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Hrob rabi Löwa na Starém židovském høbitovì v Praze. Foto Jiøí Daníèek.
(K textu na stranách 14–15.)
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ZASEDÁNÍ WJC V PRAZE
Zástupci židovských komunit z celého
svìta se sjeli do Prahy na zasedání výkonného výboru Svìtového židovského kongresu, které se uskuteènilo 8.–9. kvìtna
2022.
V úvodním projevu pøedseda Federace
židovských obcí v ÈR Petr Papoušek
pøedstavil pøípravu národní strategie boje
proti antisemitismu, na které pracují ministerstvo vnitra a ministerstvo zahranièních
vìcí spoleènì se židovskými organizacemi. Strategie se soustøedí na tøi oblasti: na
prevenci a potírání antisemitismu, ochranu a rozvoj židovského života a na podporu vzdìlávání o židovské historii a kultuøe, vèetnì výzkumu a pøipomínání
památky obìtí holokaustu. Strategie by
mìla být pøedstavena letos v listopadu
v rámci nadcházejícího pøedsednictví ÈR
v Radì EU. Pøedseda Papoušek rovnìž
podìkoval premiérovi Petru Fialovi
a celé èeské vládì za vyjádøení podpory
a pomoc Ukrajinì.
Pøedseda Svìtového židovského kongresu Ronald S. Lauder ve svém projevu
prohlásil: „Je nejvyšší èas, aby Evropská
rada zøídila stálou pracovní skupinu pro
boj proti antisemitismu a všem formám
rasismu.“ Zároveò také poznamenal, že
slovo „antisemitismus“ by mìlo být nahrazeno výrazem „nenávist k Židùm“,
aby pøesnìji odráželo tento fenomén.
Místopøedseda vlády ÈR Marian Jureèka v projevu k vedoucím pøedstavitelùm
WJC konstatoval: „Boj proti všem formám nenávisti bereme velmi vážnì. (…)
Evropa øekla jasné ne nenávisti a rasismu.
Nechceme být diváky. Chceme podniknout kroky v oblasti kultury a vzdìlávání.
Provedeme zmìny, abychom byli schopni
tìmto lžím èelit.“
Hlavními tématy jednání výboru byly
rovnìž dùsledky probíhajícího konfliktu
na Ukrajinì pro židovské komunity, krize
židovského vzdìlávání a identity a pokusy démonizovat a falešnì oznaèovat státní zøízení v Izraeli jako apartheid.
fžo
VYZNAMENANIE PRE ¼UDÁKOV
Na Slovensku, rovnako ako vo viacerých
európskych krajinách, je každoroènou
súèast’ou spomienky na ukonèenie druhej
svetovej vojny vyznamenávanie osôb,
ktoré bojovali za slobodu, zaslúžili sa
o rozvoj demokracie alebo inak prispeli
k hodnotám, ku ktorým sa súèasná Európa hlási. Vyznamenania ude¾uje prezidentka Zuzana Èaputová, ktorá 8. mája
tohto roku vyznamenala 25 osôb, vrátane
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tých, ktorým bolo ocenenie udelené „in
memoriam“.
Medzi tohtoroènými „in memoriam“
ocenenými sa ocitla trojica Albert Púèik,
Anton Tunega a Eduard Tesár, historikmi
spoloène oznaèovaní ako príslušníci Bielej légie. Trojicu odsúdili súdy v komunistickom Èeskoslovensku roku 1951 za
trestný èin špionáže k trestu smrti. O treste
smrti rozhodlo najvyššie vedenie komunistickej strany.
Spomenutej trojici udelila prezidentka
v nede¾u 8. mája Rad ¼udovíta Štúra
I. triedy in memoriam za „mimoriadne
zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež
za rozvoj ¾udských práv a slobôd“. Následne sa v tlaèi objavili kritické èlánky
a komentáre poukazujúce na ve¾mi sporný životný príbeh ocenenej trojice.
Púèik, Tunega a Tesár boli podporovate¾mi režimu vojnového slovenského štátu,
ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom. Všetci traja boli vysoko angažovaní
v prospech ¾udáckeho režimu, navštevovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej
mládeže. Z absolventov Vyššej vodcovskej
školy Hlinkovej mládeže vzniklo spravodajské oddelenie, ktoré sa transformovalo
na „hlásky“. „Hlásky“ fungovali ako siet’
mladých udavaèov, ktorí posúvali informácie o partizánskych jednotkách, povstalcoch, Židoch a odporcoch režimu nacistom a gestapu. V tomto smere sa
angažovali hlavne Púèik s Tunegom.
Návrh na štátne vyznamenanie podala
Nadácia Tunegu, Púèika a Tesára, ktorej
predsedom je bývalý šéf Krest’ansko-demokratického hnutia a bývalý eurokomisár
Ján Fige¾, medzi èlenmi správnej rady nadácie sú europoslanci za KDH Miriam
Lexmann a Ivan Štefanec. Súèast’ou návrhu bolo odobrenie historika prof. Róberta
Letza, ktorý je prítomný pri všetkých pokusoch o oslávenie predstavite¾ov slovenského fašizmu. Nadácia Tunegu, Púèika
a Tesára sa dlhodobo snažila o adoráciu

Bielej légie. V minulosti iniciovali odhalenie pamätnej tabule (ktorá je dodnes prístupná na budove gymnázia v Trenèíne,
ktorú trojica navštevovala) a snažila sa (zatia¾ neúspešne) o vytvorenie podobného
pamätného miesta v centre Bratislavy.
Otázkou je, ako je možné, že vôbec došlo k popísaným udalostiam? Je síce
smutnou skutoènost’ou, že aj v minulosti
sa podobne trápne akty vyznamenávania
¾udákov odohrali, ale bolo to v èase, keï
boli na mieste hlavy štátu prezidenti sympatizujúci s hnedou minulost’ou Slovenska. O prezidentke Zuzane Èaputovej sa
to v žiadnom prípade nedá povedat’, je
zjavné, že bola uvedená do omylu a že
„maslo na hlave“ majú jej poradcovia.
Dokazuje to aj skutoènost’, že prezidentka
sa v stredu 11. mája za udelenie ocenenia
tejto trojici ospravedlnila. „Stala sa chyba
v procese posudzovania. Štátne vyznamenania by mali dostávat’ ¾udia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolat’ spor o to, èi
slúžili demokracii,“ tlmoèila kancelária
prezidentky s tým, že prezidentka urobí
všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali.
Jedna z reakcii na sporné ocenenie prišla zo strany Fedora Gála. V minulosti bol
prezidentom Kiskom vyznamenaný rovnakým Radom ¼udovíta Štúra. Ako F. Gál
uviedol: „Prezidentku si ve¾mi vážim, ale
ak má byt’ ocenená uvedená trojica, nemôžem inak, ako vrátit’ svoje vyznamenanie. Nemôžu byt’ súèasne ocenení títo ¾udia a ja.“
jf
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ŠTÌSTÍ ZLODÌJÙ
K Rašiho výkladu: „Necht’ je propíchnuto ucho tomu, kdo slyšel na hoøe Sinaj
,Nepokradeš‘, ale pøesto šel a kradl“, poznamenal rabi Šmelke: „Než Bùh zjevil
na Sinaji svá pøikázání, dávali si všichni
lidé na svùj majetek dobrý pozor, aby jim
ho nikdo neukradl. A protože to zlodìji
vìdìli, vùbec se nepokoušeli krást. Jenomže poté, co Bùh øekl: ,Nepokradeš‘,
a lidé se cítili jisti, zaèalo øemeslo zlodìjù vzkvétat.“
PÍT VÍNO ŽIVOTA
Vypráví se: Jednou druhého veèera
svátku Šavuot sedìli chasidim
u stolu rabího Elimelecha a radovali se z té hodiny. Rabi na nì pohlédl
a jednomu každému z nich pokývl
na pozdrav, nebot’ se tìšil z jejich
radosti. Pak jim s úsmìvem oznámil:
„Hle, máme vše k radosti – co nám ještì
chybí?“ Jeden troufalec mu však odpovìdìl: „Vskutku, nechybí nic jiného, než
abychom pili víno života jako zbožní
v ráji.“ Cadik mu poruèil: „Dej si na ramena tyè, povìs na ni dvì vìdra a jdi ke
høbitovní bránì! Tam vìdra polož, obrat’
se a øekni: Elimelech posílá pro víno! Potom se znovu obrat’, povìs naplnìná vìdra na tyè a pøines nám je sem! Mìj se na
pozoru a neodpovídej nikomu, kdo by tì
oslovil!“ Muž se roztøásl, ale udìlal, co
mu rabi poruèil; vyzvedl u høbitovní brány víno a pøinesl je. Mìl strach, v mìsíèní noci se kolem nìj ozývaly hlasy prosící alespoò o jedinou kapku, unisono
vzdychající staøecké i dìtské hlasy. Za
onìmìlým pospíchajícím mužem se plížilo nesèetnì krokù z jiného svìta. Když
se koneènì ocitl na Elimelechovì prahu,
vrhly se na nìj i zepøedu. „Teï už mi nemùžete nic udìlat!“ vykøikl. Tyè se zlomila v pùli, vìdra spadla a rozbila se, zleva i zprava mu cosi chlístlo do tváøe
a muž se vpotácel napùl otevøenými
dveømi dovnitø. Venku zavládlo hrobové
ticho. A uvnitø øekl cadik: „Posad’ se,
blázne, k našemu stolu!“
ARMILUS
Rabi Šlomo øíkával: „Kdyby tak koneènì
pøišel Mesiáš, syn Davidùv: Mesiáš, syn
Josefùv, který jde pøed ním a bude zabit,
mohu být v nouzi i já sám. Èeho a koho
se mám bát? Snad køivého kozáka?“ Lidé
si mysleli, že „køivým kozákem“ nazývá
smrt, a divili se tomu.
Rabi Šlomo dostával neustále nabídky
od ludmirské obce, aby se v ní usadil,

protože tam bydlelo mnoho jeho pøátel;
on však vytrvale odmítal. Když k nìmu
ale zase jednou pøišli poslové z Ludmiru
– bylo to na Lag ba-omer, tøiatøicátý den
omerového poèítání mezi Pesachem
a Šavuot –, s úsmìvem se jich zeptal:
„A co dìláte na Lag ba-omer u vás?“
„Dìláme to,“ odpovìdìli poslové, „co je
zvykem: všichni chlapci, malí i velcí, vyjdou se svými luky na pole a støílejí.“
„Tak, tak,“ øekl rabi Šlomo s úsmìvem,
„pokud se u vás støílí, tak to je jiná, v tom
pøípadì k vám pøijedu.“

SVÁTEÈNÍ DEN EXILU
Když jednou Jehudi sedìl druhý den
svátku Šavuot u stolu kosnického magida, cadik mu øekl: „Trápí mne, že v tento
druhý den, který se slaví jen v zemích
exilu, pocit’uji zasvìcení a svìtlo jasnìji
než v první den, který v zemi izraelské
platí za jediný. Mùžete mi øíci, co je pøíèinou, že den ciziny dojímá mé srdce víc
než den vlasti?“ „Když se muž pohádá se
ženou a pak se s ní usmíøí,“ odpovìdìl
Jehudi, „je jejich láska silnìjší než pøedtím.“ „Vlil jste do mne nový život,“ øekl
magid a políbil Jehudiho na èelo.

CHASIDSKÉ PØÍBÌHY
O SVÁTKU ŠAVUOT

MY CHCEME PÍT
Rabi Bunam vykládal: „Stojí psáno,
že Izrael na Sinaji øekl: Cokoli mluvil Hospodin, èiniti a poslouchati
budeme. Nemìlo by tu spíše stát èinit a poslouchat budu, protože každý èlovìk pøece mluví sám za sebe? Ale sedí-li
v žhavém letním dni lidé ve vìzení a žízní,
a nìkdo pøijde a zeptá se, zda se nechtìjí
napít, jeden každý z nich odpoví: Ano, my
chceme pít, protože každý ví, jak velkou
mají všichni žízeò. Tak i na Sinaji zmírali
všichni žízní po nápoji nauky a jeden každý cítil žízeò všech, a když k nim pøišlo
slovo, zvolali zároveò: My.“

V dobì, kdy už rabi bydlel v Ludmiru, potlaèili v tom kraji Rusové polské
povstání a pronásledovali poražené až
do mìsta. Ruský velitel dal mužstvu na
dvì hodiny volnou ruku k drancování.
Stalo se to v den pøed svátkem Šavuot,
který toho roku pøipadl na sabat. Židé se
shromáždili v modlitebnì. Rabi Šlomo
stál a ve vytržení se modlil, takže nic
nevidìl a neslyšel. Tu zvenku dokulhal
k oknu vysoký kozák s puškou, nahlédl
dovnitø a zamíøil. Právì ve chvíli, když
rabi odøíkával mocným hlasem slova:
„Nebot’ tvé, Hospodine, je království,“
zatahal jej za kabát vydìšený vnuk, který stál vedle nìj. Rabi se probral ze svého vytržení, ale kulka už mezitím zasáhla jeho bok. „Proè jsem byl poslán sem
na zem?“ øekl. Když ho donesli domù
a položili, aby mu obvázali ránu, dal si
pøinést knihu Zohar, otevøít ji na jednom
urèitém místì a postavit pøed sebe. Zùstala mu tak pøed oèima až do støedy,
kdy zemøel.
Vypráví se však, že ten kulhavý kozák
se jmenoval Armilus. To je podle staré
tradice jméno zlosyna, který zabije Mesiáše, syna Josefova.

DÁVÁNÍ A BRANÍ
Kotský byl tázán: „Proè se svátek Zjevení nazývá dobou pøedání Tóry, a ne dobou pøijetí Tóry?“ Odpovìdìl: „Onoho
dne, na nìjž svátek upomíná, se odehrálo
dávání, k braní však dochází stále. Dáno
bylo všem ve stejné míøe, všichni však
stejnou mìrou nebrali.“
STRACH
Kotský se zeptal jednoho chasida: „Už jsi
nìkdy vidìl vlka?“ „Ano,“ øekl.
„A mìl jsi z nìj strach?“ „Ano.“
„Myslel jsi v tom okamžiku na to, že
máš strach?“ „Ne,“ odpovìdìl chasid,
„jen jsem se bál.“ „Tak to má být,“ øekl
rabi, „i s bohabojností.“
PØESTUPEK
Jeden èlovìk pøišel za Kotským a svìøil
se mu se svou bolestí: „Lidé mi øíkají
pánbíèkáø. Co je to za pøestupek, který
mi pøipisují? Proè pánbíèkáø, ne zbožný?“ „Pánbíèkáø,“ odvìtil rabi, „dìlá
z hlavní vìci, jíž je zbožnost, vedlejší vìc
a z vedlejší vìci hlavní.“
(Vybráno z knihy Martina Bubera Chasidská vyprávìní. Pøeložila Alena Bláhová.)
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POŠLI SI (Šlach lecha)
Závìr tøetí knihy Tóry pøipomíná, že lid
Izraele bude po dobytí Svaté zemì volit
své vlastní dìjiny. Na Sinaji uzavøel
smlouvu s Bohem a zavázal se øídit jeho
zákony, a buï se tedy bude jimi øídit a nemine jej žádné z požehnání, obsažených
v Tóøe, anebo se jimi øídit nebude a dostihnou ho všechny v ní obsažené výstrahy. To, že je jejich výèet mnohem delší
než výèet požehnání, nemusí udivovat,
protože požehnání, ta jsou v každé dobì
konstantní a tresty se mìní a vrší s èasem,
každé tìžší, než byly pøedchozí.
Jakkoli je oddíl tìchto výstrah v paršat
Bechukotaj spojován s babylonským vyhnanstvím po zkáze Prvního chrámu a jeho
obdoba v paršat Ki tavo v páté knize je dávána do souvislosti s exilem po zkáze Druhého chrámu Øímem, který trvá dodnes,
lze i tuto druhou verzi pokládat za Mošeho
lidský výklad jako celou pátou knihu, nesoucí proto název Mišne Tora, opakování
nauky. Proto také mluví o hester panim,
skrytosti tváøí Hospodina v dobì trestu,
a vize vykoupení z galutu je mnohem dùslednìji podmínìna lidským konáním.
Vezmeme-li však v úvahu dùvod, proè je
oddíl Bechukotaj zaøazen do vyprávìní
o organizaci ležení Izraele kolem svatostánku a poté od zaèátku ètvrté knihy
o pøípravì na tažení do Zemì zaslíbené, pochopíme také dùvody vypravìèe. Až dosud
byla cesta Izraele z Egypta vzestupná,
a teï, když lid opouští vrcholný stupeò,
aby dovršil východ z egyptského otroctví,
ho jakoby pøedem urovnaná a pøímá cesta
pøivede k okamžiku, kdy on sám svým jednáním ohrozí smysl exodu. K jižní hranici
Svaté zemì, har ha-Emori, trvala cesta jenom nìkolik dní, a pak najednou pøichází
neèekaný zlom, líèený v oddíle Šlach lecha.
Bùh tam na pohled souhlasí s vysláním
dvanácti zvìdù, s nímž pøišli zástupci dvanácti kmenù, ale výsledek této akce skonèí
tragickým fiaskem, jež v sobì zdánlivì
nevinné šlach lecha z Božích úst, „pošli
si“, tají. Teprve zpìtnì je možno je chápat
jako pokrèení ramen a pøenechání volby
na lidském elementu. Platilo to ostatnì
i v pøípadì, kdy se slovy lech lecha ponechal volbu na Avrahamovi, když zvažoval
odchod do zemì Kenaán. Sliboval mu
sice, že když opustí svùj otcovský dùm, dá
tuto zemi jemu a jeho potomstvu a uèiní
jej požehnáním pro celé lidstvo, ale souèasnì tím zkouší jeho vìrnost.
Ke splnìní slibu také došlo až po uplynutí 400 let po narození jeho syna Jicchaka
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K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Mark Podwal: Mìsíc sivan.

pøi vykoupení jejich potomstva z egyptského otroctví, jenomže právì ve chvíli,
kdy má reálnì dojít k naplnìní tohoto slibu, Bùh podrobí svùj lid zkoušce, jež odhalí slabinu celého východu z Egypta
a hrozí jeho smysl zhatit. Ze zpráv deseti
ze dvanácti zvìdù Izrael usoudil, že je nad
jeho síly Zaslíbenou zemi dobýt, protože,
jak se od nich dozvìdìl, je to zemì, požírající své obyvatele. Pokud tak èiní jejím
souèasným obyvatelùm, kteøí pøevyšují
Jaakovovo potomstvo jak velikostí, tak silou, platí to tím spíše pro nì, uprchlé otroky. Rozhodl se tak pro status quo, a to znamená volbu mezi dvojím zlem, živoøit
navìky v poušti, nebo se kajícnì vrátit do
egyptského otroctví.
Katalyzátorem událostí se paradoxnì stal
rozsudek, který nad lidem vynesl Bùh. Ponechal lidu nadìji, že cestu z otroctví ke
svobodì dovrší až pokolení jejich synù, až
se mrtvoly høíšného pokolení otcù rozpadnou v poušti. Najednou byli všichni zajed-

no, že zhøešili a že napraví svùj høích tím,
že pøece jen vytáhnou do války. Tento projev kajícnosti prozrazuje chronický omyl
„kajícníka“, že když splní pøíkaz, který
pøedtím odmítl splnit, odvrátí trest. Proto si
hned ráno pøivstali a vytáhli k vrcholu té
hory, øíkajíce: „Podívejte, Hospodin øekl,
že jsme zhøešili, a my jsme vytáhli k tomu
místu!“ Nato jim Moše øekl: „Pøekraèujete
Hospodinùv rozkaz a neuspìjete! Hospodin
není ve vašem nitru, nikam nelezte a nepadnete pøed svými nepøáteli atd.“ Oni
však, aèkoliv truhla Hospodinovy smlouvy
a Moše nevytáhli z tábora, prosadili výstup
na vrchol hory a Amalekité a Kenaánci,
sídlící na oné hoøe, sestoupili a bili je a rozprášili je až k Chorma.
Název Chorma však toto místo dostalo
až ètyøicátého roku putování pouští, kdy
Kenaánec, na jihu sídlící král Aradu, slyšel,
že Jisrael pøichází cestou tìmi místy, válèil
s Jisraelem a zajal zajatce. To znamená, že
se Izrael ètyøicátého roku svého pobytu
v poušti vrátil na místo, kde si kdysi pokolení otcù mohlo potvrdit správnost odhadu
vlastních sil. Porážka, kterou zde utrpìlo
i pokolení synù nyní, je mohla v tomto závìru utvrdit, ale Izrael mezitím dospìl k poznání, že rozhodující je pøítomnost Hospodina v jeho nitru. Izrael proto složil
Hospodinu slib a øekl: „Vydáš-li tento lid
do mé ruky, vybiji jejich mìsta jako kletá!“
A Hospodin vyslyšel hlas Jisraele a Kenaánce vydal, vybil je a jejich mìsta jako kletá, a to místo pojmenoval Chorma.
S obsahem pojmu cherem, od nìhož byl
odvozen tento místní název, se ne náhodou setkáváme již v závìru paršat Bechukotaj. Praví se tu, že na rozdíl od jiných
darù, odevzdaných prostøednictvím knìží
Bohu, nesmí být žádný cherem, od èlovìka po dobytek a až po pole, prodán ani vykoupen, každý cherem je nejsvatìjší Hospodinovou svátostí, protože patøí Bohu.
A každý cherem, kající se lidské bytosti,
nesmí být vykoupen, bude usmrcen. Rabi
Akiva pak v midraši Jelamdenu vysvìtluje cherem jako pøísežný slib.
Výstrahy oddílù Bechukotaj a Ki tavo
ukazují v Tóøe do vzdálené budoucnosti,
dávno po dobytí Svaté zemì, ale v Tóøe se
opírají o reflexi události v paršat Šlach lecha. Právì v dobì exilu Izraele je také pøíbìh o pokusu dobýt Svatou zemi v dobì
exodu výstrahou pøed snahami o vynucení
záchrany pøed pøíchodem Mesiáše, aniž
jsme si vìdomi, že je Bùh v našem nitru.
Není proto ani náhoda, že Tóra jakožto
Uèení konèí Mošeho smrtí ještì pøed dobytím Svaté zemì.
EFRAIM K. SIDON

