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

Papou�ek alexandr malý v Telavivském muzeu umìní.
(K textu na stranách 8�9.)



ZASEDÁNÍ RADY F�O
Tøetí leto�ní zasedání rady F�O se usku-
teènilo 21. záøí s následujícím programem:
1. kontrola zápisu z minulého jednání;
2. plnìní rozpoètu F�O za 2. ètvrtletí
2022; 3. výbìrové øízení na pozici øeditele
�MP; 4. finance 2023�2024; 5. �ádost Ec
Chaim o pøijetí za pøidru�eného èlena F�O;
6. NFOH a národní strategie boje proti anti-
semitismu; 7. dùm v Ústí; 8. rùzné.

Jednání øídil pøedseda F�O Petr Papou-
�ek, který na úvod konstatoval, �e v dobì
zahájení je pøítomno 22 èlenù osobnì a 8
on-line a �e zasedání je usná�eníschopné.
Následnì popøál rabínu Sidonovi k jubileu
za F�O a pøedal dárek.

Bod 1. Kontrola zápisu z minulého jed-
nání: Kontrola probìhla bez pøipomínek.

Bod 2. Plnìní rozpoètu F�O za 2. ètvrt-
letí: Rozpoèet je plnìn podle plánu, rada
vzdala plnìní rozpoètu na vìdomí.

Bod 3. Výbìrové øízení na pozici øedite-
le �MP: Do poptávkového øízení F�O se
pøihlásila 1 kandidátka, do výbìrového øí-
zení �MP øízení se pøihlásili 4 kandidáti.
J. Daníèek informoval o postupu správní
rady. V�ichni kandidáti splòují podmínky.

Bod 4. Finance 2023�2024: Pøedseda in-
formoval, �e v souèasné dobì je ve fondu
�MP pro F�O ulo�eno cca 5 mil. Kè. Bude
nutno otevøít diskusi nad pøerozdìlením fi-
nanèního pøíspìvku od státu, který je fixo-
ván do roku 2023. Na �idovské obce, které
mají finanèní zázemí, bude apelováno, aby
svùj podíl sní�ily. J. Kanarek uvedl, �e je
tøeba získat podklady a zhodnotit výsledky
hospodaøení �MP pro nastavení systému
rozdìlování prostøedkù. J. Daníèek k pøipo-
mínkám, které pøicházejí ze �O Brno, kon-
statoval, �e muzeum nevzniklo k tomu, aby
financovalo provoz F�O. Hlavním poslá-
ním muzea je správa sbírek, hospodaøení je
naprosto transparentní a je veøejnì pøístupné
ve výroèních zprávách.

Bod 5. �ádost Ec Chaim o pøijetí za pøi-
dru�eného èlena F�O: Spolek Ec Chaim
podal na F�O písemnou �ádost o pøidru-
�ené èlenství, dnes se radì podává pouze
informace, pøedseda konstatoval, �e pokud
RF�O není proti, bude revizní komise po-
vìøena kontrolou splnìní podmínek pro
pøidru�ené èlenství. 

Bod 6. NFOH a národní strategie boje
proti antisemitismu: Pøedseda informo-
val o dosavadních jednáních s cílem zaèle-
nìní financování NFOH do dokumentu
Národní strategie boje proti antisemitis-
mu. Do národního materiálu byly zaèlenì-
ny nejen formální cíle, ale i podpora �i-
dovského �ivota a bezpeènost. Premiér

Fiala vyjádøil podporu dopisem. V tuto
chvíli je dojednána podpora NFOH èástkou
25 mil. na 5 let od roku 2025, F�O se bude
sna�it dosáhnout zvý�ení vzhledem k nut-
nosti financovat bezpeènost a dal�í dùle�ité
souèásti podpory �idovského �ivota.

Bod 7. Dùm v Ústí nad Labem: V sou-
èasné dobì dùm federaci pøiná�í zanedba-
telný zisk. Je tøeba vyøe�it nájemní vztahy
a investovat do rekonstrukce. Pøipravuje
se studie rekonstrukce s rozpoètem.

Bod 8. Rùzné: P. Papou�ek informoval, �e
je tøeba nominovat nové èleny SR a DR
NFOH, a vyzval obce, aby do poloviny li-
stopadu navrhovaly kandidáty, dva do
správní rady a jednoho do dozorèí rady.

P. Rubín informoval, �e hotel ve vlastnic-
tví karlovarské obce je nyní nabízen k pro-
nájmu za velmi výhodných podmínek.

P. Kanarek informoval o festivalu �i-
dovské kultury v Brnì.

M. Lichtenstein informoval o akci Ba-
revná planeta, kterou poøádal Ústecký kraj.

M. Slaninová informovala o kladení
prvních Stolpersteinù ve Frýdku-Místku. 

E. Bene�ová informovala, �e spolek
Hidden Child zmìnil své stanovy tak, aby
mohl pøijímat nové èleny z druhé, pøíp.
tøetí generace. 

Termín pøí�tí rady byl stanoven na 21. 12.
2022.   f�o

NOVÁ ØEDITELKA �MP
Novou øeditelkou �idovského muzea v Pra-
ze byla jmenována Pavla Niklová. Celý pro-
fesní �ivot se vìnovala práci ve význam-
ných umìleckých organizacích. Zamìøuje
se na koncepci, produkci a propagaci inova-
tivních programù, které podporují multidis-
ciplinární spolupráci. V letech 1984�1989
absolvovala na Filozofické fakultì UK
v Praze obor èe�tina a angliètina (magister-
ské studium). Vzdìlání si doplnila na semi-
náøích ve Velké Británii (Kulturní politika
a management, University of Warwick,
1994) a v USA (Koncepce a praxe fundrai-
singu, etika a legislativa neziskových orga-
nizací, plánované dárcovství, plánování

speciálních akcí, Heyman Center for Phi-
lanthropy and Fundraising, New York Uni-
versity, 2013).

Pùsobila jako zástupkynì øeditele Soro-
sova centra pro souèasné umìní (záøí 1992 �
srpen 2000), mana�erka mezinárodních pro-
jektù Divadla Archa (2001�2004), vedoucí
oddìlení rozvoje a vztahù s veøejností v �i-
dovském muzeu v Praze (2004�2010), øedi-
telka Èeského centra v New Yorku (2010�
2014) a výkonná øeditelka Václav Havel
Library Foundation v New Yorku (2014 �
dosud). Od roku 2010 je èlenkou správní
rady Spoleènosti pro dìjiny èeskosloven-
ských �idù v New Yorku.

Ve svém motivaèním dopise uvádí: �Pøála
bych si, aby se muzeum mohlo zapojit do
rùzných spoleèných èeských a mezinárod-
ních projektù, které mu umo�ní prezentaci
mimo Staré Mìsto a setkání s veøejností
pøi zvlá�tních kulturních pøíle�itostech.
Mimoøádnou péèi bych vìnovala práci
s novým publikem a s finanèními zdroji,
které by s novými programy mìly být spo-
jeny a mohly z nich vyplývat. Umìní
a kultura jsou velmi vìrným obrazem spo-
leènosti, jejího smìøování a jejích hodnot.
Velmi ráda bych svými zku�enostmi z pù-
sobení v nìkolika pøedních kulturních orga-
nizacích pøispìla k tomu, aby se �idovské
muzeum v Praze rozvíjelo jako otevøené
centrum vzdìlanosti a diskuse, �pièkové
muzejní práce a �ivé komunikace s èeskou
a svìtovou veøejností.� 

S nadìjí, �e se Pavle Niklové tyto zámì-
ry podaøí uskuteènit, ji Správní rada �MP
jmenovala 20. øíjna 2022 øeditelkou mu-
zea na pøí�tích pìt let s datem nástupu 1.
èervence 2023. Do té doby bude na zákla-
dì povìøení SR muzeum øídit dosavadní
øeditel Leo Pavlát. sr �mp
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Mimoriadnu pozornost� celej sloven-
skej spoloènosti vyvolal vra�edný tero-
ristický útok uskutoènený 12. októbra
2022 v Bratislave. Páchate¾om bol
19roèný �tudent strednej �koly pre mi-
moriadne nadaných �tudentov Juraj
Krajèík mlad�í. Spáchal dvojnásobnú
vra�du a e�te prv, ako ho polícia vypát-
rala, obrátil zbraò proti sebe. Obet�ami
útoku sú dvaja mladí náv�tevníci baru
Tepláreò, ktorý je orientovaný na ná-
v�tevníkov z prostredia LGBT komuni-
ty. Vrah svoje obete
(ktoré osobne nepo-
znal) zastrelil pred
podnikom a poranil
strelnou zbraòou
èa�níèku. Zbraò le-
gálne patrila vrahovmu otcovi. Zo
65stranového v angliètine napísaného
manifestu, ktorý vrah uverejnil krátko
pred èinom na internete, vyplýva, �e
primárnym terèom jeho nenávisti boli
�idia a sekundárne iné (najmä sexuál-
ne) minority, ktorých existenciu vrah
oznaèil za dôsledok èinnosti �idov. 

MANIFEST VRAHA
Polícia dostala oznámenie o stre¾be
v èase 19.12 a na miesto èinu dorazila do
�tyroch minút. O nieko¾ko hodín neskôr
vïaka spolupráci so Slovenskou infor-
maènou slu�bou u� poznala toto�nost�
vraha. Na domácej adrese ho nezastihla,
zistila, �e sa tu zastavil, vymenil zbrane,
ktoré mal jeho otec v legálnej dr�be,
priznal sa rodièom k svojmu èinu a odi-
�iel. Polícia poèas noci monitorovala ob-
jekty, ktoré pova�ovala za mo�né ciele
ïal�ieho útoku, predov�etkým miesta,
kde sa zdr�iava LGBTI komunita, a mi-
esta, kde je zvý�ená frekvencia pohybu
osôb �idovského pôvodu. A� v ranných
hodinách bolo objavené telo páchate¾a,
u� bez známok �ivota. 

Prípadu sa venujú desiatky komentá-
rov, vy�etruje ho polícia dozorovaná
Úradom �peciálnej prokuratúry. Poli-
cajní vy�etrovatelia pôvodne posudzo-
vali èin ako úkladnú vra�du spáchanú
z nenávisti voèi skupine osôb pre ich
sexuálnu orientáciu, 17. októbra zmeni-
li klasifikáciu na �trestný èin teroriz-
mu�. Komentáre vyjadrujú solidaritu
s LBGTI komunitou a zdôrazòujú po-
trebu jej ochrany, zriedkavo sa pouka-
zuje na skutoènost�, �e nenávist� vraha
bola zaostrená predov�etkým proti �i-

dovskej komunite. Signifikantné je, �e
v tlaèi sa objavuje kvalitná vlastná foto-
grafia vraha (�selfie�), ale len výnimoè-
ne sú èitatelia upozornení na pozadie
fotografie, ktoré tvorí vstupná brána do
priestorov bratislavskej poboèky Cha-
bad Lubaviè. V kontexte udalostí získa-
va miesto vytvorenia fotografie spolu
s vrahom silnú výpovednú hodnotu,
o ktorej väè�ina èitate¾ov novín netu�í.
Autor týchto riadkov získava dojem, �e
pri popise vrahovej motivácie dochádza

k skres¾ovaniu reality, vytváraniu do-
jmu, �e vrah nenávidel v�etky minority
a akúko¾vek �inakost��. To v�ak nie je
celá pravda. Len výnimoène sú citova-
né z manifestu vraha vety dokazujúce,
�e za zdroj akejko¾vek �inakosti� pova-
�oval �idov a za svoju hlavnú úlohu
boj proti �ZOG� (sionistami kontrolo-
vaným vládam).

OTEC A SYN
K tragickej udalosti sa vyjadrili mnohí
politici a verejne èinné osoby vrátane
prezidentky Zuzany Èaputovej a premi-
éra Eduarda Hegera. Stanovisko zaujal
aj ÚZ�NO ústami svojho predsedu Ri-
charda Dudu, krátke vyhlásenie zverej-
nilo Dokumentaèné stredisko holokaus-
tu pri ÚZ�NO a bratislavská ló�a B´nai
B´rith Tolerancia. Stanoviská �idov-
ských organizácií zdôrazòujú potrebu
vá�enia slov a odstránenia nenávist-
ných prejavov z verejného priestoru.
V niektorých stanoviskách sa objavili aj
emócie, èo mo�no pripísat� na vrub
krátkej doby medzi tragédiou a vyda-
ním vyhlásenia. 

Pozornost� verejnosti sa zaostruje aj
na rodinné prostredie páchate¾a. Otec
vraha, Ing. Juraj Krajèík star�í, je agilný
podnikate¾ a èlen politickej strany
Vlast�, za ktorú kandidoval do parla-
mentu r. 2020 (Vlast� sa do parlamentu
nedostala). Stranu vedie ve¾mi kontro-
verzná osoba, bývalý predseda Najvy�-
�ieho súdu SR �tefan Harabin, známy
svojimi nenávistnými prejavmi, antise-
mitskými vyjadreniami a hrubým pre-
krúcaním práva. Zatia¾ nie je dostatok
informácii o rodinnom prostredí, v kto-

rom vrah vyrastal, ale otázka súvislosti
medzi politickou orientáciou Juraja
Krajèíka star�ieho a èinmi jeho syna sa
vynára z mnohých strán. 

PREDSTAVY
O SVETE Z INTERNETU
Pod¾a dostupných údajov získaval Juraj
Krajèík mlad�í svoje predstavy o svete
na internete. Nav�tevoval stránky zdru-
�ujúce ¾udí z americkej krajnej pravice.
Predstavy a hoaxy tam uvedené bral ako

bernú mincu. Úèet
mal na Twitteri aj
na diskusnom fóre
4chan. Do svojho
manifestu prebral
predstavy o �idoch

ako skupine ¾udí, ktorá ovláda v�etky
vlády sveta. Pod¾a Krajèíka jediným
spôsobom, ako ukonèit� nadvládu �idov,
je pozabíjat� ich. Nevyhýbal sa ani spo-
chybòovaniu holokaustu. Za mimoriad-
ne �podnetnú udalost�� oznaèil útok
Brentona Tarranta z roku 2019 v novo-
zélandskom meste Christchurch na me-
�itu, pri ktorom zahynulo 51 ¾udí. Pozi-
tívne hodnotil aj iné teroristické útoky,
napr. útok Paytona Gendrona z mája
tohto roku, ktorý útoèil strelnou zbraòou
v nákupnom centre v Buffale (USA),
kde zabil desat� ¾udí. 

�írenie nenávistných prejavov a kon-
�piraèných teórii internetom je celosve-
tovým problémom, ktorý sa zatia¾ ne-
podarilo dostat� pod kontrolu. �tatistika
hovorí, �e na slovenských sociálnych
sietiach je ka�dý �iesty nenávistný ko-
mentár zacielený na LGBTI ¾udí a ka�-
dý siedmy na �idov. Nenávistné preja-
vy na internete �tátne orgány sledujú
pomerne podrobne, av�ak rie�enia vedú-
ce k ich obmedzeniu sa nepodarilo uvi-
est� do �ivota. 

Postihovanie extrémistických prejavov
dostalo knokaut zo strany generálneho
prokurátora Maro�a �ilinku, ktorý zru�il
protiextrémistické oddelenie na �peciál-
nej prokuratúre. Urobil tak napriek tomu
(pod¾a pesimistov práve preto), lebo od-
delenie úspe�ne pracovalo, viacero �ostro
sledovaných� káuz doviedlo k úspe�né-
mu koncu. Vedúcim oddelenia bol Tomá�
Honz známy z prípadu odsúdenia M.
Kotlebu za prejavy extrémizmu. 

Útok na Zámockej je prvý prípad
svojho druhu. Zatia¾ prvý. 

JARO FRANEK

BRATISLAVA 12. OKTÓBRA
Vra�edný útok na Zámockej ulici



PAR�AT TOLDOT
(1M 25,19�28,9)

Kdy� jsme probírali pojem hebrejského
slova toldot v jeho mnohovýznamovosti,
øíkal jsem, �e toldot lze nejlépe osvìtlit
tím, jak jsou v rabínské logice chápány
pojmy av (otec) a toldot jako následky,
odvozené z pùvodní pøíèiny. Pøeneseno
na skuteèné potomstvo nejsou postavy
potomkù jen dìtmi svých otcù, ale ná-
sledky svých pøíèin. Abychom pochopi-
li, oè vlastnì jde, vezmìme halachický
pojem rituální neèistoty, tum´at hamet,
rituální neèistoty mrtvého, jako �otce�
ka�dé rituální neèistoty, toti� av ha-
tum´a. V�echny druhy rituální neèistoty,
vyplývající z Tóry, jsou tedy toldot této
pøíèiny. 

