøeny
(napø. K. Poláèek, Fr. Langer,
O. Baum, R. Fuchs, C. Hoffmann,
Fr. Torberg, J. Urzidil, E. Weiss,
F. Werfel). Zajímavý je v tomto ohledu zejména sborník Víno / Wein, který uspoøádal a ilustroval a vyšel na

poèátku tøicátých let v èeské a nìmecké verzi. Patøil nìkdo ze zobrazených autorù vyslovenì k jeho pøátelskému okruhu?
V každém pøípadì Rudolf Fuchs, ten
patøil pøímo do širší rodiny. Básník,
dramatik, redaktor, pøekladatel z èeštiny do nìmèiny, jako první pøeložil Slezské písnì Petra Bezruèe v roce 1916.
Fuchsova manželka byla starší sestra
mé matky, tedy má teta. Osud jim nepøál, oba zemøeli za války v emigraci
v Londýnì. Fuchse pøejelo za náletu
auto a teta Loni zemøela na zdravotní
potíže. Loni mìla z prvního manželství
syna Heinricha, ten po válce zùstal
v Británii, pøejmenoval se na Henryho
Foxe. Dožil se pádu komunismu a po
roce 1989 do Prahy èasto jezdil.
Hodnì známé jsou karikatury „páteèníkù“. Jaký mìl k tomuto hradnímu okruhu vztah a s kým se z této
oblasti více stýkal?
V pøedváleèných letech se èasto stýkal
s Ferdinandem Peroutkou, kterého
mnohokráte kreslil. Po válce se sice politicky rozešli, ale z jejich pøátelství asi
mnohé zùstalo. Svìdèí o tom i karikatu-

mínám: zaèátkem šedesátých let otec
ilustroval jeho Filatelistické povídky
a v té souvislosti nás navštìvoval.
Ještì k jeho karikaturám obecnì:
Víte, jak je otec kreslil? Pøi setkáních, po pamìti, podle fotografií?
Kreslil i èleny své rodiny?
Rodinu prakticky nekreslil, zachovaly se
asi dvì kresby mého bratra v kojeneckém vìku, ale to nejsou karikatury, ale
realistické portréty. Na jedné protifašistické kresbì z Ameriky je možné identifikovat akt mé maminky jako ,,Madame
Laval“. Prakticky všechny karikatury
nakreslil na základì skic, které si poøídil
pøi osobních setkáních. Do finální podoby je dotvoøil až doma. Pøípravné kresby
zjednodušoval a redukoval na co nejmenší poèet èar, až mu výslednì vznikl
v podstatì znak. Když si jednou osvojil
stylizovanou podobu zpodobovaného,
umìl ji už navždy, a to zprava, zleva,
seshora èi zespodu.
Právnická kanceláø jeho otce, JUDr.
Adolfa Hoffmeistera, v níž po absolvování právnických studií váš otec
také pracoval, zastupovala øadu nìmeckých protinacistických exulantù,
ve Slovníku spisovatelù je uveden
Thomas Mann. Kdo ještì? A zachoval
se archiv této právnické kanceláøe?

Adolf a Lilly Hoffmeisterovi, Praha 1946. Foto na této stranì rodinný archiv.

ra A. H. na pamìtní desce v nedávné
dobì nainstalovaná na domì v Matoušovì ulici, kde Peroutka bydlel. Pøátelil
se také s Egonem Hostovským a Františkem Langrem. Na nìj si matnì vzpo-

O archivu bohužel nic nevím, otec pøenechal kanceláø svému kamarádovi
JUDr. Janu Pacákovi, dobrému pøíteli
všech mánesákù, které také, když bylo
potøeba, zastupoval až do konce šedesá-
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tých let. Z nìmeckých exulantù mìl
otec velmi blízký vztah k Johnu Heartfieldovi – tvùrci vynikajících protinacistických fotomontáží.
Napsal také libreto k dìtské opeøe
Brundibár, která se pak proslavila
uvedením v Terezínì. Co to pro vašeho otce zpìtnì znamenalo? Mluvil
nìkdy o lidech, které znal a kteøí zahynuli bìhem holokaustu? A mìl nìjaké židovské koøeny?
Samozøejmì mluvil o Hansi Krásovi
nebo o Bedøichu Frittovi. S židovskými
koøeny je to opravdu nejasné. Nikdy
o tom nemluvil, na druhé stranì v devadesátých letech nás navštívil Ivo Tonder, vzdálený pøíbuzný a otcùv kamarád, pøíslušník RAF, jehož tatínek byl
spoleènì s mým dìdeèkem spoluvlastníkem advokátní kanceláøe Hilbert-

Plakát a loga v textu Adam Hoffmeister.

Hoffmeister-Tonder, a ten o otcovì židovském pùvodu nemìl pochyb.
Øekl byste pár slov o rodinì své matky Lilly?
Matka pocházela z židovské rodiny
z Halièe, která se poèátkem 20. století
pøistìhovala do Èech, do Jablonce nad
Nisou; zde se v roce 1914 také narodila.
Její tatínek Abraham Strich byl silnì
vìøící a její matka Scheindel, rozená
Löblová, byla dle matèina vyjádøení
moderní žena. Rozhodnì kouøila cigarety. Bydleli v domì naproti divadlu
a dìdeèek podnikal se sklem. Mìli šest
dìtí – Toni, Loni, Golde, Helu, Josefa
a Lilly –, jejich životy byly rozdílné,

byt’ vždy nesnadné. Dìdeèkovi se daøilo
tak støednì, snažil se produkovat lavory
a džbány z broušeného køišt’álu. Máma
pobavenì vzpomínala, že když se džbán
naplnil vodou, už ho nikdo neuzvedl…
Toni, pøesvìdèená sionistka, pøed válkou i s rodinou odjela do Palestiny.

Loni byla nejstarší, provdala se za Rudolfa Fuchse a zemøela v Londýnì.
Osud Golde je neznámý, stopy konèí
roku 1921. Hela s manželem Vilémem
Rùžkem a dcerou Hilde zahynula
v Osvìtimi. Josef, pøesvìdèený komunista, odjel budovat ideální svìt do Sovìtského svazu, kde zemøel kvùli nedostatku lékù. Dìdeèek ještì stihl zemøít
pøed deportací, je pochován na Malvazinkách, a babièka zahynula v Treblince.
Jaká maminka byla?
Máma byla neobyèejnì zábavná, mìla
komický talent, ale i jasný úsudek.
Umìla pøesnì odhadnout, kdo je jaký
charakter anebo jaká je kvalita umìleckého díla. Byla otci vždy prvním kritikem a èasto ho nešetøila, i když ne vždy
ji poslechl. Rodným jazykem jí byla
nìmèina, èesky samozøejmì mluvila,
ale osobitì. Èasto si vymýšlela slova,
která znìla velice èesky, ale ve skuteènosti neexistovala, anebo používala
èeská slova v trochu posunutém významu. Napøíklad když se chtìla vyjádøit
o jisté dámì ponìkud volných mravù,
pravila: „Ona je ale hrozný štìtec“, anebo když ji vyškrtli ze strany, konstatovala, že ji právì „vyškrtili ze strany“.
Našla jako hereèka v Èeskoslovensku uplatnìní?
Pøed válkou hrála na Malé scénì Nového nìmeckého divadla, kde pùsobil
Frederick Valk nebo Herbert Lom. Za
války vystupovala ještì v Londýnì, ale
po roce 1945 se její herecké aktivity

omezily na úèinkování v revue pro neodsunuté Nìmce v pohranièí.
Pocházela z rabínské rodiny. Mìla
vztah k židovské tradici, nebo ji zcela
odvrhla?
Pøipomínali jsme si jednotlivé svátky,
ale musím pøiznat, že nedùslednì.
Máma byla v pravidelném písemném
styku se sestrou Toni a její rodinou
v Izraeli. Myslím, že dost obdivovala,
co dokázali, takže tíhla spíše k sionismu.
Židovský motiv v díle vašeho otce
pøedstavuje cyklus kreseb a koláží
Franz Kafka. Kafka je také zobrazen
na koláži vytvoøené ve dnech okupace v srpnu 1968. Co pro nìj tento autor znamenal?
Židovské motivy jsou nejen v cyklu
kreseb a koláží s Franzem Kafkou, ale
také v sérii koláží Židovský høbitov
v Praze, která se dá zaøadit do období
tzv. typografických krajin, dle mého názoru jednoho z nejlepších. Jedna z posledních koláží z roku 1973 má název
Osud Davidùv. Otec Kafku miloval.
Znovu objevený zájem o Kafkovo dílo
v šedesátých letech byl pro nìj a pro celou jeho generaci jedním ze signálù
k obrodì spoleènosti.
Vy sám jste použil Kafkovu skicu
v logu pro humanitární organizaci
Èlovìk v tísni. Byl to okamžitý nápad, nebo výsledek delšího hledání?

Vìtšinou jsou loga výsledkem delšího
hledání. Uzavøení mezi zdmi mnì pøišlo jako správné øešení. Zdi nesou více
významù, èlovìk mùže být v tísni
z mnoha dùvodù, at’ již vnitøních nebo
vnìjších.
(pokraèování na str. 14)
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ním a rakouským šikovatelem tento nìmecký rozhovor:

„Ty jseš žid, viï?“ zaèal na Švejka.
Když pøed sto lety, v bøeznu 1921, vyšel rých svìdectví se mìli setkat, jiná to vy- Švejk zavrtìl hlavou.
„To nemusíš zapírat,“ pokraèoval s urèiprvní sešit románu Jaroslava Haška Osudy vracejí. Ale pøinejmenším to mají spoleètostí
šikovatel tlumoèník, „každý z vás zadobrého vojáka Švejka za svìtové války, ni- né, že totiž jejich texty, konkrétní a v jikdo netušil, že se tu objevuje dílo, které se stém smyslu vìcné, obsahují nìco, co je jatcù, který umìl nìmecky, byl žid, a basta.
èasem zaøadí mezi nejdùležitìjší a nejzná- v nich tìžké pojmenovat a co jim propùj- Jak se jmenuješ? Švejch? Tak vidíš, co zamìjší díla svìtové literatury a jejímu auto- èuje univerzální platnost. Oba autoøi klad- píráš, když máš takové židovské jméno?
rovi zajistí v literárním slova smyslu ne- li na svìt pøi svém ohledávání neviditelné U nás se nemusíš bát pøiznat se k tomu.
smrtelnost. Málokdo si byl ochoten hranice, která oddìluje existující od toho, U nás v Rakousku se nedìlají pogromy na
pøipustit, že autor stovek humoristických co se za skuteèné jen vydává, nárok, kte- židy. Odkud jsi? Aha, Prága, á, to znám, to
rému tento svìt zøejmì znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu mìl
povídek, proslulý zaklanení schopen dostát. pøed týdnem dva židy z Prágy od Varšavy,
datel Strany mírného
Možná proto, že není ji- a tvùj pluk, jaké má èíslo? 91?“
pokroku v mezích zákoŠikovatel vzal schematismus, listoval si
sté, zda v reálné skuteèna a její jediný kandidát,
nosti taková jednoznaè- v nìm: „Jednadevadesátý pluk je erivantrávící èas pøevážnì
nì vymezená hranice ský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš,
v hostincích a noèních
vùbec existuje. Ale at’je co, jak my tady všechno známe.“
podnicích, kde bavil
Švejk opravdu koukal na tu celou histoto jakkoli, každý z nich
publikum i vyvolával
se k ní ze svého smìru rii a šikovatel pokraèoval s velkou vážskandály, je nìèím víc
pøiblížil takøka na do- ností, podávaje Švejkovi napolo dokouøenež nadaným alkohotek. To, že jejich velká nou svou cigaretu: „To je jiný tabák než ta
likem, neschopným
díla, Zámek stejnì jako vaše machorka. – Já jsem zde, židáèku,
normální existence.
Švejk, zùstala nedokon- nejvyšším pánem. Když já nìco øeknu, tak
A pøece, nedlouho po
èená (aniž to jakkoli se všechno musí tøást a zalízat. U nás ve
Haškovì smrti 3. ledna
oslabuje jejich kvalitu vojsku je jiná disciplína než u vás. Váš car
1923 se jeho (nedokona vyznìní), mùže být je ksindl, ale náš car je otevøená hlava.
èený) ètyødílný román
pak dáno právì nemož- Teï ti nìco ukážu, abys vìdìl, jaká je
vydal na cestu do svìta.
Jaroslav Hašek. Foto archiv.
ností tohoto doteku u nás disciplína.“
Po nìmeckém a ruském
pøekladu následovaly další a další a všude z naší strany skuteènosti.
FRANTIŠEK LANGER
se kniha setkala s mimoøádným zájmem.
Mezi ty, kteøí Haška z doby pøed první
S jejím hrdinou se identifikovali ètenáøi ŠVEJK A ŽIDÉ
v Japonsku i Americe, v Austrálii, ve Fin- Židy se Hašek ve Švejkovi explicitnì neza- svìtovou válkou znali a èasto se s ním stýsku i v Itálii, existuje pøeklad do hebrejštiny bývá, ale pøítomní tam jsou, vìtšinou v nì- kali, patøil i spisovatel, legionáø a dramatik
i do jidiš – a možná i do nìjakého z indián- jaké epizodní roli, zhruba dvacetkrát. Jedi- František Langer, bratr autora Devíti bran
nou výraznì propracovanou postavou Jiøího Langera. V knize Byli a bylo vìnuje
ských a eskymáckých jazykù.
Vlastnì se možná nedá øíci, že se se „židovského pùvodu“ je v knize polní kurát Haškovi celých devadesát stran, aby ho
nakonec charakteriŠvejkem identifikovali všichni ètenáøi, ale Otto Katz, postava
zoval následovnì:
takøka všichni mu rozumìli, a to prakticky neobyèejnì zajímavšude, bez ohledu na to, že se kniha ode- vá, která se objevuje
Èasto, když si èlohrává v konkrétním specifickém støedoev- jen v prvním díle,
vìk tehdy chtìl
ropském prostøedí, vymezeném mimo jiné zato však hned na stu
v myšlenkách shrvzájemným pùsobením nìkolika jazykù. stranách. Nìkteré
nout Haška, aby
Švejk se zaøadil mezi postavy, které jsou jeho výkony na kaho vidìl najednou
spoleèným majetkem lidstva, po bok San- zatelnì i mimo služa úhrnnì a v jeho nejchu Panzovi, Tillu Eulenspiegelovi, Gar- bu patøí k tìm, které
soustøedìnìjší podgantuovi, Robinsonu Crusoe, Falstaffovi, si ètenáø zapamatuje
statì, odpadlo mu
Faustovi, Pickwickovi a dalším, stejnì tak pøi prvním ètení.
z nìho skoro všechS druhým výrazjako autor náleží k pøedním jménùm svìJosef Švejk a Otto Katz – ilustrace Josefa Lady.
no, èím žil, jako žijí
nìjším „židovským“
tové literatury.
Ze spisovatelù, pocházejících z èes- momentem se pak setkáváme až v díle jiní lidé. Pomìr k matce, k ženì, chvíle, kdy
kých zemí, je s ním v tomto ohledu ètvrtém. Uvozovky znamenají, že za Žida hryzl násadku, když psal, pøíležitosti, kdy
srovnatelný pouze Franz Kafka. Na prv- je tu považován sám Švejk, který si chtìl musel jednat a mluvit støízlivì a snad i vážní pohled je tìžké si pøedstavit odlišnìj- vyzkoušet nalezenou ruskou uniformu nì, všecko odpadalo, jako by právì to na
ší bytosti i texty, ale i tady mùže zdání a byl pøitom zatèen maïarskou patrolou nìm bylo nepodstatné, neživotné, nereálné.
Skuteèný Hašek byl jenom podivná
klamat. Oba se narodili v roce 1883 v Pra- neboli upadl do rakouského zajetí a byl
ze a zemøeli krátce po sobì, Hašek v roce zaøazen mezi ruské zajatce. Když se uká- noèní bytost, žijící v svém tìžkém ovzdu1923, Kafka o rok pozdìji. Podle nìkte- zalo, že umí nìmecky, rozvinul se mezi ší, napáchlém pivem a zšeøelém tabáko-
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vým kouøem. Byl zjevem nìjaké, nìèí
temné fantazie, strašidelným nebo baladicky tajemným zjevem, který budí zvìdavost a strach, vábí a znepokojuje, rozesmává mìsto svými šprýmy, které však
jsou maskovaná nenávist a opovržení
k nìmu. Je støedovìkým pøízrakem vystoupivším z Brueghelova nebo Schwaigerova obrazu, malovaném v špinavì žlutých a ryšavých barvách, je rozcuchaným
tuèným pijákem, kterému bøicho bujnì
pøetéká pøes pás kalhot. Po nocích a po
hospodách se Hašek toulá jako nìjaký
žebravý vagant, potulný kejklíø, fahrender
Geselle, Paleèek, šprýmaø na úèet velkých
a mocných, Enšpígl, posmívající se tupým
mìšt’anùm, èarodìj Žito, provozující
s nimi svá kouzla, Krysaø, který je vábí za
sebou písnièkou své píšt’alky. Ale
mohl být – a tak jsem ho cítil, když
mì høála sympatie k nìmu –, mohl
být také nìjaký podnapilý, vrávorající a extatický Villon, upravený na
pražskou míru a na první léta 20.
století. A jeho pøíhody, vyprávìní
a anekdoty jsou drobné popìvky,
básnì a samomluvy toho villonského stínu, který bloudí po našem
mìstì a po našem mládí.
FRIEDRICH TORBERG
Poslední, komu dáme slovo, aby
se k Haškovi a jeho knize pøi pøíležitosti stého výroèí pøíchodu Švejka na svìt vyjádøil, je Friedrich
Torberg, autor nesmrtelné Tety Joleschové, spisovatel s mimoøádnou
schopností autenticky zachytit
a zprostøedkovat období i prostøedí, ve kterém se Švejkùv pøíbìh
i Haškùv život odehrávají, prostøednictvím malých pøíbìhù, historek, anekdot a nejrùznìjších detailù. Mimo jiné v pokraèování
Tety Joleschové, které vyšlo pod
názvem Teta Joleschová a dìdicové v roce 1978, a odkud v pøekladu Evy
Pátkové citujeme:
At’je to Nestroy, at’je to Metternich,
at’je to Herzmanovsky-Orlando – s každou touto tradicí a s nìkolika dalšími
k tomu – se mùže smìle mìøit Švejkova
tradice, kterou Èeši udržují až dodnes.
Pøežila monarchii a první republiku právì tak jako krutý mráz, který pøišel po
pražském jaru a ještì poøád trvá. Žádná
jiná národní literatura – ani španìlská se
svým Donem Quijotem, ani vlámská se
svým Tillem, ani literatura v jidiš se

svým Tovjem – nevytvoøila podobnì
št’avnatou postavu, tak zakotvenou v národním charakteru, jako se to podaøilo
Èechùm s jejich Švejkem, at’už se jim to
líbí nebo ne. Po jistou dobu, ve dvacátých letech – zažil jsem a mám ještì
v pamìti onu fázi pøehnaného patriotismu – nechtìli, ba pokládali za dehonestující, aby byl Švejk pokládán za „typického“ Èecha. V neštìstí se to naštìstí
zmìnilo. Beztak to nebylo sluèitelné
s humorem tohoto národa, i když to èlovìk v podstatì mùže chápat. Protože
Švejk není pro Èechy „typický“ asi tak,
jako jablko není typické pro jabloò. Je
docela jednoduše èástí jejich svérázu,
pøirozená, organická èást, u jednoho výraznìjší, u druhého ménì, ale je v kaž-

a úøady se nastalou situaci pokoušely øešit
stále pøísnìjšími opatøeními: nejdøív zakázaly všechny neonové reklamy, pak nesmìly být výklady obchodù osvìtleny
pøes noc, pak se zaèalo pøiškrcovat topení,
pak se omezovalo poulièní osvìtlení, pak
se omezovalo ještì víc – a jedné noci ležela Praha v úplné temnotì.
Jenda sedìl s nìkolika kolegy pøi svíèkách v hospodì na Letné, pohledem pøelétl po ztemnìlém mìstì, hluboce povzdychl a prohlásil:
„Tedy, kdybysme teï mìli ještì o trochu víc masa, bylo by to jako za války.“

