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ZASEDÁNÍ RADY FŽO V ÈR
Druhé letošní zasedání rady (a také druhé
po volbách) se uskuteènilo 16. 6. 2021 –
poprvé po dlouhé dobì prezenènì. Zájemci ale mohli i tentokrát využít možnost pøipojení on-line. Na programu bylo osm
bodù: 1/Kontrola zápisu z posledního jednání, 2/ Plnìní rozpoètu FŽO za rok 2020,
výrok auditorky, fondy Claims Conference, 3/ Plnìní rozpoètu FŽO za 1. ètvrtletí,
4/ Bejt din pøi FŽO, 5/ NFOH nominace
zástupcù, 6/ Financování FŽO a ŽO do
budoucna, 7/ Bezpeènost, 8/ Rùzné.
Ještì než došlo k vlastnímu jednání, pøivítal pøedseda FŽO Petr Papoušek velvyslance Státu Izrael Daniela Merona, který
se na závìr své mise pøišel rozlouèit se èleny rady. Bìhem svého pùsobení v ÈR navštívil nìkolikrát všechny židovské obce
a všechny pražské synagogy. Podìkoval za
sebe i za manželku za pøátelské osobní
vztahy, které zde navázali. Vztahy mezi Izraelem a ÈR oznaèil za vynikající a ocenil
solidaritu ÈR s Izraelem, která byla velmi
viditelnì manifestována bìhem nedávné
války s Hamásem. Jeho nástupkynì Anna
Azari není zatím formálnì jmenována do
funkce, ale na svou misi se již pøipravuje.
Pøi zahájení jednání bylo pøítomno 33
èlenù rady, 24 osobnì, 9 on-line.
Bod 1 – kontrola zápisu: úkoly byly splnìny, bez pøipomínek.
Bod 2 – plnìní rozpoètu FŽO za rok 2020,
výrok auditorky, fondy Claims Conference:
pøedseda konstatoval, že úspory byly vykázány ve všech støediscích FŽO. Rada FŽO
rozhodla o vypoøádání hospodáøského výsledku za rok 2020 následovnì:
Úèetní zisk bude pøeveden na úèet Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Z tohoto úètu budou ušetøené prostøedky na administraci grantù CC ve výši
1712 tis. Kè rozdìleny takto: 1 432 000 Kè
bude pøevedeno do Garanèního fondu CC
a zbytek 280 000 Kè bude podle pøedložené tabulky jako dar pøerozdìlen mezi ŽO,
které poskytovaly péèi pøeživším holokaust v dobì covidu-19.
Hlasování: pøítomno 28 èlenù rady, 27
pro, zdržel se 1, proti 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 3 – plnìní rozpoètu FŽO za 1.
ètvrtletí 2021: Pøedseda konstatoval, že
rozpoèet federace je plnìn podle plánu.
Rada vzala plnìní rozpoètu za 1. ètvrtletí
na vìdomí.
Bod 4 – Bejt din: rabín Kliment inicioval
ustavení Bejt dinu ortodoxního smìru pøi
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nanènì pokryta granty MK ÈR a rozpoètem FŽO. Informace s kontakty bude rozeslána do obcí, možnost získávat granty
na bezpeènost dále trvá.
Bod 8 – rùzné: jednáno o stavu transformace Židovské liberální unie v øádnou
ŽO, o aktuálních možnostech pobytu
v DSP Hagibor a pøipravovaných hrách
Makabi v roce 2023. Termín pøíští rady
byl stanoven na 13. 10. 2021.
jd

FŽO s cílem, aby giury v ÈR byly uznávány izraelským rabinátem. Ustavení Bejt
dinu FŽO by mìlo být schváleno vrchním
izraelským rabinátem na základì smlouvy
mezi pøedsedou bejt dinu rabínem Hotovelim a FŽO. K fungování bej dinu budou
vytvoøena a schválena jasná pravidla.
Bod 5 – nominace zástupcù FŽO
v NFOH: Øeditelka NFOH se na FŽO
obrátila se žádostí o nominaci nových, pøípadnì o potvrzení kandidatury stávajících
èlenù správní rady NFOH PhDr. Tat’jany
Pelíškové, Ing. Michala Borgese, Ing. Michala Klímy a èlena dozorèí rady Michaela Lichtensteina.
ŽO Brno potvrdila kandidaturu T. Pelíškové, další návrhy na kandidáty nebyly
doruèeny.
O všech nominacích bylo hlasováno zároveò: pro 29, zdržel se 2, proti 0. Rada
schválila nominaci všech ètyø kandidátù
do orgánù NFOH.
Bod 6 – Financování FŽO a ŽO do budoucna: FŽO a ŽO jsou hlavnì financovány ze tøí zdrojù: pøíspìvku státu na èinnost, náhrad státu za nevydané restituce
a daru Židovského muzea v Praze.
V loòském roce byl dar ŽMP krácen na
polovinu pro použití na rok 2020 a 2021.
ŽMP vyèerpává všechny své fondy, klesají náhrady státu, a proto je potøeba se pøipravit na úsporný režim pøíštích let.
Dotazník, urèený pro obce a poté vyhodnocený, bude jedním z dùležitých
podkladù pro nové pøerozdìlování dostupných financí. Pokud jde o ŽOP, bude
se øešit individuálnì.
Bod 7 – Bezpeènost: Pøedseda informoval o organizaci støediska bezpeènosti
FŽO po odchodu K. V. na konci loòského
roku. Prezidium schválilo personální složení støediska bezpeènosti tak, že koordinátorem bude pøedseda FŽO a výkonnou
osobou J. K. Èinnost støediska bude fi-

GLORIA MUSAEALIS PRO ŽMP
Ve Smetanovì síni Obecního domu byly
slavnostnì vyhlášeny výsledky XIX.
roèníku Národní soutìže muzeí Gloria
musaealis, kterou spoleènì organizuje
Ministerstvo kultury ÈR, Asociace muzeí
a galerií ÈR a Èeský výbor ICOM. V kategorii Muzejní poèin roku získalo Židovské muzeum v Praze za rekonstrukci Španìlské synagogy s novou expozicí Židé
v èeských zemích v 19. a 20. století zvláštní ocenìní mezi šesti nejvýše hodnocenými projekty. V uvedené kategorii porota
vybírala mezi 25 do soutìže pøihlášenými
institucemi.
Rekonstrukce za nìkolik desítek milionù korun rozšíøila expozièní prostor na
více než 600 m2 a kromì jiného umožnila bezbariérový pøístup na galerii synagogy. V návaznosti na tematicky stejnou
pøedchozí výstavní prezentaci z roku
1998 byla souèasnì vytvoøena nová,
modernì koncipovaná expozice, jejímž
cílem je pøiblížit novodobou historii
a kulturu židovské komunity.
žmp
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Dne 23. èervna zemøel Tom Lom, rozený
Löwenstein, muž známý svou stateèností
a smyslem pro spravedlnost, jež osvìdèil
na bojišti druhé svìtové války i nedávno
noblesním odporem vùèi souèasnému
prezidentovi. Jeho osobnost pøipomínáme
životopisem, který sám napsal, a vzpomínkou Hany Bergmannové-Klímové, autorky knihy Dobrodružství pana Wellingtona, inspirované Lomovou váleènou
anabází.
TOM LOM O SOBÌ
Vyrostl jsem v Praze, v dobì rozmachu
nacistické moci v Nìmecku.
V roce 1938, když mi bylo 14 let,
obsadili Nìmci Rakousko a pohranièní oblasti ÈSR. Mùj otec, oèní
lékaø prof. Arnold Löwenstein,
moudøe usoudil, že pro nás bude
lepší uprchnout ze støední Evropy, a zaøídil to tak, že jsem v únoru 1939 tìsnì
pøedtím, co Nìmci obsadili Prahu, odjel
vlakem pøes Paøíž do Holandska a potom
lodí do Anglie. V Anglii jsem byl zaøazen
do kurzu angliètiny pro cizince, kde jsem
se bìhem dvou mìsícù nauèil dost anglicky, abych mohl nastoupit do anglické
støední školy. V dalším roku, když mi bylo
16, jsem odmaturoval a nastoupil jsem
v univerzitì v Glasgow studium matematiky a fyziky. Když jsem dosáhl vojenského vìku osmnácti let, pøihlásil jsem se na
èeskoslovenském vyslanectví v Londýnì,
abych sloužil v èeskoslovenském zahranièním vojsku. Chtìl jsem sloužit v letectvu, protože v té dobì letectvo byla jediná
èeskoslovenská zbraò, která byla aktivnì
zapojena do války.
Nejdøíve jsem ale sloužil asi pìt mìsícù
v armádním depotu v Cholmondeley, než
se mi podaøilo dostat se k letcùm. U letcù
jsme museli sloužit asi 6 týdnù, než jsme
nastoupili pøed komisi, která urèila, k jaké
službì budeme odveleni (pozemní nebo
letecké, piloti, navigátoøi, palubní støelci
a radisti). Já jsem byl urèen k radiooperátorùm v Number 1 Radio School v Cranwellu, a dále do školy palubních støelcù.
K 311. èeskoslovenské peruti jsem se
dostal v prosinci 1944, kdy už perut’spadala pod pobøežní velitelstvo.
Protože v pilotní škole piloti lítali s letadly, které mìly tøetí koleèko vzadu
v ostruze, a naše liberátory mìly tøetí koleèko vepøedu, museli se piloti na tento
typ letadel teprve zacvièovat. Navigátor
se musel seznámit s geografií této oblasti
a my radiooperátoøi jsme si museli zdokonalit zbìhlost v radioprovozu.

Shodou okolností nebyl v naší posádce
nikdo vyškolený v obsluze palubního radaru, takže jsem se to nauèil já.
Tøi mìsíce po cvièných a operaèním letu
jsem byl odvelen na Bahamské ostrovy,
kde se zacvièovala další èeskoslovenská
posádka. Do konce války jsem tedy sloužil
v Nassau na Bahamských ostrovech.
Po válce jsem se vrátil do Èeskoslovenska, obratem demobilizoval, nastoupil
jsem na Karlovu universitu a študoval
matfyz.
Získal jsem doktorát a nastoupil do vývojového oddìlení vakuové techniky Tes-

z peèovatelské služby Ezra a s lékaøi z
Domova sociální péèe Hagibor a domácího hospice Cesta domù.
30. dubna prodìlal srdeèní pøíhodu. Sedìl v køesle a náhle se zaèal tøást po celém
tìle. Potom upadl do bezvìdomí. Zavolala jsem záchranku a podle jejich instruktáže jsem mu držela hlavu, aby mu nepadala na prsa a neudusil se. Sledovala
jsem, jestli se mu zvedá hrudník, a èekala
na sanitku. Modré oèi mìl doširoka otevøené a díval se kamsi do neznáma, neslyšel a nereagoval.
Po nìkolika minutách tiché hrùzy se
pomalu zaèal vracet.
„Tome, kde jsi to byl?“
Podíval se na mì, usmál se
a odpovìdìl: „V ráji.“
„Tome, jaký to tam bylo?“
„Krásný.“
On, ateista, vìdec, racionální èlovìk,
provedl s nasazením života prùzkumný
let do ráje, aby nám odtamtud pøinesl
zprávu:
Ráj existuje a je to tam krásný.
Když se pozdìji vrátil z nemocnice, dal
svùj poslední rozhovor pro dobrovolnickou skupinu Havdala, která organizovala
lagbaomerovou bojovku pro dìti a pøíznivce pražských Lauderových škol.
Na otázku, kdo je to hrdina, odpovìdìl:
„Hrdina je ten, kdo dìlá ve správný èas
správnou vìc.“
A takový Tom byl. Jako mladý, sotva
osmnáctiletý, šel bez váhání do války
proti nacismu. Posledního dva pùl roku
života se již o berlích neúnavnì vìnoval
pøipomínání našich letcù pùsobících
v RAF. Jezdili jsme spolu do škol, do knihoven, muzeí, na letecké dny a na vojenské základny, kde Tom vzpomínal na své
zážitky z druhé svìtové války, kdy sloužil
jako radiotelegrafista a palubní støelec
u 311. èeskoslovenské perutì RAF.
Na besedách mu lidé pokládali nejrùznìjší dotazy. Také jestli má z války ze
služby u letectva nìjaký hezký zážitek.
Tom odpovìdìl, že to byly chvíle, kdy za
dlouhých hlídkových letù pozoroval
z lávky v trupu liberátoru otevøenou pumovnicí vlny oceánu, které se støíbøitì
leskly na slunci.
Tome, z ráje máš ten nejkrásnìjší výhled na nekoneèné vlny oceánu.
Dìlali jsme spolu nejlepší a nejsmysluplnìjší práci mého života. Pro mì a mnoho lidí, kteøí tì mìli rádi a vážili si tì, jsi
byl a zùstaneš hrdina.
Text a foto
HANA BERGMANNOVÁ-KLÍMOVÁ

ZA TOMEM LOMEM
/1. 8. 1924 – 23. 6. 2021/
la. Postupnì jsem se vypracoval na vedoucího výzkumu a vývoje a tuto práci
jsem vykonával s velkým nadšením až do
penze.
Když mi pøed sedmi lety umøela manželka, chtìl jsem jet tramvají do kremato-

Ve vlaku do Londýna do klubu RAF, 2019.

ria a už tam zùstat. K životu mì ale pøed
dvìma roky vrátila spisovatelka Hani B.
Klímová, která mi dala svoji knížku Dobrodružství pana Wellingtona. Protože
knížka má velkou výchovnou hodnotu,
velmi rád jezdím s autorkou na besedy do
škol a jinam. Jsem rád, že moje nadšení
pro pøipomínání RAF má velký ohlas.
MODRÉ NEBE, TOME
Ve støedu 23. èervna v 11.30 hodin odletìl
mùj pøítel Tom Lom do nebe.
Poslední týdny pobýval u nás doma.
Starala jsem se o nìj spolu se sestøièkami
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BILEAM A MIDJÁN (MATOT)
Hospodin mluvil k Mošemu, øíkaje: „Pomsti syny Jisraele na Midjáncích a potom
budeš sebrán ke svému lidu!“ Takže vyslali z tisícù Jisraele tisícovku z každého kmene Jisraele (…) a Pinchase, syna Eleazara
knìze, jemuž bylo svìøeno náèiní svatynì
a trubky k troubení (…) a pobili všechny
muže. Midjánské krále, Eviho a Rekema,
Cura, Chura a Revu, pìt midjánských králù zabili na jejich padlých, a meèem zabili
i Bileama, syna Beorova (4M 31,1–8).
Ani tím však Tóra, poèínajíc oddíly Balak a Pinchas, nerozptýlila dojem, že je Bileam pozoruhodnì èestný muž, protože se
jako prorok národù dùslednì podøizuje vùli
Nejvyššího. Vždyt’i pøi rozlouèení s rozezleným moábským králem, kterému neproklel Izrael, jak si pøál, mu nìkolikrát opakoval: „Nepovídal jsem již tvým poslùm, které
jsi ke mnì vyslal, že i kdyby mi dal Balak
plný dùm støíbra a zlata, nemohu pøestoupit Hospodinùv rozkaz a uèinit dobré nebo
špatné podle sebe, a že budu mluvit to, co
Hospodin promlouvá?“ (4M 24,12–13)
Co se však skrývalo za slovy, že mu poradí, co tento lid udìlá jeho lidu na závìr
dnù, se v paršat Balak nedozvíme. Bileam
prorokoval o hvìzdné budoucnosti Izraele
a zániku civilizace, z níž oba pocházejí, ale
v dobì, kdy se Moáb cítil bezprostøednì
ohrožen Izraelem, mu podle dosavadního
vyprávìní žádnou konkrétní radu neposkytl. Vážné podezøení vzbuzuje až text o vítìzství Izraele nad Midjánem, jímž jsme
zapoèali pátrání po Bileamovì tajemství,
protože co dìlal v Midjánu, kde byl zabit
spolu s pìti midjánskými králi? Balakovi
pøece øíkal, že se vrací ke svému lidu, a samotná Tóra konstatuje, že Bileam vstal
a odešel a vrátil se na své místo.
Pøitom místo, odkud odešel do Moábu,
byl Petor, jenž je u Øeky zemì synù jeho
lidu. Komentáø Or Hachajim k 4M 22,5
vysvìtluje, že když Balak vysílal posly
k Bileamovi, záleželo mu na tom, aby nedošlo omylem ke zdržení, a aby si ho nespletli s jiným Bileamem, jim udal jméno
Bileamova otce a popsal, kde mají Petor
hledat, aby jej nezamìnili s jiným mìstem
téhož jména: u Øeky zemì synù jeho lidu.
HaNahar (ta Øeka) byl Eufrat, a mìli ho
zøejmì hledat na jejím horním toku, kde
sídlili Aramejci. To byl lid, z nìhož pocházel, a zjevnì se tam nevrátil. Tóra však
øíká, že se vrátil na své místo, a to by potom bylo území Midjánu, daleko od jeho
vlasti.
Vypravìè si nechává tajemství Bileamovy rady až nakonec. Když váleèníci Izraele
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Mìsíc av.

pod vedením knìze Pinchase pobili muže,
vzali do zajetí midjánské ženy a pøivedli
zajatce do tábora v moábských stepích.
Moše jim však øekl: „Nechali jste naživu
všechny ženy? Vždyt’právì ty byly na Bileamovu radu urèeny pro syny Jisraele, aby
byl pro zpronevìru Hospodinu zavdán dùvod k ránì v Hospodinovì obci!“ (4M
31,12–16) Teprve na základì této informace je ètenáø nucen od základu pøehodnotit
Bileamovo opakované ujišt’ování, že na
tom, co mu vnukne Bùh, nemùže Bileam
nic zmìnit, tím ménì Izrael proklínat. Bileam byl èestný jenom v tom, že mu pøi jeho
misi v Moábu nezáleželo na odmìnì ve
zlatì a støíbøe. Jeho odmìnou byla právì ta
rada, již poskytl Balakovi. A jestliže ho
Bùh hned na zaèátku varoval, aby øíkal jen
to, co mu vloží do úst, nemohl než se spokojit tím, že mu Bùh dal spatøit dìjiny lidstva svýma oèima. Proto se rozhodl využít
pasivity, jež mu byla vnucena, a za slovy
požehnání hledal slabiny Izraele. Bileam
teï vìdìl, že v oèích Hospodina je dobré

Jisraeli žehnat, a obrátil svou tváø k poušti. Pozvedl svùj zrak, a když spatøil Jisrael, sídlící po svých kmenech, byl na nìm
Boží duch. Naèež pronesl své pøísloví
a pravil: „Jak dobré jsou tvé stany, Jaakove, tvé pøíbytky, Jisraeli atd.“ (4M 24,1–5)
Potom, co mu takto bylo zjeveno, že
pramen požehnání Izraele je tøeba hledat
v jeho stanech a pøíbytcích, pochopil, že
rada, již musí poskytnout Balakovi, musí
ohrozit uspoøádaný život izraelských rodin. Tomu mìly posloužit a nakonec i posloužily midjánské dcery, když svými pùvaby svádìly syny Izraele k návštìvì
modloslužebných obøadù a k modloslužbì
samé. Kdyby si je Izrael odvedl jako zajatkynì, dokonaly by ve stanech Izraele dílo
zkázy jako manželky synù Jaakobových.
V Midjánu tak zastihujeme Bileama na
pùl cesty domù, když s midjánskými králi
a mudrci dojednával jednotlivosti zamýšleného projektu, korunovaného tím, že
Midjánka Kozbi, již zabil Pinchas ve stanu
knížete izraelského kmene Šim´on spolu
s jejím milencem, byla dcerou jednoho
z pìti pozdìji padlých králù Midjánu, vùdce národù z Midjánova otcovského domu,
s nimiž padl i Bileam.
Tak na závìr mùžeme pochopit roli midjánských mudrcù, na nìž se na zaèátku obrátil o radu Moáb. Ne ještì Balak, protože
ten se stal králem toho èasu až v návaznosti na to. Proto na radu midjánských starcù
vyslal moábskou delegaci k Bileamovi
v doprovodu tìchto „poradcù“.
Bileam byl ze stejného tìsta jako Jaakobùv tchán, Aramejec Lavan, bratr Jaakobovy matky a otec jeho dvou žen, Rachel
a Ley. Pocházel tedy z lidu, který znal
Hospodina, a volba midjánských mudrcù
padla právì proto na nìj. Nikdo jiný nemohl lépe poradit, jak zhatit Boží plán: byl zavdán dùvod k ránì v Hospodinovì obci pro
zpronevìru Hospodinu. Konkrétní hrozba,
že smyslu lidských dìjin bude dosaženo
teï hned, byla alespoò odsunuta do budoucnosti. Tím se však dostáváme k závažnìjší otázce, jakou roli pøi tom sehrál
sám Hospodin. Nezapomínejme pøitom na
to, že sám Bileam, byt’zemøel jako zajaté
Midjánky a pøedtím jejich otcové a bratøi,
byl jen prostøedkem v rukou skuteèného
nepøítele, a tím byl Midján. Moše nevyslal
dvanáct tisíc mužù zabít Bileama, ale pomstít Izrael za úèasti knìze Pinchase
a Boží schránky na Midjánu, zlu, které se
domnívá, že se pøed Bohem skryje. V tomto smìru byl Midján vskutku místem, kam
se Bileam vrátil.
EFRAIM K. SIDON
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ODVAHA A VÍRA
Dvarim (5M 1,1–3,22)
Ke sklonku života shromáždil Mojžíš lid.
Vysvìtlil mu, jaké zákony má dodržovat,
a pøipomnìl události po odchodu z Egypta. Nejprve ale zmínil epizodu s prùzkumníky, kvùli níž nesmìla generace rodièù
tìch, kdo mu v onu chvíli naslouchali,
vstoupit do Zaslíbené zemì. Mojžíš si
pøál, aby se mladá generace z této události pouèila a pochopila, že navždy potøebuje odvahu a víru. Což je možná pøesnì to,
co k židovství neodmyslitelnì patøí.
Ale pøíbìh, jejž Mojžíš v oddíle Dvarim
vypráví, se od pøedchozí verze v oddíle
Šelach lecha (4M 13–14) liší. V Šelach
pøichází návrh vyslat zvìdy od Hospodina, zatímco v naší paraše od lidí. Zadruhé:
jaké mìli zvìdové zadání? V naší paraše
lidé navrhli: „Vyšleme pøed námi muže,
prozkoumají (vejachperu) nám tu zemi…
(5M 1,22). Zde a dále se v textu oddílu
Dvarim objevují slovesa lachpor a leragel
znamenající prozkoumat. Naproti tomu
v paraše Šelach lecha se tøináctkrát vyskytuje sloveso latur, znaèící prohlédnout si.
Pro nás je ale v pøíbìhu zásadní Mojžíšova role a trest, který ho za ni stihl. Podle
Abarbanela totiž Mojžíš nesmìl vstoupit
do Zaslíbené zemì nikoli proto, že v poušti udeøil holí do skály, ale právì kvùli
zvìdùm, tedy tomu, že pøes Hospodinùv
slib, že se jedná o Zemi zaslíbenou, se rozhodli její kvality sami zkoumat. Raši tvrdí,
že dvì vyprávìní v sidøe Šelach a ve Dvarim nejsou dvì odlišné verze, ale jeden
pøíbìh rozdìlený na dvì èásti. Lidé si pøáli
vyslat zvìdy (viz Dvarim). Mojžíš jejich
pøání pøedložil Hospodinu a Bùh souhlasil. Pøitom však použil sloveso latur –
tedy: „Vyšli si muže, at’prohlédnou zemi
Kenaán.“ Svolil, aby si muži zemi prohlédli a dosvìdèili, že je dobrá a úrodná.
Mojžíš ale dvanácti mužùm pøikázal:
„Uvidíte tu zemi, jaká je, a lid, který ji
obývá, je-li pevný, nebo slabý, je-li ho
málo, nebo mnoho…“ (4M 13,18–19).
Když se muži vrátili, pøinesli zdrcující
zprávy a lidé zaèali panikaøit. Èást viny za
„chybné zadání“ padala na Mojžíše.
Raši má za to, že pøíèinu jeho pochybení lze nalézt v naší sidøe: „Tu jste ke mnì
všichni pøistoupili a øíkali jste: Vyšleme
pøed námi muže…“ (5M 1,22). Lidé Mojžíše obklopili, vzbuzovali strach a on zøejmì ztratil hlavu. Jeho chyba spoèívala
v tom, že nerozlišil mezi výzvìdnou misí
a svìdectvím o kvalitách Zaslíbené zemì.
(Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách èervenec 2021
tamuz/av 5781
Nadále je nutné nosit respirátory nebo roušky
a dodržovat rozestupy dva metry.

