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VÌSTNÍK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Znovuotevøení plzeòské Velké synagogy 10. dubna 2022.
(K textu na stranì 9. Foto Veronika Zrùstová.)



VYHLÁSENIE B´NAI B´RITH 
Èlenovia obèianskeho zdru�enia B´nai
B´rith Tolerancia, v ktorého radoch sú
viacerí pre�iv�í holokaustu, cítia potre-
bu vyjadrit� sa k rozsudku Najvy��ieho
súdu v kauze Mariana Kotlebu. 

Ctíme kompetencie súdu a re�pektuje-
me jeho výrok. Nemô�eme v�ak bez po-
v�imnutia nechat� vetu predsedu senátu,
ktorý odôvodòuje trest na spodnej hranici
sadzby �ancou na �nápravu ob�alované-
ho�. Sme hlboko pobúrení z¾ahèujúcim
posúdením extrémistických názorov Ma-
riana Kotlebu, ktorých sme svedkami na-
jmenej 20 rokov. 

Pripomíname, �e výroky Najvy��ieho
súdu nastavujú kritériá pre posudzova-
nie prejavov neonacizmu, popierania
holokaustu èi akýchko¾vek iných fori-
em extrémizmu. Z nich sa následne od-
vodzuje aj citlivost� spoloènosti voèi ta-
kýmto prejavom. 

Práve v súèasnej mimoriadne napätej
situácii, kedy Európa ako celok rozho-
duje o svojej budúcnosti a morálnych
hodnotách, ktoré chce vyznávat�, potre-
buje mat� spoloènost� príklady jasných
a jednoznaèných postojov autorít.

Kozia 18, Bratislava

ZASEDÁNÍ RADY F�O
První leto�ní zasedání rady se uskuteè-
nilo 23. bøezna. V dobì zahájení se ho
úèastnilo 20 èlenù prezenènì a 15 on-
line. Jednání øídil pøedseda F�O Petr
Papou�ek.

Program: 1. Kontrola zápisu z posled-
ního jednání; 2. Ukrajina; 3. Povìøení pro
�MP k vyznaèení vlastnictví v archivních
materiálech ve státních archivech; 4.
Transformace �LU informace; 5. Rùzné.
Program byl schválen bez pøipomínek.

bod 1/ Kontrola zápisu z posledního
jednání 
Ad plnìní rozpoètu 2021 � koneèné vý-
sledky rozpoètu budou pøedlo�eny radì
v èervnu, vzhledem k nìkterým dobíha-
jícím platbám.

Ad rozpoèet 2022 � plnìn dle plánu.
Ad semináø k bezpeènosti, konaný v led-

nu � financování souvisejících projektù je
prozatím pozastaveno ze strany EJC
a Sochnutu vzhledem k válce na Ukrajinì.

bod 2/ Ukrajina
F�O vydala prohlá�ení ihned v prvních
dnech války. Mezinárodní �idovské institu-
ce, vèetnì WJC a EJC, takovéto prohlá�ení
� s pochopením pøedstavitelù ukrajinské
a ruské �idovské komunity � nevydaly, nic-

ménì obì organizace se sna�í v�emo�nì
pomáhat uprchlíkùm. JDC pùsobí pøímo na
Ukrajinì, Sochnut se podílí na fungování
pøechodù v Polsku, na Slovensku, Rumun-
sku a Moldavsku, kde vytvoøil kontaktní
místa pro �idovské uprchlíky, kterým
umo�òuje odjezd do Izraele.

F�O spolupracuje s �O a koordinuje
pomoc uprchlíkùm, kteøí se ocitnou
v ÈR. F�O úzce spolupracuje s meziná-
rodními �idovskými organizacemi a ko-
munitami v okolních státech. V souèas-
né dobì bylo postaráno o cca 100 osob,
nejvíce v Praze. Pøedpokládá se, �e do
ÈR dorazí je�tì dal�í �idovské rodiny.

bod 3/ Povìøení pro �MP k vyznaèení
vlastnictví v archivních materiálech
ve státních archivech 
Tato zále�itost byla projednávána na mi-
nulých zasedáních rady. P. Papou�ek dal
hlasovat o usnesení, které bylo èlenùm
rady zasláno pøedem a je stejné, jaké
bylo pøedlo�eno ji� na posledním jedná-
ní rady v roce 2021.

Usnesení: Federace �idovských obcí
v Èeské republice zmocòuje Lea Pavlá-
ta, øeditele �idovského muzea v Praze,
k zahájení jednání s Odborem archivní
správy a spisové slu�by Ministerstva
vnitra ÈR ve vìci vyznaèení vlastnictví
archivních souborù na evidenèních lis-
tech Národního archivního dìdictví
(NAD) a jejich následné delimitace do
Archivu �idovského muzea v Praze;

schvaluje, aby na evidenèních listech
NAD byla vyznaèena jednotnì Federace
�idovských obcí v Èeské republice jako
vlastník archivních souborù (archivních
fondù a sbírek) vèetnì jednotlivých archi-
válií bývalých �idovských nábo�enských
obcí, �kol, spolkù, bratrstev a dal�ích �i-
dovských organizací, které se nacházejí ve
veøejných archivech v Èeské republice;

schvaluje, aby tyto archivní soubory
i jednotlivé archiválie byly po provede-

né delimitaci trvale ulo�eny v Archivu
�idovského muzea v Praze.

Hlasování: Pøítomno 23 fyzicky, 16
on-line. Pro 33, 1 se zdr�el, 3 proti.

Usnesení bylo pøijato.

bod 4/ Transformace �LU informace
Pøedsedající shrnul dosavadní jednání
a stanoviska jednotlivých �O, která byla
zaslána, a konstatoval, �e vìt�inovì není
vùle k transformaci pøistoupit, a to
vzhledem k mnoha okolnostem. 

Pøedseda �idovské liberální unie
(�LU) F. Fendrych konstatoval, �e �LU
splnila ve�keré podmínky, které byly
dlouhodobì po�adovány pro proces
transformace ze strany F�O, a pøesto
nyní není vùle k takovémuto kroku.
Chápe slo�itost situace a fakt, �e se jed-
ná o precedentní krok, který v minulosti
zatím neprobìhl. Musí s výsledkem se-
známit èleny �LU, kteøí se zavázali
k po�adovaným krokùm, napø. závazek
zru�ení èlenství v souèasných �O. Vyjá-
døení �LU projedná s èleny a za�le jej
písemnì F�O. Celá vìc by tak mìla být
uzavøena na pøí�tím zasedání Rady
F�O.

bod 5/ Rùzné 
�ádost Unie Makabi ÈR o finanèní do-
taci úèasti na makabiádì v Ramat Ganu
v létì 2022. Pøedseda P. Papou�ek navr-
hl, aby leto�ní pøíspìvek èinil maximál-
nì 10 000 Kè na jednoho úèastníka
a maximálnì 100 000 Kè celkem.

Hlasování: Pøítomno 23 fyzicky, 16
on-line. Pro 29, 8 se zdr�elo, 2 byli proti.

Návrh byl pøijat.
Pøí�tí zasedání rady se bude konat 22.

èervna 2022 v 10.00 hod.                    f�o
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Súdny proces s bývalým �vodcom� Slo-
venskej pospolitosti a predsedom ¼udovej
strany Na�e Slovensko poslancom Maria-
nom Kotlebom dospel 5. apríla 2022 do
rozpaèitého konca. 

Pred pribli�ne 18 mesiacmi uznal �peci-
alizovaný trestný súd v Pezinku poslanca
Mariana Kotlebu za vinného z trestného
èinu �propagácie hnutia popierajúceho
základné práva a slobody� a následne ho
odsúdil na �tyri roky a �tyri mesiace od-
òatia slobody nepodmieneène. Ob�aloba
sa týkala konkrétneho skutku � verejné-
ho odovzdávania �ekov v sume 1488 eur
(èíslo 1488 je známym neonacistickým
symbolom) a skutok sa odohrál
14. marca, teda vo výroèný deò
vzniku Slovenského �tátu. 

Kotleba sa voèi rozsudku od-
volal na Najvy��í súd SR (NS
SR). Jeho taktikou boli ob�t-
rukcie, ktorými sa sna�il oddia-
lit� vynesenie definitívneho rozsudku.
V predveèer pojednávania vytýèeného na
5. apríla 2022 oznámil súdu svoju neú-
èast� na zasadaní. Najvy��í súd napokon
vyniesol koneèný a platný verdikt v ne-
prítomnosti ob�alovaného. 

ABSURDNÉ ROZHODNUTIE
Pôvodný rozsudok �pecializovaného sú-
du z októbra 2020 vo vý�ke �tyri roky
a �tyri mesiace odòatia slobody NS SR
výrazne zní�il a zmenil na podmieneèný
trest �iestich mesiacov so skú�obnou leho-
tou 18 mesiacov. To znamená, �e Kotleba
ostane na slobode a ak sa poèas skú�obnej
lehoty nedopustí ïal�ieho trestného èinu,
tak mô�e súd po�iadat� o zahladenie trestu
a opätovne kandidovat� do parlamentu vo
vo¾bách roku 2024. Jediným pozitívom
vyneseného rozsudku je strata poslane-
ckého mandátu, ktorý pre Kotlebu zani-
kol vynesením platného rozsudku za
úmyselný trestný èin. 

Vo svetle známych faktov sprevád-
zajúcich politickú kariéru Mariana
Kotlebu sa javí rozhodnutie NS SR ako
absurdné a je len ïal�ím kamienkom
mozaiky, ktorá ukazuje katastrofálny
stav slovenskej justície a prokuratúry.
Kotleba je najznámej�ím aktérom neo-
nacistickej scény Slovenska, jeho poli-
tická kariéra je kontinuálna a trvá desi-
atky rokov. Prejavoval sa nespoèetne
ve¾akrát a vyjadrenia o jeho �pozitív-
nej prognóze nápravy� hranièia s cy-
nizmom. Kotleba sa nijako nezmenil,
nedi�tancoval od svojej minulosti, na-
opak, hlási sa k nej. 

Pripomeòme na tomto mieste, �e M.
Kotleba stál v rokoch 2003�2006 na èele
otvorene fa�istického zdru�enia Sloven-
ská pospolitost� (SP) a pou�íval oficiálny
titul �vodca�. Ministerstvo vnútra SR po-
dalo v septembri 2005 podnet na trestné
stíhanie proti Slovenskej pospolitosti za
hanobenie národa, rasy a presvedèenia.
O mesiac neskôr podal vtedaj�í generál-
ny prokurátor Dobroslav Trnka návrh na
rozpustenie SP a súèasne �alobu na Mari-
ana Kotlebu za �propagáciu fa�izmu�.
NS SR akceptoval argumenty generálne-
ho prokurátora a v marci 2006 (pred 16
rokmi) rozpustil SP pre jej nedemokratic-

ké stanovy. Reakciou Kotlebu a jeho
neonacistického okolia bolo transformo-
vanie Slovenskej pospolitosti do politickej
strany Kotlebovci � ¼udová strana Na�e
Slovensko (¼S NS). Táto strana má od vo-
lieb roku 2016 zastúpenie v parlamente. 

V roku 2005 Kotleba tvrdil: �Lep�ia
ako parlamentná demokracia je stavov-
ská demokracia. �tát vedú odborníci,
ktorých si vyberá národ. Tiso bol jediný
a najlep�í slovenský prezident.� 

Pri spoloèenskej akcie venovanej vý-
roèiu vzniku Slovenského �tátu v roku
2005 Kotleba vyzval prítomných �na boj
proti sionistickej snahe o svetovládu�
a dodal, �e �Slováci sa nikomu za Slo-
venský �tát nemusia ospravedlòovat�, ale
naopak, majú byt� hrdí na v�etkých, ktorí
sa o Slovenský �tát zaslú�ili�.

Ako výzva na pogrom pôsobilo vyhlá-
senie Slovenskej pospolitosti z 9. sep-
tembra 2005, v ktorom sa písalo: �Ná�ho
Vodcu (Kotlebu) fyzicky napadli. (...)
Útok bol plánovaný a predchádzala mu
masívna l�ivá kampaò zo strany sionis-
tických médií a organizácií. Preto sa SP
nebude zaoberat� vykonávate¾mi tohto
teroristického èinu, ale svoju pozornost�
bude venovat� tým, ktorí pripravili �ivnú
pôdu pre spáchanie tohto brutálneho úto-
ku. (...) Na strá�!�

V mesteèku Modra v októbri 2005 po-
lícia rozohnala demon�tráciu, na ktorej
sa zúèastnilo asi 150 èlenov SP v rovno-
�atách. Ved¾a tribúny mali pripravené ba-
lenia cukru so slovenským znakom a ná-
pisom �Rad�ej drah�í od Slováka ako
lacný od �ida�.

V roku 2009 vyjadroval Kotleba oba-
vy, aby sa zo Slovenska nestal �skutoèný
satelit, ale v tomto prípade nie Nemecka,
mo�no Spojených �tátov, ale urèite satelit
izraelský�. 

V júli 2015 pou�il ilustraèný obrázok
�vzorovej� proti�idovskej karikatúry. Na
podobné obrázky svojho èasu reagoval
ÚZ �NO, keï podal pri podobnom zve-
rejnení �karikatúry� trestné oznámenie.
Banskobystrická polícia podanie zamiet-
la, preto�e �sa nepreukázal úmysel�. Aj
v júli 2015 ¼S NS znovu pou�ila podob-
nú karikatúru. Kotleba neraz naznaèoval,
�e slovenské médiá vlastnia �idia a dia-

nie vo svete riadia �sionisti�.
Aby sa zbavil vplyvu �sioni-
stov�, chce, aby Slovensko vy-
stúpilo z EU a zo �zloèineckej
organizácie NATO�.

V roku 2015 podala ¼S NS
�alobu za �propagáciu sioniz-

mu�. Dôvodom, ktorý neonacistov vy-
drá�dil, bola výstava zdru�enia Post Bel-
lum, v ktorej bol priblí�ený �ivot pani
�tefánie Lorándovej, èlenky sionistickej
organizácie Ha�omer Hacair. 

Z rokovania NR SR z apríla 2017: Pos-
lanec Marian Kotleba reaguje na poslan-
ca Krajniaka, ktorý podáva návrh na zá-
kaz výstavby a prevádzkovania me�ít:
�Pán kolega, máte pravdu, me�ity sú sku-
toène nebezpeèné. Ale na nieèo ste za-
budli, na synagógy. Tie sú rovnako ne-
bezpeèné, alebo e�te nebezpeènej�ie ako
me�ity.� Kotleba v tejto rozprave dodal,
�e �moslimov na Slovensko a do Európy
dotiahli sionisti, ktorí chcú znièit� kres-
t�anské �táty�.

PRIPOMEÒME SI
Internetová relácia Infovojna 21. septem-
bra 2017, moderátor Norbert Lichtner sa
zhováral s Kotlebom. Kotleba: �Treba si
preèítat� takú zaujímavú kni�ku, volá sa
Protokoly sionských mudrcov. Tam, si
myslím, ka�dý inteligentný èlovek nájde
predobraz alebo plán, ako sa to bude vy-
víjat�, a ve¾mi jednoducho porovnaním
súèasného stavu a textu kni�ky bude ve-
diet� zistit�, kde sa momentálne nachádza-
me a èo nás èaká.� 

Pripomeòme tie�, �e na kandidátnej
listine ¼S NS sa objavili mená, ako Mari-
án Magát, otvorený obdivovate¾ Hitlera,
fanatický popieraè holokaustu, autor an-
tisemitského pamfletu �idokracia, v sú-
èasnosti vo väzbe, obvinený z 37 extré-
mistických èinov. 

(pokraèovanie na str. 13)

Jaro Franek
K JEDNÉMU ROZSUDKU



JÁ JSEM HOSPODIN, VÁ� BÙH 
(KEDO�IM)
Oddíl Kedo�im zaèíná a konèí slovy:
Buïte svatí, proto�e já, Hospodin, vá�
Bùh, jsem svatý! Na zaèátku na to nava-
zuje pasá�, rozdìlená do �estnácti od-
stavcù, konèících v�dy slovy Já jsem
Hospodin, pøípadnì Já jsem Hospodin,
vá� Bùh. 

První dva pøíkazy, mít v úctì rodièe
a zachovávat dny odpoèinku, jsou po-
tom uzavøeny slovy �Já jsem Hospodin,
vá� Bùh�, a zákaz dìlat si modly rov-
nì�. V�echny tøi opakují pøíkazy Desa-
tera, tak�e chápeme, proè je tu zdùraz-
nìno, �e Bùh, který jim to pøikazuje, je
jejich Bùh, který jim je dal na Sinaji. 

Se v�emi dal�ími je ale pro nì spoleè-
né, �e jediným svìdkem dodr�ování
tìchto pøíkazù je Bùh sám: �Já jsem Hos-
podin!� 

Patnáctý a �estnáctý odstavec se k tomu
na závìr celé této pasá�e vyjadøuje apelem
na poctivost ve vzájemném jednání a ob-
chodu a uzavírá jej slovy: Já jsem Hospo-
din, vá� Bùh, já vás vyvedl ze zemì Micra-
jim! Nezdùrazòuje darování Desatera, ale
obsah jeho základní informace: �Já, Hospo-
din, jsem tvùj Bùh, jen� tì vyvedl z Egyp-
ta!� Z otroctví k vykoupení, v nìm� jsme si
v�ichni rovni. Jsme tedy jako �idé Bohu za-
vázáni jednat v konkrétních vztazích èestnì.
Následující �estnáctý pøíkaz Zachovávejte
má naøízení a mé zákony a vykonávejte je,
já jsem Hospodin, má naopak obecnou plat-
nost a vztahuje se k Bohu pøímo. Vyvrací
obecnì lidskou pøedstavu, �e � abych pou�il
slov Dostojevského � není-li Boha, je
v�echno dovoleno. 

Pøedpokladem nemusí být negace
Bo�í existence, nýbr� pøedpoklad, �e ve
vztazích jednoho èlovìka k druhému
není Bùh svìdkem, soudcem a exekuto-
rem. Proto Tóra v této souvislosti pøipo-
míná jednání, na jeho� ohavnosti se
shodne vìt�ina lidí. Neproklínej hluché-
ho a slepci neklaï do cesty pøeká�ku,
mìj bázeò pøed svým Bohem, já jsem
Hospodin. Bùh je ka�dému tak blízký
a tak vzdálený jako jeho vlastní Já.

Ramban ve svém komentáøi pøipomíná,
�e pøíkaz neproklínat druhého se v Tóøe
týká i soudcù (respektive Boha) a kní�at,
ponìvad� i je lidé proklínají ve skrytosti
a ne veøejnì, jeliko� se jich bojí. Bát se
Boha je v�ak vy�adováno stejnì jako lás-
ka k Nìmu. Ná� praotec Jaakov pocítil
tuto bázeò pøi objevu, jak blízký je mu
Bùh. Zùstaneme-li v�ak u doslovného vý-
kladu, mù�eme konkretizaci hluchého

a slepého chápat jako výstrahu pøed ne-
zneu�íváním slabosti druhých k vlastnímu
potì�ení. Výzva �mìj bázeò pøed svým
Bohem� je tu také adresována jednotlivci. 

Tím se dostáváme k tomu, co ji� bylo
pøedesláno, �e je Bùh svìdkem èinù, pá-
chaných sice bez vìdomí druhých lidí,
ale nevyhnutelnì s vìdomím vlastním.
Docházíme ke smyslu obecné prokla-
mace �Já (jsem) Hospodin�, která vìdo-
mí sebe sama, tedy svého já, vztahuje a�
k Bohu. Pøíkaz �Mìj bázeò pøed svým
Bohem� staví tak na skuteènosti, �e Bùh
je ka�dému èlovìku pøítomen v jeho Já.
Proto naopak øíká Tóra: Nenos zá�t� vùèi
svému bratru ve svém srdci, ale varuj
svého bli�ního, abys nenesl jeho høích!
Nezavrhuj syny svého lidu a nechovej
vùèi nim výèitky, chovej ke svému druhu
lásku, je jako ty, já jsem Hospodin!
A netýká se to jenom domorodce. I pøi-
stìhovalec, který by se u vás usadil, vám
buï jako domorodec, a chovej k nìmu
lásku, je jako ty, v�dyt� i vy jste byli pøi-
stìhovalci v zemi Micrajim, já, Hospo-
din, jsem vá� Bùh! 

V podobné situaci byl i praotec Jaakov
na útìku pøed svým bratrem. Utíkal ze
zemì, jejím� po�ehnáním mu po�ehnal je-
jich otec, a nyní ji musil opustit. Obrat, �e
narazil na to místo a pøenocoval tam, pro-
to�e zapadlo slunce, je v Talmudu chápán
jako naléhavost prosby, Jaakov je proto
pokládán za zakladatele veèerní modlitby.
Vize �ebøíku, sahajícího od zemì k nebi,
po nìm� vystupovali a sestupovali Bo�í
andìlé, je tak vykládána jako modlitba
k Bohu, který stál nad ním a øíkal: Já jsem
Hospodin, Bùh Avrahama, tvého otce,
a Bùh Jicchakùv, ta zemì atd.

Ta slova jsou odpovìdí na Jaakovovu
modlitbu. Mù�eme z nich také soudit, �e se
vztahovaly k zemi, zemi jako domovu i za-
slíbení. Bùh ho proto uji�t�uje: Já jsem s te-
bou, ochráním tì v�ude, kamkoli pùjde�,
pøivedu tì nazpìt a neopustím tì� A Jaa-
kov procitl ze svého spánku a pravil: Tedy
je Hospodin na tomto místì a já to nevìdìl!
Zdìsil se a øekl: Jak stra�né je toto místo,
nic jiného ne� dùm Bo�í, to je brána nebes!
(1M 28,11�17) �To místo� (ha-makom),
jím� také nazýváme Hospodina, je od zemì
a� do nebes bránou k Nìmu kdekoli, ale
v�dycky od sebe, a proto se Jaakov zdìsil,
�e si to neuvìdomoval.

Na závìr oddílu Kedo�im se text vrací
k dìdictví zemì, ze které byl Jaakov vypu-
zen. Jeho potomstvo se ji chystalo dobýt, jak
je øeèeno: Já vám ji dám dìdictvím, já, Hos-
podin, vá� Bùh, jen� jsem si vás oddìlil od
národù. V tomto pøípadì dostává pojem �vá�
Bùh� o nìco jiný význam. Bùh nás nevyvedl
z egyptského otroctví na svobodu kvùli nám,
ale aby nás pro sebe oddìlil od národù.
A proto�e si nás pro sebe oddìlil z národù,
máme i my oddìlovat pro své tìlo ryzí ze
smí�eného a svaté ze v�edního pro ducha.
Buïte mi svatí, proto�e já, Hospodin, jsem
svatý, a oddìlil jsem vás pro sebe z národù!
Bùh si oddìlil Izrael z národù pro sebe, a to
je�tì pøed jeho východem z Egypta a darová-
ním Tóry. Také se v�ak uèíme, �e Bùh stvoøil
svìt kvùli Tóøe, ji� daroval Izraeli, a tak stvo-
øil i svìt kvùli Izraeli mezi národy. 

Zaèátkem týdne pøed svátkem Pesach
vrcholí pøípravy na nìj vyklízením chame-
cu z na�eho vlastnictví. Z chleba nám zù-
stane jen maca, s ní� jsme opou�tìli své
domy v Egyptì. Je to ryzí chléb, jen mouka
a voda, upeèený tak rychle, �e nestihne
zkvasit. Po svátku se v�ak s chutí vrátíme
ke kynutému chlebu, který bìhem svátku
pova�ujeme za høích. Podobnì si nás Bùh
oddìlil od národù, ne �e bychom byli lep�í,
ale �e v nás vidí ryzí lidství, které je tøeba
výraznì oddìlit.               EFRAIM K. SIDON
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ZROZENÍ NADÌJE
Bechukotaj (3M 26,3�27,34)
V tomto oddíle èteme Tochecha, hrozivé
kletby, které varují pøed tím, co by se stalo,
pokud by Izrael zradil své bo�í poslání.
Èteme proroctví o dìjinách, které selhaly.
Pokud Izrael nedostojí své duchovní cestì,
praví kletby, prohraje i fyzicky, hospodáø-
sky a politicky. Národ èeká porá�ka a zká-
za, ztratí svou svobodu i zemi, lidé budou
vyhnáni do exilu a budou pronásledováni.
Obvykle èteme tuto pasá� v synagoze jen
polohlasem, tak dìsivì zní. Nicménì
v tomto tónu pasá� nekonèí. Na konci na-
stává naprostá zmìna a èteme jednu z vel-
kých biblických útìch: �Pøesto v�e si je ne-
zprotivím a nebudu si je hnusit, abych je
znièil, a nezru�ím svou smlouvu s nimi,
kdy� budou v zemi svých nepøátel, proto�e
já, Hospodin, jsem jejich Bùh� (3M 26,44). 