Kéž by milovaný Švejk, pro kterého
jsem v životì už taky leccos udìlal, stál
ještì jednou pøi mnì a dopomohl mi k brzkému dokonèení tìchto zápiskù. Jde
o podobenství.
Místem dìje je výcvikový tábor
Èeskoslovenské armády ve Francii. Èas: zaèátek roku 1940, kdy
jsem se mìl zúèastnit rychlokvašného kurzu na dùstojnické zkoušky. K úèastníkùm z mé roty patøil
i skvìlý, naprosto jednoznaèný
a možná dokonce úmyslný Švejkùv následovník, který se s nadøízenými a s takzvanou denní šarží
dostával trvale do konfliktu a který postrádal jakoukoliv ctižádost.
Ale to mu nepomohlo. Na základì
svého vzdìlání – ne snad, že by se
na to hodil – byl pøidìlen do dùstojnického kurzu.
Jeden major nás zauèoval do
umìní, pro dùstojníky zajisté nezbytného, jak se rozebírá a zase
skládá kulomet. Po nìkolika pøedbìžných cvièeních jsme museli celou proceduru zvládnout za deset
minut. Ty postaèily všem, dokonce
i mnì, jen našemu Švejkovi to bylo
málo. Na jeho cvièném stole ležely
Švejk, poruèík Dub a „pán s pejzy“ – ilustrace Josefe Lady.
po uplynutí lhùty sice obrysy kulodém z nich, i když to sám neví. Jaroslav metu, ale vedle toho v divokém zmatku
Hašek, geniální tvùrce Švejka, založil všechny možné šrouby, èepy, pružiny
Stranu mírného pokroku v mezích záko- a další souèástky.
„Co je to s vámi?“ zeptal se nevrle mana, která skuteènì kandidovala, a dokonce získala nìkolik stovek hlasù. Ta jor.
Odpovìï, kterou major dostal, reproduby urèitì byla s to dát do poøádku tuto
kuji opìt po švejkovsku (a nedbám, že –
ještì zdaleka nedoøešenou situaci.
Jak je Èechùm Švejkùv charakter vlast- na rozdíl od c. k. armády – se v republiní, to pøesvìdèivì dokládá jeden pražský kánské èeskoslovenské nehlásilo „poslušherec, s nímž jsem se svého èasu pøátelil nì“, nýbrž jen hlásilo):
„Poslušnì hlásím, pane major, zùstalo
a s nímž jsem pøíležitostnì ještì dnes
mi toho tady tak na tøi kulomety.“
v kontaktu. (...)
Stalo se to pøed nìkolika lety, kdy dopøipravil jd
dávky uhlí do Prahy poøádnì haprovaly
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STOPA PETERA WEISSE
Znepokojující obrazy malíøe, který proslul jako spisovatel
Pøi èetbì jsem si povšiml zaprášené
oøízky a uvìdomil si, že jsem již dlouho
neprovádìl èinnost, která mì velmi nebaví, ale knihám svìdèí, a hlavnì si ji
i zasluhují. Vzal jsem hadr
a bez nadšení zaèal utírat
v knihovnách prach. Pøi
této knihám libé èinnosti
padl mùj zrak na knihu Petera Weisse Stín vozkova
tìla. Hned jsem si matnì
vzpomnìl, že kdysi dávno,
v dobì, kdy mi bylo kolem
dvaceti let, na mì udìlala
velký dojem. Odložil jsem
ji stranou s tím, že pozdìji
vyèerpán prací, odložím svoje znavené
tìlo do køesílka a znaveného ducha
osvìžím èetbou dílka, které mì v dobì
mladosti velmi zaujalo.
Musím se pøiznat, že teï po letech je
vše úplnì jinak. Zpoèátku jsem èetl,

V tramvaji II., 1934.

trochu pospával, a pak již jen listoval,
zpoèátku pomalu, pak rychleji, od ilustrace k ilustraci. Kniha je totiž vyzdobena autorovými kolážovými ilustracemi.
Na ty jsem si však vùbec nepamatoval,
a tak mì doopravdy zaujaly asi až teï,
v dobì probouzejícího se stáøí. Pak
jsem si vzpomnìl, že nìkde bych mìl
mít i jeho výtvarnou monografii; úplnì
jsem zapomnìl, že Peter Weiss byl až
do konce ètyøicátých let pøedevším velmi zajímavý malíø.
NÌMECKO, ANGLIE,
ÈESKOSLOVENSKO, ŠVÉDSKO
Narodil se 16. listopadu roku 1916
v obci Nowawes u Postupimi. Jeho otec
byl židovského pùvodu a byl dùstojníkem c. k. rakouské armády, matka profesí hereèka pocházela z Alsaska. Po
první svìtové válce otec optoval do
Èeskoslovenska, takže Peter mìl až do

roku 1939, kdy mu byl odebrán, èeskoslovenský pas. Rodina žila v Brémách,
od roku 1929 v Berlínì, kde se zaèal
Weiss soukromì výtvarnì vzdìlávat
u malíøe Eugena Spira.
Roku 1934 tragicky zahynula jeho milovaná sestra
Margit a rodina emigrovala do Anglie. V roce 1936
se rodina pøesunula do
Varnsdorfu, kde otec získal postavení v jedné
z textilních továren.
V létì roku 1937 podnikl Weiss pìší túru do
Švýcarska, aby navštívil
svého obdivovaného spisovatele Hermanna Hesseho, který mu pak zprostøedkoval pøes svého pøítele Maxe
Bartha, jenž žil v Praze, kontakt na Williho Nowaka. Nowak pøijal Weisse do
svého ateliéru na pražské akademii, kde
se seznámil s Endrem Nemesem a Petrem Kienem, který se stal jeho blízkým
pøítelem a seznámil ho s dílem Franze
Kafky. Pøed hrozícím nìmeckým nebezpeèím emigrovali rodièe v roce
1938 z Prahy do Švédska, Peter je následoval poèátkem roku 1939.
DIVADLO A JARMARK SVÌTA
Jeho nejranìjší dochované práce jsou
kresby z roku 1933, na jedné je vyobrazen chodník s množstvím korzujících
chodcù, výlohami obchodù a reklamními štíty rùzných barù rušného berlínského bulváru, kde ještì nic nenasvìdèuje hrozícímu nebezpeèí. Na druhé,
kolážovitì pojednané kresbì, je však
nebezpeèí již plnì pøítomno v podobì
obìšence na šibenici, kasárenských èi
vìzeòských budov, lebky se zkøíženými
hnáty a nápisem „Obezøetnost“, umrlci,
rakvemi, notovým partem chmurného
marše.
Následujícího roku vzniká nìkolik
pozoruhodných obrazù, bohužel zèásti
nezvìstných èi znièených. Nìkteré jsou
alespoò dokumentovány na nepøíliš
kvalitních èernobílých fotografiích. Jeden z nich s názvem Tajemná hra pùsobí jako snová fantazmagorie, která se
skládá z mnoha zdánlivì se sebou nesouvisejících prvkù a rùzných postav,

které však spoleènì vytváøejí jednotný
celek s mnoha znepokojivými vzájemnì se pøekrývajícími momenty.
Øada prací z této doby byla ovlivnìna
smrtí milované sestry, ale také situací
v Nìmecku poté, co se moci uchopili
nacisté.
V roce 1935 v anglickém exilu maluje významný obraz Stroje napadají lidstvo. Pøed valící se chladnou hmotou
strojù, na zcela již znièeném pozadí,
v hrùze prchá dav lidí. Pøi pravém okra-

Autoportrét, 1938.

ji v horní èásti obrazu jsou trosky domu,
v jehož prvním patøe stojí malíø u stojanu a na plátnì zachycuje probíhající
zkázu. Autor nepochybnì varuje pøed
situací v Nìmecku a jasnozøivì pøedvídá vìci budoucí.
Po pøesunu do Èech maluje nìkolik
obrazù Varnsdorfu, spíše jeho periferii,
zvláštní místo, èeský Manchester, kde
v dobì jeho rozkvìtu vyrostlo zcela nesourodì nìco mezi vsí a mìstem. Po
krajinì ledabyle rozházené hrázdìné
chalupy, nuzné domky, honosné vily
a mezi nimi do výše trèící komíny.

Jarmark na pøedmìstí, 1940.

Po pøíchodu do Prahy vzniká øada
významných obrazù. Velké divadlo svìta, breughelovská kompozice zániku
civilizace, hoøící obzor, temné nebe, ve
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vodì potápìjící se loï, bezradní a odevzdaní lidé, jiní libující si v násilí.
V popøedí o trosky zdi opøený mladý
muž, snad sám autor pozorující vraždu,

Hudbou je zlovìstné ticho, klid pøed
dìsivou bouøí. Autoportrét z roku 1938
pøedstavuje Weisse jako smutného, osamìlého mladého muže, který si je vì-

Velké divadlo svìta, 1938.

a na stranì protilehlé obnažená a poloobnažená žena, symbol nevinnosti, èi
vzpomínka na mrtvou sestru. Z dalšího
obrazu Koncert v zahradì se dochoval
jen malý fragment, klavírista u rozevøeného pianina, který znehybnìl a strnule
smutným zrakem hledí kamsi mimo
obraz a èas. V nedochované èásti obrazu zoufalé postavy ponoøené do svého
osamìní a smutku. Mezi nimi bíle zahalený pøízrak, mladá dívka z jiného
svìta, snad vzpomínka na mrtvou sest-

Chlapec v zahradì, 1938.

ru. Ostatnì i klavírista je autor sám a na
notovém listu je jen nepatrný kousek
hudebního záznamu a dole autorùv monogram. Není dùvodu již dále hrát.

dom pøicházejících útrap a nebezpeèí.
V pozadí obrazu kolejištì železnice,
opuštìné budovy ozáøené èerveným
svìtlem a v pravé èásti rekvizity cirkusu èi opuštìné poutì bez lidí, s ruským
kolem, skluzavkou, stanem a stožárem
s pestrobarevnými praporky. Na nebi se
vznáší utržený pout’ový balonek. Obraz
silnì evokuje náladu autoportrétu Felixe Nussbauma z roku 1943, kde se autor zpodobnil na stejnì pojatém pozadí,
s podobným výrazem ve tváøi, s Davidovou hvìzdou na klopì a židovským
prùkazem v ruce.
I další obrazy z té doby vyjadøují podobnou atmosféru. Opuštìné zahrady,
stromy skoro bez listí, ploty, zem bez
vegetace, budovy bez známek života
a èasto osamocená postava mladíka,
patrnì samotného autora. Ve Švédsku
pak v podobném duchu v roce 1940
vzniklo ještì nìkolik obrazù, bohužel
opìt zèásti znièených èi nezvìstných.
Jarmark na pøedmìstí s dominujícím
mìstem na kopci, chladným a jakoby
vylidnìným, s domy pøilepenými na
sebe a s komínem rostoucím ze samého
jeho støedu a varovnì vztyèeným na pozadí šedì zbarveného nebe. Po stranì
hrozivé válcovité obøí pece. Na úpatí
kopce jarmark se stánky, kolotoèi, skluzavkou. Dav lidí, spíše lidská masa bez

emocí spoøádanì postávající ve frontách èi sledující vystoupení kouzelníka, v tìsném objetí stojící pøed hrající
kapelou. Tváøe bez výrazu, bez viditelného napìtí. Jen v popøedí beznohý
invalida a slepec se šklebem ve tváøi
odcházejí a stará žebraèka je od jejich
úmyslu pravdìpodobnì zrazuje. To vše
pozoruje malá holèièka s obruèí v ruce.
V bujné vegetaci za zdí, která je dìlí od
jarmarku, se skrývají dva milenci, kterých se podobenství obrazu netýká.
Snad je v nich ukrytá nadìje.
NÁVRAT K NÌMÈINÌ
Koncem ètyøicátých let Weiss pøestává malovat a zaèíná se vìnovat psaní.
Práce pro divadlo, zejména pak hra
Marat/Sade mu získaly svìtovou proslulost. Pøíležitostnì vytváøí koláže,
kterými ilustruje nìkteré své knihy. Dle
vlastních slov vyhnání z Nìmecka pro
nìj znamenalo i vypuzení z jazyka, tímto jazykem byl vysmíván a ponižován
a také to byl jazyk nacistického režimu.
V té dobì byl však pøedevším malíø
a tak se vyjadøoval výtvarnými prostøedky a rodný jazyk mu byl nástrojem
myšlení a snìní. Po válce, když v roce
1947 poprvé po letech navštívil Nìmecko, si uvìdomil svoje meze ve výtvarném vyjadøování a dilema vyøešil návratem k nìm
èinì a psanému slovu,
aby mohl
vyjádøit slovy to, co se
mu již zdálo
nemožným
v obrazech.
Snažím se
pochopit pohnutky, které
ho
vedly
k ukonèení
malíøské tvorby. Snad je
i chápu. Musím však pøiZahradní koncert, 1938, detail.
znat, že teï
po letech mì jeho obrazy, na rozdíl od
jeho literárních prací, stále ještì pøitahují
a znepokojují. Vyvolávají øadu pøedstav
i otázek a já jen tìžko hledám slova,
abych je dokázal zachytit a zodpovìdìt.
Peter Weiss zemøel 10. kvìtna 1982 ve
JAN PLACÁK
Stockholmu.
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ných prostorách, udeøila epidemie covidu-19 a z plánù na první spoleèná setkáNové židovské centrum v Praze a pesachová hagada jako komiks ní v novì otevøeném JCC sešlo.
Prozatímní prostor nalezlo centrum
Pøed rokem mìlo v Praze zaèít fungovat chodí, jejich dìti nenavštìvují Laudero- v Domì U Minuty na Staromìstském náJewish Community Center Prague vy školy.
mìstí, kde své akce poøádal i Skautský inBude urèeno i pro spoleèenství kolem stitut èi divadelní spolek Jedl (a kde ve
(JCC). Jak anglický název napovídá,
jeho iniciátoøi se inspirovali v USA Lauderových škol: jejich absolventi (po- druhém patøe bydlela v letech 1889–1896
a v západní Evropì. V New Yorku kud jsou sekulární) zjišt’ují, že nemají mís- rodina Franze Kafky). Tìžko si pøedstavit
a Londýnì existují velkolepá židovská to, kde by se scházeli a které by prostøedím lepší polohu (v centru a blízko židovské
centra, která financují soukromí donáto- i nabídkou programù obstálo v konkurenci ètvrti) i prostøedí (historický dùm s atriøi. Naleznete v nich restaurace, kavárny, všeho, co se ve mìstì za normálních okol- em, pavlaèemi a terasami). „Máme tu zátìlocvièny, projekèní sály, uèebny, kera- ností dìje. Dùležitou skupinu už mezi nimi zemí, jsou tu prostory, které bychom
mické dílny, divadelní sál i (v New Yor- tvoøí ti, kdo zvolili vysokou školu se zamì- mohli využít pro pøednášky, projekce, je
ku) bazén. Na své si v nich pøijdou øením na židovská studia a Blízký východ. tu kavárna, krásné atrium,“ øíká P. Šulcovšechny vìkové kategorie a Židé roz- Další nezanedbatelnou a velmi rozmanitou vá. Ale dodává: „Do budoucna bychom
manitých zájmù. Tìžko
ale pøece jenom chtìli
nìco takového vytváøet
mít nìco ,svého‘, s vlastv místních skromnìjní kavárnou, sálem,
ších podmínkách, ale
uèebnou… Uvidíme.“
napodobit lze základní
Co se dìlo, když udeøiprincip tìchto center:
la pandemie? „Spustili
rùznorodost, otevøenost
jsme podcast, tedy
a neformálnost.
J-cast“ odpovídá Pavlína.
„Má nìkolik rubrik: auPRO KOHO
diokomentáøe Jana FinJak øíká Pavlína Šulcová,
gerlanda o souèasných
která byla povìøena pøížidovských a izraelských
pravou koncepce a vedetématech (mj. o židovním JCC, aniž by se nìských anekdotách nebo
kdo chtìl vyhraòovat
svátcích z pohledu movùèi stávajícím židovderní doby); rozhovory
ským institucím, které
s Izraelci, kteøí žijí v Pramají svou funkci, již náze (napøíklad s odborníležitì plní, v Praze už
kem na kybernetickou
delší dobu zrála pøedstabezpeènost), a rubriku
va, že by bylo dobré mít
nazvanou pod30 (v níž
nenáboženské, moderní
byl mj. pøedstaven žikomunitní centrum, otevdovský skauting nebo
øené širší židovské i nežihistorie židovského kodovské veøejnosti. CentØeditelka JCC Pavlína Šulcová vyhlíží v Domì U Minuty konec pandemie... Foto am.
miksu). Myslím, že porum, které by nabízelo
øady už si našly své pospoleèenský prostor (kavárnu a bistro) skupinu potencionálních hostù tvoøí židov- sluchaèe: jednotlivé díly mají v prùmìru
a místo pøedevším pro kulturní (výstavy, ští a izraelští turisté a pražští Izraelci (od- kolem 200 poslechù. Kdyby pak tìch asi
koncerty, projekce), ale i vzdìlávací pro- hadem šedesát rodin). Pro ty je pražská 200 lidí chodilo na budoucí akce, bylo
gramy (vèetnì jazykových, kulináøských obec pøíliš uzavøená, komunita Chabadu by to pìkné.“
èi umìleckých kurzù) pro mládež, dospìlé pøíliš ortodoxní, ale souèasnì jim nìjaká
Na YouTube JCC Prague èerstvì pøii dìti. Místo, které by propojovalo lidi, komunita chybí a chtìjí, aby se jejich dìti byl projekt J-deli, který vznikl ve spolukteøí se úèastní èinnosti stávajících institu- vídaly s ostatními tøeba na kroužcích vede- práci s Andreou a Petrou Ernyeiovými.
cí a organizací, a ty, kteøí do nich z rùz- ných v hebrejštinì.
Jedná se o videorecepty, podle nichž se
Za založením JCC Prague stojí dva lze jednoduchým zpùsobem nauèit traných dùvodù nenašli cestu, ale nìjakou
Èeši (Kateøina Moravová a Daniel dièní židovské pokrmy (kuchaøky zaèa„svou komunitu“ hledají.
Do centra zøejmì zamíøí lidé, již jsou Köppl) a dva Izraelci (Yariv Ronen, Da- ly s chalou, plánují gefilte fiš nebo
sekulární (ale souèasnì se zajímají o ži- vid Hercky). Provoz by mìly hradit pøíj- bramborový kugl).
dovskou tradici zpùsobem, jenž se blíží my ze soukromých zdrojù, z grantù
konzervativnímu èi spíše reformnímu a z pronájmu a doprovodného prodeje.
POVSTÁVAJÍ PROTI NÁM…
smìru); mají nìjaké židovské koøeny,
Dle pùvodních plánù se mìl v JCC Prague
zájem o židovskou kulturu, o Izrael, V DOMÌ U MINUTY
konat i pesachový seder. To se sice nestao hebrejštinu, o židovskou kuchyni, ale Když tedy pøed rokem vznikla koncepce lo, ale vznikla publikace, jejíž úplný název
nejsou èleny židovské obce ani do ní ne- budoucího centra a jednalo se o mož- zní: Už tam budem, Mojžíši? Trochu jiná
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pesachová hagada (nejen) pro dìti. Jedná
se o komiksovou knihu, jež popisuje rodinný seder a vypráví pøíbìh o odchodu
Židù z Egypta. Spoleènì s Pavlínou Šulcovou ji vytvoøil výtvarník, animátor
a kreslíø komiksù David Kalika (známý
pod autorským jménem Kakalík).
Pøipomeòme, že pesachová hagada se
øadí mezi nejznámìjší náboženské texty