Staronová synagoga
2. 7. pátek
3. 7. sobota

zaèátek šabatu 20.57 hodin
PINCHAS 4M 25,10–30,1
hf: Jr 1,1–2,3
konec šabatu 22.23 hodin

9. 7. pátek
10. 7. sobota

16. 7. pátek
17. 7. sobota

Roš chodeš av
zaèátek šabatu 20.53 hodin
MATOT-MASEJ 4M 30,2–36,13
mf: 4M 28,9–15
hf: Jr 2,4–28; 3,4
konec šabatu 22.17 hodin
zaèátek šabatu 20.47 hodin
ŠABAT CHAZON

DVARIM 5M 1,1–3,22
hf: Iz 1,1–27
pøedveèer pùstu 9. av
18. 7. nedìle
23. 7. pátek
24. 7. sobota

pùst 9. av šacharit
konec pùstu

21.04 hodin
konec šabatu 22.09 hodin
8.15 hodin
22.08 hodin
zaèátek šabatu 20.40 hodin

ŠABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23–7,11
hf: Iz 40,1–26
konec šabatu 21.58 hodin
30. 7. pátek
zaèátek šabatu 20.30 hodin
31. 7. sobota
EKEV 5M 7,12–11,25
hf: Sd 11,1–33
konec šabatu 20.57 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin, sobotní mincha ve 13.30 hodin.
2. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
9. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
16. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
23. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin
30. 7. pátek
mincha, maariv, kabalat šabat
19.30 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu a o svátcích od 8.45 hodin.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 17 hodin
prostøednictvím on-line platformy Skype.
V pøípadì zájmu o zaøazení na seznam nás kontaktujte na e-mailu
kehila@bejtsimcha.cz.
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LIDÉ SLEDUJÍ MÙJ HLAS
Rozhovor s bosenskou klavíristkou a zpìvaèkou Aidou Mujaèiæ
bosenští Sefardi. Prarodièe zpívali ve
sboru, táta hrál na bicí, oba rodièe zpívali doma a babièka si ke zpìvu i tanèila. Já jsem sice vystudovala hudbu,
ale svou dráhu poøád vnímám jako
amatér, spíš jako prožitek než profesi.

Z vystoupení ve Stodolním divadle v Peruci, 2020.
Foto Miroslav Blažek.

AIDA MUJAÈIÆ (nar. 1987) pochází
z bosenské Tuzly, kde zaèala ve dvanácti letech studovat hru na klavír.
Absolvovala místní konzervatoø a posléze studovala na hudební akademii
v Sarajevu (klavír a zpìv). Roku 2009
byla pøijata na obor hudební vìda na
Filozofické fakultì UK v Praze. Od
klasického repertoáru, který hrála
v Bosnì, pøešla ke studiu a interpretaci bosenské lidové hudby a písní bosenských sefardských Židù. Zúèastnila
se pilotního projektu Fakulty humanitních studií UK Mùžeme hrát spolu zamìøeného na prezentaci života a práce cizincù žijících v ÈR. Vyuèuje,
koncertuje, poøádá hudební workshopy pro dospìlé i dìti. Je èlenkou hudební skupiny Korjen, spolupracuje se
skupinou Džezvica a Pavlem Strakou
z Památníku Terezín na programu
s repertoárem terezínského skladatele
Karla Reinera.
Aido, pocházíte z muzikantské rodiny?
V Bosnì snad každý pochází z muzikantské rodiny! Bosòané jsou zpìvný
národ a díky rùznorodé spoleènosti,
v níž žijí muslimové, pravoslavní, katolíci a sefardští i aškenázští Židé, existují rùzné svátky a pøi nich se opravdu hodnì zpívá. Máme krásné lidové
písnì, v nichž svou stopu zanechali

Vyluèuje se to?
Mám zkušenost z umìleckých základních škol, z mezinárodní konzervatoøe, uèím klavír a zpìv, ale všude,
v Bosnì i v Èesku, jsem narazila. Nemohu souhlasit s pøedstavou, jak by
mìl vypadat profesionální muzikant:
že existují mantinely, že hudba je
hlavnì vìc drilu. Pedagogové podle
mì nevítají otevøenost vùèi rùzným
stylùm, k novým technologiím. Když
dnes nìkdo studuje hru na klavír, najde obrovskou inspiraci na YouTube,
mùže improvizovat, ale uèitelé ho nutí
hrát ze stejných not, z nichž se hrálo
pøed sto lety.
Myslím, že se vìnuje málo pozornosti osobitosti, interpretaci, podstatì
hudby. Všechny pøedmìty jsou jen
prostøedky, cílem je hudba. Líbí se mi,
jak uèí Jiøí Stivín: bez not, od krátké
jednoduché písnièky. Uèím už jen
soukromì a mám spoustu dospìlých
žákù, kteøí ke mnì chodí a vlastnì si
léèí traumata, která jim zpùsobili
v dìtství uèitelé hudby.
Jak vzpomínáte na dìtství a mládí
v Bosnì?
Tuzla je hodnì multikulturní, øíká se jí
Jugoslávie v malém. Naše rodina vyznávala pùvodnì bogomilství, tedy
køest’anství, pak, spíše formálnì, aby
si za Osmanù uchránila majetek, pøestoupila na islám. Po druhé svìtové
válce se pøestìhovala do Bosny, což
tehdy udìlalo hodnì muslimských rodin v tehdejší Jugoslávii. O náboženství se zajímala jen babièka, ta se nauèila arabsky modlit, do mešity ale
moc nechodila. Rodièe zato byli komunisté, Titovi stoupenci, což v podstatì znamenalo být liberál. Takže
naše rodina urazila cestu od bogomilství k islámu a ke komunismu. Po válce v devadesátých letech se bosenští
Muslimové zradikalizovali, posílila se

náboženská identita, stejnì jako u katolíkù a pravoslavných, což jsem ale
jako malá holka v Tuzle nezažila.
Naše mìsto je pomìrnì tolerantní, nikdy tam nezvítìzila nacionální strana.
A v dìtství mì samozøejmì hodnì zasáhla válka v Jugoslávii.
Jak si ji pamatujete?
Kvùli bezpeèí jsme s babièkou a dalšími dìtmi a babièkami žili nìjakou
dobu ve sklepì, bylo nás tam asi dvacet, já nejmladší. Tátové byli na frontì,
maminky pracovaly, moje máma pracovala v nemocnici. Byla tam strašná
zima a došlo nám døevo, a tak jsme zaèali spalovat vlastní vìci, bohužel
i knihy, lépe hoøely ty s pevnou vazbou. Pamatuji se, že jednoho dne došla
øada na atlas svìta. Jako dítì jsem si
pøedstavovala, že tak, jak žijeme my,
žijí lidi všude na svìtì – nemají moc co
jíst, èím topit, všechno se musí složitì
obstarávat a tak dále. Babièka mi øekla,
at’ trhám listy z atlasu a házím je do kamen. Tak jsem to udìlala, a pøitom
jsem si ty listy prohlížela, a poprvé
jsem pochopila, že existují jiné zemì
a lidé v nich žijí jinak. Vlastnì jsem
tenkrát poprvé vidìla Prahu.
V atlase?
Byl to atlas s obrázky hlavních mìst.
Jak jsem topila, vidìla jsem Paøíž
s Eiffelovou vìží, Tokio a taky právì
Prahu. Byl u ní nápis „Magická Praha“, obrázek Hradu, koruny a klenotù,
Zlaté ulièky s alchymisty, kteøí hledali
kámen mudrcù, což mi všechno pøipadalo jako pohádka. A tak jsem si Prahu schovala a øekla jsem si, že jednou
tam rozhodnì musím jet.
Pøicházeli do Tuzly uprchlíci z muslimských èástí Bosny?
Ano, pøišli k nám lidé pøímo ze Srebrenice. Jako dítì jsem nikdy nevidìla
ženy zahalené v šátcích, až právì
u žen ze Srebrenice. U nás nosily ženy
šátky na hlavì spíš pøi práci na poli
nebo pøi pøípravì pokrmù, tìsta.
Jak to ve Srebrenici teï vypadá?
Hodnì smutnì. Z mìsta odcházejí
mladí lidé, málokdo se vrátí, což se
ostatnì dìje v celé Bosnì. Pøetrvává
politické napìtí, ve federální vládì
jsou zastoupeni tøi prezidenti (za Bos-
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nu a Hercegovinu, srbskou a chorvatskou èást), dva jsou nacionální, jen
chorvatský je liberál. Mladí Bosòané
odcházejí hlavnì do Nìmecka a tam
do zdravotnických profesí. Spousta
dìtí se uèí nìmecky, pøipravují se na
povolání zdravotníkù s tím, že pak pùjdou pracovat do Nìmecka.
Setkala jste s Tuzle s nìkým, kdo
mìl židovské koøeny, a potažmo
s hudbou sefardských Židù?
Vìtšina bosenských Židù byla zavraždìna za holokaustu, hodnì jich odešlo
za války v devadesátých letech, ale
v Tuzle stejnì jako v Sarajevu
zùstala malá židovská obec a budova bývalé synagogy, z židovské ètvrti se zachovala jména
ulic. Je zde židovský høbitov.
Vyrùstala jsem s rodinou Motových, což byli Židé, mìla jsem
nìjaké židovské kamarády, ale to
všechno mi došlo až pozdìji,
stejnì jako to, že v našich tradièních písních jsou sefardské melodie a že existují bosenské sefardské písnì.
A jakým zpùsobem jste se tedy
k této hudbì dostala?
V Praze jsem objevila sbírku bosenských mìstských písní, kterou shromáždil malíø a etnograf
Ludvík Kuba. Nìkterým slovùm
v písních jsem úplnì nerozumìla, tøeba Anadolka. Nevìdìla
jsem, že to znamená Anadolie,
tedy snad španìlskou Andalusii,
odkud prchali kvùli katolické inkvizici v 15. století sefardští Židé.
V textech se mi zaèaly objevovat další
otázky, na které jsem hledala odpovìdi. Už z domova jsem znala rùzné písnì a nìkteré mìly jiné melodie, ornamenty a jiná slova než ostatní. Tøeba
v písni Keï ja pojdu na donbašu je
úryvek židovské modlitby. Ludvík
Kuba navíc pøipravil i krátkou sbírku
pøímo sefardských bosenských písní.
Hodnì mi pomohl také poslech písní
kytaristky Flory Jagody, paní, která se
narodila roku 1923 v Sarajevu, za války
se jí podaøilo utéct z Bosny, pøežila na
Korèule a pak se provdala za amerického vojáka a odjela do Ameriky. To je
pro zachování sefardských písní v ladinu úplnì zásadní postava, protože je na-

Žijete tu již patnáct let. Naplnil život
v Èeské republice vaše oèekávání?
Když jsem se dostala na pøijímací
zkoušky, mìla jsem vnitøní jistotu, že
tu chci studovat, že to nemùže být jinak. Zaèátky ale snadné nebyly: mìla
jsem pocit, že jsem ztratila svou dosavadní identitu – èesky jsem jakž takž
umìla, ale každý hned poznal, že odsud nepocházím. Byla jsem jediná zahranièní studentka na našem oboru,
Objevuje se v písních problém sou- takže trochu nevìdìli, jak se mnou zacházet. V Bosnì jsem už pøedtím konžití Židù a muslimù v Bosnì?
Ano, tøeba hned v písni Anadolka je certovala, mìla jsem celoveèerní kontéma zakázané lásky: ona je Anadol- certy vážné hudby, v Tuzle jsem
zahajovala Bienále miniatur, což
je významná událost.
Tady jsem nemìla ani klavír,
cvièila jsem na stole, pak jsem
mìla pùjèený klavír od Pepy Janíèka ze skupiny Plastic People.
Byla jsem trochu nesvá, ale souèasnì ohromnì svobodná. Ale
mìla jsem štìstí na lidi: seznámila jsem se s lidmi z kapely Džezvica, která se zabývá bosenskou
lidovou hudbou; s Reném Starhonem z DG 307, který mì (poprvé
v mém životì) pozval do nahrávacího studia, se studentkami
z Polska a Slovenska jsme založily kapelu Korjen. Na fakultì jsem
se seznámila s docentem Vlastislavem Matouškem, který uèil etnomuzikologii a vždycky mi hodnì pomáhal. A hodnì mi pomáhal
a pomáhá Pavel Straka z Památníku Terezín, to je trvalý zdroj inspirace a praktických instrukcí.
Workshop v synagoze v Tøebíèi, 2020. Foto Dáša Juráòová.
hrávala v pùvodní podobì, jak se je nauèila od své babièky. Dožila se úžasného vìku, zemøela letos v lednu.
Mùj repertoár tedy tvoøí bosenské
mìstské písnì, které znám z dìtství,
a jak jsem zjistila díky Kubovi, jsou
ovlivnìné židovskou kulturou; sefardské bosenské písnì ze sbírky Ludvíka
Kuby a sefardské bosenské písnì v ladinu, jak je zachovala Flory Jagoda.

ka, on je Mohamed, on ji miluje a nabízí jí pokrmy a nápoje, ona ho ale nechce. Bojí se zakázané lásky.
A mimochodem: v èervnu byla v Praze starostka Sarajeva Benjamina Kariæ, která je potomkem bosenských
Sefardù. Benjamina je snad druhá
žena, která se kdy v Bosnì stala starostkou, je sociální demokratka a je
pomìrnì mladá – tøicet let. Øíká, že
neexistují „ti ostatní“, že všichni obèané Sarajeva jsou si rovni. V Praze
zahajovala poulièní výstavu na poèest
èeského architekta Karla Paøíka, který
na konci 19. a poèátku 20. století navrhl pro Sarajevo øadu úžasných budov: radnici, divadlo, hotel, školy,
kostely a také synagogu.

Øekla byste pár slov o projektu Mùžeme hrát spolu?
Založila ho Fakulta humanitních studií UK. Byl to výzkumný projekt a trval dva roky, mìl zpøístupnit, jak lidé
žili ve svých zemích, jak se z nich stali cizinci v jiné zemi, tedy v Èesku,
a jak se tu asimilovali a jak je pøijala
místní spoleènost. Cestovali jsme
s dalšími cizinci (z Øecka, Srbska, Sýrie, Jordánska, Mongolska a èeskými
romskými muzikanty) po školách, na
konci vyprávìní a spoleèného hraní
a zpìvu vyplnili úèastníci dotazník.
A na tenhle projekt jsem navázala
svými workshopy a koncerty.
(pokraèování na str. 15)
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RODNÉ MÌSTO

a další filmy s židovskou tematikou na krakovském festivalu
Mezi 30. kvìtnem a 6. èervnem letošního roku probìhl v polském Krakovì
jednašedesátý roèník filmového festivalu Krakowski Festiwal
Filmovy, který je
v oblasti krátkého filmu významnou a respektovanou událostí
nejen v evropském
mìøítku. Jádrem festivalu jsou tøi soutìže:
mezinárodní soutìž
dokumentárních filmù, mezinárodní soutìž krátkých filmù
a národní soutìž.
O úèast v letošním
roèníku se ucházelo
na 2500 dokumentárních, krátkých a animovaných filmù
z celého svìta. Z tohoto množství bylo
do vlastních soutìží vybráno 250 snímkù, které se bìhem festivalu promítaly
v krakovských kinech i on-line.
Krzysztof Gierat, øeditel festivalu,
konstatoval, že vìtšina dokumentárních filmù, které se do výbìru registro-

žen a pøirozenì vztahy uvnitø rodiny.
Jako vždy se zamìøujeme na charismatické protagonisty a dobøe vyprávìné
pøíbìhy s nepopiratelnou umìleckou hodnotou.“
Vítìzem mezinárodní dokumentární
soutìže se stal a cenu
Zlatý roh za režii získala ruská autorka Julia Sergina za film Dálnìvýchodní Golgota.
Hlavní cenu v mezinárodní soutìži krátkých
filmù – Zlatého draka
– za režii udìlila porota
izraelským filmaøùm
žijícím v Dánsku Michelle a Urimu Kranotovým, autorùm
dánsko-francouzsko-kanadského filmu
Kat doma. V národní soutìži zvítìzil
a Zlatým koníèkem byl odmìnìn Tomasz Wysokiñski, režisér snímku Procházka s andìly. Mimo to Programová
rada Krakovské filmové nadace každoroènì udìluje cenu Drak drakù za výji-

HOMETOWN
Prestižní ocenìní – Cenu divákù – získal
letos film Polañski, Horowitz. Rodné
mìsto (Polañski, Horowitz. Hometown)
Anny Kokoszky-Romer a Mateusze
Kudly, snímek, který celý festival zahájil
a jehož projekce byly beznadìjnì vyprodány.
Oba jeho protagonisté patøí ke svìtovì známým umìlcùm, oba jsou Židé,
oba bydleli krátce pøed druhou svìtovou válkou v Krakovì a oba v dìtském
vìku pøežili holokaust díky pomoci,
kterou jim poskytli Spravedliví mezi
národy. V pøípadì Polañského (*1933)
to byla rodina polských sedlákù Stefanie a Jana Buchalových, kteøí ho po
jeho útìku z krakovského ghetta až do
konce války skrývali v jihopolské vesnici Wysoka. Fotograf Ryszard Horowitz (*1939) poprvé unikl smrti, když
se se svou sestrou ocitl na tzv. Schindlerovì seznamu. Sice se nakonec deportaci do Osvìtimi-Bøezinky nevyhnul, ale jako jeden z nejmladších
vìzòù tento vyhlazovací tábor pøežil.
Po osvobození se Polañski i Horowitz do Krakova vrátili, spøátelili se
a spoleènì také zaèínali fotografovat.
Horowitz opustil Polsko v roce 1959.
V USA absolvoval prestižní newyorský

Roman Polañski a Ryszard Horowitz, zábìr z filmu Hometown.

valy, nejsou tématem pandemie ovlivnìny, a pokud ano, tak jen v malé míøe.
„A to je dobré, protože pandemii máme
každý den. Dominují nadèasová témata: návrat k zajímavým historickým
událostem, extrémnì složitá situace
v arabském svìtì, mìnící se postavení

meèný pøínos k rozvoji svìtové kinematografie. Tu tentokrát udìlila Piotru
Duma³ovi, proslulému polskému autorovi animovaných filmù a tvùrci originálních filmových technik. Drakem
drakù je od roku 2001 také èeský režisér a výtvarník Jan Švankmajer.