Zde se odehrává zrození nadìje: niko-
li nadìje jako snu, pøání, touhy, ale na-
dìje jako pøímo dìjinné formy. Bùh je
spravedlivý. Mù�e trestat, mù�e skrýt
svou tváø, ale dodr�í slovo a splní svùj
slib. Zachrání své dìti, pøivede je domù.

Nadìje je jedním z nejvìt�ích �idov-
ských pøíspìvkù západní civilizaci. Ve sta-
rovìku existovaly tragické kultury, v nich�
si lidé mysleli, �e bohové se o nì v nejlep-
�ím pøípadì nezajímají a v nejhor�ím jed-
nají proti nim. Lidé by se proto mìli spí�e
vyhýbat jejich pozornosti a hnìvu. Lidský
osud je stejnì daný a nelze mu uniknout.
Nejvìt�í autoøi tragédií byli Øekové. Juda-
ismus nevytvoøil �ádné autory typu Sofo-
kla a Aischyla, �ádná dramata jako Anti-
gona èi Oidipus. Biblická hebrej�tina
dokonce nezná slovo, které by znamenalo
tragédie v øeckém smyslu slova. Zná ale
pocit, �e �ivot nedává mnoho dùvodù k na-
dìji. Nacházíme jej v úvodních kapitolách
knihy Kohelet, její� autor vnímá èas cyk-
licky: co bylo, zase bude, historie se odvíjí
ve vìèném opakování, nic se ve skuteènos-
ti nemìní: �To, co bylo, je to, co bude, a co
se stalo, se stane zas, pod tím sluncem není
nic nového� (Kohelet 1,9).

Kohelet je ale v Tanachu vzácným
hlasem. Hebrejská Bible vìt�inou vy-
jadøuje odli�ný názor: v lidských zále�i-
tostech mù�e nastat zmìna. Je nám ur-
èena dlouhá a slo�itá cesta, ale na jejím
konci nastane vykoupení a mesiá�ský
vìk. Judaismus je principiální odmítnutí
tragédie ve jménu nadìje. 

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse 
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.

Bible je citována v pøekladu 
rabína K. E. Sidona.
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Prof. TOMÁ� GLANC (nar. roku 1969 v Pra-
ze) patøí k pøedním èeským rusistùm, znal-
cùm ruské moderní kultury (výtvarného
umìní a literatury), v souèasné dobì také
k cenìným komentátorùm putinovského
re�imu a jeho agrese na Ukrajinì. Vystudo-
val ru�tinu a èe�tinu na FF UK v Praze,
poté tam pùsobil. V letech 2005�2007 byl
øeditelem Èeského centra v Moskvì,
2007�2010 byl vìdeckým pracovníkem na
Univerzitì v Brémách. V letech 2010�2015
pøedná�el jako hostující profesor na Hum-
boldtovì univerzitì v Berlínì a na Univer-
zitì v Basileji, od roku 2015 pùsobí na Uni-
verzitì v Curychu.

K vydání pøipravil a pøelo�il øadu od-
borných publikací, napø. výbor ze spisù
Kazimira Malevièe (Brody 1997); pøed-
ná�ky Romana Jakobsona ze tøicátých let
(Academia, Praha 2005, Moskva 2011);
publikace Videnije russkich avangardov
(Vidìní ruských avantgard, Karolinum,
Praha 1999) a Lexikon ruských avantgard
20. století (Libri, Praha 2005, spoleènì
s Janou Kleòhovou), dále knihu Souostro-
ví Rusko. Ikony postsovìtské kultury (Re-
volver Revue 2011) nebo nìmeckou anto-
logii o ruské recepci dadaismu (2016).
Napsal øadu doslovù, studií a statí, publi-
kovaných v Èesku i v zahranièí. V zahra-
nièí i u nás pøipravuje výstavy ruských
umìlcù: Ruská ruleta (NG Praha), Russia:
Timeless. Bezèasí v souèasném ruském
umìní (DOX, 2019), Poetry and Perfor-
mance. The Eastern European Perspective
(v osmi evropských zemích 2018�2022,
spoleènì se Sabine Hänsgenovou). Nedáv-
no byla v Galerii hlavního mìsta Prahy
otevøena výstava, na které se podílel, vì-
novaná významnému teoretikovi umìní
a kurátorovi Jindøichu Chalupeckému.

Glanc pro ni pøipravil ruskou sekci � èást,
je� pøedstavuje umìlce, s nimi� J. Chalu-
pecký navázal v Rusku kontakt. K vidìní
jsou díla právì z období, kdy se s nimi
Chalupecký pøi svých cestách vídal a v je-
jich ateliérech tyto obrazy mohl vidìt.

Jindøich Chalupecký zaèal jezdit do
Moskvy a Leningradu roku 1965 a ve
svých cestách vytrval a� do druhé polo-
viny sedmdesátých let, tedy i po okupa-
ci Èeskoslovenska. Bylo to obvyklé?
Chalupecký nebyl zdaleka prvním èes-
kým kunsthistorikem v pováleèném So-
vìtském svazu. V Moskvì studovali a stý-
kali se s tamními umìlci a intelektuály
Josef Císaøovský a Du�an Koneèný (ten
se tam i o�enil), pozdìji Jiøí Padrta a Miro-
slav Lamaè. Objevovali tam mimo jiné
tehdy tì�ko dostupné skvosty ruské avant-
gardy, o nich� pak psali v èeskosloven-
ských i zahranièních èasopisech. V rùzné
míøe se i oni znali se souèasnými umìlci. 

Chalupecký zaèal do Moskvy jezdit
v polovinì �edesátých let jako dost vysoce
postavený pøedstavitel bratrského Svazu
èeskoslovenských výtvarných umìlcù, set-
kával se s tamní nomenklaturou minister-

stva kultury i jiných institucí. Po veèerech
nebo po skonèení oficiálního programu se
pak vydával na poèetné a dlouhé náv�tìvy
k pøedstavitelùm souèasného umìní.

Velká èást tamních neoficiálních umìl-
cù byla �idovského pùvodu. Je to shoda
okolností, nebo fakt, �e byli státem han-
dicapováni u� kvùli svému �idovství,
jim �usnadnil� cestu do neoficiálních
struktur?
Øekl bych, �e to jsou dvì linie, mezi kte-
rými neexistuje nìjaký kauzální vztah.

Malíøi, s nimi� se stýkal Chalupecký, od-
mítali být pova�ováni za politické disi-
denty a tím ménì by byli ochotní identifi-
kovat se s �idovským undergroundem,
který samozøejmì také existoval. Trvali na
tom, �e se zabývají souèasným umìním,
literaturou � ten rozdíl mezi kulturním
a politickým nebo lidskoprávním disen-
tem byl v Rusku podstatnì vìt�í ne� u nás.
Pokud se tito umìlci nìjak vztahovali
k ideologii, tak to bylo z hlediska umìlec-
kého.

Máte pravdu, �e mnozí úèastníci tohoto
volného spoleèenství byli �idovského pù-
vodu a znali tím pádem na vlastní kù�i
i nejrùznìj�í projevy sovìtského antisemi-
tismu. Ale nemyslím, �e by sami tehdy
pøikládali váhu tomu, kdo je a není �id.
Dá se øíct, �e dnes je jejich �idovství vìt-
�ím tématem ne� tehdy, proto�e se o nì
zajímají �idovské èasopisy a encyklope-
die, instituce, jako je moskevské �idovské
muzeum a centrum tolerance (financova-
né Romanem Abramovièem), nebo �idov-
�tí sbìratelé, jako je Vjaèeslav Mo�e Kan-
tor, donedávna pøedseda Evropského
�idovského kongresu. Teï odstoupil, pro-
to�e se i na nìj vztahují sankce v souvis-
losti s ruskou válkou proti Ukrajinì.

Ze SSSR v sedmdesátých letech mnozí
�idé nakonec smìli emigrovat do Izrae-

le nebo pøes Izrael
nìkam dál.
To je pravda a nej-
významnìj�í malíø
z okruhu, o nìm� mlu-
víme, který toho vy-
u�il, byl Michail
Grobman. Ten hrál
v �edesátých letech pro
Chalupeckého vý-
znamnou roli. Byl to-
ti� tehdy v Moskvì �
tak jako dodnes v Tel
Avivu � jakýmsi pro-
støedníkem mezi rùz-

nými autory a kruhy. Chalupecký mu byl
velice vdìèný za kontakty, které mu po-
skytoval, a za jeho prùvodcovství po mos-
kevských i leningradských ateliérech.
Grobman odjel do Izraele u� v roce 1971.
A jako jediný �idovství také ve své tvorbì
aktivnì reflektoval. Pokou�el se i v Izraeli
proniknout do místní výtvarné scény, jeho
�ena tam dodnes vydává výborný ruskoja-
zyèný èasopis. A v neposlední øadì s se-
bou vyvezl unikátní sbírku dìl svých kole-
gù. Jsou to vìt�inou práce na papíøe, ale
z jejich raného období od konce padesá-
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Foto: Priscilla Kämpfer.

Michail Grobman: Generalissimo, 1966, litografie 1989.



tých let a z let �edesátých. Kdy� jsem pøi-
pravoval pro Národní galerii výstavu rus-
kých avantgard, která se nakonec neusku-
teènila, byl jedním z dùle�itých zdrojù
právì tento jedineèný Grobmanùv telaviv-
ský archiv. 

Je tento archiv pøístupný? A èasopis,
o nìm� mluvíte, dosud vychází?
Není pøístupný, je to soukromý archiv
v Grobmanovì domì, a je dokonce
nutné nejprve pøemluvit jeho �enu,
aby zaèala jednotlivé slo�ky tahat ze
zaprá�ených polic a otvírat. U� jsme
tím párkrát strávili celé dny. Vá�-
ným zájemcùm kresby ochotnì pùj-
èují a pøed pár lety se v Jeruzalémì
podíleli na pøípravì rozsáhlé výsta-
vy ruské avantgardy.

Èasopis øídí právì Grobmanova
man�elka Irina Vrube¾-Golubkino-
vá. Nejprve redigovala velkoformá-
tové kulturní a literární pøílohy rus-
kojazyèných novin. Kdy� jsem byl
roku 1993 poprvé v Izraeli, pøivezl
jsem do Èeska v krosnì asi 15 kil
tìchto novin, které mi vìnovala pro
pra�skou Slovanskou knihovnu.
Pozdìji zaèala dìlat solidnìj�í èaso-
pis, spí� almanach. Jmenuje se Zer-
kalo (Zrcadlo) a vychází dodnes,
vyti�tìný i pøístupný on-line. Obsa-
huje literaturu, memoáry, texty od
lidí v Izraeli pí�ících rusky. Èásteè-
nì je zamìøený na kulturu Grobma-
novy generace, èásteènì ale i na
souèasnou kulturu v Izraeli a spøíznìný
okruh autorù v Rusku.

Grobman je zajímavý také tím, �e si u�
v �edesátých letech vedl pedanticky deník,
který je nedocenitelným zdrojem informací
i pro rekonstrukci Chalupeckého cest do
Ruska. Má tam záznamy typu: Pøijeli Èe�i.
Lamaè, Chalupecký, pøekladatelka. Dívali
jsme se na práce toho a toho. Chválili to
a to. Vypili jsme tolik a tolik vodky�

Chalupecký mìl s neoficiální kulturou
zku�enost z Èeskoslovenska padesátých
let, kdy Jiøí Koláø a mnozí dal�í umìlci
nemohli ve státních institucích vystavo-
vat ani vydávat své knihy. Ani on sám
nesmìl publikovat a poøádat výstavy.
Jak vypadala situace v SSSR?
Míra a podoba neoficiální existence byla
velmi rùzná. Mezi malíøi, které tam Cha-
lupecký poznal, byli vìzni Gulagu, napøí-
klad Boris Sve�nikov, který sedìl za anti-
sovìtskou propagandu osm let. Nebo
Estonec Ülo Sooster, ten strávil v lágrech

skoro sedm let, ne� pøijel do Moskvy. Tam
se spøátelil s Jurijem Sobolevem, který
v celém tomto spoleèenství hrál dùle�itou
roli i jako zprostøedkovatel informací
o umìleckém dìní v zahranièí. Ale záro-
veò mìl docela solidní postavení: byl �é-
fem umìleckého oddìlení v nakladatelství
Znanije (Vìdìní) a pozdìji i v legendár-
ním èasopise Znanije � sila (Vìdìní je
síla). To mu mimo jiné umo�òovalo nabí-

zet zakázky pøátelùm, pro které byla ilus-
trátorská èinnost dùle�itým zdrojem ob�i-
vy. Patøili mezi nì tøeba Ilja Kabakov,
Vladimir Jankilevskij a Viktor Pivovarov. 

Dodnes potkávám Rusy, kteøí se tøeba
o souèasné umìní vùbec nezajímají, ale
Pivovarov je pro nì notoricky známou
souèástí jejich dìtství a dìtství jejich dìtí,
magického svìta ilustrací poezie i prózy. 

Do jaké míry Jindøich Chalupecký u�
v �edesátých letech rozpoznal kvalitu
dìl tìchto umìlcù? 
Chalupecký neomylnì identifikoval proni-
kavost estetiky i umìleckého my�lení Ilji
Kabakova, fascinoval ho Vladimir Jakov-
lev, malíø, který témìø nevidìl. A mnozí
dal�í. Moc ho nezajímal spoleèný jmeno-
vatel existence mimo oficiální struktury.
Nikdy to nezdùrazòoval a naopak se upínal
k tomu, �e se jejich mo�nosti pùsobení
v Sovìtském svazu i v zahranièí zlep�ují.
Psal tøeba o Lvu Nusbergovi a skupinì
Dvi�enije (Pohyb), která se inspirovala ki-

netismem a kybernetikou a na jedné stranì
byla souèástí neoficiálního umìleckého
prostøedí a potýkala se s podobnými ome-
zeními jako ostatní jeho pøíslu�níci. Ale na
druhé stranì dokázal Nusberg dohodnout
zakázky u Ústøedního výboru Komsomolu
a zaøídit veøejné prezentace technicky so-
fistikovaných instalací. 

Pro Chalupeckého v tom nebyl �ádný
rozpor. Pro nìj bylo nejdùle�itìj�í to, na

co se ptal v moderním umìní obec-
nì: jak odpovídá na výzvy souèas-
ného �ivota a svìta, jak pøekraèuje
samo sebe nìkam smìrem jednak
k �ivotu, jednak k tomu, co nazýval
v rùzných souvislostech transcen-
dencí. Také byl nad�ený, �e tito au-
toøi nejsou v moci ani pod vlivem
trhu, nebot� Chalupecký, aè rozhod-
nì nebyl nad�ený z pováleèných so-
cialistických diktatur, za mnohem
vìt�í nebezpeèí pova�oval západní
diktaturu penìz. Rád pøijímal za-
kázky z mezinárodních èasopisù,
a dokud to �lo, tak poøádal v zá-
padní Evropì výstavy èeskoslo-
venského umìní. Sledoval, znal
a ctil velké osobnosti svìtového
umìní. Ale myslím, �e jeho srdce
takøíkajíc tlouklo pro díla, která
vznikla v urèitém lokálním prostøedí
a vnì komerèních nebo ideologic-
kých zakázek. Proto také umìlce
velmi naléhavì zrazoval od emigra-
ce. Emigraci pova�oval za výraz na-
ivity a hlouposti, tvrdil, �e ani Cha-

gall nevytvoøil v zahranièí nic, co by si
nepøivezl s sebou z Vitebska nebo co by
stálo za øeè� 

V souvislosti s ruskou válkou proti
Ukrajinì èasto komentujete rùzné její
aspekty a souvislosti. Máte informace
o svých pøátelích a kolezích? Na sklon-
ku února jste na svém Facebooku uve-
øejnil dopis od kolegynì, teoretièky
umìní z Moskvy, v nìm� vyjadøuje od-
por k této válce, zmiòuje protiváleènou
petici, kterou v tehdej�í dobì podepsal
pøes milion lidí, a protestní dopis lidí
pracujících v kultuøe. Souèasnì pí�e:
�Chápeme, �e celý civilizovaný svìt teï
nenávidí Rusko, chápeme, �e sankce
jsou jediná cesta, jak zabránit tøetí svì-
tové válce, víme, �e budeme po neurèi-
tou dobu v izolaci. Nevím, zda budeme
moci zùstat v kontaktu pøes e-mail
nebo sociální sítì. Pokud je to poslední
dopis, vìz, �e s tímhle odporným re�i-
mem nesouhlasíme.� 
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Ten dopis si tehdy na Facebooku pøeèetly
stovky lidí a více ne� 500 osob jej sdílelo
dál na svém profilu. Myslím, �e to v tu chví-
li, tøi dny po zaèátku války, byl dùle�itý hlas
ze �smrtelnì chladného pekla�, které Kát�a
uvedla do souvislosti s �horkým peklem�
v Ukrajinì. Napsal jsem jí, jaký má její
osobní manifest velký ohlas. Byla sice ráda,
ale za pár dní mì po�ádala, abych z pøíspìv-

ku smazal její jméno � dostala strach z ná-
sledkù, kterým by mohla být vystavena.

Rusové, kteøí z Ruska neodjeli, vìdí, �e
za �diskreditaci ozbrojených sil� mohou
být vyslýcháni, pokutováni, vìznìni. Proto
jsou zticha, aèkoli by mnohé z nich v �ivotì
nenapadlo podporovat válku Ruska proti
komukoli. A u� urèitì ne proti Ukrajinì,
zemi, kde mají pøátele, pøíbuzné, na kterou
v posledních letech hledìli s obdivem a s ji-
stou závistí jako na vzor. Do Kyjeva se
i emigrovalo, proto�e se tam utvoøily a za-
èaly vzkvétat ostrovy obèanské spoleènos-
ti, o kterých se v souèasném Rusku dalo
i pøed touto válkou leda tak snít. 

Pøed instalací výstavy Svìty Jindøicha
Chalupeckého pøeru�ila GHMP v rámci
bojkotu Ruska po vpádu na Ukrajinu
kontakty s Muzeem souèasného umìní
v Moskvì. Jak se podaøilo ruskou sekci
zachránit, z jakých zdrojù jste èerpal?
Od poèátku jsme mìli vìt�inu zápùjèek
pøislíbenou ze soukromých sbírek èi pøí-
mo od autorù. Z Muzea souèasného umì-
ní v Moskvì jsme chtìli pùjèit asi tøi díla,
a hlavnì jsme doufali, �e nám pomohou
s vyøízením komplikované administrativy.
Z toho se�lo u� pøed zaèátkem války, tak-
�e jsme nepøi�li o tolik. Ale byli jsme kon-
frontováni s otázkou, která bude je�tì
dlouho aktuální: co v�echno z Ruska teï
bojkotovat a podle jakých kritérií. 

A jak tedy k téhle otázce pøistupovat?
Já osobnì si myslím, �e by se mìlo rozli-
�ovat mezi státními strukturami a jednot-
livci. Lidé s ruskými pasy èasto vnímají
vra�dìní nevinných Ukrajincù a celý po-
kus o okupaci velmi podobnì jako my.
Pokud s nimi pøeru�íme styky nebo jimi
budeme pohrdat, projevíme tím jen vlastní
omezenost a nepochopení jejich situace.

Obèanství je jistì nì-
jaký metaforický zá-
vazek a jeho dr�itelé
se nemù�ou divit, �e
jsou teï podezøelí.
Ale bojkotovat nìko-
ho jen za státní pøí-
slu�nost je pro mì ne-
pøípustné. Jiná otázka
jsou státní instituce.
Tady, myslím, je po-
tøeba pøistoupit na to,
�e za války dochází
nutnì k rùzným zjed-
nodu�ením.

Já jsem tøeba mìl
od 28. února uèit spo-
leèný on-line kurz pro

studenty z Curychu a z ¡Tumenì na Sibiøi,
kde se u� nìkolik let rozvíjí ambiciózní
a mezinárodnì orientovaný program na
fakultì humanitních
vìd. Kurz jsme dlouho
pøipravovali, ale o ví-
kendu tìsnì pøed jeho
zaèátkem bylo najed-
nou jasné, �e nìco ta-
kového není mo�né.
Ani bychom se o válce
nemohli zmínit, ani�
bychom studenty vy-
stavili nebezpeèí stíhá-
ní. V Rusku teï bì�nì
za výroky proti válce
�áci udávají uèitele
a uèitelé �áky. 

Myslíte, �e válka po-
vede k vìt�í politizaci
umìní, literatury, ce-
lé kultury?
Jsem o tom pøesvìdèe-
ný. Tato krvavá rána,
která se zatím stává èím dál vìt�í a hlub�í,
se bude hojit dlouho. A nebude mo�né ji
ignorovat ani v oblasti estetické. Nìkteøí
autoøi i kritici si u� teï tento pøedìl nalé-
havì uvìdomují. Jsou pro jakýsi stop stav
kultury. Øíkají, �e se s kulturou vùbec nic
nestane, kdy� na èas zmlkne, aspoò na ve-
øejnosti. A �e není ani mo�né poøádat vý-

stavy a festivaly, kdy� ve vedlej�í zemi
vojáci vlastní zemì vra�dí, bombardují,
znásilòují a rabují. 

Osobnìj�í otázka: pocházíte ze zajímavé
rodiny. Vá� prastrýc Gustav Schorsch,
který byl v necelých 27 letech zavra�dìn
za holokaustu, byl divadelní re�isér. Stej-
nou profesi mìla va�e matka Helena
Glancová, která je také z rodu semilských
Schönfeldù (jako tøeba Pavel Tigrid). Za-
býval jste se nìkdy svou �idovskou rodin-
nou historií? Aje pro vás dùle�itá?
Ano, je. Moje matka se do rodinné genea-
logie pustila pøed více ne� deseti lety
s peèlivostí sobì vlastní, jak sama øíká.
Vybudovala na portálu MyHeritage rodin-
ný strom, v kterém je, myslím, asi dva tisí-
ce osob. Èas od èasu se na základì tohoto
rodokmenu objevují pøíbuzní, o kterých
jsme nemìli tu�ení � v Curychu, Bostonu
nebo Montrealu. Moje babièka a její bratøi
� ji� zmínìný Gustav Schorsch a jejich
star�í bratr Karel, který se pozdìji psal
èesky jako �or� a stal se renomovaným
oèním lékaøem � pøíbuzenství pova�ovali,
aspoò myslím, za nìco zastaralého a ne-
dùle�itého. Byla to generace, která opusti-
la tradièní �idovství a za své pøíbuzné po-
va�ovali spí� Rilkeho, Bergsona,

Mukaøovského nebo
Rudolfa Steinera ne�
nìjaké sestøenice. Tak-
�e moje cesty do Izrae-
le a èetba Sidona, Pa-
vláta, Langera nebo
Lea Baecka nebyly tak
úplnì v duchu rodiny,
v ní� jsem vyrùstal, aè-
koli k nìkterým tex-
tùm jsem mìl cestu
díky domácí knihovnì
hodnì zjednodu�enou.
V roce 1997 jsem pak
pro tehdej�í projekt
Postupimské univerzi-
ty napsal referát a po-
sléze stat� o památníku
v Pinkasovì synagoze
a za honoráø jsem na-
koupil rùzné pøíruèky
o �idovství, abych tro-

chu bojoval se svou neznalostí. Dnes mi
pomáhá dcera, která vystudovala judaisti-
ku, uèí hebrej�tinu a pøekládá souèasnou
izraelskou literaturu. 

ALICE MARXOVÁ

Výstava Svìty Jindøicha Chalupeckého
potrvá v GHMP do 19. èervna.
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Vladimir Jankilevskij: Mu�ská hlava, 1964, olej, døevo, plech, sololit.

Eduard �tejnberg, bez názvu, 1972.
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Jako skvìlý výsledek dlouholeté vytr-
valé snahy zachránit a uvést do pùvod-
ního stavu jednu z dominant Plznì,
Velkou synagogu, byla tato �idovská
památka, která patøí k pìti nejvìt�ím

synagogám na svìtì, 10. dubna slav-
nostnì otevøena a zpøístupnìna. Cel-
kové náklady na rekonstrukci dosáhly
100 milionù korun, majoritní podíl
byl hrazen prostøednictvím dotací Ev-
ropské unie (IROP),
zbylou èást pokryla �i-
dovská obec Plzeò. Pro-
jekènì za revitalizací
stojí Atelier Soukup Opl
�vehla.

Za mimoøádnì poèet-
né úèasti plzeòské ve-
øejnosti, oficiálních
hostù, rabínù, starostù
i èlenù �idovských obcí
v Èeské republice byl
slavnostní program za-
hájen pøenesením svitku
Tóry ze Staré synagogy
pøes Smetanovy sady do
aronu ha-kode� Velké
synagogy, kde potom
v budovì zaplnìné do
posledního místa pro-
mluvili k pøítomným
pøedseda �O Plzeò Jiøí
Löwy, ministr kultury
Èeské republiky Martin
Baxa a fotograf Rado-
van Kodera. Dramaturg
slavnostního veèera skladatel Peter
Györi pro tuto pøíle�itost pøipravil
skladby inspirované �idovskými mod-
litbami, které pøednesl dìtský sbor, se-

stavený ze �ákù místních základních
umìleckých �kol a dìtského sboru
DJKT Kajetán za doprovodu studentù
Konzervatoøe Plzeò pod taktovkou Ji-
øího �trunce. 