VÌSTNÍK 6/2022

LÁSKA JAKO ZÁKON,
ZÁKON JAKO LÁSKA
Bamidbar (4M 1,1–4,20)
Jak vnímáme Boží darování Tóry na Sinaji, záleží na tom, jak vnímáme vztah mezi
Bohem a národem, jejž si vyvolil jako
svého jedineèného svìdka na zemi. Vìèného nelze popsat pevnì danými kategoriemi, a tak jazyk judaismu používá k popisu Hospodina metafory. Proroci jich
používají mnoho: Bùh je mj. stvoøitel,
král, pán, pastevec, bojovník, soudce, uèitel, vykupitel a otec. Z pohledu Boha jako
krále je Tóra právním kodexem, který panovník ustanovil pro lid, jemuž vládne.
Z pohledu Boha jako otce a uèitele se
Tóra jeví jako soubor instrukcí, které dává
pedagog dìtem, aby vedly co nejspravedlivìjší život. Židovským mystikùm byl
vlastní pohled na Boha jako na stvoøitele,
a tak Tóru vnímali jako architekturu vesmíru, nejhlubší strukturu existence.
Ze všech metafor je ale nejkrásnìjší ta,
která popisuje Boha jako manžela a Izrael
jako jeho ženu. Izajáš praví: „Tvým manželem je pøece tvùj tvùrce, Hospodin zástupù“ (Iz 54,5). A podobnì Jeremjáš:
„Vrat’te se, mùj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyt’ já jsem váš manžel“ (Jer
3,14). Ezechiel popisuje manželství mezi
Bohem a Izraelem za èasù Mojžíšových
takto: „Znovu jsem šel okolo a uvidìl tì,
a hle, pøišel tvùj èas, èas milování. Tehdy
jsem tì zahalil cípem svého pláštì a pøikryl tvoji nahotu. S pøísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy
a oddala ses mi, praví Panovník Hospodin“ (Ezechiel 16,8). Z této perspektivy
není Tóra jen ústavou a právním kodexem, je více než soupisem instrukcí èi metafyzickou DNA vesmíru. Je to svatební
smlouva – dùkaz lásky a láskyplné gesto.
Když pomine doèasné okouzlení a vztah
trvá, nabývá formy manželství: manželství jako smlouvy, v níž obì strany slibují,
že se budou ctít a podporovat, budou pøi
sobì stát v èasech dobrých i zlých. Sòatek
není uzavírán silou ani nátlakem, ale slovy
– slovem daným a slovem pøijatým, slovem, jež je požehnáno a ctìno dùvìrou
a vírou. Existují zákony manželství (pøíslušné odpovìdnosti muže a ženy), ale
manželství je cosi víc než chladný soubor
povinností a práv. Je to zákon obestøený
láskou a láska pøevedená do zákona. Pøesnì to znamená událost na Sinaji dle zmínìné metafory.
Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová. Citáty
jsou použity z pøekladu Bible 21.
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MÌKKÉ A NEBEZPEÈNÉ
O novém typu popírání šoa s historièkou Deborah Lipstadtovou
V bøeznu letošního roku povìøil americký prezident Joe Biden historièku holokaustu DEBORAH LIPSTADTOVOU, aby
pùsobila jako zvláštní zmocnìnkynì ministerstva zahranièí pro monitorování
antisemitismu a boj proti nìmu. Profesorka Lipstadtová je známá jako pøední
odbornice na historii holokaustu a jeho
projevy, její práci jsme se v Rch již nìkolikrát vìnovali. Do obecného povìdomí vstoupila knihou Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a pamìt’
(1994, è. 1. vyd. 2001). Na jaøe roku 2000
se konal soudní proces, který inicioval
britský popíraè holokaustu David Irving, který autorku zažaloval kvùli
urážce na cti. U soudu D. Lipstadtová
a èlenové jejího týmu pøesvìdèivì zvítìzili, dokázali, že Irving je antisemita,
lháø, popíraè holokaustu a falzifikátor
historie (v letech 2005–2006 strávil rok
ve vìzení v Rakousku).
V následující montáži z textù D. Lipstadtové a rozhovorù s ní pøedstavujeme její názory na vývoj antisemitismu
v posledních letech. (K tématu viz též
komentáø na stranì 21.)
O pøedsudcích
Antisemitismus je pøedsudek a jako
každý pøedsudek je iracionální. Zamysleme se nad etymologií slova: pøed-sudek, soudit nìkoho pøedem a nezabývat
se fakty. Lidé s pøedsudky o druhém
èlovìku nic nevìdí, ale na základì jeho
rasy, náboženství, genderu nebo sexuální orientace urèují jeho hodnotu, charakter, morálku. Pøedsudeèná osoba pøisuzuje špatné vlastnosti èlena jedné
skupiny celé skupinì. Pokud èlovìk nìjakého spoleèenství provede nìco špatného, èlovìk s pøedsudky prohlásí:
„Nojo, všichni lidé xy jsou takoví.“
Èiny jednoho se stávají èiny všech. Ale
naopak to neplatí. Pokud nìjaký èlovìk
nejedná pro danou skupinu „typicky“,
pøedsudeèný èlovìk reaguje: „Z tìch xy
patøí k tìm lepším, není jako ostatní.“
O antisemitismu
Antisemitismus však má urèité jedineèné charakteristické znaky, kvùli kterým
je obtížnìjší s ním bojovat. Zaprvé: je
to prastará záležitost, nìkteøí historiko-

vé mu øíkají „nejstarší pøedsudek svìta“
a v mnoha ohledech mají pravdu. Jen
málo ostatních pøedsudkù má tak staré
koøeny a setrvalost. Antisemitská obvinìní jsou natolik zažitá, že je lidé èasto
bez váhání pøijímají, nebot’: „Židé jsou
takoví.“ Zadruhé: na rozdíl od jiných
pøedsudkù antisemitismus pøichází
z mnoha rùzných pozic politického
spektra. Není omezený na jeden urèitý
politický názor a orientaci. Zatøetí: na
rozdíl od jiných pøedsudkù je antisemitismus konspiraèní teorie. Konspirace
slouží jako perspektiva, která urèuje
pohled antisemitù na Židy. Antisemité
jsou pøesvìdèeni, že Židé používají
svùj majetek, moc a inteligenci k tomu,
aby znièili nežidovský svìt, a v jakékoli zhoubné události hledají židovský
vliv. Souèasná politická atmosféra konspiraèními teoriemi pøekypuje. Lidé,
kteøí je vyznávají, vidí za veškerým
zlem – at’ je to covid, politická provinìní, finanèní krize – nìkoho, kdo za nìj
mùže. Hledají skupinu, která disponuje
mocí, bohatstvím a zlovolným charakterem, díky nimž dokáže vytvoøit a provést urèitou konspiraci. Na rozdíl od
antisemitù nezaènou vyznavaèi konspirací hned obviòovat Židy, ale vìtšinou
u nich skonèí.
K èemu byl prospìšný proces s Davidem Irvingem
Kdyby se Irving nerozhodl, že mì bude
žalovat, nikdy by se praktiky popíraèù
neprobíraly tak pøesným, analytickým
a systematickým zpùsobem. Vyvrácení
popíraèských argumentù bìhem procesu zpùsobilo, že se tvrdé popírání, hlavnì v Evropì a USA, odehrává na extremistickém okraji.
Nicménì nesouhlasila jsem s tím,
aby šel Irving v Rakousku do vìzení,
a to jak z ideologických, tak strategických dùvodù. Kdyby nebyl ve vìzení,
zapomnìlo by se na nìj jako na šaška
soudního dvora. Rakouskému zákonu
jsem oponovala na základì prvního dodatku americké ústavy, která zaruèuje
svobodu slova. Takhle se z nìj stal hrdina a svìtec. Navíc s tím zákonem nesouhlasím, nebot’ jako by se tím øíkalo,
že o holokaustu nemáme dost dùkazù.

Holokaust je pøitom nejlépe zdokumentovanou genocidou v dìjinách.
O Izraeli
Antisemité èasto zakrývají svùj antisemitismus kritikou Izraele. Kamuflují
své antisemitské útoky útoèením na Izrael. „Neútoèíme na Židy, kritizujeme
suverénní stát,“ tvrdí. Chci zdùraznit
jednu vìc: kritika izraelské politiky
NENÍ sama o sobì antisemitismus. Ale
pokud v kritice neexistuje rovnováha,
když je Židùm upíráno právo, kterým
disponují ostatní skupiny obyvatel, pokud se vina vždy pøisuzuje jen jedné
stranì a používá se dvojí metr, musí se
èlovìk zeptat: co tuto nerovnováhu
zpùsobuje? Odpovìï je zøejmá.
K výrokùm ruské vlády, že na Ukrajinì „vládnou neonacisté“
Jen tak snadno mì nic nešokuje. Strávila jsem celý život studiem nejdìsivìjších událostí v lidské historii, byla jsem
donucena, abych se bránila u soudu
proti lžím popíraèù holokaustu, a tak
jsem se domnívala, že v téhle oblasti už
mì nic nepøekvapí. Ale cynické vzývání holokaustu a druhé svìtové války pro
ospravedlnìní úmyslné chladnokrevné
války mì skuteènì ohromilo. To, co
slyšíme z Ruska, je setrvalé neslýchané
pøekrucování fakt o holokaustu. A tyto
názory nepøicházejí od nìjakých okrajových extremistických skupin, ale od
pøedstavitelù ruské vlády! Nehorázné
výmysly a lži o ukrajinském vedení,
které je oznaèováno jako „nacistická
špína“, oblíbené – a nebezpeèné – výroky o Hitlerovì pùvodu, zneužívání holokaustu a utrpení lidí za druhé svìtové
války k ospravedlnìní agresivní války
jsou skuteènì šokující.
Nedávné události – na Ukrajinì a jinde – zmìnily mùj názor na to, jaké podoby popírání jsou teï nejpronikavìjší
a nejnebezpeènìjší.
Mìkké popírání
Pøed desítkami let pøedstavovali nejvìtší hrozbu pøímí popíraèi holokaustu,
jako je David Irving nebo jeho francouzská obdoba Robert Faurisson. To
bylo „tvrdé popírání“, hard-core denial.
Popíraèi tvrdili, že neexistovaly plynové komory, že tøetí øíše nevedla oficiální válku za vyhlazení Židù. Dnes se zdá
jako naléhavìjší problém to, èemu
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øíkám „mìkké popírání“, soft-core denial.
Pøesnì tohle dnes provozují ruští
vùdci: nepopírají jasná fakta, ale pøekrucují je, aby sloužila jejich zvráceným politickým úèelùm. Snaží se
z obìti udìlat toho, kdo páchá zlo,
a z pachatele obìt’. Je to stejnì nebezpeèné jako tvrdé popírání, ale hùøe se
tomuto trendu èelí, protože se to snáze
zakryje, je to rozbøedlejší lež. Lidi, kteøí
se v tematice nevyznají, mùže snáze
oklamat.

a toto dìdictví nezabránilo jeho dceøi
Marine v tom, aby jako kandidátka na
francouzské prezidentství získala výrazný poèet hlasù. Trumpova administrativa se dopustila „mìkkého popírání“
tím, když roku 2017 v prohlášení Bílého domu k Mezinárodnímu dni památky obìtí holokaustu dokázala nezmínit
ani Židy, ani antisemitismus.
Srovnání amerického antisemitismu
na pravici a na levici
Tìžko øíct. K problému, že øada republikánských èinovníkù otevøenì omílá
konspiraèní teorie o Georgi Sorosovi
a o „velké výmìnì“ (tj. pravicová konspiraèní ideologie, která tvrdí, že existuje liberální spiknutí, jehož cílem je

ské útoky, jsou nám všem známa: Pittsburgh, Poway, Jersey City, Monsey,
Colleyville a doslova každý den jsou to
brooklynské ulice.
Vzdìlávání o holokaustu
Zdùrazòuji, že popírání holokaustu
a jeho zkreslování má nebezpeèné – dokonce zhoubné – dùsledky, a jak nyní
sledujeme Putinovu zvrhlou manipulaci
s fakty k ospravedlnìní války na Ukrajinì, netýká se jen Židù. Nikdy nebylo
dùležitìjší, aby se uèilo o dìjinách holokaustu a aby se z toho lidé pouèili.
Poslední prùzkum Claims Conference zjistil, že témìø jedna tøetina všech
Amerièanù a 4 z 10 lidí, mileniálù (lidí,
kteøí dospìli na poèátku 21. století a vyrostli obklopeni informaèními technologiemi), vìøí, že bìhem
holokaustu bylo zavraždìno
mnohem
ménì než šest milionù
Židù. Zjistilo se též, že
45 procent Amerièanù
nedokáže vyjmenovat
ani jeden ze 40 tisíc
koncentraèních táborù
a ghett, které bìhem
holokaustu existovaly
v Evropì.

Falešná srovnávání
Mìkké popírání tedy používá jinou taktiku. Nepopírá fakta, ale minimalizuje je
a tvrdí, že Židé používají holokaust, aby
odvedli pozornost od
kritiky Izraele. Mìkké
popírání také uvádí
spoustu nepravdivých
srovnání s holokaustem
a s Izraelem.
Když izraelská armáda, která stejnì jako
jakákoli armáda na
svìtì dìlá vìci, které
škodí protivníkovi, je
oznaèována jako „nacisti“ nebo „vrazi malých dìtí“. Pronásledování Palestincù se øíká
genocida. Vùbec neHlavní úkoly pro nejchci tvrdit, že Palestinbližší období ve funkci netrpí, ale nelze to
ci zvláštní zmocnìnpøece oznaèovat za gekynì
Pøi ceremonii k uvedení do funkce zvláštní vládní zmocnìnkynì pro monitorování antisemitismu.
nocidu.
Využít Abrahamovy
Když si skupiny lidí odmítají pøipo- rozmìlnit bìlošskou populaci v evrop- dohody – tedy dohody podepsané roku
mínat Mezinárodní den památky obìtí ských zemích a v USA prostøednictvím 2020 mezi Izraelem a Spojenými arabholokaustu (což v letech 2002–2007 èi- nebìlošské imigrace. Výmìna obyvatel- skými emiráty a mezi Izraelem a Banila èást Muslimské rady v Británii), po- stva údajnì zpùsobuje výmìnu civiliza- hrajnem –, aby se v zemích, které donekud stejný èas, jaký je vìnovaný obìtem ce, pozn. red.), zatímco èlenky Demo- dávna Izrael ani neuznávaly, posílilo
holokaustu, nedostanou protimuslimské kratické strany, kterým se øíká úderka, vzdìlávání: jednak o antisemitismu
pøedsudky. Ostatnì v arabském muslim- volají po finanèním bojkotu Izraele, a jednak o Židech obecnì. Je to pøíležiském svìtì se z popírání holokaustu stal mùžu øíct jen: Co je lepší: zemøít radìji tost bourat bariéry, pøivést lidi k tomu,
stále sílící prùmysl, který tam splývá na covid, nebo na choleru? Nesnáším aby pøemýšleli o vìcech, které pokládas hlubokou a setrvalou nenávistí k Izrae- debaty o tom, který typ antisemitismu li za fakta.
li. V tomto podání se lidé tam lidé do- je horší. Vždycky je v urèitém období
Vím, že vše nevyøeším, ale kdyby se
zvídají o holokaustu a nemají nástroje, nìkterý druh antisemitismu silnìjší, ale podaøilo, aby lidé podstatu antisemitisjak se dozvìdìt pravdu.
špatné jsou všechny.
mu pochopili, aby ho dovedli rozpoznat
Moje funkce je souèástí ministerstva a uvìdomili si, že to není jen židovský
Další pøíklady mìkkého popírání
zahranièí, což znamená, že bych se problém, stálo by to za to. Jestli dokážu
Dobrým pøíkladem je Jean-Marie Le mìla zamìøit za naše hranice. Ale bylo nìco zmìnit, pak, jak øíkáme, dajenu,
ALICE MARXOVÁ
Pen, ètyøiadevadesátiletý praotec fran- by nesprávné hodnotit antisemitismus staèilo by to.
couzské krajní pravice. Opakovanì v zahranièí a nepøiznat si jeho existenci
oznaèoval nacistické plynové komory ve vlastní zemi. Místa v USA, která bì- Hlavní zdroje: www.washingtonpost.com;
za „detail“ historie druhé svìtové války, hem uplynulých tøí let zažila antisemit- www.state.gov; www.timesofisrael.com.
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U POLÁÈKÙ V RYCHNOVÌ
Odhalení prvních Kamenù zmizelých v Okresním mìstì
o Karlu Poláèkovi, jehož Okresní mìsto
a Bylo nás pìt k Rychnovu a jeho historii
neodmyslitelnì patøí.
Aèkoli se zdálo, že kvùli poèasí se odhalení Kamenù zmizelých zúèastní jen málo
lidí, nakonec se jich okolo památníku obìtí
šoa pøed rychnovskou
synagogou shromáždil poèetný zástup.
Jména 56 deportovaných a zavraždìných
na zdejším památníku
patøí pouze obìtem
transportù ze samotného Rychnova, poèet
deportovaných z celého okresu poèet rychnovských obìtí témìø
pìtinásobnì pøevyšuje. Zde jsme si pøipomnìli jejich deportaci
Kdysi Židovská, dnes Palackého ulice na snímku z poèátku 20. století.
14. a 17. prosince
1942 do Hradce Krávzpomínkovým dnem Jom ha-šoa ve støe- lové a odtud 17. prosince 1942 do Terezína
du 27. bøezna odpoledne. Dopoledne byl a následnì rùznými transporty pøedevším
krásný sluneèný den, pak se ale na výcho- do Osvìtimi, kde byli, kromì neèetných
dì zatáhlo a zaèalo poprchávat, takže za- výjimek, zavraždìni.
hájení se konalo uvnitø synagogy. Nový
øeditel Muzea a galerie Orlických hor To- V PALACKÉHO ULICI
máš Zelenka promluvil o poslání Kame- Nìkolik krokù od památníku, pøímo proti
nù zmizelých pøenést jména obìtí šoa ze cestì k synagoze, bydlela na druhé stranì
seznamù a památníkù pøímo na místa Palackého ulice v domì è. p. 696 rodina
a k budovám, kde strávily vìtší èást svého obchodníka s bavlnìnou pøízí Jana Thorživota a k nimž se vážou vzpomínky na sche (nar. 25. 2. 1902) a jeho manželky
nì. To je zvláštì pùsobivé na malém mìs- Anny Thorschové (nar. 2. 2. 1911) s dcetì, kde se všichni znali a kde vìtšina ži- rou Helenou (nar. 14. 3. 1937), která nastoupila od transportu do
dovských rodin bydlela
Terezína ve svých pìti
ještì stále ve staré Židovletech. Pan Thorsch byl
ské (nyní Palackého) ulinejen pøítelem Karla Poci nebo na velkém náláèka a jeho otce a jako
mìstí pøímo v centru
„agent Raboch“ se stal
Rychnova. Historii zdejvýznamnou postavou
šího – v kraji nejstaršího
Okresního mìsta, kde lze
– židovského osídlení ze
o nìm najít mnoho hu16. století a nìkteré rodimorných pøíbìhù. Karel
ny z Palackého nebo KoPoláèek jej pøipomíná
menského ulice a z náv Okresním mìstì náslemìstí pøipomnìl další
dovnì: „Pøišel do krámøeèník, který také pøeèetl
Stolperstein Karlu Poláèkovi.
ku agent Raboch a usadil
dojemnou vzpomínku
z dìtství bývalé kolegynì Anity Frankové se na pytli kávy. Obchodník ho uvítal
na svého dìdeèka Eduarda Fischera znepokojenì a s nedùvìrou. Jakou nepøía spøíznìnou rodinu Deutschmannových, jemnou zvìst mu pøinesl starý klepaø,
jak je poznala v dìtství pøi svých návštì- jenž šmejdí po mìstì a vyzvídá? Avšak
vách a prázdninových pobytech v Rych- agent má potìšitelnou novinu. Syn Viktor
novì. Jiøí Daníèek nakonec promluvil byl prý jmenován správcem zdejší elektVzhledem k úèasti na obnovì zdevastované synagogy v letech 1993–1995 a na
tehdejších poláèkovských sympoziích
jsme byli pozváni také k odhalení prvních
Kamenù zmizelých v Rychnovì nad
Knìžnou, které se konalo pøed letošním
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rárny. Agent se zapøísahá, dozvìdìl se to
první, pan Raboch se všechno dozví jako
první…“ Na pana Thorsche vzpomíná
i Rudolf Pivec (syn Honzy Pivcù z Bylo
nás pìt) takto: „Vzadu u kamen, abych to
neslyšel, povídala maminka, že agent
Thorš je sprost’ák nad sprost’áky, neb vypravuje ženským bez pøestání nemravnosti. Dìlal jsem, jako že nic neslyším, ale slyšel jsem všechno. Tatínek se smál a pravil:
,A to tys náramnì ráda poslouchala, viï?‘
A maminka odvìtila: ,I kuš!‘“
O rok pozdìji byli všichni 6. záøí
1943 deportováni do Osvìtimi – patrnì
do terezínského rodinného tábora BIIb
v Osvìtimi, takže podle všeho zahynuli
spoleènì pøi jeho likvidaci v noci z 8. na
9. bøezna 1944 a pøipomínají nám i toto
výroèí.
Hned ve vedlejším domì è. p. 812 na
stejné stranì Palackého ulice bydlel Max
Löwy (nar. 1865), po celém Rychnovì
známý obchodník s uhlím a dopravce,
s manželkou Boženou (nar. 1872) a dce-