Tóra nepou�ívá hebrejského výrazu
pro fyzickou �pínu, tak�e jsme pøi pøe-
kladu odkázáni na pøívlastek �rituální�,
pøesto�e ani ten dobøe nevystihuje, co
tum´a v kontextu Tóry znamená. Tum´a,
aè pøenosná dotykem, je jako její �otec�,
tuma´t hamet, smysly neposti�itelná.
K bli��ímu pochopení významu, co to
vlastnì je, poslou�í nejspí� pojem opaku
tum´a, tahor, ryzí. Je pou�ívaný i v ob-
lasti metalurgie, kde oznaèuje ryzost
kovu. S protiklady tahor a tam´e se set-
káváme i v dìlení �ivoèichù na ryzí a ta-
kové, kteøí nejsou ryzí. Vztahuje se to
k pou�itelnosti toho kterého �ivoèicha
pro svaté úèely, k nim� patøí i maso zví-
øat jako lidský pokrm. Tahor je vhodné
k rituálnímu pou�ití, a tam´e prostì ryzí
není. Mù�eme potom spekulovat o vý-
znamu ryzosti a neryzosti, proto�e obec-
nìj�í odpovìï na otázku, proè jsou pøe-
�výkavci s rozdìleným kopytem �ryzí�
a jiní ne, si mù�eme odvodit sami, ponì-
vad� smìr k rituálnì neèistému vede
k predátorùm a nakonec k èlovìku. 

Kdy� jsem u pøíle�itosti par�at Toldot
probíral pøípady toldot v Tóøe, slíbil
jsem, �e se pozdìji je�tì vrátím k toldot
Ji�maela, Avrahamova syna s egyptskou
slu�kou Hagar, a toldot Esáva, star�ího
dvojèete Jaakovova. Ji�mael i Esáv hrají
jako nebli��í pøíbuzní Jaakova � Jisraele
dùle�itou roli nejen v pøíbìzích Tóry,
ale i v prùbìhu dìjin (hebrejsky rovnì�
toldot). Arabové jsou v �idovské tradici
�ivými pøedstaviteli Ji�maela a Øím
zase �ivým symbolem Edoma � Esáva.
Ji�mael, star�í bratr Jicchaka a syn Avra-
hama se Sáøinou slu�kou Hagar, a Esáv,
star�í bratr Jaakova a syn Jicchaka
a Rivky, jsou v Tóøe vylouèeni z podílu

na po�ehnání, které Bùh udìlil Avraha-
movi a jeho potomstvu.

Ze zásady, �e v synech nalézáme otce,
vyplývá také, �e závadu, je� syny pøi-
pravila o po�ehnání Svaté zemì, je tøeba
hledat u Avrahama, otce tìchto svých
následkù. Najít závadu je ov�em snaz�í
u samotných toldot, jejich� charakteris-
tika je uvedena v Tóøe. Zaèneme-li
u Ji�maela, Hospodinùv posel øekl jeho
matce (1M 16,12): Bude to rváè, bude
proti v�em a v�ichni budou proti nìmu
a (bez báznì) bude sídlit pøed v�emi svý-
mi bratry. Bùh byl s tím chlapcem,
a kdy� vyrostl, usadil se v pou�ti a stal
se zdatným luèi�tníkem. Sídlil v pou�ti
Paran a jeho matka pro nìj vzala man-
�elku ze zemì Micrajim. A po Avraha-
movì smrti po�ehnal Hospodin jeho
synu Jicchakovi a Jicchak pobýval
v blízkosti Studnice �ivého, jen� mne
vidí, místa, kde se Hagar na jejím útìku
zjevil Bùh. Bùh splnil, co stran Ji�maela
slíbil Avrahamovi, a udìlal z nìj poèet-
ný a mocný národ. Sídlili od Chavila po
�ur nad Micrajim cestou do A�uru, padl
pøed oèima v�ech svých bratøí. Zdá se
v�ak, �e duchovní poznání Hagar, spoje-
né s jeho modlitbou, a její objev Boha,
jen� vidí, aè vidìn není, opatroval spí�e
Jicchak. 

Zatímco se rody loupe�ivých kmenù
rozrùstaly, Jicchak s pramáti Rivkou mu-
seli na narození synù dlouho èekat. Mezi
Ji�maelem a Jicchakem tak alespoò
v rámci vyprávìní Tóry nemuselo dochá-
zet ke konfliktùm, Avrahama pohøbili do
jeskynì Machpela spoleènì. Zato ve
dvojèatech, která Jicchakovi porodila
Rivka, byl alespoò pro ni patrný spor
o prvenství ji� v jejím lùnì. Hospodin jí
øekl: �V tvém bøi�e jsou dva národy, dvojí
lid se od sebe oddìlí z tvého lùna, jeden
bude mocnìj�í druhého, ale star�í bude
slou�it mlad�ímu.� A kdy� se vyplnily dny
jejího porodu, byla v jejím bøi�e dvojèata.
Ten první vy�el celý èervený, jako srstnatý
plá�t�, a pojmenovali ho Esáv. (�) Chlap-
ci vyrostli, Esáv byl polním mu�em, jen�
se vyzná v léèkách, a Jaakov byl prostý
mu�, sedající ve stanech. Ale pro úlovek
ve svých ústech miloval Jicchak Esáva,
a Rivka milovala Jaakova. A Jaakov na-
vaøil ka�i a Esáv pøi�el a byl unaven.
Esáv øekl Jaakovovi: �Jsem tak unavený,
nakrm mne z toho rudého!� � a proto se
mu øíká Edom. Jaakov ale øekl: �Jen pro-
dá�-li mi dneska své prvorozenství!�
A Esáv øekl: �Kdy� umøu, k èemu je mi
prvorozenství?� A kdy� mu Jaakov dal
chléb a èoèkovou ka�i, on jedl a pil
a vstal a �el, a tak Esáv pohrdl prvorozen-
stvím (1M 25, 23�34). 

Ji� z této chlapecké pøedehry k budoucí-
mu konfliktu je zøejmé, �e je smír mezi
bratry mo�ný jen za pøedpokladu, �e se
star�í Esáv podøídí mlad�ímu Jaakovovi.
To naplno vyslovuje Jicchak, kdy� Esávo-
vi potvrzuje po�ehnání jeho bratrovi s tím,
�e tvým domovem budou tuènosti zemì
a shùry nebeská rosa, bude�-li se �ivit
svým meèem a slou�it svému bratru, a se-
tøese� jeho jho ze své �íje, kdy� se odstìhu-
je� z této zemì. Pro to po�ehnání, jím� mu
po�ehnal otec, zaèal Esáv Jaakova nenávi-
dìt, a Esáv øekl ve svém srdci: �V�ak se
blí�í dny zármutku po mém otci a potom
svého bratra Jaakova zabiji!� (27,39�41)
Esáv sotva kdy pøekroèí meze materialis-
mu, spoléhání na vlastní sílu a vládu
v tomto svìtì. Proto zvolil za své sídlo
v zemi Edom horu Seír (Kozel). Její název
pøipomíná, �e se chlupatý u� narodil.

Bylo by zpozdilé omezit toldot Ji�ma-
ela a Esáva jen na budoucí historické pa-
ralely. Koøeny konfliktu nalezne ka�dý
sám v sobì. Tóra to naznaèuje tím, �e Ja-
akov získal otcovo po�ehnání v Esávovì
plá�ti s kozleèími kù�emi na rukou a ko-
lem krku. Ale to ji� je jiná kapitola. 

EFRAIM K. SIDON
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PALÁC V PLAMENECH
Lech lecha (1M 12�17)

Avraham byl první, kdo se ve jménu Bo-
�ím postavil proti nespravedlnosti. Proè
právì on? Tóra výbìr nijak nevysvìtluje,
a tak si touto otázkou lámou hlavou uèen-
ci, filosofové, vykladaèi Bible. Existují tøi
vysvìtlení: první vnímá Avrahama jako
boøitele model. Druhé, je� formuloval
Maimonides, pova�uje Avrahama za filo-
sofa, který jako první pøisoudil Bohu sílu
hýbat sluncem a ve�kerými hvìzdami.
Ale existuje je�tì tøetí vysvìtlení, které se
zakládá na midra�i k úvodnímu ver�i na�í
para�i: �,Odejdi sobì,� øekl Hospodin Av-
haramovi, ,ze své zemì, ze svého rodi�tì
a z otcovského domu.� � K èemu to lze pøi-
rovnat? K èlovìku, který putoval z místa
na místo a spatøil palác v plamenech. Podi-
vil se: Je mo�né, �e ten palác nemá majite-
le? Vlastník paláce vyhlédl ven a øekl: Ten
palác patøí mnì. A Avraham, ná� otec,
øekl: Je mo�né, �e svìt nemá vládce? Sva-
tý, Budi� po�ehnán, vyhlédl a odpovìdìl
mu: ,Já jsem ten vládce, Nejvy��í vládce
svìta.��

Je to tajemný midra�. Avrahama zarazil
rozpor mezi øádem svìta � palácem �
a chaosem lidstva � plameny. Jak je mo�-
né, �e ve svìtì, který stvoøil dobrý Bùh,
existuje tolik zla? Podle tohoto výkladu
Avrahama k jeho poslání nepøivedla filo-
sofická harmonie, ale mravní nesoulad.
A tomuto nesouladu se lze bránit jedinì
tím, �e se bude se zlem bojovat. Jako by
Bùh Avrahamovi øekl: Potøebuji tì, abys
mi pomohl ty plameny hasit.

Ale jak je to mo�né? V�dyt� zatímco
lidé jsou bezmocní, Bùh je v�emocný. Jak
tedy mohl Bùh �ádat Avrahama o pomoc?
Odpovìï zní, �e zlo existuje, proto�e
Hospodin dal lidem svobodu. Bez této
svobody bychom sice plnili Bo�í pøíkazy,
ale jako roboti bez svobodné vùle. Svobo-
da a její zneu�ití jsou tématem pøíbìhù
Adama a Evy, Kaina a Abela a generace
potopy. Kdy� dal Hospodin lidem svobo-
du, zavázal se, �e do lidských zále�itostí
nebude zasahovat. Ale právì proto potøe-
buje na�i pomoc: vybral si Avrahama, aby
ve jménu Bo�ím bojoval za spravedlnost.
Domnívám se, �e Avraham je otcem víry.
Nikoli v�ak víry ve smyslu pøijímání, ale
ve smyslu protestu proti nièivým plame-
nùm, zachvacujícím spravedlivý svìt,
který stvoøil Bùh. 

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.
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Doc. PhDr. JAN LÁNÍÈEK, Ph.D. (nar.
1981 v Ostravì), vystudoval historii na
Univerzitì Palackého v Olomouci, dok-
torát získal na univerzitì v britském
Southamptonu. Od roku 2012 pùsobí
jako odborný asistent a následnì Asso-
ciate Professor na University of New
South Wales v Sydney. Specializuje se
na evropské dìjiny 20. století se zamì-
øením na �idovsko-ne�idovské vztahy.
Je autorem nìkolika anglicky psaných
publikací (mj. monografie pøedváleèné-
ho èeskoslovenského politika a pøedse-
dy �idovské strany Arno�ta Frischera),
èesky vy�la roku 2018 jeho kniha Ve stí-
nu �oa. Èeskoslovenská exilová vláda
a �idé bìhem druhé svìtové války a po
ní. Nedávno spolu s J. Lambertzovou
koeditoval svazek s názvem More than
Parcels. Wartime Aid for Jews in Nazi-
Era Camps and Ghettos (Víc ne� balíè-
ky. Váleèná pomoc �idùm v táborech
a ghettech v dobì nacismu), do nìho�
také sám pøispìl. 

Proè jste si jako téma bádání s kolegy
vybrali právì balíèkovou pomoc ev-
ropským �idùm vìznìným v ghettech
a koncentraèních táborech? Lze z vý-
sledkù vyèíst nìco, co se o dìjinách ho-
lokaustu nevìdìlo?
Bìhem svého výzkumu k tématu èeskoslo-
venské vlády v exilu a celkovì reakce spo-
jencù na holokaust jsem si v�iml, �e téma
balíèkové pomoci zùstává na okraji zájmu
historikù. Balíèkové akce � at� ji� �lo o po-
traviny, obleèení èi léky � jsou zmiòovány
jen velmi zbì�nì a bez jakékoli snahy je
hlub�ím zpùsobem analyzovat. To nás
vedlo k tomu, �e jsme se rozhodli oslovit
mezinárodní tým badatelù, kteøí na podob-
ných tématech pracovali v jejich lokálním
kontextu. V kní�ce tak naleznete studie ke
snahám posílat balíèky ze spojeneckých
zemí, z neutrálních zemí, ale i ze zemí pod
nìmeckou nadvládou èi zemí, které byly
spojenci Nìmecka. Jsou zde studie, je� se
zabývají politikou jednotlivých vlád, tøeba
ve Spojených státech nebo v Rumunsku,
dále pak rùznými humanitárními �idov-
skými i ne�idovskými organizacemi a pak
i individuálními snahami v Dánsku, �véd-
sku, Polsku a tak podobnì. 

Kdy� mluvíme o balíèku, balíku � jaká
byla pro tyto zásilky omezení?

Omezení se li�ila ghetto od ghetta a tábor
od tábora. Ale v zásadì existovala ales-
poò teoretická mo�nost posílat balíèky
do vìt�iny táborù, vèetnì tøeba Osvìtimi.
Z výzkumu èeských historikù Franti�ka
Bene�e a Patricie To�nerové víme po-
mìrnì dost o situaci v Terezínì. Tam
bylo od záøí 1942 mo�né posílat balíèky
do váhy dvou kilogramù. Pozdìji byly
povoleny i zásilky ze zahranièí. Podmín-
ky se bìhem války dále vyvíjely a do�lo
i k hromadným zásilkám od Èerveného

køí�e. Dále pak je nutné zmínit, �e pano-
valy rozdíly mezi jednotlivými národ-
nostními skupinami v ghettu.

Tøeba zásilky organizované èeskoslo-
venskou exilovou vládou byly urèeny
pouze pro pøedváleèné èeskoslovenské
obèany. Proto bylo dùle�ité, �e se do po-
sílání zapojil i Joint, který takové rozdíly
nedìlal. Jak dokumentuje jeden èlánek
v publikaci, úplnì nejlep�í pøístup k zá-
silkám mìli v Terezínì lidé deportovaní
z Dánska. 

Co vìt�inou obsahovaly?
Zále�elo na tom, odkud byly posílány
a jaká tam platila místní omezení. Ve
svém výzkumu jsem se zamìøoval ze-
jména na zásilky z Portugalska a dal�ích
neutrálních zemí. Z Portugalska bylo
mo�né posílat zejména konzervy se sar-
dinkami. V�dy dvì konzervy v balíèku.
Privátní zásilky pak mohly zøejmì obsa-
hovat v podstatì cokoli. V jednom doku-
mentu jsem vidìl, �e se Eichmann rozèi-
loval, �e nìkteré zásilky ze �výcarska
obsahují potraviny, ke kterým nemìli pøí-
stup ani bì�ní nìmeètí obèané, jako tøeba
kondenzované mléko. Je zøejmé, �e na-
cisté èást konfiskovali, ale proto�e mìli
zájem na tom, aby zásilky pokraèovaly

(a oni zase mohli konfiskovat), tak zøej-
mì èást nechali doruèit. To ale mluvíme
o Terezínu, v Polsku byly mo�nosti balíè-
ky doruèit � a� na výjimky � po roce
1941 velmi omezené. 

Èe�tí �idé mají balíèky spjaté asi hlav-
nì s ghettem Terezín. Odkud a kam
v�ude ale balíky putovaly � a která z de-
stinací vás osobnì pøekvapila?
Do Terezína zásilky putovaly z celého
protektorátu � nejsem si jistý, jak dalece
jsou tyto akce zmapovány. Z hlediska za-
hranièí to bylo ponìkud slo�itìj�í, proto�e
platila britská ekonomická blokáda Evro-
py. A� koncem roku 1942 a poèátkem

roku 1943 udìlili Britové nì-
kolik men�ích výjimek: povo-
lili omezené zásilky z Portu-
galska do polských ghett, ale
i do Terezína. To pak byla
akce, kterou organizovala
èeskoslovenská exilová vláda
spolu s �idovskými organiza-
cemi, zejména Jointem. Dal�í
zásilky pak �ly ze �výcarska,
ze �védska, ale i z Turecka. 

Bìhem mého výzkumu mì
pøekvapilo, �e nìkdy koncem
roku 1943 se v Austrálii roz�í-

øila zpráva, �e se v Londýnì organizují zá-
silky do Terezína. Následnì nìkolik desí-
tek �idovských uprchlíkù poslalo adresy
svých pøíbuzných v Terezínì se �ádostí,
aby byli zahrnuti do seznamu adresátù
tìchto balíèkù. Tudí�, i kdy� nepøímo, tak
i lidé z Austrálie posílali, nebo se alespoò
pokusili zaslat balíèky do Terezína. To jen
ale ukazuje, jak globální byl holokaust ji�
bìhem války a jak zasáhl i lidi na druhé
stranì zemìkoule. 