žila. Symboliky hagady jsou si vìdomi i teroristé: jeden z nejkrutìjších útokù pøi druhé intifádì se stal roku 2002, kdy v hotelu
v Netanji útoèníci pøímo pøi sederu zavraždili na tøicet lidí.

judaismu a bìhem staletí se její podoba
mìnila. Zatímco v dobách pøed zboøením Prvního chrámu spoèíval její význam v oslavì spásného vysvobození
z Egypta a nabyté svobody, v èasech
exilu vyjadøovala nadìji na svobodu
a na návrat do Svaté zemì. Svým vývojem (smìøujícím k obsáhlejší podobì)
prošel i samotný seder, jehož podoba se
ustálila zhruba v polovinì 2. století o. l.
Pøíbìh o trpkosti útlaku a významu svobody nepøestává být aktuální a slova „Povstávají proti nám v každém pokolení, aby
nás znièili…“ neztratila na smyslu ani po
holokaustu a vzniku Státu Izrael. Novodobými faraony byli pro východoevropské
Židy komunistiètí vládci. Spisovatel Josi
Klein Halevi vzpomíná na dobu, kdy jako
mladík bojoval za právo sovìtských Židù
odjet ze Sovìtského svazu do Izraele.
V rámci aktivit americké židovské skupiny
pronikli roku 1973 o pesachových svátcích
až do moskevského úøadu, kam chodili
Židé žádat o povolení k výjezdu, a tam rozvinuli transparent „Nech mùj lid odejít“.
Paradoxnì vyznívá jiná vzpomínka: autor André Aciman píše o posledním sederu,
který jeho blízcí slavili roku 1965 v Alexandrii, odkud museli odjet, když jim
egyptské úøady v rámci protižidovské kampanì zabavily majetek a na otce vydaly zatykaè. Rodina se dostala do situace, kdy
mìla oslavovat odchod z Egypta, aèkoli to
byla „poslední vìc na svìtì“, po které tou-

roctví a zázraèném exodu je urèen právì
jim. Proto také klade úvodní ètyøi otázky symbolicky nejmladší úèastník slavnosti. V textu hagady je nìkolik míst,
která mají povzbudit dìtskou aktivitu
a zvìdavost, pøedevším spletité poèítání
egyptských ran na souši a na moøi pøi rabínské rozpravì, pesachové písnì èi schovávání, hledání a vykupování kousku macesu… Jenže dìtem, které se narodily do

KOMIKS
Dìti mají mít pøi sederu ústøední roli,
celý vypravìèùv pøíbìh o egyptském ot-

svobodného, moderního a z velké èásti
virtuálního svìta, nevyrostly v tradièním prostøedí a nejsou výjimeènì zvídavé a poslušné, už tato lákadla mnoho neøíkají. Od stolu pak netrpìlivì odbíhají
nebo rodièe volí rychlejší dìtskou variantu.
Od letoška si tedy èeské dìti mohou
prohlížet a èíst komiksovou hagadu.
V anglosaském svìtì to už není novinka: na internetovém obchodu Amazon
lze nalézt pestrou a nìkdy i dost bizarní
nabídku kreslených hagad: tøeba tu, jež

je pojatá jako sportovní utkání nebo
jako pøíbìh ze školy èar a kouzel v Bradavicích. Roku 2018 vyšla hagada, v níž
jako faraon figuroval tehdejší prezident
Trump. K tomuto typu zcela odlehèených vyprávìní to èeské rozhodnì nepatøí: kreslený pøíbìh o sederu v jedné
rodinì malé ètenáøe sice urèitì pobaví,
ale základní fakta z biblického pøíbìhu
se v nìm – a hodnì názornì – dozvìdí.
Dospìlí pak naleznou struèný prùvodce
sederem s požehnáními vypsanými hebrejsky, ve fonetickém pøepisu a èeském
pøekladu. Ani ty, kdo rádi ètou tradièní
hebrejsko-èeskou Novou pražskou pesachovou hagadu, již do èeštiny pøevedl
zemský rabín Karol Efraim Sidon (Sefer, 2. vydání 2020), komiks jako zajímavost neurazí, i když nad hovorovým
jazykem èi nìkterými novotvary (typu
sederáèek) možná zakroutí hlavou.
Pavlínì Šulcové posloužila jako inspirace ilustrovaná hagada, vydaná telavivským nakladatelstvím Asufa, a také
minimalistická verze sederu, již loni pøipravili pedagogové LŠ pro projekt Pesach v krabici. Letos se krabicový Pesach opakuje a balíèek s ingrediencemi
zahrnuje i komiks. Na otázku, zda si
myslí, že klasická hagada je pro dìti neúnosná, odpovídá autorka námìtu: „Má
urèitì svoje kouzlo, ale myslím si, že
pro dìti je opravdu tìžká, a možná i pro
ty dospìlé, kteøí nemají patøiènou prùpravu a nevnímají ji jako text, který se
tradiènì ète. Nebo pøeètou kousek, a pak
si rovnou øeknou: Zbytek
pøeskoèíme, jdeme jíst.“
Kreslíø Kakalík dostal zadání vytvoøit tematický zábavný a pouèný komiks.
„Vnímal jsem to jako jakoukoli jinou dramatizaci. Kdybych mìl psát komiks z øecké
mytologie, postupoval bych
podobnì: pøeèetl bych si pøíbìh a ještì nìco k tomu, a nìjak bych to zpracoval. V Pavlínì jsem mìl
záruku, že když jsem nìco nepochopil
(což bylo mnohokrát), vysvìtlila mi to.“
DESET RAN
Jak nároèná práce to byla? „Místy dost,“
odpovídá výtvarník. „Nejtìžší asi bylo
zachovat úroveò, o které jsem vìdìl, že to
dokážou èíst a chápat i moje dìti (6 a 8
let), na kterých jsem to zkoušel. Zajímavé
bylo, že je ani tak nepøekvapilo, že se rozestoupilo moøe, jako sederový talíø.
(pokraèování na str. 14)
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ZPRAVA, ZLEVA, SESHORA…

UŽ TAM BUDEM,
MOJŽÍŠI?

(dokonèení ze str. 7)
Uèil vás otec nìjak? Vedl vás k výtvarnictví? Cestovali jste spoleènì?
Cestovali jsme spolu na chalupu a také
jsme byli v Bulharsku, jinak bohužel
ne. K výtvarnictví mì vedl pøedevším
prostøednictvím rozsáhlé knihovny.
Èasto jsme sedávali u hromady katalogù a monografií a probírali spolu,
kdo, co, jak, proè a kdy maluje.

(dokonèení ze str. 13)
Hodnì se zajímaly o macesy. Urèitì jim
to dalo nìjaké povìdomí, a snad i zájem
se nìco dál dozvìdìt.“
Jako základ vzal Kakalík pøíbìh rodiny,
která se schází k sederové hostinì. Rachel, dcerka domácích, kteøí jsou spíše liberální Židé, si pozve kamaráda, který
není Žid a o Pesachu nic neví. Jeho neznalost je zcela nefalšovaná a o zdánlivì
podivné rodinné zvyky hostitelù se živì
zajímá. Pøíbìh vypráví dìda Hugo (jeho
grafická podoba je inspirovaná Hugem
Maromem, letcem a architektem, jehož
pøed nacisty zachránil N. Winton). V komiksové rodinì jsou pøesnì zastoupeny
ètyøi typy synù. V pøíbìhu se ocitají již
jako dospìlí, nicménì jejich odlišné povahy (a vztah k židovské tradici) se bìhem Hugova výkladu nezapøou.
Zatímco èást o sederu je vyvedena barevnì, pasáže vyprávìjící biblický pøíbìh
jsou èernobílé. „Z pohledu ,akce‘ je samozøejmì nejzajímavìjších deset ran,“
vypráví kreslíø. „To je úderné, je to tragédie, což mají dìti rády. Nejúmornìjší mi
pøipadala rabínská rozprava. Líbilo se mi,
že v kresbì jsem mohl zdùraznit lidštìjší
stránky biblických postav: tøeba Mojžíšovo zadrhávání; to, jak musel snášet reptání lidí, nebo že jsem mohl do dìje dostat
i jeho bratra.“ David Kalika pøipravuje
pro centrum i animované prùvodce svátky. Hlavními hrdiny jsou vždy klíèové
potraviny (chanukový bramborák, Hamanovy uši, na Pesach maces).
Kreslená hagada ale nekonèí odchodem
z Egypta a snìdením všech pokrmù, které
neúnavnì pøináší hostitelka. Dìti se v ní
v náznaku dozvìdí i to, „jak to bylo dál“:
naleznou putování pouští, uctívání zlatého
telete a pøijetí deseti pøikázání. Právì tímto „pokraèováním“ se bude zabývat i stolní hra, kterou JCC Prague plánuje k svátku Šavuot a která se bude jmenovat Už
tam budem, Mojžíši? Ètyøicet let putování
pouští. Hráèi budou startovat v Egyptì
a po splnìní øady úkolù dojdou do Zemì
zaslíbené.
ALICE MARXOVÁ

Hoffmeisterovy kresby, rozhovory
i prózy vycházely za první republiky
i po válce, kdy se stal propagátorem
komunistického režimu. Bìhem pražského jara byl velmi aktivní a po okupaci ho normalizované úøady vyhodily
ze všech funkcí.
Ano, propagátorem režimu se stal na
dost dlouhý èas, ale zároveò se mu
mnohdy daøilo prosazovat zájmy moderního umìní. Osmašedesátým jsme všichni
žili, nadechli jsme se
svobody,
nevìøili
jsme, že okupací vše
skonèilo, otec také
ještì chvíli doufal, že
se z reformního procesu dá nìco zachránit. Brzy mu ale bylo
jasné, že èasy budou zlé a jeho skepse
a pesimismus se prohlubovaly. V roce
1969 mìla vyjít v Èeskoslovenském
spisovateli kniha A. J. Liehma Generace s karikaturami pøedních pøedstavitelù pražského jara, ta už šla celá do
stoupy. Byl odsouzen k neèinnosti
a zapomnìní, nesmìl publikovat ani
vystavovat. Obával se o naši budoucnost, nesl to tìžce a jeho zdraví to nevydrželo. Zemøel v nedožitých 71 letech.
Èím je práce A. H. pro vás inspirativní? A co z jeho tvorby máte nejradìji?
Byl naprosto nedostižnì pracovitý.
Letos to bude už osmaètyøicet let, co
zemøel, ale dodnes v jeho archivu,
pøedevším v korespondenci, nacházím
neznámé položky, které mì udivují,
hlavnì humorem. Z jeho výtvarné
tvorby je vícero období, která mám

rád a také se to mìní s èasem. Zajisté
jsou to podoby z dvacátých a tøicátých
let, typografické krajiny z let šedesátých a závìreèný cyklus koláží s existenciální tematikou z let 1972–1973.
A jak vás ovlivnila maminka?
Maminka nás celý život bavila, ale
také s bratrem spojovala, podaøilo se
jí udržet rodinu a dobrou náladu
i v èasech, kdy k tomu objektivnì nebyl žádný dùvod. V tom je pro mì velkým vzorem.
Jste nejen grafik, ale také galerista...
Autorských výstav souèasných umìlcù jsme u nás v Galerii Millennium
pøedstavili desítky. Vlastnì mì ale víc
baví, když se podaøí vystavit nìkoho
pozapomenutého, jako byla napø. výstava
Ludvíka Strimpla nebo Bruna Schulze
a pak tematické skupinové výstavy u pøíležitosti
narození
dùležité osobnosti
nebo výroèí významné
události:
napø. Kouzelný svìt
Henri Rousseaua;
Rabi Löw; Franz Kafka ve výtvarném umìní; Jiøí Brdeèka atd., 100 let
od první svìtové války, Výtvarníci
Charty 77, Padesát let od pøistání èlovìka na Mìsíci apod.
Máte galerijní plány pro dobu postcovidovou?
Zatím opatrné, zpoèátku bychom rádi
realizovali výstavy, které jsme mìli
naplánované na rok 2020 – Barboru
Blahutovou, Lukáše Miffka a Evu
Švankmajerovou.
Váš otec má pìkný esej o tom, kde
se cítí doma a kde jako doma. Jak
to máte vy? Kde se cítíte doma
a kde jako doma?
Doma se cítím na Malé Stranì, kde již
padesát let bydlím. A jako doma? Je
pár takových míst po svìtì, jen doufám, že se do nich ještì nìkdy podíALICE MARXOVÁ
vám.

Pavlína Šulcová, Kakalík: Už tam budem,
Mojžíši? Vydalo JCC v Praze roku 2021.
88 stran, formát A4. Doporuèená cena
350 Kè. Vydání stolní hry lze podpoøit
pøes portál www.donio.cz. Více informací
o centru a jeho podcasty naleznete na adrese www.jccprague.com.

15

VÌSTNÍK 4/2021

TO ŽE JE KAFKA? 99 ODHALENÍ
Reiner Stach ukazuje slavného autora v nezvyklém osvìtlení
Reiner Stach, tvùrce vyèerpávající obsáhlé tøídílné biografie Franze Kafky, již v letech 2016–2018 vydalo nakladatelství
Argo (Rané roky; Roky rozhodování;
Roky poznání) se ke svému autorovi prùbìžnì vracel. Pøi bádání a práci na životopisu zpracoval množství materiálu,
a ne všechen v biografii využil; ale hlavní dùvod pro vznik 99 odhalení byl jiný.
Jak sám øíká, chtìl ètenáøùm zprostøedkovat i jiného Kafku, než jakého lidé vìtšinou uchovávají v povìdomí. Tedy „nepraktického, neurotického a nemocného
introverta, který je podivný a podivnosti
také tvoøí“. Stach sám pøitom takovou
pøedstavu vyvrátil, jak nejdùkladnìji
mohl, svou biografií, v níž autorùv život,
jeho dobu a dílo analyzoval a komentoval. Ale i tak v nìm zøejmì pøetrval pocit,
že Kafka zùstává pro mnoho lidí nedostupným a „podivným“ spisovatelem.
VÝJEVY ZE ŽIVOTA
V úvodu knihy Stach øíká: „Proti obrazùm se dá argumentovat jen tìžko, avšak
je možné jejich troufalým monopolem
ponìkud otøásat tím, že se ukáže na jejich
protipól. 99 odhalení k životu a dílu Franze Kafky ho ukazuje v nezvyklých kontextech, v nezvyklém osvìtlení a umožòuje,
aby zaznìly vzácnì vnímané svrchní
i spodní tóny.“
Ètenáøi se nedoèkají nièeho neèekaného, neuvìøitelného, èi dokonce (jak by
název knihy mohl napovídat) skandálního… Ale jistì ocení textové i obrazové
zlomky a výjevy z Kafkova života, které
R. Stach èásteènì vybral z Kafkových dopisù, deníkù, publikovaných i nepublikovaných vzpomínek jeho pøátel a èásteènì
je sám vypátral, získal a poprvé zpøístupnil. Autorovi se tímto zpùsobem skuteènì
podaøilo na pomìrnì krátké ploše „nasvítit“ slavného autora z rùzných stran, které
bezprostøednì prozrazují jeho povahu,
vztahy k pøátelùm, k rodinì, k dìtem,
k psaní, k dobrodružství, k tomu, jak vnímal sám sebe a jak ho vnímali druzí. Jednotlivé „výjevy“ obsahují zajímavosti,
poezii, city, tajemno a také (a nikoli na
posledním místì) humor.
Tematicky je kniha rozdìlena do osmi
oddílù: Zvláštnosti (kde se ètenáø mj.
dozví, jakým zpùsobem se stalo, že Kafka èásteènì švindloval u maturity);
Emoce (prozrazuje napøíklad to, že Kaf-

ka umìl i zuøit, viz dále pohlednice Paulu
Kischovi); Èetba a psaní (zde nalezneme
tøeba náèrt pùdorysu bytu Kafkových
v již neexistujícím domì na Mikulášské
tøídì, dnešní Paøížské, a rekonstrukci
toho, do jaké míry byl totožný s bytem,
v nìmž se pohyboval nešt’astný Øehoø
Samsa); Grotesknosti (Stach v této èásti
otiskl mj. Kafkùv dopis, v nìmž popsal,
jak dostal záchvat smíchu v kanceláøi

svého šéfa v Dìlnické úrazové pojišt’ovnì); Iluze (kde se dozvíme, jak Kafka
s Brodem pøedbìhli dobu, když plánovali vydávat prùvodce, jak levnì cestovat); V jiných konèinách (zahrnující napøíklad faktické omyly v amerických
reáliích, jichž se Kafka dopustil v románu Nezvìstný); Zrcadlení (kde si mùžeme mj. pøeèíst vzpomínku Jiøího Langera nebo dopis od pobouøeného ètenáøe,
jenž žádá, aby Kafka jeho sestøenici vysvìtlil, co si má myslet o románu Promìna) a Konec (kam autor zaøadil Kafkùv poslední dopis rodièùm nebo
pøesný pøeklad náhrobního nápisu na
Kafkovì hrobu).
ZÁDY K NÁM
Velkou roli hraje v knize obrazový materiál, mnohdy publikovaný poprvé. Je
tu pohlednice, již napsal Kafka napùl
v žertu a napùl skuteènì rozhnìvanì
v prosinci 1903 z Mnichova svému spolužákovi Paulu Kischovi (bratrovi E. E.