A. Paøík pøi výkladu v synagoze. Foto K. Svobodová.

rou Elou (nar. 1913). Také na pana Löwyho vzpomíná Rudolf Pivec: „U obchodu
Balcar – textil na námìstí stál aut’ák, nádherná laurinka, blýskala se jako ze zlata,
a my jsme nad ní èuèeli jako tumpachoví.
Tu vyšel od Balcarù pan Max Löwy, co
má speditérství a sklad uhlím se dvìma
zkøíženejma kladívkama a na baráku od
pradávna døevìnou koòskou hlavu. ,Copak, sokolíci, vejráte, haha?‘ pravil nám
basovým hlasem. ,Vejráme, pane Löwy,
že je to krása krás,‘ odpovìdìl kurážnì
Livora. A pan Löwy se nadmul tou chválou, otevøel dvíøka a pravil: ,Tak si sednìte! Ale na nic nesahat!‘ A šel k radnici,
protože tam stál pan Poláèek a nìco si za-
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koloniálem, pøístupným kdysi z námìstí, cích. Nakonec pracoval jako zedník v Žekterý byl zèásti pøestavìn a dnes v nìm lezném Brodì, kde se s ním Poláèek ještì
sídlí Èeská obchodní banka. Starý pan v roce 1939 èastìji setkával. Babièka
Jindøich Poláèek (1855–1931), z Okresní- Emilie spáchala pøed transportem z Èesho mìsta známý jako Gustav Štìdrý, po- kých Budìjovic sebevraždu, Milan, Kacházel z nedalekých Doudleb a zemøel mil a Berta Št’astní byli deportování do
v Rychnovì 8. záøí 1931. Na rychnov- Terezína z Rychnova a po roce zavraždìském høbitovì mu sy- ni v Osvìtimi. Proto také pouze oni dostanové postavili velký li z rodiny Poláèkovy své Kameny zmizenáhrobek z èervené lých (Karlovi bratøi Arnošt ani Zdìnek
žuly, kde dodnes zù- v té dobì již v Rychnovì nežili).
stalo jen jeho jméno.
Z prvního manželství KAREL POLÁÈEK
s Žofií Kohnovou Aèkoli je to proti pravidlùm, pøed rodinz Roudnice (1859– ným koloniálem v Palackého ulici dostal
1899) mìl pìt synù – svùj Kámen zmizelých také Karel Polánejstarší byl Arnošt èek jako „rodák nejrodákovatìjší“, který
zvaný Floncíø (1886– rodnému mìstu svým dílem postavil poTreblinka), druhý byl mník nejtrvalejší, a nelze jeho jméno nehezoun Kamil (1888– zmínit. Narodil se v Rychnovì 22. bøezna
1916), který zemøel 1892, a letos jsme si tedy pøipomnìli jeho
v první válce. Karlovi 130 výroèí. V kvintì v roce 1907 na rychbyl nejbližší Ludvík novském gymnáziu propadl a byl poslán
(1890), který v romá- do Prahy na gymnázium v Truhláøské ulici,
nu dostal jméno Vik- kde roku 1912 omaturoval a zaèal studovat
tor a zahynul rovnìž práva. Již v roce 1914 byl však odveden
Úèastníci odhalení kamenù se sešli v rychnovské synagoze. Foto Jiøí Daníèek.
na konci první svìto- a celé ètyøi roky strávil ve válce, tøikrát na
kách stal v Bylo nás pìt Bejvalem Antoní- vé války. Pak následoval Karel pøezdíva- ruské frontì, jednou v Tyrolích a pak v Srbný Ašant (1892–1945 Dora), poslední byl sku, kde padl do zajetí. V dubnu 1919
nem…“
ukonèil studium práv státní zkouškou a 3.
Jako velitel hasièù Julius Wachtl se Zdìnek (1896–1942 Riga).
Po brzké smrti své první ženy se Polá- srpna 1920 se oženil s Adelou HerrmannoMax Löwy stal dùležitou postavou pro
Karla Poláèka také v Okresním mìstì: èek otec znovu oženil s Emilií Posileso- vou (1895–1943 Osvìtim). Sòatek byl
„Julius Wachtl, zasilatel a obchodník vou z Tøeštì (1872–1942 Èeské Budìjo- prý domluvený, ale pøíliš se nevyvedl.
s uhlím, byl zavalitý muž, mohutný jako vice), s níž mìl dceru Bertu (1901–1943 Když Karel Poláèek pozdìji poznal
jeho konì. Byl nerad, když v nìm nìkdo Osvìtim) a syna Milana (1907–1943 JUDr. Doru Vaòákovou, roz. Weiszovou
poznal žida. Proto pil pivo, hlomozil po Osvìtim). Poláèkova malá sestra Berta – (1907 Tokaj–1944 Osvìtim), s níž si naohospodách, rád se pral a zpíval bas, aby pøezdívaná Ambrécie
byl podoben køest’anovi. V ochotnickém – se jako dítì také èaskroužku hrával dùstojníky, bandity, pøís- to objevuje v Okresné otce nezdárných dcer, spiklence a ka- ním mìstì jako polišníky, kteøí trpí pro víru…“ A Poláèek mocnice v rodinném
pokraèuje: „Vždycky byl uvìdomìlý koloniálu. Teprve po
našinec, na kterého je spolehnutí. Nikdo otcovì smrti se prood Wachtla neodejde s prázdnou, at’ je vdala za Kamila
(1894–
to obranná jednota, hasièstvo nebo So- Št’astného
kol, podporuje i chudou školní mládež.“ 1943 Osvìtim) z KolíMax Löwy byl rovnìž dùstojník èsl. ar- na a spoleènì pak
mády a zemøel 22. kvìtna 1943 ještì vedli koloniál na
v Terezínì. Jeho žena Božena byla de- rychnovském námìsportována 18. kvìtna 1944 do Osvìtimi tí. Milan byl nejmlada zøejmì byla hned zavraždìna. Manže- ší dítì v rodinì, vyrùlé Löwyovi zatím své kameny nedostali, stal za války, a údajnì
Pietní akt u památníku rychnovských obìtí holokaustu. Foto JD.
protože se nepodaøilo zatím zjistit, kdy byl proto slabý. Podle
a zda vùbec byla deportována jejich svìdectví Poláèkovy dcery Jiøiny to byl pak rozumìl dobøe, usiloval v roce 1939
však velmi bystrý a energický hoch, kte- o rozvod. Pouze díky Doøe se podaøilo
dcera Ela.
rého mìl Karel velmi rád. V životì se Poláèkovì dceøi Jiøinì na poslední chvíli
také dobøe uplatnil – vyuèil se v Mostì odjet do Anglie. Její matka Adéla se poU POLÁÈKÙ A ŠTÌDRÝCH
Na protìjším rohu Palackého ulice a ná- v obchodì s látkami, pak pracoval jako tom odstìhovala do Rychnova, odkud
mìstí stojí – ve strategické nárožní poloze obchodní cestující, a dotáhl to až na øedi- byla také pøes Hradec deportována do Te– patrový dùm Poláèkových se známým tele obchodního domu TeTa v Budìjovi- rezína a posléze do Osvìtimi, kde byla
pisoval… Oba obhlíželi radnici a nìèemu
se náramnì chechtali – pak vzal Löwy
pana Poláèka kolem ramen a zapadli do
hotelu Puchwein…“ A dodává: „Já pana
Maxe Löwyho ctil a obdivoval – jak pro
jeho personu, tak i pro ten motocykl a aut’ák. A pro pana Poláèka se ve vzpomín-
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zavraždìna. Její kámen bude osazen spoleènì s Ledererovými. Poláèek sám byl
deportován 19. øíjna 1944 z Terezína do
Osvìtimi, odkud se dostal do Hinderburgu (Zabrze), pak pochodem smrti 19. ledna 1945 do tábora Gleiwitz II, odkud zbývající vìzni jeli 25. ledna
1945 vlakem do Dory u Buchenwaldu, kde se jeho stopa definitivnì
ztrácí.
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Bratrùm Fischerovým, jejich rodinám
a pøíbuzným však zatím žádné Kameny
zmizelých položeny nebyly, nepochybnì
se jich ale doèkají pøi nìkterém dalším
výroèním dnu Jom ha-šoa.

s prùjezdem a kdysi ochotnickým Pelclovým divadlem v zadním traktu, i s jeho povìstnou figurální oponou, kterou
v Okresním mìstì Poláèek podrobnì popisuje. Rozlehlé Nové námìstí pod zámkem bylo po revoluci pøejmenováno na Poláèkovo a byl sem rovnìž
pøemístìn jeho pomník, postavený
pùvodnì pøed poláèkovským koloniálem na námìstí.

RODINA DEUTSCHMANNÙ
FISCHEROVI
Podél fronty domù na západní straV KOMENSKÉHO ULICI
nì Poláèkova námìstí proti rychZ Palackého ulice jsme se vydali konovskému zámku bylo pøed domy
lem známého hotelu Puchwein
è. p. 86/87 odhaleno posledních
k patrovému domu s obchodem sukosm Kamenù zmizelých pro ponem a látkami Josefa a Eduarda Fisèetnou rodinu Deutschmannochera (1864–24. 5. 1943 Terezín) na
vých. Praotcem rodu byl Moøic
roku námìstí a Komenského ulice
Deutschmann (zemøel 1909), který
è. p. 39/40, na jehož štítì je dodnes
Pohled do interiéru synagogy v Rychnovì nad Knìžnou. Foto JD.
v Rychnovì založil továrnu na kapatrná reklama s èástí nápisu
pesníky a bílé zboží, byl též pøednostou
„SUKNA FISCHER“. Na svého dìdeèka PROMENÁDA V PANSKÉ ULICI
Eduarda Fischera vzpomíná bývalá kole- Z Komenského ulice jsme pøešli pøes pohøebního bratrstva Chevra kadiša a plgynì Anita Franková takto: „Ze svých pra- velké námìstí do protìjšího rohu s ústím ných 18 let starostou rychnovské židovrodièù jsem mìla možnost poznat jen hlavní Panské ulice (v Okresním mìstì ské obce. Jeho syn Theodor Deutschrychnovského dìdeèka Eduarda Fischera, tøída Dr. Aloise Fábery). V dolní èásti mann (17. 4. 1865–7. 1. 1943 Terezín) byl
s kterým jsme se mìli moc rádi. S rodièi Panské ulice jsme minuli na levé stranì od roku 1912 starostou židovské obce až
jsme za ním z Litomyšle do Rychnova èas- lékárnu U Bílého lva s monumentálním do konce tøicátých let. V nadaèní knize
to jezdili, a když jsem už byla starší, trávila klasicistním prùèelím z dvacátých let, rychnovské obce èteme, že Theodor se
kde se scházela intelektuální spoleènost svojí manželkou Hermínou v záøí 1909
jsem u nìj školní prázdniny.
Dìdeèek Eduard Fischer se vyhnul Rychnova vèetnì Karla Poláèka, agenta založil na památku otce Moøice nadaci
deportaci tím, že spáchal sebevraždu. Rabocha èi speditéra Wachtla, kastelána s kapitálem 500 korun s tím, že úroky buZahynul i jeho syn Franta a vnuci Josef Vepøeka nebo správce Peciána s jeho dou každoroènì ve výroèní den jeho úmrs Antonínem, synové dìdeèkovy dcery obèasnými antisemitskými výbuchy. At- tí rozdìleny místním chudým a v synagoIrmy. Teta Irma se s jejich smrtí nikdy mosféru popisuje sám Poláèek takto: ze za nìj pronesen kadiš a jeho jméno
nesmíøila a až do konce svého života za „Lékárna U Milosrdného bratra má uvedeno pøi haskarat nešamot.
Všem osmi zahynulým èlenùm rodiny
nì nosila smutek. Pak bylo z obou stran èerný, pøísný portál, bohatì vyøezávarodiny plno bratrancù a sestøenic rodièù ný v podoby antických bohù. Uvnitø Deutschmannových byly nyní položeny
a jejich rodiny. Pamatuji se jen na nìkte- lékárny vládne pološero, v nìmž se Kameny zmizelých na trvalou pøipomínré z nich, z nìkterých znám jen vlastní nejasnì blyští porculánové tyglíky ku jejich osudù. Nejmladší z nich zahynujména, nebo dokonce jen podobu. Tak tu s latinskými nápisy… V zamlklém li ve vìku šesti a osmi let.
byla napø. tatínkova sestøenice Elsina, tichu vznáší se opojná, pronikavá
Tak probìhla pøipomínka
která po urèitou dobu žila
rychnovských obìtí holokauv rodinì dìdeèka Eduarda.
stu v rámci pietní akce odhaByla provdaná Ginzová
lení prvních Kamenù zmizea mìli dceru Doly, stejnì
lých položených ve mìstì
starou jako já, èasto jsme
Rychnovì nad Knìžnou. Zase navštìvovali. Ginzovi
tím jich bylo položeno celkoncem roku 1938 nebo
kem patnáct pro rodiny Popoèátkem roku 1939 emiláèkových a Št’astných,
grovali do Austrálie a do
rodiny Thorschù a osm èlenù
Èech se už nevrátili. Jak
rodiny Deutschmannových.
mi maminka pozdìji vyKameny pøed domem, ve kterém se Karel Poláèek narodil. Foto JD.
Muzeum a galerie Orlických
právìla, Ginzovi nás moc
pøemlouvali, abychom odjeli s nimi. Ale vùnì… Zde se každý den scházelo nì- hor ale hodlá podle svých finanèních možmùj tatínek byl velký vlastenec, a tak kolik mìšt’anù a lékárník, zdvoøilý muž ností v kladení Kamenù zmizelých pokraGinzovi odjeli bez nás. Všichni, právì s hnìdou parukou, jim naléval rosolku èovat a jejich prostøednictvím trvale pøipotak jako Theodor Deutschmann a man- do ètverhranných sklínek.“ O nìkolik mínat ty, kteøí tu žili a byli zavraždìni
želé Leopold a Rùžena Fischerovi, byli domù nad lékárnou po levé stranì míjí- v katastrofì holokaustu.
ARNO PAØÍK
me secesní prùèelí Národního domu
deportováni a zahynuli v Osvìtimi.“
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LET DO NEBE aneb FATA MORGANA
Nové pøedstavení Arnošta Goldflama ve Studiu Ypsilon
„V této bláznivé dobì pøi mnì stùj, zpívá
se v jedné písni. A když je to tak, pak
taky obèas dìláme bláznivé vìci. A tak
jsem se rozhodl pøipravit scénáø z mých
oblíbených autorù K. Poláèka, I. Wernische, D. Charmse a též z jedné mé aktovky. Jsou to vìci vesmìs žertovné, hravé,
trochu bizarní, s lehkým podtónem smutku. Také tam bude malá opera, nìkolik
písní i hudební podkresy. Živá hudba
i zpìv, herecké exhibice. Doufám, že to
bude herce a hereèky bavit a potažmo
hlavnì diváky,“ øekl pøed premiérou inscenace Let do nebe aneb Fata morgana
v pražském divadle Studio Ypsilon její
autor a režisér Arnošt Goldflam, pøedstavení, které by se možná dalo pøirovnat
k otáèejícímu se kaleidoskopu vzpomínek na autory a inscenace, kterým autor
jako dramatik a režisér zùstává vìrný.
Do jaké míry zùstávají jeho vzpomínky vìrné jemu? Kaleidoskop se otáèí

na jehož konci se nìkde nachází stáøí.
Divadlo se odedávna snaží definitivní

divadle i v knihách rád. Herci Ypsilonky
mu vycházejí vstøíc, stejnì jako autorka
scény a kostýmù, fata morgana vrací
obrazy z dálky, do které je posunul obrácený dalekohled, a tak se letu do nebe
mùže s úspìchem úèastnit i agnostik,

Karel Poláèek

øešení této konfrontace odložit tak, že
v hledišti se postupnì støídají generace,
zatímco na scénì se mìní kostýmy, líèidla a rekvizity. S jakým úspìchem,
o tom panují rùzné názory. Ale jedno je
alespoò prozatím jisté: zatímco herci,
režiséøi, a dokonce i autoøi se v tom obráceném dalekohledu vzdalují, až jednou zmizí docela, divadlo zùstává.

a dokonce snad i nìjaký ateista. Jen
musí oba vìøit, že to s nimi divadlo
myslí dobøe.
(jd)
Režie: Arnošt Goldflam, výprava: Petra
Goldflamová Štìtinová, hudba: Dominik
Renè. Hrají: Pavel Nový, Oldøich Navrátil,
Petr Vršek, Jiøina Vacková, Paulína Labudová, Barbora Skoèdopolová, Jan Bradáè,
Veronika Soumarová, Kryštof Mende, Do-

Daniil Charms,

a jeho stìny rozkládají jednotlivé autory
a jejich dramatizace do pásma, kde se nakonec jedno pøibližuje druhému a možná
by se ani nepoznalo, kdyby nìco z jedné
èásti pøepadlo do druhé stejnì jako herci,
plynule pøecházející z jedné role do druhé. Èím déle pøedstavení trvá, tím silnìjší
mohou mít vnímaví diváci dojem, že scéna a dìje na ní probíhající se vzdalují podobným zpùsobem, jako když se na vìci
nepøíliš vzdálené díváme obráceným dalekohledem a on nám pak ukazuje to
blízké v útìšné vzdálenosti, ve které už
nic není tak nebezpeèné, jak se zdálo.
Z dálky zní zpìvy, v dálce se odehrávají
tance, otvírají se dveøe skøínì oddìlující
tento a onen svìt a sklenice se plní šampaòským.
Celé pásmo je (mimo jiné) také
o konfrontaci toho, co nestárne a uplatòuje tak nárok na nesmrtelnost s èasem,

a Ivan Wernisch v úpravách a pojetí Arnošta Goldflama. Foto Studio Ypsilon.

S lehkým podtónem smutku, který
z tohoto poznání vyplývá, nám Arnošt
Goldflam pøedkládá, co a koho má na

minik Renè. Délka pøedstavení: 2 hodiny.
Divadlo Studio Ypsilon, Spálená 16, 11000
Praha 1.
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NAPÌTÍ A SAMOTA
O výstavì Georga Eislera ve vídeòské galerii Belvedere
Vídeòská galerie Belvedere, známá cestoval po Evropì a nakonec získal
hlavnì rozsáhlou sbírkou obrazù Gu- vízum do Spojených státù. Proslavil se
stava Klimta, pøipravila pro letošní se- hudbou k filmùm, z nichž dva (I katové
zonu výstavu dìl jiného Vídeòana – umírají!, 1943, v režii Fritze Langa na
Georga Eislera. Eislerovy expresionistické obrazy jsou
ovlivnìny dalším
umìlcem spjatým
s tímto mìstem
(a také Prahou) – Oskarem Kokoschkou,
k jehož profesorùm
na vídeòské umìleckoprùmyslové škole
patøil i Klimt.
Georg Eisler se
narodil roku 1928
do umìlecké rodiny:
otec Hanns byl
Schoenbergùv žák
Autoportrét, 1989, Sammlung Konrad Vienna. Foto Pixelstrom © Bildrecht, 2022.
a známý skladatel;
matka Charlotte, tarnopolská rodaèka, motivy knihy B. Brechta, a Nic než
za svobodna Demantová, byla neménì osamìlé srdce, 1944) získaly Oscara.
známá zpìvaèka a uèitelka zpìvu. Pro své komunistické smýšlení byl však
Když bylo synovi sedm, rodièe, oba vyšetøován výborem pro neamerickou
skalní komunisté, se rozvedli. H. Eisler èinnost a pøes podporu známých kolegù
psal hudbu pro dramata Bertolta (mj. L. Bernsteina èi I. Stravinského)
Brechta, s nímž ho pojilo hluboké pøá- byl v bøeznu 1948 z USA vyhoštìn. Žil
telství, a pøed nacisty utekl i s bývalou v Praze, poté ve Vídni, a nakonec se
usadil ve východním Nìmecku, kde
jako režimní autor pùsobil až do své
smrti roku 1962.

G. Eisler: Metro III, 1968 © Belvedere, Vienna.
Foto Dominik Buda.

ženou a synem do Moskvy. Zatímco
Charlotte s Georgem se pøed komunistickými èistkami a poté nacismem zachránila vèasným odjezdem do Prahy
a pak do Londýna, Hanns nìjaký èas

KOKOSCHKÙV ŽÁK
Jeho syn Georg vystudoval v anglickém Manchesteru støední školu, poté
tamní akademii výtvarných umìní,
první samostatnou výstavu mìl již bìhem studií. V Londýnì se seznámil
s Oskarem Kokoschkou, který mu dával soukromé hodiny. Roku 1946 se
osmnáctiletý mladík vrátil s matkou do
válkou zdevastované Vídnì, s anglickým prostøedím ale neztratil kontakt.
Roku 1970 mu Otto Klemperer, šéfdirigent Londýnské filharmonie, zadal
výpravu a kostýmy pro produkci Mozartovy Kouzelné flétny v Královské
opeøe v Covent Garden. Od šedesátých
let Eisler pravidelnì vystavoval v Rakousku, ve Velké Británii, ve Francii,
Nìmecku a dalších zemích, zabýval se
také knižní ilustrací, vyuèoval, stal se

uznávaným umìlcem a za svou práci
získal Rakouskou státní cenu a Cenu
mìsta Vídnì. V rodném mìstì také
zemøel, roku 1998 na rakovinu. Roku
2001 se ve Vídni konaly dvì velké retrospektivní výstavy a dodnes se každoroènì mladým nadìjným umìlcùm
udìluje cena, jež je po Eislerovi pojmenována.
ZVIDITELNIT PROSTOR
„Zviditelnit prostor ležící mezi lidmi,
prostor vzájemný, emocionální a psychologický,“ zapsal si Eisler roku 1963
do deníku. Byl krajináøem (hlavnì industriální oblasti severu Anglie), malíøem aktù, øady portrétù a poulièních
výjevù. Tìm je vìnovaná souèasná výstava. Eisler ve svých olejomalbách
zobrazoval poulièní scény, zdánlivì
poklidné èi vyloženì dramatické (jako
demonstrace v Belfastu), prostøedí hromadné dopravy, kaváren, taneèních
sálù a jazzových koncertù. Nezapøel
pøi tom vliv svého londýnského uèitele. Expresivitu a výbušnou nervnost,
s níž Kokoschka portrétoval velkomìs-

G. Eisler: Velké schody, 1968 © Belvedere, Vienna.
Foto Dominik Buda.

ta, vkládal Eisler do zachycení atmosféry života mìstských obyvatel.
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Prudkými tahy štìtce, s dùmyslným
tónováním a propracovanou kompozicí
– podobnou pyramidì èi naopak horizontální vrstevnaté lavinì – maloval

deníku si zapsal: „Nìkdy se zdá, že nástroj hraje na èlovìka.“
Na souèasné, zajímavì uspoøádané
a na rozdíl od ostatních èástí galerie
Horní Belvedere ne
tolik turisty zaplnìné výstavì, jsou
k vidìní i Eislerovy
kresby – narychlo
a bravurnì tvoøené
náèrty figur – a jako
zajímavost karty, jež
ilustroval.
Výstava, kterou
pøipravila Kerstin
Jesse, bude k vidìní
do 25. záøí 2022.