Masovìj�í balíèkovou pomoc organi-
zovaly �idovské organizace v západní
Evropì a USA. Které to byly?
V první øadì to byl urèitì Joint ve Spoje-
ných státech, a to z dùvodu ji� dlouhodobì
existující politiky humanitární pomoci, ale
i jejich pøístupu k finanèním prostøedkùm,
který byl neporovnatelný ve srovnání s ji-
nými organizacemi, vèetnì tìch v Británii.
Ale byly i dal�í americko-�idovské orga-
nizace, které se sna�ily posílat, tøeba Agu-
das Israel, Svìtový �idovský kongres
a dal�í. V Británii pak hlavní akci pomáhal
spoluorganizovat Board of Deputies of
British Jews a pak i exilové �idovské or-
ganizace, vèetnì tìch z Èeskoslovenska
a Polska. Dal�í �idovské organizace byly
ve �výcarsku, napøíklad Relico, které vedl
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exulant z Polska Abraham Silberschein,
a tak dále. Ale tøeba v neokupované èásti
Francie fungovaly i ne�idovské organiza-
ce, které se sna�ily pomáhat, napøíklad
kvakeøi. 

Jak se k tìmto zásilkám stavìly vlády
západních zemí?
Západní zemì byly velmi skeptické
a v zásadì tyto zásilky odmítaly. Ale i zde
situace bìhem války pro�la urèitým vývo-
jem. Napøíklad Britové zavedli blokádu
Evropy ji� na poèátku války. To znamena-
lo, �e ne�lo nic posílat, a napøíklad i snaha
poslat peníze do Evropy, tøeba do Portu-
galska, za úèelem posílání balíèkù musela
být schválena britskou vládou. Ta udìlit
podobné výjimky dlouho odmítala. První
vìt�í poru�ení snah o udr�ení blokády ale
pøi�lo ji� v zimì 1941�1942, kdy Britové
povolili vìt�í zásilky do Øecka, kde v té
dobì panoval hladomor. Ty v�ak nebyly
urèeny pro �idy. I zde to bylo ale spí�e
motivováno politickými cíli. 

Na druhou stranu bylo v prvních letech
války mo�né posílat balíèky ze Spoje-
ných státù, a tøeba Joint organizoval pod-
poru v okupovaném Polsku a� do roku
1941. I zde v�ak byla snaha zásilky ome-
zit, a to i ze strany �idovských organizací
v USA, které se obávaly, �e by mohly být
naøèeny z dvojí loajality, a chtìly bezvý-
hradnì demonstrovat podporu války pro-
ti Nìmecku. 

Pozdìji Britové udìlili men�í výjimky,
a to a� v dobì, kdy pøicházely zprávy
o masakrech �idù ve východní Evropì.
Jednalo se ale o celkem malé zásilky, tøe-
ba èeskoslovenská vláda mohla posílat
asi 8000 balíèkù za mìsíc, podobnì i pol-
ská vláda, která spolupracovala s britský-
mi �idovskými organizacemi. Následnì
i vláda USA udìlila povolení Jointu, aby
posílal men�í mno�ství z Portugalska.
Celkovì se ta politika trochu liberalizo-
vala, i kdy� Spojenci a� do konce války
dávali jasnì najevo, �e se jedná o gesto
dobré vùle, a ne o nìjaké akce, které by
podporovaly velké mno�ství vìzòù v del-
�ím èasovém horizontu. Jistì panovaly
obavy � oprávnìné �, �e nacisté balíèky
konfiskuji. Britové pak ale zároveò tvrdi-
li, �e je povinností nacistù zajistit vý�ivu
pro své vìznì. Hlavnì v prvních letech
války tam panovala zøejmá naivita ohled-
nì toho, jak vypadá nacistická politika
vùèi �idùm. 

Byl nìjaký pøehled o tom, zda balíèek
skuteènì do�el tam, kam mìl? 

Balíèky urèitì docházely, a to i na místa,
kde bychom to neoèekávali. Víme tøeba
o tom, �e nìkteré balíèky at� ji� ze Sloven-
ska, z protektorátu, ale i ze zahranièí byly
doruèeny �idovským vìzòùm v Osvìtimi.
Mnohem vìt�í mno�ství pak bylo doruèe-
no do Terezína, kde to se v�í pravdìpo-
dobností souviselo s propagandistickou
úlohou, kterou toto ghetto plnilo v nìmec-
kých plánech. Z jiných míst víme o doru-
èování balíèkù do Lod�e, Var�avy, Krako-
va a dal�ích ghett � zejména v první
polovinì války. 

Zároveò ale musíme celkem jedno-
znaènì zdùraznit, �e Nìmci drtivou vìt-
�inu balíèkù konfiskovali, a to i v pøípadì
Terezína, kde ten pomìr doruèených ba-
líèkù byl pøece jen o nìco vìt�í. 

Bylo takové posílání i výrazem nadìje,
�e adresáti �ijí � �e pro nì lze alespoò
nìco udìlat?

Pro organizátory podobných akcí tyto zá-
silky dozajista plnily celou �kálu funkcí.
Jednou z nich byla i nadìje, �e jim pøijde
podepsaná doruèenka, která by potvrdila,
�e jejich pøíbuzní nebo známí jsou na�i-
vu. U zasílatelù ze zahranièí pak tady
bylo jisté dilema v tom, zda posílat balíè-
ky do ghett a koncentraèních táborù, pro-
to�e mìli oprávnìné obavy, �e nebudou
doruèeny, a naopak tím budou podporo-
vat nacisty, kteøí si je zabaví pro vlastní
potøeby. Pak zde ale byli ti, kteøí tvrdili,
�e i pøes podobné riziko je nutné balíèky
posílat, pokud je alespoò nìjaká nadìje,
�e budou doruèeny a mohly by pomoct.

Byli si vìdomi toho, �e jejich pøíbuzní
s velkou pravdìpodobností ne�ijí, nebo
�e nacisté balíèky budou konfiskovat,
pøesto se ale sna�ili alespoò nìco udìlat.
Ten pocit bezmoci musel být opravdu sil-
ný, a zde se koneènì nabízela mo�nost,
�e by snad, mo�ná, mohli nìjak pomoct.

A jsou známy pøípady, kdy státní zá-
jem a systematické zásilky pomohly
vìznìným?
Bylo by ponìkud iluzorní tvrdit, �e tyto
èasto velmi malé zásilky samy o sobì
pomohly vìzòùm pøe�ít � i kdyby byly
v�echny doruèeny. Z dlouhodobého hle-
diska se v podstatì jednalo o zanedbatel-
nou nutrièní hodnotu, a Nìmci v té dobì
ji� pou�ívali jiné metody k vra�dìní �i-
dovských vìzòù ve vyhlazovacích tábo-
rech. Ale na druhou stranu nelze opome-
nout i mentální vzpruhu, kterou tyto
balíèky znamenaly. Najednou jim to pøi-
pomnìlo, �e se o nì nìkdo zajímá, �e jim
nìkdo chce pomoct. Ruth Bondyová
vzpomínala, �e kdy� dostala balíèek
v Osvìtimi, tak jí nejvíce pomohlo to, �e
byl adresovaný na její jméno, a ne na vì-
zeòské èíslo vytetované na pøedloktí. To
v ní opìt pomohlo vzbudit pocit lidskosti. 

V knize jsme se sna�ili vysvìtlit, �e his-
torici èasto zavrhují zásilky balíèkù s tím,
�e v podstatì nemohly nic zmìnit � ales-
poò pro �idovské vìznì. My se sna�íme
tvrdit, �e situace je slo�itìj�í, �e se jednalo
o dùle�itou podporu, a to z mnoha dùvo-
dù. Samozøejmì nemù�eme opomenout
i to, �e se jednalo o vìci, které vìzni moh-
li vymìnit na èerném trhu, a získat tak nì-
jaké výhody pro sebe a své blízké.

Co vám osobnì téma pøineslo, co na
vás nejvíc zapùsobilo?
Nejvíce mì asi pøekvapilo to, kolik balíèkù
a podobných zásilek bìhem války po Ev-
ropì putovalo. V�dy trochu s nadsázkou øí-
kám, �e v podstatì skoro ka�dý za války
nìjaký balíèek poslal. To mno�ství bylo
obrovské. Obèas lidé poslali jen jeden balí-
èek známým nebo pøíbuzným, kteøí ji� byli
deportovaní a prosili o nìjakou podporu
kvùli nedostatku potravin v Terezínì, ale
i jiných ghettech a koncentraèních tábo-
rech. Existují tøeba dopisy poslané do Pra-
hy od deportovaných do Izbice, ve kterých
úpìnlivì prosí o nìjaké zásilky potravin.
Pak ale jsou známy i pøípady, kdy �idé,
kteøí je�tì �ili v Praze nebo v jiných èás-
tech Evropy, poslali velmi znaèné mno�-
ství balíèkù, a vytvoøili takovou systema-
tickou akci.              (pokraèování na str. 9)
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Kniha vy�la letos v èervnu.



V pøedvolebním, leè poklidném a slun-
ném øíjnovém týdnu si mohli náv�tìvníci
izraelské metropole u�ívat nejen teplé
moøe, ale zabìhnout si i na nìkolik vý-
stav, které pøipravilo Telavivské muzeum
umìní (Tel Aviv Museum of Art), galerie
pozoruhodná jak svou architekturou (no-
vou èást z roku 2011 navrhl architekt

Preston Scott Cohen), tak zajímavými
stálými a doèasnými expozicemi.

A� do poloviny února 2023 je pøístup-
ný prùøez dílem izraelského malíøe, ilus-
trátora, animátora, autora, re�iséra a pe-
dagoga Davida Polonského. Ten je
v Èesku asi nejvíce znám jako spolupra-
covník re�iséra Ariho Folmana, s ním�
natoèil cenìné animované snímky a na-
psal grafické romány Valèík s Ba�írem
(film 2008, kniha 2009); Deník Anne
Frankové (kniha 2017, film Kde je Anne
Franková, 2021). U nás se zatím nepro-
mítaly dal�í výrazné snímky, na kterých
se Polonsky výtvarnì podílel: Futurolo-
gický kongres (2013) na motivy klasika
science-fiction Stanis³awa Lema a Le-
genda o zkáze (2021) na téma �idovské
obèanské války a boje proti Øímanùm
v 1. století o. l. Výstava se vìnuje jak
Polonského animaèním technikám, tak
dal�ím �ánrùm, jimi� se zabývá. 

V�DYCKY NÌCO NOVÉHO
David Polonsky se narodil roku 1973
v Kyjevì. Kdy� mu bylo osm, ode�el s ro-
dièi do Izraele. Vystudoval s vyznamená-
ním umìleckou akademii Becalel, na ni�
se pozdìji vrátil jako pedagog na fakultu
ilustrace a designu. Pracoval v televizi,
kde se vìnoval animaci dìtských poøadù,
postupnì se stal jedním z nejlep�ích izra-
elských ilustrátorù knih, novin a èasopisù,
svìtovì známých grafických románù

a animovaných filmù; v jeho repertoáru
jsou i návrhy kostýmù a hraèek. 

Proè je Polonsky tak cenìný? Na rozdíl
od mnoha ilustrátorù se sna�í pro ka�dé
nové téma nalézt odpovídající styl a tech-
niku. Pøed tím, ne� se pustí do práce, hle-
dá pouèení a inspiraci v dìjinách malíø-
ství, fotografie, filmu, v historii, starých

mapách, v lidovém
umìní, v pøíbìzích
pamìtníkù, v pøírodì
i mìstské krajinì,
mezi pøáteli a èleny
rodiny.

Pro film Valèík
s Ba�írem o masakru
v uprchlických tábo-
rech Sabra a �atíla
bìhem první liba-
nonské války hovoøil
Polonsky se dvìma
stovkami pamìtníkù. 

Pro obrázky ke knize List ve tvaru srd-
ce od �iry Geffen (2019) pou�il jako pod-
klad staré døevìné desky, které dodávají
ilustracím nádech starých èasù. Pøíbìh
holèièky Alony a jejího kouzelného zlaté-
ho listu se odehrává v realisticky pojatých
telavivských ulicích a v knize se prolíná
svìt magie a moderní souèasnosti izrael-
ské metropole. 

K vtipným ilustra-
cím patøí ty, kterými
pøispìl do knihy mi-
lostných pøíbìhù, ji�
sepsali èlenové ko-
mické skupiny Actus
Tragicus. Polonsky
pro svazek vytvoøil
a ilustroval pøíbìh
Nápoj lásky, podaný
v grotesknì fantask-
ním stylu neuvìøitel-
ných vyprávìní baro-
na Prá�ila z jeho cesty
do Rusi. Mimo jiné
èteme: �Povím vám,
jakého ponauèení se
mi dostalo na ruské
stepi od dvou vlkù, ji� se jako zázrakem
zachránili pøed utonutím v ba�inì. Za-
kousnuv�i se navzájem do krkù, velkole-
pì se nad onen moèál vznesli. Na �t�astné
místo putují dodnes vesnièané, aby zde
slavili støíbrnou svatbu.� Ilustrace levitu-
jících vlkù pøipomíná barokní rytiny z 18.

století, tedy z doby, kdy pùvodní barono-
va dobrodru�ství vznikla.

Pro animované historické drama Le-
genda o zkáze re�iséra Gidiho Dara se vì-
noval nìkolik let trvajícímu detailnímu
studiu reálií období Druhého chrámu
a pøípravných nákresù. Spolu s Michae-
lem Faustem vytvoøili na 1500 obrazù,
pro nì� se inspirovali u starých renesanè-
ních mistrù, hollywoodských velkofilmù
a tváøí lidí, které znali. 

Pøiznanou inspiraci mají i nìkteré výje-
vy z grafického románu Deník Anny
Frankové: výstava srovnává obraz Edvar-
da Muncha Výkøik a zoufalé gesto hlavní
hrdinky. 

MICHA BAR-AM
Zatímco ilustrace Davida Polonského za-
ujmou i mlad�í náv�tìvníky, výstava foto-
grafií Michy Bar-Ama se zabývá tak citli-
vými tématy, �e na ni dìti do 14 let
nesmìjí. Micha Bar-Am patøí spolu s Da-
videm Rubingerem k otcùm zakladate-
lùm izraelské dokumentární fotografie.
Narodil se roku 1930 v Berlínì, o �est let
pozdìji uprchla jeho rodina pøed nacisty
do tehdej�í Palestiny a usadila se v Haifì.
Jako mladík vstoupil do Palmachu, bojo-
val ve válce o nezávislost, je jedním ze
zakladatelùm kibucu Malkija na severu
Izraele. Fotografuje od padesátých let �
tehdy se zúèastnil archeologických expe-
dic v Galileji a pozdìji v Judské pou�ti,
od roku 1957 pracoval jako dokumenta-

rista pro èasopis Bamahane, pro nìj� za-
chycoval formativní léta Izraele. Roku
1961 se stal jedním z tìch, kdo smìli doku-
mentovat proces s Adolfem Eichmannem,
roku 1967 mapoval události �estidenní vál-
ky a v roce 1973 válku jomkipurskou. Jeho
váleèné snímky se staly svìtoznámými
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ANIMACE, FOTOGRAFIE, OBJEKTY
O nìkolika výstavách v podzimním Tel Avivu

David Polonsky: Pøed bojem. Z filmu Legenda o zkáze.

D. P.: Levitující vlci a man�elé � oslavenci. Pøíbìh Nápoj lásky.
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a na jejich základì byl pozván, aby se stal
èlenem agentury Magnum Photos. V le-
tech 1968�1992 byl izraelským pøispìva-
telem listu The New York Times a roku
1977 jej øeditel Telavivského muzea umìní
po�ádal, aby v galerii zalo�il oddìlení fo-
tografie: bylo první svého druhu v zemi
a léta ho pak vedl. Jeho snímky jsou velmi
známé a mìl desítky výstav v Izraeli i za-
hranièí, pøedev�ím ve Spojených státech. 

Èím se souèasná výstava odli�uje? Je
pojata jako pøedstavení: v sále naleznete
sedm zastavení, ka�dé tvoøí velkoformá-
tová obrazovka, na ní� bì�í projekce Bar-
Amových snímkù. �Rozhýbal� je filmaø
Ran Tal, jeho� rozhovor s fotografem
a jeho man�elkou Ornou a synem tvoøí
komentáø k tomu, co diváci vidí. 

Snímky, vybrané z archivu èítajícího na
pùl milionu negativù, tak získávají dal�í di-
menzi � pohybem a doprovodným slovem
se z nich stávají jedineèné dokumentární-

mi filmy, svìdectví o minulých událostech
(spoleèenských i úplnì soukromých, na-
pøíklad porod prvního syna) sdìlovaná
z více perspektiv. Videotechnika a ko-
mentáø toti� nìkteré snímky, které jsou
samy o sobì pùsobivými výjevy, prohlou-

bí a také tøeba upozorní na detail, který
mù�e doplnit (èi posunout) jejich vý-
znam.