Pratt Institute a èasem se stal jedním
z nejznámìjších fotografù své generace. Vedle vlastní umìlecké tvorby do
znaèné míry pozvedl a rehabilitoval
i oblast komerèní fotografie.
Ani Roman Polañski v Polsku nezùstal. Poté, co tu natoèil svùj první dlou-
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hometrážní film Nùž ve vodì, nominovaný na Oscara, žil a toèil ve Francii
i v USA. Mezi filmy, které režíroval
a za které získal svìtovou proslulost
i množství cen, patøí napøíklad Ples

Jako by všechna ta sláva i obvinìní,
které se s jeho jménem spojují, byly nìkde daleko, stejnì jako nesporná kvalita
Horowitzova fotografování. Dva staøí
Židé jdou s deštníky v ruce po ulici ve-

ale vzpomínka na opuštìné domovy je
mezi nimi stále velmi živá. Nejsou jediní,
kdo vzpomínají. Také v bývalých židovských štetlech žijí lidé, kteøí se snaží nezapomenout na své sousedy.

Staøí pøátelé v Krakovì, zábìr z filmu Hometown.

upírù (1967), Rosemary má dìt’átko
(Rosemary’s Baby, 1968), Èínská ètvrt’
(Chinatown, 1974), Pianista (2002)
nebo Žaluji! (J’Accuse, 2019).
DIALOG
Režijní zámìr Mateusze Kudly, který
oba pamìtníky po sedmdesáti letech pøivedl opìt do Krakova, není nijak originální a nutnì ani nemusí být. Jak to tak
bývá, pamìtníci procházejí místa, kde
kdysi žili, sdìlují si vzpomínky, upøesòují je, doplòují a zaostøují. Jejich minulost má ale uprostøed krakovských domù
a ulic dvojí rozmìr: jsou opìt tam, kde
nejen žili, ale, a to v jejich pøípadì vùbec
nebylo samozøejmé, i pøežili.
V rytmu urèovaném pomalou chùzí
osmdesátníkù se ve vzpomínkách
a obèas ve støihu i v dobových fotografiích a materiálech objevují rodièe,
sourozenci, Krakov váleèných let
s dodnes viditelnými pozùstatky ghetta, schodištì stoupající k bývalým bytùm, køest’anský i židovský høbitov,
synagoga... Místy jako by dialog vedl
je, a ne oni jej mezi sebou, staøí pøátelé Riszek a Romek jdou po nábøeží
Visly, po rynku, po schodišti, jedou
v tramvaji, cestují do Wysoké, kde žijí
potomci spravedlivých Buchalù. Jsme
svìdky pøedání titulu Spravedlivý
mezi národy do rukou vnuka Stefanie
a Jana i podìkování Polañského.

doucí k námìstí, doprovází je židovská
melodie z èasù, kdy se to všechno, co
jde spolu s nimi, ještì nestalo a kdy láska blízkých, kteøí zahynuli, když oni
byli mladí, i péèe tìch, kteøí jim pomohli nezahynout, je doprovázela a možná
stále ještì doprovází a chrání.

Polský autor Andrej Kutsila ve filmu
Pøes øeku zase zachycuje touhu venkovského lékaøe uchovat ve vesnici,
která se vylidòuje a ztrácí vazbu na minulost, historickou pamìt’, ke které patøí i nìkdejší židovští obyvatelé. Minulost však pøipomíná už jen zarostlý
židovský høbitov a krásná krajina okolo øeky Nìmen, která ho obklopuje.
Souèasnosti polsko-židovských vztahù je vìnován pøíbìh @miriamfrompoland Piotra Szczepañského. Hledá
odpovìï na otázku,
co to znamená být
Židem v Polsku
dnes. Dokument se
odehrává v Lodži
a vychází z pøesvìdèení, že vazby na
vlastní náboženství
a historii nevyluèují
dobré vztahy mezi
Poláky a Židy.

FILMY O „TEMATYCE
¯YDOWSKIEJ“
Filmù s židovskou tematikou se však na
festivalu promítalo
více. Patøí mezi nì napøíklad snímek izraelského režiséra Ofera
Freimana Opustit ráj
(Laazov et gan eden),
pojednávající o problémech, které vzniknou, když èást èlenù
prosperující rodinné
farmy v Brazílii zaène
s odkazem na svùj
židovský pùvod uvažovat o aliji do Izraele. Také americkoKrakovský filmový
ruský film Štetleøi
festival úzce spolu(Shtetlers) patøí do
pracuje s Mezinátéto kategorie. Reži- Stefanie a Jan Buchalovi, zachránci Polañského. rodním festivalem
sérka Katya Ustinova, narozená v Rusku dokumentárních filmù Ji.hlava. Ten se
a žijící v USA, v nìm vypráví nostalgický uskuteèní 26.–31. øíjna letošního roku
pøíbìh o zmizelém svìtì židovských mìs- a není vylouèeno, že se na nìm objeví
teèek. Vìtšina jejich pøedváleèných oby- i nìkteré z filmù, o kterých tu informuvatel žije v USAa Izraeli po celá desetiletí, jeme.
JIØÍ DANÍÈEK
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MOSKEVSKÁ GOTIKA

vším v Chiricovì a Malevièovì tvorbì.
Každý z nich našel svùj umìlecký jazyk
pro vyjádøení ideje/eidosu vìcí.
Svìt obrazù a kreseb Viktora Pivovarova ve Veletržním paláci
V tomto smyslu pouze pokraèuji v traViktor Pivovarov, narozený 14. ledna v Praze uspoøádala ve Veletržním paláci dici. Ale eidos pro mì není nìjaká chlad1937 v Moskvì, zaèínal jako ilustrátor (14. 5.–21. 11.) velkou výstavu Viktor Pi- ná konstrukce, nìjaké mrtvé schéma. Eia grafik, od sedmdesátých let se vìnuje vovarov: Moskevská gotika, která pøed- dos je pro mì živé tìlo a živá duše, jedna
pøevážnì malbì. V Moskvì spolu s Iljou stavuje všechny podstatné etapy umìlco- z nejdùležitìjších vìcí v umìlecké tvorbì.
Sama umìlecká tvorba pro mì vždy
Kabakovem vytvoøil žánr takzvazùstane divadlem, se vším, co
ného alba (konceptuální spojení
k tomu náleží, s hloubkou i nezákreseb a textù). Patøil do skupiny
vaznou hravostí.
neoficiálních moskevských umìlcù
Mám úplnì stejný názor na eideŠretìnskij Bulvar (jeho èleny byli
tickou barevnost jako Maleviè.
Erik Bulatov, Vladimir JankilevPoužívám èisté barvy: èervenou,
skij, Ilja Kabakov èi Eduard Steinèernou, bílou, žlutou, modrou. Èisté
berg). Od roku 1982 žije a pracuje
barvy pro vyjádøení eidetického nav Praze.
jdeme patrnì pouze v ruském malíøVytvoøil a ve svých ètyøiaosmdesáství. Tyto základní, èisté barvy
ti stále vytváøí jedineèný svìt obrazù
v procesu svého „sestupování
a kreseb, obsahující jak zkušenost
z nebe“ se mísí a vznikají odstíny.
z let prožitých v Moskvì a v Rusku,
Picasso i Klee používali èisté i smítak i pouèení ze západního umìní.
šené barvy. Smíšené barvy v jazyce
Originální syntéza filosofie, erotiky
malby jsou výrazem chaosu, který
a literatury, kterou v obrazech a alje základem svìta. Mám tak velký
bech nacházíme, je vyjádøená ryze
strach z chaosu a entropie, že je do
výtvarnými prostøedky a skvìlou
svých obrazù nevpouštím.
technikou malby i kresby.
Jasnì èervený kruh na bílém, 2008.
Pozoruhodnému rusko-židovskému výtvarníkovi jsme se v minulosti vìno- va výtvarného vývoje. Je pojata ZTRACENÉ KLÍÈE
vali už nìkolikrát – v devadesátých letech velkoryse, jak si to význam autorova díla Cyklus Ztracené klíèe se skládá z osmi
minulého století s ním Rch poøídil rozho- zasluhuje, a v témìø ideálním prostøedí obrazù. Pøedstavují reminiscence na dobvor, v roce 2013 vyšla v nakladatelství Se- i výbìru musí okouzlit každého, kdo nevy- øe známé obrazy z 15. a 16. století. Lucas
Cranach starší namaloval svou Melanfer ve spolupráci s nakladatelstvím Gema znává doktrínu, že „umìní je mrtvé“.
Pivovarov dokáže o svých obrazech
jeho kniha Svìdectví souèasníkù, v roce
2017 v souvislosti s pražskou výstavou také zajímavì hovoøit. Stejnì jako reneEduarda Steinberga se v Rch objevil další sanèní mistøi, od kterých si obèas vypùjrozhovor (4/2017), v témže roce (5/2017) èuje techniku malby i témata, naplòuje
svá plátna symboly a jinotaji, poukazujícími ke skrytým významùm. Možná nìkteré z nich jsou nedostupné i autorovi samotnému, ale jde za nimi, kam až mu to
cesta a její smìr dovolí. Obèas divákovi
i poradí, obèas ho svojí radou zavede ještì hloubìji do bludištì, které vytváøí, prochází i nechává zaniknout. Z katalogu,
který NG k výstavì vydala, jsme vybrali
nìkolik jeho úvah a zamyšlení nad vlastní
tvorbou jako pozvánku na zcela mimoøádnou výstavu jeho díla.
jd
Eidos s kobylkou luèní, 2007.

jsme pøinesli menší recenzi, vìnovanou
rozsáhlé autorovì výstavì Dìdeèku, vidìl
jsi Boha? v Galerii Klatovy/Klenová,
a pøi pøíležitosti èeského vydání autorovy
autobiografie Zamilovaný agent v roce
2018 ukázku z této knihy.
V souèasné dobì je zde další dùvod Pivovarova pøipomenout: Národní galerie

EIDOS
Už øeètí filozofové mìli podezøení, že
vìci ve skuteènosti vypadají jinak, než
jak je vidíme. V umìní je hledání ideální
formy a podstaty vìcí stále pøítomné. Modernismus 20. století je v tomto smyslu
nejradikálnìjší, protože osvobodil vìci od
jejich vizuality. Podstatné, eidetické, nacházíme v Picassovì syntetickému kubismu, v obrazech Kleea, Miróa, a pøede-

Melancholie, 2015.

cholii v roce 1528, ètrnáct let po slavné
Dürerovì mìdirytinì. Na motivy tohoto
grafického listu vytvoøil Cranach svou
malíøskou verzi, v níž zachoval jenom nìkteré alegorie a symboly. Jeho vlastním
geniálním nápadem je obraz dívky oøezávající proutek. Mechanické, je možné øíci
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Tyhle plandající uši se staly klíèem otevírajícím dveøe mé fantazie. Tak vznikla
velká série obrazù O ženách a smutku.
Celou sérií se vine motiv stromu. Stromy zbožòuji! Jsou pøedmìtem mého nikdy nekonèícího úžasu. Pøed okny
mého ateliéru je nìkolik obrovských stromù.
Nepøestávám je obdivovat, divit
se jejich rafinovanosti a nepøedvídatelnosti kresby jejich vìtví. Klaním
se pøed dobrotou stromù. Vždyt’
v pøírodì je tolik krutosti nebo lhostejnosti, a stromy jsou dobré, nemusíme se jich bát. Dokonce, když
se strom pro lidi obìtuje a stane se
døevem, zùstává v nìm tolik krásy,
MOSKVA
tepla a vùnì. Je vùbec možné s nìMoskvu, o níž vyprávím a kterou
èím srovnat vùni døeva?! Stromy –
jakoby zobrazuji, jsem nikdy neto jsou moji bozi.
maloval podle skuteènosti. DokonStromy na mých obrazech jsou
ce není malována ani podle vzpobez listí. Holé nebo suché. Pokud
mínek èi popamìti. Je to pokus
jsou holé, opìt ožijí. Pokud suché,
sdìlit nebo vytvoøit obraz tohoto
jsou mrtvé. Zda jsou holé nebo sumìsta, uchopit jeho podstatu, jeho
Chlapcovo okno, 1975.
ché, to mé obrazy neøíkají. Ale
osobitou atmosféru, svìtlo, specifické ovzduší vlastní tomuto mìstu, kte- matky. Vzpomínám si totiž na prázdný možná není mezi živým a mrtvým až taré je nemìnné, stále pøítomné, nehledì pokoj, na èerný chléb, láhev kefíru, na kový rozdíl, jak se nám zdá.
na jakékoli devastace a experimenty, vybroušenou sklenici. Ale já sám jsem
DVA SE SETKAJÍ PO KONCERTÌ:
které s tímto mìstem provádìjí rùzné re- se ještì nenarodil.
„Úžasný houslista, co,“ øíká ten první.
žimy. Je to vzduch, jímž jsou prosyceny
„Skvìlý, však to jsou druhé housle na
nejdùležitìjší texty moskevské mytolo- CHLAPCOVO OKNO
gie: román Mistr a Markétka Michaila Ulice nebyla široká, a když se stmívalo
Bulgakova, Pasternakova poezie a Št’ast- a okna domu naproti se rozsvítila, bylo
možné nahlédnout do tajemství lidských
ná Moskva Andreje Platonova.
životù. Mohl jsem se
donekoneèna dívat
do tìch rozsvícených
oken. Zvlášt’úchvatnou podívanou bylo
svlékání dívek pøed
spaním. Voyeurismus
se vždy považoval za
špatnost, høích, asi jako masturbace. Masturbace ale byla již
více ménì rehabilitována, voyeurismus
zùstal mimo zákon.
Nicménì tento høích
bude existovat vždy.
Výrostek, z cyklu O ženách a smutku, 2018.
V
každém
pøípadì,
Mokré vlasy, z cyklu Jedlíci citronù, 2005.
pokud budou existo- svìtì.“ „Opravdu? A jaké jsou první?“
V románu Andreje Platonova Št’astná vat umìlci. Vždyt’ podstatou umìní je „No, prvních houslí je mnoho.“
Mùže vzniknout dojem, že autor se
Moskva si hrdinka jménem Moskva tajné pozorování, voyeurismus. A tento
Èestnova suší u okna mokré vlasy. Ne- høích dokonce bude existovat, i když už identifikuje s hrdinou svého obrazu
a aspiruje na roli posledního existenciamyslím si, že mùj obraz byl inspirován žádní umìlci nebudou.
listy, což je totéž jako první housle na
tímto románem. Spíš se jedná o osobní
svìtì. Nesouhlasím, není to tak. Autor
vzpomínku z mého dìtství. Ale od chví- O ŽENÁCH A SMUTKU
le, kdy jsem obraz namaloval, nerozluè- V jedné básni mého pøítele Ivana Wer- aspiruje na roli pøedposledního existennì se spojil s literární hrdinkou tohoto nische jsem našel výraz „plandající uši“. cialisty.
tupé strouhání proutku je velmi silnou
emocionální metaforou smutku a vyprázdnìnosti. Aèkoli dnes už neznáme
všechny pùvodní významy alegorie,
tento obraz dívky pùsobí bezprostøednì
a zcela srozumitelnì i na souèasného diváka.
Mých vlastních režisérských
vstupù do obrazu je nìkolik. Nejdùležitìjší je nahota figur. Když
svlékám své hrdiny, snímám spolu
s jejich šaty historické reálie, a tím
je pro nás pøibližuji. Nahé tìlo je
vnì èasu. Tento princip používám
i v dalších obrazech této série.

geniálního Platonovova díla. Èetba románu, mimochodem napsaného v roce
mého narození, mì pøivedla na myšlenku, že existuje prenatální pamìt’. Tedy
pamìt’ještì nenarozeného dítìte v dìloze
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být králi (a královské pokladnì) bezprostøednì užiteèní. Úrokové míry byly vysoké, v prùmìru se pohybovaly mezi dvaceti
V Knize roku vìnuje Martin Hilský pozornost i Židùm
a ètyøiceti procenty, výjimeènì mohly doLetošním vítìzem ceny Magnesia Litera dì výnosu krále Eduarda I. z Anglie vy- sáhnout až šedesáti procent. Nejèastìjší
Kniha roku se stala publikace Shakespea- hnáni a teprve roku 1655 je Oliver Crom- zárukou pùjèek byla pùda a domy, ale také
rova Anglie. Portrét doby z pera pøedního well povolal zpìt. Pøed vyhnáním žilo napøíklad odìvy, zemìdìlské výrobky,
pøekladatele a znalce Shakespearova díla v Anglii pøibližnì 16 000 Židù a od ostat- šperky, knihy nebo èásti rytíøského brnìní.
profesora Martina Hilského. Ten je nejen ních obyvatel se lišili již odìvem. Muži Jedinou výjimku tvoøily, alespoò teoreticsvrchovaným autorem moderní èeské po- napøíklad nosili plášt’s kapucí a vysoké, ky, pøedmìty posvátné, jako napøíklad nádoby dramat a veršù slavného alžbìtince, zašpièatìlé klobouky. Od sedmi let museli doby používané pøi bohoslužbách. V praxi
ale také erudovaným a vùèi ètenáøùm (po- všichni Židé nosit odznak, který byl nej- však èasto docházelo k tomu, že knìží
sluchaèùm èi divákùm) vstøícným zpro- døív malým kouskem bílé látky, postupnì a církevní instituce získávali peníze zastastøedkovatelem kontextu, v nìmž jeho hry však mìnil rozmìry i barvu. V roce 1222 vováním církevního majetku i posvátných
vznikaly. Právì tomuto kontextu je vìno- rozhodla Oxfordská rada (Council of Ox- pøedmìtù a knih.
Pùjèování penìz na úrok bylo výslovnì
vána zmínìná kniha. Hilský dobu, v níž ford), že odznak musí být ètyøi prsty dlouShakespeare žil a pracoval, zkoumá z nej- hý a dva prsty široký a v roce 1275 král zakázáno církevním zákonem (canon law),
zároveò se však jevilo
rùznìjších úhlù a rovin,
jako ekonomická nutvìnuje pozornost záležinost, kterou podporoval
tostem z prostøedí „vysám køest’anský král.
sokého“ i „nízkého“,
Eduard I. však ve snaze
pøièemž vždy zdùrazní,
získat co nejvíce penìz
jakou inspiraci mohl
do královské pokladny
z rozmanitých reálií drauvalil na židovské limatik èerpat, a dokáže to
chváøe takové poplatky
na konkrétní citaci. Knia danì, že je ekonomicky
ha je rozdìlena do tøí
zruinoval, a v dùsledku
hlavních oddílù (I. Lidé
toho je pøestal potøeboa spoleènost; II. Každovat. Tato okolnost byla
denní život, III. Imagizcela jistì hlavním dùnace, mentalita a øeè),
vodem jeho rozhodnutí
do nichž spadají desítky
vyhnat Židy z Anglie.
kapitol, mapujících poVšichni dlužníci Židù se
drobnì a pøehlednì údaje
18. èervence 1290 stali
z oblasti politické, nábodlužníky krále a veškerý
ženské, správní, legislaDobová ilustrace ke kázáním biskupa G. Carletona, 1624: Lopez domlouvá, jak otrávit královnu.
židovský majetek, který
tivní, kulturní, vìdecké
a vzdìlávací; z oblasti urbanistické, z ob- Eduard I. pøikázal odznak zvìtšit (šest prs- zùstal v zemi, automaticky pøešel do vlastlasti všedního života od obleèení, jídla, tù na délku a tøi prsty na šíøku), pøedepsal nictví krále. Køest’anský král tak ustoupil
hygieny, zábavy, svátkù až po popis ná- žlutou látku i místo, kde musí být odznak tlaku církve a zároveò získal vyhnáním
mluv, svatby, pøípadného rozvodu, umírá- nošen: na vnìjším odìvu vlevo na hrudi, Židù znaèný majetek. To alespoò èásteènì
a nakrátko mohlo nahradit dlouhodobou finí a smrti. V posledním oddíle Hilský to jest na srdci.
Jako v celé Evropì i v Anglii byli Židé nanèní ztrátu, kterou vyhnání Židù z Anglie
zkoumá dobovou náboženskou, politickou,
historickou, alchymistickou imaginaci, nevolníky královské komory a byli vysta- nepochybnì bylo. Královská pokladna tímalžbìtinský pojem èasu èi renesanci slova. vováni nejrùznìjším formám finanèního to aktem pøišla o velmi cenný zdroj pøíjmù
V rámci obsáhlé práce vìnuje pozornost vykoøist’ování: museli napøíklad platit za na více než tøi staletí.
i židovské populaci v Anglii v dobì støedo- povolení ke zmìnì místa pobytu a byli nuvìku a renesance a tomu, jaký otisk v díle ceni vykonávat mnohá ponižující povolá- MARRANOS
Williama Shakespeara Židé (a s nimi v do- ní, která je stavìla do špatného svìtla Po roce 1290 zùstali v Anglii pouze ti
Židé, kteøí se uvolili zøeknout se své víry.
bovém povìdomí neodmyslitelnì spojená v oèích ostatních obyvatel.
Zároveò mìli jistá privilegia. K tìm nej- Za vlády Jindøicha III. byl pro nì zøízen
profese lichváøe) zanechali.
Z knihy prof. M. Hilského pøetiskujeme vìtším patøilo povolení pùjèovat peníze na Domus Conversorum, dùm konvertitù.
nìkolik èástí týkajících se tématu. Meziti- úrok – Židé byli jedinou skupinou obyva- Pozdìji, za panování Jindøicha VIII., se
tulky dodala redakce.
(am) telstva, které bylo toto právo v Anglii 13. v Anglii objevili takzvaní marranos, Židé
století pøiznáno. Dùvod této výsady byl portugalského a španìlského pùvodu
***
zøejmý: Židé byli z právního hlediska ne- („marrano“ znamená španìlsky „prase“
volníky krále, jeho movitým majetkem nebo „svinì“). Marranos se v Anglii objePOSTAVENÍ ŽIDÙ
Postavení Židù v Anglii v období støedo- (chattel), a majetek krále bylo potøeba vili po vyhnání Židù ze Španìlska a Portuvìku a renesance výmluvnì shrnují dvì chránit. Navíc pùjèování penìz na úrok galska, k nìmuž došlo v devadesátých leholá fakta: v roce 1290 byli Židé na zákla- pøedstavovalo zpùsob, jakým Židé mohli tech 15. století, tedy o dvì stì let pozdìji
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než v Anglii. V prùbìhu 16. století bylo židovské obyvatelstvo decimováno reformací i protireformací a následující exodus
Židù na východ, pøedevším do Polska
a Litvy, znamenal zánik èi úpadek vìtšiny
židovských komunit v západní Evropì.
Kolem roku 1570 se situace zaèala mìnit a Židé byli postupnì povoláváni zpìt,
nejprve do Itálie a do Nìmecka. Nové kapitalistické myšlení vedlo k pøehodnocení
Židù jako zkušených finanèníkù s velkými mezinárodními styky a tím i k rostoucímu významu evropských židovských
komunit. V dobì, kdy Shakespeare psal
Kupce benátského, vznikla v Amsterdamu
první komunita otevøenì vyznávající židovské náboženství (tvoøili ji pøedevším
španìlští a portugalští židovští exulanti).
V Anglii museli portugalští a španìlští
Židé alespoò formálnì vyznávat køest’anství a v Shakespearovì dobì žila v Anglii
pøibližnì stovka marranos. Byli to povìtšinou bankéøi èi obchodníci, ale také lékaøi. Po popravì Roderiga Lopeze (známého
židovského lékaøe, obvinìného z intrik
proti královnì a ve vykonstruovaném procesu odsouzeného roku
1594 k smrti, pozn. red.) se však
londýnská komunita marranos rozpadla zevnitø a dvì soupeøící frakce
se vzájemnì udávaly jako šiøitelé judaismu. Následovalo vyšetøování
královské tajné policie, marranos
byli prohlášeni za kryptožidy a roku
1609 vyhnáni z Anglie.
V Anglii však žila v Shakespearovì dobì ještì jiná skupina Židù, kterou tvoøili italští hudebníci povolaní
k anglickému dvoru, aby šíøili znalost a umìní hudby. Nejznámìjší židovskou rodinou tohoto druhu byli Bassanové
a Emilia Bassanová, která se pozdìji vdala
za pana Laniera, mohla být, jak to alespoò
tvrdí britský historik A. L. Rowse, èernou
dámou Shakespearových sonetù. (…)
LICHVÁØI
Slovo „banka“ (bank) v moderním finanèním smyslu se v Kupci benátském ani
v žádné jiné Shakespearovì høe nevyskytuje, lichváø Shylock však zcela nepochybnì pøedstavuje renesanèní verzi moderního bankéøe. Prostøednictvím postavy
Shylocka tak Kupec benátský dostává pøíznaènì renesanèní dvojí perspektivu –
Shakespearova hra se jednak dívá zpìt do
støedovìku, reflektuje a transformuje støedovìké stereotypy postavy Žida, jednak
v mnohém ohledu pøedjímá filozofii moderního bankovnictví. Spojovacím èlán-