Dalí pøinesl 81letému a tehdy již na smrt
nemocnému Freudovi ukázat svùj obraz,
který vytvoøil na motivy øeckého mýtu
a nazval ho Narcisova promìna. Citujme
z dopisu, který zaujatý a zøejmì i pobavený hostitel napsal den po návštìvì:
20. èervence 1938
Milý doktore (Zweigu),
musím Vám vøele podìkovat za doporuèení, které mi pøineslo vèerejší návštìvníky. Až doposud jsem mìl sklon hledìt
na surrealisty, kteøí si mì oèividnì vyvolili za svého svatého patrona, jako na
absolutní šílence (nìco na zpùsob

DALÍ – FREUD
Výstava v Dolním
Belvederu nazvaná
G. Eisler: V Montanì, 1995. © Belvedere, Vienna. Foto Dominik Buda.
Dalí – Freud. Posedshluky lidí v tramvajích a metru, pøi lost již na sklonku kvìtna skonèila. A tak
chùzi, pøi tanci. Maloval postávající jen krátce zmiòme, že se jednalo o dùprostitutky èi bìžence, jak trpìlivì myslnì instalovanou expozici vìnovaa souèasnì nervóznì dlouhé hodiny nou vlivu, jejž mìl slavný psychoanalyposedávají v registraèní kanceláøi imi- tik (aniž by o to nìjak stál) na díla
graèního úøadu. Zobrazoval lidi, jak se surrealistù. Jednotlivé obrazy a objekty
v protismìrných vlnách míjejí na ulici, (celkem pøes sto dìl) na ní byly podrobeFreud Museum London. © Salvador Dalí, Fundació
stejnì jako se míjejí jedoucí auta: ny detailnímu a vyargumentovanému
Gala-Salvador Dalí / Bildrecht, Vienna 2022.
v rychlosti, bez vzájemného pohledu. psychoanalytickému výkladu. V jejím
Maloval jedince jako souèást davu. Zá- závìru se návštìvníci dozvìdìli o jedi- 95procentního alkoholu). Ale ten mladý
kladním pocitem, jenž z jeho mìst- ném osobním setkání mezi Freudem Španìl se svýma upøímnýma fanatickýských výjevù vyvìrá, je napìtí a samo- a katalánským malíøem, ke kterému do- ma oèima a svým nepopiratelným techta. A to dokonce tam, kde zobrazuje šlo 19. èervence 1938 ve Freudovì domì nickým mistrovstvím mì pøinutil, abych
svùj názor pøehodnotil.
lidi v prostøedí, které je
Bylo by vlastnì nesmírobecnì považováno za
nì zajímavé analyticky
pøátelské, jako kavárna.
prozkoumat, jak takový
Eislerova kavárna neobraz vzniká. Z kritickéní místem konverzace
ho pohledu lze ale stále
a setkávání, ale prostotvrdit, že dokud kvantirem, kde lidé sedí osatavní podíl nevìdomé
mocenì a izolovanì.
látky a pøedvìdomé
Snad jediné uvolnìné
zpracování pøesahuje
postavy, které lze na výurèité hranice, umìlecstavì vidìt, jsou jazzoví
ký nápad se rozkladu
muzikanti hrající ve
vzpírá. V každém pøípastejném rytmu a v soudì se jedná o závažné
ladu se svými spolupsychologické probléhráèi. Eisler byl velký
my.
jazzový fanoušek, rád
Dalí pøi návštìvì nanavštìvoval hudební
èrtl
nìkolik Freudových
kluby v Londýnì, ve
G. Eisler: Café Sperl, 1975, soukromý majetek. © Belvedere Vienna. Foto Johannes Stoll.
portrétù a podle nich pak
Vídni, v Paøíži a New
Yorku. Jazzmany fotografoval, skico- v Londýnì, kam lékaø krátce pøedtím definitivní verzi. Zweig ale nechtìl, aby
val a poté podle pøedloh maloval. Fas- emigroval z nacisty ovládané Vídnì. tento portrét psychoanalytik spatøil, necinovalo ho, jak muzikanti pøi høe jako Schùzku zorganizoval další vyhnanec bot’ na nìm jeho tváø už vypadala jako
ALICE MARXOVÁ
by splývali se svými instrumenty. Do z Rakouska, spisovatel Stefan Zweig. pouhá lebka.

14

CENTRUM ŽIDOVSKÉHO SPIKNUTÍ
Starý židovský høbitov a život jednoho mýtu
Praha je centrem židovského svìtového OD TURISTICKÉHO CÍLE
spiknutí, tvrdí v jednom z dílù Otázek K LITERÁRNÍMU TOPOSU
a odpovìdí Viktora Valerjevièe Pjakina Již od konce 18. století zaèali Starý žitento hlasitý propagandista zahranièní po- dovský høbitov v Praze vyhledávat zahralitiky Vladimira Putina. Podle Pjakina nièní turisté jako vdìèný cíl. V témže
o pražském spiknutí mají svìdèit romány roce, kdy se na høbitovì pøestalo z naøízeFranze Kafky a Gustava Meyrinka. Jak, ní Josefa II. pohøbívat (1787), popsal toto
svým divákùm neprozradil. Poøad zhlédlo místo v Praze usazený saský spisovatel
jen na platformì YouTube od té doby tak- historických románù Johann Friedrich
øka ètvrt milionu lidí vèetnì Pjakinových Ernst Albrecht ve svém prùvodci Prahou
fanouškù z Èeské republiky. S ruskou in- a od této doby nechybìla zmínka o nìm
vazí na Ukrajinu a zákazy nových videí v takøka žádném turistickém prùvodci.
V roce 1815 navštívil žina webech, jako je Youdovské mìsto a høbitov
Tube, se sice zmenšil
nìmecký historik, publiprostor pro šíøení podobcista a pozdìjší politik
ných mýtù, i nadále si
Friedrich von Raumer,
ale hledají své cesty k likterý vylíèil své dojmy
dem, které láká smìsice
z místa v cestopise Podromantiky, pocitu výluèzimní cesta do Benátek
nosti a zasvìcení do ta(Herbstreise nach Venejemství. Pjakinova videa
dig). Raumer tu popsal
se pøesunula na menší
høbitov jako hrùzostrašstránky a do ménì konné místo a vykreslil
trolovaných digitálních
místní Židy, kteøí se uvoarchivù. Jak je možné, že
lili jej provést po høbitojsou tyto mýty neustále
vì, ve svìtle tradièních
živé a pøitahují i dnes tadobových stereotypù
kovou pozornost? Proè
Fr. Chalupa: Prospekt Starého židov(zápach cibule a hašteøiprávì Praha poutá jako
ského høbitova, 1885. Sbírka ŽMP.
vá užvanìnost). Zatímco
magnet nejnestydatìjší
z konspiraèních teorií? Proè zrovna toto Raumerovo vylíèení návštìvy høbitova
mìsto, které se navíc oproti Amsterdamu, vyvolalo v roce 1817 u recenzenta cestoVídni, Budapešti èi Varšavì nevyznaèo- pisu v Leipziger Allgemeine Zeitung dovalo od poloviny 19. století nijak zvláštì sud podivení nad neotøelostí tohoto místa,
poèetnou židovskou menšinou (na poèát- v následujících desetiletích se návštìva
ku 20. století zde žilo jen 4,7 procenta ži- Starého židovského høbitova stala již obvyklým cílem cestovatelù. V roce 1822
dovského obyvatelstva)?
Tyto a mnohé podobné pøípady uka- navštívila napøíklad høbitov vídeòská spizují, jak houževnaté jsou mýty utváøejí- sovatelka Caroline Pichlerová v doprovocí „image“ velkých metropolí a jak vel- du Josefa Dobrovského, který se zde pøi
kou roli v tom stále mùže hrát (jakkoli tom pohádal s prùvodcem o stáøí jednoho
nepochopená) krásná literatura. Jsme z náhrobkù. V roce 1842 vylíèil podrobnì
zvyklí vnímat prostor skrze pøíbìhy, atmosféru Starého židovského høbitova
a naopak velké pøíbìhy si èasto spojuje- v cestopise Sto dní na cestách po rakousme s konkrétními prostory. Henri Le- kých státech (Hundert Tage auf Reisen in
febvre píše o pronikání žitého, imagino- den österreichischen Staaten) severonìvaného a konstruovaného prostoru mecký cestovatel Johann Georg Kohl.
a Daniela Hodrová o „mìstu Textu“, jež Jeho cestopisné èrty se staly významné
sestává z nekoneèného množství znakù tím, že jejich anglické pøeklady ovlivnily
i literárních textù. Angelo Maria Ripelli- obraz Prahy i v Americe a Británii. Místo
no kdysi opìvoval mýtus „magické Pra- lákalo také malíøe. Høbitov malovali
hy“ ve svých nostalgických literárních a jeho obrazy vystavovali v zahranièí
kolážích. Pøípad Pjakinovy propagandy Matthias Wehli a Jaroslav Èermák. Grafinás však upamatovává, že mýtus „ma- ky høbitova se objevovaly ve sbírkách pagické Prahy“ mùže mít i málo idylické mìtihodností, jako byla Nìmecko. Galerie pitoreskních pohledù (Deutschland.
podoby.
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Galerie pittoresker Ansichten) z roku
1859.
Je proto pochopitelné, že z cestovatelské a memoárové literatury a výtvarného umìní pøešel motiv starého pražského židovského høbitova také do beletrie.
Philipp Galen (vlastním jménem Ernst
Philipp Karl Lange) umístil ústøední
melodramatickou scénu svého románu
Emery Glandon z roku 1859, v níž hlavní
hrdina Werner von Haldrungen vyznává
lásku Rachel Shawai, právì mezi náhrobky starého pražského židovského høbitova. Syn nìmeckého barona Werner pøitom na náhrobcích Racheliných pøedkù
nesliboval židovské dívce pouze lásku
a sòatek, ale i nápravu staletí útisku a utrpení, které napáchali køest’ané na židech:
„Ó, daruj mi to blaho, splatit a smazat tolikero krutých èinù,“ øíká zde baron Werner, „které køest’ané napáchali na židech
tím, že tì, nìkdejší židovku, pøimknu ke
svému srdci, do svého srdce nechám vejít
a zde budu tì chránit a peèovat o tebe,
jako se ochraòuje a opeèovává to, co je
nám nejdražší.“
Neménì sladkobolný dìj umístil na
pražský høbitov o tøi roky pozdìji další
nìmecký nežidovský autor Wilhelm Raabe v novele Èerný bez (Holunderblüte).
Také v ní hlavní hrdina, nìmecký lékaø,
vzpomíná na židovskou dívku, s níž se
scházel na pražském høbitovì mezi náhrobky, a øeší pøitom jak téma osobní
viny, protože dívku opustil, tak viny dìjinné, totiž køest’anù vùèi utlaèovaným židùm. V obou pøípadech kulisy høbitova
úctyhodného stáøí upomínají na tento historický pøesah individuálního milostného
vztahu. Jednotlivé motivy, jako marné
hledání vstupu na høbitov a omamnou
vùni bezových keøù, ale nacházíme již ve
starších publicistických textech.
VRSTVENÍ TEXTÙ
Byla to snad potmìšilá potøeba Herrmanna Goedsche pøevrstvit tento proud národnostnì smíølivých pøíbìhù pøíbìhem,
který by šel ostøe proti nim, co jej pøimìlo
umístit v románu Biarritz centrum svìtového židovského spiknutí na pražský židovský høbitov. Goedsche si vysnil scénu,
pøi níž si mìlo dvanáct vùdcù židovského
kmene sdìlovat pøi pùlnoèním dostaveníèku informace o tom, jak získat kontrolu nad svìtem a zneužít køest’any. Ten,
kdo èetl román Umberta Eca Pražský
høbitov, ví, co poté následovalo. Goedschùv román stvoøil mýtus židovského
spiknutí, a položil dokonce textový zá-
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klad pro podvrh Protokoly sionských mu- pøetavil postavy krásných Židovek ze 19. století. Sem spadají, jak Toman upodrcù, který vyšel poprvé v Rusku v roce sladkobolných pøíbìhù padesátých a še- zornil, i pokusy Aloise Jiráska a Josefa
1903. Samo schéma noèního dostaveníè- desátých let do postavy „krásné agentky“. Svátka zaøadit povìsti týkající se høbitova
Pražský høbitov stejnì jako celý mýtus do pásma èeských povìstí. I odlišné báska vùdcù spiknutí, pøi nìmž se informují
o plnìní svých misí a zásazích do svìto- „magické Prahy“ tím balancováním mezi nické obrazy židovského høbitova, jako je
vého dìní, pøitom nebyl nijak nový. Vy- idylickými a sladkobolnými pøíbìhy na Vrchlického Na starém høbitovì židovskytoval se již v mnoha starších konspi- jedné stranì a konspiraèními a démonic- ském, postrádaly ovšem onu sexualizovaraèních románech. Nìkteré z nich jako kými pøíbìhy na stranì druhé získal dra- nou ambivalenci démonického místa, tuto
Zøíceniny Palmýry (Die Ruinen von Pal- matické napìtí. Tuto ambivalenci nejlépe kombinaci strachu a pocitu viny. Pøesto
mira) èi Lví rytíøi (Die Löwenritter) vzni- vyjadøovala právì nevypoèítavá sexualita i v èeské literatuøe nalezneme díla, která
kaly již na konci 18. století také v Praze. ženských židovských postav, jejichž zo- této erotizující ambivalenci místa podleNa rozdíl od pozdìjších konspiraèních ro- brazení navazovalo také na dobové raso- hla, jako napøíklad báseò Židovský høbimánù však v tìchto starších románech vy- vé stereotypy. Zvláštì texty pražského nì- tov Vítìzslava Nezvala. Hrdina zde vstustupovaly jako spiklenci spíše postavy mecky píšícího autora Paula Leppina jsou pem do židovského mìsta ztrácí pùdu pod
podobné zednáøùm èi templáøùm. Stejnì prodchnuty asociacemi mezi prostorem nohama a na domovním letopoètu se obtak kolovaly po Praze a jinde již od 17. pražského ghetta a židovského høbitova jevují znamení, která propojují jeho život
století zkazky o jezuitském plánu na svìto- a zakázanou sexualitou. Asanace Josefo- se zmizením jistého alchymisty. Pøíznaèvládu shrnuté v podvrženém dokumentu va v letech 1893–1914, jak známo, nejen nì zde život židovského mìsta ztìlesòují
Monita secreta, na nìjž mìl pøi procházení že nepøemazala tyto navrstvené významy poté již pouze dívky-prostitutky a židovøádové knihovny v Olomouci narazit jako místa, ale naopak jeho odtržením od reál- ská dívka, na níž si hrdina vybíjí své senovic i pozdìjší èáslavský úøedník Johann ného základu podpoøila s ním svázanou xuální a následnì vražedné fantazie, když
ji zabíjí pøímo na høbitovì.
Ferdinand Opitz. Tím,
Paranoia se tu opìt mísí
že Goedsche využil vys vizemi touhy a násilí.
zkoušeného narativníDnes se tato dvojznaèho schématu „tajného
nost mýtu „magické Prasetkání hlav spiknutí“
hy“ mùže zdát zapomenua spojil jej s kulisou žita. Mýtu „magické Prahy“
dovského
høbitova
a židovského høbitova dov Praze, dobøe známou
minuje opìt spíše melanz cestopisù, románù,
cholický a nostalgický
povídek a grafik, vytón, který se rozmìlòuje
tvoøil pùsobivý amalv turistických apropriacích
gám tìchto pramenù.
místa. Jak ukazují PjakiZ Ecova románu se
novy propagandistické pojiž nedozvíme, že krátøady, v kulturních mýtech
ce po nìmeckém spisovšak nikdy žádná význavateli pøevzal ústøední
mová rovina úplnì nemizí.
scénu jeho díla také
Zùstává skryta v rezervoáèesky a nìmecky píšící
ru kolektivní imaginace,
pražský autor Eduard
aby mohla být kdykoli
Rüffer, aby ji zapracoopìt oživena. Recyklace
val do svého èesky vyMatyáš Wehli: Starý židovský høbitov s Pinkasovou synagogou, 1865. Sbírka ŽMP.
osvícenských konspiraèdaného románu Spiknutí židù v Praze z roku 1874. Rüffer, fantaskní obraznost. To ukazuje i Meyrin- ních románù po polovinì 19. století zase
který pùsobil jako novináø v Národních kùv Golem, kde pøekrývání reálného pro- ilustruje, že opakování kdysi dobøe ználistech a jiných pražských periodikách, storu a prostoru pøedstavovaného a nepøí- mého a zasutého nijak neoslabuje sílu
zasadil scénu z románu Biarritz do ještì stupného tvoøí základní estetický princip mýtu. Pjakinovy propagandistické poøady
a pozornost, jaká se jim dostává i na èesdrastiètìjšího pøíbìhu, v nìmž vylíèil tøe- románu.
U èesky píšících autorù se s touto záli- kém internetu, dokládají, že tyto dnes vyba i vraždìní a sexuální zneužívání køest’anských dìtí Židy. Že literatura tohoto bou v mýtu „magické Prahy“ a ambiva- tìsnìné roviny mýtu „magické Prahy“ zadruhu nikoho v Èechách nešokovala, lentními významy židovského høbitova èínají opìt ožívat. Èelit jim mùžeme jen
a dokonce ji doporuèovaly anonce v pøed- setkáváme ménì èasto, aèkoli ani jim dé- tak, že ukážeme jejich vykonstruovanost
ních pražských èeských novinách, je dnes monické obrazy mìsta (Mrštíkova Santa a libidózní charakter, z nìhož se živí.
VÁCLAV SMYÈKA
tìžko pochopitelné. Oproti Goedschovi Lucia, Svátkovy Tajnosti pražské) nebyly
pøinesl Rüffer jednu inovaci, když vybral úplnì cizí. Podle Jindøicha Tomana zájem V. Smyèka je èeský historik a germanista.
za jednu z vùdèích hlav židovského spik- o høbitov mezi èeskými autory nevyrùstal Text je autorem mírnì upravenou podobou
nutí postavu krásné, ovšem bezcitné Ži- jako v pøípadì nìmecky píšících spisova- èlánku, jenž pùvodnì vyšel v èasopise
dovky, jejíž pøíspìvek pro svìtové spik- telù z romantické tradice, ale teprve ze Dìjiny a souèasnost, è. 8/2021, jako sounutí spoèívá v tom, že svádí a vraždí snahy zaèlenit židovskou kulturu a Židy èást tematického bloku Vícejazyèná litevýznamné politiky. Rüffer tím pùsobivì do pokroèilého národního hnutí na konci rární krajina (www.dejinyasoucasnost. cz).
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ŽIVOT PO KAFKOVI
Jako lovit tøísky z potopené lodi…
Nová kniha Magdalény Platzové Život po
Kafkovi se vìnuje osudu Kafkovy snoubenky Felice Bauerové, již ètenáøi znají
jen jako adresátku šesti stovek spisovatelových dopisù, rozebírajících až na døeò
peripetie jejich vztahu. „Mé zjištìní bylo
správné a za správné bylo uznáno: každý
má rád toho druhého takového, jaký je.
Ale nevìøí, že by s takovým, jaký je, mohl
žít,“ shrnul jej Franz Kafka v deníku.
O jejím osudu mimo kafkovský horizont
se mnoho neví.
Felice Bauerová se provdala, mìla syna
Heinze a dceru Ursulu a vèas se zachránila pøed holokaustem emigrací do Spojených státù. M. Platzová zaèala pátrat po
jejích stopách v Americe v roce 2010, kdy
dosud žil Heinz. Ze setkání s ním a jeho rodinou vznikl román, který nakonec není jen
o Felici, ale i o dalších lidech, kteøí byli
Kafkovi nìjakým zpùsobem blízcí a jejichž
osudy jsou spjaty s pøedváleènou Evropou
a jejími troskami: Gretì Blochové, Ernstu
Weissovi, Maxi Brodovi a nakladateli Salomonu Schockenovi. Ten v knize øíká:
„Kdybychom jen tehdy vìdìli, co nám
osud chystá, a jak je vzácné to, co prožíváme, více bychom si toho vážili. Nezbývá
nám než lovit tøísky z potopené lodi.“ Právì Schockenovi je vìnována následující
ukázka z knihy, kapitola nazvaná 1959,
Pontresina, Švýcarsko.
***
Salman Schocken, pøed válkou majitel
jednoho z nejvìtších øetìzcù obchodních
domù v Nìmecku, pozdìji nakladatel
a sbìratel vzácných tiskù a rukopisù, pøezdívaný svými spolupracovníky též „Bismarck“, vystoupil ráno 5. srpna roku
1959 z letadla na mezinárodním letišti
v Curychu pomìrnì svìží. Po veèeøi, kterou servírovali na palubì, si vzal prášek
a usnul na dobrých šest hodin. Déle by
nespal ani doma v posteli, dcera si dìlala
zbyteèné starosti.
Nejradìji cestoval sám a to se stáøím
nezmìnilo, spíš naopak. Poslední roky
mìl ještì ménì trpìlivosti na rùzná zdržování a nároky druhých. Nestál o to, aby
jej nìkdo do hor doprovázel, už vùbec ne
jedno z jeho dìtí nebo vnouèat. V kufru si
veze pár oblíbených knih, sešit a pero
a tìší se, velice se tìší.
Øidiè taxíku mu odnesl kufry do auta
a odvezl jej k hlavnímu nádraží, kde mu,
zatímco Schocken v kavárnì vydatnì po-

snídal, obstaral lístek na vlak. Pøed odjezdem pak starého pána doprovodil až do
vagonu, našel mu místo u okna a kufry
uložil v sít’ce nad sedadlem, to vše bez
øeèí a jen za pár dolarù navíc. V Churu
mu zase se zavazadly pomohl jeden šikovný mladý muž. Èervenáèek, elektrický vlak s krátkými vagony, který šplhá do
hor, už èekal na nástupišti, staèilo jen pøestoupit.
Po tøetí hodinì stál na nádraží v Pontresinì a do hloubi plic vdechoval teplou
vùni schnoucího sena, èerstvì pokácených borovic, které tu èekaly na odvoz,

a mrazivý vánek z ledovcù. V modrém
bezednu nad jeho hlavou se pøeskupovala
letní oblaka a tøepila se o zubaté vrcholky
hor.
Jak dobøe udìlal, že se nenechal od cesty odradit! Co mùže takový prt’avý doktùrek, který nikdy nevytáhl paty z New Yorku, vìdìt o místì, jako je Pontresina,
a jeho blahodárném vlivu na jedno staré,
unavené srdce?
Øidièe z hotelu, který pro nìj pøijel na
nádraží, poznal hned, vybavil si i jeho
jméno. Mário. Vzpomnìl si, že Máriova
rodina žije dole pod horami, poblíž Bergama.
Mário se nechává v turistické sezonì
najmout øeditelstvím grandhotelu Kronenhof. Pøespává s ostatními krátkodobými pracovníky ve spoleèných noclehárnách v podkroví a je se svým údìlem