Kische), když ho již ponìkolikáté žádal
o adresy, na nichž mìl cosi vyøídit: „Ty
chlape zpropadená, Ty jsi jediný, na
koho vzpomínám jen se vztekem. Tohle
už je pátý lístek. Prosím o adresy, prosím prosím, mám se snad nakonec plazit
do Prahy na kolenou? Jen poèkej! Tvùj
Franz“ Pohlednice pochází z produkce
mnichovského literárnì-politického kabaretu Die Elf Scharfrichter (Jedenáct
katù), jejž Kafka zøejmì navštívil.
Jinou ilustraci poskytl Stachovi Jan
Placák, majitel galerie a antikvariátu
Ztichlá klika: Jedná se o titulní list výtisku Ortelu, který Kafka vìnoval
sestøe Ottle a napsal jí do nìj vìnování: „Mé paní domácí. Krysa ze
Schönbornského paláce. 24./XI 16.“
Ottla byla Kafkovou „domácí“
v domeèku ve Zlaté ulièce, záhy se
autor pøestìhoval do bytu v paláci
na Malé Stranì.
Ètenáøi v knize naleznou i dva
snímky, na nichž je se znaènou
pravdìpodobností vidìt v davu lidí
Kafku. Jeden je z Merana, kde se 9.
kvìtna 1920 sešlo na 15 tisíc obyvatel nìmeckojazyèných obyvatel Jižních Tyrol, aby vyjádøili svùj protest
proti italské okupaci. Protest to byl
dle popisu mírumilovný, hrály pøi
nìm kapely. Kafka tehdy pobýval
v Meranu, na èerstvém horském
vzduchu si zde léèil tuberkulózu.
Aèkoli o této demonstraci nepíše,
na dobové fotografii lze spatøit postavu, která se mu nápadnì podobá.
Druhé foto pochází z Brescie, kam se
Kafka vypravil v záøí 1919 s Maxem
Brodem a jeho bratrem Ottou na letecký
den. Pøehlídky se úèastnil i Louis Blériot, a právì pøi jeho letu vznikl snímek.
Kafka je na nìm vidìt zezadu, stojící na
židli, má slamák a svìtlý oblek, zøetelné
jsou jeho „ponìkud odstávající uši, štíhlá postava a nadprùmìrná výška“.
Na rozdíl od zobrazení, která známe
a na nichž jemná Kafkova tváø hledí pøímo do objektivu, je na tìchto fotografiích spisovatel „inkognito“ a pro sebe:
žije si svùj život mimo rodinu, literaturu, ètenáøe i interprety svých próz, je
zcela soustøedìn na okolí a na snímku
z Brescie je k nám otoèen zády.
(am)
Reiner Strach: To že je Kafka? 99 odhalení. Vydalo nakl. Argo v Praze roku
2021. Z nìmèiny pøeložil Vratislav Jiljí
Slezák. 311 stran, dop. cena: 398 Kè.
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Stanis³aw Vincenz

VZPOMÍNKA NA ŽIDY Z KOLOMYJI
Polský spisovatel Stanis³aw Vincenz se narodil 30. listopadu 1888 ve východokarpatské
vesnici S³oboda Runguska, zemøel pøed padesáti lety v Lausanne ve Švýcarsku 28. ledna
1971. V roce 1906 absolvoval gymnázium
v Kolomyji, v letech 1911–1914 studoval filosofii na vídeòské univerzitì. Po studiích se
usadil v rodném Huculsku, odkud èasto cestoval do Lvova, ale také do Rakouska, Anglie a Švýcarska. Švýcarský filosof Rudolf
Maria Holzapfel mu vnukl myšlenku zaznamenat zvyky, obyèeje, ale také rùzná vyprávìní ze života Huculù, která stála u rodu monumentálního cyklu Na vysoké poloninì.
První èást nazvaná Pravda starovìku se objevila v roce 1936, další díly vyšly až v sedmdesátých letech v exilovém nakladatelství v Británii. Po sovìtské okupaci na jaøe 1940 se mu
podaøilo dostat se i s rodinou do Maïarska,
kde zùstal až do roku 1946. Za druhé svìtové
války pomáhal Židùm, za což se mu dostalo
ocenìní Spravedlivý mezi národy svìta. Rok
po pøíchodu Rudé armády do Maïarska se
polský spisovatel odstìhoval dále na Západ
a po rùzných peripetiích se usadil v malé horské vesnici La Combe nedaleko Grenoblu ve
Francii. Kromì knihy Dialogy se Sovìty
(1966, èesky 2002), vydal nìkolik svazkù
esejù. Z výboru esejù a próz Židovská témata,
který vyšel v roce 1977 v Londýnì, jsme
v minulých letech publikovali v Židovské roèence esej Setkání s chasidy a také nìkolik
chasidských próz. Do tohoto výboru zaøadili
Vincenzovi dìdicové rovnìž jeho Vzpomínku
na kolomyjské Židy. Autor, kterého jeden
z jeho židovských pøátel oznaèil za „chasida
mezi góji“, ji napsal na poèátku padesátých
let. Byla pøednesena v roce 1954 na shromáždìní, kterým si lidé pùvodem z Kolomyji
v Izraeli každoroènì pøipomínají osud kolomyjských Židù, povraždìných hitlerovci v lesíku u Szeparowic. V mírnì zkrácené verzi ji
dnes otiskujeme na památku Kolomyjských
i jejího autora.

***
PROÈ
„Proè se zabývat zrovna Kolomyjí? Ovšem,
je pochopitelné, že se takové pøipomínky
zúèastní pøíbuzní, pøátelé nebo tøeba sousedé obìtí. Ale my ostatní pøece víme, že se
stejnou úèinností, krutostí a beztrestností
byly vyvraždìny mnohem, mnohem poèetnìjší skupiny, ne desetitisíce Židù jako
v Kolomyji, ale miliony. Ony miliony, tento celý oceán záhuby, nás už tak drtí a pøímo nièí, že se nám nedostává slov. Proè se
tedy ještì navíc zabývat úvahami o nìjakém jednom mìstì?“

Nìkdo další by nakonec mohl ještì dodat:
„A proè radìji nesáhnout po jiném druhu
pøipomenutí, reprezentativnìjším, a tím pádem i výmluvnìjším a pøesvìdèivìjším?
Po pøipomenutí, které by zdùraznilo obrovské ztráty a nalezlo svùj symbolický výraz
v uctìní památky – at’už jde o židovstvo
nebo Rzeczpospolitou – mimoøádnì zasloužilých vynikajících tvùrcù ve sféøe kultury nebo významných osobností v sociální
oblasti a v neposlední øadì také pøedstavitelù odporu, hrdinù, jakými byli ti z ghetta
a ostatní.“
Namístì je každá forma uctìní památky,
nebot’nelze dopustit, aby zvítìzilo zlhostejnìní, tím spíš že dnešní lidstvo je stále ještì
vykolejené z toho, co se stalo, a neví, co si

s tímto mementem poèít. Ale uvìdomme
si, že neexistuje žádné mìøítko, které by
rozhodlo, že vražda milionù lidí je dìsivìjší
než vražda nìkolika tisícù. A neexistuje
a nemùže existovat ani mìøítko, jež by
uspokojivì rozhodlo, že jeden život, život
hrdiny èi významné osobnosti, je dùležitìjší než životy jiných, i kdyby nám tito lidé
pøipadali jako ti nejobyèejnìjší. Právì proto
byli mnohdy i nejbezbrannìjší.
Bohužel. Dìsivá èísla o hrùzách vyhlazování doposud vedla spíš ke zlhostejnìní než
k upamatování. Dokonce se dá øíci, že lhostejnost spíš jen prohlubují, protože když nìkdo øekne „milion“, nevybavuje se mu nic
jiného než èísla. Milionu obìtí nemùže vy-

jádøit opravdový lidský soucit, solidaritu,
soustrast. A uvìdomme si, že právì o to, aby
co nejdøív pøevládlo zlhostejnìní, organizátorùm vraždìní šlo. Výsledkem je, že èím
víc lidi omraèují závratné èíselné údaje
o šoa, tím víc si osvojují jakýsi výluènì statistický duchovní pøístup otupující lidskou
citlivost. A když nakonec uslyší o smrti stovky nebo tisíce lidí, byt’se tak stalo v nevýslovném utrpení nebo pøi muèení, jen pokrèí
rameny, jako by tím dávali najevo: „Ano, ale
co je to ve srovnání s vyhlazením milionu?“
NENÁVIST A LHOSTEJNOST
Víme pøece, že každý èlovìk umírá sám
a pouze jednou. I kdybychom si chtìli
pøedstavit a živì pocítit hrùzu èísla milion,
museli bychom se postavit na místo každého umírajícího, a pøitom nezapomínat na
kontext, který si prostì pøedstavit nelze, nebot’záhuba, šoa, byla totální, likvidován byl
celý národ.

Proto jsem pøesvìdèen, že haifská iniciativa k uctìní památky kolomyjských obìtí
pøedstavuje poèátek a zároveò vzor toho,
co je tøeba udìlat: v míøe lidských možností se skuteènì a konkrétnì pøiblížit k lidem,
kteøí žili a stali se obìtí. Teprve tehdy, pokud my žijící opakovanì splníme toto minimum, které splnit mùžeme a musíme,
zaèneme pøedávat naše konkrétní vzpomínky dalším živým, a pøiblížíme jim tak jednotlivé skupiny obìtí i jednotlivé vyvraždìné obce. Nebot’to, že se nìkomu z nás
žijících podaøilo zachránit život jednoho
bezprostøednì ohroženého èlovìka nebo
nìkolika, èi dokonce více lidí, samo o sobì
nestaèí.
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Ve starovìku se vìøilo, že když se krev
prolitá vrahy vsákne do zemì, probouzí ze
spánku mstitelky, temné, z ticha se vynoøující Erínye. Pronásledují viníka, dostihují
jej a neopustí ho, dokud jím zcela neprostoupí šílenství jeho viny. Necht’tyto Erínye
z krve prolité v lese v Szeparowicích dostihnou viníky, ale zároveò s nimi i ty lhostejné. Nepøejí si pomstu, ale upamatování!
Pøejí si boj proti nenávisti a zároveò proti
lhostejnosti. Na lhostejnosti nelze vystavìt
žádný mír. Židé z mìsteèka Pistyò u Kolomyji vìøili, že pøi obøadech Dne smíøení
(Jom kipur) vstávají mrtví na høbitovech
z hrobù a úèastní se noci Božího soudu.
Necht’jsou také dnes pøítomní u soudu nad
svìtem.
Bìhem naší každodenní modlitby povzdechnìme k Bohu: „Pane, jenž jsi Pamìtí uprostøed všeho zapomínání, probuï
v nás upamatování se na ty z lesa v Szeparowicích!“
VZPOMÍNÁM SI
Stálo by za to pøipomenout si Kolomyju
z rùzných období a v rùzných situacích, ale
náš èas je bohužel omezený. Vzpomínám si,
že jsem jednou po delším pobytu v zahranièí
pøijel do Kolomyji a zašel do kavárny, které
se tehdy øíkalo Centrální. Hned mì zarazilo,
že je prázdná. Vyhlédl jsem z okna: jeden jediný drožkáø spal na sedle, podøimoval zjevnì i jeho kùò. Pøipadlo mi divné, že je mìsto
tak vylidnìné, ale po chvilce jsem pochopil:
je sobota, šabat. Pøesnì si vybavuji, co jsem
si tehdy pomyslel: „Tak by Kolomyja vypadala bez Židù.“
Stará ukrajinská lidová píseò tvrdí: „Kolomyja ne pomyja, Kolomyja misto.“ [Kolomyja nepomine, Kolomyja je mìsto.] Ale
jaké to bylo mìsto! Pravidelnì se tu konal
trh, rušný a pestrý, na nìjž lidé z každé vesnice pøijíždìli v odlišných krojích a na jinak
zapøažených vozech. Lišily se dokonce
i lidské typy a každé zákoutí pøedstavovalo
pro etnografa nìco zcela zvláštního. Lidé
mají bìžnì za to, že se kolomyjští Židé
zabývali hlavnì obchodem. Bohužel se nikdo nepokusil statisticky podchytit zdejší
øemesla, ale není pochyby, že kolomyjští
øemeslníci byli z vìtší èásti Židé. Ševci,
krejèí, klempíøi, kožešníci, sedláøi a jiní;
vzhledem k nevelkému množství továren
mìli lví podíl na zajišt’ování potøeb mìsta
a širokého okolí. A význam Kolomyji sahal
od Dnìstru po nejvyšší vrcholky Karpat
k Èernohorské poloninì. Ještì dnes si vybavuji rùzné postavy øemeslníkù, vzpomínám na ty, s nimiž jsem se setkával. Ale
o tom nìkdy jindy.

Od mládí až do dospìlého vìku mì zajímala duchovní povolání. Ve školních letech jsem byl stálým a horlivým zákazníkem vznešené instituce nesoucí název
Velká knihovna. Jedním pólem mých studijních snah byla knihovna Kraszewského,
tím druhým právì Velká knihovna. Nacházela se na námìstí poblíž radnice a založil ji
kolomyjský knihkupec a vydavatel Jankel
Orenstein, pozdìji známý vydavatel ukrajinských knih. V Kraszewského knihovnì
se pùjèovaly polské knížky, ve Velké knihovnì knížky v cizích jazycích. Pøitahovala
mì hlavnì tím, že na poèátku 20. století
mìla ve svých fondech dùležitá a závažná
díla, pøedevším filosofická. Jankelovým filosofickým mentorem byl jistý Kohn, evidentnì ortodoxní Žid, nebot’chodil v dlou-

slníci a kupci, které jsem znal, ale v synagoze nebylo vùbec snadné je poznat, nebot’byli promìnìní a skoro až povýšení.
V mládí jsem o té synagoze nic nevìdìl,
tehdy jsem se o židovství pøíliš nezajímal,
a v podstatì ani nikdo z mých pøátel a kolegù. „Objevil“ jsem ji až v dospìlosti, kdy
jsem na pozvání známého, právì jednoho
z onìch drobných obchodníèkù, navštívil
obøady na Den smíøení, Jom kipur. Pøi
nich jsem se setkal s fenoménem modlitby natolik vroucí, natolik promìòující
a natolik odlišné u každého modlícího se
chasida, že ze mì rychle opadaly všechny
„moderní“ pøedstavy o pøímluvách, podle
kterých jako kdyby i samotná modlitba
mìla být jen jakýmsi výluènì iluzorním
„vemlouváním se“. Z mé iniciativy pozvali

Rakouského císaøe Karla I. vítali pøi jeho návštìvì v Kolomyji 29. 7. 1917 také místní Židé. Foto archiv.

hém chalátu a mìl vousy. Byl neuvìøitelnì
seètìlý, právì pokud šlo o souèasnou filosofickou literaturu. Z Velké knihovny jsem
si pùjèoval tlustospisy Kuna Fischera, jednotlivé monografické svazky jeho vynikajících dìjin filosofie. V nich jsem se dozvìdìl o všech knihách Poincarého, ve kterých
se zabýval otázkami vìdy. Pùjèoval jsem si
je a studoval z nich, v knihovnì jsem narazil i na díla Bergsona, Jamese a øady dalších.
Nìkolik ulièek dál od námìstí, od Velké knihovny, se nacházela skromná a nenápadná synagoga kolomyjských chasidù, jíž se øíkalo Bojanská. Nazývala se
tak podle mìsta Bojany na nedaleké Bukovinì, v nìmž kdysi žil rabín, od nìhož
se paprsky víry a plameny modlitby šíøily
dále. Jeho stoupenci byli titíž drobní øeme-

pozdìji titíž známí na obøady Dne smíøení
mì a mého pøítele, hosta ze Švýcarska, spisovatele doktora Zbindena. Snažili jsme se
proniknout ke smyslu textù modliteb, které
nám naši hostitelé pøedložili v nìmeckém
pøekladu, naslouchali jsme zpìvùm a tragicky se lomícímu hlasu starce pøedzpìvujícího modlitby, pozorovali jsme tváøe starých mužù, ale také lidí zcela mladých,
vysílené pùstem a vyèerpané nepøetržitou
modlitbou. Prvního dne jsme tam s mým
švýcarským pøítelem zùstali do pùlnoci
a následujícího dne do veèera. S tou výjimkou, že my, køest’anští hosté, jsme se odcházeli najíst, zatímco všichni modlící se chasidé se postili bez pøerušení – a do úst
nevzali kapku vody ani starci, ani ti mladší,
kteøí omdlévali vyèerpáním.
(pokraèování na str. 20)
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PÝCHA VŠECH ŽIDÙ

Pøed sto lety vzniklo v Brnì židovské reformní gymnázium
dobnì navrhl významný architekt Ludwig Förster. Souèástí objektu byla krásná
rozlehlá zahrada.
Ve slavnostním zahajovacím projevu
øekl prozatímní øeditel prof. Josef Lamm,
že cílem školy je vychovávat židovskou
mládež v duchu tradic
a zvykù židovského národa, vyvést ji z prostøedí, v nìmž se stydí a bojí
užívat slovo „Žid“ nebo
„židovský“, protože je
vždy pocit’ováno jako ponižování nebo jako nadávka. V závìru svého proslovu vyjádøil dr. Lamm
nadìji, že se gymnázium
stane duchovním ohniskem brnìnského Židovstva a pýchou Židù ÈesStudenti sedmého roèníku v letech 1938/1939. Foto archiv.
koslovenské republiky.
Výuka na židovském gymnáziu probíøíšského protektora. Almanach zpracovala v letech 2012–2018 Helena Mikešová hala na základì schválení ministerstva
jako pøipomínku dvacetileté éry brnìnské- školství podle stejných osnov jako na
ho Spolkového židovského reformního re- ostatních veøejných støedních školách
álného gymnázia a všech jeho studentù v Èeskoslovensku; výjimku tvoøilo vyua profesorù, z nichž vìtšina nepøežila ho- èování novohebrejštiny od prvního roèníku. Pedagogický sbor se zpoèátku sklálokaust.
Loni uplynulo už 100 let od doby, kdy dal pøedevším z uèitelù pùsobících na
zøizovatel – spolek Jüdische Schule für státních støedních školách, vìtšinou nìMähren in Brünn – podal prostøednic- meckých.
Vyuèovacím jazykem byla zprvu nìmtvím zemské školní rady žádost o povolení otevøení školy na ministerstvu škol- èina, jazyk „èeskoslovenský“ byl taktéž
ství a národní osvìty. Tato byla kladnì souèástí osnov. Ve školvyøízena k 31. prosinci 1920. O vlastní ním roce 1929/30 byla
národní židovské školství usilovaly ži- otevøena první èeská tøídovské komunity už za habsburské mo- da. Poslední maturity venarchie, ale pøání se mohlo stát skutkem dené v nìmèinì se konaaž po vzniku samostatného èeskosloven- ly v roce 1936, takže od
ského státu a pøijetí nové ústavy v únoru školního roku 1936/37 se
škola stala výhradnì èes1920, uznávající Židy jako národ.
kou.
Èeská zemská školní
VÝUKA
Soukromá škola s právem veøejnosti za- rada pro Moravu ukonèihájila vyuèování v pøístavbì Velké syna- la na základì rozhodnutí
gogy v ulici U Synagogy (dnešní Spále- øíšského protektora exiná) už 9. záøí 1920, ale po dvou mìsících stenci školy k 15. kvìtnu
byla pøechodnì uzavøena. Definitivnì se 1941. Na území tehdejšís vyuèováním zapoèalo od 7. ledna 1921. ho Èeskoslovenska bylo
V dalším školním roce škola našla úto- židovské gymnázium kromì Brna už jen
èištì v budovì U Mìstského dvora (ny- v Mukaèevì.
Z posledních dvou let existence školy
nìjší Šilingrovo námìstí). Od roku 1924
se gymnázium natrvalo usadilo v budovì se už bohužel témìø žádné archiválie nev Hybešovì ulici 43. Pùvodnì to byla zachovaly. Z dílèích záznamù (pouze sevila textilního továrníka Karla von Ske- znam žákù z 5. tøídy) a svìdectví pamìtneho z let 1846–1848, kterou pravdìpo- níkù je zøejmé, že na gymnázium pøišly
Na webových stránkách Židovské obce
Brno (www.zob.cz) mùžete najít zajímavý almanach, který vypovídá o dvacetileté historii pozoruhodného vzdìlávacího
projektu, jehož existenci ukonèil v dubnu
1941, tedy pøed osmdesáti lety, pøíkaz
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v roce 1940 i ty židovské dìti, které byly
vylouèeny z ostatních èeských škol.
Mnozí ze vzdálenìjších míst ÈSR byli
pøihlášeni jako privatisté.
TØÍDNÍ KATALOGY
A VÝROÈNÍ ZPRÁVY
Dùkladným pátráním v Archivu mìsta
Brna, v Moravské zemské knihovnì
a v Národním archivu bylo možné dohledat tøídní katalogy a výroèní zprávy spolku, ze kterých vzešly seznamy žákù
a profesorù. Každý školní rok je uveden
seznamem vyuèujících s jejich aprobací.
U žákù je v závorce uvedeno místo, pøípadnì i rok narození.
Tøídní katalogy sloužily jako podklad
pro pololetní i závìreèná vysvìdèení,
ukazují prospìchový profil studentù, ale
i z jakého prostøedí pocházeli. Nechybí
ani údaj o místì a datu narození, rodném
jazyce, zamìstnání otce a bydlištì rodièù.
Z toho vyplývá, že vìtšina studentù pocházela z Brna, mnozí ale pøišli za studiem z celé Èeskoslovenské republiky,
vèetnì Podkarpatské Rusi, ale i z Polska,
Nìmecka, Rakouska a Maïarska. Jistì to
pro nì samotné i jejich rodièe nebylo jednoduché pøi pomyšlení, že na gymnázium pøicházely dìti ve vìku 10–11 let,
mnohdy mluvící pouze jidiš. Z klasifikace je zøejmé, že škola kladla na studenty
mimoøádnì vysoké nároky. Premiantù
bylo jen poskrovnu. Z poznámek se dozvídáme i o kázeòských trestech nebo
o odpuštìní školného ze sociálních dùvodù. Pozornost si jistì zaslouží skuteènost,