Na horních galeriích synagogy byla
souèasnì zpøístupnìna nová stálá ex-
pozice vìnovaná �idovským památ-
kám Plzeòského kraje nazvaná Tady

�ili �idé � soubor fotografií mapují-
cích historii a promìnu �idovských
památek v Plzeòském kraji. Jedná se
o výbìr z tøicetileté dokumentární prá-
ce Radovana Kodery i o archivní foto-
grafie pøestavìných nebo dnes ji� nee-
xistujících synagog a dal�ích objektù.

Znovuotevøení plzeòské Velké sy-
nagogy ukázalo, jak dùle�itá a neza-
stupitelná je existence �idovských

obcí v�ude tam, kde se je podaøilo
udr�et do dne�ních dnù. Muzea a pa-
mátníky, samozøejmì dùle�ité a po-
tøebné, nemohou toti� v mnoha ohle-
dech zastoupit byt� tøeba poèetnì

malou, ale fungující �idovskou obec.
Smìrem dovnitø i vùèi veøejnosti.
Také za to patøí plzeòské kehile a je-
jím pøedstavitelùm podìkování.        jd

ZNOVUOTEVØENÍ
Rekonstrukce plzeòské Velké synagogy dokonèena

Ústøední okam�ik slavnostního shromá�dìní � pøedseda F�O Petr Papou�ek vná�í Tóru do obnovené synagogy. Foto Dmitry Vegelin.

Velká synagoga v leteckém pohledu. Foto archiv.Restaurovaná klenba Velké synagogy. Foto jd. Pøedseda �O v Plzni Jiøí Löwy. Foto jd.



10 VÌSTNÍK 5/2022

Dnes, 6. kvìtna ve tøi hodiny odpoled-
ne se koná pohøeb jedné z nejzajíma-
vìj�ích osobností na�eho mìsta. (�)
Od smrti posledního pra�ského vrchní-
ho rabína, Ezechiela Landaua, dìdeè-
ka zemøelého, jen� byl pohøben pøed 59
lety tého� dne i mìsíce jako nyní jeho
vnuk, nezaujímal zde nikdo slav-
nìj�í pozici ne� 4. kvìtna zesnulý
Mo�e Jisrael Landau. (�) Po-
høební prùvod zahájil chrámový
sbor, zpívající pohnutì �almy. Ná-
sledoval pohøební vùz, ta�ený
ètyømi koòmi v èerné, ozdobený
erbem mìsta a seznamem hod-
ností zesnulého. Tìlo následovali
1. �idov�tí duchovní, Rapoport,
Kämpf a Samuel Freund, v�ichni
ve slavnostním rouchu; 2. mìst-
ská rada se starostou v èele;
3. reprezentace �idovské nábo-
�enské obce, vedená pøedstavený-
mi. (�) Nakonec nedozírný dav
�idù i køest�anù a na sto koèárù.

Tak, slovy pra�ského kores-
pondenta, informoval 31. kvìtna
1852 Allgemeine Zeitung des Ju-
denthums o pohøbu Mo�e Jisraela
Landaua � vzdìlance, èlovìka ve-
øejnì èinného v �idovské komu-
nitì i mimo ni a výjimeèného tis-
kaøe, kterého tehdy v Praze jen
málokdo neznal. Jakkoli dnes ji�
není jeho proslulost tak velká, na-
dále zùstává historicky známou
osobností, je� je nerozluènì spja-
ta s obdobím �idovské emancipace
a posledním rozmachem hebrejského
knihtisku v èeských zemích.

VZDÌLANEC 
Narodil se 26. prosince 1788 v rodinì
Jisraela Landaua (1757�1829), osvícen-
sky orientovaného soukromého uèence
a nakladatele a tøetího syna pra�ského
vrchního rabína Ezechiela Landaua
(1713�1793). Do dìjin vstoupila histo-
rie Jisraelova rozvodu s první �enou,
pùvodem z Polska, kterou údajnì pøí-
li� liberální ovzdu�í v Praze pøimìlo
k rozhodnutí odjet i se dvìma syny od
man�ela zpìt domù. Mo�e Jisrael byl
synem z druhého man�elství jeho otce
se Serel, dcerou nijmegenského rabína

s pra�skými koøeny, Bendeta (Baru-
cha) Duschenese. Jisrael Landau se
nad�enì vìnoval knihtisku a ve spojení
s tiskárnou podnikavé køest�anky Barbo-
ry Elsenwangerové pøipravil koncem
18. století k vydání nìkterá nádhernì
vypravená díla, kterými významnì pod-

poøil poèáteèní úsilí pra�ského �idov-
ského osvícenství. 

Otevøená intelektuální atmosféra
doma i otcovy tiskaøské aktivity zásad-
nì ovlivnily �ivotní smìøování syna.
Mo�e Jisrael získal tradièní �idovské
vzdìlání na pra�ské je�ivì a souèasnì
se jako autodidakt vìnoval studiu svìt-
ských vìd. Vydobyl si povìst mimo-
øádnì vzdìlaného èlovìka, byl znalcem
a milovníkem (nejen) �idovské litera-
tury s jazykovìdnými a básnickými
sklony. Ovládal hebrej�tinu, aramej�ti-
nu a nìmèinu, do které rád pøekládal.
Významný je pøedev�ím jeho pøínos
k hebrejsko-aramejské lexikografii, dì-
jinám hebrejského jazyka a literatury
a výkladùm Písma. 

Svými názory, aktivitami i �ivotem,
je� byly urèovány kladným vztahem
k �idovské tradici a loajálním postojem
vùèi habsburskému státu, byl Landau
èlovìkem stojícím na pomezí mezi ra-
nou umírnìnou a pozdìj�í radikálnìj�í
fází �idovského osvícenství. Jakkoli
nebyl ortodoxním �idem a nelze pøe-
hlédnout obrovskou generaèní promì-
nu pøi pohledu na nìj a jeho slavného
dìda, uchoval si po celý �ivot hlubo-

kou víru a úctu k �idovství, a byl
proto velice aktivní i v �ivotì �i-
dovské komunity. 

Dosáhl skuteènì pozoruhodné
kariéry. Od roku 1816 pùsobil
jako inspektor na pra�ské �idov-
ské hlavní �kole, roku 1823 se
stal tøetím a o jedenáct let pozdìji
prvním pøedstaveným pra�ské �i-
dovské obce. Díky jeho vlivu
byly k pùsobení do Prahy povolá-
ny významné osobnosti tehdej�í
�idovské vìdy: Leopold Zunz,
Michael Sachs, �elomo Jehuda
Lejb Rapoport a Saul Isak
Kämpf. Roku 1835 zalo�il Lan-
dau v Praze první �idovskou dìt-
skou opatrovnu, od poloviny dva-
cátých let 19. století vedl vlastní
tiskárnu a roku 1849 byl jako
první �id zvolen do pra�ského
mìstského zastupitelstva. Mìl
kolem sebe �iroký okruh pøátel
z øad �idù i køest�anù a úzké kon-
takty pìstoval údajnì i s pøedsta-
viteli èeského národního hnutí.
Z ne�idovského prostøedí je zdo-
kumentován napø. jeho pøátelský
vztah s hebrejským cenzorem

a knihovníkem c. k. Univerzitní kni-
hovny Karlem Fischerem, který Lan-
daua velmi aktivnì podporoval. 

Fakt, �e byl Mo�e Jisrael Landau
jedním z nejvzdìlanìj�ích judaistù své
doby a zároveò èlovìkem praktickým
a podnikavým, pøedznamenal jeho ús-
pìch jako tiskaøe. Jeho vzestup na tom-
to poli v�ak v tehdej�í ostré konkurenci
nebyl snadný. Pro své podnikání se
rozhodl v dobì, kdy v Praze ji� více
ne� tøicet let nepùsobil �ádný �idovský
tiskaø a hebrejské knihy zde obèas vy-
dávaly pouze køest�anské tiskárny. Ve
Vídni se v té�e dobì prudce rozvíjela
orientální tiskárna køest�ana Antona
Schmida, usilující o zisk monopolu na
tisk hebrejských knih v celé monarchii. 

MO�E JISRAEL LANDAU 
Pøed 170 lety zemøel významný pra�ský uèenec, tiskaø a vydavatel

Portrét Mo�e Jisraela Landaua z publikace M. I. Landau�s hinterslas-
sene vermischte Schriften, Prag: Brandeis & Senders 1867. 
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TISKÁRNAA SPORY
S ANTONEM SCHMIDEM
Vzhledem k tomu, �e nesmìl být tehdy
v Praze zvy�ován poèet tiskáren, navá-
zal Landau kontakt se Schollovskou tis-
kárnou a stal se jejím spolupracovní-
kem. Ji� kolem roku 1813 zaèíná tato
tiskárna hrát hlavní úlohu v pra�ském
tisku hebrejských knih a její edièní plán
prozrazuje Landauovu promy�lenou vy-
davatelskou koncepci. Dal�í úspì�ný
krok se Landauovi podaøil v prosinci
1823, kdy získal od nejvy��ího zemské-
ho úøadu povolení zalo�it oficiálnì pod
hlavièkou Schollovské tiskárny orien-
tální (hebrejskou) tiskárnu. Roku 1825
ji� se souhlasem Veroniky Schollové,
od ní� odkoupil ve�keré vybavení firmy,
�ádal i o povolení okcidentální tiskárny,
je� by smìla tisknout latinkou i neheb-
rejské knihy. Díky dobré povìsti a tis-
kaøským zku�enostem a navzdory ostré-
mu odporu pra�ských tiskaøù Landau
povolení pro obojí tiskárnu 15. prosince
1825 získal. Roku 1826 tak vznikla
Landau�sche Buchdruckerei se sídlem
v domì è. p. 933 na severní stranì Sta-
romìstského námìstí a od roku 1831 ve
starém kolkovním úøadu v Dlouhé ulici
(è. p. 922).

Vznik orientální tiskárny v Praze
s nevra�ivostí sledoval vídeòský tiskaø
Schmid, který neváhal rozehrát celou
sít� intrik, je� mìly podnikání pra�ského
konkurenta zhatit. Se stí�nostmi zaèal
ji� na jaøe 1824, kdy� se dozvìdìl
o Landauovì plánu vydat nìmecký pøe-
klad Pentateuchu (Breslau 1797�1802)
s vlastními opravami a pøedmluvou. 19.
bøezna 1824 napsal Landauovi dopis,
v nìm� mu pohrozil konexemi ve Vídni
a vyzval jej, aby mu uvedený podnik
pøenechal. �okovaný Landau se v dub-
nu obrátil na prezidenta èeského zem-
ského gubernia a pak i na samotného cí-
saøe. Vylíèil historii sporu a zdùraznil,
�e Schmidovo sna�ení mù�e pro nìj
znamenat velkou finanèní ztrátu i újmu
na dobré povìsti, kterou se sna�í jako
autor a nastupující tiskaø budovat. Obra-
na pøinesla úspìch a z Vídnì pøi�lo po-
volení sporné dílo tisknout.

To byl v�ak jen poèátek nepøíjem-
ností, které musel Landau dlouhodobì
ve vztahu k vídeòskému konkurentovi
øe�it. Zatímco Schmida v jeho úsilí
podporoval tamìj�í hebrejský cenzor,
konvertita Gabriel Berger, po Landau-

ovì boku neochvìjnì stál pra�ský heb-
rejský cenzor, katolík Karl Fischer.
V pra�ském Národním archivu i Ra-
kouském státním archivu se k potýkání
obou tiskaøù (i cenzorù) dodnes docho-
vala øada dokumentù, z nich� vyplývá,
�e Schmid se opakovanì sna�il doká-
zat, �e není v zájmu rakouského státu,
aby hebrejské tiskárny provozovali
�idé, nebot� nejsou schopni správnì
pùsobit na své souvìrce. Podstatou
sporu byl v�ak fakt, �e mu� Landauo-
va formátu, uznávaný v �idovském
prostøedí jako autor a zastávající zde
té� významné veøejné posty, byl pro
Schmida pøíli� velkou konkurencí. 

Jakkoli se pra�ské i vídeòské úøady ke
Schmidovým útokùm stavìly vìt�inou
kriticky, pùsobily Landauovi nemalé
potí�e. Výsti�nì to sám shrnul v roce
1836 v reakci na dal�í z nich: Souhrn
nepøátelských krokù vídeòského tiskaøe
Schmida proti mnì a mému nakladatel-
ství (�) mi dává neklamné znamení, od-

kud mohl vzejít tento nový nevra�ivý
úder. Za dvanáct let na mne závist toho-
to mu�e pøivedla pìtkrát obvinìní a ví-
cekrát to byl hebrejský cenzor Gabriel
Berger, jen� k tomu nabídl svou ruku.
(�) Machinace vídeòského tiskaøe, jen�
se pøed dvanácti lety marnì sna�il uèinit
sporným mnou nabyté knihtiskaøské
právo, cílí nyní alespoò pøíle�itostnì na
naru�ení odbytu mého nakladatelství,
aby mne, stejnì jako kdysi tiskaøe Hras-
chanského a Holzingera ve Vídni, pøive-
dl k zániku a vytvoøil si z hebrejského
knihtisku vlastní monopol.

�IØITEL OSVÌTY
Navzdory pøeká�kám se Landauova
tiskárna stala prosperujícím podnikem
a druhou nejvìt�í pra�skou tiskárnou.

Netiskla pouze hebrejská díla a dùle�i-
tým zdrojem pøíjmù pro ni bylo vydá-
vání nejrùznìj�ích knih v nìmèinì.
Landau dlouho obstarával nejen tisk,
ale i edièní plán své hebrejské tiskárny,
byt� spolupracoval i s jinými vydavateli.
Soustøedil se na publikování hebrej-
ských edic základních pramenù judaismu
(Bible, Mi�na, Talmud) a modlitebních
knih. Díla si peèlivì vybíral a �idovské
nábo�enské texty vydával èasto s pøekla-
dem a komentáøem v nìmèinì (zapisova-
né hebrejským písmem). Jeho edièní
plán zahrnoval i rùzná jazykovìdná díla,
didaktickou literaturu pro mláde� a osví-
censká pojednání. 

Po Landauovì smrti 4. kvìtna 1852
zdìdila tiskárnu jeho man�elka Rivka,
reálnì se v�ak o ni staral dlouholetý fak-
tor �imon Freund. Vdova mu nejprve
pøedala polovinu podniku a v roce 1855
mu za 15 000 zl. a do�ivotní rentu od-
stoupila i druhou polovinu. Freund ale
zemøel ji� v roce 1858 a tiskárnu zatí�e-

nou dluhy zanechal
své man�elce Tereze.
Dìdictví bylo nako-
nec pou�ito na umo-
øení rùzných pohle-
dávek a rozptýleno
ve více rukách. Jak
ukázalo pozùsta-
lostní øízení po Fre-
undovi, ve skladu
Landauovy tiskárny
zbylo 53 360 ne-
prodaných svazkù
v hodnotì 25 000 zl.
�lo o 80 titulù,

z nich� 60 pocházelo ze staré Landauo-
vy tiskárny. To jasnì ukazuje, �e Landau
vydával knihy ve vysokých nákladech,
co� mu umo�òovalo sni�ovat jejich pro-
dejní cenu a uskuteèòovat svùj cíl �íøení
osvìty v �irokých �idovských vrstvách.
Paradoxnì se tak dìlo v pøedveèer doby,
kdy mìl velmi zeslábnout význam heb-
rejského knihtisku. Dìdictví Mo�eho
Jisraela Landaua v�ak pøe�ívá dodnes
a takøka hmatatelnì s ním mohou praco-
vat badatelé nav�tìvující �idovské mu-
zeum v Praze. Landau toti� shromá�dil
za svého �ivota úctyhodnou knihovnu,
její� velký díl se pozdìji stal souèástí
knihovny �idovské nábo�enské obce
v Praze, která dnes tvoøí historické jádro
kni�ní sbírky �idovského muzea v Pra-
ze.                            IVETA CERMANOVÁ

Landauùv signet pou�ívaný v letech 1829�1835: �tít s iniciálami MJL a rozkøíd-
lený orel dr�ící v zobáku tiskaøský válec mezi dvìma rohy hojnosti.
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Vedení Lauderových �kol patøilo k prv-
ním, kdo zareagoval na potøeby ukra-
jinských dìtí, vyhnaných z domova
ruskou agresí. Na-
bídlo pomoc dìtem
z �idovských rodin
a rodin, které jsou
v kontaktu s okru-
hem �ákù a stu-
dentù L�. Díky
spoleènému úsilí
zamìstnancù, peda-
gogù i dìtí se upra-
vila tìlocvièna,
v ní� tak vznikly
dva prostory pro
adaptaèní skupiny:
jeden pro pøed�ko-
láky ve vìku 3�6
let, druhý pro dìti
�kolou povinné ve
vìku 6�10 let. Ko-
munikaci mezi zájemci a �kolou obsta-
rává koordinátorka (jmenuje se Adéla
Mike�ová a studuje ukrajinistiku). Prá-
ci tu na�ly dvì pedago�ky � Ljudmila
Rakovtsi a Oksana Lasko, obì utekly
z Ukrajiny pøed válkou. Ukrajinské
skupiny budou zøejmì fungovat jen do
èervna, kapacita �koly nedostaèuje
k tomu, aby v ní vznikly nové tøídy.

Ètyøiaètyøicetiletá Ljudmila pochází
ze Zakarpatské Ukrajiny, z mukaèev-
ského regionu, kde její pøedci �ijí po
staletí. Dìdeèek (letos by mu bylo sto)
prý vzpomínal na Èechy, jako na �dobrý
národ�. Ljudmila je profesí uèitelka dì-
jepisu a historie je také jejím koníèkem.
V Praze u� pøed válkou studoval na vy-
soké �kole architekturu její dospìlý syn,
útìk do Èeska byl pro ni a její patnácti-
letou dceru tedy logická volba. 

Oksana (46 let) pracovala v Poltavì
jako pedago�ka, v posledních letech pù-
sobila v týmu, který pomáhal dìtem
prostøednictvím psychologických testù
vytipovat �kolu vhodnou pro jejich bu-
doucí profesi. V Praze se ocitla s dcerou
a synem. 19letá dcera studovala pøed
válkou v Charkovì na univerzitì biolo-
gii. Univerzitu kvùli ruským útokùm
museli zavøít, výuka pak byla obnovena
z Poltavy, ale v on-line podobì a této
výuky se teï studentka v Praze úèastní.
Osmiletý syn chodí v L� do ukrajinské
tøídy, tedy vlastnì �k mámì�.

ZLOMKY A PØÍBÌHY
Dìti mohou být ve �kole a v dru�inì od
osmi ráno do ètyø odpoledne, L� jim zdar-

ma poskytuje i obì-
dy. Tìlocvièna je roz-
dìlená na dvì èásti:
v jedné, s tabulí a la-
vicemi ve tøech øa-
dách, vede Oksana
trojtøídku (tedy 1., 2.
a 3. tøídu), ve druhé
probíhá s Ljudmilou
dopoledne pro mlad-
�í dìti mateøské �ko-
ly. Prostor je oddìlen
knihovnami, ale ob-
èas se frekventanti
promísí: tøíletému
Maxovi se do tøídy
zakutálel míè, osmi-
letý Andrej si, kdy�
splnil zadání, odsko-

èil pohrát k mlad�ím kamarádùm. 
Ve �kole se uèí deset dìtí. V pondìlí po

pesachových prázdninách probíraly dìti
násobilku a zlomky, nejmlad�ím paní
uèitelka rozdala listy s pøíklady, které
mají sami, ne� na nì zase pøijde øada, vy-
pracovat. Dále mají za úkol podle obráz-
kù v èasopise (který v ukrajin�tinì vyda-
lo nakladatelství Dráèek) sestavit pøíbìh.
Zdá se, �e v nìm hlavní role hráli král,

princezna a udatný rytíø, bojující se zlým
drakem. Oksana uèí dìti kromì matema-
tiky a ukrajin�tiny také pøírodopis, jen�
se ukrajinsky øekne Ja doslid�uju svit,
tedy Zkoumám svìt. Jen�e svìt, který by
tyhle dìti asi chtìly nejradìji zkoumat, se
nachází stovky kilometrù na východ

a �ijí v nìm jejich otcové, prarodièe, ka-
marádi a bývalí spolu�áci.

IMPROVIZACE
Na svou roli paní uèitelky v trojtøídce se
Oksana samozøejmì nemìla èas pøipravit,
neznala �ádné �know-how�, v�e si pøipra-
vuje v terénu, improvizuje � a jak se zdá,
velmi efektivnì. Jak se Oksanì v Laude-
rových �kolách uèí? Jací jsou její svìøen-
ci, co je na její práci v pøíjemných, pøátel-
ských, nicménì pøece jen polních
podmínkách nejobtí�nìj�í? �Dìti se sa-
mozøejmì chovají jinak, vìdí, �e to, co
pro�ívají, není jejich normální �ivot, úpl-
nì své situaci nerozumìjí, nechápou, proè
jsou tu. A �kolu také berou jako nìco
mimo normál. Nìkteré � takové ty klasic-
ké studijní typy � se opravdu sna�í, ptají
se, hlásí se, jiné se hùøe soustøedí. Uèím je
v ukrajin�tinì, i kdy� doma mo�ná nìkte-
ré mluví rusky. Kromì toho mají i èe�ti-
nu. (Dodejme, �e èe�tinu � �koláky
i pøed�koláky � uèí studentky Lauderova
gymnázia. Ukrajinské dìti také probírají
�idovské tradice a slaví spolu s ostatními
�áky L� �idovské svátky.) 

Na otázku, zda s dìtmi mluví o válce,
Oksana odpovídá: �O válce s dìtmi ne-
mluvím, to ani není tøeba, vìdí o ní.
Sna�ím se s nimi mluvit o budoucnosti
� co by chtìly dìlat, co je zajímá, co se
jim tu líbí a co ne, hledìt do del�í per-
spektivy. Pøitom ale sama o své budouc-
nosti nic nevím, �iju v nejistotì, nemo-
hu nic plánovat, jak jsem byla zvyklá,

ka�dý den je teï
otázka. Tohle za�íva-
jí asi v�ichni, kdo
z Ukrajiny utekli��

ABY NA SEBE 
BYLY HODNÉ
Ljudmila má na sta-
rosti deset svìøencù,
nejmlad�ímu jsou tøi.
S dìtmi hodnì maluje
a øíká, �e z barev nej-
rychleji ubývají �lutá
a modrá, které se ob-
jevují i na obrázcích
velikonoèních vají-
èek. Ty si dìti barvily

doma a teï je ve �kolce kreslí. Hodnì
také vystøihují, zpívají a chodí ven na
procházky. Jako v ka�dé mateøské �kole.
Nìkteré dìti u� umìjí èíst. Chovají se ji-
nak ne� pøed�koláci, které znala pøed vál-
kou? �Myslím, �e jsou spokojené, u� si
zvykly,� odpovídá Ljudmila. �Máme tu

Z barev ubývají nejrychleji modrá a �lutá. Foto am.

MLUVÍM S NIMI O BUDOUCNOSTI
Jak se uèí ukrajinské dìti v Lauderových �kolách

Ljudmila (vlevo) a Oksana v akci. Foto L�.
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dìti i z mìst, která Rusové bombardovali:
z Irpinì, z Charkova, z Odìsy, z Poltavy.
Tyhle dìti mìly �tìstí, �e vèas s matkami
utekly, neza�ily to na vlastní kù�i. Mým
hlavním úkolem je, aby se cítily dobøe.�
Co byl v poèátcích nejvìt�í problém?
�Asi to, �e na nì rodièe, tedy matky, ne-
mìly moc èasu, byly
samy hodnì nervózní
a dìti okøikovaly. Us-
poøádali jsme rodi-
èovskou schùzku a já
jsem tøeba mamin-
kám doporuèila, aby
dìti hodnì objímaly,
aby cítily jejich blíz-
kost. Uèím je, aby na
sebe byly hodné.� Ja-
koby na dùkaz jejích
slov pøibíhá �áèek
a obdaruje uèitelku
rù�ovým úlomkem.
�Vìt�í kluci si hodnì
rádi hrají na válku,
popadnou kousek plechu jako pistoli
a køièí na sebe � Nejsem Rus, nestøílej na
mì, jsem Ukrajinec! To jim nedoká�eme
vymluvit,� krèí Ljudmila rameny.

DUCHEM DOMA� 
Servis pro men�í dìti je mo�ná je�tì slo�i-
tìj�í ne� pro �koláky. Ljudmila zavazuje
tkanièku uplakanému Maxíkovi, pøitom
okøikuje èást chlapcù, kteøí se od pracov-
ního stolu vrhli nejprve do látkového vál-

ce, o který svedou bitvu, a pak vy�plhají
na �ebøiny (vybavení tìlocvièny si prý
v�eobecnì hodnì u�ívají). Dárce rù�ové-
ho kousku �ádá pomoc s pøesunem �idle
a holèièka, která právì plynule pøeèetla

pøíbìh ze slabikáøe, chce za svùj pøednes
pochválit. Také Ljudmila mluví s dìtmi
dùslednì ukrajinsky a za celou tu dobu,
kdy jsem ve tøídì, ani jednou nezvý�í
hlas. Oksana v jednu chvíli vybìhne
z vedlej�í sekce, a sice bez køiku, ale dù-
raznì �ádá, aby se malí zti�ili.