velice spokojen. Jednou se pochlubil, že
si v hotelu díky spropitnému za tøi letní
mìsíce vydìlá tolik, co doma za rok tìžké
práce na poli a na vinici. A ještì si užije
legraci a uteèe zpod dozoru pøísných rodièù, kteøí by jej radìji vidìli doma v chalupì a ženatého, ale nemohou nic namítat,
když pøináší do chalupy tolik penìz.
Jak rád, pomyslel si Schocken, zas po
roce vidím toho veselého chlapce, se kterým se sice dorozumívám jen chatrnou
italštinou pochytanou z oper a prázdninových cest, ale pøece o nìm vím pravdìpodobnì víc než o svých vlastních vnouèatech. Staèí ho slyšet, jak mluví, vlastnì
zpívá, a èlovìku se všechno rozsvítí pøed
oèima, dostane chut’ na sklenici èerveného vína a poøádný biftek s pepøem.
Shledání s hotelovým øidièem jej neèekanì dojalo, zvlhly mu oèi. Poklepal Máriovi, který si naštìstí nièeho nevšiml, na
rameno, ten popadl kufry a šel napøed
k autu, starý muž pomaleji za ním.
Pøejeli mùstek vedoucí pøes mìlký potok Roseg, pak ostrou zatáèkou doleva na
hlavní až k odboèce pøes øíèku Bernina,
zelenou a plnou peøejí. Soutok dvou horských bystøin, které pokraèují dál pod
jménem Flaz, vidìl z okna svého pokoje,
tøistatrojky, kterou si rezervoval každý
rok. Od války ještì ani jedinkrát nevynechal. Jezdívali sem i døíve, v zimì, s rodinou. Ale to bylo jiné.
V autì se Mária vyptával: Jaké bylo letos poèasí? Mìli hodnì hostù? Byly bouøe? Požáry? Umøel nìkdo ve vsi? Narodily se dìti? A co on, Mário, zdalipak už se
bude ženit?
Šlo mu vlastnì jen o to, pøimìt chlapce
k mluvení.
Na recepci ho už oèekával celý uvítací
výbor, vèetnì øeditele hotelu. Vìrnost
mìla v Kronenhofu svoji hodnotu, zvláštì
ta osvìdèená v tìžkých pováleèných èasech. Hostùm, kteøí je ani po válce neopustili, se tady klanìli.
Sám øeditel vyvezl starého pána do
jeho pokoje, aby se pøesvìdèil, že je
všechno v poøádku. Na stolku èekala kytice rùží, mísa s ovocem a bonboniéra.
„Pozornost podniku,“ špitl øeditel a zrùžovìly mu tváøe. Na odchodu se ještì zeptal, zda pan Schocken potøebuje pomoc
s vybalováním a zda si pøeje nìco pojíst
hned teï, nebo poèká na veèeøi, kterou
zaèínají servírovat v pùl sedmé.
„Nepotøebuji a poèkám,“ odpovìdìl
starý muž. Ještì jednou potøásl øediteli rukou a zavøel za ním dveøe.
Vyšel na balkon.
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Pøímo pod ním šumí Flaz, èerstvì zrozený z vod øíèky Berniny a potoka Roseg.
Ten dal jméno celému údolí, které se prostírá smìrem k jihu a je dosud zalité sluncem. Je vidìt budovu nádraží, odkud právì pøijel, koleje se lesknou. Lesy smrkù,
borovic a modøínù šplhají po úboèích hor,
které lemují údolí svými zubatými štíty.
Hory zná za ta léta skoro všechny jménem – stejnì jako personál hotelu. Piz
Rosatsch, Piz Surlej, Piz Arlas, vlevo Piz
Chalchagn, Piz Boval a Piz Tschierva.
Docela vzadu svítí oslnivì bílý høeben
nejvyšší hory této èásti Alp, Piz Bernina,
na jehož vrcholu, ve výšce ètyø tisíc metrù, bìží hranice s Itálií. A v dálce za jeho
bílou hlavou, za strmými boky a šerými
soutìskami se rozkládá rajské údolí Valtellina s výteèným èerveným vínem, které
tu zaèali pìstovat už Øímané, pøed více
než dvìma tisíci lety.
To si dá k veèeøi. Pùl lahve sforzata
a hovìzí s vinnou omáèkou a polentou
z pohanky. A jako pøedkrm olivy a trochu
bresaoly sušené v suchém, voòavém vìtru, který také nevane nikde jinde než
v bohy požehnané Valtellinì.
A nebude se nad vším dojímat a poøád
slzet jako stará bába. Co je to s ním?
Pøesnì v pùl sedmé sedí u svého obvyklého stolu v prosklené jídelnì – s panoramatickým výhledem na štíty okolních
hor, jak se píše v brožuøe pro turisty. Baví
se se starým èíšníkem Niccolou. Je poslední, kdo si ještì pamatuje na pobyty
manželù Schockenových ve zdejším hotelu i s jejich ètyømi dìtmi, které po mìsících lenošení ve škole potøebovaly posílit
plíce, jak tvrdila madame Schockenová.
Spoèítají spolu, ale jen proto, že o to
Niccola tolik stojí, jak dlouho pan Schocken do hotelu jezdí, a s váleènou pauzou
to vyjde na pìtatøicet let.
„To už je dùvod k oslavì,“ prohlásí
Niccola, když nalévá do sklenice tmavì
èervené víno. „Jsme rádi, že vás tu zase
máme, pane.“
Po osmé hodinì je zpátky ve svém pokoji. Právì vèas, aby mohl z balkonu pozorovat závìreèný akt západu slunce.
Nebe je šedé a štíty hor pohasly, skoro to
vypadá, že herci se pro dnešek rozlouèili.
Ovšem každý, kdo tu není poprvé, ví, že
je to jen falešný odchod, po nìmž bude
následovat bouquet finale jako pøi ohòostroji, který obèas správa hotelu poøádá
pro svoje hosty.
Zaèíná to nenápadnì, nádechem rumìnce na pravém boku skály na konci údolí.

Pak záøe zesílí a pohltí horu až k vrcholu,
kde v šikmých plástech leží sníh. Od hory
se zapálí nebe, které už není šedé, ale sytì
oranžové. Pak opìt všechno bledne do
jemného odstínu rùžové a lesy se zahalí do
fialové tmy. Ale ani teï ještì není konec.
Kdesi na druhé stranì hor se sluneèní svìtlo prodere soutìskou a nebe znovu prudce
zezlátne. Je až k neuvìøení, jak dlouho je
možné tohle pøedstavení protahovat.
Na závìr se mezi dvìma horskými vrcholy ukáže kus svìtle zeleného nebe
a v nìm je zasazena první hvìzda.
Pøed veèeøí se vykoupal a zdøímnul si, necítí se nijak ospalý. Naopak, má smysly
neobyèejnì zbystøené a èilou hlavu, je až
rozèilený. Snad je to silným vínem, kterého vypil o trochu víc, než mìl.
Pøevlékne se do pyžama a županu, nad
umyvadlem si vyèistí zubní protézu, pak
zavøe dveøe na balkon, aby mu dovnitø
nenalétal noèní hmyz, a rozsvítí lampièku
u psacího stolu. Zkusí chvíli psát.
Nikomu se s tím plánem nesvìøil, ale
toto léto odjel do hor s úmyslem zaèít psát
pamìti. Pøišel za život do styku s tolika
zajímavými lidmi, bylo by škoda nevydat
o tom svìdectví. Nejenže finanènì podporoval nìkolik židovských spisovatelù,
kteøí se pozdìji proslavili, ale osobnì pomohl položit základní kameny Izraele: jeruzalémskou univerzitu a knihovnu.
V pøedváleèném Nìmecku se proslavil
jako prùkopník moderní architektury a životního stylu, zboží pro jeho obchodní
domy navrhovali umìlci z Bauhausu.
Nìmecká mládež se prala o pracovní místa
v jeho firmì, kterou neustále modernizoval
a zdokonaloval. Vybudoval napøíklad
prázdninovou kolonii v nìmeckých horách,
kam posílal svoje zamìstnance i s rodinami.
Poøádal letní tábory pro jejich dìti. A talentované mladé lidi nechával na vlastní útraty
studovat. Ano, upøímnì vìøil tomu, že ve
20. století, se všemi jeho vymoženostmi
a technikou, není tøeba, aby ještì nìkdo žil
v bídì a nevìdomosti. V obyèejných pracujících lidech vidìl ohromný potenciál, intelektuální i duchovní, staèilo je postrèit
správným smìrem. Vzdìlat je a obklopit
krásnými, nejen praktickými vìcmi.
Zvláštì v Nìmecku, jež dalo svìtu
Kanta a Schillera, Schellinga, Heina
a Novalise, ale pøedevším Goetha, Goetha, který kdysi jemu, mladému obchodnímu pøíruèímu z Margoninu, zpùsobil
závrat’ a otevøel hlavu a srdce.
Svùj ohmataný výtisk Fausta, od nìjž
se nikdy na dlouho neodlouèil, má tady

s sebou. Nikdy nedošel na konec téhle veleknihy, kterou Goethe psal skoro celý život, celkem prý asi padesát šest let, samozøejmì s pøestávkami, je v ní vše, co stihl
za život posbírat. Pohoøí západní kultury
ozáøené úšklebkem padlého boha, cyniènost zkušenosti a sladkost víry, celá ubohost lidského pachtìní i jeho vznešenost,
ano, tehdy ještì bývaly vznešenost, dobro
a krása spojovány s rozumem, øeckým
nús, který ovšem nesmí být zamìòován
za poètáøství, vypoèítavost a praktickou
dovednost dnešních opièích lidí.
Existují trapné pokusy dokázat, že starý Goethe má nìco spoleèného s Osvìtimí. Že Osvìtim a jiné hrùzy války byly
vyústìním specificky nìmeckého druhu
idealismu. Takový nesmysl.
Opièí lidé se možná liší ve vnìjších atributech, v míøe své zruènosti nebo schopnosti organizovat, ale jinak jsou všude po
svìtì stejní, v Americe jako v Nìmecku.
Èekají jen na svou pøíležitost, na svùj dìjinný okamžik, jak by øekl jiný Nìmec,
Hegel, kterého ostatnì nikdy nemìl rád,
pøipadal mu jaksi upachtìný.
Podobný dojem v nìm vyvolával
i Wagner.
Až na øídké okamžiky inspirace na nìj
z té nabubøelé hudby, která mìla za úkol
pozdvihnout duše nìmeckých malomìšt’ákù, padala jen deprese a nuda a upøímnì
litoval zpìváky, kteøí se tolik nadøeli kvùli spektáklu, jenž mohl oslnit snad jen
svou ohlušující hlasitostí. Nu. Tohle
všechno by mohlo v pamìtech být. Ale je
tøeba nìkde zaèít.
„Narodil jsem se v pruském Margoninu,
v roce 1877. Mùj otec, chudý prodavaè
oøíškù, sušeného ovoce a fazolí…“ Škrt.
„Narodil jsem se v roce 1877 v malém
mìsteèku Margonin, které se tehdy nacházelo na území Pruska, dnes však patøí Polsku. Moji rodièe byli chudí, proto jsem nemohl studovat a ve dvanácti letech jsem
nastoupil do uèení u kupce.“ Škrt.
„Narodil jsem se ve svìtì, který už
není. Kdy pøestal existovat? Nìkdo tvrdí,
že ve chvíli, kdy se stal øíšským kancléøem Adolf Hitler. A nìkdo, že ještì døíve,
v zákopech první svìtové války. Tehdy
prý èlovìk pøestal být èlovìkem.
Já se však obávám, že možná nikdy neexistoval, tento svìt, ve kterém jsme žili,
my, milenci krásy a pokroku, ètenáøi Goetha. Snad byl od poèátku do konce jen iluzí, za níž se skrývala pravá tváø èlovìka,
škleb hromadných hrobù a plynových komor.
(pokraèování na str. 18)
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BERACHA

O pìveckém koncertu židovských písní v Libeòské synagoze
šiny skladeb je izraelsko-americký souèasný skladatel Ofer Ben-Amots.“
Co ke koncertu a výbìru hudby vedlo? „Beracha vznikla bìhem asi tøí mìsícù. Objevili jsme Libeòskou synagogu, která nás okamžitì zaujala, je to
nádherný prostor s hodnì osobitou atmosférou. Dále to byly skladby Ofera
Ben-Amotse a svou roli sehrál urèitì
i fakt, že nìkolik èlenù našeho sboru
studovalo na Lauderových školách,
a téma jim tak bylo blízké. Ostatnì na
koncert pøišlo hodnì pedagogù a minulých i souèasných studentù Lauderek,
což nás potìšilo, snad se jim pøedstavení
líbilo,“ øíká Anna. A dodává: „Povìdomí o židovské hudbì se vìtšinou toèí
kolem klezmerové hudby. Skladby, které jsme
vybrali, jsou ale skoro ve
všech pøípadech úplnì
jiného charakteru. Ze zaèátku bylo vidìt, že pro
zpìváky je tato hudba
hodnì nezvyklá, museli
jsme si zvyknout na úplnì odlišnou rytmiku
i melodie. Èasem si
Vystoupení Sboru z DAMU v Libeòské synagoze. Foto archiv.
k nim ale všichni sboa dva hudebnì scénické projekty. První risté našli cestu.“
Beracha není jen koncert, ale souèasnì
koncert vznikal v dobì pandemie a jmenoval se Veselé chvíle v životì lidu èes- scénický projekt, nebo by možná šel nakého. Byl to inscenovaný koncert inspi- zvat hudebnì-vizuální instalací. Jestli se
rovaný èeským a moravským folklorem, nìco sboru opravdu daøí, pak je to oživezamìøený na svátky a události lidového ní prostoru, jehož pùvodní smysl zdánliroku, zaznìla v nìm díla èeských skla- vì zanikl. Zaèíná se intimnì ze tmy, ktedatelù 20. století, mimo jiné Zdeòka Lu- rou prostupuje pouze svìtlo dvou svíèek,
káše nebo Otmara Máchy. Následoval a postupnì se z písní s náboženským
vánoèní koncert se skladbami od Adama kontextem stává záležitost spoleèná a sdíMichny z Otradovic, od Benjamina lená – a to jak mezi èleny sboru, tak mezi
Brittena, doplnìný španìlskou a ukra- sboristy a publikem. Vizuální motivy pracující napøíklad s pískem evokují biblické
jinskou koledou.
O tøetím, nejèerstvìjším projektu øíká pøíbìhy. Ve finále Sbor z DAMU v prosAnna Datiashvili: „Ve tøetím koncertu, toru Libeòské synagogy pøedvádí hudebv Beraše, jsme se soustøedili na pøedsta- ní výstup, který zároveò zkoumá staré
vu odpoèinku, na modlitbu. Ani ne tolik koøeny judaismu a snad i vypovídá o mev nìjakém náboženském smyslu, ale zilidské soudržnosti, která v jeho kruzích
spíš ve formì pøání a tužeb, které nás dodnes existuje.
Po Libeòské synagoze budou moci
každým dnem provázejí. Pøi koncertu
souèasnì využíváme jako motiv nìkteré pøedstavení zhlédnout i mimopražští diprvky šabatové bohoslužby. Dùležitou váci: zatím je plánován koncert poèátsouèástí celku je pro nás motiv pouštì, kem záøí v Jièínì na festivalu Lodžie
o které se ve skladbách èasto zpívá: Worldfest a sbor se nebrání vystoupePoušt’ jako moøe písku, ze kterého ale ním v dalších èeských a moravských syèas od èasu vystoupí oáza. Autorem vìt- nagogách.
E. GAYDEÈKA
V Libeòské synagoze na Palmovce se
již nìkolikrát konal pìvecký koncert židovských písní s názvem Beracha (Požehnání). Jedná se o scénický projekt
Sboru z DAMU, který vede absolventka
pražského Lauderova gymnázia a nyní
studentka herectví a režie na katedøe alternativního a loutkového divadla Anna
Datiashvili spolu se svou kolegyní,
sbormistryní Veronikou Holcovou, studentkou sbormistrovství na Pedagogické fakultì UK a výchovné dramatiky na
DAMU.
Sbor z DAMU existuje zhruba rok
a za tu dobu stihl vytvoøit jeden hudební
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ŽIVOT PO KAFKOVI
(dokonèení ze str. 17)
Nìkteøí z umìlcù, se kterými jsem mìl to
štìstí se za život potkat, at’ už osobnì
nebo skrze jejich dílo, byli nadáni zvláštní jasnozøivostí a dokázali rozeznat, kam
se lidstvo vydalo, nebo spíš kam se nechává zavléct moderní civilizací…“
Starému muži se najednou nedostává dech,
jako by stoupal do prudkého svahu. Moderní civilizace, co tím chce vlastnì øíct?
V hlavì to køièí, tence a pisklavì:
„Koho chceš tahat za nos, Žide? Goethe
a Schiller? Nenech se vysmát! Židák jsi,
špinavej Žid.“
Tìžce vstane a pøejde k balkonovým
dveøím, otevøe je dokoøán. Pokoj se rázem naplní zvuky noci. Bublání øíèky,
vrzání cikád, houkání noèního ptáka.
Jde zpátky ke stolu.
Vrací se to, poøád se to bude vracet.
Nenávistná tváø v ohybu prašné cesty:
„Nenech se vysmát, Žide!“
Je pøíliš rozèilen. Bude si chvilku èíst.
Hleïme, tatínek. Copak tu dìláte, tatínku? Jak vypadáte mladì.
Nu, podáš mi ruku?
Stále je slyšet bublání øíèky a vrzání cikád, ale v pokoji se nìjak rozjasnilo.
Holé temeno se leskne ve žluté záøi lampy. Zpocené èelo na otevøené knize.
Vidí sám sebe z výšky. Ramena v zeleném hedvábném županu, který mu
kdysi darovala žena. Jak seschnul za poslední roky, vypadá dole u stolu jako porouchaná loutka.
Na které stránce Fausta otevøel?
Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.
Es ging ihm nichts darüber,
Er leert? ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.
To bylo od nìj hloupé, že nechal klíè
zevnitø v zámku. Ráno budou muset vyrazit dveøe.
Román Život po Kafkovi vydává pražské nakladatelství Argo a autorka ho
dne 11. èervna v 15.00 (v rámci Ateliéru
Evropa) pøedstaví na mezinárodním
knižním veletrhu Svìt knihy.
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govat v Anglii, vylepší ji, rozšíøí její odbyt a továrnu – v podnikatelském duchu
svého pradìda – zmodernizuje a zdokoO snímku D. Edelstyna, inspirovaném deníkem jeho babièky
nalí, tím poskytne místním práci, zlepší
Cesty k židovským rodinným koøenùm její èlenové se vìnovali kultuøe, Marusja jejich životní podmínky…
bývají rùzné, èasto objevné a s ohledem mìla výtvarný talent, ráda tanèila, a jak
Snímek zachycuje nekoneènou spoustu
na holokaust bolestné. Svérázným zpùso- prozrazuje deník, nechybìly jí ani vlohy menších i zásadních problémù, které mubem tuto cestu podnikl britský filmaø Da- spisovatelské. Tento „sladký život“ ukon- sel øešit: od prvotního kroku, aby vùbec
niel Edelstyn. K výpravì za pøedky ho in- èila bolševická revoluce: podniky byly pøesvìdèil øeditele továrny ke spolupráci,
spiroval deník babièky Marusji, která zkonfiskovány, rodina musela utéct s ho- pøes shánìní partnerù, kontaktù, penìz,
pocházela z majetné kyjevské židovské lýma rukama. Marusja se nìjaký èas sna- povolení, dopravcù, uskladnìní, markerodiny. Vydal se v jejích stopách a to, co žila podpoøit bìlogvardìjce tím, že tanèila tingu atd. Pøi propagaci vsadil na výchozí
nalezl, mu na nìkolik let zmìnilo život. ve vojenském kabaretu. Tak se seznámila bod: na svou babièku Marusju a její složiProto se rozhodl, že deník i události, které s budoucím manželem – Maxem, s nímž tý osud, nejen v Rusku, ale také v exilu,
informace v nìm obsažené uvedly do po- se jí roku 1920 podaøilo uprchnout pøed v irském Belfastu, zmítaném náboženhybu, zdokumentuje. Výsledkem byl sní- bolševiky pøes Polsko na Západ. Usadili ským rozkolem a sociálními problémy.
mek s názvem, který v oblíbeném žánru se nejprve v Londýnì a pak v Severním Z nepøíliš kvalitní vodky v neznámém
„hledání koøenù“ zní dosti neobvykle: Irsku, kde se narodil jejich syn George ukrajinském mìsteèku vytvoøil díky enerHow to Re-Establish a Vodka Empire (Jak a poté také vnuk Daniel. Ten babièku ale gii hranièící s posedlostí a ve spolupráci
obnovit vodkové impérium). Aè se jedná
s experty zajímavý nápoj,
o film vyznìním spíše melancholický,
vyrábìný z vody z místní
pojednávající o ztrátì domova a základstudny a kvalitní ozimé
ních jistot, už názvem navozuje autor svùj
pšenice, s graficky nápastyl: nepatetiènost, hravost, ironii a sebeiditou retro vinìtou,
ronii. Dokument je svižnou a místy paroa hlavnì pùsobivým pøídickou (ochotnické divadlo pøipomínajíbìhem.
cí) smìsicí archivních snímkù a hraných
Spøátelil se s Ukrajinci,
èástí odehrávajících se v minulosti, animj. právì pøi koštování
mace a dokumentárních partií ze souèasa popíjení „rodinné“ vodnosti. Natoèil jej se svou manželkou (kteky. Tu nazval podle prará ztvárnila roli Marusji a souèasnì je
dìda a osudového roku
autorkou výpravy i kameramankou) Hila„Zorokoviè 1917“. Ke
Režisér pøed bývalým rodinným impériem.
ry Powell a mnoha pøáteli v letech 2006–
konci filmu vidíme reži2011. Divákùm film pøedstavil roku 2012 nezažil. Zemøela roku 1943 na následky séra, jako „vodkového barona“, jak vítìa setkal se s výborným kritickým ohla- sepse po banálním zubním zákroku.
zoslavnì oznamuje, že „jeho“ nápoj pøijal
Absolventa filmaøské školy pøíbìh tak do distribuce známý obchodní øetìzec
sem. Netøeba øíkat, že souèasné události
na Ukrajinì dodávají dokumentu další di- zaujal, že se roku 2006 rozhodl vydat Selfridges. Jakoby mimochodem se sous Hillary a tlumoèníkem na Ukrajinu a hle- bìžnì s touto obchodní ukrajinsko-britmenzi.
dat, zda by našel nìjaké pøíbuzné… Po skou linií odehrává režisérùv osobní žitýdnech pátrání v kyjevských mìstských vot, vèetnì narození dcerky.
MARUSJA
Film zaèíná scénou, kdy D. Edelstyn na- archivech získali informaci o lokalitì praRoku 2012 pøi pøíležitosti premiéry
lézá babièèin deník na pùdì matèina dìdových továren – mìsteèku s názvem svého snímku zhodnotil autor svá oèekádomu v Devonu. Zaète se do zápisu, jenž Douboviazovka. Romantické pøedstavy se vání i pochybnosti takto: „Je skuteènì
líèí ples v rodinném kyjevském domì nenaplnily: v komunismem zuboženém možné vrátit nìjakému spoleèenství pùv roce 1917, k hostùm patøí i francouzští a postperestrojkovým chaosem „dobitém“ vodní smìr? To prozradí èas…“
letci. Tanec pøeruší pøíchod bratrance, mìsteèku pohlíželi lidé na cizince jako na
V pøípadì lihovaru na severovýchodì
který ohlásí, že abdikoval car. Otec po- podivný úkaz vzbuzující podezøení, z bý- Ukrajiny byl èas nemilosrdný. Edelstyn
zdìji pøinese zprávu o podivných mužích, valého cukrovaru zbyly trosky, ale zdálo se do Douboviazovky vrátil roku 2013,
kteøí pøijeli v zaplombovaném vagonu se, že výrobna vodky funguje, sice s potí- aby nalezl nového, arogantního a odmítaz Nìmecka a bojují proti vládì, a matka žemi, ale pøece. Skupinì se posléze podaøi- vého øeditele a zamlklý personál, nebot’
poznamená, že jí ti podivní neznámí lo místní pøesvìdèit o dobrých úmyslech, oblast ovládly donìcké proruské separav uzamèeném vagonu pøipomínají smrto- a dokonce nalézt pamìtnici, prastarou tistické gangy… „Bylo to jako jed. Vìdìl
ženu, která si Marusju vybavila.
nosné mikroby…
jsem, že se tam už nechci vrátit.“ SpoluBabièèin otec Ilja Zorokoviè (Edelstypráce skonèila, historie jako by se opakonùv pradìd) byl majitel polností a podni- VÝROBA, DOPRAVA,
vala. A to ještì netušil, že nejhorší teprve
katel; v mìsteèku na severovýchodì zemì PROPAGACE…
pøijde… Zadáte-li na internetu produkt
založil poèátkem 20. století prosperující A Daniel se rozhodl, že – on, jak sám „vodka Zorokovich 1917“, dozvíte se, že
cukrovar a lihovar. Rodina žila v pohodlí sebe nazval, nepraktická režisérská nula – je nedostupný. Ale na snímek How to Reaž luxusu svého domu, vesnické usedlosti udìlá zásadní životní krok: pomùže zemi Establish a Vodka Empire se mùžete poa prázdninových pobytù ve Støedomoøí, svých pøedkù. Bude místní vodku propa- dívat na Netfixu.
(am)