Napøíklad jeden z legendárních snímkù
zachycuje izraelské výsadkáøe, kteøí se bì-
hem �estidenní války, 7. èervna 1967, pro-
bojovali Starým Mìstem a� na Chrámo-
vou horu. Bar-Am zachytil skupinu vojákù
ve chvíli, kdy hledí vzhùru � s napìtím,
unavenou radostí, údivem i nervozitou. Na

co se dívají? Byl to
okam�ik, kdy na me-
�itì Skalní dóm, která
je postavena nad nej-
posvátnìj�ím místem
judaismu, na nìkolik
minut zavlála izrael-
ská vlajka. Vojáci sle-
dují upevòování vlaj-
ky � a vzápìtí její
odstranìní, které naøí-
dil ministr obrany
Mo�e Dajan, aby ne-
provokovali muslim-
ské cítìní. Bar-Amùv
suchý komentáø ke
snímku zní: �Tuhle

fotku nemám rád.� Nemá ji rád, proto�e
není pøíznivcem okázalého vlastenectví,
proto�e upevnìní a následné odstranìní iz-
raelské vlajky symbolizuje zásadní potí�e,
s nimi� se �idovský stát musí neustále po-
týkat. Výstava potrvá do 20. prosince 2022
a film, který na základì snímkù vznikl, se
jmenuje 50 let lásky, války a zemì.

PTAÈÍ PØEHLÍDKA
A nakonec: Pro oddech nabízí galerie mi-
lovníkùm ptactva zábavnou i pouènou

pøehlídku 400 ptaèích
postav, které vytvoøi-
la �ira Zelwer. Autor-
ka si z atlasu ptactva
v Izraeli vybrala 86
nejznámìj�ích druhù
a do nejmen�ích de-
tailù je ztvárnila
z vosku, tak�e ope-
øenci vypadají jako
�iví. Vosk je materiál
podléhající zkáze
v teple, voskoví ptáci
tedy upozoròují i na
køehkost �ivota na

stále teplej�í planetì. Není ale tøeba øíkat,
�e expozice je hlavnì místem, kde si ná-
v�tìvníci testují své ornitologické znalosti
a trumfují se, kdo pozná víc druhù. Mo-
hou tak èinit a� do 15. bøezna 2023. 

ALICE MARXOVÁ

BALÍÈEK POSLAL
SNAD KA�DÝ

(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Tøeba Heinz Prossnitz v Praze nebo
man�elé Pelsovi v Dánsku. Je zajímavé,
�e to brali jako naprostou samozøejmost.

V brzké dobì by mìla vyjít v naklada-
telství Academia edice dopisù Marie Ba-
derové, které za války posílala svému zná-
mému do Solunì. K vydání jsem je
pøipravil spolu s její vnuèkou Kate Otte-
vangerovou. Marie v jednom dopise pí�e,
�e vídeò�tí �idé zaèali být deportováni do
Polska. Kdy� se to dozvìdìla, tak jim za-
èala sama od sebe posílat balíèky. To byla
její okam�itá reakce. Marie �ila v Praze
a ji� v té dobì mìla velmi omezený pøí-
stup k potravinám. Pøesto ani na chvíli ne-
váhala a ze solidarity chtìla podpoøit jiné,
kteøí byli vyhnáni do polských ghett. Ten-
to pocit solidarity � i kdy� si jsem vìdom
toho, �e nemù�eme generalizovat a situaci
si idealizovat � mì docela pøekvapil.

�ijete ji� nìkolik let v Austrálii. Jak se
vám tam pracuje a na�el jste si tam ba-
datelské téma v rámci svého oboru? 
Jsem zde ji� deset let, tak jsem si poma-
lu na �ivot a práci na australské univer-
zitì zvykl. Práce je asi podobná jako na
jiných západních univerzitách. Badatel-
sky se mi podaøilo uchytit a pøesmìro-
vat výzkum na témata, která lze i takto
na dálku zkoumat. V poslední dobì tøe-
ba pracujeme na výzkumu reakcí na ho-
lokaust v Austrálii a zamìøujeme se na
rodinné kontakty mezi uprchlíky, kteøí
sem pøi�li pøed válkou, ale jejich� blízcí
pøíbuzní za války zùstali v Evropì a èas-
to zahynuli. Jde o to ukázat, �e se udá-
losti holokaustu dotkly i Austrálie. 

A jak k vám doléhají události ze zá-
moøí: nyní válka na Ukrajinì?
Austrálie je od tìchto událostí geograficky
dost vzdálená a má i své specifické starosti
s vývojem v Asii a v Pacifiku � zejména
s roz�iøováním èínského politického a eko-
nomického vlivu, který se zde hodnì øe�í.
Vztahy s Èínou nejsou zrovna nejlep�í. Ale
i tak zde situace na Ukrajinì ovlivòuje �ivot
lidí. Australská vláda opakovanì podpoøila
ukrajinskou vládu a poslala vojenskou a hu-
manitární podporu. Pøijala i uprchlíky. Po-
dobnì jako v Evropì i zde jsou citelné do-
pady na ekonomickou situaci, i kdy� urèitì
ne tak dramatické jako v ÈR a dal�ích ze-
mích.                                     ALICE MARXOVÁ

Co si dnes myslíte o téhle fotografii? Z projekce snímkù Michy Bar-Ama.

Opeøenci v galerii: Holubi, supi, èápi, pelikáni, volavky, papou�ci a spol.
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Pøed osmdesáti lety, 19. listopadu
1942, byl v drohobyèském ghettu zabit
talentovaný polsko-�idovský spisova-
tel a malíø Bruno Schulz. Letos si pøi-
pomínáme také 130. výroèí narození
tohoto umìlce, který patøí k nejorigi-
nálnìj�ím autorùm nejen meziváleèné-
ho dvacetiletí, je� v polské literatuøe
zrodilo celou øadu vynikajících
tvùrcù, ale bezesporu i celého 20.
století. Jeho dílo nepøestává fasci-
novat dal�í a dal�í vykladaèe. 

OTCOVA AUTORITA
Narodil se 12. èervence 1892
v �idovské rodinì v nevelkém
halièském mìstì Drohobyè, teh-
dy le�ícím na území té èásti nì-
kdej�ího polského státu, kterou
na konci 18. století zabralo Ra-
kousko. Na drohobyèském gym-
náziu vyuèoval výtvarnou vý-
chovu a ruèní práce. I proto
zùstávaly jeho literární pokusy
dlouho v �uplíku. Díky doporu-
èení tehdy ji� zku�ené spisova-
telky Zofie Na³kowské nakonec
mohly Schulzovy povídky vyjít
i v kni�ní podobì. Autor nejprve
v roce 1934 vydal soubor Skoøi-
cové krámy, o tøi roky pozdìji se
pak ètenáøi doèkali souboru na-
zvaného Sanatorium na vìènosti. Zá-
jemce o Schulzùv literární svìt lze od-
kázat i na bohatý, byt� jen zèásti
dochovaný soubor korespondence Kni-
ha dopisù, který nedávno vy�el i v èes-
kém pøekladu Hanele Palkové. Více
textù u� Schulz kni�nì vydat nestihl �
nepøe�il druhou svìtovou válku, 19.
listopadu 1942 ho v Drohobyèi zastøe-
lilo gestapo.

Aè se Bruno Schulz narodil v �i-
dovské rodinì, ze vzpomínek Schul-
zových známých a kolegù, které shro-
má�dil Jerzy Ficowski, mimo jiné
autor doprovodné studie ke zmínìné
korespondenci, víme, �e Schulzova
rodina se nábo�enského �ivota droho-
byèské �idovské komunity aktivnì ne-
úèastnila. Na poèátku roku 1936
Schulz dokonce z osobních dùvodù
vystoupil ze �idovské nábo�enské
obce. Literární texty jsou v�ak dùka-

zem, �e alespoò základní povìdomí
o �idovské kultuøe i religiozitì autor
Skoøicových krámù mìl, aèkoli je jeho
dílo jinak nezvykle synkretické a vstøe-
bává inspirace vyrùstající z nejrùznìj-
�ích tradic. �idovská tematika tedy
pøedstavuje v Schulzových fantaskních,
nìkdy a� surreálnì ladìných prózách

èást �ir�ího komplexu motivù vztahu-
jících se k nejrùznìj�ím tradicím kul-
turním, religiózním i mytologickým,
a v tomto kontextu je také tøeba ji èíst.

Dùle�itou postavou ve svìtì dìtské-
ho hrdiny Skoøicových krámù je otec
Jakub, �idovský kupec obchodující se
støi�ním zbo�ím. Pro svého syna je Ja-
kub autoritou, sdílejí spolu svìt plný
bohaté imaginace, zatímco matka jako
by zùstávala mimo hranice jejich
fantaskního svìta, jako by reprezento-
vala svìt pragmatické �edi a nepocho-
pení pro man�elovy a synovy eskapády.
Úcta k pøedkùm, a pøedev�ím k otci je
jedním ze základních kamenù tradièní
�idovské spoleènosti. I Schulzovy pró-
zy prozrazují fascinaci patriarchálním
�idovským svìtem, co� v�ak nezname-
ná, �e v nich nenajdeme i nejrùznìj�í
groteskní pøetvoøení tradièní úcty
k otci a role, jakou v rámci rodiny plní

(nebo by dle �idovské tradice plnit
mìl). V�dyt� otcovy snahy mnohdy
vyznívají komicky, jak postupnì pro-
padá du�evní chorobì, stává se pro
okolí (ale nikoli pro syna!) smì�ným
podivínem nasazujícím ptaèí vejce
a zahanbenì prchajícím pøed prachov-
kou slu�ebné Adély.

KNIHA, 
SYMBOL DOKONALOSTI
Pro Schulzovy texty je klíèová pøede-

v�ím metafora svìta jako textu,
respektive knihy. Hrdinové Sko-
øicových krámù neustále ètou
a lu�tí svìt kolem sebe. Skuteè-
nost vnímají jako za�ifrovaný
komunikát, svìt pøipomíná vel-
kou Knihu a �ití se stává popiso-
váním bílých listù papíru. Podzim
z povídky Druhý podzim je pøipo-
dobnìn k obrovské knihovnì
shroma�ïující �jalovou moudrost
365 dnù sluneèního roku� a jeden
jarní den k �ibalovi knihovníkovi
ochutnávajícímu, dokonce ponì-
kud lehková�nì, �ze zavaøenin
v�ech vìkù a kultur�. Krokodýlí
ulice, symbol moderního svìta
a konzumu, je líèena jako svìt
brakového ètiva a reklamních
prospektù, kde se mezi inzeráty
�parazitnì zahnízdily podezøelé
anonce, drá�divé poznámky
a pochybné ilustrace�. Povídka
Noc velké sezony pøirovnává ti-

tulní noc, v ní� se obchod otce hlavní-
ho dìtského hrdiny fantasknì promì-
òuje v dávný Kanaán, k fale�nému
tøináctému mìsíci, k apokryfu. 

Ústøedním bodem Schulzova literární-
ho svìta je pak bezesporu Kniha (tajem-
ný �Autentik�), symbol nedosa�itelné
dokonalosti, jakási obdoba �idovské
Tóry jako nejvy��í autority. Stejnì jako
v jiných pøípadech se i u tìchto Schulzo-
vých motivù neustále proplétají odkazy
na témìø posvátnou váhu textu a psané-
ho slova s groteskními obrazy fale�ných
èi pøízemních nápodob. �Autentik� tak
Schulzovi hrdinové, napøíklad v povídce
nazvané pøímo Kniha, nalézají ve zbyt-
cích starého obrázkového katalogu pl-
ného absurdních reklam, do nìho� se
balí svaèiny. Pøedmìtem fascinace se
tak v na�em nedokonalém svìtì stává
útr�ek, fragment, zmrzaèený zbytek pù-
vodní dokonalosti. Úkolem nicménì zù-

ÈEKÁNÍ NA MESIÁ�E
Bruno Schulz a dìdictví �idovské tradice
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stává pokusit se nalézt stopy posvátna ve
zbytku, ve zlomku, v laciném útr�ku. 

Na �idovskou tradici mù�e v pøípa-
dì Schulze odkazovat i motiv �sekun-
dárního stvoøení�, tedy rádoby bo�-
ského konání, které v�ak v sobì nese
i jistý prvek rivalizace s Bohem. Otec
ze série povídek o manekýnech spe-
kuluje a fantazíruje o vlastním tvoøení
po bo�ském vzoru, o formování pa-
sivní hmoty, av�ak je-li sám �stvoøi-
tel� nedokonalý, mohou pod jeho ru-
kama vzniknout jen bytosti neúplné,

omezené a nedokonalé, zkrátka zmr-
zaèené. �Na�e stvoøení nebudou hrdi-
ny mnohosvazkových románù. Jejich
role budou krátké a lapidární a jejich
charaktery � bez dal�ích plánù. Èasto
pro jediné gesto, pro jediné slovo vez-
meme na sebe námahu povolat je na
tu jedinou chvíli do �ivota. Pøiznává-
me otevøenì: nebudeme klást dùraz na
trvalost ani solidnost provedení, na�e
výtvory budou jakoby provizorní,
k jednorázovému pou�ití�� Schulzo-
vi hrdinové si mnohdy libují v laciné
a nedokonalé nápodobì Bo�ího aktu
stvoøení, jen� tak zároveò podléhá
groteskní deformaci.

UMÌLÉ STVOØENÍ 
A MESIÁ�SKÉ OBRAZY
Podobné úvahy lze dovést a� k jinému
originálnímu obrazu stvoøení, tento-

krát u� nejen èistì teoretickému �
k o�ivení golema. Otec v povídkách
o manekýnech o takovém stvoøení
spekuluje, zatímco kupøíkladu hrdina
novely Jaro se skuteènì pokou�í o�ivit
voskové figuríny z panoptika, aby je
vyu�il pro své vlastní plány. Obraz
umìlého stvoøení je pøitom u Schulze
mnohem bli��í star�ím �idovským
mystickým pøedstavám o jazykovém
stvoøení svìta skrze akt pojmenování
(v kabale býval golem �o�ivován�
kombinací písmen hebrejské abecedy),

respektive stvoøení golema jako jisté-
ho magického úkonu, ne� pozdìj�ím
modifikovaným legendám o umìlé by-
tosti jako�to sluhovi èlovìka, respekti-
ve hrozbì, jakou takové stvoøení pro
èlovìka pøedstavuje. V pøípadì Skoøi-
cových krámù to souvisí i s obecnìj-
�ím motivem metamorfózy, neustálé
promìny, nestálosti forem. Ka�dá for-
ma se ve svìtì Bruna Schulze mù�e
znovu rozpadnout, promìnit v jinou �
a taková �vra�da�, jak autor pí�e, není
høíchem, nebot� znovu umo�òuje po-
vstat èemusi novému. Obìtí takového
øetìzce metamorfóz se posléze stane
i sám otec dìtského hrdiny a vypravì-
èe v jedné osobì, který se v závìreèné
povídce souboru Sanatorium na vìè-
nosti postupnì promìòuje v øadu fo-
rem, aby nakonec jako uvaøený krab
potupnì zanechal jednu ze svých kon-

èetin v míse ztuhlé rajské omáèky
a aspiku. 

Doplòme je�tì, �e �idovské koøeny
mohou mít u Schulze i jeho mesiá�ské
obrazy. Mesiá� by mìl svìtu vrátit jeho
pùvodní, dokonalou podobu, mìl by
svìt vykoupit a zavr�it tak tikkun, pro-
ces nápravy svìta známý z kabaly. Na
Mesiá�e v�ak Schulzovi hrdinové jen
marnì èekají. V povídce Geniální epo-
cha evokuje klidný jarní den plný tiché-
ho oèekávání následující obrazy: �V ta-
kový den pøichází Mesiá� a� na bøeh
obzoru a hledí odtud na zemi. A kdy� ji
tak vidí bílou, tichou, s jejími blankyty
a zamy�lením, mù�e se stát, �e pøehléd-
ne hranici, modravá pásma oblak se mu
podlo�í pod nohy jako pøechod a sám
nevìda, co èiní, sestoupí na zem.
A zemì si ve svém zadumání ani nepo-
v�imne toho, který sestoupil na její ces-
ty.� V �idovské religiózní tradici, ze-
jména té ovlivnìné tzv. luriánskou
kabalou, má pøíchod Mesiá�e svá speci-
fika. Ten toti� není chápán jako výji-
meèný jedinec, který svìtu pøinese spá-
su � Mesiá� proces nápravy svìta pouze
zavr�í, bude v podstatì anonymním, ne-
nápadným jedincem. To èlovìk má
v rukou moc napravit svìt. Schulzovi
hrdinové jako by se o to pokou�eli, ale
neuspìjí; svìt dál setrvává v høíchu. 

MICHALA BENE�OVÁ

(Text vychází z monografie autorky
Ve svìtle kabaly. �idovská mystika
v polské literatuøe meziváleèného ob-
dobí, 2017. Citáty z èeského vydání
Schulzových povídek Skoøicové krá-
my z roku 1968 pøelo�ili Hana Jecho-
vá, Erich Sojka a Otakar Barto�.) 