že ne všichni žáci gymnázia byli židovského pùvodu.
Výroèní zprávy správní rady nabízejí
nejen úèetní výkazy, ale i veškeré statistické pøehledy o studentech i vyuèujících,
informují o zdravotním stavu žactva
i profesorù, o lékaøských prohlídkách,
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pøipomínají dùležitá spoleèenská výroèí
a události školní i mimoškolní.
Souèástí školní budovy nebyla tìlocvièna, takže se cvièilo jen na školním
dvoøe. Pozdìji škola využívala tìlocviènu v nedaleké budovì nìmeckého gymnázia. Jinak se chodilo plavat èi bruslit,
nechybìly vlastivìdné vycházky, výlety
a exkurze.
Ve výroèních zprávách byly zveøejòovány výsledky maturitních zkoušek i témata písemných prací. Závìr vždy tvoøilo
tzv. návìstí na další školní rok – informace o pøijímacích a opravných zkouškách
a soupis požadovaných uèebnic pro jednotlivé roèníky. Doèteme se zde i mnoho
zajímavostí o mimoškolních kulturních
a sportovních aktivitách žákù.
PÁTRÁNÍ A VZPOMÍNKY
V Národním archivu je uložena korespondence, kterou bìhem existence školy vedl
spolek s ministerstvem školství a národní
osvìty. Z té vyplývá, s kolika nejrùznìjšími problémy se vedení školy potýkalo.
Neúspìšnì žádalo o rùzné finanèní pøíspìvky, nechávalo si schvalovat pøijetí
jednotlivých profesorù, kteøí byli dùkladnì provìøováni bìhem èetných inspekcí.
Toto mimoøádné období v historii brnìnské obce stojí za pozornost. Na zmínìné webové stránce naleznete kromì seznamù žákù podle jednotlivých roèníkù
i fotografie nìkterých tøíd, které se zachovaly, i medailonky jednotlivých profesorù.
Celá práce se mohla uskuteènit kromì
pátrání v archivech také díky nìkolika
bývalým studentùm a jejich potomkùm
žijícím v mnoha zemích, kteøí ochotnì
pøispìli vzpomínkami, fotografiemi èi
svìdectvím. Obrovský dík za to patøí
Magdì Barnea, Pavlu Uri Bassovi, Maud
Michal Beer, Rut Ctiborové, Petru Erbenovi, Doris Grozdanovièové, Ruth Kopeèkové, Eileen Lahat, Lenì Arava Novotné, Erichu Rohanovi, Zeevu Ronovi,
Nelly Rozehnalové, Judith Shaked, Jiøímu
Schreiberovi, Zuzanì Skálové, Kurtovi
Stiassnému, Radku Štoskovi a Haroldovi
a Charlesovi Ticho, jejichž pamìt’ byla
vskutku obdivuhodná. Žel, dnes již mnozí
z nich nežijí.
Na závìr bychom rádi poprosili, jestli
ještì nemáte doma nìjaké fotografie, vysvìdèení èi cokoli, co by se k židovskému gymnáziu v Brnì vztahovalo. Rádi si
poøídíme kopie a originály v poøádku
vrátíme.
ZUZANA PRUDILOVÁ

FOTOGRAFIE I SKLÁDANKY
Dokumentace šoa obohacuje své sbírky i v dobì pandemie
Od druhé poloviny loòského roku zaznamenalo Židovské muzeum v Praze
(ŽMP) zvýšený zájem ze strany veøejnosti o darování nejrùznìjších historických materiálù do sbírek Dokumentace
šoa, a to jak z ÈR, tak ze zahranièí. Jednání s pamìtníky a jejich rodinami ve
vìci získání materiálù z rodinných archivù je jedním z dùležitých poslání Dokumentace šoa, stejnì jako péèe o svìøené
archivní sbírky èi poskytování informací
o obìtech i pøeživších. Materiály získává
muzeum iniciativou dárcù i vlastní èinností, a to prostøednictvím osobních jednání s potencionálními dárci, pamìtníky
šoa a jejich rodinnými pøíslušníky a též
pøi natáèení rozhovorù s narátory. ŽMP
vysoce oceòuje rozhodnutí všech dárcù
pøenechat nám materiály související s dìjinami šoa a garantuje profesionální pøístup v péèi o kulturnìhistorické dìdictví.
Tento závazek stvrzujeme vždy pøíslušnou darovací smlouvou.
ÚØEDNÍ I OSOBNÍ DOKUMENTY
Øada zájemcù nabídla k trvalému uložení
èi pouze pro vyhotovení digitálních kopií
své dokumenty, jež obsahují prameny
úøední i osobní povahy. Naše sbírky tak
byly obohaceny nejen zajímavými pøírùstky fotografií z rodinných alb, ale také
deníèky, zápisníky, osobní a úøední korespondencí i nejrùznìjšími trojrozmìrnými pøedmìty. Všechny dokumenty,
které zaøazujeme do našich sbírek, nejprve
projdou nezbytným základním uspoøádáním darovaného materiálu a následnì peèlivou digitalizací, kterou provádíme prostøednictvím naší fotodílny. Digitální
konverze umožòuje trvalou ochranu cenných dokumentù pøed jejich pøípadným
poškozením, zachování jejich souèasného stavu pro pøíští generace a snadné
zpøístupnìní širokému okruhu zájemcù
o historii. Po digitalizaci ukládáme skeny
na zálohované úložištì. Pokud se zájemce rozhodl vìnovat nám pouze digitální
kopie, tak originální dokumenty po provedeném reformátování ihned vracíme
pùvodnímu majiteli. V pøípadì trvalého
uložení v našich sbírkách jsou originální
analogové dokumenty uspoøádány, zkatalogizovány a uloženy do archivních
kartonù, jež jsou trvale skladovány v depozitáøi se stabilními klimatickými podmínkami. Trojrozmìrné pøedmìty zpra-

vidla zaøazujeme do fondù Odboru sbírek.
Vìtšina zdigitalizovaných dokumentù je
zpøístupnìna odborné i laické veøejnosti
prostøednictvím webového rozhraní na adrese: https://collections.jewishmuseum.cz.
DÁRCI
Naše sbírky obohatil zejména dar paní
Michaely Vidlákové, jež nabídla muzeu
konvolut cenných dokumentù z rodinného archivu Lauscherových. Kromì
dokumentù úøední povahy jsou zajímavé pøedevším nákresy hraèek v podobì
skládanek z papíru a vlnité lepenky, jež
vyrábìl její otec Jiøí Lauscher jako pomùcky do hodin ilegálního vyuèování
své manželky Irmy.
Paní MUDr. Eva Kiliánová vìnovala
po své matce Alžbìtì Kiliánové, která
pracovala v terezínské chemické laboratoøi, mimo jiné unikátní schránku se
souborem mikroskopických preparátù.
Pan Jiøí Nekvasil poskytl cenné dokumenty k osobì Jiøího Adlera, které jsou
spolu s èástmi jeho výstroje vystaveny
v nové expozici ve Španìlské synagoze
a dokumentují židovský odboj.
Významný je také soubor fotografií
a dokumentù k osudu rodin Stehlíkových
a Bodascherových z Tøebíèe, a nástroje
na štípání slídy, s nimiž pracovala maminka paní Jany Nejezchlebové. K židovské komunitì v Tøebíèi se váže i dar zástìrek s napsaným transportním èíslem do
Terezína, souboru fotografií a dalších dokumentù k rodinám Friedových a Felixových, vìnovaný paní MUDr. Michaelou
Friedovou. Mimoøádný soubor materiálù
archivní povahy a pøedmìtù, které zhotovil z chlebové støídky ve vyšetøovací vazbì MUDr. Felix Rotter, zapùjèil k poøízení digitálních kopií a fotografií jeho syn
pan Ivan Rotter z Brna.
Touto cestou bychom tedy rádi podìkovali všem i nejmenovaným dárcùm,
kteøí pøispìli k obohacení našich sbírek.
Nesmírnì si vážíme jejich laskavosti.
Zároveò prosíme pøípadné zájemce, kteøí by nám chtìli vìnovat nebo zapùjèit
své materiály jak k dìjinám šoa, tak
k pováleènému období nebo kteøí by se
s námi chtìli podìlit o svùj životní pøíbìh, aby nás kontaktovali prostøednictvím e-mailu: shoahhistory@jewishmuseum.cz.
J. ŠPLÍCHALOVÁ, T. BÌLOHLÁVEK
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TISOVI POZA CHRBÁT
Publikácia, ktorá vyvracia mýty a konfrontuje apologétov
Na stránkach tohto èasopisu som v poslednej dobe viackrát ilustroval, že èitate¾ská verejnost’prejavuje neskrývaný záujem o situáciu na Slovensku v rokoch
1938–1945. Ukazuje sa, že názov knihy
Holokaust okolo nás, ktorú sme nedávno
napísali s kolegyòou Monikou Vrzgulovou, nie je marketingovým t’ahom, ale
verným odrazom aktuálneho stavu.
Ïalším dôkazom tohto trendu je aj
publikácia Tisovi poza chrbát (s podtitulom Príbehy odporu voèi ¾udáckemu režimu), ktorú loni vydalo mladé, no ambiciózne vydavate¾stvo Hadart. Na knihe,
ktorá má 18 kapitol, sa podie¾alo 14 autorov (Jozef Hyrja, Monika Vrzgulová, Denisa Nešt’áková, Dušan Segeš, Anton
Hruboò, Eva Škovránková, Filip Plavèík,
Soòa Gyarfášová, Stanislav V. Chytka,
Jana Odrobiòáková, Martin Posch, Miroslav Bariè, Katarína Zavacká, Tomáš
Stern). Prevládajú historici, nájdeme však
v òom aj absolventov etnológie, práva,
žurnalistiky, pedagogiky èi medicíny.
PROPAGANDA, APOLOGÉTI
Už vzh¾adom na poèet autorov a kapitol
nie je reálne podrobnejšie analyzovat’jednotlivé texty. Chcem sa zamerat’ na to,
èím je pod¾a môjho názoru táto kniha
dôležitá. V tomto smere ve¾avravný je
najmä Predslov. Zostavovate¾ Jozef Hyrja v úvodných vetách opät’potvrdil záujem odborníkov aj laickej verejnosti o obdobie, kedy bol pri moci ¾udácky režim,
ale aj potrebu ïalšieho bádania a zverejòovania poznatkov. Nielen nových, ale aj
tých, ktoré potvrdzujú známu pravdu, že
opakovanie je matkou múdrosti.
Považujem za potrebné uviest’ podstatnú èast’Hyrjovych názorov v plnom
znení: „K dispozícii máme seriózne vedecké výskumy, knihy a odborné štúdie,
popularizaèné èlánky, memoáre èi eseje,
ale aj revizionistickú až konšpiraènú literatúru, ktorá má s vedou pramálo spoloèného. Práve tá dokazuje, že Slovensko sa s touto temnou kapitolou svojich
dejín nevyrovnalo. O vojnovej Slovenskej republike sa stále šíri množstvo
mýtov. ¼udácka a neo¾udácka propaganda a apologéti tohto zloèineckého
režimu o òom dodnes vytvárajú klamlivý obraz. Vojnový štát na èele s prezidentom Jozefom Tisom bol pod¾a nich
idylickým obdobím našich dejín, v kto-

rom sa darilo ekonomike, neexistovala
nezamestnanost’, fungovalo po¾nohospodárstvo a priemysel, prezident Jozef Tiso
pomáhal Židom ude¾ovaním tisícov výnimiek, holokaust sa nestal alebo my,
Slováci, zaò nenesieme zodpovednost’,
a celkovo to bolo obdobie prosperity
a blahobytu slovenského národa. ¼udia,
ktorí sa zastávajú Tisa a jeho režimu, dodnes obraz o ,slovákštáte‘ živia.
Jednou z k¾úèových úloh historikov
a sociálnych vedcov, ktorí sa venujú problematike slovenského ¾udáckeho režimu,
je apologétov konfrontovat’ a tieto mýty
vyvracat’. Spôsobov, ako to dosiahnut’, je
viacero. V tejto knihe sme sa rozhodli
predstavit’¾udí a udalosti, ktoré uvedený
obraz o Slovenskom štáte búrajú. Napriek
tomu, že mnohí Slováci arizovali židovský
majetok, udávali svojich susedov, boli aktívnymi èlenmi Hlinkovej gardy, ktorá sa
podie¾ala na deportáciách a vraždení, našli
sa aj takí, ktorým svedomie nedovolilo neèinne sa prizerat’. Je dôležitou úlohou vedcov, ale aj nás všetkých ako obèanov tejto
krajiny, rozprávat’ich príbehy.“
Pre pochopenie dobovej spoloènosti by
pomohlo, keby sa podarilo zmapovat’nielen to, aké zastúpenie v nej mali „dobrí“
a „zlí“ (aktívni spolupracovníci režimu),
ale aj (ne)konanie mlèiacej väèšiny...
BEZ OSPRAVEDLÒOVANIA
Pri èítaní textov možno diskutovat’o prínosoch èi nedostatkoch jednotlivých kapitol. Nie som si napríklad istý, èi „kriminálne“ potraty, ktorými sa zaoberá
kvalitná kapitola D. Nešt’ákovej, možno
skutoène chápat’ako „akt odporu“. Podobných malièkostí by sa našlo aj viac,
ich výpoèet by však znehodnotil pozitíva, ktoré jednoznaène prevažujú. Ako
celok kniha Tisovi poza chrbát predstavuje zaujímavý a dôležitý prínos pre
hlbšie poznanie pestrej spoloèenskej
mozaiky doby, ktorá nemalej èasti súèasníkov priniesla množstvo utrpenia.
Zároveò ale vïaka tomu ponúkla priestor pre vzburu proti režimu. Výsledkom
sú pozitívne èiny jednotlivcov, ktoré sa
pokúsili aspoò èiastoène napravit’existujúcu nespravodlivost’. Každý z nich si
zaslúži vïaku a ocenenie, ich konanie
sa však nesmie zneužívat’ako argument
na ospravedlòovanie zloèinného charakteru vtedajšej moci.
PETER SALNER

VZPOMÍNKA NA ŽIDY
Z KOLOMYJI
(dokonèení ze str. 17)
Nikdy na mì Den smíøení a noc Božího
soudu nedolehly pøesvìdèivìji, a to
i pøesto, že pro mé katolické pøedstavy
èi platónské koncepce to byla možná až
pøíliš tvrdá myšlenka. Øíkali jsme si, že
by se souèasný svìt mohl v této malé
synagoze nauèit nìèemu z toho, co je
podstatné.
Kolik duchovní síly se skrývalo pod
onìmi nenápadnými chaláty! V jedné
ulièce poblíž Velké knihovny bylo možné
sledovat postupy nejnovìjšího myšlení,
ale v té druhé ani na chvíli nepohasínal
oheò. Naopak, rozhoøíval se nejspíš stejnou silou jako pøed staletími.
Ale co teï s tím? To je první bezdìèná
otázka, v níž se skrývá hluboká výèitka.
Je známo, že pomyšlení na osud povraždìných mùže nejednoho z nás pøivést
k rouhání. Ale domnívám se, že odpovìï
na tuto otázku se skrývala v bojanské synagoze. A èím ménì by došla jeho sluchu
právì tato odpovìï, tím víc bude chtít se
rouhat. Pøi louèení s Kolomyjou jsem velice zatoužil po tom, aby mé pozdravy
dospìly na druhý bøeh. K tìm, kteøí zemøeli už dávno, i k tìm, kteøí se stali
obìt’mi bìhem války.
Vzpomínám na profesora øeètiny Zachariáše Dembitzera, který nás nauèil
lásce k Homérovi. Vzpomínám na svého souseda, spravedlivého starce Berla
Lantnera, jehož odvádìli gestapáci a on
uklidòoval zaražené a reptající muže
shromáždìné ve velkém poètu: „Dìti, to
všechno je od Boha, nenaøíkejte.“
Vzpomínám na židovské kolegy a pøátele ze školních let, kteøí jako Marcel Rittigstein zahynuli v mládí ještì pøed první
svìtovou válkou nebo bìhem ní jako
Míša Hules a Michálek Suchera, o nìmž
nám otec katecheta neustále øíkal: „Podívejte se na nìj, on má Ježíšovu tváø!“
Vzpomínám na babièku Hulesovou, která
svými drobnými nožièkami rázovala po
Kolomyji a z milodarù založila fond pro
židovské sirotky a kterou jako osmdesátiletou odvezli s její pravnuèkou hitlerovci.
Vzpomínám na dvojici chudých starouškù, kteøí, i když jsme pro nì byli úplnì
cizí lidé, nám za jedné mimoøádnì mrazivé noci v dobì sovìtské okupace nabídli
nocleh ve své napùl podzemní chalupì.
Desítky a stovky tváøí z druhého bøehu se
mi vybavují v pamìti. Všechny je zdravím.
Pøeložil Josef Mlejnek
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IZRAEL: Po válce v Sýrii
Až budete èíst tento text, Izrael už bude
mít za sebou volby. Ale upøímnì, je spíše
dobøe, že uzávìrka Rch zachytit jejich výsledek neumožnila. Mùžeme se soustøedit
na témata, jež bude øešit jakákoli vláda
a o která se pravice a levice nepøou, nebot’ se týkají existence a bezpeèí státu
jako takového. Tìmi tématy jsou Írán
a Sýrie.
DOHODA, KTERÁ VYPRŠÍ
Ve vìci Íránu záleží na postoji USA. Zda
se Bidenova Amerika vrátí k Obamovì
jaderné dohodì z roku 2015 (k dohodì
šesti státù, z níž prezident Trump USA
stáhl), nebo zda bude prosazovat zmìny.
Zajímavý text vyšel
v americkém magazínu
The Atlantic. Jeho autoøi
jsou známí – novináø Josi
Klein Halevi a Michael
Oren, bývalý velvyslanec
Izraele v USA. Dokládají,
proè nemá smysl prostý
návrat k pìt let staré dohodì. A vycházejí z rozporu,
který bije do oèí.
Joe Biden už loni øekl:
„Pøed pìti lety Amerikou
vedená diplomacie prosadila dohodu, která zajišt’uje,
že Íránu potrvá nejménì
rok, než získá dost štìpného
materiálu pro jednu jadernou bombu.
Když Trump zbavil Írán jeho smluvních
závazkù, snižuje se tato doba na pár mìsícù.“ Tím se zkracuje i lhùta pro mezinárodní zásah. Autoøi ale kladou otázku:
Proè Izrael a ty arabské státy, jež se cítí
jaderným programem Íránu ohroženy,
z Trumpova vycouvání nepanikaøily?
Proè teï nepožadují návrat k pùvodní
Obamovì dohodì? Odpovìï zní podle
nich takto: protože ona dohoda jadernou
hrozbu Íránu nesnižuje, ale zvyšuje.
Ta hrozba má tøi složky: jisté množství
vysoce obohaceného uranu, funkèní bojové hlavice a rakety schopné je dopravit na
místo. Zmiòovaná dohoda omezuje jen
první složku, a to jen doèasnì. Ano, snížila produkci vysoce obohaceného uranu
o 97 procent, ale tamní odstøedivky jen
pozastavila a dvì velká jaderná zaøízení
formálnì zmìnila v civilní výzkumná
centra. Jinými slovy: dohoda Íránu ponechává masivní jadernou infrastrukturu.