kem obou tìchto perspektiv je právì lichva chápaná jako pùjèování penìz na
úrok. Promìny lichvy a jejího hodnocení
církevními i svìtskými institucemi v prùbìhu dvou tisíciletí výmluvnì vypovídají
nejen o moci penìz, ale také o mentalitì
a hodnotách celé západní civilizace. Jakkoli jsou tyto promìny mnohotvárné, jedno mají spoleèné: i nejvyšší principy
mravní, byt’tøeba posvìcené Písmem svatým, se nakonec pøizpùsobují ekonomické
nutnosti. Dìjiny lichvy jsou dìjinami jejích neustále se promìòujících, ekonomickou realitou vynucených výkladù. (…)
Z nìkolika evropských lichváøù se v 15.
a 16. století postupnì stávali první milionáøi a pozoruhodné bylo, že nová evropská finanèní elita – at’už to byli bavorští Fuggerové èi francouzští, katalánští, lombardští,
florentští a benátští lichváøi a bankéøi – byla
pøevážnì køest’anská, nikoli židovská. Úroková míra køest’anských lichváøù byla pøitom neuvìøitelnì vysoká. Existují doklady
o tom, že florentští bankéøi vymáhali úroky
dosahující dvou set šedesáti šesti procent.

ný rozpor mezi církevní doktrínou a každodenní praxí. Lichva byla pøísnì zakázána,
a pøesto byla všeobecnì provozována.
Z dnešního hlediska je sice zøejmé, že šlo
o neodvratný proces související se zrodem
novodobého kapitalismu, ale Shakespearovým souèasníkùm se tato skuteènost nejevila a nemohla jevit tak jednoznaènì. (…)
V Anglii Shakespearovy doby byli lidé,
kteøí si tento rozpor uvìdomovali, a jejich
náhled na lichvu ohlašoval realistiètìjší, racionálnìjší a liberálnìjší ekonomické myšlení moderní doby. Patøil k nim pøedevším
Francis Bacon, který v eseji O lichvì struènì shrnul dobovou kritiku lichváøù a lichvy,
ale dodal, že „jen bláhoví lidé si pøedstavují, že by systém øádných pùjèek mohl existovat bez zisku“. Bacon posléze vyjmenoval
jak nevýhody lichvy, tak její nezanedbatelné výhody (spoèívající v tom, že lichva je
stimulem obchodu) a vyslovil vìtu, která
lakonicky odmrštila mnohomluvné argumenty dobových traktátù proti lichvì:
„Takže mluvit o zrušení lichvy je bezpøedmìtné. V každém státì vždy byla v té èi
oné formì, v té èi oné míøe. Zrušení
lichvy je proto nutné odkázat do Utopie.“ (…)

TRAKTÁTY, PÍSNÌ, HRY
Zobrazení lichváøe v alžbìtinské populární literatuøe (traktátech, kramáøských písních, románech a divadelních hrách) však s racionálními
argumenty Francise Bacona nemìlo
spoleèného vùbec nic. Alžbìtinský
stereotyp lichváøe byl vìtšinou pohádkovì zjednodušenou personifiDomov pro konvertity, Domus conversorum.
kací zla a ošklivosti. V jedné kraŽidovských lichváøù bylo nepomìrnì máøské písni z roku 1586 je moralitní
ménì, a navíc mìli pádné dùvody bát se postava Lichvy obleèená do sametového
o své peníze, nebot’se èasto stávalo, že je- kabátu, podøezává ostatním lidem krky
jich køest’anští dlužníci, zvláštì byli-li uro- a bez úroku nepùjèí ani groš. V traktátu
zeného pùvodu, vypovìdìli obligace a ži- Thomase Nashe Pierce Penniless z roku
dovští vìøitelé pak zapùjèenou èástku 1592 vystupuje tlustý, odporný lichváø
(o úrocích ani nemluvì) už nikdy nevidìli. s prošedivìlým vousem, obleèen je do daNeménì èasto docházelo k zabavení židov- maškové kutny lemované lišèí kožešinou
ského majetku, a není tedy pøekvapivé, že a na hlavì má špinavý noèní èepec.
V alžbìtinské kramáøské písnièce Geržidovští lichváøi vymáhali vysoké úroky,
kdykoli to bylo jen trochu možné. Jejich nutus Thomase Percyho pøetištìné v Papraxe však byla celkovì umírnìnìjší než to, mátkách starodávné anglické poezie (Reco dìlali lichváøi køest’anští. Pøesto bylo liques of Ancient English Poetry, 1765) se
slovo „lichváø“ v renesanèním všeobecném o židovském lichváøi jménem Gernutus
povìdomí synonymem slova „Žid“ – mý- vypráví tímto zpùsobem:
V Benátkách, mìstì italském, žil jednou
tus, jako už tolikrát v lidských dìjinách, byl
jeden Žid. Jak krutì lichvu vymáhal, chci
silnìjší než skuteènost.
vám teï vylíèit. Žid jmenoval se Gernutus
a kéž by ho èert vzal, vždyt’chudákovi ve
MEZI DOKTRÍNOU A PRAXÍ
Druhým paradoxem renesance souvisejícím škarpì by ruku nepodal.
(pokraèování na str. 17)
s lichvou a finanènictvím byl již zcela zjev-
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POKLADNICE ŽIVOTA
Ztracený lékaøský spis se vrátil do sbírek ŽMP
Na podzim loòského roku zahájili pracovníci Knihovny Židovského muzea v Praze
(ŽMP) jednání týkající se tisku Sefer ocar
ha-chajim (Benátky, 1683). Tisk pochází
z pùvodní knihovny Židovské náboženské
obce v Praze, která je základním kamenem
dnešní knihovny ŽMP, a byl nabízen k prodeji prostøednictvím internetového obchodu.
Nabízený exempláø, jenž se ztratil za druhé
svìtové války, je zaznamenán v historickém
katalogu z pera knihovníka Tobiase Jakobovitse a nese signaturu 2816. Držitel ztracené
knihy projevil vùèi Židovskému muzeu po-

Sefer ocar ha-chajim, fol. 8b–9a. © ŽMP.

rozumìní a kniha se v bøeznu 2021 navrátila
do muzea. Poté, co ji peèlivì prohlédli restaurátoøi papíru, se opìt stala souèástí fondu ŽMP. Jejím autorem je italský uèenec,
lékaø a rabín Jaakov ben Jicchak Cahalon
(1630–1693). Lékaøský titul získal na univerzitì v Øímì a rabínskou funkci vykonával v židovské komunitì ve Ferraøe. Dílem
Ocar ha-chajim (Pokladnice života) rabi Cahalon (Zahalon, Sahalon) pøispìl k tradici židovského studia lékaøství. Praktikování medicíny vyložil jako náboženskou povinnost
a knihu vìnoval nejen lékaøùm, nýbrž i tìm,
kteøí lékaøe postrádají. Je-li k lékaøi pøíliš daleko, psal, mohou se èetbou díla pouèit a nalézt v nìm oporu.
ŽIDOVSKÁ MEDICÍNA
Tóra, jež je základem judaismu, vìnuje
zdraví mnoho pozornosti a prezentuje jeho
holistické pojetí, dle kterého zdraví fyzické
úzce souvisí s oblastí duchovní. Týdenní oddíl Mecora (3M 14,1–15,33) svìøuje záležitosti kožního onemocnìní knìzi, který provádí diagnostiku a stanovuje další nutné
kroky léèby. Knìz takto vystupuje v roli lékaøe a ètenáø se dozvídá, že je zapotøebí, aby
o své tìlesné zdraví peèoval, nebot’tìlo nestojí mimo Hospodinùv zájem a je dùležité.
V souladu s tímto pohledem Tóry se medicí-

nì vìnovali i mnozí rabínští uèenci, z nichž
nejèastìji je v tomto kontextu pøipomínán
rabi Moše ben Majmon, jehož lékaøské dílo
bylo v letech 2004–2017 dokonce pøeloženo
do angliètiny (Medical Aphorisms, pøeložil
Gerrit Bos). Cahalonovu Pokladnici života
lze k Maimonidovì dílu pøirovnat. Kniha sestává ze dvanácti kapitol. Nejprve pojednává
o podstatì medicíny (chochmat ha-refu’a),
jejímž cílem je zachovávání zdraví (šemira
ha-beri’ut), pøièemž následnì je ètenáøi
pøedloženo pojednání o léèbì horeèek (kadachot) a deset dalších traktátù, od nemocí
pohybového ústrojí po gynekologii a dìtské
lékaøství. Traktát tøináctý, který se mìl vìnovat zdraví duševnímu, slovy rabi Cahalona
„chorobám duše, které se podobají výše popsaným chorobám tìlesným“, vytištìn nebyl
a zøejmì zùstal pouze v rukopisné podobì.
PØEDPOKLADY ZDRAVÍ
Všechny traktáty mají výrazný praktický
charakter a souèasnì nesou jasnou stopu autorova kontaktu s univerzitním prostøedím.
Jednotlivá témata jsou pojednávána formou
otázek a odpovìdí. „Na èem závisí zachování zdraví?“ ptá se rabi Cahalon na zaèátku

Fol. 1a (vlevo je staré razítko knihovny obce); ŽMP.

prvního traktátu a odpovídá, že na „dobrém
poøádku v šesti metafyziologických kategoriích“. Mezi nì patøí 1. ovzduší, 2. jídlo a nápoje, 3. pohyb a odpoèinek tìla, 4. spánek

Hebrejská lékaøská encyklopedie Maase Tovija, 1707.

a vstávání, 5. vyprazdòování, vyluèování
z tìla a uchování potøebného v jeho nitru, 6.
nálada a trápení duše (machševet ha-lev vetirdat ha-nefeš). Pohyb a nálada jsou sice
samy o sobì vìcí fyziologickou, autor se
však rozhodl pojednat o nich nejprve v perspektivì nadtìlesné. Z tìla totiž vycházejí,
ale na tìlo zároveò také pùsobí. Nepoøádek
nadtìlesný ještì sám o sobì není chorobou,
nejde však ani o stav žádoucí. Mùže totiž
ovlivnit orgány tìla a chorobu nakonec vyvolat. Když se tak stane, je nutné pøivolat
odborníka, jenž dokáže rozpoznat, která
z kategorií vykazuje nedostatky, a v tomto
smyslu zasáhnout.
LÉKAØ
SLUŽEBNÍKEM PØÍRODY
Pøíroda je v návaznosti na Hippokratovo
uèení popsána jako „moudrý øád, jenž zajišt’uje vše, èeho je zapotøebí“, a lékaø je charakterizován jako její služebník (mešaret
ha-tejva), který dbá na to, aby nedošlo k vyhasnutí tìlesného tepla. Správné fungování
lidského tìla totiž dle autora stojí právì na
rovnováze mezi jeho teplem a vlhkostí.
Chceme-li si zdraví zachovat, je nutné tìlesnou vlhkost udržovat ve správné míøe, v takové, která se teplu poddá a nechá se jím
stravovat, aniž by nad teplem pøevážila
a uhasila jej. Vlhkost je pøijímána v pokrmech a v nápojích, pøièemž na udržení tepla
se mezi šesti výše popsanými kategoriemi
nejvíce podílejí pohyb a spánek. Zejména
zde je zapotøebí dobrého poøádku a pøehlížet
bychom nemìli ani vliv intimního života
a hygieny. Ne vše, co tìlo pøijme, se totiž
mùže promìnit ve výživu a krev. Mnohé
pøemìnit nelze a z tìla musí být vylouèeno.
Takový je bìh vìcí. Pøírodu uspoøádal Hos-
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podin, a sama o sobì žádnou škodu zpùsobit
nemùže. Nemoci nastávají v dobì, kdy Hospodinùv øád ustupuje a jeho místo zaujímá
nelad. Tehdy je zapotøebí služebníka pøírody,
èlovìka, který pøírodu dobøe zná a je schopen napomoci k její regeneraci, tj. lékaøe.
LÉKAØOVA MODLITBA
Vedle anatomie a léèebných postupù vìnuje
dílo Pokladnice života pozornost i lékaøské
etice, psychoterapii a rovinì teologické. Lékaø musí disponovat detailními znalostmi
všech v knize popsaných oborù medicíny,
stejnì tak ale potøebuje i dovednosti komunikaèní. Jestliže totiž stanovený postup léèby pøedloží slovy neobratnými, nemusí být

Modlitba za uzdravení v dobì moru. 18. století.

dobøe pøijat. Také je dùležité, aby lékaø pacientovi vždy dodával odvahy, a to i v pøípadì,
kdy se jedná o stav velmi vážný. Za svou
práci lékaø od pacienta dostává odmìnu,
jsou však i situace, kdy by odmìnu naopak
požadovat nemìl, a sice když léèí chudé
nebo své blízké a milované. Jeho práce je
nejen øemeslem, nýbrž i posláním, to znamená, že má i rovinu duchovní. Pacientùm
by mìl vždy pøipomínat, že opravdovým lékaøem je ve skuteènosti Svatý, budiž veleben, ke kterému by se mìl každý pozemský
zástupce lékaøství obracet. V další ze svých
knih za tímto úèelem rabi Cahalon pøedkládá také „lékaøovu modlitbu“, v níž se lékaø
doznává, že je pouze jílem v Hrnèíøovì ruce,
pouze nástrojem Hospodinova uzdravení.
Pracovníci Knihovny Židovského muzea
v Praze mají velkou radost, že tento vzácný
tisk nalezl cestu zpìt na své pùvodní místo
a spoleènì s autorem Pokladnice života pøejí
všem ètenáøùm Roš chodeš mnoho Hospodinova požehnání a pevné zdraví.
IVAN KOHOUT

LIDÉ SLEDUJÍ
MÙJ HLAS
(dokonèení ze str. 7)
Vyprávím o vyhnání Židù ze Španìlska,
o tom, jak se dostali na Balkán, mluvím
o svých zážitcích z jugoslávské války,
o novodobých uprchlících z váleèné Jugoslávie. Není to jen „hudebka“, do hudby se promítají lidské osudy.
Je tento workshop vhodný i pro
školy? Jak na nìj dìti reagují?
Ano, tenhle program mùže být i pro
mateøskou školu. Je dobré, když dìti
nejsou pøedem pøipravené. Byla jsme
napøíklad ve škole v Rokycanech, ve
mìstì, kde jsou sociální problémy
a dìti znají urèité tenze, takže na program dobøe reagovaly. Byla jsem na
støední škole v Kadani, na biskupském gymnáziu ve
Varnsdorfu, na nìkolika pražských
gymnáziích,
ve
walfdorských školách. Dospívající
dìti se hodnì stydí.
Ale já vím, že když
k nim pøijdu, tak za
hodinu a pùl budeme spoleènì tanèit
a zpívat v kruhu!
Pokud s nìkým bývají problémy, tak
s nìkterými pedagogy.
Rozšiøujete a obmìòujete svùj repertoár?
Nechávám se inspirovat, mám spoustu materiálu. Zúèastnila jsem se projektu Pavla Straky Strakùv pojízdný
cirkus, což je smìs nástrojù, které hrají folklorní hudbu a moderní jazz
a elektroniku.
Nejèerstvìjší program, který také vymyslel Pavel, se jmenuje Reiner(kace)
a týká hudby Karla Reinera, syna
vrchního kantora žatecké synagogy,
který pøežil holokaust. Reiner spolupracoval s E. F. Burianem, hodnì se
inspiroval folklorem, a tak jsem nìkteré jeho melodie, které se hrály v terezínském ghettu, pøevzala a pøizpùsobila svému stylu.