20

VÌSTNÍK 6/2022

¡ ALEBO MLÈAT?
¡
HOVORIT,
O knihe Alice Frühwaldovej a potrebe hovorit’ o holokaustu
Holokaust bol donedávna „výluèným
vlastníctvom“ ¾udí, ktorí túto dobu zažili a prežili. Od ich uváženia záviselo, èi
a ako (ne)budú svoje spomienky zdie¾at’
s okolím a verejnost’ou. S plynutím
èasu, postupným, no nezvratným odchádzaním preživších a dozrievaním
ïalších generácií sa prehlbuje význam
medzigeneraènej komunikácie a t’ažisko
spracovávania minulosti sa stále viac presúva na ich potomkov.
Dokladom tohto trendu je aj kniha Alice
Frühwaldovej O ko¾ko
lásky som prišla.
¡
HOVORIT?
¡
MLÈAT?
Som etnológ a zaoberám sa židovskou komunitou. V dôsledku
toho sa nemôžem vyhnút’ holokaustu, jeho priebehu, následkom, ani
formám odovzdávania
spomienok a skúseností
mladším generáciám židovskej komunity
a celej slovenskej spoloènosti. Z doterajších skúseností vyplýva, že preživší sa vo
vzt’ahu k minulosti rozhodovali medzi
dvomi stratégiami: Majú hovorit’, alebo
mlèat’? Je lepšie nezat’ažovat’ svoje okolie, skryt’ pred ním prežité hrôzy, volit’
zabudnutie? Alebo naopak: nešetrit’ nikoho (ani seba), bojovat’ proti zabúdaniu, a to aj za cenu oživovania vlastného
utrpenia? Alica Frühwaldová od zaèiatku do konca svojho textu v rôznych súvislostiach zdôrazòuje potrebu hovorit’.
Usiluje sa udržat’ pamiatku predkov,
odovzdat’ vnúèatám a celému širšiemu
príbuzenstvu povedomie o ich vnútornej
sile a odvahe.
Spomínanie na holokaust má individuálny a jedineèný charakter, preto ho
nemožno reprodukovat’ v èiernobielom
formáte. Zverejòovanie minulosti sa
prejavuje nielen verbálne v podobe
„rozprávania o tom“. Ako dôležitá informácia slúži aj vytetované èíslo èi pre
nezasvätených niekedy t’ažko pochopite¾né konanie preživších. Príkladom je
spomienka na bratranca, ktorý bol
v Buchenwalde: „Viktorovo svedectvo
o koncentraènom tábore som pochopila

na jeho pohrebe. V mysli mi vtedy leteli mnohé spomienky na chvíle, keï brat
alebo ja sme poèas našich štúdií v Bratislave skoèili k nim èo len na krátku návštevu: ,Poï jest’!‘ bola jeho prvá veta
po zvítaní, ešte medzi dvermi, ,sadni si
a jedz!‘ A už sme boli v kuchyni a museli sme jest’. Èi sme chceli, èi nechceli.
Výhovorky neexistovali. A keï sme odchádzali, vždy – vždy
– vždy nám èosi so sebou zabalil. Kúsok salámy, kúsok klobásy,
paštétu. Aby sme neboli hladní. Po vojne
boli roky, keï nebolo
možné kúpit’ všetky
potraviny. Od Viktora
chodili balíky, alebo
sám pricestoval do
Bystrice. Mäso zabalené v pàh¾ave, aby
vydržalo cestu do Bratislavy. To bolo jeho svedectvo. Strach z hladu“
(s. 99–100).
Existuje však množstvo príkladov, že holokaust nezasiahol
len bývalých väzòov. Frühwaldovej
text, ale aj množstvo svedectiev, ktoré
som si vypoèul v rámci projektu Osudy
tých, ktorí prežili holokaust, sú dokladom, že dlhodobé následky pocit’ovali
aj ¾udia, ktorí sa skrývali. Deportáciám
unikli št’astnou zhodou okolností, vlastnou šikovnost’ou alebo vïaka pomoci
záchrancov (viacerí z nich defilujú aj na
stránkach tejto knihy), ktorí neváhali
riskovat’, aby pomohli ohrozeným Židom. ¼udia, ktorí sa skrývali, sa museli
vyrovnat’ s inými (nie však menšími)
hrozbami ako tí, ktorí v táboroch prežívali v priamom osobnom kontakte so
svojimi muèite¾mi. Problémy ukrývaných vtesnala autorka do štyroch struèných, no ve¾avravných slov: „Chlad,
hlad, strach a tma“ (s. 83). Pri ich èítaní
mi v hlave neodbytne rezonujú pliagy,
ktoré nám každý rok pripomína pesachová hagada: Krv, žaby, hmyz, zver…
V tejto súvislosti je ve¾avravná spomienka inej dcéry: „Po ukonèení vojny
moja mamièka bola ve¾mi chorá. Vážila
nieèo vyše, možno okolo tridsat’ pät’ kíl.
Hovorila, že ve¾mi málo. Nieèo nad
tridsat’ kíl, neviem presne, si už nepa-

mätám. Bola slepá, pretože mala takú
psychickú traumu a také problémy, že
oslepla. Nemala zuby, lebo, žia¾bohu,
nemala stravu dobrú. (...) Takže zdravotný stav mojej mamièky nebol utešený. Moja mamièka, síce sa jej vrátil
zrak, po nejakom èase, tým, že odišiel
ten stres, strach, lebo strach je to najhoršie, èo èlovek môže zažit’. Strach o seba,
o deti, tak mamièke sa èasom vrátil zrak
a sa dostala do takého stavu primeraného, že mohla jestvovat’, fungovat’, ale
musím povedat’, že ona celý život bola
t’ažko depresívna. A to vyvolalo v nás,
v det’och, hlavne mne a oteckovi, to vyvolalo zvláštnu reakciu, ktoré pozná asi
každé židovské diet’a, že sa zaène starat’
o rodièa.“
V tomto kontexte dostávajú iný, hlbší
význam slová, ktorými A. Frühwaldová
charakterizovala svoju matku: „Prežila
to, èo sa mnohým nepodarilo. Moja
mama prežila nespoèítate¾né hodiny, jeden deò za druhým, týždne, mesiace,
roky vojny. Prežila ponižovanie, trápenie, núdzu, zimu, nedostatok. A keï to
všetko skonèilo, dokázala sa vzchopit’
a žit’“ (s. 21).
Mentálnu silu a vnútorné hrdinstvo
oboch žien ilustruje primát, ktorý ich
spája. V roku 1946 sa im narodili synovia, prvé povojnové židovské deti
v Banskej Bystrici (Alicin starší brat
Ivan), resp. v Kežmarku...
ZÁVER
Pri písaní tohto textu som si uvedomil
paradox. Alica Frühwaldová názvom
svojej knihy vyjadruje smútok nad tým,
o ko¾ko lásky ju šoa pripravila. Zároveò
však, slovo za slovom, riadok za riadkom zdôrazòuje, ko¾ko lásky dostávala
po celý život od milujúcich starých rodièov, matky a otca, brata, detí, vnúèat,
ïalších príbuzných. Z generácie detí
holokaustu urèite nie je v tomto smere
výnimkou. Preživší si totiž zázrak existencie svojich potomkov vedeli vážit’
a citmi k nim nikdy nešetrili. Keï pre
niè iné, kvôli tejto skutoènosti považujem za potrebné, aby ¾udia, ktorí prežili
holokaust (a potomkovia týchto pamätníkov doby) svoje svedectvá publikovali. Rovnako dôležité je, aby tieto posolstvá našli èitate¾ov, ktorí ich posolstvo
prijmú a pochopia.
PETER SALNER

Alica Frühwaldová: O ko¾ko lásky som
prišla. Banská Bystrica 2022.
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IZRAEL: O Lavrovovi a Hitlerovi
Válka na Ukrajinì, pøesnìji ruská agrese
vùèi Ukrajinì, trvá už tøi mìsíce a nezdá
se, že by se chýlila ke konci. Spíše se objevují odhady, že dopadne jako válka
v Koreji. Ta neskonèila mírovou dohodou,
ale pouhým pøímìøím, které trvá už 69 let.
V praxi to znamená tolik, že zprávy
z bojišt’ již ztrácejí pøitažlivost a stávají
se jakousi bìžnou mediální kulisou, asi
jako pøedpovìï poèasí. Ale obèas se
nìco vymkne a na pøelomu dubna a kvìtna se vymklo téma židovské. Zahájil to
ruský ministr zahranièí
Sergej Lavrov, zkušený
profesionální diplomat,
protøelý svìtem. A tento
muž se v rozhovoru pro
italskou televizi obul do
ukrajinského prezidenta
Volodymyra Zelenského, o nìmž se ví, že je
Žid: „Zelenskyj je Žid?
Hitler byl také židovského pùvodu. Nejvìtší antisemité jsou právì Židé,“ øekl Lavrov a oheò
byl na støeše.
Zajímavé je, že oheò
byl na støeše nejen v Evropì, USA a Izraeli, kde
se s tím poèítá jaksi automaticky. Byl na
støeše i v oficiálních ruských židovských
kruzích, tedy v prostøedí, které se snaží
s režimem vycházet dobøe.
ZELENSKYJ VEDE NACISTY
Z hlediska Putinova narativu, ruského revanšismu èi ruské snahy vylíèit všechny
odpùrce jako nacisty mìla Lavrovova slova logiku. Moskva totiž èasto èelí námitce: jak mùže ukrajinskou vládu oznaèovat
za nacistickou, je-li tamním prezidentem
Žid? Kdyby tam vládli skuteènì nacisté èi
neonacisté, jak by se mohl židovský herec
Zelenskyj stát prezidentem?
Lavrov chtìl tuto námitku rozbít tvrzením, že židovská identita tu moc neznamená. Že pokud byl židovského pùvodu
i Hitler (což je známá konspirativní narážka na Hitlerova dìdeèka, jehož totožnost není známa) a pokud se na provádìní holokaustu podílely i židovské rady,
tak proè by nemohl nacistické pomìry na
Ukrajinì kultivovat Žid Zelenskyj?
Kdyby to Lavrov øekl do nìjaké televize v Rusku, asi by se nic moc nestalo,
protože polemika by se na veøejnost ne-

Kemerovu, který prý podezøele koincidoval s židovskými svátky. A po zaèátku
ruské invaze na Ukrajinu televizní propadostala. Ale rozhovor pro italskou televizi, ganda odsuzuje ruské Židy, „kteøí v krito je jiná káva, a v dobì Jom ha-šoa (Den tické hodinì opustili vlast a skrývají se
památky na šoa a hrdinství – výroèí po- v Izraeli“.
Velmi kriticky reagoval dokonce vrchvstání ve Varšavském ghettu), zvláštì.
Èlovìk se nezbaví podezøení, že profesio- ní ruský rabín Berel Lazar. Muž, který je
nál jako Lavrov to musel vìdìt. Takže považován za blízkého Kremlu a o nìmž
svými øeèmi i cosi sondoval. Nicménì vy- The Jerusalem Post píše, že se mu øíká
„Putinùv rabín“, oznaèil Lavrovova slosondoval jen tolik, že tudy cesta nevede.
Ihned reagovaly instituce židovské va – hlavnì ta o Hitlerovì židovském pùi Státu Izrael. „Øíci, že Hitler byl Žid, je vodu – za šokující. Projevil otevøenost na
totéž jako øíci, že Židé zabíjeli sami ruské pomìry až pøekvapivou, když na
sebe,“ øekl ministr zahranièí Jair Lapid. požádání sepsal svùj postoj pro Židovskou tiskovou agenturu
(JTA): „Nepovažuji se
za èlovìka, který by mìl
radit šéfovi ruské diplomacie, ale bylo by pìkné, kdyby se Židùm
omluvil a pøiznal, že se
mýlil. Myslím, že by
pak bylo možné tento incident považovat za vyøízený a obrátit stránku.“
A tak jako øeditel památníku Jad vašem dodal,
že není správné jakkoli
srovnávat souèasné události s holokaustem.
(Myslel tím paušální náDani Dajan, šéf památníku Jad vašem.
lepku „nacistický“ na
„Židy pronásledovali nacisté, jen nacisté vše ukrajinské?) Znevažuje to prý úsilí
provádìli systematické vyhlazování ži- hrdinných vojákù, kteøí osvobodili Osvìdovského národa.“ Dani Dajan, šéf pa- tim a vztyèili vítìznou vlajku nad Øíšmátníku Jad vašem, považuje šíøení tako- ským snìmem.
vých postojù za nebezpeèné, nebot’ dìlají
z obìtí pachatele. A ještì nìco. Je proti PUTIN SE OMLUVIL
oznaèování Ukrajincù za nacisty, nebot’ Upøímnì, z toho, co uvádìjí média, je
to „pøekrucuje význam toho slova a po- tìžké si udìlat objektivní obrázek. Èteteli èlánek, který pro The Jerusalem Post
škozuje obìti nacismu“.
Øada reakcí vyšla v médiích. A to i od napsal Zvika Klein, pøekvapí vás jedna
lidí, kteøí jsou s Ruskem nebo s ruským vìc. Autor mluvil s øadou lidí. A až pøíliš
prostøedím tak èi onak spjatí. Do Ha’are- èasto text prolínají vsuvky typu: „Øekla
cu napsala øízný text Ksenia Svetlova, v telefonním hovoru z neznámé lokality
rodaèka z Moskvy a bývalá poslankynì v západní Evropì.“ Nebo: „Zdroj, který
Knesetu za labouristy. Podle ní to pro opustil Rusko pøed pár týdny, šeptal, aè
mnohé Izraelce znamená rozchod s tím, jsme byli v místnosti sami dva.“ Je to
co pokládali za „Putinùv filosemitis- skuteènì tak orwellovské, nebo to autor
mus“, ale lidi znalé pomìrù to nepøekva- trochu okoøenil? Tìžko øíci.
Nicménì rozruch kolem Lavrovových
pí. Na ruských sociálních sítích se objevovaly antisemitské úlety už døíve: po slov byl tak velký, hitlerovský pøímìr tak
sestøelení ruského rozvìdného letadla nehorázný a odpor tak silný, že Putin uèiv Sýrii (sestøeleného syrskou raketou, ni- nil nìco, co nemá obdobu. Sám se omlukoli Izraelci, jak bylo šíøeno) nebo když vil premiéru Izraele Bennettovi. Sice jen
na olympiádì v Tokiu vyhrála soutìž v soukromém telefonátu, jehož pøepis nev umìlecké gymnastice Linoy Ašramo- byl zveøejnìn, ale Bennett o tom jako
vá, a tím pøerušila dvacetiletý monopol o omluvì veøejnì mluvil. Jenže velká výZBYNÌK PETRÁÈEK
Rusek, èi roku 2018 po požáru v ruském hra to není.
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JAZYK PROFESIONÁLÙ

...a další události

/Vybráno z èeských médií/
Víte, který ministr zahranièí je služebnì
nejstarší? Asi Sergej Lavrov. Ruské diplomacii velí 18 let. Je zkušený i vzdìlaný, špièkový profesionál. A tento muž
teï pronesl slova jako ze žumpy: To, že
prezident Zelenskyj je Žid, neznamená,
že na Ukrajinì není nacismus; „nejvìtší
antisemité“ jsou Židé;
i Adolf Hitler mìl židovskou krev. (...)
Ještì nedávno zela
mezera mezi jazykem
ruských „šílencù“ typu filozofa Dugina èi
propagandisty Kiseljova (ten, co hrozí jaderným sežehnutím
Británie) a jazykem
„profesionálù“ typu
Lavrova. Ti druzí
mohli Západu øíkat:
buïte vstøícní, jinak
pøijdou horší než my.
Když ale Lavrov vyrukuje s Židy coby
nejvìtšími antisemity, vidíme, že ta mezera se zužuje. Jako kdyby Moskva už
žádnou kamufláž èi masku pro jednání
nepotøebovala. (LN, 4. 5.) !! Pøíbìhù
o vzniku sendvièe, americké klasiky, se
vypráví hned nìkolik a vedou se o nì
spory. První pøisuzuje autorství restauraci Arnolda Reubena v New Yorku, jejímiž nejèastìjšími hosty byli Židé, a tak
se místo vepøové šunky dávalo hovìzí
a hodnì kysaného zelí. Podle druhého
ho vymyslel Reuben Kolakofsky, aby
nakrmil spoluhráèe v pokeru. Ale hlavní
vìcí, na kterou je tøeba u skvìlého Reubena pamatovat, je, že byste mìli sendviè grilovat pomalu a pod urèitým tlakem, takže chléb dostane toastovì
hnìdou barvu, maso se prohøeje a sýr
se roztaví. (Paní domu, 5. 5.) !! Mìsto
Jemnice na Tøebíèsku pøipravuje na
20. kvìtna výstavu o historii místní židovské obce. Zároveò odhalí doplnìný
památník vìnovaný obìtem holokaustu
i èeskoslovenským vojákùm židovského pùvodu, kteøí bojovali s nacismem.
Výstava bude nejprve ve vestibulu kulturního domu. Lidé si ji budou moci
prohlédnout do 2. èervna. „Potom se
pøesune do zámku, kde bude už jen
v omezeném rozsahu její panelová èást.
Bude tam až do konce záøí,“ øekla za
Muzejní spolek v Jemnici Jana Lochma-

nová. Památník židovským obyvatelùm
Jemnice vznikl v roce 2006. Postavilo
ho mìsto na popud muzejního spolku
podle návrhu architekta Jaroslava Klenovského, který je také autorem publikace Židovská ètvrt’ v Jemnici. (MF
DNES, 10. 5.) !! Na otázku „Napsal jste
monografii o poštovním styku v židovském
ghettu v Terezínì. Jak
tam fungoval?“ filatelista František Beneš
odpovídá: „Terezínské ghetto vzniklo
v roce 1941 a do urèité doby bylo možné
poslat vìzòùm balík
s potravinami a dalšími vìcmi bez omezení. Zanedlouho však
nacisté zavedli pravidlo, že z protektorátu
pùjde zásilku poslat
jen s vylepenou pøipouštìcí známkou.
Tu odesílatel obdržel na základì seznamu, který se tvoøil pøímo v Terezínì.
Jednou za urèitou dobu mìl tedy vìzeò
nárok, aby mu nìkdo poslal balík. Zpoèátku si rozdìlené židovské rodiny posílaly balíky samy, ale když už byli všichni internováni, posílali balíky i Nežidé.
A jakou dnes mají tyhle známky hodnotu? Nepoškozené se prodávají pøibližnì za sedm tisíc korun za kus.
Po válce byla zbylá
zásoba neupotøebených známek nalezena v pražské
úøadovnì židovské
rady starších a ty se
pak rozprodaly sbìratelùm. Orazítkované jsou nìkdy
cennìjší, záleží na
kvalitì otisku razítka, z balíkù jsou èasto rozmazaná. Už esesáci z táborové komandatury vìdìli, že ty známky budou
jednou cenné, a tak je z došlých zásilek
shromažïovali. Èást se jim podaøilo odvézt do Nìmecka. A protože jsou drahé,
byly nedlouho po válce padìlány ke
škodì sbìratelù. Další padìlky vznikají
dodnes, jak se lze snadno pøesvìdèit na
webových aukèních serverech. (Interview, 11. 5.) !! Tento orchestr tuzemští

poøadatelé divákùm dosud dlužili. Teï
koneènì pøijíždí – a pyšnit se jím mùže
Pražské jaro. West-Eastern Divan Orchestra ho navíc zahájí Smetanovou
Mou vlastí. Tìleso svùj název odvozuje
od Goethovy básnické sbírky a bok po
boku v nìm sedí hudebníci z Izraele
a arabských zemí. U jeho zrodu stál
roku 1999 dirigent Daniel Barenboim
s palestinským, dnes již nežijícím akademikem Edwardem Saidem. Idea byla
zøejmá: V každém orchestru si hudebníci musejí umìt naslouchat – proè tedy
tímto zpùsobem nepøimìt ke komunikaci zástupce znepøátelených národù?
Dnes už je orchestr fenoménem hudebním i spoleèenským. Do Prahy hudebníci pøijíždìjí v rámci turné, na nìmž Mou
vlast provádìjí v rùzných evropských
mìstech. Bohužel bez Daniela Barenboima, jenž Mou vlastí zahajoval Pražské
jaro už roku 2017 – tehdy s Vídeòskými
filharmoniky. Teï musel ze zdravotních
dùvodù úèast odøíci. Zastupuje ho jeho
bývalý asistent, nìmecký dirigent Thomas Guggeis. I na jeho výkon lze ovšem
èekat se zvìdavostí. (MF DNES, 12. 5.)
!! 15. a 22. leden byly èernými dny
v našem mìstì. Za dvaadvacetistupòového mrazu sbíralo gestapo všechny
místní Židy. Nechali je stát v tom mrazu
na námìstí a pak je hromadnì odvezli.
Byly sebrány celé rodiny i s dìtmi: Ornštein, jeho manželka a dcera asi desetiletá. Radnitzer Antonín a jeho manželka. Syn a dcera nebyli toho èasu
v Blovicích. Byli bezpochyby zatèeni na
svých pracovištích.
Roubík František,
jeho matka a dvì
sestry. Kraus Jindøich a jeho sestra. Krausová st.
a Krausová ml.,
takzvané Šíjovky.
Löwidt z è. p. 16
a jeho manželka
a dcera asi šestiletá.
Radnitzer Herman,
Lövy proti Vlnaøovi, Krausová Klára
stará 79 rokù a ještì nemocná. Gešmaj
ve stáøí 86 rokù, Štein Emil, bývalý legionáø italský z první svìtové války.
Bernardová Krausová z Kostelní ulice.
Zùstalo zde jen jedno dìcko po Radnitzerovi Hermanovi, jelikož matka dìcka
byla køest’anka a nebyla s ním oddána.
(Blovické noviny, 24. 5., rubrika Ze staré kroniky)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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HELENA RAŠKOVÁ A TEREZÍN