ván na námìstka ministra obrany. Leè
v lednu 1965 byl pøistižen pøi vysílání,
zatèen, vyslýchán, muèen a 18. kvìtna
K tomu se pojí málo zdùrazòované èasové veøejnì obìšen v Damašku. Pro Izrael se
limity. V nìkterých oblastech dohoda vyprší stal národním hrdinou, hlavnì po šestiv roce 2024, v jiných o pìt let pozdìji. Za denní válce, když se jím dodané informazmínku stojí i to, že chcete-li se o ní pouèit, ce ukázaly jako zásadní pro vítìzství.
na webu se hledá složitì. Informace o smlouTen pøíbìh byl pùlstoletí považován za
vì známé jako „jaderná dohoda s Íránem“ èi uzavøený. Letos ale ruská televize vysíla„dohoda 5 + 1“ (USA, Rusko, Èína, Velká la dokument se zábìry Kohena v DamašBritánie, Francie coby pìt stálých èlenù ku z šedesátých let. Arabský web Ray alRady bezpeènosti + Nìmecko) najdete na Youm publikoval zprávu, že prý Rusové
Wikipedii pod obecným heslem Joint Com- v Sýrii hledají Kohenovy ostatky. Vojenprehensive Plan of Action (Spoleèný akèní ský analytik Alon Ben David spekuloval,
plán), a to jen v pár jazykových verzích. Není že to mohl domluvit Benjamin Netanjamezi nimi èeština ani nìmèina.
hu, jenž by pøedáním ostatkù pøed volbaJinými slovy: Za ménì než deset let mi získal bonus. A web Times of Israel to
bude Írán schopen i oprávnìn omezení shrnul ve velkém èlánku, kde cituje i ještì
žijící vdovu po Kohenovi,
leè upozornil, že jeho ostatky jsou zøejmì definitivnì
ztraceny.
O Sýrii se ale píše
i v praktickém smìru. Bøezen pøinesl 10. výroèí tamní
obèanské války. Byt’ plný
mír nefunguje, hledá se stálé uspoøádání. Do této atmosféry zapadají i úvahy
o utajených kontaktech izraelských a syrských úøadù.
Tøeba zpráva o tom, že na
ruské základnì Hmímím
u Latákíje se sešli šéf syrské
Rady národní bezpeènosti
Alí Mamlúk, poradce preziEli Kohen v Damašku, Sýrie 1960. Foto archiv.
denta Basám Hasan, izraelrychle pøeklenout, nedotèenou infrastruk- ský generál Gadi Eizenkot, bývalý dùstojturu použít a lhùtu pro výrobu bomby sní- ník Mosadu Ari Ben Menaše a Alexandr
žit z pár mìsícù na pár týdnù. Což je scé- Èajkov, velitel ruských sil v Sýrii.
náø pro pøipojení USA k pùvodní dohodì
Na webu Beginova a Sadatova centra
a následné zrušení sankcí proti Íránu. Co pro strategická studia o tom píše podplus tím? Halevi a Oren píší, že dohoda byla kovník v záloze Mordechaj Kedar. Aè ví,
prosazena s tím, že jedinou alternativou je že tyto zprávy nejsou ovìøené, dochází
válka. Což je zavádìjící argument, nebot’ k tomuto závìru. Prezident Bašár Asad poskuteènì tvrdá diplomacie by vedla k do- kládá vojenskou pøítomnost Íránu v Sýrii
hodì lepší.
více za bøemeno než za oporu (tou byla
v boji s Islámským státem), chce se jí zbaSEŠLOST
vit a dospìl k úvaze, že tento cíl vyžaduje
NA ZÁKLADNÌ HMÍMÍM
nìjakou dohodu s Izraelem. Že Izrael ve
A teï k Sýrii. Médii prošla zpráva, že tam své nynìjší pozici vytváøí jakýsi most nejen
mají exhumovat ostatky Eliho Kohena k USA, ale i k arabským státùm v Zálivu èi
a pøedat je Izraeli. Což pøipomíná drama- k tomu, èemu se øíká „sunnitská osa“.
tický pøíbìh. Kohen (1924–1965) byl roJe to zpùsob uvažování, který je prodák z Alexandrie, v padesátých letech gresivistickému Západu cizí. Ten pokládá
odešel do Izraele a stal se jedním z nejvý- za symboly zla Asadovu Sýrii i Putinovo
znamnìjších špionù Mosadu. Pod identi- Rusko. Ale pro Izrael je dohoda s nimi ratou obchodníka Kamála Amína Tábeta cionálním krokem a lepší šancí než hrozpùsobil v Damašku, pohyboval se mezi ba Íránu a Hizballáhu v Sýrii.
syrskými elitami, dokonce byl prý zvažoZBYNÌK PETRÁÈEK
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PØIJEL JEN BRATR ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Je 14. bøezna 1991, krátce po poledni.
Na Bratislavský hrad pøijíždí èeskoslovenský prezident Václav Havel. Od
pádu komunismu v listopadu 1989 roste
na Slovensku volání po odtržení a úplné
samostatnosti. Èechùm, potažmo Václavu Havlovi, je vyèítáno,
že Slovensko pøipravili
po roce 1989 o zbrojní
prùmysl a uvrhli tak
zemi do ekonomické
krize a nezamìstnanosti. V zemi roste kult
nové politické hvìzdy,
premiéra
Vladimíra
Meèiara, který je národovci vydáván za neúnavného bojovníka za pošlapávaná slovenská práva. Slovenská veøejnost je
bombardována množstvím dezinformací,
lidem jsou napøíklad rozdávány letáky
o sionistickém spiknutí a plánu „desítek
tisíc Židù zaplavit s èeskou pomocí Slovensko“. Proti tìmto hrozbám, øíkají nacionalisté, je pouze jediná obrana: dát
Praze sbohem a vyhlásit svrchovanost –
stejnì jako to 14. bøezna 1939 udìlal Tiso
a stvoøil Slovenský stát. (Respekt, 8. 3.)
!! „My jsme sevøeni dvìma pohledy,
jednak smìrem k Rusku, které pøedstavuje smrtelné nebezpeèí, ale také fascinující kulturu, a pak je to støední Evropa, která se od nás jeví asi vìtší než z èeského
pohledu; my také øíkáme ,støední a východní Evropa‘. Tedy na jedné stranì
ruská imperiální civilizace a proti ní kultury malých národù. Tím, co je spojuje,
jsou Židé, velká variabilita a fakt, že
jsme nemìli kolonie a že jsme vždycky
spíše sami byli kolonií. Což nás odlišuje
i od imperiální západní Evropy. Mám rád
spoustu západních a amerických spisovatelù, ale ètu je pouze jako výbornou literaturu. Støedoevropská literatura mì navíc propojuje s mou osobní zkušeností.
Z tohoto pohledu pro mì byla vždycky
zajímavá ta vzájemná odlišnost. Èeská
kultura je v mnoha ohledech protikladem
polské kultury, ale pøesto má èlovìk pocit, že patøíme k jednomu celku,“ øíká
polský spisovatel a bohemista Aleksander Kaczorowski. (Host, 11. 3.) !! Pøed
tøiceti lety, pøesnì 28. bøezna 1991, došlo
k podpisu finální dohody mezi èeskou
vládou a Volkswagenem o privatizaci
mladoboleslavské Škodovky. V pozadí

stál nenápadný zprostøedkovatel – Hanuš
Holzer. Za sebou mìl Terezín i emigraci
do Švýcarska. Dne 21. prosince 1990
byla podepsána smlouva o spolupráci
èeské vlády s koncernem Volkswagen.
V jednání s ním, pøipomíná Pithart, „docházelo k zádrhelùm,
desítkám choulostivých
situací a drobných detailù, na jejichž øešení
tady byl pan Hanuš
Holzer... Diskrétnì a diplomaticky vìci posouval... Konal tiše, nenápadnì a efektivnì. Byl
to èlovìk doktora Hahna a souèasnì mùj.“
Carl Hahn vysekl podobnì hlubokou poklonu: „Hanuš Holzer, pozdìjší konzul
ÈSFR v Basileji, se nám obìtavì a neúnavnì vìnoval jako poradce. S takovým
nasazením jsem se ve svém životì setkal
velmi zøídka.“ (Reflex, 11. 3.) !! „Funkci zvláštního vyslance pro ekologické
úkoly vytvoøil Biden pro svého pøítele
a kolegu Johna Kerryho, který ve druhé
vládì Baracka Obamy zastával funkci
ministra zahranièí. Po nás je zajímavé, že
Kerryho pradìdeèek žil v 19. století
v mìsteèku Bennish, nyní Horní Benešov, které leží v podhùøí Jeseníkù. Jmenoval se Benedikt
Kohn, byl to nìmecký
Žid a pracoval v tamním pivovaru jako sládek. V Horním Benešovì se také v roce 1873
narodil Kerryho dìdeèek Fritz. V roce 2004,
kdy získal nominaci za
demokraty a kandidoval v prezidentských
volbách proti Georgi
Bushovi juniorovi, vypátral genealog Felix Gundacker, pracující pro deník The
Boston Globe, odkud Kerry pochází.
V Horním Benešovì mu hned udìlili
èestné obèanství a tìšili se na okamžik, až
k nim pøijede jako americký prezident.
Ale Kerry volby prohrál a do mìsta nikdy
nezavítal. Pøijel tam v roce 2013 jen jeho
bratr Cameron Kerry. (Pro-Energy, 11. 3.)
!! Po oceòované biografii o Janu Žižkovi nabízí historik Petr Èornej struènou
historii epochy, k níž tento vojevùdce
patøí. S erudicí a zároveò ètivì v krát-

kých kapitolách vykládá støety, zvraty
i klíèové aktéry od poèátku husitství po
vládu krále Jiøího z Podìbrad. Zároveò
umí podat evropský kontext událostí, dobovou mentalitu, náboženské souvislosti,
vojenskou strategii husitù i jejich protivníkù a význam husitství pro èeské dìjiny,
ale rovnìž neèekané pohledy, jako je
vztah husitù a Židù. (Respekt, 15. 3.) !!
V Nìmecku vadilo, že je Židovka, ve
Francii, že je Nìmka, a v Americe, že je
komunistka. Mužùm se zajídala její nezávislost, ženám zase vyzývavost. Není
snadné být hvìzdou. Když jí Marilyn
Monroe svedla manžela (Yvese Montanda), pochválila ji. Za dobrý vkus. Simone
Signoret byla vždy svá a mnohým se to
nelíbilo. V roce 1960 se pøi udílení Oscarù schylovalo k souboji tìžkých vah,
pøestože se ho úèastnily køehké dámy.
O cenu pro nejlepší hereèku v hlavní roli
se ucházela Elizabeth Taylor, která byla
mezi nominovanými potøetí v øadì. Její
hlavní soupeøkou mìla být Katharine
Hepburn, pro niž to byl už osmý pokus
v životì. Když došlo na rozlepení obálky,
v sále nikdo ani nedutal. A pak zaznìlo
jméno Simone Signoret. „Kdo to je?“ ptali
se jedni. „Nìjaká komunistka z Evropy,“
vraštili oboèí druzí. Navzdory francouzskému jménu se v zemi galského kohouta
nenarodila. Na svìt pøišla 25. bøezna
1921 v nìmeckém Wiesbadenu jako
Henriette Charlotte Simone Kaminker.
Její otec André, potomek polských Židù,
byl novináø a pøekladatel. (Týdeník Televize,
16. 3.) !! Tragický
osud váleèného hrdiny
Kurta Wolfa z Mohelnice obèas zùstává ve stínu pohnutého pøíbìhu
jeho nejbližších pøíbuzných. Kurtovi rodièe,
sestra a mladší bratr
Otto odmítli coby Židé
nastoupit do nacistického transportu, tøi roky se pak za protektorátu ukrývali. A to i v lese navzdory poèasí. Otto tuto strastiplnou dobu popsal
v teprve nedávno knižnì vydaném deníku.
Jeho o dvanáct let starší a milovaný bratr
Kurt zemøel již v bøeznu 1943. Jako hrdina v boji s nacisty na východní frontì. Na
tu se dostal, když stejnì jako tisíce dalších
lidí nejprve utekl z protektorátu. Pøi svém
útìku zamíøil nejdøív do Polska, po jeho
obsazení Nìmci pokraèoval stejnì jako
øada uprchlíkù do Sovìtského svazu.
(MFD, 17. 3.).
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

Pøed 100 lety, 6. dubna 1921, se v brnìnské židovské rodinì ekonoma narodil sochaø FRANTIŠEK BÌLSKÝ. Dìtství
Pøed 115 lety, 23. dubna 1906, zemøel prožil v Praze, od mládí se zajímal o sov Praze publicista a redaktor KAREL FI- chaøství – když mu bylo šestnáct, získal
SCHER. Narodil se roku 1859 v èesky mluprvní cenu v soutìži poøádané Topièovící židovské rodinì obchodníka v Dobøíši vým Studentským èasopisem a zaèal stua vyuèil se obchodním pøíruèím. Nejprve dovat na pražské Ritterovì škole užitépracoval jako notáøský kancelista, poté ho umìní. Na podzim 1938 se rodinì
byl volontérem v redakci èasopisu Politik, podaøilo emigrovat do Anglie. Františka
v letech 1880–1894 pracoval u pražského pøijali na Royal College of Arts. Když
magistrátu jako sluha, písaø, oficiál a vrch- vypukla válka, pøihlásil se do armády
ní oficiál. Vzdìlával se soukromì a po a zažil evakuaci britského vojska z Dunpráci se vìnoval tomu, co ho zajímalo nej- kerku, do Evropy se pak vrátil pøi invavíc: hnutí èeskožidovské asimilace. zi; byl vyznamenán za odvahu v boji. Po
V rámci hnutí vycházel
válce se vrátil do Prav letech 1881–1938
hy, studoval na AVU
Kalendáø èeskožidovu profesora Španiela.
ský (tisk Spolku èesPo únoru 1948 odešel
kých akademikù židù,
znovu do exilu, tentopozdìji pøejmenovanékrát navždy.
ho na Akademický spoV Anglii dokonèil
lek Kapper). Kalendáø
umìleckou akademii,
vycházel èesky, mìl jen
pracoval jako uèitel na
hebrejsky psanou rituumìleckých školách,
ální èást; dále v nìm
ale od poèátku padesábyl oddíl kalendáøního
tých let získával reputacharakteru (s úøedními
ci vlastními pracemi
a obchodními údaji),
rozmanitých žánrù: traa pøedevším èást bedièními portrétními soF. Bìlský, Národní portrétní galerie v Londýnì.
letristická, jež obsahochami a bustami, rozvala poezii, prózu i teoretické èlánky. mìrnými abstraktními plastikami, ale také
K. Fischer redigoval sborník v letech reliéfy, kašnami èi pamìtními mincemi.
1884–1906 (a souèasnì byl od r. 1894 re- Pracoval s bronzem, mìdí, vzácným døedaktorem Èeskožidovských listù) a rozši- vem, alabastrem, ocelí èi hliníkem. Pro
øoval rozsah beletristického oddílu i okruh Londýn vytvoøil napøíklad monumentální
autorù. Díky svým kontaktùm a aktivitì sochu Trojspøeží ve ètvrti Knightsbridge,
vytváøel prostor pro literární tvorbu èes- kašnu v nádvoøí firmy Shell èi plastiku
kožidovských autorù, pøípadnì èeských ptákù na Temži. Byl prvním zahranièním
autorù se zájmem o židovskou problema- sochaøem, který vytvoøil sochu pro Trafaltiku. Dával podnìty pro židovské námìty garské námìstí (bustu admirála Cunningv tvorbì (èi pøekladech) známých hama), jediným, který portrétoval pøíslušautorù L. Stroupežnického, F. Kvapila, níky ètyø generací královské rodiny, a asi
J. Vrchlického (který pro Kalendáø napsal nejznámìjším britským tvùrcem bust
dramatickou báseò Bar Kochba), J. Arbe- a soch Winstona Churchilla. Jedna z nich
sa, A. Jiráska, Z. Wintra, E. Jelínka. Do stojí na pražské Malé Stranì nedaleko
Kalendáøe Fischer také uvedl Vojtìcha britského velvyslanectví. Byla slavnostnì
Rakouse, který do nìj pak pravidelnì pøi- odhalena v èervenci 1992 za pøítomnosti
spíval. Pozdìji publikoval v Kalendáøi èeskoslovenských vojákù, kteøí za druhé
texty E. Lederera, M. Lederera, V. Vo- svìtové války bojovali ve Velké Británii.
hryzka, B. Klinebergera, O. Gutha apod. Pro Prahu vytvoøil již roku 1947 bronzový
Dle Rakousovy vzpomínky chtìl Karel reliéf na památku parašutistù, kteøí proFischer „vydupat ze zemì nìjakou litera- vedli atentát na zastupujícího øíšského
turu èeskožidovskou. ,Aby to byla litera- protektora Heydricha, a duchovních, kteøí
tura židovská, ale aby vonìla èeskou je ukrývali (nachází se na zdi kostela sv.
zemí,‘ øíkával.“
Cyrila a Metodìje v Resslovì ulici). Roku
Karel Fischer je pohøben na Novém 1976 získal ocenìní Královské britské
židovském høbitovì v Praze 3, jeho hrob spoleènosti sochaøù a roku 1999 mu prezise nachází u hlavní cesty po pravé stra- dent Václav Havel udìlil medaili Za zánì (jdeme-li od obøadní sínì).
sluhy.
(am)