Aido, vy jste známá tím, že pøi koncertech dokážete zvednout diváky
za židlí. Jak to dìláte? A jak na vás
pùsobí, když hrajete v synagogách?
Pøedevším to vìtšinou není jen koncert. Nejprve se ráno koná workshop,
pøi nìm se lidé nìco dozvìdí o bosenských a sefardských písních a nauèí se
jednu písnièku (Jo hanino tu hanina,
Já jsem hezký, ty jsi hezká). Veèer pak
pøijdou na koncert a už není problém,
aby se ke zpìvu pøidali, nebo jak øíkáte, zvedli ze židlí. Ale samozøejmì
mùže se pøijít rovnou na koncert.
Krásnì probìhly koncerty v Tøebíèi,
v Krnovì, v Dìèínì, ve Cvikovì,
v Kosovì Hoøe, v Úštìku, v Bøeznici.
Když je na místì k dispozici nástroj,
využiju ho, ale nic nevyžaduji. Zpívám
bez doprovodu, a cappella, používám
jen bubínek. Inspiruje mì prostor,
v nìmž zpívám, provádím jím diváky:
procházíme budovou nebo venkovním prostorem a lidé
sledují mùj hlas.
Každá místnost má
jinou
akustiku,
vzbuzuje jiné dojmy,
záleží na tom, co
v tom prostoru pøevládá, zda døevo, kámen, sklo… Zpívám
bez mikrofonu, divákùm doslova na
tìlo. Snad to oceòují, protože tøeba
v Úštìku hraju v èervenci už podruhé.
A hlavnì: V synagogách,
jako ve
Foto Tina Palu.
všech sakrálních
budovách, se zpívá nádhernì. To je až
tìlesný zážitek, prostor je vlastnì reflexe duše a vrací vám to, co do nìj
vložíte.
ALICE MARXOVÁ

(Více informací o programu A. Mujaèiæ
naleznete na FB stránce Aida Mujaèiæ;
ukázky z její produkce jsou na YouTube;
èervencové koncerty se konají v následujících termínech: 1. 7. v 18.00 ve Staré synagoze v Plzni; 3. 7. v 19.00 v synagoze v Úštìku; 23. 7. v 19.30 na nádvoøí
zámku v Holešovì v rámci festivalu židovské kultury Ha-Makom, bìhem dne
workshop na rùzných místech.)
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ZA ZREZAVÌLÝM PLOTEM
Nejstarší židovské høbitovy v USA najdeme na Manhattanu
Málokdo by hádal, že v srdci newyorského Chinatownu se nachází nejstarší židovské pohøebištì ve Spojených státech
amerických. Tento tzv. První høbitov
Shearith Israel neboli První høbitov Španìlské a Portugalské synagogy, jehož
úplnì pùvodní – nyní již neznámá – lokace byla blízko afrického pohøebištì, je
nevelký a nachází se blízko Chatham
Square na Dolním Manhattanu (proto se
mu také nìkdy øíká høbitov na Chatham
Square). Historicky byla tato oblast významnou køižovatkou a poté hlavní stanicí dvou nadzemních drah metra, které
byly zrušeny kolem poloviny 20. století.
Svému úèelu høbitov, na kterém se nachází 107 náhrobkù, sloužil v letech
1683–1833 a je poslední newyorskou zachovanou památkou ze 17. století. Velká
øada náhrobkù nese nápisy v ladinu, jazyce sefardských Židù. Pohøbeno je zde
mnoho obìtí žluté zimnice, která se pøes
New York pøevalila ve tøech vlnách na
konci 18. a zaèátku 19. století a podlehly
jí tisíce lidí.

jedním z nejstarších pøíkladù boje za lidská
práva v Americe.
Kongregace mìla v prùbìhu doby jak
sefardské, tak aškenázské èleny, avšak
bohoslužby se konaly podle sefardského

a pochází z roku 1683. K nejvýznamnìjším osobnostem zde pohøbeným ale patøí Luis Moses Gomez (asi 1660–1740),
významný obchodník, který nechal
v roce 1727 postavit Mill Street Synagogue, jež se stala první synagogou
v Severní Americe. Gomez nejstarší synagogu vedl, zastával funkci parnase
(správce). Jeho pùvodní dùm, Gomez

SHEARITH ISRAEL
O jeho existenci ví málokdo: pohled z ulice na nejstarší židovský høbitov v USA.
Všichni praktikující Židé v New Yorku tehdy patøili ke kongregaci Shearith Israel ritu. V roce 1664 se z pùvodní holandské Mill House ve mìstì Newburgh ve státì
(„Pozùstatky Izraele“), jež byla první ži- kolonie stala kolonie britská a Nový New York, je nejstarším židovským
dovskou kongregací v Severní Americe vù- Amsterdam se promìnil v New York. Ži- bydlištìm ve Spojených státech. Od
bec a v letech 1654–1825 také kongregací dovská komunita v New Yorku byla teh- roku 1897 užívá Shearith Israel synagojedinou. Založilo ji 23 sefardských Židù dy nevelká, kolem poloviny 18. století èí- gu na Central Park West. Zajímavostí je,
tala pouze 300 osob. že nìkteré kusy nábytku z pùvodní sypùvodnì z Recife v BraÈlenové Shearith Israel nagogy používá kongregace dodnes.
zílii, kteøí se pøi útìku
Dalším význaèným mužem zde pose podíleli na založení
pøed inkvizicí vylodili
význaèných newyor- høbeným je Gershom Mendes Seixas
koncem roku 1654
ských institucí, jako je (1745–1816), který stál v èele komunity
v tehdy ještì koloniálnapø. nemocnice Mt. od šedesátých let 18. století a v této
ním Novém AmsterdaSinai (pùvodnì se jí øí- funkci setrval skoro padesát let. V roce
mu. Aèkoli místní gukalo Jews’ Hospital) 1789 se úèastnil inaugurace George
vernér Peter Stuyvesant
nebo newyorská burza. Washingtona na Wall Street. Seixas, ktenesouhlasil s tím, aby se
Dvacet dva èlenù kon- rý nemìl oficiální vzdìlání (byl samov zemi usadili, skupina
gregace se pozdìji uk), zastával pozici kantora a byl nenakonec získala povoleúèastnilo bojù v ame- smírnì oblíbenou osobností. Je tøeba
ní ve mìstì zùstat
rické válce za nezávis- zdùraznit, že až do poloviny 19. století
a praktikovat židovskou
lost a na jejich památku nemìla Shearith Israel stálého rabína
víru, ovšem ve „vší tise každoroènì poslední a øadu rabínských funkcí vykonával práchosti a v domácím prostøedí“. Ke skupinì pat- Dvacet dva èlenù kongregace Shearith Israel pondìlí v kvìtnu koná vì kantor. Do roku 1850 pobývali ve
øil také Ašer Levy, který se zúèastnilo americké války za nezávislost. na høbitovì ceremonie Spojených státech pouze hostující rabíni
(u nìkolika hrobù lze z Evropy, kteøí se vždy vraceli domù.
protestoval proti tomu,
Na høbitovì nalezneme také náhrobek
že aèkoli Židé platí Holanïanùm danì, ne- spatøit americkou vlajku).
Dr. Waltera Jonase Judy (1778–1798), jedmají práva ani povinnosti rezidentù, napø.
noho z prvních židovských studentù medipovinnost strážit mìstské brány. Nakonec GOMEZ, SEIXAS, JUDA
se mu podaøilo nìkterá z práv pro židov- Nejstarší zachovaný nápis na høbitovì je cíny na King’s College, dnešní Kolumbijskou komunitu získat a jeho kauza se stala na hrobì Benjamina Buena de Mesquita ské univerzitì. (Mimochodem málokdo ví,
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že vùbec prvním vystudovaným židovským lékaøem v New Yorku byl Dr. Elias
Woolin, který do Ameriky pøišel v roce
1740 z èeských zemí.) Dr. Juda, nejmladší
ze ètrnácti dìtí, byl nadaným adeptem medicíny, žel v dobì jeho studií zasáhla New
York epidemie žluté zimnice. Mnoho lidí
uprchlo z mìsta, Juda však zùstal a obìtavì léèil nemocné. Nakonec se také nakazil
a zemøel, bylo mu pouhých dvacet let. Na
jeho náhrobku nalezneme tento nápis: „Na
památku Waltera J. Judy, studenta medicíny, jenž veden snahou zmírnit utrpení
svých spoluobèanù za dnù hrozné nákazy,
jež navštívila mìsto New York v roce
1798, podlehl nemoci pátého dne mìsíce
tišri v roce 5559.“
První høbitov Shearith Israel je veden
v národním soupisu historických míst
USA. O jeho zapsání do registru se na
zaèátku šedesátých let 20. století zasloužil americký architekt Harmon Goldstone (1911–2001), sám èlen Shearith Israel. Restauroval také pohøební kapli z 19.
století na høbitovì v Queensu, který
kongregace využívá v souèasné dobì.
DRUHÝ A TØETÍ HØBITOV
V souvislosti s tím, jak se promìòovalo
osídlení a zástavba manhattanského ostrova, se mìnila i poloha židovských høbitovù.
Další pohøebištì kongregace Druhý høbitov
Španìlské a Portugalské synagogy (øíká se
mu také New Bowery Cemetery) se nachází ponìkud severnìji, ve ètvrti Greenwich
Village, konkrétnì na 11. ulici. Je ukrytý
mezi klasickými newyorskými mìstskými
domy (tzv. townhouses). Byl založen
v roce 1805, ještì pøed vznikem newyorské
„møížky“, tedy rozdìlení komunikací na

ší høbitov v New Yorku vùbec (na høbitovì
se nachází kolem dvaceti náhrobkù). Kolem roku 1830 výstavba ulic dosáhla až ke
høbitovu a kongregace tak byla nucena už
potøetí hledat nové místo.
Tøetí høbitov Španìlské a Portugalské synagogy, kde se pohøbívalo až do roku 1851,
je umístìn o deset blokù dál a východnìji,
na 21. ulici. Je ze všech tøí høbitovù rozlohou nejvìtší a nejzachovalejší, nalezneme
zde asi 250 hrobù. Ani jedno z pùvodních
starých pohøebišt’není pøístupné veøejnosti

Tøetí høbitov je v nejlepším stavu.

a vstoupit na nì lze pouze po pøedchozí dohodì. Novodobý høbitov, který Shearith Israel využívá v souèasnosti – od poloviny
19. století, kdy bylo zakázáno pohøbívání
jižnì od 86. ulice –, je mimo Manhattan,
v Ridgewoodu ve ètvrti Queens. Beth
Olam Cemetery je známý svou pohøební
kaplí, kterou navrhl krajinný architekt Calvert Vaux, spolutvùrce
Central Parku. Tato kaple je jedinou náboženskou budovou, již vytvoøil. Na høbitovì Beth Olam je
pohøbena napø. Emma Lazarus,
básníøka a pøekladatelka, autorka
známého sonetu Nový kolos
(1883); nìkolik veršù z nìj nalezneme napsaných na bronzové desce na podstavci sochy Svobody.
Vìtšina Newyorèanù, kteøí spìchají rušnou oblastí mezi Manhattanským a Brooklynským mostem,
Náhrobky na Druhém høbitovì.
netuší, jak dùležitá èást americkoulice a avenue, jak je známe dnes. Tehdy židovské historie se ukrývá za zrezavìlým
byla ètvrt’pøevážnì zemìdìlská a traduje železným plotem v jedné z málo známých
se, že pøes høbitov chodily krávy. Jedná se ulic newyorské Èínské ètvrti.
Text a foto MONIKA HANKOVÁ,
o nevelký pozùstatek pùvodního høbitova,
jakýsi trojúhelník, což z nìho dìlá nejmenNew York

MÝTUS SILNÌJŠÍ
NEŽ FAKTA
(dokonèení ze str. 13)
Písnièka obsahuje jak obrysy hlavní zápletky Shakespearova Kupce benátského,
tak mnoho detailù nápadnì shodných se
Shakespearovou hrou. Pozoruhodné je,
že na rozdíl od všech ostatních pramenù
je v písnièce zmínka o tom, že libru masa
Žid míní jenom jako žert. Pøes tyto nápadné podobnosti však není jisté, zda
písnièka byla složena pøed Kupcem benátským, nebo nìkdy pozdìji. Nelze proto vylouèit, že Shakespeare inspiroval
písnièkáøe, nikoli naopak.
V alžbìtinských divadelních hrách se
postava lichváøe vyskytuje mimoøádnì
èasto. A. B. Stonex uvádí celkem 69 her,
což nepochybnì svìdèí o životnosti
a popularitì tohoto renesanèního kulturního stereotypu.
V Shakespearovì básnické imaginaci
se lichva projevuje dvojím zpùsobem.
Takto o ní Shakespeare píše v sonetu 6:
Nedopust’, aby paøát pustých zim ti léto
z tváøe serval, døíve než obtìžkáš lùno
darem pøevzácným a trest’ své krásy do
nìj zaseješ. Tenhle vklad není lichva nepravá, vždyt’ tuhle pùjèku každá ráda
splatí: pak z tebe vzejde tvoje druhé já
a dalších deset v úrocích ti vrátí (sonet 6,
1–8). Mezi dìláním dìtí a finanèními
transakcemi je v tomto sonetu velmi
úzký, dokonce intimní vztah. Dìti jsou
v nìm mimoøádnì výhodnou investicí do
vlastního já. Ale mladý a krásný adresát
sonetù to nechce pochopit a Shakespeare
ho musí pøemlouvat: Proè schraòuješ, co
štìdøe mìl bys dát, proè stal se z tebe lichváø vlastní krásy, co skrblením chce jenom prodìlat a pøijít o všechno, co nastøádal si? (sonet 4, 5–8)
Mladý muž, který se nechce oženit
a mít dìti je naopak „lichváø vlastní krásy“ v tom nejhorším slova smyslu. Odmítá investovat své já do dìtí a tím ztrácí
jako lakomec, který neplodnì schraòuje
své mince v truhlících. Lichváøkou se
stává i èerná dáma sonetù, jak to nádhernì dokazuje sonet 134: Za svoji krásu žádáš velkou kauci, jak lichváøka, co nemá
nikdy dost, svou laskavost mùj pøítel draze splácí – já ztrácím jeho pro tvou nevdìènost (sonet 134, 9–12).
Martin Hilský: Shakespearova Anglie.
Portrét doby. Vydalo nakladatelství Academia v Praze roku 2020. Ilustrace, kalendárium, rejstøíky. 765 stran.
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právì onen evoluèní charakter, který do
svého fenoménu autor nejasnì zahrnul.
S tím se samozøejmì pojí jeho èasto
Americký Superman vznikl z odporu vùèi nacismu
provokativní jazyk míøený na ty, jež
Když Friedrich Nietzsche napsal: „Ura- èlovìka. Lze øíci, že jestli je nìèí dílo považoval za životnì slabé tragiky.
zili jste cestu od èerva k èlovìku, a lec- otevøeno øadì interpretací (a dezinter- „Kdysi jste byli opice, a i nyní je èlocos ve vás je posud èerv,“ asi by ho sot- pretací), tak je to právì dílo Nietzsche- vìk opice – více než kterákoli opice,“
va napadlo, že tato slova budou ètyøicet ho. Je zajímavé sledovat, jak si jeho slo- snaží se zburcovat ètenáøe k tomu, aby
let po jeho smrti (zemøel roku 1900) va lidé vykládali a uzpùsobovali se vzchopil a pøevzal kontrolu nad
svým životem. Když se ale na tyto
jedním z nástrojù k opodstatnìní maso- k obrazu svému.
støípky Nietzscheho filosofie vùle navé genocidy evropských Židù. Tím spíš,
roubuje antisemitismus, zaène na pozaže za života otevøenì kritizoval nìmec- TRIUMF VÙLE
ký nacionalismus, militarismus a sám Pro nacistické teoretiky byl Nietzscheho dí jeho rétoriky vznikat nejen vymezeo sobì dokonce prohlašoval, že je „anti- nadèlovìk lákavou pøedstavou. Byl ztì- ní skupiny „nežádoucích“, ale zároveò
antisemita“. Pøesto v každé støedoškolské lesnìním filosofie pøitakání životu, pøe- i nový nacistický ideál nadèlovìka.
Tak se zrodila pøedstava ideuèebnici èteme, že Nietzsche
álu árijské rasy – svìtlých vybyl základním stavebním kasportovaných tìl, blonïatých
menem nacistické rasové ideovlasù a modrookých tváøí, ale
logie.
pøedevším nietzscheovské tvrNietzsche však rasista v poddé vùle, díky níž tito „dokonastatì nebyl, nebo se jím aleslí“ jedinci navzdory politicpoò snažil nebýt, a to i pøes to,
kým a pøírodním pøekážkám
že k jeho blízkým pøátelùm
vítìzí.
patøil napøíklad Richard WagS tím, že této pøedstavì odner. Evoluèní stránka jeho fiporovala øada skuteèností, jež
losofie etnikum nijak nezodoslova bily do oèí, si nacisté
hledòuje; místo toho èlovìka
hlavu nelámali. V té nejpoindividualisticky izoluje od
vrchnìjší rovinì tøeba to, že
jeho sociálních skupin a vidí
snad s výjimkou Heydricha ani
ho jako pouhý èlánek evoluce,
jeden z nacistických pohlavárù
která jím rozhodnì nekonèí.
zdaleka fyzický ideál nadèloBùh, který provázel v naší
vìka nesplòoval, èi fakt, že na
existenci lidstvo, je podle Nieberlínské olympiádì v roce
tzscheho mrtev a my tak máme
1936 vyhrál ètyøi zlaté medaile
na výbìr: stát se nihilisty a zaafroamerický atlet Jesse
krnìt, nebo usilovat o nìco
Owens, a to pøímo pøed Hitlevelkolepého.
rovými zraky. Jeho propaganV knize Tak pravil Zaratdistický symbol nadèlovìka
hustra Nietzsche pøedkládá
nepodkopávali však jen afroasvou pøedstavu o postupné
meriètí sportovci, ale také
evoluci èlovìka k plnému
ameriètí židovští komiksoví
Komiksový Superman, symbol všeho, co je „americké“.
uchopení vlastního života.
tvùrci.
„Hlásám vám nadèlovìka.
Èlovìk je cosi, co má býti pøekonáno,“ vzetí osudu do vlastních rukou a triumfu
provolává ústy historické postavy Zara- lidské vùle nad mentalitou stáda, s nímž ZA OCEÁNEM
thustry (v pøekladu O. Fischera). Ty vy- se náboženské èi politické autoritì sná- Koncem 19. století se do USA pøistìhovolené, kteøí pøekonají spoleènost, která ze manipuluje. To byly ostatnì v širším valy témìø tøi miliony východoevropje zkažená otrockou morálkou a opiáty kontextu myšlenky blízké i širší nìmec- ských Židù, které z Ruska a východní
v podobì náboženství nebo alkoholu, ké populaci, která èím dál tím více pøijí- Evropy vyhnal antisemitismus. Ameriètí
podle nìj èeká tato vyšší, dost vágnì mala pøedstavu, že jejich ekonomické Židé pak patøili k zásadním odpùrcùm
a nejasnì definovaná pøíèka evoluce – krize a kulturní ponížení nezpùsobily nacismu: židovské komunity poøádaly
tragické chyby vlastního vedení, ale me- protestní demonstrace a rozhánìt sjezdy
nadèlovìk, Übermensch.
Vzhledem k autorovu chabému men- ziváleèná politika západních velmocí. novì vzniklé americké nacistické strany
tálnímu zdraví a jeho zálibì psát filoso- Paradoxní pøitom je – a dokazuje to, jak pomáhali kromì jiných i židovští gangfické texty jako fiktivní prózu se odbor- nacisté využili filosofa pro své cíle –, že steøi.
Ve spojitosti s propagandou tøetí øíše je
níci dodnes pøou, jak to Nietzsche na úplnì stejné morálce davu, který je
myslel. Zkoumají, zda si skuteènì pøed- pod kontrolou charismatické autority, však nejpozoruhodnìjší boj s nacismem,
který neprobíhal pokøikem pøi demonstrastavoval pøímo vznik nového živoèišné- postavili nacisté tøetí øíši.
Dalším zásadním aspektem Nie- cích ani pìstmi, nýbrž perem. Židovské
ho druhu, èi zkrátka jen modernì pøemýšlejícího a životním elánem nabitého tzscheho nadèlovìka byl pro nacisty koøeny amerického komiksového prù-
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myslu jsou stále pomìrnì opomíjenou zá- vypadá a kým je v bìžném životì: Clark
ležitostí. První èíslo èasopisu Action Co- Kent, brýlatý, èernovlasý intelektuální nomics, v nìmž byl pøedstaven Superman, vináø, který je v redakci všem kolegùm spíš
sice vyšlo až v roce 1938, ale neoficiální pro smích. Superman, tedy konkrétnì spíše
Supermanovy pøíbìhy psali jeho židovští Clark Kent, není totiž „pouze“ nadèlovìk,
ale vedle toho odráží i židovskou zkušenost
autoøi už od poèátku tøicátých let.
v Evropì i v USA,
Zpìtnì
leckoho
k níž patøil i pocit nemožná pøekvapí, že
pøíslušnosti k vìtšinì.
postavu Supermana
Danny Fingeroth,
koncipovali Jerry Siesouèasný komiksový
gel a Joe Schuster jako
autor, ve své knize
zápornou. Jenže ve tøiDisguised as Clark
cátých letech minuléKent (V pøevleku za
ho století znamenal
Clarka Kenta, 2007)
Superman reflexi nadokonce spekuluje, že
cistického konceptu
celý koncept dvojí
nadèlovìka: Superidentity superhrdiny
man vznikl pùvodnì
odráží židovskou zkujako alegorické vyobšenost v západním svìrazení árijské rasy jako
tì. Obèan s problemanièitele a zkázy spotickými vztahy pøes
leènosti. Schuster se
den, hrdina a ochránce
Siegelem však postupv kápi a masce pøes
nì zmìnili strategii
Vysportované tìlo, blond vlasy a modré oèi...
noc. Pro Židy tahle
a místo toho, aby nadvojí tajná identita vycistické Nìmecko jen
kritizovali, rozhodli se, že nad ním zvítìzí. padala spíš asi takto: na veøejnosti obèan,
A tak vznikl Muž z oceli – v podstatì v ta- o nìmž se trochu tuší, že je Žid, což mùže
dát upøímnì najevo jen v soukromí.
kové podobì, jak ho známe dnes.
Ale co je ještì dùležitìjší, pøes všechnu
šikanu a škodolibé vtípky od kolegù to
ŽIDOVSKÝ NADÈLOVÌK
Superman byl fiktivním ideálem nadèlo- stále s lidstvem a americkou spoleèností
vìka v mnoha ohledech stále podobný myslí dobøe. I ameriètí Židé chtìli být
v Americe prostì dotomu nietzscheovskébrými obèany, pøestomu ideálu – mìl neže to leckdy bylo dost
zlomnou vùli, vyobtížné. Superman
sportované
tìlo,
má tím pádem øadu
hranatou
bradu…
úrovní – od kritiky
Nicménì souèasnì
nacismu pøes problemá øadu dalších vlastmatiku
židovské
ností, jimiž se od naidentity až po obhajocistického árijce liší.
bu vlastní existence
Pøedevším Superman
a sounáležitosti v záuž od prvních komikpadním svìtì.
sù zachraòuje všechNad nacisty Spony lidi bez výjimky;
jenci ve druhé svìtovìøí, že i život padouvé válce sice zvítìzichù má cenu. Superli, ale my už dnes
man ochraòuje slabé,
bohužel víme, že ve
bojuje proti mocichtivým záporákùm a je- „Nejen“ Superman, ale také brýlatý intelektuál. skuteènosti v mnoha
podobách a odrùho èerveno-modrý
kostým má dvì ze tøí barev americké vlaj- dách neonacismus existuje dodnes.
ky. Je tak vlastnì novým typem nadèlovì- Pøesto však Supermana mùžeme brát
ka, a to reflexí amerických ideálù židov- jako symbolický triumf. Nebot’hrdina,
který vznikl jako židovský protest proti
ských imigrantù do Spojených státù.
Je tedy Superman hlavnì Amerièan? Ne. bigotnímu myšlení, tento pùvodní záVe skuteènosti je daleko víc židovský, než mìr pøekonal a stal se jednou z nejslavby se mohlo zdát. Zapomeòme na Super- nìjších popkulturních ikon všech dob.
ELIÁŠ GAYDEÈKA
mana v jeho kostýmu a vzpomeòme si, jak
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VÝROÈNÍ ZPRÁVA FŽO
o antisemitismu v ÈR v roce 2020