Obì pedago�ky chválí èeskou pomoc,
oceòují ochotu a porozumìní zdej�ích
lidí. A obìma se stýská. Ljudmila mi vy-
práví, �e si slo�itì vyøídila cestu a na veli-
konoèní víkend se rozjela domù, kde má
man�ela v domobranì, bratra, matku
a nemocnou �vagrovou a dal�í tøi rodiny,
které u nich na�ly útoèi�tì. V mobilu mi
uká�e aplikaci, která jejím blízkým na
Ukrajinì hlásí nebezpeèí náletu a spolu
s varováním pøichází pokyn, aby se bì�eli

schovat do krytu. Pøímo u Mukaèeva je
klid, ale v �ir�í oblasti znìjí sirény èasto.
S domovem je teï v neustálém spojení;
v jejím pøípadì to znamená 24 hodin ner-
vozity a strachu.            ALICE MARXOVÁ

K JEDNÉMU ROZSUDKU

(dokonèenie zo str. 3)
Ïalej Rastislav Rogel, spevák skupiny
Juden Mord, v minulosti ob�alovaný
z výtr�níctva a propagácie fa�izmu. Súd
ho oslobodil. Kandidátom za ¼S NS bol
aj ¼ubomír Huïo, kon�pirátor, ktorý opa-
kovane naznaèuje, �e svet je riadený �i-
dovskými bankármi. Spomenút� treba aj
poslanca a zároveò hovorcu ¼S NS Ond-
reja Ïuricu (dnes patrí do Uhríkovej Re-
publiky), ktorý je známy ako frontman
neonacistickej kapely Biely odpor. Ïurica
je v tlaèi opakovane oznaèovaný ako neo-
nacista, média sa v jeho prípade opierajú
o súdne rozhodnutie. Známy je prípad
Rastislava Jakubíka, predsedu západoslo-
venského krajského klubu ¼S NS, ktorý
mal na tele vytetovaný hákový krí�.
K prominentom ¼S NS patrí aj Anton
Gròo odsúdený na peòa�itý trest 5000 eur
za to, �e verejne pozdravom �Na strá�!�
prejavil sympatie k ideológii ¾udáckeho
re�imu a k Hlinkovej garde. Podobný je
aj prípad poslanca ¼S NS Stanislava Mi-
zíka, ktorý sa na sociálnej sieti rozhorèil,
preto�e medzi osobami, ktoré prezident
Andrej Kiska ocenil, sa ocitli aj �idia. Ci-
táciu si zasluhuje aj ukrièaný poslanec
Milan Mazurek, ktorý na internete spo-
chybnil kritiku nacizmu tvrdením, �e
�o Hitlerovi sa uèia samé klamstvá (...)
celá história je prekrútená Chazarmi�.
Tlaè priniesla informáciu o okresnom
predsedovi ¼S NS v Ru�omberku Micha-
lovi Buchtovi, ktorý v októbri minulého
roka uzavrel dohodu o vine a treste za
svoj obchod s extrémistickým materiá-
lom. Ponúkal okrem iného aj Hitlerove
spisy a politický program NSDAP. Vyvia-
zol s trojroèným podmieneèným trestom
a finanènou pokutou. A dalo by sa pokra-
èovat� ïalej Verejne sa prejavujúcich neo-
nacistov je e�te mnoho iných... 

Èo dodat� na záver? Snáï len to, �e ko-
mentáre a stanoviská mnohých organizácií
k rozsudku sú kritické a �e nikdo neberie
vá�ne optimistickú mo�nost� zmeny posto-
ja Kotlebu a neonacistov v jeho okolí. Túto
zvlá�tnu formu optimizmu pocit�uje výluè-
ne príslu�ný senát Najvy��ieho súdu SR,
ktorý vynesením rozsudku nad Kotlebom
spochybòuje deklarované tvrdenie o od-
hodlaní viest� boj s extrémizmom a antise-
mitizmom na Slovensku. 

Na ilustráciu pripájame (na str. 2) vy-
hlásenie �idovskej humanitnej organizá-
cie B´nai B´rith Tolerancia venované
rozsudku nad M. Kotlebom.

Sousedské hry: �kolák a pøed�kolák. Foto am.

Ukrajinská trojtøídka: star�í poèítají, mlad�í malují, nìkdo se soustøedí lépe, jiný hùø. Foto L�.
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Veèeøe se chýlila ke konci, za chvilku na-
dejde èas pøípitkù, projevù, opìtovných
gratulací vítìzi. Na ubruse bylo pár skvrn
od vína i kapek vosku ze svíèek. Èí�níci
stáli pøipraveni vymìòovat talíøe a pøíbo-
ry, jejich pa�e hbitì jako seknutím �avlí
slétaly na stùl a zase se zvedaly, ale celá
ta geometrie se zaèínala ponìkud rozpa-
dat, obèas se posunek zarazil v rozletu
nebo pøedmìt vyklouzl ze sítì poøádku,
opozdil se, ponechán napospas neteènosti
a rozkladu. Podíval se do talíøe svého
souseda, který hlasitì vykládal nìco zá-
bavného, napùl k nìmu otoèený zády,
a pozoroval tuk, který na talíøi ztuhl. Je�tì
pøed chvílí byla ta omáèka dobrá. Kdo ví,
kde a kdy zaèíná úpadek, jestli je to nìja-
ký konkrétní bod, pøedìl mezi límeèkem
na�krobeným a propoceným.

Lanzani nedbal jeho laxního odmítnutí
a nalil mu dal�í sklenku. �Tohle je mimo-
øádná freisa z nedaleké oblasti, pár kilo-
metrù od Casale. To, �e jsou francouzská
èervená vína ve svìtì cenìna víc ne� pie-
montská, jen dokazuje, �e v tom neumí-
me chodit, �e ve válèení a v obchodování
jsme poøád je�tì nedouci. Na�tìstí aspoò
v milování...� Serra se zdvoøile usmál
a upøel na nìj své vodnaté oèi, které kdysi
bývaly modré. Musel zrak trochu namá-
hat, aby ho poøádnì vidìl s jeho èernými
lesknoucími se vlasy, velkým nosem dra-
vého ptáka, laènými arogantními ústy. U�
nìjaký èas mu pøipadalo, �e se nedoká�e
zamìøit na jeden pøedmìt, �e zrakem pøes
vìci pøelétne, jako kdyby byly prùhledné,
a �e se mu jeho krátkozraký pohled vytrá-
cí do bezbarvé dálky.

Znovu se na Lanzaniho usmál sklíèenì
omluvným úsmìvem za to, �e ho nedoká-
�e zaostøit a vnímat jeho autoritativní pøí-
tomnost. Bylo mu jasné, �e Lanzaniho
dychtivému, pronikavému zraku jen má-
lokterý detail unikne, i kdy� se zdá, �e se
mu oèi jen smìjí, zastøené vínem nebo
rozjaøené nìjakou anekdotou vyprávìnou
mezi jedním chodem a druhým. Chody
byly úctyhodné a stejnì jako celé to udílení
ceny dùstojnì odpovídaly Lanzaniho po-
hostinnosti. Nebylo snadné sesadit Múzy
z jejich piedestalu. Podniky patøící Lan-
zanimu byly pro toho, kdo znal jen jejich
zkratky, stejnì tajuplné jako osud, a novi-
ny, v nich� vlastnil rozhodující podíly,
klidnì po�kodily pozici nìkterého politi-

ka èi Pánaboha v nìèím srdci, ale cosi
v Lanzanim vzbuzovalo zvlá�tní úctu k li-
dem kladoucím slova vedle sebe na papír,
ne�kodná, a pøesto vlivná. Velkorysá lite-
rární cena, kterou Lanzani zalo�il pro
mladé autory beletrie a kterou udìlovala
porota, proti ní� se nedalo nic namítat,
byla nìco jako velkopanský bak�i�, ale
i milodar zbo�ného mu�e.

Vítìz pøeèetl kapitolu z ocenìného ro-
mánu a teï, jak bylo
zvykem, pøedèítali ostat-
ní na jeho i svou poèest
pár stránek nebo ver�ù ze
své tvorby. Potom se
podle zvyku mìlo osla-
vovat místo, kde se udíle-
ní koná, tedy Lu Monfer-
rato s jeho vzne�enými
tradicemi a s jeho kultu-
rou, a nakonec mìl pøijít
na øadu on, Serra, takzva-
ný èestný host. Poslou-
chal s pøivøenými víèky.
Díval se ven oknem na
vysoké hory pohlcené
tmou, na jejich� vrcholcích zùstal je�tì
zachycený sem tam cár soumraku. Ver�e
a prozaické texty, pøedèítané jen pár met-
rù od nìj, k nìmu doléhaly jako �um, dost
dobøe je nerozeznával od rytmického hu-
èení v u�ích, které mu zpùsoboval vysoký
tlak. Nechal se ukolébat tím jednotvár-
ným plynutím a nesledoval støídající se
hlasy a jejich slova. Líbilo se mu, kdy� �i-
vot plynul v pravidelných a nemìnných,
neustále zanikajících rituálech, jako bylo
stravování v penzionu nebo ranní holení.
Zanedlouho bude øada na nìm. Byl takøí-
kajíc èestný host, kterého pøedvedou pøí-
tomným.

Bylo trochu legraèní, �e má být souèás-
tí genia loci tìchto konèin, o nich� ani ne-
vìdìl, jestli je mù�e pova�ovat za své,
i kdy� je miloval do té míry, jak mu bylo
dovoleno toto sloveso èasovat. Ale necítil
se nemístnì, takovému pocitu se u� dáv-
no odnauèil, a dokonce ani nechápal, jak
se nìkdo na tomto svìtì mù�e cítit dobøe
nebo �patnì. Popelník po jeho levici, do
nìho� obèas nìjaká ruka odklepla cigare-
tu, nebyl ani na správném, ani na �patném
místì, byl prostì tady, po jeho levici.

�Kdy vy pí�ete? Myslím, kdy pí�ete
doopravdy?� Lanzaniho zvìdavost mu

pøipadala nevhodná, jako kdyby se ho ze-
ptal, v kterou dobu a v jaké poloze je zvy-
klý se milovat, ale vycítil z té otázky
uznání, témìø úctu, touhu poznat taje èin-
nosti, která Lanzanimu musela pøipadat
záhadná, kde�to jemu odjak�iva pøipada-
la jednotvárná nebo nanejvý� tak tesknì
náhodná. �Doopravdy opravdu nikdy.�
Lanzani se hluènì zasmál a poplácal ho
po zádech. �Vy jste vá�nì èíslo, líbíte se
mi, pravý spisovatel, to se hned pozná.�
At� doopravdy, nebo ne, kolik let u� ne-
psal? Pocítil závrat� z bezedného údolí,
nad ním� se zvedala vesnice jako drak ve
vìtru, lehounce jako její jméno, a tak aby

si v té temné prázdnotì,
co mìl v sobì, zjednal
poøádek, procházel si
v duchu dopodrobna za-
øízení pokoje, který
v penzionu obýval: po-
stel, umyvadlo, dvì tøi
knihovnièky, køeslo ved-
le stolu, vì�ák, fotografie
rodièù, de�tník opøený
v koutì. Pomy�lení na
de�tník ho uklidnilo, dr-
�et v ruce zahnutou,
hladkou a pevnou ruko-
jet� mu dávalo pocit bez-
peèí.

V té místnosti bylo v�echno, co mu
zbylo. Ostatní vìci... U� si ani nedovedl
pøedstavit, �e míval i jiné vìci, spoustu ji-
ných vìcí, ani nemyslel na to, jak o nì
pøi�el. Pamatoval se na ten krásný dùm se
zahradou a stinnou verandou, to ano, kou-
sek za jedním moldavským mìsteèkem,
kam jeho otec pøestìhoval továrnu na klo-
bouky. Matka si na lehátku v zahradì èet-
la nìmecké knihy, otec, kdy� se veèer
vracel domù, mu vyprávìl o Itálii, kterou
opustili a na ni� si on moc nepamatoval,
o èervených vì�ích v Asti a kopcích
Monferrata, o tom kusu zemì, který od-
dìluje údolí øeky Tanaro od Pádské ní�i-
ny. Z prvních let si vybavoval pøedev�ím
jednu rumunskou selku, která je v létì
obsluhovala na zahradì bosá, její statnou
snìdou �íji, záda, která jí v�dycky trochu
povylezla z halenky, kdy� se pøedklonila,
aby polo�ila talíø na stùl.

To, co nastalo potom, se na nì chaotic-
ky hrnulo: návrat do Itálie, kdy� vypukla
válka, nesnadný rozjezd podniku, v nìm�
jako mladièký pøevzal vedení po pøedèas-
nì zestárlém otci, rasové zákony, bankrot,
dal�í válka, útìk, �lutá hvìzda, rodièe,
otec zemøel doma v posteli a matka se nì-
kde rozplynula v popra�ek popele pøi vy-
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hlazování. Znovu v Itálii, �ivot �el dál,
mnoho let strávených ve velkých �edi-
vých budovách papírováním, psaním na
stroji a razítkováním, a� se nakonec uchý-
lil do toho penzionu v Lu Monferratu, do
míst, o nich� u� pøesnì nevìdìl, jestli si
na nì pamatuje z dob, ne� odsud jako dítì
odjel, nebo jestli je zná z vyprávìní. Sku-
teènì napsal pár kní�ek, a� v pozdním
vìku, ale zøejmì docela obstojných, které
mìly pøed pár lety skromný, av�ak ne-
sporný ohlas � mo�ná proto, øíkal si, �e to
jsou �idovské pøíbìhy, po válce mìly as-
poò minimální úspìch zaruèený.

Lanzani vedle nìho vykládal o vý-
znamných veèeøích a rùzných cestách,
obèas se familiárnì vytasil se jmény, kte-
rá Serra znal mlhavì z titulních stránek
novin. Profesor Ribaudo, milovník regio-
nální historie, pøipomnìl sestru Angelu
Valesovou, první misionáøku v Ohòové
zemi, která se narodila v Lu Monferratu,
a kdy� Serra vstal, aby pøedèítal, myslel
s nostalgií na cizí lesy a øeky, na temnì
zelený stín vysokých stromù ubíhající
spolu s kánoemi. Jeho povídka vyprávìla
o èlovìku, který jako mladièký dìlal do-
zorce v lágru na jednom jadranském ost-
rovì a který se na ten ostrov vrátí po tøice-
ti letech se �enou mnohem mlad�í ne� on,
s ní� se nedávno o�enil. Byly v ní pro-
cházky, cikády, je�tìrky míhající se mezi
kameny v místech, kde ten mu� býval
pøed tøiceti lety muèitelem, zestárlá tváø
venkovanky, hrùza a kouzlo léta, syrová
erotická scéna mezi novoman�eli, která
mu pøi èetbì pùsobila lehké rozpaky, ne-
bot� si uvìdomil, �e jde o vìci, které sám
vlastnì neza�il.

Potlesk byl upøímný a Serra se s leh-
kým ostychem cítil polichocenì. �Ú�as-
né, velkolepé!� høímal Lanzani. �Je tako-
vá �koda, �e vás zná jen málo lidí. S tím
se musí za ka�dou cenu nìco udìlat. Ale
kdy� jste u� léta zalezlý tady... Je to sice
nádherné, poklidné místo, docela vám zá-
vidím, ale pøece jenom... Chce to veèer
v Øímì, nebo je�tì lépe v Paøí�i, vím, na
koho se obrátit.� Tváøe stolovníkù byly
brunátné i pobledlé. Lehký vánek proudí-
cí oknem rozhoupal lampy a obèas se
pøes dekolty mihl stín, který na okam�ik
zvýraznil tmavé linie na svì�í pìstìné
pleti. �To by bylo hezké, opravdu, u� je to
tolik let, co... Ale bohu�el to nepùjde,
kvùli té noze,� a Serra se z legrace plácl
holí, �je pro mì tì�ké cestovat, nastoupit
do vlaku...�

Lanzani se s pokorou zadíval na hùl
a vybavili se mu králové pastýøi, o nich�

nìkde èetl. �Kdepak vlakem, bez obav,
pochopitelnì letadlem, mým vlastním.
Po�lu pro vás.� Serra si vzpomnìl na sta-
rou vì� v Lu, co se tyèí jako sto�ár nad
vesnicí, a na ptáky, které vpodveèer tak
rád pozoroval, jak ve svùj stanovený èas
poletují kolem té vì�e nebo se vznesou
do vý�e, spustí se støemhlav dolù a zmizí
na potemnìlém nebi. Nevìdìl proè, ale
cítil se tak trochu doma. �Dìkuji, jste moc
hodný, opravdu,� odpovìdìl, ale hned si
uvìdomil, �e mu hlas zní nepatøiènì lho-
stejnì, �ov�em i letadlem je to pro mì tì�-
ké, v�dyt� víte, schùdky, pøestupování,
opravdu nemá smysl...�

�To pøece nejde,� vínem rozpálený
Lanzani pra�til pìstí do stolu, nebyl zvy-
klý klopýtat o takové nicotné pøeká�ky,
�nìjaký zpùsob se najít musí, staèí chtít,
je zloèin, �e ta va�e kniha... S vámi je ale
tì�ké poøízení, co byste rád, sánì, balon,
vrtulník?� Chichotání sousedù bylo Ser-
rovi nepøíjemné, ale kdy� uvidìl Lanzani-
ho lesklou brunátnou tváø záøící spokoje-
ností nad tím, �e má hlavní slovo,
pøipadalo mu, �e se jeho �iroká ústa témìø
bolestnì zkøivila. �Vrtulník by byl vyni-
kající,� odpovìdìl hlasem plným elánu,
jaký jen ze sebe dokázal vyloudit, �ale
pøedstavte si, co by øekla majitelka penzi-
onu na ten kravál... Kdybyste ji znal, víte,
z té �eny jde hrùza...�

�Znám ten typ, ka�dý smrtelník v �ivo-
tì nìjakou za�il, a kdyby jenom jednu...
No dobøe, uvidíme. Ale teï se na to rad�i
prospíme.� Lanzani váhal, vypadal nejis-
tì, jako kdyby se nemohl odhodlat. �Máte
rád písnì Gina Paoliho?� zeptal se neèe-
kanì. �Neznám je, ale sly�el jsem, �e jsou
moc pìkné,� odpovìdìl Serra s vlídnou
lhostejností, s ní� hledìl na svìt. �Daruju
vám je, dám vám je poslat. Jsou fantastic-
ké, uvidíte.� �O tom nepochybuju, díky,
poslechnu si je rád.� �Ale máte vùbec CD
pøehrávaè, nebo aspoò gramofon?� zepta-
la se dívka, která pøi�la s Lanzanim. �To
bohu�el ne,� odpovìdìl smíølivì, �ale to
nevadí, mù�u si ho pùjèit.�

Lanzani se mu podíval do oèí, pak vstal
a podal mu ruku. �Je�tì jednou dìkuju, �e
jste pøi�el, doufám, �e se zase uvidíme,
a kdybych vám mohl nìjak pomoct...�
Serra mu ruku stiskl a na okam�ik ho pøe-
padl nejasný, dosud neznámý pocit viny.
Rozhlédl se kolem sebe. �Nechtìl byste
svézt? Já bych vás vzal,� zeptal se ho je-
den z básníkù, jeho� ver�e pøedtím po-
slouchal. �To bych rád, ale neobtì�ujte
se, mù�u po�ádat i jeho, víte koho...�
a holí ukázal na vzdalujícího se Lanzani-

ho, podrá�dìný, �e si zrovna teï nemù�e
vzpomenout na jeho jméno. �Ale ne, to je
zbyteèné, mám to pøi cestì, pojïte.�

Serra namáhavì nasedl do auta a o pùl
hodiny pozdìji z nìho s je�tì vìt�í námahou
vystoupil. Penzion byl temný a tichý, jenom
v recepci svítilo svìtlo. �Pìkný veèer, viï-
te?� �Krásný, pøekrásný.� Slu�elo se øíct
i nìco o básních onoho laskavého mu�e,
který ho pøivezl, a tak hledal správné vìty.
To málo, co se mu z nich podaøilo pochopit,
mu pøipadalo banální a zbytek nesrozumi-
telný. �Va�e básnì se mi moc líbily, jsou ta-
kové, jak bych to øekl, hutné... Ale bohu�el,
jsem u� starý a poslední léta moc neètu, ne-
sleduju literární trendy, nové proudy... Kdy-
byste mi svou kní�ku poslal, pøeèetl bych si
ji s velkým zájmem, nìkteré va�e obrazy
mì zaujaly, jsou velmi silné, neotøepané...�

Auto odjelo a Serra po nìkolika poku-
sech zasunul klíè do domovního zámku
a vstoupil. Ano, budou to nìjaké nové li-
terární trendy... Ale i ty pominou, øíkal si
pro sebe, kdy� pomalu stoupal po scho-
dech.

Claudio Magris, narozený v Terstu v roce
1939, není èeským ètenáøùm neznámý � do
èe�tiny u� bylo pøelo�eno víc ne� deset jeho
knih, románù, souborù povídek a esejù.
Èasto je ostatnì nesnadné �ánr k Magriso-
vým textùm jednoznaènì pøiøadit, mnohdy
oscilují mezi prózou a esejem a nìkteøí lite-
rární historici ho oznaèili za autora postmo-
derního. Spí�e by se ale mo�ná mìlo mluvit
o autoru poststøedoevropském, natolik je
jeho dílo urèeno a poznamenáno pozorností,
kterou vìnuje mizejícímu kulturnímu odka-
zu té støední Evropy, která existovala v hra-
nicích rakouské a pozdìji rakousko-uherské
øí�e a kam patøila spolu s Terstem i èást se-
verní Itálie. Knihy Dunaj. �ivotopis øeky,
Habsburský mýtus v moderní rakouské lite-
ratuøe nebo Daleko odkud. Joseph Roth
a východo�idovská tradice (vydalo nakl. Se-
fer) patøí dnes k základním textùm vìnova-
ným fenoménu støední Evropy. 

Magris ale napsal také knihy, ve kterých je
jeho støedoevropské zaujetí jako spodní proud
sice také pøítomno, ale je� jsou pøedev�ím vy-
právìním o komplikované pomíjivosti �ivota
i svìta. Mezi nì patøí i kniha Zakøivený èas
v Krem�i, ve které se nachází i povídka Lite-
rární cena, kterou jste si právì pøeèetli.

Claudio Magris: Zakøivený èas v Krem�i.
Pìt povídek. Z ital�tiny pøelo�ila Kateøina
Vin�ová, vydalo nakladatelství Academia
v roce 2022, 98 stran, pevná vazba. Doporu-
èená cena 225 Kè.
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V chrudimském regionálním muzeu
probíhá a� do konce èervna výstava
pøedstavující výsledky dlouholetého vý-
zkumu pracovníkù �idovského muzea
v Praze na pùdách èeských a morav-
ských synagog. Na výstavì si lze koupit
katalog, jen� obstojí jako samostatná
publikace a dùkladnì
zprostøedkovává temati-
ku a její �ir�í kontext.
Fundovaný a ètivý text,
v nìm� se nacházejí li-
terární ukázky a do-
provází ho øada foto-
grafií, napsala hebraist-
ka a lingvistka Lenka
Ulièná. (V následují-
cím èlánku z jejího tex-
tu èerpáme.)

Katalog sleduje význam a smysl geni-
zy. Tento pojem oznaèuje místo, kam
�idé odkládají hlavnì po�kozené èi ji-
nak ji� nepou�itelné texty a textilie ob-
sahující Bo�í jméno èi takové, které se
v blízkosti posvátných textù ocitly nebo
jsou spjaty s rituálním významem. Ge-
nizu lze také chápat jako sám soubor
odlo�ených pøedmìtù. (A jak vysvìtluje
autorka, talmudická literatura vnímá ge-
nizu jako samotný úkon odlo�ení èi zá-
chrany.) Typickým prostorem pro geni-
zu �idovských obcí byly a jsou právì
pùdy synagog. Zvlá�tní
opatøení mají v Izraeli,
kde se pøedmìty k odlo-
�ení dávají do speciál-
ních kontejnerù, ozna-
èených �genizat kode��.

Kromì pùdních geniz
existují i �genizy vìè-
né�, kdy se posvátné
pøedmìty � a to ty nej-
cennìj�í, tedy svitky
z Tóry � ukládají do
zemì, ideálnì na høbi-
tov do blízkosti hrobu
významného uèence. 

L. Ulièná zmiòuje ri-
tuální pohøbení ponièe-
ných svitkù na Starém
�idovském høbitovì ro-
ku 1921 (po proti�idovských bouøích
v Praze v listopadu 1920). Do katalogu
zaøadila ukázku z reportá�e Eduarda
Basse, jen� tento �pohøeb� v blízkosti
hrobu rabína Löwa zachytil. 