Kalendárium

Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc., Vtedy zasiahla jeho manželka. S nesmidr. h. c., rod. Hellerová, patrí k legendár- erným úsilím dokázala prof. Rašková
nym osobnostiam èeskoslovenskej a sve- presvedèit’ predsedu vtedajšej vlády
tovej farmakológie. Narodila sa 2. januá- Zdeòka Fierlingera a ruského velite¾a
ra 1913 v Zürichu do lekárskej rodiny pražskej posádky generálplukovníka
èeského otca a ruskej matky. Od detstva Pavla Semjonovièa Rybalka o nevyhnutbola predurèená na vedeckú kariéru vïa- nosti okamžitej pomoci trpiacemu Tereka rodinným stretnutiam s takými sveto- zínu. Jej zásluhou vyslali do tábora pät’
vými osobnost’ami, akými boli nositelia sovietských armádnych po¾ných neNobelovej ceny A. Einstein a W. Hess, mocníc. Ich personál spolu s èeskými
ktorí hrali spolu s jej otcom v komornom zdravotníkmi vytvorili poèetný kolektív,
kvartete. Èeštinu si osvojila od otca, ruš- ktorý úpešne bojoval s epidémiou škvrnitého týfusu. Hlavnú
tinu od matky, Switt’archu zápasu s epizerdeutsch a Hochdémiou však naïalej
deutsch od pestúnky,
niesli židovskí lekári
francúzštinu v záa zdravotníci. Ich
kladnej škole v Züriprácu koordinoval
chu a základy anglièmajor Kuzmin, kým
tiny poèas letných
èinnost’ èeských leškôl vo Weymouthe,
károv
organizoval
kde získala prvé lekprof. Raška. Vïaka
cie o tom, že „každý
Zábìr z poøadu Na plovárnì, 2008.
jeho vèasnému a úèinèlovek má rád svoju
krajinu, ale musí si byt’ vedomý aj toho, nému zákroku a nesmierne obetavej práce
prof. Raškovej, ktorá vtedy bola vo vysože je svetoobèanom“.
V roku 1937 absolvovala Lekársku fa- kom štádiu tehotenstva, sa podarilo zakultu Univerzity Karlovej v Prahe. O rok chránit’ ve¾a bývalých väzòov. Ich zásluneskôr sa vydala za MUDr. Karla Rašku, hou sa zabránilo ïalšiemu šíreniu
ktorý sa neskôr stal svetoznámou a uzná- epidémie nielen do blízkeho okolia, ale
vanou medzinárodnou autoritou v oblasti aj do zahranièia, pretože v tábore boli
väzni z mnohých európskych krajín.
epidemiológie.
Po oslobodení pôsobila na Karlovej
Zaèiatok jej s¾ubnej kariéry na internej
klinike LF UK v Prahe bol prerušený univerzite. Po auguste 1968 bola za svoje
2. svetovou vojnou a zatvorením èeských postoje perzekvovaná. Musela opustit’
vysokých škôl v roku 1939. Zaèinajúcej univerzitu a pôsobila v odbore veterinárlekárke poskytol azyl dr. Fragner vo svo- nej farmakológie. Za jej postoje pani
jom farmaceutickom priemyslovom pod- prof. Raškovej na návrh Senátu Parlaniku. Práca v tejto fabrike jej umožnila mentu Èeskej republiky udelili v roku
vytvorit’ kontakty s vedcami zaoberajúci- 2004 medailu Za hrdinstvo.
Uznaním jej zásluh vo vedeckej èinmi sa vývojom nových liekov.
Skôr než sa po oslobodení mohla vrá- nosti boli aj viaceré èestné èlenstvá a metit’ k farmakológii, využila svoje odborné daily od svetových vedeckých spoloèa manažerské schopnosti v praxi. Organi- ností, univerzít, súkromných spoloèností
zovala totiž „tylové“ zázemie svojmu a spoloèenských organizácií. K celkovémanželovi pri eliminácii týfusovej epidé- mu obrazu prof. Raškovej patrí aj jej pozitívny vzt’ah ku Slovensku. Ako sama
mie v koncentraènom tábore Terezín.
V apríli 1945, pred 77 roky, prof. Rašku hovorievala: „Polovica môjho srdca patrí
poverila Èeská národná rada vypracova- Èechám a druhá polovica Slovensku.“
ním programu boja proti nákazlivým cho- Prof. Rašková významnou mierou ovrobám, ktoré prepukli na konci 2. svetovej plyvnila vznik a rozvoj modernej farmavojny v Terezíne. Na realizácii projektu kológie a toxikológie aj na Slovensku.
sa s ve¾kým nasadením podie¾ala aj Pani prof. Helena Rašková zomrela 13.
prof. Rašková s množstvom zdravot- apríla 2010 vo veku 97 rokov v Prahe.
níkov. Prof. Raška sa usiloval pomôct’ te- (V archivu ÈT lze nalézt rozhovor
rezínskym väzòom, ale pri jednaniach s prof. Raškovou, jenž vznikl v rámci cyks vtedajšou èeskoslovenskou vládou lu M. Ebena Na plovárnì.)
Eduard Ujházy, Bratislava
a zástupcami sovietskej armády neuspel.

Pøed 130 lety, 23. èervna 1892, se
v Praze v èeské židovské rodinì narodil publicista, esejista a pøekladatel
ALFRED FUCHS. Studoval filozofii a práva. Aè byl v mládí stoupencem èeskožidovského hnutí a zastával funkci tajemníka Svazu Èechù-židù v Èeskoslovenské
republice, sblížil se ideovì s katolicismem a roku 1921 k nìmu konvertoval.
Stal se výrazným pøedstavitelem køest’anského univerzalismu se silným sociálním akcentem, ale i nadále ctil židovské tradice. Již od dvacátých let se
vìnoval žurnalistice, publikoval napø.
v Prager Abendblatt, Literárních novinách, Kalendáøi èesko-židovském.
Jeho knižní prvotina O židovské otázce vycházela ještì z myšlenek èesko-židovského hnutí, pozdìjší díla vznikala
pod vlivem katolicismu. Autobiografický román Oltáø a rotaèka objasòuje názorové hledání a dùvody ke konverzi.
Pøekládal z nìmèiny (mj. básnì H. Heina, W. von Goetha), ale též díla z latinského církevního a židovského písemnictví. Jako aktivní odpùrce nacistù
byl roku 1940 zatèen, vìznìn v Malé
pevnosti, odkud byl deportován do koncentraèního tábora Dachau, kde 16.
února 1941 podlehl následkùm muèení.
Pøed 110 lety, 30. èervna 1912, se
v Hradci Králové narodil spisovatel, pøekladatel a diplomat VIKTOR FISCHL. Vystudoval práva a už od mládí se angažoval v sionistickém hnutí. Pøed nacisty
emigroval do Londýna s posláním zajistit
britská víza pro 70 pøedstavitelù èeského
židovstva; do zaèátku války se mu podaøilo zachránit na 200 lidí. V Londýnì se
stal tajemníkem Jana Masaryka a pracovníkem exilového ministerstva zahranièí,
spoluzakládal exilový èeskoslovenský
PEN klub. Po návratu do Prahy pùsobil
na ministerstvu zahranièí. V roce 1949
odešel do Izraele. Pøijal jméno AVIGDOR
DAGAN a nalezl uplatnìní v izraelské diplomacii jako velvyslanec. Poèátky tvorby spojil s publicistikou, pozdìji se vìnoval literární kritice a básním (Hebrejské
melodie, Anglické sonety, v exilu Mrtvá
ves) a poté pøibyly romány a povídky:
Hrací hodiny, Hodináø z ulièky Zvìrokruhu (spolu s bratrem Pavlem), Jeruzalémské povídky aj. Po roce 1989 se do rodné
zemì rád vracel, získal zde øadu cen a vyznamenání. Zemøel 28. kvìtna 2006 v Jeruzalémì.
Michal Bušek
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Mariusz Urbanek
RUDOLF WEIGL.
ZACHRÁNCE TISÍCÙ ŽIVOTÙ
! Kniha je vìnována osudu a práci nespravedlivì opomenutého vìdce Rudolfa Weigla (1883–1957). Weigl pocházel z Pøerova,
vystudoval pøírodní vìdy na univerzitì ve
Lvovì. Promoval v roce 1907 a v roce 1913
se habilitoval v oboru zoologie, srovnávací
anatomie a histologie. Jako soukromý docent se vìnoval zkoumání bunìèné stavby
a otázkám transplantací.
Za první svìtové války byl povolán do
sanitní služby rakousko-uherské armády
a zaèal se vìnovat výzkumu epidemických
nemocí. Byl prùkopníkem v laboratorním
chovu vší, jež jsou pøenašeèem tyfu, a vyvinul postup získávání jejich protilátek.
V této práci pokraèoval i po skonèení války
ve vojenské laboratoøi v Pøemyšli, roku
1920 se pak vrátil na lvovskou univerzitu.
V meziváleèném období vybudoval pøi univerzitì výzkumné pracovištì a vyvinul první úèinnou vakcínu proti skvrnitému tyfu.
Za aplikaci jeho vakcín v belgických katolických misiích v Èínì získal papežský øád
sv. Øehoøe.
Bìhem nìmecké okupace Lvova pokraèoval ve své práci a vymohl si pravomoc
samostatného výbìru spolupracovníkù.
Celkem takto zamìstnal na dva tisíce lidí
(mezi nimi mnoho Židù), kterým tím zachránil život. Po válce pokraèoval ve výzkumu v Krakovì a v Poznani, komunistický režim jej obviòoval z kolaborace
s Nìmci a zabránil i tomu, aby získal Nobelovu cenu, na niž byl dvakrát navržen.
V roce 1951 byl penzionován, zemøel o šest
let pozdìji v Zakopaném. Jeho význam byl
ocenìn teprve po roce 1989, v roce 2003
získal in memoriam ocenìní Spravedlivý
mezi národy.
Vydalo nakl. CPress v Praze roku 2022.
Z polštiny pøeložila Markéta Páralová Tardy. 336 stran; doporuèená cena 499 Kè
(v e-shopu Kosmasu 399 Kè).
Dita Krausová
ŽIVOT S OTOU
! Dita Krausová (nar. 1929), jejíž váleèné
zážitky inspirovaly španìlského autora Antonia Iturbeho k bestselleru Osvìtimská knihovnice a která své osudy shrnula v autobiografii Odložený život (2018), nyní pøibližuje
životní pout’ svého manžela. Váleèné události zavedly Otu B. Krause (1921–2000)
nejprve do terezínského ghetta, pak do
osvìtimského pekla, kde jako vychovatel
pùsobil na dìtském bloku, a následnì do
pracovního tábora ve Schwarzheide, odkud
se s pochodem smrti dostal zpìt do Terezína. V roce 1949 emigroval s Ditou do Izraele, kde øadu let pobývali v kibucu Giv´at
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

! Další koncert v Jeruzalémské synagoze
se pak uskuteèní v rámci varhanního cyklu
dne 22. èervna od 18 hodin. Na varhany
zahrají Jitka Chaloupková a Václav Peter.
Program: skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Blanka, J. G. Albrechtsbergera,
A. Willschera, J. Langlaise a C. Francka.
Vstupné dobrovolné.

SVÌT KNIHY 2022
! Ve dnech 9.–12. èervna se na Výstavišti
v Holešovicích koná Mezinárodní knižní
veletrh a literární festival Svìt knihy. Èestným hostem je letos Itálie. Ke vzácným
hostùm bude patøit izraelský spisovatel Etgar Keret. Dita Krausová pøedstaví svou
novou knihu Život s Otou dne 10. èervna
ve 14 hodin ve velkém sále. Magdaléna
Platzová uvede svou novinku Život po Kafkovi v sobotu 11. èervna v 15 hodin.

Chajim a poté pracovali jako uèitelé angliètiny v Hadassim. Ota B. Kraus za život vystøídal celou øadu zamìstnání, srdcem však
zùstal až do své smrti pøedevším spisovatelem a jeho knihy byly pøeloženy do mnoha
svìtových jazykù. Biografii provází bohatá
obrazová dokumentace a ukázky z Krausova deníku.
Vydalo nakl. Ikar v Praze. 296 stran, fotografická dokumentace; dop. cena 359 Kè
(v e-shopu nakladatelství 279 Kè).
TRIO ŠALOŠ
! Izraelské trio (piano, bicí, kontrabas) Šaloš (Shalosh) zahraje 6. èervna od 19.30
v prostorách pražské Novomìstské radnice.
Mezi vlivy, ze kterých èerpají, øadí hudebníci vedle jazzu a rocku i klasiku, elektroniku èi hudební tradice africké a samozøejmì
blízkovýchodní.
RÉSISTANCE ET CRÉATION
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! Zveme na mimoøádný koncert, jenž se
koná v pátek 10. èervna od 17.00–19.00
v Jeruzalémské synagoze v Praze a má název Résistance et création. Skladby zahraje
orchestr Les Métamorphoses s dirigentem
Amaurym du Closelem, mezzosoprán: Marie Kopecká-Verhoeven. Program: Hanns
Eisler: Römische Kantate a Kantaten aus
dem Exil; Szymon Laks: Huit chants populaires juifs; Viktor Ullmann: Klavírní koncert; Jan Krejèík: Sur trois poèmes de Paul
Celan (premiéra).

AKCE V SYNAGOGÁCH
! V objektech „deseti hvìzd“, tedy v revitalizovaných synagogách a rabínských domech, lze navštívit, mimo jiné, tyto kulturní
události:
V synagoze v Brandýse nad Labem je od
kvìtna až do konce èervence pøístupna výstava, vìnovaná spisovateli a sportovnímu
reportérovi Otu Pavlovi. V Jièínì v rabínském domì je do konce èervna o víkendech
(vždy od 13 do 17 hodin) otevøena výstava
patchworkù a obrazù izraelské umìlkynì
Chedvy Meroz. Ve Staré synagoze v Plzni
vystoupí v rámci festivalu Kytara Michal
Prokop (14. 6.), Lenka Filipová (15. 6.)
a Jiøí Schmitzer (16. 6.). Veškeré poøady
a informace o otevírací dobì jednotlivých
objektù naleznete na www.10hvezd.cz.
VELKÁ SYNAGOGA PLZEÒ
! Jak jsme informovali v minulém èísle, po

rekonstrukci je dennì kromì soboty od 10 do
17 hodin otevøena i Velká synagoga, postavená roku 1893 v pseudorománském slouhu
s maurskými prvky. Kromì zajímavého interiéru v ní lze zhlédnout stálou fotografickou výstavu Tady žili Židé, mapující židovské památky Plzeòského kraje a instalovanou
na obrazovkách v elektronické podobì. Díky
aplikacím si mohou návštìvníci mj. prohlížet
obrazovou dokumentaci podle šesti tematických okruhù – zachovalé a pøestavìné synagogy a modlitebny, znièené synagogy, dále
høbitovy, ostatní židovské památky, téma
Velká synagoga a Rabínský dùm a jejich rekonstrukce a Stará synagoga a její oprava
a vznik památníku Zahrada vzpomínek. Autorem expozice je Radovan Kodera.
Vstupenky na prohlídku Velké synagogy
(k dispozici jsou dva prohlídkové okruhy)
lze zakoupit on-line na portálu www.plzenskavstupenka.cz.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU
ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
AUDITORIUM
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 8. 6.: Pokora jako odkaz výtvarníka Jiøího Johna. Výtvarník Jiøí John (1923–1972)
byl osobitý malíø, grafik a ilustrátor vysoce
oceòovaný u nás i v cizinì. V padesátých letech Johnùv tvùrèí vývoj podstatnì ovlivnila
práce na Památníku obìtí šoa z èeských zemí
v Pinkasovì synagoze v Praze, který navrhl
a na nìmž pak se svým pøítelem a malíøem
Václavem Boštíkem (1913–2005) pracoval
pìt let. Osudy a tvorbou významného výtvarníka posluchaèe provede historik umìní Jaromír Zemina.
! 9. 6.: Erby židovské šlechty. Tøetí pøednáška z cyklu Nobilitas Iudaeorum se zamìøí na
dosud opomíjenou stránku života židovských
elit – heraldiku. Od 17. století totiž byly Židùm v habsburské monarchii udíleny erby
a pozdìji též šlechtické tituly. Lišily se od
erbù udílených køest’anùm? Je možné v nich
najít typické židovské symboly? Na tyto
otázky se zamìøí pøednáška Michala Fialy
z Archivu hl. m. Prahy a prof. Jana Županièe
z Ústavu svìtových dìjin FF UK.
! 12. 6. od 10.00: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Lvíèek Arje letí do Izraele. Tentokrát se spoleènì se s Arjem dìti symbolicky
vypraví do Izraele, prohlédnou si nìkteré významné památky a oslaví Den nezávislosti
Státu Izrael neboli Jom ha-acmaut. Nauèí se
izraelský tanec, hymnu, a ochutnají oblíbený
izraelský pokrm – falafel. Prohlídka: Jeruzalémská synagoga. Vstupné 70 Kè.
! 16. 6.: Život není to, co chceme, ale to, co
máme: Restituce ze sbírek Židovského muzea v Praze. Výzkum provenience pøedmìtù
soustøedìných ve sbírkách vizuálního umìní
ŽMP je èasto spojen s osudy jejich majitelù,
kteøí se mnohdy spletitými cestami snažili od
roku 1945 po dnešek o spravedlivou nápravu
køivd. O pøíbìzích vybraných umìleckých
dìl promluví kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg. Pøednáška je souèástí cyklu 5x
OBRAZEM. Umìleckými sbírkami Židovského muzea v Praze.
! Výstava v OVK: Záhadné pouto – ilustrace. Výstava pøedstavuje práce studentù Fakulty designu a umìní Ladislava Sutnara Západoèeské univerzity v Plzni, kteøí pod
vedením ilustrátorky a pedagožky Renáty
Fuèíkové vytváøeli ilustrace pro stejnojmennou publikaci a výstavní projekt diplomata
Roberta Øeháka o èesko-izraelských diplomatických vztazích. Výstava potrvá do 30.
èervna, je pøístupná po–èt 12–16, pá 10–12,
bìhem veèerních poøadù a po domluvì.
Vstup volný.

KULTURNÍ
POØADY

Erb Höniga, šlechtice z Hönigsburgu, prvního nobilitovaného Žida v habsburské øíši.
K cyklu ŽMP Nobilitas Iudaeorum.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 7, Praha 1)
! 1. 6. od 19.00: Pøedstavení knihy Modlitby
èeskožidovské. Jiøí Langer (1894–1943) a Jiøí
Orten (1919–1941) jsou jako dva póly židovství a èešství, literatury a víry: Langer se
z modernity obrací k chasidismu, ale obèas
ho vykládá velmi modernì. Orten se ze židovských tradic témìø vyvázal, ale pod tlakem blížícího se šoa se vrací k Písmu. Kniha
Modlitby èeskožidovské je složena z vybraných textù obou autorù a je uspoøádána podle
svátkového roku judaismu. Knihu, èerstvì
vydanou v nakladatelství Biblion, pøedstaví
její editor Martin C. Putna. Ukázky pøednese
student DAMU Jakub Rajdl Felix. Vstup
volný.
! 2. 6. od 19.00: The Hague String Trio /
Po temnotì. Koncert nizozemského smyècového tria The Hague String Trio. Na program
jsou zaøazeny skladby èeských a nizozemských židovských autorù z doby jejich vìznìní v terezínském ghettu. Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze,
v Informaèním centru muzea (Maiselova 15,
P 1), v síti Prague Ticket Office – Via Musica
a na webových stránkách ŽMP. Koncert se
koná za finanèní podpory Velvyslanectví Nizozemského království v ÈR. Vstupné 230
Kè /150 Kè.
! 14. 6. od 19.00: Mišpacha 5: Tanach.
Pìvecký soubor Mišpacha pod vedením Heleny-Ester Divecké pro své posluchaèe pøipravil další dílek z mozaiky volných cyklù
židovských písní, tentokrát poskládaný z citátù z hebrejské Bible, Tanachu. Vstup volný.
! 20. 6. od 19.00: Poslední svìdectví šoa:
filmové Pøíbìhy 20. století III. Poslední øada
cyklu Pøíbìhy 20. století se ucelenì vìnuje
období holokaustu v podmínkách nìkdejšího
Protektorátu Èechy a Morava a opírá se o výpovìdi posledních pamìtníkù, jež jsou sou-

èástí sbírky organizace Pamìt’ národa. O tom,
jak dokumentární cyklus vznikal, si bude povídat dokumentarista Martin Šmok s jeho
tvùrci Adamem Drdou a Viktorem Portelem.
Vstup volný.
! 23. 6. od 19.00: Max Zweig. Dramatické
století. Letos si pøipomínáme dvojí kulaté výroèí Maxe Zweiga (1892–1992). Pøednáška
Ivany Cahové z Centra judaistických studií
UP Olomouc pøiblíží život a dílo tohoto dnes
pozapomenutého autora. Historik Filip Gregor pøedstaví èást jeho pozùstalosti, která
byla v roce 2021 pøedána Muzeu a galerii
Prostìjov spolkem Hanácký Jeruzalém. Na
závìr probìhne scénické ètení pøipravené
spolu se studenty olomouckého centra. Akce
probíhá ve spolupráci s Pražským literárním
domem autorù nìmeckého jazyka. Vstup
volný.
NEJKRÁSNÌJŠÍ KNIHY ROKU 2021
!