Federace židovských obcí zaznamenala
v roce 2020 celkem 874 antisemitských
incidentù. To je o 180 více, než v roce
2019, kdy bylo zaznamenáno 694 incidentù.
Násilné incidenty jsou v Èeské republice stále ojedinìlé, v roce 2020 byl
zaznamenán jeden pøípad fyzického
napadení s antisemitským motivem.
V kategorii znehodnocení židovského
majetku byl evidován rovnìž jeden incident, dalších šest spadalo do kategorie vyhrožování násilným èinem, obtìžování nebo urážky konkrétní osoby
kvùli jejímu skuteènému èi domnìlému
židovství. V obou kategoriích byl poèet
zaznamenaných incidentù stejný, nebo
nižší než v letech 2018 a 2019.
Drtivou vìtšinu všech zaznamenaných antisemitských incidentù – 98 %
– tvoøí projevy nenávisti na internetu
(èlánky, pøíspìvky na sociálních sítích,
anonymní komentáøe a diskusní pøíspìvky). Enormní nárùst výskytu nejrùznìjších konspiraèních mýtù, týkajících
se pandemie koronaviru a souvisejících
projevù antisemitismu, byl bìhem
uplynulého roku celosvìtovým fenoménem, v Èeské republice šíøily tyto
konspiraèní teorie tradièní dezinformaèní platformy, ale také jednotlivci
a skupiny, pøièemž novým fenoménem
byly antisemitské teze o úmyslném šíøení koronaviru, nebo o prosazování finanèních zájmù ve vztahu k vakcinaci
proti této nemoci.
Antisemitismus v internetovém prostøedí nelze podceòovat, analýza zahranièních násilných antisemitských útokù
a profilu jejich pachatelù potvrzuje, že
aktu násilí témìø vždy pøedchází radikalizace a nenávistné projevy, ventilované
na internetu, zejména na sociálních sítích.
I pøes všechna tato zjištìní, lze Èeskou republiku – podobnì jako v minulých letech – i nadále vnímat jako zemi,
která je pro židovskou komunitu bezpeèná, pøedevším pak ve srovnání s jinými státy ve støední a západní Evropì.
Výroèní zpráva je uveøejnìna na internetové adrese www.fzo.cz.
Výroèní zpráva o projevech antisemitismu v ÈR za rok 2020 byla vydána za
finanèní podpory Ministerstva kultury
v ÈR a Nadaèního fondu obìtem holocaustu.
(fžo)
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PORUCHA ETGARA KERETA
V slovenèine vyšla ïalšia kniha ob¾úbeného izraelského autora
Napísal som už desiatky recenzií na rôzne tituly odbornej, beletristickej èi memoárovej
literatúry, ale pokia¾ ma pamät’ neklame,
kniha poviedok doteraz v tomto spektre chýbala. Aj preto som sa rozhodol priblížit’najnovšiu knihu Etgara Kereta. Vtedy som ešte
netušil, že netuším, do èoho sa púšt’am. Pritom už názov Porucha na kraji galaxie mal
byt’pre mòa výstražným znamením.
Z poh¾adu èitate¾a táto kniha nepredstavuje môj prvý kontakt s tvorbou populárneho
izraelského autora. Zásluhou systematickej
práce jeho „dvornej prekladate¾ky“
Silvie Singerovej (v tomto prípade si
rozdelila „koláè“ s Michalom Vlkom)
a aktivity neve¾kého, ale kvalitného
vydavate¾stva Artforum, majú slovenskí èitatelia k dispozícii aj jeho staršie
zbierky Zrazu ktosi klope na dvere
(2010); Sedem dobrých rokov (2014);
Osem percent nièoho (2017). Okrem
toho v mojej knižnici nechýba ani Cirkus Santini v èeštine.
AKO NA TO?
Vždy ma bavili Keretove nápady
i spôsob, akým ich prezentoval, až teraz som ale našiel odvahu verejne
hodnotit’ jeho knihy. Poruchu som
preto od prvej chvíle vnímal inak než
predchádzajúce zbierky. Obsahuje 22
poviedok a už pri ich èítaní som z rôznych strán zvažoval, ako na to? Mám
sa pokúsit’prerozprávat’každú z nich
„vlastnými slovami“? Spoèiatku
zdanlivo racionálne a zároveò relatívne pohodlné riešenie sa však rýchlo
ukázalo ako nepoužite¾né. Paradoxne na
mòa negatívne zapôsobilo, že už prvá z poviedok (Predposledný raz, èo ma vystrelili
z dela) ma doslova oèarila a mal som chut’
odovzdat’ tieto pozitívne pocity aj iným.
Rýchlo som ale pochopil, že minirecenzovat’ viac než dve desiatky poviedok tak, aby
textíky na nieko¾kých riadkoch vystihli obsah i autorský zámer, znamená nad¾udskú
námahu recenzenta a ne¾udské utrpenie pre
èitate¾a… Vybrat’z nich iba zopár? Ale ktoré, ko¾ko, pod¾a akých kritérií? Zamerat’sa
len na najlepšie? Tiež ne¾ahká záležitost’,
keï jedna je lepšia ako druhá. Toto zdanlivo
lichotivé konštatovanie však v koneènom
dôsledku nevyznieva tak pozitívne, ako by
sa na prvý poh¾ad zdalo. Veï táto vetièka
vlastne konštatuje, že niektoré poviedky
môžu byt’horšie (alebo aspoò mne sa menej

páèia) než iné. Pritom je to pravda, nie všetky ma oslovili rovnako. Ale smiem to vyslovit’nahlas? Èo keï sa Keret urazí? A najhoršie je, že nemôžem ani poradit’, aby si
knihu preèítal každý sám, pretože túto „múdru radu“ som už na stránkach tohto èasopisu opakovane použil. Keby som to vedel
skôr, nechám si ju na zlé èasy…
Inú možnost’ponúka „súhrnné hodnotenie“, ale na to si vzh¾adom na množstvo
obsahom i formou odlišných poviedok netrúfam.

¡ NAJMÄ O SEBE
ROZMÝŠ¼AT,
Zvažoval som rôzne alternatívy, h¾adal
najprijate¾nejšie riešenie. V procese úvah
a odmietania ich výsledkov som si zrazu
uvedomil, že viac než o Keretovom diele
rozmýš¾am a píšem o vlastných problémoch a pocitoch. Vtedy som pochopil, že
práve táto skutoènost’spája pri všetkých
rozdieloch poviedky Etgara Kereta (a nielen v recenzovanej knihe). Tento autor
sa èloveka nepokúša oslnit’efektnými, no
prázdnymi frázami. Neponúka jednoduché témy a riešenia, ale uvo¾òuje èitate¾ovu fantáziu, núti ho rozmýš¾at’o tom,
„èo chcel básnik povedat’“, ale zároveò aj
o všelièom inom, a najmä o sebe. Ako
najlepší dôkaz inšpiratívneho prístupu
a autorovej originality poslúži okrem
vyššie spomenutej úvodnej poviedky aj

tá, pod¾a ktorej je pomenovaná celá kniha.
Pritom Porucha na kraji galaxie ma
v prvom momente ve¾mi neoslovila. Spoèiatku sa mi totiž zdalo, že je postavená viac na
forme než na obsahu. Zaèína nenápadne. Niekde v strede knihy sa objaví struèný e-mail,
ktorý má predmet „Úniková hra Porucha na
kraji galaxie“. Michael Varšavsky v òom
píše, že by únikovú hru rád navštívil „budúci
štvrtok dopoludnia alebo popoludní“. Na ved¾ajšej strane adresát Sefi More zdanlivo jednoduchú žiadost’odmieta a vysvet¾uje dôvody svojho rozhodnutia: „S po¾utovaním
Vám však musím oznámit’, že na budúci
štvrtok je úniková miestnost’ zatvorená
vzh¾adom na Deò pamiatky obetí holokaustu, ale radi Vás a Vašu mamu
privítame kedyko¾vek inokedy.“
Dvojstránky s výmenou e-mailov sa
objavujú ïalej, vždy s odstupom nieko¾kých strán (a poviedok). Varšavsky
sa nevzdáva, argumentuje, že práve
„h¾adanie dôstojnej aktivity pre tento
smutný a hrozný deò je v prvom rade
dôvodom, preèo sme sa obrátili práve
na Vás“. Pokraèujúca výmena názorov a argumentov zdanlivo konèí úspechom žiadate¾a, ktorý vyjadruje poïakovanie za to, že im umožnili hrat’
v želanom termíne. Skutoèná pointa
však prichádza ešte o chví¾u neskôr
v podobe vysvet¾ujúceho e-mailu, ktorý zaslal Sefi svojmu nadriadenému...
CHVÁLA „NEDOROBKOV“
V èase, kedy som èítal Kereta, vyšla
v èasopise Respekt recenzia zbierky
poviedok Bianky Bellovej. Petr Bílek
v nej okrem iného napísal: „Povídka
má u nás nevalnou povìst jak u øady
autorù, tak vìtšiny ètenáøù. Sbírky povídek
se tu berou jako koše a pøípravné skici èi nedodìlky, z nichž se nepodaøilo vytìžit dlouhé vyprávìní, tedy román.“ Po preèítaní
týchto slov a Keretových poviedok mi neostáva niè iné, než èitate¾om (a samozrejme
aj sebe) zaželat’èím viac podobných poviedkových „nedorobkov“ a Porúch. Práve krátke texty predstavujú pod¾a mòa reakciu na
skutoènost’, že moderná spoloènost’(a život
v nej) je až nepríjemne zložitá a pestrá. Keretovo spektrum mikropoh¾adov predstavuje cennú pomôcku pre lepšiu orientáciu v realite, ktorá nás obklopuje. PETER SALNER
Etgar Keret: Porucha na kraji galaxie. Artforum 2021. Z hebrejèiny preložili Silvia
Singerová 12 poviedok a Michal Vlk 10 poviedok.
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IZRAEL: Do neznáma
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ní by na tom mohlo být, že opírá-li se vláda i o hlasy islamistù (Ra’am), její rozhodnutí mohou být napadána jako „nežidovská“.
Maltzová si všimla i dalšího detailu.
S Bennettem bude mít Izrael vùbec poprvé premiéra, který stále nosí kipu. Na
fotkách to není moc vidìt, nebot’Bennett má èelní pleš a kipa je vidìt jen zezadu. Ale je tam.

Konèí-li dlouhá éra nìjakého politika, opíralo o volební výsledky, ale o heslo
oèekává se, že je to v dùsledku nìjakého „všichni proti Bibimu“.
Za pozornost stojí mediální reakce ve
zlomu. Tøeba prohraných voleb èi prùšvihu vládnutí. Ale v pøípadì Benjamina svìtì. Pøevládá jásot, že ze scény mizí
Netanjahu, jenž si vysloužil cejch popuNetanjahua je to jinak.
Od 13. èervna se øíká, že Netanjahuo- listy. Což o to, kiksù mu lze pøièíst dost,
va éra skonèila. V Knesetu získala vìtši- tøeba sázku na bezvýhradné spojenectví
nu jednoho hlasu koalice Naftaliho Ben- s Donaldem Trumpem, jež naráží právì
netta. Na její dlouhé pøežití by nikdo teï, když v USA vyhráli demokraté. Ale UŽ PØIJATELNÍ OSADNÍCI
nevsadil, ale Bibi je po 12 letech v opo- démonizace populismu a radost nad jeho Nechme teï stranou prognózy. Jde i o to,
zici. Pro politika jeho vìku to jistì sou- koncem vyznívá podivnì ve chvíli, kdy jak koèkopsa reflektují Izraelci. K tomu
mrak kariéry znamená, i když to nemusí izraelským premiérem vùbec poprvé napsala text „Odvahu k neznámému“ nobýt úplný konec. V neposlední øadì pro- bude reprezentant osadnického hnutí. vináøka Orit Arfa na libertariánský web
to, že Bibi odevzdává zemi
Osa dobra. Sama je orientov dobrém stavu.
vaná spíše názorovì provoV dobì, kdy svìt teprve
kativnì než stranickopolihledá cestu z pandemie koticky. Zakládá si na tom, že
rony, je z ní Izrael venku,
má pøátele na levici i na prastal se „mistrem svìta v oèvici, mezi sekulárními i nákování“ a vrací se k normáboženskými Izraelci. A od
lu. Loni uzavøel „abrahámtoho se odráží.
ské dohody“, navázal
Jeden její kamarád, levivztahy s Emiráty, Bahrajèák z protibibiovského tábonem, Marokem èi Súdánem
ra, hodnotí novou vládu jako
a prolomil izolaci v arab„sen“, aè ji vede Bennett.
ském svìtì. Patøí ke špièce
Jiný kamarád, z tábora osadve vývoji nových technoloníkù, s ní spokojen není pro
gií. Leè všechny tyto plusy
úèast islamistù. Tvrdí, že
vybledly pøed osobními
Netanjahu – pøi všech svých
a charakterovými minusy
minusech – by byl lepším
Prezident Reuven Rivlin s Naftali Bennettem a Ja’irem Lapidem. Foto archiv.
Netanjahua. Politický slolídrem státu než Bennett.
Ano, Naftali Bennett je bývalý šéf Rady
gan „všichni proti Bibimu“ uspìl.
Arfa z tìchto postøehù vyvozuje jeden
Ješa (Judea, Samaøsko a Gaza) a jeho Ja- trend. Pokud je premiérem bývalý šéf
mina ideovým pilíøem hnutí. Je to snad osadnické rady a lobbista osadníkù BenBENNETT, PREMIÉR S KIPOU
Vznikla nová koalice a vláda, ale bude pro svìtovou levici dùvod k radosti? Tìž- nett, a to i k radosti levice, ukazuje to, nato asi nejpodivnìjší kabinet 73 let histo- ko øíci, ale z Netanjahuova pádu se raduje. kolik se stali osadníci v Izraeli spoleèenOèekává se, že èlenové koalice své sky pøijatelnými. Pryè jsou èasy, kdy byli
rie Státu Izrael. „Koalici zmìny“ tvoøí
osm stran všech barev. Jsou to sekulární ideologie potlaèí. Už jen z pudu sebezá- považováni za „pøekážku míru“. Dnes už
liberálové Ja’ira Lapida (Ješ atid, Bu- chovy. Jak napsala Christine Kensche- jsou osadníci páriové jen pro americké èi
doucnost existuje), náboženští sionisté ová, izraelská dopisovatelka listu Die evropské elity, ne pro Izraelce.
Naftaliho Bennetta (Jamina, Pravice), Welt: „Pøedstavte si, že se spojí SPD,
A když už jsme u elit, na vztahu k nim
Nová nadìje bývalého likudnika Gideo- Levice, Zelení, FDP, AfD a CSU jen novináøka ilustruje Netanjahuùv pád.
na Sa’ara, støedoví Bílomodøí Bennyho proto, aby odstavili kancléøku Merkelo- Když Bibi pøed tøiceti lety zaèínal, politicGance, sekulární národovci Avigdora vou.“ To je dobrý pøímìr. Umožní Evro- ké elity Izraele, jeho establishment, tvoøili
Liebermana (Jisrael bejtenu), tradièní panùm pochopit stabilitu této koalice ti, kdo podpoøili mírový proces. NetanjaStrana práce Merav Michaeliové, levicovì v podmínkách neexistence jiného spo- hu byl k nim skeptický a stylizoval se do
liberální Merec Nicana Horovice a arabští leèného zájmu, než je odstavení jednoho role protiestablishmentového lídra.
neoblíbeného premiéra. Ostatnì i autor
islamisté Mansúra Abbáse (Ra’am).
Uspìl a dlouho ovlivòoval tváø Izraele.
Kdo dokáže øíci, jaký mají ty party tìchto øádek, když o tématu psal do Li- Tak dlouho, až sám ztìlesnil novou etablospoleèný jmenovatel (kromì zájmu na dových novin, použil výraz „koèkopes“. vanou elitu a establishment. Není náhoda,
Nyní je tìžké pøedvídat, co od koèkopsa že jádro vìtšiny, která ho vytìsnila, tvoøí
odstavení Bibiho), vyhrává milion. Premiérem bude dva roky Naftali Bennett, oèekávat. Judy Maltzová v Ha’arecu píše, protiestablishmentové strany jako Ješ atid,
i když Jamina získala ve volbách jen že poprvé po šesti letech nebudou ve vlá- Jamina, Nová nadìje èi Israel bejtenu.
6 % hlasù. Za dva roky ho vystøídá Ja’ir dì náboženské strany. Spekuluje tedy, že
Orit Arfa konèí slovy: „Tato koalice je
Lapid, i když jeho strana získala 14 %. tato vláda by mohla prosadit takové uspo- nevypoèitatelná a neznámá. Ale já dávám
A Likud s 24 % zcela ostrouhal. Už øádání pravidel u Západní zdi, aby se re- neznámému šanci, tedy pokud vydrží.“
z toho je vidìt, že skládání vlády se ne- formní židovky necítily odsunuty. PikantZBYNÌK PETRÁÈEK
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PSEUDOMOJŽÍŠ ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Novou expozici historie regionu okresu
Tachov pøipravilo pro letošní návštìvnickou sezonu Muzeum Èeského lesa v Tachovì. Zajímavostí je model nacisty znièené tachovské synagogy a pamìtní
deska obìtem holokaustu pøipomínající
významný podíl Židù na vývoji regionu.
Každá historická
epocha je shrnuta do
originální tematické
historické mapy, je
graficky reprezentována postavou v dobovém obleèení.
(Právo, 3. 6.) !! Ve
vìku 98 let zemøel
v Nìmecku David
Dušman, poslední
žijící voják, který se
podílel na osvobození Židù z nacistického koncentraèního
tábora v Osvìtimi. Bylo mu tehdy 21 let
a patøil k tankistùm Rudé armády. Válku
navzdory tìžkým zranìním pøežil a stal se
z nìj svìtovì uznávaný sovìtský šampion
v šermu. Otec Davida Dušmana se stal
obìtí stalinských èistek. Jeho život skonèil v jednom z gulagù. Z dvanáctitisícové
tankové divize Davida Dušmana válku
pøežilo pouhých 69 mužù. On patøil mezi
nì. Navzdory všem váleèným strastem ho
ale i coby sovìtského Žida nejvíc poznamenal právì zážitek z Osvìtimi. (ÈT24,
13. 6.). !! Mezi tíživé nìmecké dìdictví
spojené s Versailleskou smlouvou patøilo
i nìkolik stovek dìtí vzešlých ze styku
Nìmek s èernošskými vojáky, kteøí vykonávali okupaèní službu v Porýní. Tito
„porýnští bastardi“ se pozdìji stali nenávidìným terèem nacistické propagandy
a rasového útisku. Po nástupu nacistù
k moci se téma ještì vyhrotilo. Adolf Hitler „odhalil“ v celé záležitosti židovské
spiknutí: V knize Mein Kampf vysvìtlil,
že právì Židé mìli hlavní podíl na pøíchodu afrických jednotek do Porýní. (100+1
zahranièních zajímavostí, 16. 6.) !!
V Kyjovì žila rùzná smìsice lidstva. V židovské ètvrti, ze které nic nezbylo, se narodil v roce 1883 nìmecky píšící básník,
tulák, osvìtimský vìzeò, trockista a vyvrhel Hugo Sonka-Sonnenschein, jehož
neobyèejnì dobrodružné osudy vylíèil
v pìkném románì Hugo (vyšel v roce
2004) spisovatel Jiøí Kamen. Ten v té knize, napsané v první osobì, popisuje Ky-

jov takto: „Pùsobil na mì jako indické
mìsto: Cikáni, Židé všech typù vèetnì
èínských negrù se procházejí veèer po
ulicích. V mé vzpomínce kyjovské ulice
neustále ožívají zástupy Židù a Cikánù.
Ghetto, nádhera katolicismu a orientální lenost Cikánù v té nehrdinné rovinì.
(J. Peòás: Potomci
Langobardù v Kyjovì, Týdeník Echo,
17. 6.) !! Pietní akt
Židé na Tetínì
k uctìní památky
posledních židovských obyvatel Tetína
popravených
v nacistických vyhlazovacích táborech za druhé svìtové války probìhl
v nedìli 30. kvìtna ve 12.30 hodin na tetínském námìstí 9. kvìtna pøed domem
è. p. 15 za úèasti dosti široké veøejnosti.
(Náš region Berounsko – Rokycansko,
17. 6.) !! „Tabák pøipravován z bukového listí vìtšinou zetlelého a plesnivého,
a proto naši kuøáci pøipravovali si tabák
sami, jedni z listí oøechového, lipového,
tøešòového a docela byli kuøáci, kteøí
kouøili otavu a seno. Každý chválil svoji
výrobu (takzvané pajcování – kvašení),
ale pøes všechny pøípravy nerovnalo se to
tabáku. Pivo vaøilo se z jetele a pýru.
Polští Židé zanesli sem nejhorší ,ket’asení‘, zakoupili všechny nitì a stupòovali
ceny dle své libosti,“ citují Blovické noviny z Památníku
ochranného mìsta
Blovic o situaci na
konci první svìtové
války. (18. 6.) !! Na
soše Jana Žižky na
Vítkovì, pøed kterou se chodí klanìt
k výroèí vzniku samostatného státu
naši nejvyšší èinitelé, by mìlo být napsáno: Velel operaci, pøi které bylo vyvraždìno celé mìsto a upáleno nìkolik
desítek žen. Nemusíme rovnou souhlasit
s tìmi, kdo tvrdí, že husitství bylo ideologickou vypjatostí a mírou násilnosti srovnatelné s Islámským státem, jak to píše
napøíklad exguvernér ÈNB Petr Hampl
v knize Pro Èechy je nebe nízko. Ale je