SVITKY, SIDURY, CIDÁKLY
Co v�echno kromì ponièených èi ji� ne-
pou�itelných posvátných svitkù Tóry se
do geniz ukládalo? A èím jsou nalezené
(a nyní v Chrudimi vystavené) pøedmì-
ty, pocházející z 18. a 19. století, z nich�
èasto zbývají jen útr�ky, úlomky a cáry,

zajímavé? 
V genizách se ocitaly

i svitky miniaturní, je�
se vkládají do mezuz
a do schránek modliteb-
ních øemínkù (tfilin),
stejnì tak jako samotné
modlitební øemínky.
Dávaly se tam i ponièe-
né modlitební knihy,
staré liturgické kalendá-

øe, pozvánky na bohoslu�by o Vysokých
svátcích s poøadím modliteb, staré pesa-
chové hagady a omerové kalendáøe (za-
znamenávající období mezi Pesachem
a �avuot). Z textilií to byly zbytky ci-
dáklù (slavnostních vest s modlitebními
tøásnìmi, cicit), talitù (textilií s cicit no-
�ených pod odìvem), sáèkù na modli-
tební øemínky a vy�ívaných povijanù,
do nich� se zavinovali chlapci pøi obøíz-
ce a poté se tìmito pruhy látky svazova-
ly svitky Tóry. Dále se v genizách na�ly
svazky vrbových proutkù, je� se pou�í-
vají pøi bohoslu�bì o Sukot, èi purimo-

vá maska, støepy ze sva-
tebního talíøe, zbytky
obøízkové zástìry a dal-
�í pøedmìty.

Jak autorka uvádí, ge-
niza je zrcadlem �idov-
ského liturgického roku
s jeho svátky i zrcadlem
lidských �ivotù a jejich
nejvýznamnìj�ích udá-
lostí, a to v�e v neokáza-
lém provedení odlo�e-
ných vìcí. Nìkteré
fragmenty doká�ou vrh-
nout �civilní� svìtlo na
události, zdokumentova-
né dosud jen z oficiál-
ních údajù. Napøíklad je
známo, �e døíve ne� �i-

dov�tí snoubenci mohli uzavøít sòatek,
museli podle naøízení císaøského dekretu
z roku 1810 slo�it zkou�ku z �idovské eti-
ky, a to podle nìmecky psané suchopárné
uèebnice H. Homberga Bne Zion. V geni-

ze hole�ovské synagogy byl nalezen
útr�ek rukopisných poznámek v jidi�dojè,
jen� má podobu otázek, které mohli mla-
dí lidé u zkou�ky oèekávat, a jednodu�e
podaných odpovìdí. Uèili se tedy spí�e
podle tohoto materiálu ne� podle origi-
nální knihy. Strohost úøedních dokumen-
tù, které se v genize také nacházejí, pak
doká�ou zlid�tit rùzné vpisky. 

POCIT SOUNÁLE�ITOSTI
L. Ulièná pí�e, �e odkládání vyslou�ilých
pøedmìtù do spoleèné genizy mohlo té�
posilovat pocit sounále�itosti s komuni-
tou (stejnì jako dávání darù synagoze):
�Postavení na spoleèenském �ebøíèku je
navíc v genize smazáno, v genize panuje
naprostá rovnost. Na jedné hromadì zde
le�í nákladné zdobené rukopisy vedle
levných tiskù z bì�né produkce, synago-

gální opona èi vzácná a drahá krajka ved-
le prostého plátìného povijanu, zdobené-
ho podomácku provedenou vý�ivkou,
anebo modlitební øemínky èlenù obce
bez ohledu na jejich spoleèenské posta-
vení èi roli v komunitì.� 

Katalog zahrnuje i vìci, které pracovní-
ci �MP sice na�li v genizách, ale jejich
smyslem si nejsou zcela jisti. Jedná se
pøedev�ím o pou�itou obuv rùzného typu,
je� mohla mít ochrannou moc. A nelze
opomenout je�tì jeden zajímavý �pøed-
mìt�: legendárního Golema, jeho� o�ivo-
val �ém, tedy Bo�í jméno, a dle známého
pøíbìhu byl nakonec ulo�en na pùdu Sta-
ronové synagogy � tedy do genizy.    (am)

112stránkový bohatì ilustrovaný katalog
Tajemství pùdy. Poznejte výjimeèné nálezy
z èeských a moravských synagog vydalo
�idovské muzeum v Praze roku 2022. Lze
si jej za 100 Kè koupit na výstavì v Regi-
onálním muzeu v Chrudimi; je mo�né si
ho té� objednat po�tou na kontaktech 469
620 330, e-mail: info@muzeumcr.cz, buj-
nochova@muzeumcr.cz. Pøi zaslání je
k cenì pøipoèítáno po�tovné.
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Hole�ov: Purimová maska z 19. století.

Lu�e: Liturgický kalendáø z roku 1788.



Kdy� se pøed více ne� tøiceti lety pokláda-
ly v rychlém sledu totalitní re�imy výcho-
doevropských sovìtských satelitù, co� do
znaèné míry umo�nily politické zmìny
v SSSR samotném, zdálo se, �e se disi-
denti, pùsobící ve sféøe Moskvou kon-
trolované Evropy, pøesunou èásteènì
do politiky jako takové,
a zejména pak do uèebnic
dìjepisu, pøípadnì i litera-
tury. To se do jisté míry
i stalo, opìt v rùzné míøe
zejména v bývalých sateli-
tech. Bìhem tìch více ne�
tøiceti let se pak obèas mì-
nilo hodnocení disentu
i jeho vlivu na znovuzave-
dení demokracie, svobod-
ného �ivota a lidských
práv ve støední a východní
Evropì. A tak jsme se do-
zvìdìli, �e disidenti vlast-
nì nic moc neovlivnili, jejich hlavní moti-
vace spoèívala v potøebì uspokojit za
ka�dou cenu vlastní ego a zatímco vìt�ina
�ila celkem �t�astnì svoje v�ední �ivoty,
disidenti jí to svým zpùsobem kazili. Ko-
munistický re�im se rozpadl sám od sebe,
v�ude je nìco, a ne v�echno bylo v�dy tak
�patné, jak se to démonizuje. Zatím se ten-
to pohled úplnì neprosadil, pøesto�e na-
pøíklad v Èesku se k takovému typu revi-
zionismu propracovali mimo jiné i bývalý
dvojnásobný prezident Václav Klaus nebo
historik a emeritní dìkan (2018�2022) Fi-
lozofické fakulty Karlovy univerzity Mi-
chal Pullmann.

NAPRAVENÝ KURZ
V samotném bývalém Sovìtském svazu,
s výjimkou pobaltských státù a do jisté
míry i Ukrajiny, se ale vývoj ubíral jinými
cestami. Vzpomínky na jistoty a klidný
osobní �ivot za Stalina, Chru�èova, Bre�-
nìva a dal�ích strùjcù beztøídní spoleènos-
ti si zøejmì uchoval pro nej�ir�í masy i na-
dále velkou pøita�livost. A tak po nìkolika
letech stanul v èele Spoleèenství nezávis-
lých státù, kterému se obvykle zkrácenì
øíká Rusko, bývalý pøíslu�ník sovìtské taj-
né slu�by KGB Vladimir Vladimiroviè
Putin, který vymknutou osu dìjin postup-
nì vrátil do správného kurzu. Dnes, kdy se
ukázalo, �e Putin je rovnì� vojevùdce,
ochotný prosazovat ohnìm i meèem �tìstí
celých národù, se pochopitelnì o nìjaké

demokracii a obèanské svobodì v Rusku
mluvit nedá. Ale dá se � dokonce i veøejnì
� pouva�ovat nad tím, �e v SSSR se vlast-
nì lidem �ilo dobøe, zejména proto, �e
mìli perspektivu smysluplné budoucnosti.
To, �e miliony vìzòù zahynuly v táborech
Gulagu nebo s kulkou v týle v celách Lub-

janky, na vìci nic nemìní,
ostatnì je to z velké èásti
nepøátelská propaganda
a jak bylo øeèeno, nejvìt�í
tragédií konce 20. století
byl rozpad Sovìtského
svazu. Brány vìznic se do-
�iroka otvírají pro ka�dé-
ho, kdo by chtìl lidská prá-
va a svobodu pøesvìdèení
plést do øízení vìcí veøej-
ných. Takový neopatrný
èlovìk ani neví, �e se sám
odsuzuje k tomu, co nevy-
hnutelnì potkalo jemu po-

dobné � do zástupu tìch, kdo �kodí své
vlasti, mezi disidenty. Vlast se s ním
ov�em podle toho také vypoøádá.

HISTORIE A SOUÈASNOST
Disidentù bylo v Rusku a v celém SSSR
nemálo a zaslou�í si na�i úctu a podporu,
proto�e na rozdíl od revizionistù víme, �e
�ijeme-li dnes v té stále se zmen�ující svo-
bodné èásti svìta, jsme za to zavázáni také
jim. Stejnì tak jako Ukrajincùm, kteøí bo-
jují tam, kde my jsme v roce 1968 ani ne-
vystøelili.

Proto je dobré a u�iteèné, �e nakladatel-
ství Pulchra vydalo vzpomínky Alexandra
Podrabinka Sovìt�tí disidenti, knihu, která
mapuje pomìry v Sovìtském svazu sedm-
desátých a osmdesátých let 20. století
a popisuje v�eobecné potlaèování práv so-
vìtských obèanù a zneu�ívání moci k roz-
manitým zpùsobùm likvidace osob k re�i-
mu nekonformním. Autor, moskevský
rodák (1953), napsal i knihu Trestní medi-
cína, pojednávající o mnoha konkrétních
pøípadech nelidského zneu�ívání psychi-
atrie proti politickým vìzòùm sovìtského
re�imu. Pí�e o vyhnanství i o Gulagu, je�
obojí absolvoval. A pí�e také o mnohých
detailech ka�dodenního �ivota, který, na
rozdíl od pohledu revizionistù, chápe pøe-
dev�ím jako prostor pro svobodu a pøíle�i-
tost, jak se dobrat pravdy. V tomto ohledu
je charakteristická u� úvodní krátká kapi-
tola Dìtství.

DÌTSTVÍ
�ili jsme ve tøech: tatínek, o rok star�í bra-
tr Kiril a já. Maminka nám zemøela na ra-
kovinu �aludku, kdy� jsem chodil do prv-
ní tøídy. Otec ji velice miloval, dr�el se
na�ivu jen kvùli nám. Èasem se bolest uti-
�ila a on se nás nìkdy ptal, zda se nemá
o�enit: s touhle, a pak zase s touhle? My
s bratrem jsme se mraèili, nechápali jsme,
k èemu by nám cizí �enská doma byla,
kdy� je nám dobøe i ve tøech.

Èasto jsme mluvili o politice a hodnì
jsme se pøeli. Rádio Kama vneslo do na-
�ich sporù smysl � z poøadù západních
rozhlasových stanic jsme zaèali dostávat
skuteèné informace. Mnì bylo tøináct,
bratrovi ètrnáct a u� jsme chápali, jaké
lhaní nás obklopuje ve �kole, na ulici
i v kinì. S dìtským zápalem jsme v�echno
politicky provìøovali a nad�enì jsme se
utvrzovali, �e máme pravdu.

O demonstraci, která se konala 5. prosin-
ce 1966 na Pu�kinovì námìstí, jsme se do-
zvìdìli samozøejmì také ze západního roz-
hlasu. Atehdy jsme se také rozhodli, �e tam
pøí�tí rok rozhodnì pùjdeme a zúèastníme
se jí. Pátého prosince 1967 jsme brzy ráno
vyrazili vlakem od nás z Elektrostali do
Moskvy. Byli jsme ètyøi, jel s námi je�tì
Jura, Kirilùv kamarád ze �koly. Problém
byl jen jeden � nevìdìli jsme, v kolik de-
monstrace bude. V rádiu to nehlásili. Z nì-
jakého dùvodu jsme se rozhodli, �e nejro-
zumnìj�í to bude v poledne. Koupili jsme
kvìtiny a pøijeli na Pu�kinovo námìstí. Ne-
uzavíral je policejní kordon, jak jsme oèe-
kávali, ale mno�ství policistù a typických
lidí v civilu nás nenechalo na pochybách �
èekají na demonstranty. Kdy� Jura vidìl, co
se na námìstí dìje, polekal se a ode�el.
�ádní demonstranti tam v�ak nebyli, jen
my. Ustoupit jsme nemohli. Do�li jsme
k pomníku, polo�ili kvìtiny na podstavec,
smekli èapky a chvíli tam mlèky postáli
v oèekávání, �e nás u� u� odtáhnou na
KGB. Opravdu si nás v�imli, ale nikdo nás
nikam neodvedl. Klidnì jsme odtamtud
ode�li. Nijak zvlá�t� jsme se neohlí�eli.
Dech jsme popadli, a� kdy� jsme ujeli nì-
kolik stanic metrem. Veèer jsme se ze zá-
padního rozhlasu dozvìdìli, �e demonstra-
ce probìhla, jen�e se konala v �est veèer.

Bylo mi ètrnáct let a bylo to moje první
vítìzství. Samozøejmì ne nad komunistic-
kou mocí, ale nad sebou samotným, nad
vlastním strachem, nad svou jistotou o ne-
vyhnutelném uvìznìní.

Alexandr Podrabinek: Sovìt�tí disidenti.
Vydalo nakl. Pulchra v r. 2021, 632 stran,
pøelo�ila Petru�ka �ustrová. Cena 449 Kè.
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SOVÌT�TÍ DISIDENTI
Kniha o vyhnanství, gulagu, ale zejména o svobodì
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V kvìtnu 2022 si pøipomínáme 205 let od
narození prùkopníka tovární výroby fosfo-
rových zápalek, zároveò také mecená�e
a humanisty Aarona Mosese Pollaka, rytíøe
z Rudinu. Aaron Moses Pollak se narodil
15. kvìtna 1817 ve V�eradicích na Be-
rounsku, v nepøíli� majetné �idovské rodi-
nì. Po skonèení studia technické chemie
zaèal podnikat. V roce 1836 zalo�il ve
Vídni první továrnu na výrobu zápalek
(tedy o nìkolik let døíve ne� u nás známìj-
�í obchodník Bernard Fürth, zakladatel sir-
kaøské výroby v Su�ici). Od poèátku své
kariéry byl mimoøádnì úspì�ný, jeho fir-
ma mìla záhy obchodní zastoupení
v Konstantinopoli, Smyrnì, Alexandrii
a Káhiøe. Krátce po roce 1848 otevøel po-
boèky v Londýnì, New Yorku, Kalifornii
a v Sydney. V roce 1858 navázal kontakty
s Èínou a o rok pozdìji s Japonskem. Roè-
ní hodnota exportovaného zbo�í èinila pøes
jeden milion zlatých. Pollakovo impérium
se opíralo o tøi hlavní továrny v Praze, Èes-
kých Budìjovicích a ve Vídni. Ve svých
podnicích zamìstnával na 3000 osob, kte-
rým roènì vyplácel souhrnem 400 000 zla-
tých mzdy. Nutno dodat, �e Aaron Pollak
zamìstnával stovky lidí v horských a pod-
horských oblastech Èech, kteøí díky nìmu
mìli pravidelnou ob�ivu a stálý pøíjem.

PODNIKATEL, VYNÁLEZCE, 
MECENÁ�
Mimoøádný podnikatelský úspìch Aarona
Pollaka vycházel z toho, �e pøi výrobì zá-
palek zaèal u�ívat èervený nejedovatý fos-
for, jen� vynalezl Anton Schrötter von
Kristelli (1802�1875), profesor univerzity
ve �týrském Hradci. Pollakovi je pøipiso-
váno nìkolik inovací: Aby zabránil drolení
zápalné hmoty, poprvé pro natírání sirko-
vých hlavièek pou�il barevné laky s obsa-
hem fosforu. Zároveò je mu pøièítán vyná-
lez krabièky se zásuvkou na zápalky a se
zapalovacími plochami po stranách, které
zaèal vyrábìt v roce 1847. Za své zásluhy
byl ocenìn Záslu�ným køí�em s korunou,
Rytíøským køí�em øádu Franti�ka Josefa
a øádem �elezné koruny III. tøídy s náro-
kem na pový�ení do rytíøského stavu. Na
rytíøe Pollaka z Rudinu (Ritter Pollak von
Rudin) byl pový�en 1. února 1869.

Aron Pollak se té� proslavil jako velko-
rysý mecená� a humanista: V Praze podní-
til my�lenku vzdìlávání trestancù. Zalo�il
nadaci pro koupi uèebnic pro nemajetné

�áky pùsobící ve Vídni, v Praze na Smí-
chovì a v Èeských Budìjovicích. Zajistil
finanèní podporu synù z vojenských rodin.
Ve Vídni nechal vybudovat pro 75 nema-
jetných studentù Technické univerzity, bez

rozdílu jejich vyznání, moderní ubytovnu,
její� souèástí byla knihovna se studovnou,
laboratoøe a uèebny. Do své smrti podpo-
roval rodné V�eradice a jejich obyvatele,
�idovské i ne�idovské.
Jeho zásluhou vyuèo-
vali v místní �kole dva
uèitelé (nikoli jeden,
jak bylo obvyklé) a ne-
majetným �ákùm �ko-
ly pøispíval na jejich
vzdìlávání. Pomáhal
i �idovské komunitì.

DARY SYNAGOZE
Synagoze ve V�eradi-
cích, vystavìné v roce
1829 v klasicistním
stylu, vìnoval dvì sy-
nagogální opony s dra-
periemi. První opona a draperie z roku
1856 byly urèeny k Vysokým svátkùm
a k svátku �mini aceret (Osmý [den] shro-
má�dìní). Jsou zhotoveny z bílého hed-
vábného dama�ku s lemováním ze zlaté
porty. Uprostøed opony je koruna vy�itá
kovovými nitìmi zlaté barvy, zdobená ko-
vovými ozdobami. Pod ní je ve zlatém vy-
�ívaném rámu umístìn vy�ívaný hebrejský
donaèní nápis: K naplnìní poslední vùle
svého otce Michaela, úcta jeho odpoèinku.

Toto je jeho dar ke cti Tóry a na památku
jeho du�e od jeho syna Aharona Pollaka,
(v roce) �necht� jeho svìtlo svítí�, p.m.p.
(chronogram 616 = 1856). 

Poté, co byl Aaron Pollak v únoru 1869
pový�en do rytíøského stavu, konvertoval
ke katolické víøe a pøijal jméno Adolf Ma-
ria. Na své �idovské koøeny v�ak ani po
konverzi nezapomnìl.

V roce 1875 vìnoval synagoze ve V�e-
radicích druhou synagogální oponu s dra-
perií. Jsou zhotoveny z tmavì èerveného
hedvábného sametu lemovaného zlatou
portou. V horní èásti opony je koruna z bí-
lého hedvábí, vy�itá kovovými nitìmi zla-
té barvy, zdobená kovovými plí�ky a ba-
revnými skly. Pod korunou je ve zlatém
rámu vy�itý hebrejský donaèní nápis: Sva-
tou oponu pøed schránou Bo�í smlouvy za-
slíbil vzne�ený Aharon Pollak, necht� jeho
svìtlo svítí, Ritter von Rudin, ke slávì Mís-
ta (Boha) a na památku du�e svého otce
Jechiela a své matky, paní Sarl a své man-
�elky, paní Betty Pollak, Edle (urozené
paní) von Rudin, necht� odpoèívají v ráji,
v roce 635 p.m.p. (= 1875). Prostor kolem
opony vyplòují zlaté hvìzdy. Zajímavostí
obou opon je, �e první, darovaná pøed kon-
verzí dárce, uvádí pouze obèanské (úøední)
jméno otce (�em kinuj), tedy Michael. Dru-
há opona, darovaná po konverzi dárce,
uvádí pouze otcovo jméno hebrejské (sva-
té � �em ha-kado�), tedy Jechiel.

Ve dvacátých letech
20. století �ilo ve V�e-
radicích pouze deset
�idù. Budova synago-
gy byla v roce 1938 od-
prodána Èeskosloven-
ské církvi husitské,
která ji upravila pro své
úèely. Opony darované
Aaronem Pollakem se
dostaly do synagogy
v Berounì. V letech
1942�1945, pøi záchra-
nì majetku z nacisty
zru�ených �idovských
obcí Èech a Moravy,

byly obì opony spolu s dal�ími liturgickými
pøedmìty berounské �idovské nábo�enské
obce svezeny do tzv. váleèného �idovského
ústøedního muzea. Dnes jsou souèástí sbír-
ky textilu �idovského muzea v Praze. Aa-
ron Pollak zemøel 1. èervna 1884 v Badenu
u Vídnì, jeho firma zanikla na konci 19.
století. Pollakovi potomci �ili do roku 1938
ve Vídni, pøe�ili holokaust; poté z Evropy
pøesídlili do Spojených státù amerických.

MILAN JANÈO, �MP

AARON POLLAK
Mu�, jen� dal svìtu krabièku na sirky

Aaron Pollak na litografii Josefa Kriehubera z r. 1860.

Zápalky Pollak.
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Rabín �TÌPÁN KLIMENT (nar. 1982 v Pra-
ze) absolvoval Fakultu humanitních studií
UK, roèní studium na �védském institutu
Paideia a rabínský semináø v Izraeli. Ra-
bínskou smichu získal roku 2010 a od roku
2016 pùsobí jako rabín v brnìnské �idov-
ské obci. V uplynulých letech pøipravoval
èinnost mezinárodního rabínského soudu
(bejt din) pro Federaci �idovských obcí
v ÈR. Tento soud se sídlem v Brnì oficiál-
nì zahájil èinnost v bøeznu 2022. Pøi této
pøíle�itosti jsme rabína Klimenta po�ádali
o rozhovor. 

Pane rabíne, proè je bejt din pro �ivot
�idovského spoleèenství tak dùle�itý?
Bejt din je autoritou rabínského uva�ování
a rozhodování. Názory bejt dinu a dajanù,
soudcù, v nìm pùsobících, jsou vysoce po-
uèené a informované. Zároveò rabínský
soud propojuje na�e obce se �ir�í �idovskou
komunitou svìta, a pøedev�ím Izraele.
Prakticky je bejt din dùle�itý, aby mohly
fungovat základní procesy �idovského spo-
leèenství � at� se jedná o potvrzování �idov-
ského statusu �ádajících osob, svateb, roz-
vodù, øe�ení rozlièných rituálních otázek
nebo konverze. Výroky a rozhodnutí bejt
dinu jsou formálnì a oficiálnì uznávaná
v podstatì celým �idovským svìtem.

Co vzniku rabínského soudu pro F�O
pøedcházelo?
Podepsání smlouvy o vzniku bejt dinu
F�O se sídlem v Brnì pøedcházelo pìt let
intenzivních jednání a hledání mo�ností,
jak bude èinnost soudu vypadat. Za tuto
dobu jsem byl mnohokrát ve Vídni na
jednáních s rabínem Hotovelim, av bejt
din (pøedsedou soudu), a byl jsem také
v Izraeli na vrchním rabinátu a na setkání
s vrchním sefardským rabínem Izraele,
rabim Jicchakem Josefem. Celá vìc by se
nemohla podaøit bez velké pomoci rabiho
Ariela Makhaniana, který my�lenku bejt
dinu v ÈR velmi aktivnì prosazoval. Nej-
dùle�itìj�ím okam�ikem bylo rozhodnutí
a�kenázského vrchního rabína rava Laua,
�e tento bejt din mù�e vzniknout a má se
vìnovat v�em otázkám, je� mu pøíslu�í.

Jak tedy bude nový rabínský soud fun-
govat? Kdo v nìm pùsobí?
Bejt din zastupuji já, tedy kontaktovat
soud je mo�né pøese mì. Rabíni se do-
mluvili s F�O, �e budou fyzicky zasedat

minimálnì dvakrát do roka. Setkání bu-
dou v Brnì, ale v pøípadì potøeby se mo-
hou konat i v jiných obcích. Pomìrnì èas-
to také probíhají on-line konzultace,
bìhem nich� lze vyøe�it mnoho administ-
rativních zále�itostí. Bejt din není finan-
cován �ádnou z èeských �idovských obcí,
a tudí� zájemci o slu�by bejt dinu hradí
reálné náklady. F�O za tímto úèelem
schválila ceník slu�eb. 

Pøedsedou bejt dinu, neboli av bejt din,
je rav Jaakov Hotoveli, jen� je zároveò
pøedsedou rakouského bejt dinu. Tajem-
níkem bejt dinu je rav Ariel Makhanian,
který pùsobí v Izraeli a do Èeska dlouho-
dobì dojí�dí a je silnì propojen s nìkolika
komunitami. Zkou�ejícím bejt dinu je rav
Chaim Zamir a mana�erem, koordináto-
rem èinnosti, jsem já. Zasedání bejt dinu
se také úèastní rav Arie Folger, bývalý ví-
deòský vrchní rabín a místopøedseda
Konference evropských rabínù (CER).