OSKAR BAUM
a nenapsaná povídka
Pøed 80 lety, 1. bøezna 1941, zemøel
v pražské židovské nemocnici slepý spisovatel a básník, hudební pedagog a kritik
OSKAR BAUM, jeden z nejbližších pøátel
Franze Kafky. Narodil se roku 1883 v Plzni, od dìtství trpìl zrakovou poruchou
a po zranìní oslepl úplnì. Absolvoval vídeòský židovský ústav Hohe Warte, stal se
uèitelem klavírní a varhanní hry a odstìhoval se do Prahy. Pracoval nejprve jako
varhaník v synagoze a pak jako uèitel. Od
roku 1908 publikoval. Ve svých pozoruhodných povídkách, novelách a románech
zobrazuje básnickým jazykem život slepce. Od roku 1922 byl Baum jako hudební
kritik stálým zamìstnancem nìmeckojazyèného deníku Prager Presse, o místo
pøišel v prosinci 1938. Aè pomohl øadì
uprchlíkù na cestì do bezpeèí, jemu samotnému se nepodaøilo vèas vycestovat;
poté onemocnìl a zemøel na následky
støevní operace. Jeho manželka zahynula
v Terezínì, syn Leo emigroval do Palestiny, kde pracoval pro britskou správu.
Roku 1946 zahynul pøi atentátu protibritské skupiny Irgun pod vedením M. Begina na hotel King David, kde zasedala
mandátní vláda.
S Franzem Kafkou se Oskar Baum seznámil roku 1904. Kafka si jeho próz velice vážil, román Brána do nemožna patøil
k jeho nejoblíbenìjší èetbì. V knize Vzpomínky souèasníkù / Setkání s Franzem
Kafkou (Praha 2004) je zaøazena i Baumova vzpomínka, mj. na návštìvu v Siøemi v lednu 1918. Baum tam pobyl nìkolik
dní, bìhem nichž si s pøítelem hodnì vyprávìli. Kafka mu prý tehdy sdìlil plán na
povídku, již Oskar Baum pøesnì zaznamenal. V knize 99 odhalení (viz str. 15) ji
zmiòuje i Reiner Stach:
Jistý èlovìk hodlá vytvoøit možnost,
aby se spoleènost scházela bez pozvání.
Lidé se po sobì dívají a hovoøí spolu
a pozorují se, aniž by se navzájem znali.
Jde o hostinu, kterou si každý mùže zvolit
podle vlastního gusta a pro svou vlastní
osobu a nikomu pøitom nebýt na obtíž.
Každý mùže pøijít a opìt zmizet, jak se
mu zlíbí, není hostiteli nièím a nijak povinován. A pøitom je nepøedstíranì vždy
rád vidìn. Když se nakonec opravdu podaøí ten skurilní nápad uskuteènit, ètenáø
zjistí, že ten, kdo tento pokus o vykoupení
z osamìlosti podnikl, je vynálezce první
kavárny
(am)
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Arnošt Goldflam
HLAVNÌ O MAMINCE
! Po úspìšné knize, v níž dramatik, režisér a spisovatel A. Goldflam vzpomíná
na svého „tatu“, s nímž mìl složitý
vztah, rozhodl se po letech napsat knihu
i o mamince. Sám k tomu øíká: „S maminkou jsem se nikdy nepøel, ta stála za
mnou. Moje žena Petra
mi vždycky øíkala, proè
taky nenapíšu nìco
o mamince. Jenže já
jsem si myslel, že nemám, o èem bych psal,
ponìvadž zemøela brzo,
ještì jsem ani nemìl po
maturitì. Ale jak šel
èas, chybìla mi maminka poøád stejnì a poøád
se mi vynoøovaly nìjaké
vzpomínky a nedaly se
zaplašit. Tak jsem se nakonec rozhodl, že o ní
taky musím napsat, a pøi
tom psaní jsem zjistil, že je toho víc, než
jsem myslel, i když jsem si pøitom hodnì vymýšlel.“
Vydalo nakl. Vìtrné mlýny v Brnì roku
2021. 172 stran, ilustrace, rodinné fotografie; dop. cena 333 Kè (v e-shopu nakladatelství 249 Kè).
Alena Míšková, Detlef Brandes
Z KATEDRY DÌJIN
VÝCHODNÍ EVROPY
NA PRAŽSKOU RADNICI
! Vìdecky fundovaný životopis významného nacistického funkcionáøe Josefa Pfitznera (1901–1945), za války zástupce pražského primátora a nadšeného
germanizátora Prahy, sleduje jeho životní
pout’ od narození ve slezských Petrovicích, pøes studia v Opavì a v Praze, až po
jeho vìdeckou a politickou dráhu, která ho
nakonec pøivedla na
popravištì. Autoøi se nevyhýbají ani osobní charakteristice Josefa Pfitznera. Kniha zároveò ètivým zpùsobem pøibližuje nacistickou politiku
v Protektorátu Èechy
a Morava. Argumentace
je doložena bohatým
pramenným materiálem.
Vydaly nakl. Academia
v Praze a Masarykùv
ústav a Archiv AV ÈR roku 2021. Z nìmèiny pøeložil Vladimír Èadský. 420 stran,
dop. cena 495 Kè (v e-shopu nakl.
396 Kè).
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Z NOVÝCH
KNIH
John Lukacs
BUDAPEŠT¡ 1900
Historický portrét mìsta a jeho kultury
! Budapešt’, stejnì jako Paøíž èi Vídeò, zažila na konci 19. století
dobu náhlého rozkvìtu.
Stala se jednou z pøedních metropolí tehdejšího
svìta, s rychle rostoucí
populací,
výstavbou
a pøekotnì se rozvíjející
kulturou, kolébkou, z níž
vyšli svìtovì proslulí hudební skladatelé Béla
Bartók a Zoltán Kodály,
spisovatelé Gyula Krúdy,
Endre Ady, Ferenc Molnár, Arthur Koestler
a mnozí další. Uznávaný
historik a budapešt’ský
rodák John Lukacs ve své knize pøedkládá
barvitý obraz mìsta
v dobì jeho nejvìtší
slávy. Nabízí kulturní
a historický portrét Budapešti – jejího vzhledu, zvukù a obyvatel,
umìlecké komunity,
tehdejší spleti sociálních a politických vztahù a v neposlední øadì
také významné role, již
zde hrála židovská populace – a také historickou perspektivu, jež zachycuje vzestup mìsta
a jeho pády ve víru 20.
století.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2021. Z angliètiny pøeložila Adéla Tošovská. 252
stran, dop. cena 395 Kè
(v e-shopu nakl. 316 Kè).
Brigid Graumanová
LOUTKOVÉ
DIVADLO
STRÝÈKA OTTA
Historie jedné židovské
rodiny
! Rozsáhlá sága zaèíná
v polovinì 19. století na
moravském venkovì a pokraèuje ve Vídni pøes
útìk pøed nacisty až po
tìžce vydobytou novou existenci v Americe. Výraznou roli pøisoudila autorka prastrýci Ottu Flatterovi, malíøi, který v roce
1932 vyøezal a omaloval lepenkové figur-

ky znázoròující nìkteré èleny rodiny. Jeho
loutkové divadlo pøeèkalo dramata exilu
a zachovalo se dodnes.
Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2021.
Z angliètiny pøeložil Josef Moník. 312
stran, dop. cena 347 Kè.
Joann Sfar
RABÍNÙV KOCOUR 1–5
! Rabínùv kocour je velmi svérázný tvor.
Je èlenem rodiny alžírského rabína Sfara,
dávného autorova pøedka, získal dar øeèi,
když sežral mluvícího papouška, a od té
doby je pìknì prostoøeký, bøitce glosuje
dìní kolem sebe a drze polemizuje na nejrùznìjší témata – je to pøece židovský kocour. Sledujeme ho na jeho dobrodružných výpravách nejenom po støechách
Alžíru 20. let minulého století, ale i do
moderní kosmopolitní Paøíže, s rabínovým
bratrancem Malkou, králem lvù, mezi
pouštní národy anebo do nitra Afriky s aškenázským ruským Židem hledajícím
africký Jeruzalém.
Autor skvìle zachycuje atmosféru doby,
soužití Židù, Arabù
a francouzských katolíkù, obèas až pøekvapivì
tolerantní, jindy o sebe
køesající. Souborné vydání komiksù Joanna
Sfara potìší nejen milovníky koèek a židovského myšlení. Jsou
plné slunce, barev, lehkosti a humoru – a také
pøekvapivì hlubokých
filosofických, etických
i náboženských otázek.
„Zdá se mi, že problémy Alžírska ve 20. letech se v mnohém podobají dnešním problémùm Evropy – jde totiž
víceménì o ty samé národy, které sužují tytéž starosti a dohadují se o tìch samých
otázkách. Zasazení této tematiky do pohádkového rámce mùže pøispìt k zamyšlení nad
dneškem. Chtìl jsem napsat pohádkový pøíbìh, který pøenáší tuto problematiku do
Maghrebu, odkud pocházela moje rodina
z otcovy strany, a to z jednoho prostého dùvodu: protože Maghreb je kosmopolitní
zemì, kde nikdy nevládla ani etnická, ani
náboženská èistota. Lidé tu spolu odjakživa
diskutovali, mísili se, zápasili. Pokusil jsem
se zachytit kouzlo tohohle svìta, abych tím
polemizoval s domnìlým ,zlatým vìkem‘,
který se nám snaží vnutit z obou stran,“
øekl o svém komiksu autor.
Vydalo nakl. Baobab v Praze roku 2020.
Z francouzštiny pøeložila Magdaléna Køížová. 296 stran, velký formát, dop. cena
920 (v e-shopu nakl. 780 Kè).
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KULTURNÍ
POØADY

FESTIVAL VÌÈNÁ NADÌJE
ODBOR PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP ON-LINE
! V rámci festivalu Vìèná nadìje probìhne
25. dubna od 20 hodin živé vysílání druhé! Vzhledem k pokraèování nouzového
ho festivalového koncertu z novì zrekonstavu se všechny poøady OVK ŽMP konají stále on-line; program je spoleèný pro záchrana bìhem okupace, ale tøeba i násled- struované Španìlské synagogy v Praze. Slepražskou i brnìnskou poboèku. Poøady se ný prodej komunistickým státem v šedesá- dujte náš facebookový úèet èi YouTube;
pøenášejí pomocí aplikace Microsoft tých letech do Anglie, kde v Londýnì vznikl odkaz na nì naleznete na adrese www.vecTeams.
nadaèní fond Memorial Scroll Trust. Pro- nanadeje.org. Bude to koncert jazzový a bì! Informace pro zájemce o úèast na on- støednictvím prezentace knihy historika Ju- hem veèera vystoupí kytarista David Dorùžline poøadech: Prosíme, zašlete e-mail na lia Müllera a fotografky Sheily Pallay Svìt- ka, flétnista Robert Fischmann a bubeník
adresu: lucie.krizova@jewishmuseum. lo zpoza stínù se posluchaèi seznámí Martin Novák s programem vlastních autorcz nejpozdìji do 12.00 v den pøednášky. s aktuálním stavem synagog u nás a dozvìdí ských skladeb i dìl slavných svìtových huDo pøedmìtu laskavì
se více o rozmanitých ini- debníkù jako John Zorn, Chava Alberstein
napište PØENOS ONciativách, které spojuje èi Kurt Weill.
Festival poøádaný Nadaèním fondem
LINE a datum poøadu.
péèe o synagogy v naší
Den pøed konáním poøazemi. S autorem knihy Vìèná nadìje mapuje od roku 2017 èeskou,
du Vám zašleme odkaz,
bude hovoøit publicista nìmeckou, židovskou a køest’anskou kulturu. Organizátoøi se systematicky vìnují prepøes který se budete moPetr Brod.
ci v reálném èase pøipojit
! 18. 4. v 10.30: Nedìlní zentaci dìl hudebních skladatelù tvoøících
k pøednášce. V prùbìhu
dílna pro rodièe s dìtmi: v podmínkách koncentraèních táborù. Festipøednášky bude možné
Medvídek Dubi a pesa- val, který zahrnuje nejen samotné koncerty,
klást dotazy formou onchový knedlíèek. Náš po- ale také pøednášky èi divadelní vystoupení,
line chatu, který je souhádkový nedìlní ateliér pøedstavil letos na svém YouTube kanálu
èástí aplikace. Aktuální
pokraèuje v dubnu téma- filmový dokument Terezínští autoøi; na
informace sledujte na
tem svátku Pesach. Le- tomtéž kanálu lze sledovat záznam koncertu
www.jewishmuseum.cz.
ccos už o nìm víme. Na- z novogotického prostoru pražské modlitebJaroslav Róna: Pøístav.
! 7. 4. v 18.00: Nìmecká
vážeme tedy na známé ny Církve èeskobratrské evangelické na Vikultura ve filmovém zpravodajství protek- pohádkou o pesachovém knedlíèku. Buïte, nohradech, pøi nìmž zaznìla díla Gideona
torátu. Život v Protektorátu Èechy a Mora- prosím, vybaveni plastelínou, papíry, pastel- Kleina, Johanna Sebastiana Bacha a Olivieva byl ze strany nacistického Nìmecka silnì kami a dobrotami. Na všechny malé jedlíky ra Messiaena. V øíjnu a listopadu tohoto
roku uvede festival nejen díla tzv. terezínovlivòován i v kulturních oblastech. Nejen se tìší medvídek Dubi a lektorka Táòa.
velké propagandistické, ale také akce zdán- ! 22. 4. v 18.00: Prezentace knihy Záhad- ských autorù, ale také dìtskou operu Brunlivì apolitické vyznívaly v duchu nacistické né pouto. Publikace navazuje na stejnojmen- dibár nebo koncert významné norské hupropagandy pøedstavující protektorát jako nou výstavu, která vznikla ke 30. výroèí ob- debnice Bente Kahan. Více informací
nìmeckou kulturní enklávu. Pøednáška Jiøí- novy diplomatických vztahù mezi Èeskou naleznete na webových stránkách festivalu.
A. Mašátová
ho Novotného z Národního filmového ar- republikou a Státem Izrael. O výstavì i knichivu pøedstaví obraz nacistického Nìmec- ze bude hovoøit kurátor výstavy, hebraista
ka z pohledu dobového filmového materiálu a diplomat Robert Øehák a ilustrátorka Re- VŠECHNY HVÌZDY…
NFA.
náta Fuèíková, pod jejímž vedením zpraco- ! Ještì celé jaro lze na západním prùèelí budovy newyorského Ži! 8. 4. v 19.00: Slavnostní koncert u pøíle- vali studenti Fakulty
dovského muzea spatøit
žitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura/ Kvarteto designu a umìní Ladirozmìrný, již zdálky
Martinù a Olga Èerná. Koncert Kvarteta slava Sutnara Západoviditelný murál s nápiMartinù za doprovodu pøední èeské mezzo- èeské univerzity v Plzsem „Všechny hvìzdy
sopranistky Olgy Èerné pøi pøíležitosti Dne ni ilustrace a grafické
na nebi vypadají stejpamátky obìtí šoa a hrdinství. Bìhem kon- zpracování knihy.
nì“ (All the Stars in the
certu zazní skladby Felixe MendelssohnaSky Have the Same
Bartholdyho, Viktora Ullmanna a Zdeòka AUKCE
Face), vyvedený nejen
Lukáše. Koncert bude pøenášen on-line ze V MÁNESU
anglicky, ale také hebŠpanìlské synagogy. Koncert se uskuteèní ! V nedìli 18. dubna
Všechny hvìzdy na nebi vypadají stejnì.
rejsky a arabsky. Slova
za finanèní podpory hlavního mìsta Prahy.
od 14 hodin se ve výFoto Monika Hanková.
parafrázují staré jidiš
! 11. 4. v 10.00: Nedìlní dílna pro rodièe stavní síni Mánes koná
s dìtmi: Lvíèek Arje vypráví o plaváèkovi. aukce umìní Adolf Loos Apartment and pøísloví Ale Jevanim habn ejn punim, ve
V dubnové dílnì bude lvíèek Arje vyprávìt Gallery. Souèástí komerèní aukce je i bene- smyslu všichni Nežidé vypadají stejnì.
o starodávném pøíbìhu, který si každý rok fièní aukce ve prospìch Domova seniorù na Transparent vytvoøil americký prùkopník
pøipomínáme na svátek Pesach. Stejnì jako Hagiboru, do níž pøispìl dílem, vytvoøeným konceptuálního umìní a rodák z Bronxu
u všech židovských svátkù ani na Pesach by speciálnì pro tuto aukci, sochaø a malíø Jaro- Lawrence Weiner (nar. 1942), držitel prestižní izraelské ceny Wolf Prize, udìlované
nemìly chybìt tradièní dobroty. K Pesachu slav Róna, kterému tímto velice dìkujeme.
patøí nekvašené chleby macesy a charoset – ! Pøedaukèní výstava by mìla být pøístup- umìlcùm a vìdcùm za vynikající poèiny
pokrm upomínající na otrockou práci Židù na do 17. dubna od 10 do 18 hodin a pak pøispívající k upevòování mezilidských
pøi stavbì pyramid.
v den aukce 18. dubna od 10 do 13.30 hodin vztahù. Svým murálem Weiner reaguje na
! 12. 4. v 18.00: Èeské svitky Tóry a místa, (otevøeno dennì vèetnì víkendù a svátkù). sílící xenofobii a rasismus: odmítá izolaci
která jim byla pøed válkou domovem. Pro aktuální informace sledujte stránky menšin a vyzývá spoleènost k otevøenosti
a jednotì.
mh
K historii èeských svitkù Tóry patøí jejich www.aloos.cz.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Purim: Již pøed Purimem uspoøádal rodièovský dobrovolnický tým Cedaka ve
škole sbírku obleèení, hraèek, kol a dalšího vybavení pro znevýhodnìné rodiny ze
støedních Èech. Sbírka naplnila nejrùznìjšími dary dvì plné dodávky.
O Purimu se celá škola setkala na obøím Zoomu s 252 úèastníky. Spoleènì
zhlédli krátká videa poslaná žáky školky, základní školy a gymnázia. Bìhem
purimového dne pak dìti hrály po tøídách únikovou on-line hru s purimovými otázkami a kvízy.
! Jdìte ven: V pátek 5. bøezna mìla sexta prostor na individuální venkovní program – projekt Jdìte ven. Studenti jednotlivì nebo ve dvojici plnili tøi rùzná zadání.
V matematickém zadání hledali funkce
v ulicích (fotografovali zajímavé tvary
a ty se potom pokoušeli pomocí vhodného
matematického softwaru matematizovat);
v historickém zadání hledali na domech
prvky klasické antické architektury (novoklasicismus a novobaroko) a potom
k nim na webu hledali antické pøedobrazy. Souèástí projektu bylo i zadání estetické výchovy, kdy mìli studenti intenzivnì smyslovì vnímat, zdroje svých
zážitkù zaznamenat a pomocí aplikací na
práci s videem, obrazem nebo zvukem
vytvoøit umìlecký objekt, v nìmž se propojí obraz a zvuk. Ze všech hotových prací si studenti vytvoøili 12. bøezna tøídní online výstavu, kterou spoleènì komentovali
a svá díla prezentovali.
! Práce s elektrickým proudem online: Studenti kvarty se v rámci fyziky zabývali bezpeèným zacházením s elektrickým proudem. K tématu zpracovali sérii
krásných komiksù, které budou viset na
nástìnce v uèebnì fyziky. Také septimáni
pracují ve fyzice s elektrickým proudem. Ti
se ale zase pokoušeli o jednoduchou elektroinstalaci malého bytu, vèetnì propoèítání
vhodných hodnot pojistek a umístìní sít’ových zásuvek.
! Výtvarná a hudební výchova: LŠ se
v rámci výtvarné výchovy zapojily do
akce poøádané Èeskou studentskou filharmonií, která se uskuteènila 18. února:
koncert pod vedením šéfdirigenta Èeské
filharmonie Semjona Byèkova pøenášený
Èeskou televizí. Studenti mìli vytvoøit
a zaslat své autoportréty, kterými poøadatelé obsadili momentálnì prázdná sedadla
v hledišti Rudolfina. Za LŠ v síni takto
„sedìlo“ okolo 30 portrétù.
! Veškeré aktuální informace naleznete
na www.lauder.cz.
ip
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