*   *   *
VEÈER BRUNA SCHULZE
Srdeènì zveme na Veèer Bruna Schul-
ze, který se koná 23. listopadu od
18.00 v kavárnì a knihkupectví Bo�-
ská Lahvice (Bílkova 122/6, Praha 1).
Knihu dopisù pøedstaví její pøeklada-
telka, judaistka a polonistka Hanele
Palková a redaktor Jan Jeni�ta. Sou-
èástí veèera bude komorní koncert
klezmer hudby v podání akordeonist-
ky Ane�ky Gebauerové a houslisty Ji-
øího Macháèka, �éfredaktora naklada-
telství Protimluv a vydavatele knihy.
Veèer Bruna Schulze se koná ve spo-
lupráci Polského institutu v Praze
a �idovského muzea v Praze.

Bruno Schulz: Vlastní portrét, 1920-1922.
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V èase písania tohto textu sme pri spo-
loènom obede s priate¾mi Petrom Sal-
nerom a Egonom Gálom hovorili aj
o �procese�. Obed bol chutný, atmo-
sféra príjemná, rozi�li sme sa v skvelej
nálade. Cestou domov som stretol
v trolejbuse poslanca, vzdelaného
a kultivovaného pána. Spýtal sa, èo
robím, a reè sa zvrtla na proces. Pán
poslanec (ktorého si vá�im) povedal,
�e Slánskeho a spol. ¾utuje v rovnakej
miere ako Ernsta Röhma a �e Slánsky
a jeho spoloèníci mali podiel na justiè-
nej vra�de Milady Horákovej a to im
nevie odpustit�. Ale téma ho nato¾ko vy-
toèila, �e nestihol vystúpit� a previezol
sa o zastávku ïalej.

Tento prológ pí�em v nádeji, �e tí,
ktorí sa zamyslia nad procesom so
Slánskym a jeho spoloèníkmi, sa ne-
prevezú o zástavku ïalej.

V dòoch 20.�27. novembra 1952, teda
pred 70 rokmi, sa konal �proces s ve-
dením proti�tátneho sprisahaneckého
centra na èele s Rudolfom Slánskym�.
Patril do radu podobných, umelo zin-

scenovaných procesov, ktoré na prelo-
me �tyridsiatych a pät�desiatych rokov
20. storoèia prebiehali v komunizmom
postihnutých európskych krajinách.
Re�isérom a organizátorom týchto pro-
cesov bol Kreme¾, za technickú realizá-
ciu zodpovedala (v Èeskoslovensku)
komunistická �tátna bezpeènost� riade-
ná sovietskymi poradcami. 

V povojnovom období sa procesy
stali jednou z metód, ktorou si Soviet-

sky zväz a jeho vodca Josif Stalin za-
bezpeèovali vazalskú podriadenost�

svojich východoeurópskych satelitov.
Boli aj súèast�ou t�a�enia medzinárod-
ného komunizmu proti Juhoslávii
a Josipovi Broz Titovi, ktorého �zloèi-
nom� bolo odmietnutie poslu�nosti
proti príkazom Moskvy. Stálym ry-
som procesov bolo prejavenie nená-
visti voèi Západu, predov�etkým voèi
Spojeným �tátom. 

Zo �ir�ieho poh¾adu proces súvisel
so zmenenou paradigmou vzt�ahov So-
vietskeho zväzu k �tátu Izrael, ktorý
Sovieti po jeho vzniku (14. mája
1948) podporovali. V priebehu roku
1949 sa situácia zmenila a v Soviet-
skom zväze od�tartovala intenzívna
antisemitská kampaò. Verejne známe
�idovské postavy sa v niektorých prí-
padoch stali obet�ami justièných alebo
iných vrá�d. Izrael u� nebol v oèiach
sovietskej vrchnosti pova�ovaný za
spojenca, ale stáva sa (popri Spoje-
ných �tátoch) stelesnením nepriate¾a.
To v�etko sa podpísalo pod atmosféru
procesu so Slánskym a jeho spoloè-
níkmi a s tým súvisí najvýraznej�í rys
procesu � jeho antisemitizmus.

�IDOVSKÝ PÔVOD
Prejavoval sa od výberu ob�alova-
ných a� po závereèné prejavy proku-
rátora a sudcov. Od zaèiatku procesu
sa zdôrazòoval �idovský pôvod ob�a-
lovaných, ich výchova v �idovských

rodinách. V ob�alobnom spise sa opa-
kovane objavovala formulácia ��idov-
ského pôvodu� (pôvodne mala byt�
pou�itá drsnej�ia formulácia ��id�,
Gottwald to zmenil). E�te èastej�ie,
ako termín ��id�, ��idovský� sa vy-
skytoval termín �sionistický�: �sionis-
tické zloèiny�, �banda sionistov�,
�agent sionizmu a gestapa� a podobné
termíny. Samotná ob�aloba má v tla-
èou vydanej súdnej zápisnici z proce-
su rozsah 41 strán a termín �sionista�
(�sionistický�) a ��id� (��idovský�)
je v nej spomenutý minimálne 42krát.
S rovnakou frekvenciou sa vyskytuje
aj v takmer pät�stostranovom zvy�ku
súdnej zápisnice. Signifikantné je aj
to, �e v zápisnici sú k menám ob�alo-
vaných alebo svedkov pripájané v zá-
tvorke aj ich pôvodné, ��idovsky�
znejúce mená, napr. André Simone
(Otto Katz), Landa (Landau), Lomský
(Lieben) atï. 

Celkove figurovalo v procese 14
ob�alovaných, z nich bolo pod¾a ob-
�aloby 11 �idov (Rudolf Slánsky,
Bedøich Geminder, Ludvík Frejka,
Bedøich Reicin, Arthur London,
Vavro Hajdu, Eugen Löbl, Rudolf
Margolius, Otto Fischl, Otto Schling
a André Simone), dvaja Èesi (Josef

Frank a Karel �váb) a jeden Slovák
(Vladimír Clementis). O tom, kto
bude súdený, sa rozhodovalo
v Moskve, Stalin sa osobne ve¾mi
zaujímal o proces a opakovane sa
do�adoval informácií o priebehu vy-
�etrovania. 

JEDENÁS ¡T POPRAVENÝCH
Pred 70 rokmi sa konal proces so Slánskym a spol.

Klement Gottwald pøi rozhlasovém projevu.

Rudolf Slánský patøil k nejmocnìj�ím mu�ùm KSÈ. 
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Vy�etrovanie a vypoèúvanie ob�alo-
vaných bolo v celom rozsahu absur-
ditou. Obvinení sa museli priznat�
k èinom, ktoré nemali ani minimálnu
súvislost� s realitou a miestami si vzá-
jomne protireèili. Po�iadavky na
�priznania� sa v priebehu vy�etrova-
nia menili. Ich finálnu
podobu sa museli ob-
vinení nauèit� naspa-
mät� pod¾a písomnej
predlohy tak, ako sa
herci uèia divadelné
role. Vy�etrovatelia
ich prísne skú�ali
a v prípade, keï sa
ob�alovaní dopustili
pri skú�ke chyby
v prednese �prizna-
nia�, aj trestali. Pro-
ces je teda právom
oznaèovaný ako diva-
delný monsterproces
a stojí za zmienku, �e mal (rovnako
ako divadlo) aj svoju generálku.

Po�adované �priznanie� ob�alova-
ných sa vynucovalo kombináciou fy-
zického a psychického muèenia bez
akýchko¾vek obmedzení, ktoré si ¾ud-
stvo v priebehu humanizácie justièné-
ho systému od stredoveku a� do 19.
storoèia stanovilo. 

NAJVÄÈ�Í ZO V�ETKÝCH
Proces so Slánskym a jeho spoloèník-
mi má viacero smutných prvenstiev.
Bol najväè�ím zo v�etkých podob-

ných procesov konaných vo východ-
nej Európe (s výnimkou Sovietskeho
zväzu) a bol tie� najväè�ím procesom
v dejinách Èeskoslovenska. Medziná-
rodnú verejnost� �okoval aj brutalitou
rozsudkov, zo 14 obvinených bolo 11
odsúdených k trestu smrti a zvy�ní
traja dostali trest do�ivotného väzenia
(Artur London, Eugen Löbl a Vavro
Hajdu). �iadost� odsúdených o milost�
adresovaná prezidentovi Gottwaldovi

bola zamietnutá napriek tomu, �e
Slánsky bol desiatky rokov najbli��ím
spolupracovníkom Gottwalda a väè�i-
nu z odsúdených prezident dobre po-
znal. 

Proces mô�eme pre absurditu �alo-
by, spôsob vy�etrovania, muèením vy-

nútené priznania a brutalitu rozsudkov
prirovnat� k inkvizièným procesom
stredoveku. 

Na zdecimovanú �idovskú komuni-
tu zapôsobil tento proces (silne pokry-
tý médiami vrátane priameho rozhla-
sového prenosu) výraznej�ie ako na
majoritnú spoloènost�. Ka�dý súdny
èlovek musel vidiet� výrazne antise-
mitské èrty procesu. Majoritná verej-
nost� reagovala pod vplyvom masívnej
propagandy proti�idovskými prejavmi
a zo strany �tátnej moci do�lo na zá-
klade rôznych vykon�truovaných ob-
vinení k poèetným perzekúciam �i-
dovských obyvate¾ov Èeskoslovenska
(zatýkanie, výpovede zo zamestnania
a pod.). Nie je v�ak známe, �e by
úradne deklarovaným dôvodom za-
tknutia bol �idovský pôvod. K dôsled-
kom procesu patrí zmena postoja
mnohých �idovských obèanov Èesko-
slovenska voèi �tátnej moci a vládnu-
cej komunistickej strane. 

PO PROCESE
Oficiálny poh¾ad na proces so Slán-
skym a spol. sa zaèal menit� nieko¾ko
rokov po jeho skonèení a stal sa indi-
kátorom aktuálnej politickej situácie.
Z troch ob�alovaných, ktorým sa po-
darilo pre�it�, sedeli dvaja (Vavro Ha-
jdu a Artur London) v komunistických
�alároch do r. 1956, tretí (Eugen Löbl,
zatknutý u� r. 1949) a� do roku 1960.

Popraveného R. Slánskeho a jeho spo-
loèníkov rehabilitoval súd v roku
1963. Komunistická strana (KSÈ) po
mnohých výhradách, relativizovaní
a z¾ahèovaní zloèinov komunistickej
�tátnej moci, po neustále sa menia-
cich, ale zároveò protireèivých formu-

láciách, po snahách
zamlèat� pravdu, na-
pokon pod tlakom
faktov uznala proces
so Slánskym za nezá-
konný a vykon�truo-
vaný a� v reformnom
roku 1968. Po okupá-
cii Èeskoslovenska
Sovietskou armádou
a následnej �normali-
zácii� sa èiastoène
vrátila k predchádzaj-
úcej rétorike. Celkom
otvorene sa o procese
a s ním spojených

okolnostiach zaèalo hovorit� a� po
roku 1989. Na Slovensku ostáva táto
téma na okraji záujmu historikov. 

SÚÈASNÝ POH¼AD
Dnes vládne zhoda v tom, �e proces
bol v hrubom rozpore s elementárnym
poòatím práva a spravodlivosti, bol
zinscenovaný a vynesené rozsudky
predstavujú zneu�itie justície. V prí-
pade hrdelných rozsudkov sú justiè-
nými vra�dami. Napriek jednotnému
poh¾adu na proces ako zinscenované

divadlo a hrubé zneu�itie justície sú
postoje k jednotlivým ob�alovaným
znaène diferencované, èo platí ob-
zvlá�t� na Slovensku. Busta jediného
�árijského� Slováka v tomto procese �
Dr. Vladimíra Clementisa � bola sláv-
nostne odhalená v priestore minister-
stva zahranièia pred 15 rokmi. Parla-
mentnú rozpravu, ktorá sa viedla

Prokurátor Josef Urválek �ádá nejvy��í tresty.

Rudolf Slánský v soudní síni.

Na tribunì v roce 1948: M.  �vermová, gen, taj. KSÈ R. Slánský, K. Gottwald, A. Zápotocký a V. Nosek.
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v súvislosti s uznaním jeho zásluh,
prirovnali komentátori k politickému
obchodu. ¼avicoví sympatizanti ko-
munistického re�imu vzdali hold za-
kladate¾ovi HS¼S Andrejovi Hlinko-
vi, zaèo sympatizanti slovenského
¾udáctva uznali zásluhy komunistu
Vladimíra Clementisa. Obidvaja me-
novaní sa musia �otáèat� v hrobe�,
preto�e predstavovali protipóly nie-
kdaj�ieho politického spektra. Dnes je
v�ak podstatné, �e obidvaja boli �dobrí
Slováci� (nech u� pod tým rozumieme
èoko¾vek). Pamiatku Dr. Clementisa
si slovenská spoloè-
nost� zachováva, sú po
òom pomenované uli-
ce, námestia, parky.
O ïal�ích odsúde-
ných, ktorí majú rov-
nako ako Clementis
korene na Slovensku
(Vavro Hajdu, Eugen
Löbl, prípadne aj Os-
kar Langer), sa na Slo-
vensku nehovorí, ve-
rejnost� ich nepozná
a historici im nevenujú
pozornost�. Zvlá�tna je
aj skutoènost�, �e proti adorovaniu ko-
munistických politikov, ktorých busty
alebo iné artefakty pre�ili rok 1989
(prípadne ich in�talovali neskôr, ako
bustu Vasila Bi¾aka v Krajnej Bystrej),
sa neraz protestovalo, ale neobjavil sa
ani náznak protestu proti adorácii
V. Clementisa (výnimkou je èlánok
Franti�ka Miklo�ka v Denníku N z 31.
mája 2022). Ostatní obvinení, vrátane
tých zo Slovenska, sú prehliadaní, za-
budnutí a pre historikov problematic-
kí. Mô�eme diskutovat�, èi jediným
rozdielom medzi presvedèeným ko-
munistom Dr. Clementisom a ostatný-
mi obvinenými je jeho ne�idovský
pôvod (práve to obvinení nepova�ovali
za dôle�ité), alebo pri adorácii Clemen-
tisa zohral svoju rolu jeho absolútny
trest. Zdá sa, �e slovenská spoloènost�
chápe Clementisa ako �ná�ho èloveka�,
navy�e nespravodlivo popraveného, èo
nepocit�uje smerom k �neárijcom�
E. Löblovi a V. Hajdu. 

Pro¾udácky orientovaná historiogra-
fia na Slovensku (napr. Ústav pamäti
národa, Matica slovenská, cirkevní his-
torici) venuje svoju pozornost� mno�-
stvu procesov (vrátane zinscenova-

ných), v ktorých boli obvinení a súde-
ní niekdaj�í exponenti slovenského fa-
�istického �tátu èi predstavitelia kato-
líckej cirkvi, ale vyhýba sa analýze
najväè�ieho monsterprocesu èeskoslo-
venských dejín. 

ZÁVER
Hlb�í poh¾ad na Slánskeho proces
vrátane jeho pozadia je snáï najvý-
raznej�ou uká�kou obludnosti ko-
munistického systému v Èeskoslo-
vensku. Spoloènost� sa s ním nikdy
nevyrovnala a aj dne�ná históriografia

má problém s jeho hodnotením. Signi-
fikantná je snaha zabudnút� na proces
a nepripomínat� si jeho obete, prípad-
ne ich transformovat� do inej polohy.
Prípad �transformácie do inej polohy�
demon�truje vy��ie spomenutý V. Cle-
mentis, ktorý je dnes vnímaný ako
Slovák a národniar a nie ako komunis-
tický politik, èo nepochybne bol. 

Obete procesu (vrátane troch pre-
�iv�ích) je t�a�ké zaradit� do �ablóny.
Boli obet�ami, alebo spolutvorcami
komunistického teroru? Historiografia
spred roku 1989 sa v�dy sna�ila spojit�
tieto dve charakteristiky. Pod¾a nej
boli 14 odsúdení v procese �obet�ami
nezákonnosti�, ale zároveò strojcami
komunistického teroru. Hovorilo sa,
�e ich zomleli mlyny, ktoré pomáhali
roztoèit�. 

Je nieko¾ko dôvodov na odmietnu-
tie tohto názoru. V prvom rade je to
skutoènost�, �e �sprisahanecké cent-
rum� predstavovalo vo vzt�ahu ku ko-
munizmu ve¾mi heterogénnu skupinu.
Do �centra� patrili viacerí komunis-
tickí funkcionári, ktorí mali nesporne
vysokú mieru spoluzodpovednosti za
zavádzanie komunistického teroru do

povojnového Èeskoslovenska. Bolo
by správne postavit� ich pred súd a sú-
dit� za zloèiny, ktoré spáchali. Ale zin-
scenovaný proces nie je a nemô�e byt�
náhradou za súdnu spravodlivost�. 