Jen orientaènì: kolik zaplatí napøíklad
zájemce o pøestup?
Otevøení spisu ke gijuru (konverzi) je za
300 eur, ka�dé dal�í setkání s bejt dinem
za 200 eur a na konci procesu je souhrnný
poplatek 2000 eur. U� jsme se ale domlu-
vili s pøedsedou P. Papou�kem, �e bude
zøízena sociální komise, která bude posu-
zovat jednotlivé pøípady a �ádosti o pod-
poru. Finanèní náklady by nikdy nemìly
být dùvodem k tomu, aby se nìkomu slu-
�eb bejt dinu nedostalo.

Kdo se na tento soud mù�e obracet?
Primárnì je bejt din urèen pro èleny �i-
dovských komunit, �idovské obce, �idov-
ské organizace a zájemce o gijur. U kon-
verzí bejt din spoléhá na spolupráci
s místními komunitami. Pokud má nìkdo
zájem o gijur, tak by mìl být v kontaktu
s místní komunitou, získat od ní doporu-
èení, �e se pøipravuje na pøestup a �e ko-
munita poèítá s tím, �e pokud konverzi
zdárnì dokonèí a nenastane nìco neèeka-
ného, stane se jejím èlenem.

Jedná se jen o zále�itosti soudního, ofi-
ciálního rázu, nebo èlenové øe�í i pora-
denství v problematických situacích
(napø. v man�elských krizích)?
Jedná se spí� o rozhodnutí soudního, ofi-
ciálního rázu. Bejt din se v�ak musí dù-
kladnì seznámit s okolnostmi ka�dého

pøípadu, a tak se nìkdy stane, �e bìhem
procesu rozhodování probíhají jakési ne-
formální konzultace.

Je soud urèen jen èlenùm ortodoxních
�idovských obcí s èeskou státní pøíslu�-
ností?
Bejt din je urèen v�em �idùm v ÈR a je
místnì urèený, tedy mù�e se vìnovat
pouze lidem �ijícím v Èeské republice
nebo majícím èeské obèanství.

U� soud funguje � a v jakých zále�itos-
tech ji� rozhodl?
Soud funguje. V prùbìhu nìkolika let své-
ho vzniku se vìnoval mnoha kauzám. Nej-
døíve se jednalo o situace, kdy se na mì
obraceli lidé z brnìnské obce, ale i z jiných
obcí a �ádali mì o pomoc. Spolu s rabim
Arielem Makhanianem se mi podaøilo na-
vázat spolupráci s rakouským bejt dinem,
a rozhodnutí tak byla dlouho provádìna
pod jejich �hlavièkou�. Nyní funguje soud
samostatnì jako bejt din F�O. 

Bejt din provedl nìkolik potvrzení o �i-
dovství, probìhly konverze lidí z brnìn-
ské, olomoucké a pra�ské obce, dohlédl
na nejménì deset svateb, poskytl uznání
sòatkù izraelským rabinátem, rozhodl
v halachických otázkách týkajících se
høbitovù a také inicioval posílení stávají-
cích a vznik nových vzdìlávacích aktivit.

Vìnoval jste se pøípravám tohoto sou-
du, jistì jste absolvoval èetná jednání,
seznámil se s øadou lidí. Kdo vám nej-
více pomohl, kdo vám vy�el nejvíce
vstøíc, co pro vás tato práce znamená?
Jednání byla skuteènì velmi dlouhá
a zpoèátku jsem se jim vìnoval soukromì
a ve vlastní re�ii. Postupnì mì silnì pod-
poøila brnìnská obec a její pøedseda Já-
chym Kanarek. Celý proces by byl ne-
myslitelný bez podpory rava Ariela
Makhaniana, který neskuteèným zpùso-
bem propojil lidi z Èeska, Rakouska a Iz-
raele. V pozdìj�ích fázích byla velmi dù-
le�itá podpora rabiho Sidona a pøedsedy
F�O Petra Papou�ka.

Bejt din je podle mého názoru jednou
ze základních institucí �ivota fungujícího
�idovského spoleèenství a jsem moc rád,
�e jsem se mohl podílet na jeho vzniku.
Práci pro bejt din pova�uji za smyslupl-
nou a odpovìdnou a velice mì tì�í, �e se
spoleèným úsilím podaøilo dosáhnout
úspìchu. (am)

(Kontaktovat rabína �. Klimenta lze na
e-mailové adrese rabinat@zob.cz.)

AUTORITA RABÍNSKÉHO ROZHODOVÁNÍ
Nìkolik otázek pro rabína �tìpána Klimenta, jednatele bejt dinu
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V priebehu roka sa opakovane objavujú rôz-
ne mo�nosti, ako si dôstojne pripomínat� tra-
gické chvíle holokaustu. Niektoré dátumy,
ako 27. január (Deò pamiatky obetí holo-
kaustu, spojené s výroèím oslobodenia Au-
schwitzu) èi Jom ha-�oa majú medzinárod-
nú platnost�. V krajinách strednej Európy
v�ak majú osobitné miesto spomienkové
príle�itosti, spojené s územím daného �tátu.
Na Slovensku mo�no do tejto kategórie za-
radit� predov�etkým výroèie prvého tran-
sportu (25. marec 1942) a mo�no e�te silnej-
�ie rezonuje 9. september 1941. Vtedy
Slovenský snem schválil �idovský kódex
(v oficiálnej dobovej terminológii Vládne
nariadenie è. 198/1941 o právnom postavení
�idov). Práve tento dátum 13. septembra
2000 schválila Národná rada SR ako Pamät-
ný deò obetí holokaustu a rasového násilia.

Obe smutné udalosti �slávili� nedávno
okrúhlych 80 rokov odo dòa, kedy vstúpili
do platnosti. Verejnost�, ale najmä vrcholné
osobnosti a in�titúcie �tátu im venovali pri-
meraný priestor. Uskutoènili sa vedecké
a spomienkové podujatia, Národná rada
SR v oboch prípadoch vyslovila osprave-
dlnenie, podobne reagoval aj premiér Edu-
ard Heger v mene vlády. Prezidentka Zu-
zana Èaputová sa vyjadrila priamo na
�mieste èinu�. Vo svojom vystúpení na po-
pradskej �elezniènej stanici tragédiu minu-
losti prepojila s aktuálnou situáciou: �Pre-
javmi antisemitizmu sú aj popieranie
historických faktov a bagatelizácia zloèi-
nov, napríklad aj v podobe cynického
zdôvodnenia agresie Ruska voèi Ukrajine
takzvanou ,denacifikáciou�.� Bratislavský
samosprávny kraj 25. marca zverejnil, �e
na dvoch miestach, odkia¾ odchádzali bra-
tislavské transporty, vybuduje pamätníky.
Predstavil aj ich zaujímavú (a aspoò pre
mòa a moje okolie prekvapujúcu) podobu.
Pod¾a novín Milan Pagáè, ktorý je spolu-
autorom pamätníkov, ich verejnosti priblí-
�il nasledovne: ��idia majú zvyk klást� na
pietne miesta kamienky v radoch po pia-
tich. Preto prvý z nich bude symbolizovat�
zástup kameòov a z oboch strán budú zr-
kadlá, ktoré vytvárajú efekt nekoneèna.� 

BOL 15. MÁJ...
Obidve spomenuté udalosti si zasluhujú
plnú pozornost�, o nieko¾ko dní v�ak oslávi
okrúhle výroèie ïal�í dôle�itý dátum smut-
nej doby, Ústavný zákon 68/1942 o vyst�a-
hovaní �idov. Mo�no jubileum prinesie

zmenu, ale v �normálnych rokoch� sa na-
chádza skôr na periférii záujmu verejnosti.
Som presvedèený, �e nezaslú�ene, a v èa-
soch, kedy prebiehali diskusie o dátume
Pamätného dòa holokaustu, pokú�al som sa
presvedèit� kompetentných, �e najvhodnej-
�ím by bol práve 15. máj. 

Rozhodnutie mohol ovplyvnit� nerovna-
ký rozsah oboch dokumentov. 270 para-
grafov kódexu vytvorilo monumentálne
dielo, v ktorom zostavovatelia s ve¾kou
mierou fantázie a najmä s dôslednost�ou
pre slovenské pomery skutoène netypic-
kou zbavovali �idovských spoluobèanov
jedného práva za druhým. Naproti tomu
zákon o vyst�ahovaní je ove¾a struènej�í,
jednoduch�í a mo�no nudnej�í, o to v�ak
hrozivej�í. Obsahuje iba 7 bodov, skladá
sa z krátkych jednoduchých viet, bezcha-
rakternost� fa�istického re�imu vojnového
slovenského �tátu v�ak odha¾uje donaha... 

Potvrdzuje ju u� dátum prijatia. Snem
Slovenskej republiky legitimizoval de-
portácie 15. mája, teda v dobe, kedy boli
v plnom prúde. Dávno pred hlasovaním
o zákone odchádzali vlaky s nákladom
mladých �ien, mladých mu�ov a v priebe-
hu apríla pri�li (vraj z humanitárnych dôvo-
dov) na rad aj �rodinné� transporty.

Dôle�itý rozdiel predstavujú aj podpisy.
�idovský kódex parafoval �len� premiér
a nieko¾ko ministrov. Prezidentov auto-
gram tu chýba, èo jeho neskor�í apologéti
deklarovali ako dôkaz Tisovej humanity.
V skutoènosti ho o podpis nik ne�iadal,
lebo be�né vládne nariadenia nepatrili do
prezidentovej kompetencie. Inak to je
v prípade ústavných zákonov. Jozef Tiso
rozsudok smrti nad desat�tisícami obèanov
�tátu, ktorý viedol, bez váhania podpísal. 

ZÁKON
Vzh¾adom na svoj obsah a následky je
prekvapujúco krátky. Má 7 struèných pa-

ragrafov a zaèína slovami: �Snem Sloven-
skej republiky sa uzniesol na tomto ústav-
nom zákone:

Paragraf 1: �idov mo�no vyst�ahovat�
z územia Slovenskej republiky.� Jasné,
struèné, výsti�né, kruté. Niet èo dodat�. 

Druhý paragraf je dlh�í a zlo�itej�í,
v realite v�ak takmer nepodstatný. Vy-
medzuje kategórie ¾udí, na ktorých sa
prvý bod (teda �povinnost� vyst�ahova-
nia�) nevzt�ahuje. Ide o �osoby, ktoré sa
najneskôr 14. marca 1939 stali príslu�ník-
mi niektorého krest�anského vierovyzna-
nia�; ïalej �osoby, ktoré �ijú v platnom
man�elstve s Ne�idom (Ne�idovkou)
uzavretom pred 10. septembrom 1941�
a napokon má chránit� �osoby, ktorým
prezident republiky udelil alebo udelí
oslobodenie pod¾a paragrafu 255 naria-
denia è. 198/1941 (�idovský kódex),
ïalej lekári, lekárnici, zverolekári, in�i-
nieri a iné osoby, ak príslu�né minister-
stvo uzná za potrebné ponechat� ich vo
verejnom, technickom alebo hospodár-
skom �ivote Slovenska�. Uvedené vý-
nimky sa mali vzt�ahovat� aj na man�el-
ského partnera a maloleté deti. Vyzerá
to zodpovedne, v praxi ale bolo výnimi-
ek málo a nie v�dy ich úrady re�pekto-
vali...

Èere�nièkou na torte je tretí paragraf,
ktorý si dovolím uviest� v plnom znení:
�1. �idia vyst�ahovaní a �idia, ktorí úze-
mie �tátu opustili alebo opustia, strácajú
�tátne obèianstvo Slovenskej republiky.
2. Majetok osôb, uvedených v odseku 1,
prepadá v prospech �tátu. �tát ruèí verite-
¾om len do vý�ku hodnoty prevzatého ma-
jetku.� Ostávajúce paragrafy u� len upres-
òujú potrebné technické detaily. 

Za prijatie tohto ústavného zloèinu sú
zodpovední poslanci snemu, jeho oficiálne
znenie uviedol do �ivota podpis deviatich
konkrétnych protagonistov re�imu. Na vr-
chole pyramídy tróni prezident (a kòaz) Jo-
zef Tiso, po òom nasledujú predseda sne-
mu Martin Sokol a premiér Vojtech Tuka.
Smutné defilé uzatvára 6 ministrov.

ZÁVER
Viem, �e tento ústavný zákon nezapríèinil
deportácie, veï ako som spomenul, v èase
prijatia boli u� v plnom prúde. Schválenie
tohto textu na najvy��ej mo�nej úrovni
v�ak uèinilo z vra�denia a okrádania bez-
mocných neodmyslite¾nú súèast� ka�do-
dennej reality re�imu a jeho obyvate¾ov.
No najdepresívnej�ie pôsobí vedomie, ako
málo slov staèí na uzákonenie tak ve¾kého
zla.                                        PETER SALNER

A POTOM PRI�IEL ZÁKON
Výroèie dôle�itého dátumu smutnej doby

Návrh památníku na Patronce.



Lednový èlánek na této stranì, výhled do
roku 2022, se odvíjel od zdánlivì malého
incidentu, kdy� dva chasidé cestou autem
ze Západního bøehu do Jeruzaléma omy-
lem vjeli do Ramalláhu. Dopadlo to dob-
øe. I kdy� se ocitli v nepøátelské atmosfé-
øe, ochránila je palestinská policie, tak�e
se leckdo mohl ptát, zda ta nahodilá udá-
lost skuteènì má obecnìj�í význam.

Poèátek jara ukázal, �e má. �e v jistém
prostøedí se atmosféra udr�uje tìsnì pod
bodem varu. I v klidnìj�ích dobách se stá-
vá, �e nìkoho zabije radikál nebo �e voják
zastøelí útoèníka. Ale kdy� se tyto pøípady
náhle vyhrotí, mohou
vést k prù�vihu, jakému
se øíká �miniválka�. Prá-
vì pøed rokem vedly
zdánlivì banální spory
v Jeruzalémì (o vystìho-
vání z domù èi o pøístup
na Chrámovou horu) k ra-
ketovému ostøelování Iz-
raele z Pásma Gazy, k vo-
jenské odvetì a k silné
kritice ve svìtì.

Nelze teï pøedvídat,
v co vyústí bøeznové
a dubnové útoky na Izra-
elce. Do uzávìrky tohoto
Rch události dospìly
k izraelským raziím na
Západním bøehu (u D�a-
nínu) a k arabským protestùm hlavnì na
Chrámové hoøe. Ale leccos konkrétního se
ukázalo ji� v tomto mezidobí.

JAK SNADNO SLAVIT
Pro poøádek shròme základní události,
které napìtí roztáèely.

22. bøezna útoèil mu� s no�em v Beer-
�evì. Zabil ètyøi lidi a dva vá�nì zranil,
co� znamenalo nejtragiètìj�í útok na izra-
elské civilisty od roku 2016. Pachatelem
byl izraelský Arab, ji� døíve vìznìný pro
vazby na Islámský stát, a bìhem útoku ho
zastøelili místní obèané.

27. bøezna útoèili støelnými zbranìmi
dva mu�i v Chadeøe. Zabili dva lidi, poli-
cisty, a ètyøi zranili, ne� je zne�kodnili dva
jiní policisté, kteøí zrovna sedìli v blízké
restauraci. Pachateli byli opìt izrael�tí
Arabové, a to z mìsta Umm al-Fahm.

29. bøezna støílel mu� na motorce
v Bnej Braku. Zabil pìt lidí, ne� byl sám
zastøelen policisty. Pachatel byl Palestinec
od D�anínu na Západním bøehu a do Izra-

ele se dostal ilegálnì. 7. dubna støelec
v Tel Avivu zabil tøi lidi a osm zranil, ne�
byl sám po del�ím pátrání zastøelen policií
v Jaffì. Jako pachatel byl identifikován
Palestinec z D�anínu. Ani on nemìl povo-
lení ke vstupu do Izraele, ale zároveò ne-
mìl ani trestní záznam.

Suma sumárum, bìhem dvou týdnù se
ètyøikrát èinili teroristé, dohromady zabili
14 Izraelcù a nemalý poèet zranili, nikdo
z pachatelù nepøe�il. Mají ty pøípady cosi
spoleèného? Tì�ko øíci. Jak pí�e analytik
Amos Harel v listu Ha�arec, v�echny se
odehrály v centru mìsta, obnovily obavu

z teroru a nepøedcházela jim �ádná výstra-
ha bezpeènostních slo�ek. To je � zatím �
málo na to, aby �lo sledovat nìjakou spo-
leènou linii. Ale média pár zajímavostí
pøinesla.

Tøeba tu, �e obìt�mi z Chadery byli dva
mladí policejní dùstojníci, �irel Abukara-
tová a Jezen Falah (oba 19). Falah byl
drúz, co� je vlastnì té� izraelský Arab.
Web The Algemeiner pøinesl snímky
z jeho pohøbu, je� nabízejí zajímavou �
pro leckoho pøekvapivou � se�lost drúz-
ských nábo�enských hodnostáøù a lidí
v izraelských uniformách. Odpovídá to si-
tuaci, kdy pachateli útoku byli dva izrael-
�tí Arabové a obìt�mi de facto izraelský
Arab a �idovka.

Je�tì zajímavìj�í interpretace nabízí
útok ve mìstì Bnej Brak. Mezi pìti obìt�-
mi byli toti� dva Ukrajinci. Pøípady, kdy
se zahranièní pracovníci v Izraeli stali
obìtmi teroru, u� tu byly. Ale tento je tak
aktuální, �e k nìmu napsal èlánek Seth
Frantzman v listu The Jerusalem Post.

Je u� zvykem, �e ka�dý teroristický
útok oslavuje èást palestinské veøejnosti
na webu. Tento je ale výjimeèný tím, �e
oba zavra�dìní Ukrajinci jsou nálepková-
ni jako �osadníci�. Jak pí�e Frantzman,
mù�e to být matoucí pro ty, kteøí jsou ze
západních médií zvyklí, �e �osadníci�
jsou Izraelci �ijící na Západním bøehu.
Jen�e v palestinských sociálních médiích
je osadníkem ka�dý, kdo �ije v Izraeli, at�
u� zahranièní pracovník (jako ti dva Ukra-
jinci) èi tøeba turista. 

�Chcete-li pochopit hloubku, do ní� se
za dekády propadl nacionalistický a prote-
roristický palestinský narativ, staèí sledo-
vat, jak snadno je v nìm pøijatelná vra�da,
at� u� �ida, Araba èi Ukrajince,� pí�e

Frantzman. Upozoròuje
i na u�ívání slov hrdin-
ský, militantní èi muèed-
ník v tomto prostøedí. Na
tom, �e ozbrojenec za-
støelí neozbrojené Ukra-
jince pojídající u krámku
falafel, není nic hrdinské-
ho, ba ani militantního
(vyznávajícího vojenské
zásady).

FANDÍTE 
PUTINOVI?
Tím jsme u Ukrajiny,
u války, kterou proti ní u�
dva mìsíce vede Rusko,
i u postoje, který k ní
zaujímá Izrael. Tomu se

vìnoval èlánek v dubnovém Rch. Týkal se
ale hlavnì postoje vlády v Jeruzalémì.
Celková situace je pestøej�í, s trochou
zjednodu�ení vypadá takto.

Postoj izraelské vlády pøipomíná postoj
Maïarska. Ve stylu plníme humanitární
závazky, ale �není to na�e válka�. Izrael
letos pøijal 10 000 pøistìhovalcù, z toho
dvì tøetiny ukrajinských (zbytek z Ruska
a Bìloruska). Poøadové èíslo 10 000 zís-
kala Sa�a Zlobinová z Charkova. Ale ne-
dovolí si Rusko adresnì kritizovat, aby
neztratil jeho podporu v syrském vzdu�-
ném prostoru.

Postoj izraelských médií a veøejnosti
pøipomíná solidaritou s Ukrajinci spí�e
pomìry èeské.

Postoj palestinské veøejnosti pøipomíná
zas pomìry spí�e ruské. Z prùzkumù, je�
v Ha�arecu komentuje Dahlia Scheindli-
nová, vyplývá, �e zatímco vìt�ina Izraelcù
klade vinu Putinovi, vìt�ina Palestincù ne.
Upøímnì, je to pøekvapení?

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Kdo je tady osadník

Sa�a Zlobinová z Charkova, leto�ní pøistìhovalec s poøadovým èíslem 10 000. 
Má to napsáno na papíru, který dr�í: �Ani haola 10 000.�



Viktora Orbána nezapomenutelným
zpùsobem �propleskl� Volodymyr Ze-
lenskyj pøi on-line projevu k Evropské
radì, tedy na summitu vrcholných
pøedstavitelù zemí EU. Pøipomenul mu
budape�t�ský památník �idù zavra�dì-
ných za druhé svìtové války, jen� má
podobu opu�tìných bot na dunajském
nábøe�í. Orbánovi pak dùraznì doporu-
èil, aby se za�el k památníku opìt podí-
vat, uvìdomil si, �e
v Mariupolu se ode-
hrávají podobné hrù-
zy, a rozhodl se, na
které stranì stojí.
Obyvatelé maïarské
metropole nyní zaèa-
li na nábøe�í nosit
boty, shroma�ïují se u nich pod ukra-
jinskými vlajkami a zpívají ukra-
jinskou hymnu. Av�ak Viktor Orbán
v nadcházejících volbách sází spí�e na
to, �e jeho snahu o zaji�tìní levného
plynu a dobré �ivotní úrovnì v bouøli-
vých èasech ocení hlavnì venkov�tí
volièi. Nicménì jeho faktická podpora
Putina ji� spustila skoro studenou vál-
ku mezi Maïarskem a ostatními støe-
doevropskými zemìmi. (LN, 1. 4.) !!
Pøírodovìdec a spisovatel Miloslav
Nevrlý (nar. 1933) se díky Karpatským
hrám a Knize o Jizerských horách stal
legendou mezi poutníky, tuláky i tram-
py, kteøí se na základì jeho textù vydá-
vali na výpravy støedo- i východoev-
ropskými horami. V souborném vydání
dvou autorových star�ích textù nachá-
zíme esenci charakteristického stylu,
který oplývá mimoøádným darem vy-
stihnout pár slovy okam�ik okouzlení
krajinou a pøírodními dìji. Autor se
nechává prostoupit velebností svìta,
v nìm� je èlovìk na stejné úrovni
s hmyzem, rostlinami nebo ptáky, ale
zároveò klade filosofické otázky, týka-
jící se vztahu lidí a pøírody. V Za�lé
chuti moru�ek vzpomíná na iniciaèní
zá�itky v na�em nejvy��ím pohoøí, je-
mu� se soudný poutník dnes radìji vy-
hne. Epizody z pováleèných náv�tìv
Krkono� popisují první samotáøské
cesty a mladické opojení divoèinou.
Nìkde tu je�tì �ijí nefal�ovaní horalové
a mo�ná nejsilnìj�í okam�ik textu za�i-
jeme pøi líèení dosud nevyrabovaného
domu, z nìho� byli vyhnáni jeho nì-

meètí obyvatelé a který obývají u� jen
ptáci. Druhý text je Nevrlého prvotina,
je� zachycuje putování slovenskou kra-
jinou s titulním èarodìjem, fotografem
hmyzu Marcelem Safírem. Osudùm
a tvorbì tohoto pùvodem zakarpatské-
ho �ida, který za války za�il nevyslovi-
telné hrùzy a i kvùli tomu se uchýlil ke
studiu hmyzu, je vìnován i poslední
dodatek. (A2, 13. 4.) !!Mistrynì svìta

ve vrhu koulí Helena
Fibingerová (72),
jedna z nejlep�ích
atletek historie se
nyní magazínu Sed-
mièka svìøila, jak vy-
padá její �ivot po
skonèení kariéry pro-

fesionální sportovkynì, co v�echno ob-
ná�í její podnikání a co jí dodává moti-
vaci a �ene ji kupøedu. �Já vám nìco
poradím. A� nebudete chtít stárnout,
musíte se hodnì hýbat. Musíte hodnì
pracovat a poøád se musíte nìco nové-
ho uèit. Domluvím se francouzsky
a dobøe se domluvím nìmecky. Nicmé-
nì dál chodím na hodiny angliètiny. Ta
pandemie byla pro mì nìco stra�ného.
Já jsem toti� takový neklidný tvor.
A také moc ráda cestuji. Bìhem pande-
mie se ale moc cestovat nemohlo, tak�e
jsem jen obèas vyjela do Paøí�e na nì-
jaké jednání. Miluji napøíklad Izrael.
Kdy� mi bylo toti�
dvacet, byla jsem
pøekvapením mni-
chovské olympiády.
Tehdy se tam ale
odehrálo stra�né ne-
�tìstí, kdy� vedle
v domì postøíleli iz-
raelské sportovce. Já
mám �idy velice
ráda. Mám ráda Iz-
rael a jsem nábo�en-
sky zalo�ená. Ráda øíkám, �e �ádné
láznì na svìtì vám nedají to, co vám dá
Mrtvé moøe. Do Izraele si zajeïte, tam
se vám bude líbit. Já u� navíc moc ne-
dávám ty dlouhé lety. Maximum jsou
pro mì Emiráty. Letìt nìkam dvanáct
tøináct hodin, to u� není pro mì. Pak se
z toho dostávám celý mìsíc. Ka�dý by
si mìl být vìdom svých mo�ností
a hranic. Izrael jsem si v�ak opravdu
zamilovala,� uvádí mimo jiné. (Sed-

mièka, 14. 4.) !! �Tak jsem zase slo�il
modlitební kní�ku. Mo�ná i proto, �e
se sám vlastnì modlit poøádnì neumím,
v poslední dobì skládám modlitební
kní�ky. Skládám dohromady, co slo�ili
jiní, respektive co tak rozeseli mezi
svoje literární texty, a hele! ony jsou to
vlastnì modlitby. Po Èapkových Skoro
modlitbách a Jirousových Magorských
modlitbách jsem se pustil do èeských
�idovských básníkù. Nemálo jich bylo,
ale jako modlitebníci mezi nimi èní
dva: Jiøí Orten a Jiøí Langer. Jeden �id
arcitradièní, druhý asimilovaný. Jeden
�id uèený, druhý neuèený. Jeden �id
veselý, druhý smutný.� (M. C. Putna,
Tvar, 14. 4.) !!Nová republika musela
ihned po svém zalo�ení bránit svou
existenci proti Maïarùm a divoký kraj
kolem U�horodu, kde místní obyvatel-
stvo terorizovaly tu invazní jednotky,
tu loupe�né tlupy, je� pozdìji dostaly
kulturní obraz v Nikolovi �uhaji loupe�-
níkovi, nebyl zrovna pøíkladem politické
stability. Nové èeskoslovenské správì
bylo vesmìs jedno, zda se v místních
�kolách vyuèuje ru�tina, ukrajin�tina èi
rusín�tina. Hlavní bylo, �e se vyuèuje
nìco. Pøi zalo�ení republiky toti� stále
bylo bezmála 80 procent Rusínù negra-
motných. Jistý despekt k místnímu
obyvatelstvu je dobøe dolo�ený v èeské
literatuøe, napøíklad v povídkách Karla
Èapka. �A kdy� jsem byl v nejlep�ím,
pøi�el �id �enkýø a povídá, �e na mì ven-
ku pøed hospodou èeká nìjaký Rus-
òáèek,� vypráví jeden èetník v jinak