Soutìž o nejkrásnìjší èeské knihy roku

každoroènì poøádá Ministerstvo kultury ÈR
a Památník národního písemnictví. Ceny za
rok 2021 získaly dvì publikace s židovskou
tematikou. Blahopøejeme!
! Nejkrásnìjší èeskou knihu roku 2021 v kategorii Krásná literatura se stala publikace Felix Kolmer – Slib. Dokumentární fotograf Libor Fojtík Felixe Kolmera, dnes již stoletého
pøeživšího šoa, jeho prostøedí a aktivity
v uplynulých pìti letech fotografoval. Redaktorka týdeníku Respekt Kateøina Mázdrová
s ním vytvoøila rozhovory, které pro svùj text
využila Zuzana Válková, a Michaela Rozov
oslovila jeho pøátele a spolupracovníky. Kniha
se zabývá tématem holokaustu, akustikou (ve
které se F. K. stal svìtovì uznávaným odborníkem), ale v neposlední øadì též prostøedím
skautingu. Kniha vyšla v grafické úpravì Milana Nedvìda v nakladatelství PositiF a Èeském osvìtimském výboru. Vedoucí výtvarné
poroty Jiøí Karásek o ní øekl: „Kniha je citlivým literárnì-dokumentárním portrétem Felixe Kolmera. K tématu života poznamenaného
holokaustem je vhodnì zvolena forma práce
s fotografiemi, texty neokázale doplòuje dobová patina a vazba s vnitøním sešitem jako by
pocitovì navazovala na skautské deníky.“
! Cenu Sdružení èeských umìlcù grafikù
Hollar (SÈUG) za vynikající ilustraèní doprovod získal pesachový komiks Už tam budem, Mojžíši? Trochu jiná pesachová hagada
(nejen) pro dìti. Autorkou je Pavlína Šulcová, vytvoøil ji výtvarník, animátor a kreslíø
komiksù David Kalik (známý pod autorským
jménem Kakalík) a vydalo ji JCC Prague
(více viz Rch 4/2021). Zástupkynì SÈUG
Hollar Xénia Hoffmeisterová knihu zhodnotila: „Výrazné ilustrace, svérázný humor, cit
pro detail a smysl pro zkratku – to jsou Kakalíkovy atributy, které z této publikace èiní výjimeèný poèin.“
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Gratulujeme našim žákùm: V nedìli
8. 5. se v botanické zahradì v Troji uskuteènil již 50. roèník pøírodovìdné soutìže
Zlatý list. Jak loòský, tak letošní roèník
ovládlo naše družstvo Skøivani. V soutìži
trojèlenných hlídek excelovali studenti:
F. Meszároš, V. Št’astná, A. Strunecká,
J. Weberová, Ž. Strunecká a M. Stránský.
! Mikroadaptace na dvoøe: Zaèátkem
kvìtna probìhla první èást projektu Mikroadaptace na školním dvoøe, jehož cílem
je revitalizovat zeleò, zlepšit podmínky
stromù a zadržet dešt’ovou vodu. Prvním
krokem byla obnova stávajícího záhonu
u MŠ, osázení samozavlažovacích truhlíkù a okrasných nádob na terase školky.
Do práce se zapojili studenti sekundy spolu s dìtmi z ukrajinské malotøídky. Nový
záhon má díky vybraným rostlinám jasné
žluto-modré zabarvení.
! Nejlepší mapa: Gratulujeme Filipu
Mészárošovi, který vyhrál soutìž o Nejlepší mapu zemìpisné olympiády. Jeho
dílo se jmenuje: Negevská magistrála –
multikriteriální prostorová analýza pro
ideální umístnìní vysokorychlostního železnièního koridoru sever – jih pøes Negevskou poušt’.
! Uèitelé uèící se: Uèitelé napøíè stupni
se úèastnili semináøe Inovace výuky a práce na tøídním klimatu. Vzdìlávací dvoudenní akce byla pøínosem i pro vztahy
v pedagogickém sboru.
Více informací o chodu školy viz
www.lauder.cz. ip
PØÍBÌH NÁHROBNÍCH KAMENÙ
! Židovská obec v Praze (ŽOP) mnoho
let upozoròovala na podezøelý pùvod
dlažby v dolní èásti Václavského námìstí.
Významné indicie naznaèovaly, že dlažební kostky jsou „vyrobené“ z rozøezaných høbitovních náhrobkù. Hlavní mìsto
spolu s mìstskou spoleèností TSK koncem roku 2019 podepsaly s ŽOP memorandum, které umožnilo vrátit je židovské
obci. Pøi obnovì Václavského námìstí se
v roce 2020 rozøezané náhrobky skuteènì
našly. Do souèasnosti se objevilo zhruba
6000 dlažebních kostek v celkové váze sedmi tun.
Židovská obec v Praze pøipravuje památník Návraty kamenù, který bude zhotoven z dosud nalezených kusù dlažby.
Autory památníku jsou Lucie a Jaroslav
Rónovi a sestavení stabilní konstrukce
z dlažebních kostek bude velice nároèné.
Celkový rozpoèet na památník je odhadován na 750 000 Kè. ŽOP osloví indivi-
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

duální sponzory a souèasnì formou crowdfundingové sbírky na portálu Hithit se obrátí zejména na obèany Prahy tak, aby
mohli symbolicky pøispìt na pietní nápravu minulých zloèinù.
Žižkovský židovský høbitov, z nìhož
zbyl po stavbì žižkovské vìže žalostný
zbytek, si stále udržuje tajemnou atmosféru a podivuhodnost. Pro památník jsme
vybrali travnatý palouk mezi vzrostlými
stromy na konci pozemku. Památník je
navržen jako horizontální kruhová èoèka,
kterou budou tvoøit dlažební kostky se
zbytky hebrejských i èeských nápisù. Od
této èoèky se budou do kruhu jako sluneèní paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné
výšky ze zbylých dlažebních kostek.
Pøispìjte, prosím, na realizaci památníku Návraty kamenù. Realizace památníku
je naším závazkem a nebude-li dost dárcù,
projekt doplatíme z našich finanèních rezerv. Otevøení památníku plánujeme na
jaøe pøíštího roku. Získáme-li èástku vyšší,
bude použita na úpravu okolí památníku.
Své dary (kromì zmínìné sbírky na portálu Hithit) mùžete posílat též na úèet Židovské obce v Praze è. 1936531399/0800,
kde, prosím, uveïte variabilní symbol
07092022 a v textu své jméno pro vystavení potvrzení o daru. Dìkujeme za jakoukoli podporu.
F. Bányai, pøedseda ŽOP
STOLPERSTEINE PRAHA
! Dne 27. èervna se v Praze uskuteèní po-

kládání nových Stolpersteine, Kamenù zmizelých. Srdeènì Vás zveme a budeme rádi,
když se na nìkterém místì položení kamenu
zúèastníte. Harmonogram: 8.30: Laubova
159/2, Praha 3; 9.30: Veverkova 1409/12,
Praha 7; 10.15: Lodecká 1184/3, Praha 1;
11.00: Na Poøíèí 1044/20, Praha 1; 11.45:
Dlouhá 743/9, Praha 1; 12.15: U Obecního
dvora 793/2, Praha 1; 13.00: Celetná 558/12,
Praha 1; 14.30: Italská 324/17, Praha 2;
15.15: Èelakovského sady 434/8, Praha 2;
16.00: Rašínovo nábøeží 1981/80, Praha 2;
17.00: Horovo námìstí 1420/4, Praha 8.
(Více údajù na kontaktech info@stolpersteinecz.cz, www.stolpersteinecz.cz). hn, fb

NADACE ŽOP
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
! Správní rada Nadace Židovské obce
v Praze vyhlašuje výbìrové øízení na nadaèní pøíspìvky pro rok 2022.
Témata: – podpora vzdìlávání a èeského židovského školství; – ochrana kulturních památek; – rozvoj židovských tradic
na území Èeské republiky.
Žádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaných formuláøích Nadace Židovské obce v Praze. Termín uzávìrky je stanoven k 30. èervnu 2022.
Bližší informace a formuláøe jsou k dispozici na e-mailové adrese: nadacezovp@volny.cz, dále také na internetu:
https://www.kehilaprag.cz/cs/stranka/partnerske-organizace/nadace-a-fondy/nzop_244.
jk
OSTRAVSKO A ŠOA
! Slezské zemské muzeum poøádá v his-

torické výstavní budovì v Opavì (Komenského 10) výstavu k 80. výroèí konference ve Wannsee. Výstava pøibližuje
události, které vedly k nacistickému „koneènému øešení židovské otázky“ v prostoru Ostravska s pøihlédnutím k dobovému mezinárodnímu kontextu. Pozornost
je vìnována genezi nacistické perzekuce
židovského obyvatelstva, stejnì jako židovskému vystìhovalectví z protektorátu.
Expozice se též soustøedí na úèast židovských uprchlíkù z regionu v zahranièním
odboji, stejnì jako na vybrané osudy
osobností zdejší židovské komunity.
Výstava probíhá do 26. èervna.
NOVÝ SVÌTOVÝ POØÁDEK
! Výstava Památníku ticha se koná k 80.
výroèí atentátu na Reinharda Heydricha.
Pøináší dokumentární pohled na pozadí
dalekosáhlých plánù zastupujícího øíšského protektora. Praha se mìla stát centrem
pro plánování nového uspoøádání evropského jihovýchodu. Základním kritériem
zmìn na okupovaných územích byla rasová kvalita obyvatel a jejich „využitelnost“
pro Øíši po vítìzné válce. Dalekosáhlé
plány pro nové uspoøádání centrální Øíše
po pøipojení Protektorátu Èechy a Morava
a Generálního gouvernementu obsahovaly
vize, pro které byl holokaust „jen“ prologem v budoucím rozvržení euroasijského
kontinentu.
Výstava v pražském Karolinu (Ovocný
trh 5, P 1) potrvá do 12. èervence. Více
informací o akci a o doprovodných programech viz www.pamatnikticha.cz.
pt
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ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v mesiaci jún slávi sviatok svojich narodenín: pán
Juraj Strelinger, nar. 13.6. – 73 rokov,
a pán Ivan Belan, nar. 26.6. – 77 rokov.
Všetkým úprimne prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BRATISLAVA
V mesiaci jún oslávia narodeniny: pani
MUDr. Eva Janovicová – 85 rokov; pani
Edita Kamenická – 72 rokov; pán Michal
Kamenický – 70 rokov; pani Katarína Kovárová – 70 rokov; pani Viera Mayerová – 75
rokov; pani PhDr. Gabriela Mencerová – 81
rokov; pán Ing. Jozef Neumann – 76 rokov;
pán Pavol Novák – 74 rokov; pán MUDr. Tomáš Stern – 50 rokov; pán Ján Strelecký – 71
rokov; pán Otto Šimko – 98 rokov; pán Pavel
Weiss – 77 rokov, a pán Štefan Zobel – 73 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V èervnu oslaví své narozeniny tito naši èlenové: paní Kateøina Bartošová, nar. 9.6. – 30
let; pan Zdenko Brandejs, nar. 29.6. – 87 let;
paní Rùžena Hanáèková, nar. 9.6. – 72 let;
paní Judita Havelková, nar. 20.6. – 62 let,
pan David Mayer, nar. 2.6. – 43 let; Maxmilián Mayer, nar. 21.6. – 7 let; pan Josef Ondra, nar. 11.6. – 64 let; pan Petr Pisk, nar.
28.6. – 48 let; paní Kateøina Rusòáková, nar.
8.6. – 40 let; paní Veronika Ruth Slavíková,
nar. 17.6. – 38 let; paní Iva Vlèková, nar.
25.6. – 41 let, a pan Tomáš Weisz, nar. 23.6.
– 60 let. Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V èervnu oslaví jubileum: pan RNDr. Tomáš Bartoò – 61 let; pan Vladimír Erban –
70 let; pan Ladislav Faigl – 35 let; Jakub
Freilach – 12 let; pan ThDr. Ivan Kohout,
Th.D. – 38 let; pan Ing. Daniel Malý – 54
let; paní Jana Palkovièová – 72 let; pan
Oleksandr Shytyi – 61 let; paní Channa
Šimonová – 37 let, a pan Petr Wellemín –
71 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V èervnu oslavují narozeniny tito naši èlenové: paní MUDr. Rùžena Möstlová, nar.
5.6. – 73 let; pan Chaim Koèí, nar. 7.6. – 45
let; pan Ing. Petr Lewi, nar. 15.6. – 93 let;
paní Eva Št’astná, nar. 17.6. – 93 let, a pan
Ing. Hanuš Hron, nar. 18.6. – 97 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V mesiaci jún oslávia narodeniny: pán
Mgr. Róbert Bayer – 59 rokov; pán Ale-
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xander Fuchs – 74 rokov; pani MUDr.
Edita Ganóczyová – 70 rokov; pán Pavol
Grossmann – 69 rokov; pani MUDr. ¼udmila Grossmanová – 65 rokov; pán Róbert Ílleš – 60 rokov; pán Ing. Pavol Jesenský – 61 rokov; pani Mgr. Katarína
Kamenská – 69 rokov; pán Gabriel Klein
– 83 rokov; pán PhMr. Peter Novák – 70
rokov; pán Ing. Ivan Vesel – 77 rokov;
pani Kristína Schlanger Gati – 52 rokov,
a pani Katarína Hermel – 70 rokov. Prajeme všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!

ŽO PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny: paní Vìra
Èeòková, nar. 4.6. – 96 let; paní Eva Formánková, nar. 24.6. – 86 let; paní Hana Hnátová, nar. 20.6. – 98 let; paní Hana Honická,
nar. 4.6. – 82 let; paní Helena Horáèková,
nar. 4.6. – 88 let; paní Josefa Kaèenová, nar.
8.6. – 84 let; pan Vladimír Kolár, nar. 22.6. –
75 let; pan Jiøí Koráb, nar. 17.6. – 82 let; pan
Jiøí Reiner nar. 7.6. – 83 let; paní Karla Reková, nar. 24.6. – 99 let; pan Petr Riesel, nar.
3.6. – 89 let; paní Etti Minaševna Shaer, nar.
10.6. – 87 let; paní Nadìžda Sikytová, nar.
27.6. – 87 let; paní Liduška Lea Skácelová,
nar. 18.6. – 89 let; pan Tomáš Veselý, nar.
27.6. – 82 let; pan Gustav Vlèek, nar. 5.6. –
81 let; paní Zuzana Závadová, nar. 12.6. –
84 let, a paní Myra Zelinková nar. 29.6. – 84
let. Všem pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že
dne 27. dubna zemøela ve vìku 69 let paní
PhDr. Helena Malá. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 2. kvìtna v obøadní síni na Novém židovském høbitovì v Praze.
Zichrona livracha!

ŽO LIBEREC
V èervnu oslaví narozeniny: paní Olga
Hronová, nar. 9.6. – 46 let, a pan Michal
Hron, nar. 18.6. – 73 let.
Ad mea veesrim šana!

S lítostí oznamujeme, že dne 17. kvìtna
zemøela ve vìku 86 let paní Eva Herzová.
Se zesnulou jsme se rozlouèili 22. kvìtna
v obøadní síni na Novém židovském høbitovì v Praze. Zichrona livracha!

ŽNO NOVÉ ZÁMKY
Srdeène blahoželáme predsedovi našej
obce, Doc. Ing. Tomášovi Langovi, Ph.D.,
ktorý v máji oslavuje svoje okrúhle výroèie – 80 rokov.
Ad mea veesrim šana!

ŽNO PREŠOV
V mesiaci jún sa oslavujú svoje narodeniny: pán Peter Èerveòák – 34 rokov; pán
Ing. Bernhard Eckhaus – 68 rokov; pán
PhDr. Miloš Kriššák, Ph.D. – 41 rokov,
a pán MUDr. Ivan Schvalb – 65 rokov. Prajeme im všetko najlepšie a pevné zdravie.
Ad mea veesrim šana!

ŽO OLOMOUC
V èervnu oslaví narozeniny tito naši èlenové: paní Mgr. Zuzana Talášková, nar.
25.6. – 57 let; paní Daniela Zavadilová,
nar. 23.6. – 84 let; paní Monika Janáèek,
nar. 10.6. – 48 let, a pan Julius Meinl, nar.
9.6. – 63 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: Karel Yitzchak Bednáø – 15 let; pan Ing. Rudolf
Franz Heidu – 52 let; paní Iva Kinclová –
61 let; paní Ing. Tereza Kohoutová – 36
let; paní Dagmar Löwyová – 42 let, pan
Ing. Ivan Martin – 74 let; pan Jan Schwarz
– 75 let; pan Yevgeni Slozberg – 80 let;
pan PhDr. Daniel Staub – 59 let, a paní Ricarda Santiago Vogel – 39 let. Všem pøejeme hodnì zdraví a štìstí. Ad mea veesrim
šana!

ŽNO TRENÈÍN
V mesiaci jún oslávia narodeniny: pani
Eva Héberová – 73 rokov; pani Natalia Kazatsker – 68 rokov, a pani O¾ga Rumanovská – 80 rokov. Prajeme všetko najlepšie.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervnu oslaví narozeniny: paní Drahomíra Krásová, nar. 5.6. – 67 let, a paní
Alena Šplíchalová, nar. 30.6. – 72 let. Pøejeme jim všechno nejlepší do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V èervnu oslaví narozeniny pan Daniel Narwa a paní Michaela Fišerová. Jmenovaným
pøejeme pevné zdraví do dalších let a stále
dobrou náladu. Ad mea veesrim šana!

28
BOJOVNÍCI Z DNIPRA
Zahranièní zpravodaj Èeské televize Andreas Papadopulos v jedné z èetných reportáží referoval i o židovské úèasti pøi obranì Ukrajiny pøed ruskou agresí. Mluvil
o tom, že poèetná židovská komunita na
Ukrajinì (odhaduje se, že v zemi žije až
200 000 Židù) podporuje tamní armádu.
Židovské obce po celé zemi poøádají potravinové a finanèní sbírky.
Nejvíce židovských bojovníkù ukrajinské armády pochází z mìsta Dnipro. Slouží jich nìkolik tisíc. Mezi nimi i podplukovník Pavlo Chazan, jemuž èást rodiny
zavraždili nacisté v koncentraèním táboøe
Osvìtim. „Je nìkolik paralel mezi tím,
èeho se dopouštìjí Rusové a ruská armáda, a tím, co tady provádìli nacisté,“ øíká.
Velitele jednotky teritoriální obrany Pavla
Feldbluma vyprovokovala k akci slova
ruského prezidenta Putina o denacifikaci
Ukrajiny. On sám utekl na Ukrajinu
z Ruska – a pøed tamním antisemitismem
– už koncem devadesátých let.
SMRT NOVINÁØKY
Dne 11. kvìtna byla pøi zásahu v uprchlickém táboøe Džanín na Západním bøehu
zastøelena novináøka arabskojazyèné televize Al-Džazíra Širín Abú Ákilová. Novináøka se ocitla v palbì izraelských vojákù
a arabských militantù. O tom, kdo ji zabil,
vedou izraelští a palestinští pøedstavitelé
spor. Dle palestinského vyšetøování zastøelili známou žurnalistku úmyslnì izraelští
vojáci; souèasnì ale palestinská strana odmítla pøípad postoupit mezinárodnímu vyšetøovacímu týmu a odmítla i vydat smrtící kulku, která by její smrt jednoznaènì
objasnila. Izraelský ministr obrany Benny
Ganc oznaèil závìr vyšetøování za „nehoráznou lež“.
NEŽÁDOUCÍ RABÍNI
Na seznamu èítajícím na tisíc nežádoucích
Amerièanù, kteøí nesmìjí vstoupit do Ruska, je øada lidí s židovskými koøeny: politici, diplomaté, právníci èi historici. Do
Ruska nesmìjí také tøi rabíni, pøedstavitelé hnutí Chabad: rabi A. Shemtov, Y. Krinsky a Sh. Cunin. Všichni tøi se angažovali
ve snaze donutit ruské orgány, aby Chabadu vrátily zabavené staré hebrejské tisky
a knihy ze Schneersonovy knihovny, které
lubavièským chasidùm sebrali pøed sto
lety bolševici.
Jedná se o sbírku zhruba 4500 položek,
již zaèal v 18. století schraòovat rabín
Šneur Zalman z Ljady a obsahuje øadu
vzácných tiskù, knih a písemností.
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Elharrarová. Øekla, že doufá, že bude brzy
podepsána pøedbìžná smlouva o exportu
zkapalnìného plynu do Evropy. Izrael sice
má dvì vrtné soupravy pro získávání plynu, ale nedisponuje zaøízením pro jeho zkapalnìní; nejbližší takové zaøízení se nachází v Egyptì. Izraelské dodávky by Evropì
pomohly snížit její nanejvýš nežádoucí závislost na dovozu ruského zemního plynu.
CENTRUM BOBA DYLANA
V oklahomském mìstì Tulsa bylo v kvìtnu
otevøeno Centrum Boba Dylana. Jeho cílem
je vzdìlávat a inspirovat návštìvníky, aby si
uvìdomili a rozvíjeli své tvùrèí schopnosti.
V centru je umístìna stálá expozice o Dylanovì životì a práci a plánují se zde též krátkodobé výstavy a programy pro veøejnost
(pøednášky, koncerty, pøedstavení i publikace). Stálá výstava zahrnuje na sto tisíc pøedmìtù (rukopisù, záznamníkù, dopisù, filmù,
videonahrávek, hudebních nástrojù atd.).

Mark Podwal: Svátek Šavuot.

„ZÁKAZ NORMALIZACE“
Irácký parlament schválil návrh zákona
s názvem „zákaz normalizace a navazování
vztahù se sionistickou entitou“, který zakazuje svým obèanùm (doma i v zahranièí)
jakékoli kontakty s Izraelem jako „okupaèní mocností“. Za porušení tohoto zákona,
tj. za cesty do Izraele, za jakékoli kontakty
s Izraelci, pøíslušníky jeho národa i jeho organizací, vèetnì kontaktù pøes sociální sítì,
za finanèní èi „morální“ podporu Izraeli
a izraelským organizacím hrozí trest smrti
nebo doživotní vìzení. Zatímco v roce
1948 žilo v Iráku na 150 tisíc Židù, dnes se
hovoøí o posledních jednotlivcích.
Nìkteøí komentátoøi považují nový represivní zákon – nejtvrdší v arabském
svìtì – za reakci na Abrahamovské dohody, tedy na navázání vztahù mezi Izraelem, Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Marokem a Súdánem.
PLYN PRO EVROPU
Izrael pøipravuje další kolo tendrù pro
zkoumání možností tìžby a vývozu plynu,
získaného z jeho podmoøských zásob, prohlásila ministrynì pro energetiku Karine

KDE JE ANNE FRANKOVÁ?
Na filmovém festivalu v Cannes mìl
v kvìtnu premiéru nový film izraelského
režiséra Ariho Folmana. Folman, který za
pøedchozí animovaný snímek Valèík s Bašírem (na téma první libanonské války
a masakru v uprchlických táborech Sabra
a Šatíla) získal roku 2009 cenu Zlatý glóbus za Nejlepší cizojazyèný film, se v novém animovaném díle vìnuje tragickému
osudu Anne Frankové a jeho pøesahu do
souèasnosti. Po Anniných ztracených stopách se vydává její imaginární kamarádka
Kitty, která zázraènì ožije v dnešním
Amsterdamu. Od èervna mohou snímek
vidìt v kinech i èeští diváci.
(am)
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