Na druhej strane medzi ob�alovaný-
mi boli aj ¾udia, ktorých by sme s pre-
do�lou skupinou nemali stoto�òovat�.
Viacerí z ob�alovaných boli odborníci
(ekonómovia, národohospodári, práv-
nici � �pecialisti vo sfére medzinárod-
ného obchodu). Vstup do komunistic-
kej strany im vzh¾adom na ich �ivotné
skúsenosti a dobové okolnosti mô�e-

me dnes len t�a�ko vy-
èítat�. Medzi èlenov
�sprísahaneckého
centra� ich zaradili
preto, �e uprednostòo-
vali hospodárske zá-
ujmy Èeskoslovenska
pred záujmami Sovi-
etskeho zväzu. Teda
robili presne to, èo
bolo ich úradnou po-
vinnost�ou. Na podo-
prenie predo�lých viet
zacitujem z hesla
�Margolius� v èeskej

Wikipédii: 
�Skupina okolo Slánskeho sa skla-

dala z celej rady osobností. Na jednej
strane bol Slánsky, patriaci k tým, kto-
rí do Èeskoslovenska zaviedli stalinis-
tický re�im. Uprostred bol Vladimír
Clementis, komunista a jeden zo za-
k¾adate¾ov februárového prevratu. Na
rozdiel od Slánskeho nestratil súdnost�
a odvá�il se kritizovat� pakt Stalina
s Hitlerom. Na opaènom konci �kály
bol Rudolf Margolius.�

Slánskeho proces je súèast� èesko-
slovenskej histórie. Zasluhuje si ob-
jektívny poh¾ad, bez zjednodu�eného
obrazu sveta a bez spájania role obetí
s rolami páchate¾ov. Platí to aj v prí-
pade, keï objektívny poh¾ad predsta-
vuje �chodenie po tenkom ¾ade�.
Spravodlivost� sa nedá dosiahnút� re-
lativizovaním jedných zloèinov ich
porovnávaním s inými zloèinmi. Slán-
skeho proces mô�eme chápat� ako in-
karnáciu politických dejín komuniz-
mu v Èeskoslovensku. 

Rád by som veril, �e nikdy v budúc-
nosti nebude spoloènost� konfrontova-
ná s nieèím podobným. 

JARO FRANEK

Vynesení rozsudku: jedenáct trestù smrti a tøi do�ivotí. (Pou�ité fotografie archiv.)



V dubnovém èísle Rch (4/2022) se
mohli ètenáøi seznámit s �ivotem

a osudem Heleny �molkové, hostin-
ské, obchodnice a vyhlá�ené kuchaøky
z Dobré Vody Lipnické na Vysoèi-
nì. �idovská kelnerka
�Krásná Helena�, jak ji
místní, nìkteøí ironicky,
vìt�inou v�ak se sympa-
tiemi pøezdívali, sdílela
se svými sousedy a hos-
ty z okolí nelehký, ale
v mnohém i zajímavý
a dobrý �ivot na vsi
mezi dvìma svìtovými
válkami, a se svými
souvìrci potom proná-
sledování, transporty
a lágry. Jejího syna
Adolfa, kterého s láskou
titulovala �ná� pan Frit-
zi�, zavra�dili nacisté na
samém konci války v Osvìtimi. Ona
sama se z Terezína vrátila, po nìjaké
dobì znovu otevøela hostinec a vaøila
a �enkovala pro své hosty, mezi který-

mi u� definitivnì chybìli místní �idé,
a� do roku 1966. Krátce nato, v roce
1967, zemøela a byla pochována na �i-
dovském høbitovì ve Svìtlé nad Sáza-
vou.

RODINÌ �MOLKOVÝCH
Nezávislý podmelechovský spolek,
o jeho� záslu�né èinnosti jsme u� re-
ferovali (Rch 7/2022), si ve své snaze
zabránit zapomínání, lhostejnosti, blb-
ství, ignoranci a nièení duchovních
evropských hodnot mù�e pøipsat ce-
lou øadu dílèích, ale dùle�itých vý-
sledkù. Mezi nì nejnovìji patøí slav-
nostní odhalení Kamene zmizelých
a umístìní pamìtní tabulky, vìnované
�idovské rodinì �molkových, které se
uskuteènilo 28. øíjna 2022 na návsi
v Dobré Vodì Lipnické u bývalého
hostince. 

Pøi�lo hodnì lidí, èlenù spolku i pøíz-
nivcù a také zástupci obce Dolní Mìsto,

ke které dnes Dobrá Voda patøí. Milo�
Dole�al mìl hezkou øeè o �ivotì a osu-
du man�elù �molkových i jejich syna
Adolfa, zahrála klezmerová juniorská
kapela Mechaje z Ledèe, pøedseda
spolku Jan Kárník se zástupcem F�O
odhalili Kámen zmizelých pøed býva-
lým hostincem a pamìtní tabulku na
nìm a byla pronesena modlitba za du�e
zesnulých a zavra�dìných. Den byl
krásný, sluneèný a podzimnì zbarvený.
Úèastníci se pak odebrali k nedalekému
pomníku obìtí obou svìtových válek
a v den svátku vzniku Èeskoslovenské
republiky pøed sto ètyømi léty vzpo-
mnìli na ty, kdo v nich zahynuli.

TAM V ZATÁÈCE
Tøetí a poslední èást programu se ode-
hrála v Rejèkovì, kam vede z Dobré

Vody do kopce z kopce silnièka a kam
je to, jak se na kamenité Vysoèinì na-
bízí, co by kamenem dohodil. Tam
v hostinci Kulturní dùm pøedstavil
nejnovìj�í publikaci spolku s názvem
Tam, v zatáèce, potká� útulnou hospo-

du a podtitulem Dobrá Voda Lipnická,
Helena �molková a pøíbìh její rodiny
její autor, básník spisovatel a také no-

vináø Milo� Dole�al.
Kní�eèka, krásnì vypra-
vená dal�ím èlenem
spolku Lubo�em Drti-
nou, obsahuje vedle
øady pùvodních i histo-
rických fotografií, kre-
seb a reprodukcí i po-
vídku Zdeòka Matìje
Kudìje Krásná Helena.
Tu, po urèité polemice
s Kudìjem co do fyzic-
ké podoby paní �mol-
kové z pléna, pøednesl
s velkým úspìchem he-
rec Hanu� Bor. 

Dále následovala bram-
borová polévka, párky, sekaná, pivo,
koøalky a dal�í speciality, pro které je

Vysoèina populární i daleko za hrani-
cemi tohoto starobylého kraje.               

(jd)
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KÁMEN A VZPOMÍNKA
Slavnostní odhalení v Dobré Vodì Lipnické na Vysoèinì

Úèastníci slavnostního odhalení.

Dobrá Voda Lipnická v podzimním slunci. 

Bývalý hostinec rodiny �molkových v Dobré Vodì Lipnické. Foto jd.
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POPUDLIVÝ ÈLOVÌK A LÉÈIVÁ
VODA ZE ZÁZRAÈNÉ STUDNY
Pøíbìh o jednom èlovìku, jeho� tìlo
bylo plné bolákù. Jeho �ena �la po skon-
èení sabatu naèerpat vodu. Zdr�ela se
tam hodinu nebo dvì a stal se jí zázrak:
Byla to toti� Mirjamina studna a ona
z ní naplnila svùj d�ber. Kdy� se vrátila
k man�elovi, zlobil se na ni a øekl: �Kde
jsi celou dobu byla?� Jak se rozzlobila,
d�ber spadl z ramene, voda se rozlila na
zem a nìkolik kapek vy�plíchlo i na
jeho tìlo. V�ude, kam voda dopadla, se
jeho tìlo zhojilo. Na to platí, co øekli
uèenci: �Popudlivý èlovìk na sebe pøi-
volá zase jen hnìv.� Proto se èlovìk
musí ke své �enì chovat laskavì.

Mirjamina studna byla uschována
v Tiberiadském jezeøe. V�dy na konci
sabatu se vrací ke ka�dému pramenu
a ke ka�dé studni. Kdokoli je nemocen
a ví, kde se Mirjamina studna [právì]
nachází a napije se z její vody � okam�i-
tì se celé jeho tìlo uzdraví, i kdyby bylo
plné bolákù.

Na�i uèenci øekli: �Èlovìk nikdy ne-
má být u stolu nedùtklivý.�

O KRÁVÌ, KTERÁ DODR�OVALA
�ABAT
Pøíbìh o jednom �idovi, který mìl krávu.
Jeho majetek se ztenèil, tak krávu prodal
Ne�idovi. Poté, co si ji vzal a oral s ní po
�est pracovních dní, vyjel s ní orat také
o �abatu. Klekla si a klesla pod nákla-
dem. Mlátil ji, ale ona se nehnula z místa.
Kdy� to vidìl, �el k �idovi, který mu ji
prodal. Øekl mu: �Pojï a vezmi si svou
krávu, proto�e s ní mám velké trápení.
Nìkolikrát jsem ji udeøil, ale stejnì se ne-
hne z místa.� Ten mu� pochopil, �e se tak
chová kvùli �abatu, proto�e byla nauèena
o �abatu odpoèívat. Øekl mu: �Pojï, já ji
pøinutím, aby vstala.� �el a po�eptal jí do
ucha: �Krávo, která jsi byla v mém vlast-
nictví, orával jsem s tebou po �est pra-
covních dní a o �abatu jsi odpoèívala.
Nyní tvé høíchy zpùsobily, �e jsem tì
prodal a jsi ve vlastnictví Ne�ida. Pro-
sím, postav se a orej.� Ona se hned posta-
vila a zaèala orat. Ne�id mu øekl: �Nech-
ci si tvoji krávu vzít. A� do tohoto
okam�iku jsem ji nedokázal pøinutit, aby
vstala. Nemohu za tebou chodit [128r]
v�dy, kdy� nebude chtít orat, abys pøi�el
a pøinutil ji tím èi oním zpùsobem vstát.

Nenechám tì odejít, dokud mi neøekne�,
co jsi jí øekl do ucha. Co kdy� jsi pou�il
nìjaká zaklínadla, a proto vstala a zaèala
orat? V�dyt� já jsem se s ní moøil a nabil
jsem jí, a pøesto nevstala a nezaèala
orat.� �id jej zaèal uklidòovat a øekl mu:
�Nedej Bùh, abych na ni pou�il nìjaká
zaklínadla. �ádné èáry jsem nepou�il, ale
tak a tak jsem ji zvedl, tak�e vstala a za-
èala orat.� Ne�id se v�ak ulekl a provedl
si odvození, �e platí-li nìco v ménì zá-
va�ném pøípadì, platí to tím spí�e v pøí-
padì záva�nìj�ím: Jestli tahle kráva, kte-

rá ani nedoká�e mluvit a nemá poznání,
pozná svého Stvoøitele a ví, �e je �abat,
pak já, kterého stvoøil ke své podobì
a dal mi poznání, bych toho mìl být
schopen tím spí�e. Ihned uèinil pokání,
pøistoupil k �idovství. Zaslou�il si získat
Tóru a jmenoval se pak rabi Chanina ben
Torta (Kráva) a a� dodnes se traduje ha-
lacha jeho jménem.

A pokud se diví�, �e se nìkdo pøiblí�il
k perutím Bo�í pøítomnosti skrze krávu,
tak se nediv, proto�e Izrael je oèi�t�ován
skrze krávu, jak je øeèeno: At� k tobì pøi-
vedou èervenohnìdou krávu bez vady
a bez poskvrny, na ni� dosud nebylo
vlo�eno jho atd.

JEHUDA HE-CHASID
VY�ETØUJE VRA�DU
Stalo se, �e si jeden �id najal dva Ne�i-
dy, aby mu upevnili støe�ní trámy a po-

kryli je. Kdy� støechu pokrývali, vidìli
mnoho penìz a majetku skrze otvory ve
støe�e do horního patra domu onoho
�ida. Ti dva Ne�idé se domluvili a jed-
nomyslnì uradili, �e ty peníze chtìjí vzít
a do domu se v noci vloupat. A tak uèi-
nili. V noci oba vylezli s pomocí háku
na støechu. Jeden z nich vzal lopatu
a uhodil svého druha do hlavy, tak�e
spadl ze støechy a zemøel. Le�el tam ce-
lou noc a nikdo nic netu�il, pouze jeho
druh, jen� jej zabil. Ten pobral v�e, co
mohl.

Kdy� se rozbøesklo a lidé zaèali cho-
dit na trhy a po ulicích, v�imli si mrtvo-
ly le�ící v �idovské ulici. Velmi se divili
a øíkali si, kdo ho tak mohl zabít, a pro-
to�e le�el v �idovské ulici, zaèali køièet
na �idy a øíkat, �e jej zabili �idé. Ve�ke-
rá chudina mìsta Øezna se shromá�dila
proti �idùm, aby je zabila. Tìm pro je-
jich høíchy zbledly oblièeje a zdìsili se,
proto�e ti, kdo je nenávidìli, na nì ude-
øili tak náhle, �e nebyli schopni odpovì-
dìt. Doneslo se to rabimu Jehudovi he-
Chasidovi do �idovského domu, jeho�
horní patro bylo otoèeno do �idovské
ulice. Rabi Jehuda he-Chasid vystrèil
hlavu z okna v tomto horním patøe obrá-
ceném do �idovské ulice. Zavolal na
mì�t�any a øekl jim: �Co si vyberete?
Peèlivý soud, nebo masakr? Vyslechnì-
te na�e slova a proveïte vy�etøování.
Neèiòte dnes, èeho byste zítra nebo po
èase litovali.� Mì�t�ané odpovìdìli:
�Má� pravdu.� Mì�t�ané tedy vyhlásili
mír s �idy, dokud je nevyslechnou. Rabi
Jehuda he-Chasid se pak stal mluvèím
za svou obec. Povstali pøíbuzní zavra�-
dìného a obvinili �idy, �e ho zabili.
Rabi Jehuda he-Chasid odpovìdìl:
�V�ichni víme, �e byl zabit v noci, ale
nemù�ete jasnì dokázat, kdo ho zabil,
nebot� nejsou �ádní svìdci. Pokud ale
chcete, nechám ho o�ít, at� vám sám øek-
ne, kdo ho zabil, a at� vám vypoví, jak se
celá ta vìc odehrála.� Øekli mu: �Jestli
mù�e� tohle uèinit a dodr�et svá slova,
pak jsme ochotni vìc vy�etøit, abychom
se dobrali pravdy.� Rabi Jehuda he-Cha-
sid pøikázal, aby zavøeli mìstské brány
a vrah nemohl utéct. Pak rabi Jehuda he-
Chasid napsal amulet, který vlo�ili na
dlaò zavra�dìného. A zavra�dìný se po-
stavil a vyprávìl mì�t�anùm a rychtáøi
celou událost od poèátku a� do konce
a sdìlil jim také jméno svého druha, kte-
rý jej zabil. Rabi Jehuda he-Chasid øekl
rychtáøi a mì�t�anùm: �Nyní vidíte, �e
na nás høích nele�í.� Odpovìdìli mu:

MIRJAMINA STUDNA a dal�í pøíbìhy
Z knihy Hebrejské vyprávìní mezi støedovìkem a raným novovìkem
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�Uznáváme, �e jste syny Boha, jen� vám
èiní zázraky, jako byl tento. Skuteènì,
kdyby vás chtìly ne�idovské národy
spravedlivì soudit, není lidu ani jazyka,
[137r] který by vám mohl vládnout.�
Poté, co zavra�dìný vypovìdìl v�e
o vrahovi, vzal rabi Jehuda he-Chasid
amulet z jeho ruky a on byl mrtev jako
pøedtím. Vraha zabili, rozsudek nad
�idy byl odvolán a byli zachránìni.