pravda, že milosrdenství husitským bojovníkùm vlastní nebylo. V Chomutovì
napøíklad vraždili i Židy, kteøí nemìli se
sporem kolem husitského programu ètyø
pražských artikulù, za který Žižka a spol.
bojovali, nic spoleèného. To, co se dìlo
v Chomutovì, navíc nebylo v historii husitských válek nic ojedinìlého. (Hospodáøské noviny, 18. 6.) !! „Biblický Mojžíš byl po staletí považován za jednoho
z nejvìtších alchymistù, avšak souèasnì
mìl svùj stín, epigona, který si posloužil
jeho jménem a do jisté míry dovedl biblického praotce k nezasloužené slávì.
K ní však pøispìl rozhodující mìrou Starý
zákon. Záhadného autora nazývejme Pseudomojžíš, jak je v odborné literatuøe obvyklé. Oba Mojžíšové se prolínají do té
míry, že Pseudomojžíš v podstatì splynul
se svým biblickým pøedobrazem, jemuž
byly pozdìji pøipisovány návody jeho helénistického epigona. Nebyl to ale zcela
náhodný proces; Pseudomojžíš to podle
všeho takto zamýšlel,“ míní autor èlánku
Byl Mojžíš alchymista M. J. (Naše rodina, 22. 6.) !! „Dùležité je chápat, že
Bìlorusové jsou agrárním národem. Mìsta a mìstský prostor zabydlujeme bìhem
posledních 150 let, a tradièní Bìlorus pøestoupil na mìstskou kulturu ještì pozdìji
než jeho spoluobèané: ve dvacátých letech minulého století tvoøili Židé polovinu obyvatelstva Minsku; ve mìstì Smaljavièy, odkud pocházím, tvoøili pøed
druhou svìtovou válkou Židé 70 procent
všech obyvatel. Bìloruský hospodáø jen
tìžce opouští pùdu a vzdává se jistoty,
kterou mu pùda poskytuje,“ uvádí v èlánku Bìlorusové a (r)evoluce spisovatelka
Hanna Sevjarynìcová. (A2, 23. 6.) !! Pøi
pøíležitosti 80. výroèí zesílení perzekuce
Židù byly v dobrušské
Novomìstské ulici v sobotu
slavnostnì odhaleny
ètyøi kameny zmizelých První ètveøice
kamenù zmizelých
v Dobrušce pøipomíná Martu Adlerovou, Karla Adlera,
Hanu Adlerovou a Arnošta Tausika Tomského, kteøí zde žili do osudného roku
1942, kdy byli deportováni a následnì zavraždìni. Jejich jména pøeèetli studenti
místní prùmyslovky a se svou pedagožkou uctili památku rudými rùžemi. (Východoèeský týdeník, 23. 6.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Na sklonku kvìtna a v èervnu náhle odešli dva lidé, kteøí èást svého rozmanitého
a bohatého díla vìnovali nejtragiètìjšímu
období židovské historie. V nedìli 30.
kvìtna zemøel ve vìku 78 let básník
a pøekladatel Jiøí Èervenka; v pátek 18. èervna
v pouhých 54 letech skonala hereèka, režisérka,
recitátorka, pedagožka,
vedoucí Dismanova rozhlasového dìtského souboru Jana Franková, provdaná Doležalová.
JIØÍ ÈERVENKA pocházel z Jindøichova
Hradce, vystudoval èeštinu, ruštinu a filosofii na
Univerzitì Jana Evangelisty Purkynì v Brnì.
Vystøídal nìkolik manuálních zamìstnání, øadu let pùsobil jako kastelán na hradì
Pecka. Pøekládal z polštiny a ukrajinštiny
a vydal nìkolik básnických sbírek. Roku
2018 vydalo nakladatelství Sefer jeho
pøeklad Deníku varšavského ghetta od
Adama Czerniakówa, v letech 1939 až do
své sebevraždy roku 1942 vedoucího varšavské židovské rady. Jeho deníkové záznamy jsou jedním z nejdùležitìjších svìdectví o genocidì evropských Židù.
Jiøí Èervenka o vydání èeské edice
dlouho usiloval, první èást pøeložil již
roku 1993, v práci pokraèoval, ale dlouhá
léta nemohl najít vhodného
nakladatele a kniha nakonec
vyšla díky tomu, že ve svém
úsilí vytrval. O knize napsal: „Czerniaków si vedl
deník pouze pro svou vlastní potøebu, bez jakýchkoli
literárních ambicí, a rozhodnì i bez pøedstavy, že by
byl nìkdy vydán. Jeho dìj
se neodvíjí podle nìjakého
pøedem stanoveného plánu,
ale je formován tlakem
okolností. Je znám pouze cíl, tedy koneèná likvidace ghetta a jeho obyvatel, jde
tedy jen o zpùsob, jak toho co nejefektivnìji dosáhnout. Trochu to pøipomíná antické drama: osamìlý hrdina, stateènì, leè
marnì vzdorující úkladùm a cynickému
jednání svých odpùrcù.“
JANA DOLEŽALOVÁ-FRANKOVÁ pocházela z Chebu, z rozvìtveného divadelnického rodu. Vystudovala herectví na

DAMU, poté pohostinsky vystupovala
v Mìstských divadlech pražských a v Divadle v Øeznické. V letech 1989–1990
byla èlenkou Realistického divadla, v letech 1990–1994 byla èlenkou Divadla za
branou II Otomara Krejèi a poté Divadla
Dagmar Karlovy Vary. Souèasnì režírovala v Nezávislém podšafranickém divadle na Vysoèinì. Byla
èastou èlenkou lektorského sboru celostátní
pøehlídky dìtských recitátorù, lektorkou diskusí
o recitátorech a též lektorkou úspìšných semináøù pro pedagogy a studenty zamìøených na
mluvené slovo a recitaci.
Pùsobila jako uèitelka
dramatické výchovy na
základních a støedních
školách a externí pedaFoto Jiøí Daníèek.
gožka katedry výchovné
dramatiky DAMU. Jako autorka i hereèka spolupracovala s Èeským rozhlasem.
V roce 2015 pøevzala vedení Dismanova rozhlasového dìtského souboru
(DRDS), s nímž nastudovala øadu pozoruhodných divadelních inscenací: mj.
pøedstavení z textù I. M. Jirouse, z veršù
Jana Skácela a Františka Hrubína, z lidové poezie. Na základì knih svého manžela, básníka a spisovatele Miloše Doležala,
vytvoøila s DRDS edukaèní program Kam
zmizel mùj strýc, pane presidente?, jehož
tématem je život komunisty umuèeného
èíhošt’ského faráøe Josefa Toufara a padesátá léta v Èeskoslovensku.
Veškerou svou umìleckou
a pedagogickou èinnost vykonávala s láskou, zaujetím
i nadhledem.
S mladými herci nastudovala pøed ètyømi lety také divadelní montáž s názvem
…a bolelo nebe. Pro pøedstavení vybrala úryvky z deníkù, èasopiseckých textù
a veršù, které psaly dìti vìzFoto archiv.
nìné v terezínském ghettu.
„Jana Franková vytvoøila pøíbìh, který je
jednou z nejjímavìjších zpráv o svìtì dìtí,
z jejichž života se vytratila budoucnost“
(z recenze v Rch). Zhudebnìnou báseò
Hanuše Hachenburga, jednoho z tìch, jejichž slova tvoøila text zmínìného pøedstavení, Dismanèata své oblíbené vedoucí
zazpívala pøi rozlouèení ve zcela zaplnìném želivském klášteøe: „Každý èlovìk
jen vodou je / ta voda jde a miluje.“ (am)

MARTIN TURNOVSKÝ
(29. 9. 1928 – 19. 5. 2021)
V pùli kvìtna zemøel ve Vídni dirigent
MARTIN TURNOVSKÝ. Po otci pocházel
ze staré èesko-nìmecko-židovské rodiny, jeho prarodièe založili pražskou kavárnu Edison, kterou roku 1911 navštívil sám slavný vynálezce. Oba zahynuli
za holokaustu. Turnovského otec byl
amatér pianista (žák Alexandra Zemlinského), profesí právník a mimo jiné pracoval pro novináøe a spisovatele Karla
Krause a baronku Sidonii Nádhernou.
Za války byl totálnì nasazený (jako
prodavaè v obchodì s deskami na Vinohradech). Následnì byl deportován do
tábora pro židovské míšence (nejprve
do Klettendorfu u Vratislavi, poté do
Bystøice u Benešova). Po válce byl pøijat na Akademii múzických umìní. Jeho
profesorem byl tehdejší šéfdirigent Èeské filharmonie Karel Anèerl. Roku 1958
získal první cenu na Mezinárodní soutìži dirigentù v Besançonu a po srpnu 1968 emigroval do Rakouska.
M. Turnovský
patøil ve svém
oboru ke svìtové
špièce a pùsobil
v mnoha hudebních tìlesech –
jako dirigent StátFoto archiv.
ní
filharmonie
Brno, šéfdirigent Plzeòského rozhlasového orchestru, šéfdirigent Saského
státního orchestru a Saské státní opery
Drážïany, šéfdirigent Norské národní
opery v Oslu, šéfdirigent opery v Bonnu. Po pádu komunismu se stal šéfdirigentem Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy FOK a poté hlavním
hostujícím dirigentem Gunma Symphony Orchestra v Japonsku. Hostoval u významných zahranièních orchestrù (mj.
u Newyorské filharmonie, Londýnského
symfonického orchestru, Vídeòských
filharmonikù). Roku 1965 podnikl
americké turné s Èeskou filharmonií.
Byl vyznamenán rakouským Èestným
køížem za vìdu a umìní 1. tøídy.
Pedagogicky pùsobil na Vysoké hudební škole v Grazu. Natoèil øadu nahrávek, pøedevším pro firmy Supraphon
(mnohé byly znièeny a po roce 1968)
a Schwann. Své vzpomínky uveøejnil
v knize Pondìlníci (2002).
(am)
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Marija Stìpanovová
PAMÁTCE PAMÌTI
Romance
! Próza souèasné ruské básníøky a esejistky
Mariji Stìpanovové reaguje na posedlost
souèasné doby minulostí. Také autorka se
k ní obrací, aby ji dùkladnì prozkoumala
a vypoøádala se s ní. Ve svém románu pøedstavuje pøíbìh vlastní, zdánlivì obyèejné ruské, respektive sovìtské rodiny s židovskými
a ukrajinskými koøeny, jejíž pøíslušníci jako
by byli jen lhostejnými statisty bouølivých
dìjin 20. století – revolucí, èistek i válek, které jsou neodbytným pozadím jejich všedních
životù. Dopisy, deníky, fotografie z domácího archivu Stìpanovová citlivì kombinuje
s vyprávìním o sobì a své dlouhé cestì za
osudy mrtvých pøedkù. A pøece to není jedna
z té spousty knih, kdy autor jezdí po svìtì
a hledá své koøeny, byt’ to o ní sama v textu
ironicky prohlásí. Osobní linie se na stránkách románu kloubí s esejisticky ladìnými
kapitolami o spisovatelích Osipu Mandelštamovi a W. G. Sebaldovi, fotografech Rafaelu
Goldchainovi a Francesce Woodmanové, výtvarnících Charlottì Salomonové a Josephu
Cornellovi a mnoha dalších. Všechny je spojuje autorèina snaha dobrat
se toho, co je to pamìt’
v epoše postpamìti a jak je
minulost pøítomna v naší
souèasnosti, která si je až
pøíliš sebevìdomì jista, že
minulost plnì ovládá. Román Mariji Stìpanovové
není zdaleka jen soukromým
pomníkem rodinné pamìti,
je to pøedevším naléhavý pokus zbavit se pøíliš nutkavé
potøeby ohlížet se vìènì
zpátky.
Vydalo nakl. Akropolis v Praze roku 2021.
Z ruštiny pøeložila a doslov napsala Alena
Machoninová. 504 stran; dop. cena 459 Kè.
Saadja Gaon
KNIHA ZJEVENÝCH PRAVD
A ROZUMOVÝCH ARGUMENTÙ
! Židovský náboženský myslitel Saadja ben
Josef (882–942) je autorem teologicko-filosofického pojednání Kniha zjevených pravd
a rozumových argumentù. O tomto textu lze
øíci, že je revoluèní, a to jak svým obsahem,
tak i formálním zpracováním. V rámci židovské nábožensko-právní literatury totiž dokládá „zrození autora“ a pøedstavuje nový typ
textu, který nepracuje s asociativním výkladem právních a náboženských otázek tolik
typickým pro Talmud. Autor v nìm mluví za
sebe bez uvádìní øetìzce tradentù a píše de
facto první vìdeckou monografii v židovském prostøedí. Spis si klade za cíl být didaktickou pøíruèkou poskytující ètenáøi jasnou
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Z NOVÝCH
KNIH
oporu pro mezináboženské polemiky, které
byly nedílnou souèástí intelektuálního života
kosmopolitního Bagdádu
první poloviny 10. století.
Autor proto ètenáøi pøedstavuje jediný správný názor na
vznik svìta, na Stvoøitele, na
dùvod seslání pøíkazù a jejich povahu, na duši, posmrtný život a na øadu dalších témat.
Vydalo nakl. Academia
roku 2021. Z judeo-arabštiny pøeložili a k vydání pøipravili Dita Válová a Daniel
Boušek. 388 str.; dop. cena
450 Kè.
Ken Krimstein
TØI ÚTÌKY HANNY ARENDTOVÉ
Tyranie pravdy
! Roku 1933 uprchla Hannah Arendtová z nacistického Nìmecka nejprve
do Paøíže, pozdìji do USA.
Zde se stala jedním z nejvýznamnìjších myslitelù své
doby. Její pohnuté osudy
ztvárnil kreslíø Ken Krimstein
v oceòovaném komiksovém
životopisu. V souladu s tezí
Hannah Arendtové, podle níž
myslet a žít spadá pro èlovìka
vjedno, pøedstavuje Krimstein v pronikavých zkratkách
hlavní motivy její filosofie,
neopomíjí však ani myšlení
jejích filosofických pøátel Martina Heideggera
a Waltera Benjamina. Tøi útìky Hannah Arendtové získaly cenu Bernard J.
Brommel Award for Biography and Memoir a umístily se
v užším výbìru ceny National
Jewish Book Awards. Èasopisy Forbes a Comics Journal
je zaøadily mezi nejlepší komiksy roku 2018.
Vydalo nakl. Oikoymenh
v Praze ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ÈR
roku 2021. Z angliètiny pøeložila Tereza Matìjèková.
240 str.; dop. cena 388 Kè (v e-shopu nakl.
349 Kè).
KAPITOLY RABIHO ELIEZERA
Midraš
! Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi
Eliezer), zvané též Barajta rabiho Eliezera,

patøí mezi nejpozoruhodnìjší díla v midrašické tradici a jeden z nejèastìji citovaných
midrašù v rabínské a midrašické literatuøe
(cituje ho èasto napø. Raši nebo Nachmanides). Autor zùstává v anonymitì a jednotlivé
proslovy klade do úst legendárním nebo imaginárním rabínùm.
Za místo vzniku se považuje Itálie, nìkteøí historici
podle odkazù na islám umist’ují vznik Kapitol do Palestiny, podle jiných by se dalo
usuzovat i na byzantský pùvod.
V židovské tradici se za
zdroj textu sepsaného v 8.–
–9. století považuje uèení rabína Eliezera ben Hyrkana.
Pøedmìtem Kapitol jsou
první dvì knihy Mojžíšovy
(Genesis a Exodus) a svitek
Ester. Autor se ponejvíce inspiroval Mišnou, Jeruzalémským talmudem
a starými midraši (Midraš Raba), ale i pobiblickou a apokryfní literaturou.
Midraš vykládá a tvùrèím zpùsobem rozvíjí, komentuje a èasto mysticky interpretuje
Tóru a rozehrává spletitou hru nových významù.
Vydalo nakl. Garamond v Praze roku
2021. Z hebrejštiny pøeložil Karol Efraim Sidon. 236 stran; dop. cena 290 Kè.
Harmut Binder
GESTERN ABEND IM CAFÉ
! Autor prostøednictvím více než tisíce historických fotografií a èetných neznámých písemných svìdectví zpracovává obraz pražských kaváren, restaurací, varieté a noèních
lokálù posledních let Rakouska-Uherska
a v období mezi dvìma válkami. Na více než
600 stranách dokumentuje jeho kniha Gestern abend im Café: Kafkas versunkene Welt
der Prager Kaffeehäuser
und Nachtlokale (Vèera veèer v kavárnì: Kafkùv zmizelý svìt pražských kaváren
a noèních podnikù) pražské
noèní podniky, které vytváøely kulisu Kafkova rodného
mìsta.
Autor mapuje nejen zhruba stovku kaváren na Vltavì,
ale i ty, jež pro zábavu svých
hostù angažovaly orchestry,
restaurace, v jejichž prostorách byly èásteènì instalovány malé scény,
dále divadla malých forem, tingltangly, kabarety a taneèní bary, noèní kluby a rodící se
biografy.
Vydalo nakl. Vitalis v Praze roku 2021
v nìmeckém originále. 688 stran, bohatì
ilustrováno; dop. cena 1499 Kè.
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FESTIVAL V BOSKOVICÍCH
! Ve dnech 8.–11. èervence probìhne již
29. roèník Festivalu pro židovskou ètvrt’
v Boskovicích, jejž s tradiènì bohatým
a rozmanitým programem poøádá sdružení
Unijazz ve spolupráci s øadou místních organizací. Program zahrnuje pøednášky
o moderní historii; dokumentární filmy
Evalda Schorma; dokumenty o pøekladateli a básníkovi Janu Zábranovi, bojovníkovi proti komunismu Pravomilu Reichlovi,
písnièkáøi Jiøím Suchém a hudebním publicistovi Jiøím Èerném; projekce filmù
z šedesátých let; výstavu kreseb Jaroslava
Róny, výstavu fotografií Kurta Gebauera
a expozici mapující èesko-židovské vztahy Záhadné pouto (potrvá ve dnech 8.
7.–8. 8.) a samozøejmì koncerty hudby
rùzných žánrù. Návštìvníci se mohou zúèastnit pokládání kamenù zmizelých a komentovaných prohlídek místní židovské
ètvrti. Úplný program a veškeré potøebné
informace naleznete na www.boskovicefestival.cz.

KULTURNÍ
POØADY

FESTIVAL V HOLEŠOVÌ
! Ve dnech 20.–25. èervence se koná 21.
roèník Festivalu židovské kultury v Holešovì. Návštìvníci si užijí koncerty klezmerové a jazzové hudby, divadelní pøedstavení Hlupáci z Chmelu a jejich (jim)
pøíbuzní, výstavu Translokaèní plány židovských obydlí v 18. století, workshop
a koncert bosenské zpìvaèky Aidy Mujaèiæ (viz rozhovor s ní v tomto èísle) a dílny pro dìti. Na ètvrtek 22. 7. je pøipraven
odborný semináø Židé na Moravì, jehož se
zúèastní vrchní zemský rabín E. F. Sidon,
historici Daniel Soukup a Jiøí Klimeš
a Šárka Steinová z Národního archivu Praha a další. Zakoupit lze novou publikaci,
již mìsto Holešov vydává u pøíležitosti
400. výroèí narození rabína Šacha.
Vyvrcholení festivalu bude sobotní program, v jehož rámci se mùžeme tìšit na
dopolední koncert Big Bandu Josefa Hájka s Peterem Lipou.
Úplný program a vše potøebné naleznete
na www.holesov.info.cz a www.zidovskyfestival.cz. Kontaktní tel.: paní Slovenèíková 777 760 121.

v Úštìku se koná výstava historièky umìní Evy Kosákové: šperkù, které vyrábí z recyklovaných materiálù, i pozoruhodných
koláží z motýlích køídel; v synagoze v Polné
pak návštìvníci zhlédnou výstavu obrazù
Magdaleny Rajnišové s názvem Mezi nebem a zemí. Tématy jejích dìl jsou svìtlo,
poušt’ a biblické pøíbìhy. Více informací
o akcích naleznete na www.10hvezd.cz.

10 HVÌZD
AKCE V SYNAGOGÁCH
! Øada akcí se v létì uskuteèní v objektech opravených v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ÈR. Ve Staré
synagoze v Plzni se koná koncert Aidy
Mujaèiæ (1. 7.), skupiny Pikap (13. 7.)
a klezmerové skupiny Mi martef (29. 7.).
V èervenci probíhá též výstava snímkù
Petra Wegnera z indického Ladakhu, již
pøipravil Radovan Kodera; v synagoze

Magdalena Rajnišová: Jákobùv žebøík.