�armantní Baladì
o Juraji Èupovi. �Co
chce�, báèi, povídám
mu; bude�-li mì zdr-
�ovat, dám ti po
hubì. � Velkomo�ný
pane, povídá Rusòá-
èek, mì sem posílá
starosta z Volové Le-
hoty. Marynu Mate-
jovu zabili�� (LN,
16. 4.) !! V centru

Brna má vzniknout muzeum mapující his-
torii �idù na Moravì. Nedávno zaèala ar-
chitektonická soutì� na jeho podobu. Do
klání se zapojily ètyøi zahranièní ateliéry:
nizozemský MVRDV, japonský Kengo
Kuma & Associates, italský Cino Zucchi
Architetti a dánský Bjarke Ingels Group.
�Vítìz má být známý na zaèátku záøí,�
sdìlil Martin Reiner, øeditel nadaèního
fondu, který projekt za�tit�uje. (Vy�kovský
deník, 21. 4.)          jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Dne 15. kvìtna si pøipomínáme 200 let
od narození nìmecky pí�ícího prozaika
a novináøe LEOPOLDA KOMPERTA, který
je oznaèován za tvùrce literatury ghetta.
Narodil se 15. kvìtna 1822 v Mnichovì
Hradi�ti obchodníkovi s vlnou, po mat-
ce pocházel z rabínské rodiny. Pøi studi-
ích na piaristickém gymnáziu v Mladé
Boleslavi se spøátelil s Moritzem Hart-
mannem, jeho� román Das Andenken der
Mutter (Vzpomínka na matku) Kompert
po Hartmannovì smrti dopsal. Následo-
vala studia filosofie nejprve na pra�ské
univerzitì a poté ve Vídni, studia v�ak
z finanèních dùvodù
nedokonèil. Poèátky
Kompertovy publikaèní
èinnosti jsou spojeny
s èasopisem Pressburger
Zeitung, který øídil pra�-
ský rodák Adolf Neu-
stadt, a s vídeòským lis-
tem Sonntagsblätter
vydávaným Ludwigem
Augustem Franklem.
V letech 1848�1852 pù-
sobil v redakci fejetonù
listu Österreichischer
Lloyd. Nìjaký èas se �i-
vil jako vychovatel.
Roku 1847 se usadil ve Vídni, kde se
stal èlenem pøedstavenstva �idovské
obce ve vìcech �kolních. Pozdìji zastá-
val post zemského �kolního rady pro
Dolní Rakousy. Výrazný vliv na jeho
tvorbu mìla idea spolupráce Èechù,
Nìmcù a �idù. V asimilaci se pøiklánìl
k nìmèinì a nìmecké kultuøe. Stì�ejním
tématem Kompertovy tvorby byly dìjiny
ghetta a pøíbìhy jeho obyvatel. Debutoval
sbírkou povídek Aus dem Ghetto (Z ghet-
ta) následované soubory povídek Böhmis-
che Juden (Èe�tí �idé), Neue Geschichten
aus dem Ghetto (Nové pøíbìhy z ghetta) èi
Geschichten einer Gasse (Pøíbìhy jedné
ulièky). Obrazy z venkovského svìta na-
jdeme v Kompertových vícedílných ro-
mánech Am Pflug (Za pluhem) a Zwis-
chen Ruinen (Mezi ruinami). Za svou
tvorbu získal v roce 1857 èestný doktorát
Univerzity v Jenì. V závìru �ivota doèas-
nì oslepl a prodìlal mrtvici, na její� ná-
sledky dne 23. 11. 1886 zemøel.    

Michal Bu�ek
Pøed 135 lety, 10. kvìtna 1887, se ve

Vídni narodil GEORG MANNHEIMER.
Vystudoval práva a poté se pøestìhoval

do Prahy a pracoval jako parlamentní
zpravodaj v redakci nìmeckojazyèného
deníku Bohemia; po nástupu Hitlera
k moci vedl protifa�istický èasopis Die
Wahrheit. Jeho cílem bylo podporovat
èesko-nìmecké a �idovsko-ne�idovské
porozumìní. Mannheimer se zajímal
o èeskou literaturu, do nìmèiny pøeklá-
dal ver�e Petra Bezruèe, vydával i vlast-
ní básnì a dramata, v jeho díle je silnì
patrná �idovská tematika. V srpnu 1940
byl deportován do Sachsenhausenu, za-
vra�dìn byl 17. prosince 1942.

Pøed 80 lety, 6. kvìtna 1942, zemøel
v Jeruzalémì rabín JINDØICH (HEIN-
RICH, CHAIM) BRODY, znalec sefard-
ských pijutim a støedovìké hebrejské

poezie. Narodil se 21.
kvìtna 1868 v U�horo-
dì v rabínské rodinì.
Získal rabínské i svìt-
ské vzdìlání v Bratisla-
vì a v Berlínì. V letech
1898�1905 pùsobil jako
rabín v Náchodì, poté
vedl �kolu Talmud-Tora
v Praze. Od roku 1912
zastával úøad vrchního
pra�ského rabína.

U� v Náchodì se sezná-
mil s my�lenkami sionis-
mu, stal se jeho velkým
obhájcem a propagáto-

rem. Roku 1930 ode�el do dùchodu, pøesíd-
lil do Berlína, kde pùsobil v Institutu pro vý-
zkum hebrejského básnictví. Institut byl po
pøevzetí moci nacisty pøelo�en do Jeruzalé-
ma a Brody tam spolu s rodinou v roce
1934 emigroval. Zemøel 7. kvìtna 1942. 

Významnou èástí Brodyho práce byla
edièní èinnost: pøipravil k vydání a opatøil
komentáøi básnì Jehudy ha-Leviho, zabý-
val se básnickým dílem �loma Ibn Gabirola
èi �muela ha-Nagida, byl také spoluauto-
rem antologie hebrejské poezie �panìl-
sko-arabské �koly. 

Pøed 5 lety, 4. kvìtna 2017, zemøela ve
vìku dvaaosmdesáti let ALENA KREKU-
LOVÁ, roz. Reichelová. Profesí byla mik-
robiolo�ka, ale hluboce se zajímala o ju-
daismus a filosofii. Výraznì se podílela
na èinnosti samizdatového nakladatelství
Alef (pro které roku 1986 pøelo�ila knihu
�est pøíbìhù rabi Nachmana a spolupra-
covala na nachmanovských textech své
dcery Terezy), patøila k okruhu naklada-
telství Vladislava Zadrobílka, spolupra-
covala s biologem a filosofem Zdeòkem
Neubauerem. Vydala té� nìkolik �idov-
ských kuchaøek.                                     (am)

POSLEDNÍ PØEDSTAVENÍ 

Dne 6. ledna tohoto roku zemøel ve
vìku 82 let PETER BOGDANOVICH, ame-
rický filmový historik, re�isér, scenáris-
ta a herec. Od mládí se zajímal o film
a psal vnímavé a vlivné kritiky. V �ede-
sátých letech se inspiroval novou vlnou
francouzského filmu a rozhodl se, �e
bude sám filmaøem. 

Bogdanovich pocházel z New Yorku,
kde se 30. èervence 1939 narodil v �idov-
sko-srbské rodinì. Maminka Herma po-
cházela z Rakouska, otec Borislav byl pia-
nista a malíø, oba èerstvì uprchli z Evropy.
Peter studoval herectví, a jak bylo øeèeno,
zabýval se filmovou historií a kritikou. Pù-
sobil jako programový øeditel v newyorské
Galerii moderního umìní, v ní� poøádal re-
trospektivy významných hollywoodských
re�isérù, psal monografie, mj. Alfreda
Hitchcocka a Orsona Wellese, pøièem�
Welles patøil k jeho velkým vzorùm. Svùj
re�ijní debut � thriller Terèe � natoèil roku
1968 ve spolupráci s re�isérem a hercem
Rogerem Cormanem. V následujících de-
kádách Bogdanovich re�íroval pøes desítku
filmù a øadu televizních programù. 

Aè natoèil spoustu výborných filmù,
napø. dvì skvìlé crazy komedie � Co
dál, doktore? (1972) a Papírový mìsíc
(1973) �, snad nejvýznamnìj�ím jeho
dílem je snímek Poslední filmové pøed-
stavení z roku 1971. Scénáø je adaptací
stejnojmenné knihy Larryho McMurtry-
ho o tøech dospívajících teenagerech
z amerického malomìsta. Odehrává se
v padesátých letech minulého století
v Anarene v Texasu, na první pohled jak
vystøi�eném z westernu. Tahle ji�anská
idylka ale není romantická, jen otupìlá
a strnulá, slunce se tu táhne po obloze,
ani� by stíny napovìdìly, kolik je vlast-
nì hodin, a jen zøídka se po�tìstí, �e
v hospodì hraje jukebox nìco jiného
ne� vleklé plou�áky Hanka Williamse...

Poameriètìnou èechovovskou nudu do-
kázal Bogdanovich výsostnì zprostøedko-
vat. Jak se vyrovnat s tím, �e èlovìk nic
neza�ívá, a soudì podle v�ech kolem, asi
nikdy nebude? Co se �ivotem, který s ma-
turitou zaèal, ale patrnì také skonèil? Re-
�isér nám pøipomíná pomalý krok, kterým
neustále postupujeme nejasným smìrem.
Dospìlost není vyvrcholení dosavadní �i-
votní trasy nebo snad nalezení vlastního
já, daleko spí� je konfrontací se svìtem,
který pro nás nikdy jednoznaèný nebude
a v nìm� má poslední slovo smrt.  

Eliá� Gaydeèka
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Jan Heller
TØI SVÌDKOVÉ, MOJ�Í�, IZAIÁ�,
�ALMISTA
! Málokdo dokázal tak inspirativnì mluvit
o Starém zákonu jako biblista a starozákoník
profesor Jan Heller (1925�2008). Jeho legen-
dární a dnes u� nedostupné dílo Tøi svìdkové
rozebírá tøi starozákonní texty, Exodus 12,
Izaiá� 52�53 a �alm 22 v souvislosti s novo-
zákonní zvìstí a Je�í�em z Nazaretu. Na zá-
kladì teologicko-lingvistického rozboru
tìchto tøí textù Jan Heller dokazuje, �e pesa-
chové události a hod beránka pøi východu
�idù z Egypta, Izaiá�ùv slu�ebník a poní�ený
z kap. 52�53 a �almistovo volání opu�tìného
pøedznamenávají koncepci novozákonní
zvìsti, pøedstavovanou o mnoho století po-
zdìji Je�í�em z Nazaretu.

Vydalo nakladatelství Garamond (v edi-
ci Cohola) v Praze roku 2022. 232 stran,
dop. cena 290 Kè (v e-shopu nakladatel-
ství 232 Kè).

Trevor Sage
PRAGUE�S STOLPERSTEINE
Stumbling Stones � 
Defiant in their Memory 2008�2021
! Anglicky psanou knihu sestavil autor jako
poctu v�em obìtem nacistického re�imu,
kterým byl ve mìstì polo�en Stolperstein.
V Praze �ijící Londýòan Trevor Sage se
o Kameny zmizelých, Stolpersteine, zajímá
ji� léta, mapuje je, pøedná�í o nich a pravi-
delnì je èistí. Pøipomeòme, �e v Praze byl
první �kámen� � tedy mosazí pokrytá dla-
�ební kostka se jménem obìti, rokem naro-
zení, datem a místem deportace a datem
a místem úmrtí, je� se umist�uje do dla�by
pøed posledním bydli�tìm obìti � polo�en
8. øíjna roku 2008. Celkem ji� ètyøstý Stol-
perstein byl instalován v èervnu 2021. Do
své publikace Sage zaøadil fotografie pra�-
ských Kamenù zmizelých; portrétní fotogra-
fie obìtí ze sbírek Národního archivu; infor-
mace o deportacích a �ivotní pøíbìhy obìtí,
mnohé vyprávìné pøíbuznými. Díky tìmto
údajùm mohou lidé spojit Stolperstein s èlo-
vìkem, kterému je vìnován.

Vydalo nakladatelství Oko!Multimedia
v Praze roku 2022. 300 stran, pøes 400 ba-
revných fotografií, 340 portrétních fotografií
a 900 citací. Doporuèená cena 550 Kè (v e-
shopu nakladatelství Academia za 495 Kè).

TAJEMSTVÍ PÙDY V CHRUDIMI
! Do 30. èervna je v Regionálním muzeu
v Chrudimi pøístupna výstava Tajemství
pùdy: Nálezy z geniz èeských a morav-
ských synagog. Pøedstavuje výbìr z ojedi-
nìlého souboru pøedmìtù, které nalezli pra-
covníci �idovského muzea v Praze (�MP)
v uplynulých desetiletích na pùdách èes-
kých a moravských synagog. Souèasnì lze

v synagoze v nedaleké Lu�i zhlédnout dlou-
hodobou panelovou výstavu. Právì v lu�ic-
ké synagoze byla objevena nejvìt�í nedo-
tèená geniza v èeských zemích.

K výstavì byl publikován obsáhlý katalog
v èe�tinì a angliètinì (viz strana 16). Nìkteré
nálezy z geniz lze také zhlédnout prostøednic-
tvím on-line sbírkového katalogu na stránkách
www.jewishmuseum.cz, k projektu budou
v prùbìhu pøí�tího roku spu�tìny specializova-
né webové stránky. Dal�í výstava nálezù z ge-
niz se uskuteèní v Plzni ve druhém ètvrtletí
pøí�tího roku se zvlá�tním zøetelem k objevùm
v synagogách v západních Èechách. 

CHAMI�A CHUM�EJ TORA
PÌT KNIH MOJ�Í�OVÝCH
! V pùli kvìtna by mìlo být k dispozici
dlouho �ádané druhé vydání hebrejsko-èes-

ké edice Chami�a chum�ej Tora � Pìti knih
Moj�í�ových. Tato edice pøiná�í úplný heb-
rejský text základního textu judaismu spolu
s paralelnì ti�tìným èeským pøekladem, kte-
rý v letech 1998�2012 vytvoøil vrchní zem-
ský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i pøe-
klad jsou rozdìleny do kapitol a èlenìny do
týdenních oddílù (para�iot), pøedèítaných
bìhem ranní modlitby o �abatu. Biblický
text je doplnìný haftarami (ètením z proro-
kù) k jednotlivým týdenním oddílùm Pìti
knih Moj�í�ových, tak jak se recitují pøi �a-
batové bohoslu�bì. Druhé vydání vychází
s nìkolika revizemi pùvodního pøekladu.

Vydalo nakladatelství Sefer v Praze
roku 2022. Z hebrej�tiny pøelo�il K. E. Si-
don. 1200 stran, doporuèená cena 890 Kè
(v redakci 700 Kè).

IZRAEL NA VLTAVÌ
! Poznejte Izrael skrze jeho kulturu, jídlo
a zábavu. Za�ijte Izrael na Vltavì! O ví-
kendu 14. a 15. kvìtna se na Støeleckém
ostrovì v Praze koná první roèník festiva-
lu Izrael na Vltavì. Dvoudenní akci poøá-
dá Mint market ve spolupráci s izraelským
velvyslanectvím v ÈR a JCC Prague.
V sobotu 14. 5. je program pøístupný od
10 do 22.00, v nedìli 15. 5. od 10 do
18.00. Vstup je zdarma. 

Festival nabízí inspirativní víkend plný
hudby, divadla, pøedná�ek a workshopù,
náv�tìvníci mohou podpoøit malé výrobce
lahùdek, doplòkù, designu a módy od izrael-
ských tvùrcù.
! Sobotní program nabídne mj. taneèní
workshop izraelských lidových tancù
v podání skupiny Besamim èi workshop
krav maga, jednoho z nejúèinnìj�ích sebe-
obranných a taktických systémù na svìtì.
Odpoledne se pøedstaví básník Lucien
Zell, který v angliètinì pøednese básnì
v rùzných stylech inspirované jeho poby-
tem v Izraeli. Marina Kantor pohovoøí
o vývoji 25 not � melodie Hatikva � státní
hymny Izraele. V sobotu vystoupí i hlavní
hvìzda festivalu, kapela z Tel Avivu s ná-
zvem Boom Pam, a program ukonèí DJ
Uriel AKA Prince of Persia. 

JCC Prague pro náv�tìvníky festivalu pøi-
pravilo diskuse, moderované øeditelkou
Herzlova centra izraelských studií Irenou
Kalhousovou, jich� se mj. zúèastní izrael�tí
studenti a pohovoøí o tom, proè si vybrali
právì studium v ÈR. Tì�it se mù�ete také na
besedu s pøekladatelkou Lenkou Bukovskou
a èetbu z nové knihy Davida Grossmana. 
! V nedìli probìhne napøíklad workshop
sebevìdomé obrany systému ESD. Dìti
z Lauderových �kol pøedvedou pìvecké
pásmo �idovských písní a taneèní vystou-
pení na melodie izraelských populárních
písní. Na kytaru zahraje Diego Bar Brans-
burg. V hudební èásti se pøedstaví Tamar
Su, izraelská písnièkáøka zpívající hebrej-
sky a francouzsky. Literární program zahr-
ne besedu s pøekladatelkou Magdalenou
Køí�ovou-Jehlièkovou. Nedìlní program
ve stanu uzavøe workshop izraelské pity
pro dìti i dospìlé.
! Bìhem festivalu bude po obvodu Støelec-
kého ostrova umístìna výstava Záhadné
pouto. Zúèastní se ho i ukrajinská umìlkynì
El Stark �ijící v Tel Avivu, známá pøede-
v�ím svými návrhy pro izraelskou nefor-
mální módní znaèku PlazmaLab.cz, která
bude na místì ke koupi. Zájemci se mohou
zapojit do bojové hry: na nìkolika zastave-
ních naleznou tematické listy, kvízy a zna-
lostní soutì�e týkající se Izraele. 
! Celý program viz www.izraelnavltave.
cz.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �IDOVSKÉHO MUZEA
V PRAZE
Auditorium
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 2. 5.: Vernisá� výstavy Záhadné pouto �
ilustrace. Výstava pøedstaví práce studentù
Fakulty designu a umìní Ladislava Sutnara
Západoèeské univerzity v Plzni, kteøí pod
vedením ilustrátorky a pedago�ky Renáty
Fuèíkové vytváøeli ilustrace pro stejnojmen-
nou publikaci a výstavní projekt diplomata
Roberta Øeháka o èesko-izraelských diplo-
matických vztazích. 
! 3. 5.: Mýtus ve vìdecké dobì: Jak rozu-
mìt obvinìním z �rituální vra�dy� na pøelo-
mu 19. a 20. století? Døíve roz�íøené pøe-
svìdèení, �e �idé vra�dí køest�anské dìti pro
rituální úèely, zdánlivì skonèilo s dobou
osvícenství. Pøesto zùstala tzv. krevní povìra
ve støední a východní Evropì na pøelomu 19.
a 20. století pøekvapivì roz�íøená. Prof. Hillel
J. Kieval z Washington University v St. Louis
se ve své pøedná�ce zamyslí nad tím, jak se
�pøekonané� názory zaèaly znovu jevit jako
vìrohodné. Akce probíhá ve spolupráci s ka-
tedrou Blízkého východu FF UK. V èe�tinì. 
! 11. 5.: �idov�tí architekti v Praze: Fran-
ti�ek Zelenka. Pøedná�ka historika architek-
tury Zdeòka Luke�e pøedstaví architekta,
scénografa, designéra, �áka Josefa Goèára
zAVU a èlena avantgardního Devìtsilu Fran-
ti�ka Zelenku (1904�1944), jen� projektoval
funkcionalistické domy, pasá�e, interiéry
i plakáty a obaly na gramofonové desky pro
Osvobozené divadlo. V roce 1943 byl Zelen-
ka deportován do terezínského ghetta a v roce
1944 byl zavra�dìn v Osvìtimi. 
! 15. 5. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro ro-
dièe s dìtmi: Lvíèek Arje slaví �avuot.
V kvìtnové dílnì se dìti dozvìdí, jak vypadá
svitek Tóry, co obsahuje a proè si Tóru pøipo-
mínáme právì v období, kdy v Izraeli dozrává
obilí a sklízejí se první chutné plody. Prohlíd-
ka: Starý �idovský høbitov. Vstupné 70 Kè.
! 18. 5.: Obrazárna: Umìlecké sbírky
pra�ského �idovského muzea. Souèasná
sbírka vizuálního umìní �MP vznikala za
pohnutých okolností váleèných let. Jaké
byly její váleèné a pováleèné osudy? O tom
v�em se lze dozvìdìt více v pøedná�ce
o souèasném stavu a mo�nostech budoucího
rozvoje sbírky a v debatì s její dlouholetou
kurátorkou Michaelou Sidenberg. Pøedná�ka
je souèástí cyklu 5x OBRAZEM. Umìlecký-
mi sbírkami �idovského muzea v Praze.
! 24. 5.: �idovská �lechta v promìnách
èasu. Druhá pøedná�ka z cyklu Nobilitas Iu-
daeorum prof. Jana �upanièe z Ústavu svì-
tových dìjin FF UK se zamìøí na osudy vy-
braných �lechtických rodù �idovské víry. 

! 25. 5.: Proces s Rudolfem Slánským
a spol.: prùvodce tápajících. Proces s Ru-
dolfem Slánským a spol. z roku 1952 patøí
mezi nejdiskutovanìj�í události v dìjinách
èesko-izraelských vztahù. Historik Martin
Wein z Telavivské univerzity na základì do-
stupných dokumentù nastíní osudy v�ech
ob�alovaných a míru jejich úèasti na událos-
tech, na nich� stranické vedení a prokuratura
zalo�ily ob�alobu a inscenaci soudního pøe-
líèení. Pøedná�ka a následná diskuse probìh-
nou v èe�tinì.
! Výstava v OVK: Záhadné pouto � ilus-
trace. Od 2. 5. do 30. 6. 2022, po�èt 12�16,
pá 10�12, bìhem veèerních poøadù a po do-
mluvì. Vstup volný.

Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 19. 5. od 19.00: Rozsypaná slova Karla
Poláèka. U pøíle�itosti leto�ního 130. výroèí
narození èeského novináøe, spisovatele a hu-
moristy Karla Poláèka (1892�1945) bude
pøedstaven biografický román Rozsypaná
slova. Kniha pøiná�í dramatický pøíbìh Po-
láèkova �ivota od konce tøicátých let 20. sto-
letí a� po jeho nejasnou smrt v roce 1945.
S autorem románu Martinem Dane�em bude
hovoøit nakladatel a spisovatel Martin Rei-
ner. Vstup volný. 
! 26. 5. od 19.00: Motus Harmonicus / Fes-
ta del Sabbato. Originální projekt Festa del
Sabbato pøedstaví významné duchovní kom-
pozice �idovských skladatelù ze 17. a poèátku
18. století. Zazní mimo jiné synagogální
skladby italských skladatelù Salomona Rossi-
ho, Benedetta Marcella nebo sefardské písnì
Abrahama Cacerese. Vstupenky lze zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Infor-

maèním centru muzea (Maiselova 15, Praha
1), v síti Prague Ticket Office � Via Musica
a na webových stránkách �idovského muzea
v Praze. Vstupné 230 Kè/ 150 Kè. 