SUÏ KA�DÉHO
V JEHO PROSPÌCH
Pøíbìh o rabim Jeho�uovi. Procházel se
po trzích Jeruzaléma a Øíma. Spatøil jis-
tou dámu a sòal si modlitební øemínky,
kdy� od ní byl na ètyøi lokty, a dal je
svým �ákùm. Vstoupil do jejího domu
a zamkl se tam pøed nimi. Kdy� vy�el
ven, omyl si ruce, nasadil si modlitební
øemínky a øekl svým �ákùm: �Moji sy-
nové, kdy� jsem �el za tou dámou,
z èeho jste mì podezøívali?� Øekli: ��e
snad jednáte o nìjaké státní vìci.�
�A kdy� jsem si sòal modlitební øemín-
ky, z èeho jste mì podezøívali?� Øekli
mu: �Snad aby slova Tóry nevstoupila
na neèisté místo.� �A kdy� jsem pøed
vámi zamkl dveøe, z èeho jste mì pode-
zøívali?� Øekli mu: �Snad je mezi námi
�ák, který není hoden [vstoupit].�
�A kdy� jsem vy�el a umyl se, z èeho
jste mì podezøívali?� Øekli mu: �Snad
nìjaká její slina padla na tvùj odìv.�
Øekl jim: �Pøi Bohu, pøesnì tak to bylo.
A proto�e jste mì soudili v mùj pro-
spìch, také Svatý, budi� po�ehnán, vás
bude soudit ve vá� prospìch.�

DOSLOVNÝ VÝKLAD 
JEDINÉHO VER�E
Pøíbìh o jednom èlovìku, který se nenau-
èil víc ne� jeden ver�. Poté, co sly�el tento
ver� od svého uèitele, pou�tìj svùj chléb
po vodì, chodil ka�dého dne a házel svùj
krajíc do vody. Jistá ryba si navykla pøi-
plouvat a chléb sníst. Zesílila natolik, �e
�rala ostatní ryby. Kdy� to ryby vidìly,
�ly v�echny za leviatanem a øekly mu:
�Ná� pane, máme mezi sebou rybu, která
vyrostla tak, �e nás po�írá a my pøed ní
nemù�eme obstát.� Leviatan øekl té rybì:
�Jak to, �e jsi vyrostla o tolik víc ne�
ostatní ryby?� Øekla mu: �Mùj pane, jistý
èlovìk pøichází ka�dého dne a hází svùj
chléb do vody a já ho v�dy sním.� Levia-
tan jí øekl: �Pøived toho èlovìka.� Odpo-
vìdìla: �Jak ho mám pøivést? Co� není na
sou�i a já ve vodì?� Øekl jí: �Jsi velká,
tak jdi a spolkni ho.�

Pøivedla tedy onoho èlovìka k leviata-
novi. Kdy� k nìmu pøi�el, leviatan tomu
mu�i øekl: �Proè hází� svùj krajíc do
vody?� Øekl mu: �Sly�el jsem od svého
uèitele tento ver�: Pou�tìj svùj chléb po
vodì, po mnoha dnech se s ním shledá�.�
Øekl mu: �Takto tedy naplòuje� Moj�í�o-
vo uèení?� Odpovìdìl: �Ano.� Øekl mu:
�Otevøi ústa!� On otevøel ústa a [levia-
tan] mu do nich tøikrát plivl. Nauèil ho
tak sedmdesát jazykù a celou Tóru. Pak
øekl leviatan oné rybì: �Spolkni ho a od-
vez ho na sou�.� Padl únavou a dostal se
na místo, kam nepøicházeli �ádní lidé.
Spatøil dvì vrány, jak se jej chystají se-
�rat. Øekly jedna druhé: �Vidí� toho le�í-
cího mrtvého èlovìka?� A ta druhá jí od-
povìdìla: �Sletíme dolù a se�ereme ho.�

Sletìla dolù a zaèala ho jemnì oklovávat
na nohou a od nohou a� po pupek a od
pupku k oèím. Tehdy rozevøel ruku
a chytil ji za nohu a ona zaèala køièet na
svého otce: �Otèe, otèe, vìz, �e jsi mì
vydal do rukou èlovìka, kterého nemohu
pøemoci, pospì�!� Kdy� otec sly�el, �e
jeho syn takto køièí, zaèal plakat a øekl:
�Bìda mi kvùli mému synovi,� a øekl:
�Ty, èlovìèe, nech mého syna jít!� A do-
dal: �Ké� dá Bùh a porozumí� mému ja-
zyku...� A on jeho jazyk znal. [Pták] øekl:
�Vstaò, kopej pod sebou a nalezne� tam
skrý�, kterou tam schoval král �alo-
moun.� On tedy pod tím místem kopal
a z toho, co tam nalezl, nesmírnì zbohatl.
Hle, to byla odmìna, kterou mu odplatil
Svatý, budi� po�ehnán, za to, �e plnil je-
diný ver�. A o tom platí, co øekl Ben Sira:
�Dobro bude odmìnìno dobrem.� Proto
budi� tvùj stùl prostøen pro ka�dého, kdo

pøijde, a brzy zjistí�, �e ti bude oplaceno
stejnou mìrou.

A jak øekl Ben Sira: �Házej svùj chléb
do vody, nebot� po mnoha dnech jej na-
lezne�.�

DOBRÁ A �PATNÁ SMRT
Kdy� rabi Jochanan ben Zakaj umíral,
pozvedl hlas v pláè. �áci mu øekli: �Slou-
pe svìta, záøící svìtlo, mocné kladivo,
proè pláèe�?� Øekl jim: �Co� se chystám
pøedstoupit pøed krále z masa a kostí?
V�dyt� pokud se na mì rozzlobí, nebude
jeho hnìv jako hnìv tohoto svìta. Pokud
mì uvìzní, nebude to jako vìzení tohoto
svìta. A pokud mì usmrtí, smrt, která
z nìj vyjde, není jako smrt tohoto svìta.
Mohu ho snad usmíøit penìzi? Pøesto
jsem v�ak dostal strach, a to právì proto
a tím spí�e, �e Svatý, budi� po�ehnán, je
králem králù. Pokud se na mì rozhnìvá,
jeho hnìv bude vìèný a nebudu jej moci
usmíøit. Mimoto jsou pøede mnou dvì
cesty, jedna do Gehenny, druhá do zahra-
dy edenské. A já nevím, po které cestì se
vydám. Jak bych neplakal?�

V Gemaøe se øíká: �Kdo umírá s klid-
nou myslí � je to pro nìj dobré znamení.
S rozru�enou myslí � je to pro nìj zlé
znamení. Pøedná�í-li slova Tóry � je to
pro nìj dobøe. Mlèí-li � je to pro nìj
�patné znamení. [140r] Kdy� mluví � je
to pro nìj dobré znamení. Kdy� pláèe �
je to pro nìj �patné znamení. Kdy� vy-
slovuje slova pøikázání � je to pro nìj
dobré znamení. Kdy� vede planý hovor
� je to pro nìj �patné znamení. V radost-
né náladì � je to pro nìj dobré znamení.
V zachmuøenosti � je to pro nìj �patné
znamení. Kdy� �ertuje � je to pro nìj
dobré znamení. Kdy� pláèe � je to pro
nìj �patné znamení. Pokud nìkdo zemøe
v pøedveèer sabatu � je to pro nìj dobré
znamení. Zemøe-li na konci sabatu � je
to pro nìj �patné znamení. Zemøe-li
v pøedveèer Jom kipuru � je to pro nìj
dobré znamení. Zemøe-li na konci Jom
kipuru � je to pro nìj �patné znamení.�
Necht� nám dá Hospodin ve svém mi-
losrdenství dobrý konec a necht� nás
vede po pøímé cestì do zahrady eden-
ské. Amen, tak budi� jeho vùlí.

Z hebrej�tiny pøelo�il Pavel Sládek (v Rch
publikujeme text bez poznámek). Knihu
vydalo nakladatelství Academia roku
2022. Kromì samotných pøíbìhù nalez-
nou ètenáøi fundovaný úvod, komentáøe,
poznámky a jmenný rejstøík. Kniha má
476 stran, doporuèená cena 565 Kè.

Kresba Mark Podwal.
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Èasto se kladou otázky typu � existu-
je �idovská hudba? Existuje �idovská
literatura? Myslíte, �e èerstvì vydaný
svazek Hebrejské vyprávìní mezi støe-
dovìkem a raným novovìkem otázku
vzniku toho, z èeho èerpá �idovská li-
teratura, osvìtluje? O jakém hebrej-
ském vyprávìní kniha pojednává?
V knize se pokou�ím èeským ètenáøùm
star�í hebrejská vyprávìní pøedstavit pro-
støednictví pøekladù a souèasnì v úvodní
studii poskytnout alespoò struèný historic-
ký pøehled jejich vývoje od klasické ra-
bínské literatury do nejstar�ích chasid-
ských vyprávìní z poèátku 19. století. Pro
takový pøehled je skuteènì mo�né vyprá-
vìní vymezit jazykovì, tedy hebrej�tinou.
Na povrch pak vystoupí spí�e nevelký li-
terární korpus. Otázka po literatuøe �idov-
ské � klademe-li si ji pro star�í období � se
nutnì objeví v okam�iku, kdy chceme vy-
právìní, definovaná jazykovì, zhodnotit
literárnìhistoricky. Klíèem je pohled na
imaginární knihovnu ve�kerého star�ího
�idovského písemnictví. Byla by to po-
mìrnì rozsáhlá øada regálù, je� by v�ak
zaplòovaly z pøevá�né vìt�iny texty nábo-
�enskoprávní, liturgické, etické, teologic-
ké a vìdecké (v tomto sestupném poøadí).
Literatura v u��ím smyslu (�beletrie�) by
se s jistou nadsázkou ve�la na noèní sto-
lek. Chápeme-li pod literaturou s jistým
zjednodu�ením �západní� literární tradici,
usilující o umìlecké vyjádøení prostøed-
nictvím textu, pak je tøeba pøipustit, �e
�idé a� do 18. století k této literární tradici
nepøispívají, aèkoli je zøejmé, �e v�dy exi-
stovali jedinci, kteøí ne�idovskou tvorbu
znali a nìkdy ji napodobovali. �idovské
kulturní preference v�ak le�ely jinde,
a proto i moderní �idovská literatura, at�u�
ji definujeme jakkoli, má podle mì jiné
koøeny.

Jsou tato vyprávìní obecnì známa?
Jak vznikla, kdo a kdy je vydal, jaký
mìla ve své dobì význam? Jak jste je
objevil vy?
Cyklus pøíbìhù, který stojí v centru kni-
hy, je znám od roku 1889, kdy Nehemi-
as Brüll popsal kodex, ve kterém je ob-
sa�en. Tehdy byl rukopis v soukromém
vlastnictví, av�ak pozdìji se dostal do
Národní knihovny Izraele. Jedná se o je-
den z nìkolika málo dochovaných sou-
borù hebrejsky psaných vyprávìní. Mo-

derní edici vydal v roce 2013 izraelský
badatel Eli Jasif, který se zabývá star�í
hebrejskou literaturou z folkloristického
hlediska. Z mé strany tedy rozhodnì
ne�lo o objev. Pùvodnì mì zajímaly jen
ty pøíbìhy, které pojednávají o støedovì-
kých a�kenázských rabínech a vyskytují
se také v pozdìj�í jidi� sbírce Majse-
buch. Pøekvapilo mì, �e Jasif tyto pøíbì-

hy za pou�ití folkloristických metod da-
toval do závìru 13. století, aèkoli jazyk
ani styl tomu podle mého názoru neod-
povídají. To vzbudilo mùj zájem a vý-
sledkem je pøítomná kní�ka.

Do jaké míry jsou tato vyprávìní spo-
jena s rabínským svìtem a jakým
zpùsobem pracují s dobovým reálie-
mi? Jaké �ánry a motivy v Devadesáti
devíti pøíbìzích nalezneme?
Soubor jako celek není jednotný. Øadu
pøíbìhù sdílí s jinými sbírkami a obsahuje
napøíklad i pøíbìhy, je� mají svùj pùvod
na Blízkém východì nebo lze jejich moti-
vy sledovat do perské a indické kultury.
Vìt�ina pøíbìhù je v�ak ve výsledné po-
dobì pevnì zakotvena v �idovské kultuøe,
a právì ve svìtì rabínských uèencù. Jak-
koli i tyto pøíbìhy mìly své ètenáøe a po-
sluchaèe pobavit, jejich poselství je mra-
vouèné a teologie, kterou pøedkládají, je
nekomplikovaná: ideálem je zbo�nost,
dobroèinnost a studium Tóry, je� jsou
v�dy nakonec odmìnìny. Z hlediska reá-
lií jsou nejzajímavìj�í pøíbìhy o Jehudovi
he-Chasidovi (zemøel v roce 1217). Ob-
sahují barvité zázraèné prvky, a právì in-
terpretace tìchto pøíbìhù na pozadí dobo-
vých reálií dovoluje datovat sbírku do
doby tìsnì pøed vyhnáním �idù z Øezna
(1519), kde byl patrnì celý soubor sesta-
ven.

Vznik literatury � jako �ánru nejen
pro pouèení a duchovní povznesení �
spojujete s texty psanými v jidi�. Ja-
kou tento jazyk sehrál v porovnání
s hebrejskými vyprávìními roli?
Eli Jasif i dal�í badatelé, kteøí vycházejí
z folkloristiky, se sna�í hledat v hebrej-
ských vyprávìních �lidový pøíbìh�. Pøi-
tom je jasné, �e máme co do èinìní s lite-
rárními texty v hebrej�tinì, je� byla
jazykem �idovských uèencù (podobnì
jako latinu bylo tøeba se tento jazyk pracnì
nauèit). Souèasnì je zøejmé, �e vyprávìní
v hebrej�tinì, a je�tì více v jidi� byla urèe-
na �ir�ímu publiku ne� jen �idovským
uèencùm. Myslím, �e je lze vnímat jako
doklad vnitøní jednoty �idovské spoleènos-
ti, je� oproti folkloristickému pohledu byla
jediným spoleèenstvím, které sdílelo tatá�
vyprávìní v hebrej�tinì i jidi�, v ústním
i písemném podání. Není obtí�né si pøed-
stavit, �e písaø, který na�i sbírku zapsal,
nalezl nìkteré pøíbìhy v rukopisech a jiné
vyslechl tøeba v jidi�, zatímco do jiných
mo�ná vlo�il své vlastní nápady. I hebrej-
sky psaný text mohl být následnì ústnì
pøevyprávìn v jidi�, asi jako kdy� rodièe
vypravují dìtem pohádku s knihou na ko-
lenou, tu nìco vynechají, tu nìco pøidají.

Èe�tí ètenáøi mají v oblibì chasidské
pøíbìhy. Podobají se jim novì pøelo-
�ené texty?
Témìø v�echny chasidské pøíbìhy patøí
k �ánru �vachim (pøibli�nì lze pøelo�it jako
�chvály�), tedy k legendám o uèencích.
Cyklus pøíbìhù o rabim Jehudovi he-Cha-
sidovi a jeho otci, obsa�ený v na�í sbírce,
je nejstar�ím dílem tohoto �ánru, aèkoli
jeho koøeny je tøeba hledat v klasických ra-
bínských agadách, obsa�ených v Talmudu
a v midra�ích. Dal�ími zástupci �ánru jsou
vyprávìní o kabalistovi Jicchaku Luriovi
(zemøel v roce 1572) a cyklus o Jisraeli
Baal �em Tovovi, legendárním zakladateli
chasidismu. V�echny tøi cykly sdílejí øadu
motivù v biografii hlavního hrdiny: záz-
raèné získání vìdomostí, opovr�ení nebo
nedùvìra ze strany èásti �idovské spoleè-
nosti, vystoupení a získání oddaných uèed-
níkù, schopnost léèit tìlesné i du�evní cho-
roby nebo schopnost odhalit, co se dìje
v nitru ostatních lidí.

Který z pøíbìhù je vám nejmilej�í?
Pøíbìh è. 71 O krávì, která dodr�ovala
�abat. Myslím, �e èetbu Devadesáti de-
víti pøíbìhù, jich� je ve skuteènosti jen
devadesát osm, lze zaèít právì od tohoto
vyprávìní.                                         (am)

O HEBREJSKÉM VYPRÁVÌNÍ 
s hebraistou a pøekladatelem Pavlem Sládkem

Foto archiv.
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V prùbìhu roku 2021 pracovníci Odboru
knihovny �idovského muzea v Praze
(�MP) identifikovali v katalozích tøí za-
hranièních univerzit tøicet devìt knih z pù-
vodní knihovny �idovské nábo�enské
obce v Praze (�NOP), která je základním
kamenem dne�ní knihovny �MP. Dvacet
devìt knih bylo nalezeno v katalogu kni-
hovny Washington University in St. Lou-
is, �est knih v knihovnì University of Ca-
lifornia a ètyøi knihy v Hochschule für
Jüdische Studien Heidelberg. Knihy z pro-
venience pra�ské �idovské obce dr�ely
tyto organizace v dobré víøe. Tøicet sedm
z tøiceti devíti identifikovaných knih bylo
v prùbìhu srpna a záøí 2022 repatriováno
do �MP. 

Z JERUZALÉMSKÉHO 
ANTIKVARIÁTU
Mezi �esti knihami z University of Cali-
fornia se nacházejí dva tisky vydané pøí-
mo pra�skými tiskárnami. Sefer Jesod
mora ve-sod tora (Praha, 1833) je novo-
platónským filozofickým dílem o pøíka-
zech Tóry od støedovìkého uèence rabi
Avrahama ibn Ezry (1092/1093�1167).
Èást nazvaná Jesod mora (Základna
báznì) je vìnována pøíkazùm Tóry ne-
gativním, které vyme-
zují monoteistickou
víru, zatímco èást druhá,
Sod Tora (Tajemství
Tóry), vysvìtluje vý-
znam pøíkazù pozitiv-
ních, kterými Hospodin
vychovává èlovìka a za-
ji�t�uje jeho zdraví. Jesod
mora je jedním z prvních
�idovských filozofických
dìl sepsaných hebrejsky.
Hlavním jazykem støedo-
vìké �idovské filozofie
byla toti� arab�tina. Pro
a�kenázské �idy, kteøí
arab�tinu obvykle neo-
vládali, se takto kniha
stala jednou ze vstupních bran do nábo-
�enské filozofie. Pra�skou edici vydal ja-
zykovìdec a pøedstavitel �NOP Mo�e Jis-
ra�el Landau (1788�1852), jeho� tiskárna
sídlila v Dlouhé ulici. Mo�e Jisra�el Lan-
dau, vnuk vrchního rabína Jechezkela
Landaua, byl té� donátorem. Mnoha kni�-
ními dary sám pøispìl k ustanovení kni-
hovny �NOP.