BOHOSLUŽBY ON-LINE
! Pravidelné bohoslužby probíhají ve

všední dny (nedìle – ètvrtek) veèerní bohoslužba – maariv a žalmy v 19.00 hodin
na: https://us02web.zoom.us//j/87789
1782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3a
Thhbk8rQT09. Havdala se koná 15 minut
po skonèení šabatu na: https://us02web.
zoom.us/j/872694949.
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na
e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.
! Dvar tora rabiho Sidona k aktuální
paraše na ZOOMU probíhá každý ètvrtek
od 19.30 hodin na tomto linku: https://
zoom.us/j/96819439453?pwd=bXoyS2ht
NFMrY2JFa216MWwxYkl5dz09.
heslo: 840430
ŠULA ŠNAPS ON-LINE
! Již nìkolikrát odkládaný tøetí veèer

z cyklu Šul a šnaps aneb Nechte dìti
doma, jejž poøádají Lauderovy školy, se
uskuteèní on-line, a to 20. dubna od 19
hodin. Hosty poøadu budou Dana Drábová, øeditelka Státního úøady pro jadernou
bezpeènost, a Pavel Novotný, starosta
mìstské èásti Praha-Øeporyje. Bližší informace o živém streamování veèera èi
zoomu naleznete na www.lauder.cz.
ON-LINE WORKSHOP

Nejvíce referátù se zabývalo knihami.
V dobì okupace byly ukradené židovské
pøedmìty, tedy i knihy, a to nejen pøímo
z protektorátu, sváženy do Prahy do plánovaného Ústøedního židovského muzea.
Mnoho svazkù, napøíklad i celé zabavené
sbírky, jako byla knihovna rabínského semináøe v Breslau (dnešní Wroclaw), putovalo také do Terezína. Všechny byly peèlivì katalogizovány a tìsnì po válce se
dostaly do Prahy.
Ve skladištích pražského muzea se nakupilo nepøeberné množství knih. Nìkteré
z nich byly po válce (a pak po pádu komunistického režimu) vráceny zlomku pùvodních vlastníkù èi jejich dìdicùm; nìkteré byly prokazatelnì vyvezeny do USA
a do Izraele, jiné skonèily v antikvariátech, další v tehdejších nedokonalých,
vlhkých skladištích. Provenienèní výzkum v Židovském muzeu stále probíhá.
O knihách hovoøil i vìdecký pracovník
HfJS P. Zschommler, zabývající se hlavnì
rozsáhlým knižním odkazem rabína Emila
Davidovièe, který po válce pùsobil v Èechách (v letech 1953–1960 jako rabín
i v Praze) a zemøel 1986 v Dortmundu.
Knihovna HfJS získala už roku 1988 Davidovièovu sbírku. Vìtšina svazkù jsou
judaika, povìtšinou v nìmeckém a hebrejském jazyce. V rámci výzkumu pøedmìtù
uloupených nacisty už byly nìkteré knihy
z Davidovièovy sbírky vráceny dìdicùm.
(Na okraj: Koncem bøezna vyjde v nakladatelství Marenèín v Bratislavì, ovšem
v èeštinì, knížka o životì rabína Davidovièe pod názvem Jsem rabín a jdu tam,
kde jsou Židé.)
Více informací o problematice lze na nalézt na www.lootedculturalassets.de, www.
lootedart.com a www.jewishmuseum.cz.
Vìra Trnková, Heidelberg

! Tématem on-line workshopu, který ve

dnech 18.–19. 3. organizovala Vysoká
škola pro židovská studia v Heidelbergu
(Die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, HfJS), byly „Aktuální projekty
týkající se výzkumu ukradených pøedmìtù za nacistického režimu“. Jedním z referentù byl Tomáš Kraus z Federace ŽO
v ÈR, ostatní hovoøili z Nìmecka, Holandska, Izraele, povìtšinou z knihoven
a muzeí. Mezi více než padesáti úèastníky
byl i Michal Bušek ze Židovského muzea
v Praze, autor publikace Nadìje je na další stránce – 100 let knihovny Židovského
muzea v Praze (2007).
Pøíspìvky se týkaly pøedmìtù zcizených v synagogách, v židovských institucích i privátních sbírkách v dobì nacismu.

HLEDÁME POTOMKY
! Hledáme potomky nebo známé Zdeòky

Oèadlíkové, narozené v roce 1924 zøejmì
v Bystøièce. Její rodièe byli Leodekar
Oèadlík a Helena, rozená Steinhardtová
z Valašské Bystøice. Zdeòka Oèadlíková
studovala pøibližnì v letech 1939–1942 na
škole hrabìte Pöttinga v Olomouci. Po
roce 1942 se patrnì nìkde ukrývala a po
okupaci se vdala, její pøíjmení jako vdané
však není známo. Žila v Olomouci nebo
v blízkém okolí, vylouèit nelze ani Kromìøíž a Holešov. Hledáme také potomky
èi známé jejího manžela. Informace zasílejte laskavì na e-mail: josef.janca@seznam.cz nebo do redakce èasopisu Roš
chodeš (roschodes@sefer.cz).
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci apríl slávi sviatok narodenín:
pán Peter Galát, nar. 2.4. – 78 rokov, a pani
Eva Št’astná, nar. 8.4. – 72 rokov. Prajeme
im ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci apríl oslávia narodeniny: pani
Tamara Archlebová – 70 rokov; pani Edita
Breinerová – 84 rokov; pán Ján Danko – 88
rokov; pán Vilém Färber – 73 rokov; pani
Elvíra Feldmarová – 84 rokov; pán Ondrej
Foltýn – 74 rokov; pán Boris Grauner – 70
rokov; pani Eugénia Grznáriková – 83 rokov; pani Lívia Herzová – 95 rokov; pán
Ing. Juraj Hilvert – 84 rokov; pán Ing. Vladimír Hora – 71 rokov; pani Margita Horáková – 98 rokov; pán Pavel Kaiser – 82 rokov; pani Ing. Edita Kolesárová – 82
rokov; pán Pavel Kovár – 74 rokov; pani
Amira Lagerová – 72 rokov; pán Ing. Roman Lazar – 73 rokov; pani Zuzana Ledererová – 91 rokov; pani Mgr. Anna Mandelíková – 79 rokov; pani PhDr. Katarína
Mešková – 65 rokov; pán Pavel Nágel – 71
rokov; pán Ben Pascoe – 50 rokov; pani
Ing. Lýdia Piovarcsyová – 88 rokov; pani
Eva Rajeková – 88 rokov; pani Eva Redlichová – 83 rokov; pani MUDr. Hilda Svátková – 86 rokov; pán Peter Špronc – 72 rokov; pani Zuzana Vitálová – 73 rokov,
a pani Ing. Zuzana Wernerová – 71 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V dubnu oslaví narozeniny tito naši èlenové: sleèna Dvora Blau, nar. 23.4. – 14 let;
pan Gilad Blau, nar. 20.4. – 48 let; pan Milan Bohorodèaner, nar. 24.4. – 72 let; pan
Petr Haimann, nar. 29.4. – 83 let; paní Hana
Langová, nar. 6.4. – 73 let; paní Tereza Nepevná, nar. 5.4. – 27 let; paní Vìra Páleníèková, nar. 22.4. – 81 let; pan Jiøí Süss, nar.
21.4. – 65 let; pan Jizchak Valenta – nar.
9.4. – 68 let, a paní Zoša Vyoralová, nar.
9.4. – 71 let. Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V dubnu oslaví jubileum naši èlenové:
paní Eva Kudrnová – 72 let; paní Mgr. Eva
Polišenská – 68 let; sleèna Rivka Šimonová
– 9 let; paní RNDr. Ivana Šprtová – 63 let,
a pan PhDr. Jiøí Švestka – 66 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V dubnu oslaví narozeniny: paní Tat’ana
Koskubová, nar. 16.4. – 72 let, a pan Viktor
Klein, nar. 26.4. – 49 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v apríli
oslávia sviatok narodenín: pani Ing. Anna
Burgerová – 70 rokov; pán Jozef Berger –
66 rokov; pani Eva Balážová – 84 rokov;
pán Jozef Klement – 68 rokov; pani Eva
Klementová – 64 rokov; pán MUDr. Juraj
Mozeš – 75 rokov; pán Ing. Peter Schwarz –
75 rokov; pani MUDr. Eva Starková – 72 rokov; pani Gertruda Stiefelová – 93 rokov;
pán Ervin Szász – 74 rokov; pani MUDr. Viera Galková – 63 rokov; pani Helena Horáková – 101 rokov; pani PhDr. Alica Kubovská, CSc. – 65 rokov; pán Ing. Oskár
Winkler – 80 rokov, a pán Ing. Richard
Duda – 80 rokov. Všetkým prajeme ve¾a
zdravia. Ad mea veesrim šana!
Úmrtie:
So smútkom oznamujeme, že v mesiaci
marec nás opustil Ing. Michal Klein. Nech
je jeho duša zviazaná v zväzku veèného života.
Zichrono livracha!
ŽO LIBEREC
V dubnu oslaví narozeniny pan Robert Velimský, nar. 12.4. – 95 let, a pan Ing. Pavel
Jelínek, nar. 27.4. – 86 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V dubnu oslaví jubileum: sleèna Klára Cvrkálová, nar. 11.4. – 18 let; pan Mgr. Pavel
Deutsch, nar. 26.9. – 44 let; paní Helena
Vostrá, nar. 30.4. – 66 let; sleèna Josefína
Klimešová, nar. 27.4. – 16 let; paní
MUDr. Kateøina Klimešová, nar. 23.4. – 50
let, a sleèna Barbora Dražanová, nar. 29.4. –
28 let. Pøejeme jim hodnì zdraví a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V dubnu oslaví narozeniny: pan Shlomo
Kashi, nar. 8.4. – 75 let; paní Ing. Kateøina
Soukalová, nar. 13.4. – 74 let, a paní Eva
Szuciková, nar. 23.4. – 82 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PLZEÒ
V dubnu oslaví narozeniny: pan David Hájek – 21 let; paní Eva Kokošková – 63 let;
pan Pavel Schwarz – 82 let; pan Jan Šimandl – 30 let; pan Roman Štix – 57 let, a paní
Hana Tvrská – 93 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V dubnu oslavují narozeniny: paní Maya
Breus, nar. 9.4. – 83 let; paní Eva Feiglová,
nar. 28.4. – 75 let; paní Judita Hajná, nar. 8.4. –
92 let; paní Erika Juklová, nar. 19.4. – 94 let;
paní Eva Krabcová, nar. 12.4. – 83 let; paní
Irena Laubeová, nar. 5.4. – 83 let; pan Adolf
Novák, nar. 10.4. – 86 let; pan Pavel Franìk,
nar. 6.4. – 75 let; pan Mario Petrovský, nar.
20.4. – 89 let; pan Alfred Popper, nar. 12.4. –
89 let; paní Ruth Reiserová, nar. 11.4. – 95 let,
a paní Irina Zlochová, nar. 6.4. – 80 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
S lítostí oznamujeme, že dne 25. února
zemøela ve vìku 54 let paní RNDr. Hana
Maršálková. Se zesnulou jsme se rozlouèili
7. bøezna na Novém židovském høbitovì
v Praze. Zichrona livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci marci oslávili narodeniny: pán
František Izrael – 74 rokov; pani Judita
Schvalbová – 85 rokov; pani Ing. Zuzana
Hrehorèáková – 52 rokov, a pán Vladimír
Lichtig – 67 rokov.
V apríli oslávia narodeniny: pani Mária
Bolingerová – 69 rokov; pán Juraj Guttman, PhD. – 70 rokov; pani MUDr. Katarína Hrehorèáková – 79 rokov; pani Tatiana
Sekulová – 69 rokov, a pán Ing. Peter Šioviè, PhD. – 63 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V dubnu oslaví své narozeniny: paní Lenka Krédlová, nar. 21.4. – 43 let; paní Eva
Váòová, nar. 3.4. – 78 let; pan Ing. Jan Èapek, nar. 26.4. – 68 let, a pan Samuel Appel, nar. 11.4. – 19 let. Ad mea veesrim
šana!
ŽNO TRENÈÍN
Želáme všetko najlepšie èlenom, ktorý v mesiaci apríli oslávia narodeniny: pani Marianna Trgiòová – 65 rokov; pán Ján Hanák – 73
rokov, a pán Ing. Milan Héber – 74 rokov.
Oslávencom želáme všetko najlepšie!
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V dubnu oslaví narozeniny pan Ing. Rostislav Lysonìk. Pøejeme mu pevné zdraví
a osobní pohodu. Ad mea veesrim šana!
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NOVELOU PROTI GENOCIDÌ
Koalice poslancù britského parlamentu se
snaží, aby parlament pøijal návrh novely
obchodního zákona, jenž by ustavil komisi posuzující, zda se obchodní partneøi nedopouštìjí genocidy. Návrh reaguje na situaci ujgurských muslimù v Èínì. Na
milion jich je v koncentraèních táborech
v provincii Sin-t’iang „pøevychováváno“,
aby se z nich stali „správní Èíòané“. Pøevýchova zahrnuje nelidské podmínky,
muèení, sterilizaci žen, popírání práva na
jazyk a náboženské vyznání.
Do snahy prosadit novelu (již britská
vláda zatím odmítá) se významnì zapojilo i židovské spoleèenství. Pøes 30 rabínù a vùdcù jednotlivých obcí, pøedstavitelé mládežnických hnutí i pøeživší
holokaust požádali parlament a premiéra Borise Johnsona, aby dodatek k obchodnímu zákonu pøijali.
ŠKOLA ŽIDOVSKÝCH STUDIÍ
V rámci Goethovy univerzity ve Franfurtu nad Mohanem vzniká nový výzkumný
ústav: Buberùv a Rosenzweigùv institut,
který se bude vìnovat studiu moderního
a souèasného judaismu a židovských intelektuálních dìjin. Židovská studia mají na
univerzitì tradici, na kterou ústav odkazuje. V letech 1924–1933 zde judaismus
a židovskou náboženskou etiku vyuèoval
filosof Martin Buber (1878–1965). Ten
spoleènì s dalším filosofem Franzem Rosenzweigem (1886–1929) ve mìstì založil Freie Jüdische Lehrhaus, židovské uèilištì pro dospìlé. Buber a Rosenzweig se
také spoleènì pustili do pøekladu Pìti
knih Mojžíšových do nìmèiny (pøevod
dokonèil Buber sám, roku 1961 v Jeruzalémì). Prvním profesorem nové školy se
stal profesor Christian Wiese.
NA ROŠ HA-ŠANA DO UMANÌ
Na základì izraelsko-ukrajinské vládní
dohody vpustí ukrajinské úøady do
zemì poutníky z Izraele, kteøí pøijedou
na oslavy Nového roku, Roš ha-šana.
Pøíchozí, kteøí putují do Umanì k hrobu
rabiho Nachmana, zakladatele vìtve
breslavských chasidù, musí mít doklad,
že byli oèkováni proti covidu-19.
Loni do Umanì chasidé nesmìli, pøesto se pokoušeli o vstup a mnozí pak
celé dny bloudili po Bìlorusku a Moldavsku. Zmínìná dohoda má politické
pozadí: mnozí návštìvníci Umanì volí
tradiènì náboženskou stranu Šas, která
je klíèovým partnerem strany Likud
premiéra Netanjanhua.
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Z archivu desek s hudbou maghrebských Židù.

MAGHREBŠTÍ HUDEBNÍCI
Profesor židovské historie a kultury Chris
Silver z McGillovy univerzity v Montrealu
sbírá staré gramofonové desky ze šelaku
s nahrávkami hudby severoafrických Židù
z první poloviny 20. století. Vlastní už asi
500 alb s hudbou, již nahráli maroètí, alžírští
a tuniští židovští zpìváci a instrumentalisté
èasto spoleènì s arabskými hudebníky: židovská lidová hudba a arabská hudba se
v mnoha skladbách prolíná. Je to první archiv svého druhu. Nahrávky pøedstavují nìkdejší svìt prastaré diaspory maghrebských
Židù. Drtivá vìtšina z nich musela v letech
po vzniku Státu Izrael ze severní Afriky odejít, usadila se hlavnì ve Francii, Kanadì a Izraeli. Peèlivì zpracovaný archiv s možností
poslechu a komentáøem k albùm naleznete
na stránce www.garamophone.com.
NA POMOC BISTRU
Ve východonìmeckém Halle se na Jom
kipur roku 2019 pokusil proniknout do zaplnìné synagogy pravicový extremista se
zbraní a výbušninami. Když se mu to kvùli bezpeènostním opatøením nepovedlo,
zastøelil náhodnou kolemjdoucí a pak vrazil do tureckého bistra s kebaby a zabil
tam zákazníka. V souèasné dobì bojuje
toto bistro Kiez-Döner kvùli pandemii
o pøežití. Majiteli prodejny Ismetu Tekino-

vi se rozhodla pomoci židovská komunita:
Nìmecká unie židovských studentù spustila sbírku, jejímž výsledkem je 26 000
eur, a pøedstavitel místní židovské obce
zaplatil dopøedu za kebaby 1000 eur a poukázky na nì dává èlenùm kongregace.
KLIMT SE VRACÍ
Francouzská vláda prohlásila, že vrátí právoplatným majitelùm obraz od rakouského malíøe Gustava Klimta ukradený židovské rodinì v Rakousku v roce 1938.
Obraz s názvem Rùžové keøe pod stromy
ze zaèátku 20. století pùvodnì patøil židovské rodinì Stiasny, která byla v srpnu
1938 donucena k jeho prodeji. Nora Stiasny a její blízcí byli deportováni do koncentraèního tábora a roku 1942 zavraždìni. Kupec, pøíznivec nacismu, vlastnil
obraz až do své smrti v roce 1980. Poté ho
v aukci zakoupilo Muzeum Orsay v Paøíži, kde je dílo vystavené. V dobì koupì se
podle francouzské ministrynì kultury
o pùvodním vlastníkovi nevìdìlo.
ISLAND UZNAL JUDAISMUS
Islandské ministerstvo vnitra pøidalo na
seznam uznávaných náboženství judaismus. Znamená to, že islandští Židé mohou sebe a své dìti registrovat jako èleny židovské obce, která mùže využívat
náboženskou daò, již stát vybírá od každého obèana staršího 16 let. Roènì èiní
asi 100 eur. Danì od lidí, kteøí se nehlásí
k žádnému náboženství, se využívají
k podpoøe vzdìlání a vìdy. Islandská
komunita èítá asi 200 osob, vede ji emisar Chabadu, rabín Avi Feldman. (am)
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