TANGO Z VARSHE
! Cyklus Musica non grata pøedstaví ve
ètvrtek 5. kvìtna od 19 hodin v Jeruzalém-
ské synagoze v Praze polsko-izraelskou zpì-
vaèku Olgu Mieleszczuk. Na programu s ná-
zvem Tango z Varshe zazní populární písnì
pøedváleèné Var�avy.

�Pøíbìh populární hudby pøedváleèného
Polska zaèíná u umìlcù s �idovskými koøe-
ny. Za zrodem nejvìt�ích hitù tehdej�í doby
stáli básníci Julian Tuwim èi Andrzej W³ast
a skladatelé jako Jerzy Petersburski, Henryk
Wars nebo jediná polská �ena-skladatelka
populárních písní té doby Fajga Jofé, známá
jako Fanny Gordon. Vyu�ívali rytmy shim-
my, charlestonu, foxtrotu nebo prvkù jazzu
a mísili je s hudbou klezmerù. Tango bylo
urèitì nejoblíbenìj�ím �ánrem, víme, �e
pøed válkou vzniklo v Polsku více ne� 3000
skladeb tohoto typu. Svùj domov na�lo pøe-
dev�ím ve Var�avì,� øíká Olga Mieleszczuk.

Jidi� tango se v Polsku formovalo ve dva-
cátých letech minulého století syntézou ar-
gentinského tanga a �idovské lidové hudby,
díky ní� získalo svùj jedineèný zvukový esprit.
Na rozdíl od pùvodní argentinské formy pøi-
jalo výraznì mìkèí, lyriètìj�í charakter.
�Spousta písní se vá�e pøímo k Var�avì.
V Praze zazpíváme napøíklad píseò Bal u sta-
rego Joska od Fajgy Jofé, jeden z nejznámìj-
�ích polských �lágrù, který zpívá o známé �i-
dovské tavernì na ulici Gnojna, oblíbeném
místì chudých i bohatých. Hrdinou této bala-
dy je její majitel Józef £adowski, známý jako
Fat Yosl,� øíká zpìvaèka. Koncert Olgy Mie-
leszczuk a souboru Tango Attack se koná ve
spolupráci s Polským institutem v Praze. 

Více informací a vstupenky on-line jsou
k dispozici na www.musicanongrata.cz.     nk

LET DO NEBE
ANEB FATA MORGANA
! Pra�ské divadlo Studio Ypsilon uvádí no-
vou hru Arno�ta Godflama, ji� autor defino-
val jako �v nekorektní dobì nekorektní kus�.
Známý dramatik se rozhodl pøipravit scénáø
ze svých oblíbených autorù Karla Poláèka,
Ivana Wernische, Daniila Charmse a té�
z jedné své aktovky. �Jsou to vìci vesmìs �er-
tovné, hravé, trochu bizarní, s lehkým podtó-
nem smutku. Také malá podivná operka, nì-
kolik hravých písní i hudební podkresy. �ivá
hudba i zpìv, herecké exhibice. Tro�ku ab-
surdní, nepøíli� uctivé, crazy. Nìco úplnì ji-
ného, ne� s èím se teï diváci setkávají v di-
vadlech,� pí�e se v programu Ypsilonky.
Kvìtnová pøedstavení se konají 11. a 20. 5. od
19.30. Pøedstavení není vhodné pro dìti.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Oslava svátku Pesach: Pøed Pesachem
jsme ve �kole jako v�dy pekli macesy,
ti mlad�í se svými uèitelkami a uèiteli �i-
dovské výchovy, ti star�í s rabínem K. E.
Sidonem. Letos poprvé jsme na �kolním
høi�ti spoleènì pálili �kolní chámec. 
! �est�áci ètou ukrajinské povìsti: 6. tøí-
da se v dubnu vydala do poboèky Mìstské
knihovny v Korunní ulici, aby se zde se-
známila s literaturou ukrajinských spisova-
telù pøelo�enou do èe�tiny. Ètenáøská dílna
pod vedením paní uèitelky Matìnové
a paní knihovnice Aleny Miksové byla za-
lo�ena na knize Pomsta Oleksy Dovbu�e,
která mladým ètenáøùm pøedkládá vybrané
ukrajinské mýty, povìsti a pohádky. 
! Zatím bezejmenná konference: Na
konci bøezna se konal 1. roèník �zatím
bezejmenné konference� pro 3.�5. tøídu
Z�. Konferenci uspoøádal a pøedná�ející
oslovil �ákovský parlament 1. stupnì. �áci
se mohli seznámit s tím, jak to chodí na
velvyslanectví, jak se pøipravuje dobrá
káva a co musí zvládat architekt. Rovnì�
se dozvìdìli o loutkách, které v nemocnici
vracejí úsmìv dìtským pacientùm. Svùj
èas vìnovali �ákùm Mahulena Svobodová,
Daniel Kolský, Anna Syková a Dana Vac-
ková. Doufáme, �e tímto 1. roèníkem byla
na L� zalo�ena nová tradice vzdìlávacích
konferencí 1. stupnì.
! Ostrava inspirující: Studenti literární-
ho semináøe (semináø Tolik mo�ných svìtù)
se vydali se svými vyuèujícími do Ostravy
na literární semináø. Cílem bylo poznat
díla ostravských básníkù a inspirovat se
mìstem (pro vìt�inu studentù dosud ne-
známým) k vlastním autorským textùm. 
! Le sourire: V dubnu se ve �kole konalo di-
vadelní pøedstavení Le sourire (Úsmìv) v po-
dání francouzské skupiny 6. G. Studenti za-
hráli v aule pøed svými spolu�áky, uèiteli
a rodièi nejprve ve francouzském jazyce a ná-
slednì v èe�tinì. Divadlo je výsledkem spolu-
práce uèitelky francouz�tiny Renaty �agátové
a Evy Èechové, pedago�ky z DAMU. 
! Èesko-ukrajinský teen klub: Pøed Pe-
sachem probìhlo dal�í setkání èesko-ukra-
jinského teen klubu. Jak název napovídá,
jeho cílem je poskytovat otevøený prostor
èeským a ukrajinským dospívajícím k trá-
vení volného èasu a vzájemnému poznává-
ní. Pøedchozí setkání probìhlo nad desko-
vými hrami a medovníkem. 
! Studenti sexty pøedali penì�ní pøíspìvek
3000 Kè na handicapovaná zvíøata. Peníze
byly získány z prodeje ruènì �itých �ply�á-
kù� na�í projektové dílny. V�em kupcùm
je�tì jednou moc dìkujeme.                       ip

BENEFIÈNÍ AKCE PRO UKRAJINU
! �idovská obec si Vás dovoluje pozvat
na benefièní akci pro Ukrajinu � scény
a hudbu z pøedstavení �because of Alma,
dramatického pøíbìhu �eny, která dokázala
�ít navzdory krutému prostøedí hudbou.
Koná se v nedìli 22. kvìtna od 19 hodin
v Jeruzalémské synagoze (Jeruzalémská
ulice 7) v Praze 1. Úèinkují: Anna Brous-
ková, Antonie Formanová, Vojtìch Barto�
a smyècový soubor Alma ansámbl. Výtì-
�ek benefice pùjde na podporu uteèencù
z Ukrajiny, kterým �OP poskytuje ubyto-
vání a pomoc. Dobrovolné dary lze dát na
místì do pøipravené pokladny nebo je lze
zaslat na úèet 1936531399/0800 s uvede-
ním jména dárce a textu �Jeruzalémská 22.
5. 2022�. Dìkujeme.

VARHANNÍ KONCERT
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Na jaøe pokraèuje cyklus varhanních
koncertù v Jeruzalémské synagoze. Dne
25. kvìtna od 18 hodin zahraje na varhany
Václav Peter a na trubku Václav Kalenda.
Program: hudba J. S. Bacha, I. Kurze, G.
P. Telemanna, B. Marcella a dal�ích.

VÝSTAVA O R. HEYDRICHOVI
! Od 17. kvìtna do 12. èervence je v Køí-
�ové chodbì pra�ského Karolina na Sta-
rém Mìstì pøístupná nová výstava Památ-
níku ticha. Jmenuje se Svìtový poøádek
a koná se k 80. výroèí událostí spjatých
s pùsobením nìmeckého zastupujícího øí�-
ského protektora R. Heydricha v Praze
(více na www.pamatnikticha.cz).

ARNOLDOVA VILA V BRNÌ
! Dne 14. dubna bylo v Praze podepsáno
memorandum o spolupráci �idovského
muzea Praha, Muzea mìsta Brna a �idov-
ské obce Brno o budoucím vyu�ití Arnol-
dovy vily v Brnì, její� celková rekonstruk-
ce by mìla být ukonèena v listopadu
2023. Výstavní prostory by mìly být vyu-
�ívány k historické prezentaci brnìn-
ských a v pøesahu moravských �idov-
ských dìjin. Tento zámìr respektuje
i samotnou historii domu, respektive osu-

dy jeho posledních �idovských majitelù.
Zúèastnìné strany v memorandu deklaro-
valy vùli k budoucí koordinaci svých èin-
ností a spolupráci na pøípravì expozice
s �idovskou tematikou, která bude po re-
konstrukci v Arnoldovì vile umístìna.          

J. Kanarek

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Tváø z minulosti
V minulém èísle Rch byl publikován mùj
èlánek Pozdní host aneb Krásná Helena,
pøíbìh �idovské kelnerky z Vysoèiny Hele-
ny �molkové. V úvodu textu jsem uvedl,
�e �na její jediné dosud známé fotografii�
ji vidíme zdálky stát ve dveøích hostince
jako malou postavu. A dodávám, �e jsem
po fotografiích �enkýøky usilovnì pátral
nìkolik mìsícù. Bezvýslednì. Jaké v�ak
bylo mé pøekvapení, kdy� mi pøi nedávné
cestì do Itálie zazvonil mobilní telefon (pøi
procházení rozvalinami Pompejí) a ozval
se �enský hlas, který mi pøímoèaøe ozná-
mil: �Èetla jsem vá� èlánek o tetì Helenì,
byla to na�e vzdálená pøíbuzná, dobrý, jen
heleïte, mejlíte se v tom, �e �ádné její fot-
ky neexistují. Máme nìkolik Helenèiných
portrétù. Tak vám je posílám.� A skuteènì,
kelnerka Helena �molková se náhle vyno-
øila z �era minulosti ve své konkrétnosti.
A je�tì jedno poznání nám snímky pøiná-
�ejí � nemá pravdu spisovatel Zdenìk Ma-

tìj Kudìj, který se dost nelichotivì vyjad-
øoval o jejím �enském vzhledu. Na rozdíl
od nìj vidím tváø poznamenanou nevyslo-
vitelným poznáním, tváø køehkou i rozhod-
nou, náu�nicemi zjemnìlou. Vlastnì tváø
spravedlivou. Jakoby vystøi�enou z Giaco-
mettiho soch.                           Milo� Dole�al 
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v me-
siaci máj slávi sviatok svojich narode-
nín: pani Viera Mláková, nar. 15.5. � 78
rokov; pani Iveta Radová, nar. 13.5. �
58 rokov, a pani Lýdia Pevná, nar. 27.5.
� 74 rokov. V�etkým úprimne prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci máj oslávia narodeniny: pani
¼ubica Adamcová � 73 rokov; pani
MUDr. Gabriela Alexandrová � 74 rokov;
pani Anna Backová � 74 rokov; pani Viera
Duri�ová � 71 rokov; pani Ing. Helena
Galanová � 73 rokov; pani Adriana Her-
czogová � 71 rokov; pani Zuzana Hubino-
vá � 78 rokov; pán Tomá� Janovic � 85 ro-
kov; pani Agáta Karvanová � 76 rokov;
pán Ing. Pavel Kuèera � 84 rokov; pani
Valéria Lörintzy � 77 rokov; pán Peter
Mièuda � 74 rokov; pani Mgr. Viera Mly-
nárová � 75 rokov; pani O¾ga Nágelová �
72 rokov; pani PhDr. Eva Salnerová � 71
rokov; pán Ervín Schönhauser � 82 rokov;
pani PaeDr. Karolína Takáèová � 76 ro-
kov; pán Prof. MUDr. Pavel Traubner �
81 rokov, a pani O¾ga Zelenková � 78 ro-
kov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia. Ad
mea veesrim �ana!

Úmrtie
V mesiaci apríl zomrela vo veku 98 ro-
kov pani Laura �pániková, posledná
z dievèenského transportu z roka 1942.

Zichrona livracha!

�O BRNO
V kvìtnu oslaví své narozeniny tito na�i
èlenové: pan Michael Felix, nar. 14. 5. �
56 let; paní Zuzana Neufeldová, nar. 4.
5. � 55 let; pan Oldøich Redlich, nar. 4.
5. � 71 let; pan Leo Rotter, nar. 7. 5. �
91 let; paní Silvia Schullerová, nar. 6. 5.
� 72 let; paní �árka Steiner, nar. 13. 5. �
75 let; pan Michael Wachtl, nar. 7. 5. �
73 let, a pan Pavel Winkler, nar. 23. 5. �
76 let. V�em pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V kvìtnu oslaví jubileum pan Daniel
Dvoøák � 49 let, a paní PharmDr. Lea
Rochlitz � 55 let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V kvìtnu oslavují narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Jan Tichý, nar. 8.5. � 73 let; paní
Helena Brázdová, nar. 9.5. � 85 let, a pan

Petr Rubín, nar. 11.5. � 50 let. Pøejeme jim
v�e dobré. Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci máj oslávia narodeniny: pán
Michal Breiner � 55 rokov; pán Zoltán
Breiner � 90 rokov; pani Viera Figu�ová
� 95 rokov; pán Peter Galko � 68 rokov;
pán MVDr. Tomá� Gold � 68 rokov;
pani Ing. Katarína Goldová � 61 rokov;
pán Ing. Juraj Grossmann � 71 rokov;
pán Doc. JUDr. Imrich Kanárik � 74 ro-
kov; pani Katarína Kolárová � 68 ro-
kov; pán MUDr. Ivan Kolín � 75 rokov;
pani Klára Marksteinová � 88 rokov;
pani Doc. PhDr. Nata�a Polanová � 76
rokov; pani MVDr. Magdaléna Rieme-
rová � 75 rokov; pán Ing. Du�an Rubo-
viè � 75 rokov; pán Ing. Ivan Schönfeld
� 67 rokov; pani Edita Schwarzová � 72
rokov; pán Dr. Juraj Solár � 75 rokov;
pán Tomá� �pira � 75 rokov; pán
MUDr. Tomá� Te��er � 75 rokov; pani
Eva Tkáèová � 75 rokov; pani Eva We-
iszová � 74 rokov, a pani Agáta Winkle-
rová � 76 rokov. Prajeme v�etko najlep-
�ie. Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V kvìtnu oslaví narozeniny tito na�i èle-
nové: paní Eva Navrátilová, nar. 1.5. � 36
let; pan Tomá� Maier, nar. 13.5. � 45 let,
a paní Gabriela Veselá, nar. 28.5. � 52 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan
Ing. Jiøí Löwy � 76 let; paní Alena Rù-
�ièková � 74 let; paní Eva �tixová � 81
let, a paní Mgr. Vìra Tydlitátová, Th.D.
� 63 let. V�em oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny: pan Jiøí
Baum, nar. 7.5. � 86 let; pan Max Berg-

mann, nar. 29.5. � 86 let; pan Meir Doh-
nal, nar. 27.5. � 84 let; paní Eva Grafová,
nar. 22.5. � 75 let; paní Marie Handlová,
nar. 17.5. � 82 let; pan Jiøí Pavel Kafka,
nar. 2.5. � 98 let; paní Hana Klusáková,
nar. 10.5. � 96 let; pan Felix Kolmer, nar.
3.5. � 100 let; paní Alenka Lehká, nar.
21.5. � 91 let; pan Bedøich Nosek, nar.
13.5. � 80 let; paní Hortenzia Pavlíková,
nar. 10.5. � 88 let; paní Eva Pokorná, nar.
17.5. � 93 let; paní Liana Sagivová, nar.
2.5. � 89 let; paní Jitka Skopalová, nar.
19.5. � 75 let; pan Danny Stecher, nar.
29.5. � 82 let; paní Marta �épková, nar.
12.5. � 80 let; paní Dagmar �kodová, nar.
8.5. � 94 let, a paní Jana Wolfová nar.
10.5. � 96 let. V�em pøejeme pevné zdra-
ví. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e dne 1. dubna
zemøela ve vìku 92 let paní Zdena Lan-
gerová. Se zesnulou jsme se rozlouèili
4. dubna v obøadní síni na Novém �i-
dovském høbitovì v Praze. 

Zichrona livracha!

Dne 24. dubna zemøel ve vìku 93 let pan
Ing. Asaf Auerbach. Válku pøeèkal v Ang-
lii, kam ho rodièe poslali spolu se star�ím
bratrem jedním ze záchranných vlakù or-
ganizovaných N. Wintonem. Sami zahy-
nuli za holokaustu. Jeho vzpomínky lze
nalézt v archivu Pamìti národa. Se zesnu-
lým jsme se rozlouèili 27. dubna v obøad-
ní síni na Novém �idovském høbitovì
v Praze. Zichrono livracha!

Je na�í smutnou povinností oznámit,
�e dne 22. bøezna zemøel pan Mikulá�
Bröder ve vìku 93 let. 

Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci máj sa oslavuje svoje narode-
niny paní PharmDr. Lea Messany Roch-
litz � 55 rokov. Prajeme jej v�etko naj-
lep�ie a pevné zdravie.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V kvìtnu oslaví narozeniny: paní Judita
Augustová, nar. 25.5. � 74 let, a paní
Kateøina Kreisinger, nar. 16.5. � 56 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví narozeniny pan Bed-
øich Heller a pan David Nebeský. Jme-
novaným pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!
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POHØEB M. ALBRIGHTOVÉ
Na konci dubna se ve washingtonské Ná-
rodní katedrále blízcí, pøátelé a spolupra-
covníci rozlouèili s bývalou americkou
vyslankyní v OSN a ministryní zahranièí
Madeleine Albrightovou. Bìhem obøadu
promluvili tøi ameriètí prezidenti: souèas-
ný, Joe Biden, a dva minulí: Barack Oba-
ma a Bill Clinton. V�ichni oceòovali její
profesionální i lidské kvality, odvahu
a prozíravost, fakt, �e a� do své smrti neu-
stále myslela na to, jaký svìt zdìdí budou-
cí generace. Clinton mj. zmínil �idovské
koøeny M. Albrightové a její �ivot se dvì-
ma útìky pøed totalitními re�imy oznaèil
jako �osud typický pro 20. století�. Emo-
tivnì pøipomnìl také pohøeb prezidenta
Václava Havla a to, �e pøi nìm M. Alb-
rightová promluvila èesky. 

MO�E KANTOR REZIGNOVAL
V dubnu rezignoval na svou funkci pøed-
seda Evropského �idovského kongresu
Mo�e Kantor (v jeho èele stál patnáct let).
Kantor (nar. 1953) zbohatl na obchodová-
ní s minerálními hnojivy a mìl vazby na
prezidenta Putina � právì proto se ocitl na
seznamu oligarchù, na které byly kvùli
agresi putinovského re�imu uvaleny sank-
ce. Kromì podnikání se Kantor vìnoval
filantropii, patøí k významným podpùr-
cùm boje proti antisemitismu.

Podobnì skonèily vztahy mezi oligar-
chou Romanem Abramovièem a Jad va-
�em, památníkem holokaustu v Jeruzalé-
mì. Dal�í tøi �idov�tí magnáti ze sankèního
seznamu � Michail Fridman, Petr Aven
a German Khan � rezignovali z práce pro
filantropickou skupinu Genesis, její� chod
døíve �tìdøe dotovali. Oligarchové vnímají
fakt, �e jsou sankcionováni, jako nesprave-
dlnost a na obranu zmiòují svou mecená�-
skou èinnost. Ve svìtle souèasné války na
Ukrajinì se v�ak komentátoøi kloní spí�e
k názoru, �e magnáti �po�pinili instituce
svými �pinavými penìzi�.

RUSKO �ÁDÁ KOSTEL
Ruský prezident Putin po�ádal v dopise
premiéra N. Bennetta, aby Izrael zaruèil
jeho zemi kontrolu nad kostelem Alexan-
dra Nìvského, jen� se nachází v køest�an-
ské ètvrti jeruzalémského Starého Mìsta.
�Shodou okolností� byl dopis poslán krát-
ce poté, co Moskva zareagovala na kritiku
ministra zahranièí Jaira Lapida, jen� ozna-
èil Rusko za váleèného agresora. Dle stano-
viska ruské vlády se Izrael tímto názorem
sna�í zakrýt vlastní konflikt s Palestinci,
jim� Putin vyjádøil svou podporu. Zmínì-

ný kostel patøil imperiálnímu Rusku za os-
manské vlády a bývalý premiér Netanjahu
ho roku 2019 slíbil pøedat Putinovi za po-
moc pøi osvobození Izraelky N. Issacharo-
vé, uvìznìné v Moskvì kvùli údajnému
pa�ování drog. V bøeznu tohoto roku jeru-
zalémský soudce pøevedení kostela na
ruskou vládu zru�il a prohlásil, �e rozhod-
nout nakonec musí premiér Bennett. Ten
se zatím pøímé kritiky ruské invaze na
Ukrajinu zdr�uje.

POCHOD �IVÝCH
28. dubna se konal tradièní pochod �ivých
na památku obìtí �oa, jeho� se letos mìlo
zúèastnit na 2500 lidí z 25 zemí svìta.
Úèastníci procházejí 3,5kilometrovou tra-
su mezi dvìma bývalými koncentraèními
a vyhlazovacími tábory Osvìtim I a Osvì-
tim II-Bøezinka. Letos se k nim pøipojilo
i nìkolik �idovských uprchlíkù z Ukraji-
ny, kteøí nyní �ijí v Polsku.

SVÌDECTVÍ PØE�IV�Í 
V obklíèeném Mariupolu zemøela 4. dub-
na hlady a vyèerpáním 91letá pøe�iv�í ho-
lokaust Vanda Semjonovna Obiedková.
Ukrývala se s dcerou a zetìm ve sklepì
poblí� jejich domu, který pøi ruských úto-
cích shoøel. Mìlo se za to, �e v domì sho-
øela i kazeta, na ní� je záznam vzpomínek
Obiedkové, které kdysi v ru�tinì nahrála
pro nadaci Shoah Foundation. Nadace je
v�ak nalezla ve svém archivu a umístila je
na YouTube. Nacisty za�ila jako dítì,
skrývala se ve sklepì a posléze nalezla

útoèi�tì v nemocnici; roku 1943 ji zachrá-
nili sovìt�tí vojáci. V. S. Obiedková pro�i-
la celý �ivot v Mariupolu a byla aktivní
v �idovské obci. Dle jejích bli�ních se jí
ve sklepním úkrytu o�ivily vzpomínky na
nìmeckou okupaci. 

FILM O N. WINTONOVI
V Praze má brzy zaèít natáèení filmu o Ni-
cholasi Wintonovi. Snímek s názvem One
Life re�íruje irská re�isérka Aisling Walsh,
mladého Wintona hraje Johnny Flynn a jeho
star�í podobu ztvární Anthony Hopkins.
Slavný herec pøijal roli ochotnì, nebot� v ní
spatøuje pøíle�itost, jak upozornit na uprch-
lickou krizi z Ukrajiny. Bude to jeho druhé
��idovské anga�má�, prvním byla role
J. Rabina v televizním filmu Vítìzství v En-
tebbe. Scénáø ke snímku One Life napsali
Nick Drake a Lucinda Coxon. Pøedchozí
film o siru Wintonovi Síla lidskosti natoèil
pøed dvaceti lety re�isér Matej Mináè.

VESELKA V NEW YORKU
Restaurace Veselka (ukrajinsky duha)
v newyorské East Village, která nabízí to
nejlep�í z tradièní ukrajinské kuchynì ji�
od roku 1954, oblíbené místo Newyorèanù
rùzného pùvodu, povolání a nábo�enství,
se v posledních mìsících stala centrem jed-
noty na podporu Ukrajiny. Pod heslem �Eat
Borscht, stand with Ukraine� si zde kupují
ukrajinské speciality Amerièané ukrajin-
ského i ruského pùvodu, stejnì jako emi-
granti ze v�ech koutù svìta. Majitel Vesel-
ky, Jason Birchard, se spojil s neziskovou
organizací Razom for Ukraine, která bì-
hem ètrnácti dnù v bøeznu vybrala pro bo-
jující zemi pøes milion dolarù.        (am, mh)
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Tøi ameriètí prezidenti na pohøbu M. Albrightové.