LETNÍ VÍKENDY V TØEBÍÈI
! Místo festivalu Šamajim se letos v èervenci a srpnu v Tøebíèi konají víkendové
kulturní programy pøed Zadní synagogou.
10. a 11. 7. vystoupí s klezmerovými písnìmi plzeòská kapela Mi martef; 17. a 18.
7. skupina Mackie Messer Klezmer Band.
Více informací naleznete na www.mkstrebic.cz.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
ZVE NA PROHLÍDKY
! Díky uvolnìní protiepidemických opatøení jsou od èervna otevøeny všechny objekty muzea vèetnì proslulého Starého židovského høbitova a rekonstruované
Španìlské synagogy s novou expozicí
o dìjinách Židù v èeských zemích v 19.
a 20. století. Muzeum má otevøeno každý
den od 10.00 do 17.00 kromì soboty a dalších židovských svátkù. Souèasnì Židovská obec v Praze otevøela návštìvníkùm
Staronovou synagogu. Tìšíme se na vás!
MARK PODWAL V TEREZÍNÌ
! V pøedsálí kina Muzea ghetta v Terezínì
je do konce srpna pøístupná výstava obrazù newyorského malíøe s názvem Kadiš

pro D¹browu Bia³ostockou. Jedná se o obrazový deník z cesty, již malíø podnikl do
polské D¹browy, rodištì své matky. Výstava vytváøí barevné a neoèekávané pohledy na zaniklý svìt, propojuje židovskou náboženskou ikonografii a rituální
pøedmìty s obrazy z lidové kultury jidiš
a z polských tradic. Podle laureáta Nobelovy ceny Elieho Wiesela Mark Podwal
svými obrazy zachycuje to, „co si smrt zapomnìla odnést“.
MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
V DOBRÉ VODÌ
! V Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré
Vodì na Šumavì lze zhlédnout novì upravenou expozici. Kromì osudù samotného
Šimona Adlera a jeho rodiny a pøedmìtù,
spjatých s cyklem židovského života a roku,
pøipomíná muzeum 25 mìst a obcí z regionu, kde pøed válkou existovaly židovské
komunity. Prostøednictvím historických
snímkù a v nìkolika pøípadech modelù
pøedstavuje zaniklé synagogy, mnohé zboøené až v pováleèném období (Horažïovice, Švihov, Chlístov, Sušice aj.). Ukazuje
ale také uchované a zachránìné památky –
synagogy a øadu židovských høbitovù (Èkynì, Hartmanice, Podmokly, Rabí, Sušice,
Louèim, Velhartice ad.). Poslední èást nové
expozice je vìnována historii èesko-izraelských vztahù a èeskoslovenské vojenské
pomoci Izraeli v padesátých letech 20. století. Novou expozici pøipravil Václav Fred
Chvátal a kolektiv autorù s využitím práce
tragicky zesnulého historika Jiøího Fiedlera,
jehož památce je výstava o židovských památkách vìnována. Více info na www.muzeum.sumava.net.
! V okolí lze rovnìž navštívit horskou synagogu v Hartmanicích se stálými expozicemi o historickém soužití Èechù, Židù
a Nìmcù v regionu, o šumavských vesnicích a osadách zlikvidovaných po roce 1948
a expozicí Šumava na starých fotografiích.
Informace o provozu viz www.hartmanice.cz.
VZPOMÍNKA
NA LIKVIDACI TEREZÍNSKÉHO
RODINNÉHO TÁBORA
! V pondìlí 12. èervence od 18.00 hodin
se ve velké dvoranì Veletržního paláce
v Praze 7 koná koncertní meditace Ivy
Bittové. Po bøeznové internetové vzpomínce na tragické události tzv. terezínského rodinného tábora v Osvìtimi pøipravil
Památník ticha tento koncert vìnovaný
výroèí definitivní likvidace obyvatel objektu BIIb, které probìhlo mezi 10. a 12.
èervencem 1944. Mnoho rodin, jež zde zahynuly, opustilo Prahu pøes nádraží Bubny. Vstup volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! LŠ otevírají na podzim 2021 další elearningové kurzy pro dospìlé. Jedná se
o on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny pro ty, kdo mají o téma zájem, ale
z èasových dùvodù nemohou docházet do
bìžných kurzù. V jazykových kurzech pøijímáme pøedevším rodièe dìtí LŠ a studentù žákovského e-learningu, v nejazykových kurzech i zájemce z širšího okruhu
židovského spoleèenství. Pøihlášku je nutno podat do 18. èervence. Bližší informace
i pøihlášky naleznete na www.lauder.cz.
LETNÍ KURZY HEBREJŠTINY
! V èervenci a srpnu probíhají v pražském
ulpanu letní kurzy hebrejštiny: pro zaèáteèníky i pokroèilé, kurzy intenzivní, prezenèní i on-line. Více informací naleznete
na www.ulpan.cz.
VÝZVA SUKA V JCC
! Pro nadcházející svátek Sukot pøichází Židovské kulturnì komunitní centrum JCC
Prague s plánem uskuteènit v prostorách
Skautského institutu na Staromìstském námìstí umìlecky pojatou stavbu suky. Stavbu
stánku doplní program a dokumentární èást
instalace složená z fotografií, zobrazujících

VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

suky v prostøedí místní židovské komunity
(doma i v institucích). Máte-li ve svém archivu fotografie z minulých oslav Sukot, kde je
tento stánek zachycen, budeme velice rádi,
když nám je do 31. èervence zašlete na email: info@jccprague.com. Rozhodnì nevyžadujeme zvláštní nebo „výstavní“ suky –
chceme ukázat právì bìžná, jednoduchá, ale
hlavnì skuteènì místní komunitou využívaná
øešení. Na kvalitì samotných fotografií nezáleží (i když oceníme vyšší rozlišení). V pøípadì zájmu mùžeme osoby zachycené na fotografiích citlivì anonymizovat rozostøením.
Dìkujeme!
Za JCC P. Šulcová

kytnou, kteøí byli za holokaustu umuèeni
v koncentraèních táborech. Stolpersteiny
mìsto nechalo umístit do Èelakovského
a Tyršovy ulice, kde pøed válkou žil
Berchtold Schallinger, jeho manželka Vilemína Schallingerová, jejich dìti Robert
Schallinger, Adolf Schallinger a Rùžena,
provdaná Friedová, Alois Brandeis a Rùžena Hoffmannová. Pietní akt inicioval
místní amatérský historik Pavel Prokop.
Z Tøebíèského deníku
ŽOP NA POMOC MORAVÌ
! Židovská obec v Praze se rozhodla vì-

novat veškerý výtìžek ze vstupného do
Staronové a Jeruzalémské synagogy, který
vybere od 28. èervna do 7. èervence, na
pomoc obyvatelùm a rodinám, které zasáhlo nièivé tornádo v oblasti Bøeclavska
a Hodonínska. Peníze poukáže prostøednictvím SOS MORAVA spoleènosti Èlovìk
v tísni. Vstupenky lze zakoupit i on-line
prostøednictvím webu www.synagogue.cz.
Erratum
! V minulém èísle Rch jsme uveøejnili

KAMENY V JAROMÌØICÍCH
! Sedm kamenù zmizelých novì pøipomí-

ná židovské obyvatele Jaromìøic nad Ro-

chybnou dataci úmrtí politika a nakladatele Tomáše Kosty: zemøel 5. èervna 2016
(nikoli 6. èervna, jak jsme uvedli).

PEÈUJME SPOLEÈNÌ O ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
Židovská obec v Praze se obrací na všechny zájemce o židovské památky s prosbou o pomoc pøi financování jejich oprav a údržby. V dùsledku pøetrvávající epidemiologické situace došlo k dramatickému poklesu možností, jak
tyto èinnosti provádìt z vlastních zdrojù, což se v nìkterých pøípadech mùže jevit jako nedostatek zájmu vlastníka.
Opak je však pravdou.
O 180 našich høbitovù a 30 synagog, které se nacházejí na území bývalých krajù Jihoèeského, Støedoèeského, Východoèeského a Hlavního mìsta Prahy, se snažíme peèovat s daleko vìtším úsilím než døíve, aby výpadek nebyl tolik patrný. Nedostatek finanèních prostøedkù však nevyrovnáme, a to ani ve spojení s dobrovolnickými aktivitami.
Máte-li zájem o podporu, kontaktujte, prosím, pøímo naši správu památkových objektù, zeptejte se na vše, co Vás
v souvislosti pomocí zajímá, a dohodnìte se na konkrétních podmínkách. Finanèní podpora je v tomto pøípadì dle zákona è. 586/1992 Sb. odpoèitatelnou položkou z daòového základu dárce, úèel daru mùže být konkrétnì specifikován,
jeho využití doloženo pøesným vyúètováním. Pokud se rozhodnete zaslat finanèní dar na uvedený bankovní úèet (è. ú.
1936566399/0800), laskavì nás kontaktujte, abychom pøedešli potížím s neidentifikovanou platbou. Stejné podmínky
a naléhavá potøeba pomoci platí samozøejmì i pro objekty ve vlastnictví Federace židovských obcí v ÈR.
Kontakt: Mojmír Malý, tel. è.: 00420 604 234 136; 00420 603 305 711, 00420 226 235 211; e-mail: sbh@matana.cz; www.pamatky.kehilaprag.cz.

Golèùv Jeníkov

Habry

Nový židovský høbitov, Praha
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ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci júl oslávia narodeniny: pán Juraj Alner – 84 rokov; pani Eva Dugová –
77 rokov; pani Eva Engelová – 72 rokov;
pani Ing. Agnesa Grossová – 75 rokov;
pani MUDr. Eva Hulényiová – 83 rokov;
pani Mgr. Soòa Ištvancová – 73 rokov;
pani Zita Kurzová – 77 rokov; pán PaedDr.
Ivan Pasternak – 77 rokov; pani PhDr.
Anna Podhorná – 85 rokov; pani Marianna
Rybecká – 86 rokov; pán Juraj Steiner – 75
rokov; pani Prof. Zuzana Sternová – 74 rokov; pán František Tepper – 74 rokov; pani
Ing. Katarína Traubnerová – 75 rokov;
pani RNDr. Eduard Ujházy – 75 rokov;
pani Agneša Urbanová – 86 rokov, a pán
Ing. Ján Wister – 74 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V èervenci oslaví narozeniny tito naši
èlenové: sleèna Lea Burešová, nar. 14.
7. – 12 let; paní Nicole Engelsmannová,
nar. 31. 7. – 50 let; paní Lýdia Ferová,
nar. 8. 7. – 83 let; pan David Fiša, nar. 7.
7. – 33 let; paní Dita Hanáková, nar. 3.
7. – 49 let; pan Leo Horáèek, nar. 23. 7.
– 72 let; pan Petr Kavan, nar. 15. 7. – 71
let; pan Yotam Kreiman, nar. 24. 7. – 35
let; paní Gusti Veselá, nar. 27. 7. – 92
let, a paní Vìra Vozáková, nar. 30. 7. –
77 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V èervenci oslaví jubileum naši èlenové: pan Petr Chvátal – 48 let; paní Kamila Kopøivová – 31 let; paní Irena Kubešová – 53 let; pan Lukáš Kypta – 42
let; pan PhDr. Michael Neuwirth – 63
let, a pan Alexander Shonert – 49 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V èervenci oslaví narozeniny: paní Nikol
Králíková, nar. 4.7. – 34 let, a pan prof.
PhDr. Ivan Šedivý, nar. 22.7. – 62 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v júli
oslávia sviatok narodenín: pán Ing. Ernest Ackermann – 66 rokov; pani Agnesa Friedová – 69 rokov; pani Ilona Gregorová – 92 rokov; pán Peter Haber –
73 rokov; pani Katarína Hirschová – 90
rokov; pani PhDr. Nadežda Lambertová
– 77 rokov; pani Mgr. Eva Novotná – 73
rokov; pán MUDr. Pavol Rodan, – 70
rokov; pán Igor Rolný – 81 rokov; pani

ZPRÁVY
Z OBCÍ

MUDr. Marta Rubovièová – 70 rokov,
a pán PhDr. Pavol Šalamon – 70 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
S lítostí oznamujeme, že v pondìlí 7.
èervna 2021 zesnula ve vìku 94 let paní
Margit Pøíborská. Necht’je její duše pøijata do svazku živých.
Zichrona livracha!
ŽO OLOMOUC
V èervenci oslaví jubileum: pan MgA.
Daniel Hrbek, Ph.D., nar. 29.7. – 50 let;
sleèna Andrea Dorazilová, nar. 26.7. – 28
let; sleèna Barbora Dorazilová, nar. 21.7.
– 24 let, a sleèna Linda Dorazilová, nar.
27. 7. – 19 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V èervnu oslavili narozeniny: pan
MUDr. Antonín Bìlaø, nar. 15.6. – 77 let;
pan Petr Hlubík, nar. 18.6. – 56 let; paní
Adriana Malá, nar. 13.6. – 69 let; paní
Jarmila Nováková, nar. 19.6. – 88 let;
paní PhDr. Milena Slaninová, nar. 13.6. –
75 let; pan Radek Sova, nar. 6.6. – 55 let,
a paní MUDr. Hana Vavreèková, nar.
24.6. – 83 let. Ad mea veesrim šana!
V èervenci oslaví narozeniny: paní
PhDr. Zuzana Èaplová, nar. 5.7. – 72
let; paní Jindøiška Danelová, nar. 6.7. –
89 let; paní Zuzana Lièková, nar. 20.7. –
73 let; paní Evženie Madlová, nar. 28.7.
– 72 let; paní Inge Rusòáková, nar. 2.7.
– 89 let, a pan Ing. Josef Solomonovic,
nar. 1.7. – 83 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny: pan
Mgr. Libor Bìleš – 48 let; paní Mgr.
Klára Tydlitátová – 36 let; pan Karel
Steiner – 68 let, a pan Ladislav Václavík
– 68 let.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní
Rela Balejová, nar. 15.7. – 92 let; paní
Ninìl Bourová, nar. 28.7. – 82 let; pan
Mikuláš Bröder, nar. 26.7. – 93 let; paní
Lidmila Bublová, nar. 23.7. – 94 let;
paní Jana Fikart, nar. 28.7. – 94 let; paní
Zdenka Freundová, nar. 23.7. – 90 let;
paní Alena Herštusová, nar. 30.7. – 81
let; paní Ilona Homolková, nar. 23.7. –
87 let; pan Jan Jelínek, nar. 19.7. – 81
let; paní Edith Krausová, nar. 12.7. – 92
let; pan Thomas Lamberk, nar. 14.7. –
81 let; paní Zdena Langerová, nar. 14.7.
– 92 let; paní Lucie Ledererová, nar.
16.7. – 80 let; paní Hana Nermutová,
nar. 12.7. – 96 let; paní Marta Neužilová, nar. 29.7. – 89 let; paní Hedvika Paleèková, nar. 29.7. – 82 let; paní Annel
Pavlásková, nar. 27.7. – 87 let; pan Zdenìk Pošusta, nar. 24.7. – 82 let; paní Kamila Sieglová, nar. 22.7. – 96 let; paní
Vìra Tomanová, nar. 5.7. – 90 let; paní
Hana Tomková, nar. 28.7. – 89 let, a pan
Petr Willheim, nar. 19.7. – 75 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci júl sa dožívajú jubileí títo
naši èlenovia: pán Peter Greguš – 70 rokov; pani MUDr. Soòa Bázlerová – 76
rokov; pani Fani Izraelová – 75 rokov;
pán Mgr. Ivan Kriššák – 43 rokov; pani
Mgr. Petra Oláhová – 45 rokov; pani Júlia Pešatová – 74 rokov, a pani Etela
Štekauerová – 97 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervenci oslaví své narozeniny: paní
Hana Kredlová, nar. 15.7. – 64 let; paní
Sylvia Lebovièová, nar. 26.7. – 75 let;
paní Eva Skoèdopolová, nar. 29.7. – 89
let; pan Robert Appel, nar. 7.7. – 57 let,
a pan Miroslav Stanèík, nar. 3.7. – 71 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TRENÈÍN
S po¾utovaním oznamujeme, že náš èlen:
Ing. Oleksandr Kazatsker, bytom v Prievidze, zomrel v mesiaci máj 2021. Dòa
4. júla by sa dožil 67 rokov. Celej rodine
týmto vyjadrujeme úprimnú sústrast’.
Zichrono livracha!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V èervenci oslaví narozeniny paní Ly¡
die Schõpfová a sleèna Magdalena Tupková. Stálé zdraví a osobní pohodu jim
pøeje celá obec. Ad mea veesrim šana!
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USA A NÌMECKO:
SPOLUPRÁCE PØI VZDÌLÁVÁNÍ
Nìmecký ministr zahranièí Heiko Maas
a jeho americký protìjšek Antony Blinken
podepsali v Berlínì v památníku vyvraždìných Židù dohodu o sdílení informací
a postupù v oblasti vzdìlávání o holokaustu. Zvláštní americký zmocnìnec pro záležitosti holokaustu prohlásil, že nová dohoda je nutná, nebot’ pøes veškeré úsilí
nemá øada Amerièanù pøedstavu, co se za
války s evropskými Židy stalo. Podle poslední studie desetina Amerièanù mladších 40 let nikdy neslyšela pojem holokaust, a pøes polovinu tìch, kdo ho znali,
nevìdìlo, že v Evropì bylo vyvraždìno
šest milionù Židù. Obì zemì musejí øešit
nejen ignoranci, ale také zkreslování skuteèností týkajících se nacistické perzekuce
Židù, dezinformace a popírání šoa.
HONDURAS V JERUZALÉMÌ
Honduras se stal ètvrtou zemí, která pøesunula svou ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma.
Pøedtím tak uèinily Spojené státy americké,
Kosovo a Guatemala. Pøi této pøíležitosti pøijel do židovského státu honduraský prezident Juan Orlando Hernández a setkal se
s premiérem Naftalim Bennettem. Pøedstavitelé obou zemí podepsali øadu smluv, týkajících se spolupráce v oblasti technologií,
vzdìlávání, zdravotnictví a zemìdìlství.
ZÁKON PROTI RESTITUCÍM
Polský Sejm navrhl a odhlasoval zákon,
jímž se omezují možnosti soukromých
osob žádat o náhradu za majetek, jenž
jim byl ukraden bìhem holokaustu. Pokud zákon pøijme i Senát, budou se polské soudy moci zabývat jen odvoláními
ohlednì majetkových køivd, uèinìných
v uplynulých tøiceti letech. To znamená,
že majetek, který zabavili 3,3 milionu
polských Židù nejprve nacisté a posléze
komunistický stát, zùstane nedobytný.
Pro pøijetí zákona hlasovali poslanci
vládní strany Právo a spravedlnost, Obèanská platforma se zdržela hlasování.
Polsko sice kompenzovalo majetek,
který pøed válkou vlastnily židovské
obce, ale nevracelo majetek uloupený
soukromníkùm ani je nijak neodškodnilo.
Souèasné rozhodnutí Sejmu vzbudilo velkou kritiku, pøedevším v Izraeli a USA.
KLEZMER DIGITÁLNÌ
Organizátoøi evropského festivalu jidiš
kultury, jenž se koná ve Výmaru ve dnech
21. èervence – 21. srpna, oznámili, že plánují digitalizovat 1400 rukopisných zázna-
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Hans Kelsen, znalec ústavního práva. Foto archiv.

mù klezmerové hudby. Na festivalu stejnì
jako na projektu se podílí Institut klezmeru
v New Yorku. Mnoho materiálu ke zpracování se nachází v Národní knihovnì
V. I. Vernadského v Kyjevì. Jedná se o sešity s notami, které shromáždili etnografové pøed první svìtovou válkou, kdy pøi
cestách východní Evropou dokumentovali
zvukovou i psanou podobu instrumentálních a vokálních melodií a hudebníky také
fotografovali. Pøi zápisu not nelze použít
poèítaèe, a tak je musí ruènì zaznamenávat odborníci na klezmer, znalci jidiš a ruštiny. Zatím se podaøilo zapsat 450 melodií.
CURTISOVI
NA POMOC SYNAGOZE
Díky vztahu herce Tonyho Curtise a jeho
dcery Jamie Lee Curtisové k rodnému
mìsteèku jejich pøedkù Mátészalka ve východním Maïarsku bude opravena místní
synagoga. T. Curtis (1925–2010), pùvodním jménem Schwarz, Mátészalku, kde se
narodili jeho rodièe, nìkolikrát navštívil.
Zdejší synagoga je prázdná a chátrá, a tak
se hollywoodská hereèka L. Curtisová rozhodla, že naváže na èinnost svého otce, pomùže získat peníze na její opravu a vybudovat v ní kulturní centrum. V Mátészalce
již existuje Curtisovo muzeum, v nìmž

jsou shromáždìny pøedmìty, dokumentující dráhu herce, známého hlavnì z filmu
Nìkdo to rád horké.
V mìsteèku žilo pøed válkou 1500
Židù, pøežilo ji 150; vìtšina pak odešla
po ruské invazi roku 1956 do emigrace.
VÝSTAVA O HANSI KELSENOVI
V øíjnu si pøipomeneme 140. výroèí narození pražského rodáka, významného právního teoretika a znalce ústavního a mezinárodního práva Hanse Kelsena. Jeho
životu a dílu je vìnována výstava v Židovském muzeu ve Vídni (v budovì v Dorotheergasse). Kelsenovi rodièe se již roku
1884 odstìhovali z Prahy do Vídnì. H.
Kelsen vystudoval práva a postupnì se
stal uznávaným odborníkem. Pùsobil na
Vídeòské univerzitì (od roku 1919 jako
profesor). Podílel se na tvorbì ústavy Rakouské republiky, byl pøísedícím ústavního soudu. V ústavním právu je Kelsen pokládán za tvùrce evropského modelu
ústavního soudu jako nejvyššího ochránce
demokracie a právního státu. Tento model
pøevzala øada dalších zemí (od roku 1921
i Èeskoslovensko).
Po roce 1930 musel Kelsen z politických dùvodù opustit ústavní soud i univerzitu. Jeho pùsobištìm se stal nìmecký
Kolín nad Rýnem, odkud musel odejít po
Hitlerovì nástupu. Dále pùsobil v Ženevì,
v letech 1936–1938 na Právnické fakultì
Nìmecké univerzity v Praze. V roce 1940
emigroval do USA. Získal profesuru na
Kalifornské univerzitì v Berkeley, kde
pracoval až do své smrti v roce 1973. Výstava potrvá do 10. øíjna.
(am)
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