Dal�ím navráceným pra�ským tiskem
z University of California je Sefer ha-�ora-
�im (1803), hebrejský slovník �idovského
osvícence a básníka Jicchaka Satanova
(1732�1804). Sefer ha-�ora�im, poprvé vy-
daná v Berlínì roku 1787, pøedstavuje vý-
znamný pøíspìvek berlín-
ské haskaly ke zpracování
slovní zásoby hebrejské-
ho jazyka. Pra�ská edice
byla publikována Samso-
nem Hamburgerem a Jo-
sephem Bambergerem.
Repatriovaný exempláø
Sefer ha-�ora�im byl pù-
vodnì ve vlastnictví vrch-
ního pra�ského rabína �e-
lomo Jehudy Rapoporta
(1790-1867), který kni-
hovnì �NOP vìnoval
svou kni�ní sbírku. 

Knihy z provenience
�NOP získala University
of California z jeruzalémského antikvariátu
Bamberger & Wahrmann Bookstore. Roku
1963 ukonèil antikvariát svou èinnost
a University of California zde zakoupila pøi-
bli�nì 33 500 svazkù hebraik a judaik, mezi
kterými byly i knihy z provenience pøed-

váleèných evropských
�idovských organizací.
Nákup knih inicioval
profesor Arnold Band
a probìhl pod dohledem
knihovníka a rabína Shi-
meona Brismana (1920�
2004), pøe�iv�ího �oa.
Knihy z provenience
�NOP pracovníci Odboru
knihovny �MP identifiko-
vali pøedev�ím díky uni-
verzitou publikovanému
reportu Libraries of the
University of California
z roku 1964, kde se na-
chází zmínka, �e souèástí
rozsáhlé akvizice byly

i knihy z Prager Israelitische Kultus-Geme-
inde. Tato informace pøimìla Odbor kni-
hovny �MP k prùzkumu digitalizátù, které
University of California zpøístupnila na in-
ternetových stránkách HathiTrust. Prùzkum
následnì vedl k dohledání nyní ji� repatrio-
vaných tiskù. Významnou pomoc pøi tomto
sna�ení poskytla knihovnice University of
California doktorka Diane Mizrachi. 

PRIMÁRNÍ PRAMEN 
�IDOVSKÉ MYSTIKY
Vìt�ina z dvaceti devíti tiskù z Washing-
ton University in St. Louis pøedstavuje
produkci 19. století, spolu s nimi bylo
ov�em navráceno i nìkolik tiskù vzác-
ných. Nejstar�í repatriovanou knihou je
výkladový slovník mìrných jednotek
a vah Joachima Buddaea a Philipa Melant-
hona Vocabula rei numariae ponderum et

mensurarum Graeca, La-
tina, Hebraica (Witten-
berg 1563). Z dal�ích
vzácných tiskù bychom
chtìli zmínit Sefer Kritot
(Verona 1647) k rabín-
ským hermeneutickým
pravidlùm a metodologii
Talmudu od rabi �im�o-
na bar Jicchaka mi-Ki-
non, která byla pùvodnì
souèástí Rapoportovy
sbírky. Vedle literatury
talmudické se z Was-
hington University na-
vrátila také literatura
mystická � kabalistické

dílo Sefer ha-bahir (Berlín 1706), kde se
setkáváme s pøedstavou bo�ské øí�e jako�-
to soustavy ohnisek energie a s úvahami
o pøevtìlování du�í. Kniha Bahir byla po-
prvé vyti�tìna roku 1651 v Amsterdamu,
pøièem� repatriovaný berlínský tisk je její
druhou edicí. Do knihovny �MP se takto
vrátila kniha, je� je jedním z primárních li-
terárních pramenù �idovské mystiky. Tis-
ky z knihovny �NOP získala Washington
University in St. Louis roku 1972 jako�to
souèást soukromé sbírky ji� zmínìného
rabi Shimeona Brismana, který se ve spo-
lupráci s University of California podílel
na akvizici knih z antikvariátu Bamberger
& Wahrmann Bookstore. Jedním z akcen-
tù sbírky rabi Shimeona Brismana byly
knihy pojednávající o �ivotì nacisty zni-
èených evropských �idovských komunit. 

OD RABÍNA DAVIDOVIÈE
Dal�í knihy, které se podaøilo identifiko-
vat a vrátit do sbírky pøedváleèné knihov-
ny �NOP, Kurzgefasste Grammatik der
biblisch-aramaeischen Sprache (Berlín
1896) a Studien zu Philon von Alexandre-
ia (Breslau 1929), se nacházely v univer-
zitní knihovnì Hochschule für jüdische
Studien Heidelberg. Univerzita byla zalo-
�ena v roce 1979 jako duchovní nástupce
bývalé berlínské Hochschule für die Wis-
senschaft des Judentums uzavøené nacisty
v roce 1942.           (pokraèování na str. 20)

NÁVRAT ZTRACENÝCH KNIH
Spolupráce �idovského muzea se zahranièními univerzitami

Sefer Jesod mora, Praha 1833.

Sefer Jesod mora, astrologické schéma.
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Jako vedoucí kuchynì a restaurace
�alom jste nastoupila 1. ledna a pøi-
cházíte s urèitými zmìnami�
Pro Maislovku jsou to zmìny opravdu
revoluèní! Ta nejvìt�í je, �e od 1. záøí
jsme zavedli mo�nost platby kartou, to
znamená, �e není potøeba mít koupené
stravenky. A také to, �e u� není tøeba si
obìdy objednávat dopøedu. Tak�e pokud
nìkdo pùjde kolem pra�ské �idovské
radnice a vzpomene si, �e má hlad a chce
se u nás naobìdvat, mù�e.

Ale ten nìkdo musí být èlen obce.
Obce nebo nìkteré z pøidru�ených orga-
nizací, to je pravda. Jen bych chtìla pøi-
pomenout, �e tìch zmìn je víc, ale ne-
jsou tak vidìt � je tu nový skladní
a pokladní systém. Platba kartou má pro
lidi ale nejvìt�í význam.

Objednávání obìdù 24 hodin pøedem
bylo sice nepøíjemné, ale pro vás mo�-
ná praktické?
Byl to pozùstatek covidového re�imu,
pøed pandemií se objednávat nemuselo.
Letos v lednu je�tì byly karantény, ru�ily
se akce, poøád to vypadalo nejistì, tak�e
jsem v první chvíli o ru�ení objednávek
neuva�ovala. Ale èím víc jsem o tom pøe-
mý�lela a øe�ila to s vedením a ekono-
mickým oddìlením, tím víc mi bylo jas-
né, �e objednávání nepotøebujeme. �e to
opravdu byla covidová zále�itost. Ku-
chyò tu pøece funguje desítky let, kuchaøi
a personál mají zku�enost. A je pøece lep-
�í, kdy� lidi mohou chodit spontánnì,
kdy� se v tu chvíli rozhodnou.

Tak�e bez objednání a bez stravenek�
Ano. Na bì�né obìdy lze pøijít od 11.30
do 13.45 bez objednávky, v pøípadì, �e
u� není denní menu, dostanou hosté
nìco jiného, urèitì se najedí. 

Nemusíte mít stravenky a obìd zapla-
títe na místì, v hotovosti nebo kartou,
jak jsme øíkaly, ale mù�ete je mít, teï
bì�í dvojí systém. Na �lísteèky� jsou
lidé zvyklí a je v tom i systém kontroly
� zda jste èlen obce a zda máte zaplace-
né pøíspìvky. Po zmínìné zmìnì nastal
problém: jak to budeme kontrolovat? Já
jsem si ale øekla, �e budu lidem vìøit, �e
i bez stravenek budeme pøedpokládat,
�e hosté jsou èleny a mají zaplacené
pøíspìvky. Navíc pokud bychom byli na

pochybách, mù�eme se jich zeptat nebo
si to nechat ovìøit.

Restaurace by mìla být pøístupnìj�í.
Urèitì. Ale nezapomeòme, �e první kon-
trolou je bezpeènostní slu�ba u vchodu,
a koho ochranka pustí, u� je vlastnì provì-
øený. Pokud není èlen obce, vìt�inou ho
nepustí � obvykle se sem cizí lidé z ulice
nedostanou. Proè to tak je, o tom se ani ne-
musíme bavit, prostì taková je doba.

Na svátky a �abaty si lidé jídla objednat
pøedem musí, bìhem svátkù u� nemù�e-
me zvy�ovat poèet jídel. Staèí napsat na
e-mail na restaurace@kehilaprag.cz ob-
jednávku, my ji potvrdíme a po�leme
údaj pro platbu on-line. A jídelníèek je je-
den nebo dva týdny dopøedu volnì pøí-
stupný na webu, www.kehilaprag.cz.

Kolik obìdù dennì vaøíte?
Pro hosty na místì kolem sedmdesáti a�
sta, pìtadvacet odebírá sociální oddìle-
ní. A na obìdy k nám chodí zdarma také
ukrajin�tí uprchlíci, o které se stará soci-
ální oddìlení.

Od ledna budeme muset kvùli cenám
energií zdra�it, zhruba o 15 procent. Teï
u nás stojí obìd pro èleny obce a pøidru-
�ených organizací stovku, pro seniory
a studenty 85 Kè. Cenu obec dotuje po-
mìrnì vysokou èástkou � ta podpora je
vnímána jako podpora komunitního �ivo-
ta � a vychází zhruba na nìkolik milionù
za rok. Vy��í cena, bez dotace, je pak pro
ostatní hosty a pro turisty. A od pøí�tího
roku bude je�tì jedna novinka: hosté si
nebudou muset brát (a platit) celé tøícho-
dové menu, ale vybrat si tøeba jen hlavní
chod bez polévky. 

Plánujete je�tì nìjaké zmìny?
Ráda bych � a u� to schválilo i vedení
pra�ské obce � pøestìhovala ko�er ob-
chod do prostoru na balkon. Bývalý ve-
doucí restaurace a prodejny pan Holík, se
hodnì zaslou�il o vylep�ení nabídky ko-
�er zbo�í, obchod má dobrou nabídku
i zákazníky, ale není dobøe umístìný,
nemá bezbariérový pøístup, co� je pro ná-
kupy a zavá�ení produktù nepøíjemné.

Prodejna se proto bude stìhovat na
balkon, hned vlevo od vstupu, kde je
teï malá kuchyòka. A plánujeme znovu
otevøít i kavárnu a podávat kávu a dortí-
ky.                                                     (am)

NÁVRAT
ZTRACENÝCH KNIH
(dokonèení ze strany 19)
Od poèátku knihovna získávala mnoho
pøedváleèných knih, které v pøípadì ju-
daik a hebraik èasto pocházely z �idov-
ského majetku. Z toho dùvodu knihovna
iniciovala v roce 2019 prùzkum pùvodu
knih. Výsledky bádání uveøejòovala
v databázi Looted Cultural Assets, kde
pracovníci Odboru knihovny identifiko-
vali ètyøi knihy patøící do sbírky obecní
knihovny (k navrácení dal�ích dvou tis-
kù z poèátku 20. století také dojde). Pøe-
dání zprostøedkoval vedoucí Nazi Loo-
ted Books Project Philipp Zschommler.
Není snadné zrekonstruovat kompletní
pohyb knih, jak se v�ak knihy ocitly
v Heidelbergu, víme. 

V roce 1986 se na instituci obrátila vdo-
va po rabínovi Emilu Davidovièovi
(1912�1986) s dotazem, zda by nemìla zá-
jem odkoupit jeho soukromou knihovnu èí-
tající kolem 6000 knih. Knihovnu univerzi-
ta získala a roku 1988 knihy zaregistrovala
pro akademické úèely. Mezi nimi i tisky
pùvodem z Prahy. Rabín Davidoviè pochá-
zel z Chustu na Ukrajinì, studoval v Brati-
slavì a Brnì, rabínský semináø ve Vídni
a v Budape�ti. Za války byl vìznìn v Osvì-
timi. Od r. 1949 vedl kultové oddìlení
Rady �NO v Praze. Stal se zástupcem
pra�ského vrchního rabína a vedoucím ob-
lastního rabinátu nìkolika krajù. Po smrti
rabína Gustava Sichera zdìdil jeho kniho-
vnu. Roku 1962 ode�el do Izraele, kde pra-
coval v knihovnì Hebrejské univerzity
v Jeruzalémì. O rok pozdìji pøesídlil do
Dortmundu, kde a� do své smrti pùsobil
jako vestfálský vrchní zemský rabín. Je
pravdìpodobné, �e se knihy pra�ské prove-
nience dostaly do Davidovièovy knihovny
bìhem jeho pra�ského pùsobení nebo
z knihovny rabína Sichera. Dal�í mo�ností
je, �e knihy získal bìhem zahranièního pù-
sobení v nìkterém z antikvariátù.

Repatriace se uskuteènila díky vstøícnos-
ti tøí vý�e uvedených univerzit, kterým
�MP dìkuje za porozumìní a ochotnou
spolupráci. University of California v sou-
vislosti s návratem knih pøipravila digitální
výstavu, kterou lze zhlédnout na webových
stránkách https://scalar.usc.edu/works/ucla-
library/index. V�echny vrácené tisky byly
zpracovány a zaøazeny do pùvodní sbírky. 

V prùbìhu roku 2023 bude velká èást
repatriovaných tiskù zdigitalizována
a zpøístupnìna na internetu. 

IVAN KOHOUT, MICHAL BU�EK, �MP

BEZ OBJEDNÁNÍ A KARTOU
Nìkolik otázek pro Andreu Erneyiovou, vedoucí restaurace



O Libanonu jako státu se v Izraeli moc
nemluví. Pøijde-li øeè na Libanon a rizi-
ka s ním spjatá, jde spí�e o Hizballáh �
politickou stranu i �íitskou milici vy-
zbrojovanou Íránem a ohro�ující Izrael
svým arzenálem raket � ne� o Libanon
jako stát.

Tento stát je sice formálnì ve válce
s Izraelem, a to ji� od roku 1948. Po-
dobnì jako Sýrie � ale na rozdíl od
Egypta a Jordánska � nepodepsal s Izra-
elem �ádnou dohodu zaji�t�ující byt� jen
chladný mír. Jen�e prakticky vzato tento
stát nefunguje. Libanon, kterému se øí-
kalo ��výcarsko Blízkého východu�
(a Bejrútu �Paøí� Orien-
tu�), se nevzpamatoval
z obèanské války let
1975�1990, rozpadu stát-
ní moci a dopadù dal�ích
krizí vèetnì energetické
a finanèní. Ústavní orgá-
ny � prezident, premiér,
pøedseda parlamentu � se
urèují podle starého nábo-
�enského klíèe (maronit-
ský køest�an, sunnita, �íita).
Ale víc ne� tyto orgány
kontrolují moc v zemi rùz-
né organizace a milice
typu Hizballáhu.

Proto pùsobila pøekva-
pivì zpráva z 11. øíjna ti-
tulkovaná jako �Historický prùlom. Li-
banon se s Izraelem dohodl na sporné
námoøní hranici�. Ta dohoda je�tì není
schválená parlamenty obou zemí. Nic-
ménì obì vlády na ni kývly, tak�e lze
øíci, �e dílo amerického vyjednavaèe
Amose Hochsteina spìje k uzavøení.
Jen�e i vìci na pohled hladké mají svá
ale. A k nim se dostaneme.

KDE TÌ�IT A KDE NE
Cesta k té dohodì ilustruje pøinejmen-
�ím dvì vìci. Zaprvé ukazuje, jak se
mìní význam hranic v moøi, kde nejde
o suverénní území státù, ale výluèné
ekonomické zóny (státùm nepatøí, ale
státy v nich kontrolují tøeba tì�bu suro-
vin èi rybolov).

Kdysi se spory o hranice v moøi týka-
ly jen ostrovù. Ilustrativním pøíkladem
je hranice øecko-turecká dohodnutá pøed
sto lety. Ve�kerá pevnina Malé Asie pøi-
padla Turecku (aè tam pùvodnì �ily mi-
liony Øekù a dne�ní Izmir býval jejich

metropolí Smyrnou). A ve�keré ostrovy
(aè jsou èasto na dohled z turecké pev-
niny) pøipadly zase Øecku.

Ale izraelsko-libanonský hranièní
spor je jiný pøípad. Je ironií dìjin, �e ze
v�ech hranic Izraele se sousedy je právì
ta s Libanonem nejstar�í a nejnespornìj-
�í. Jen�e to platí jen pro její prùbìh na
pevninì. V moøi se nároky obou státù na
výluènou ekonomickou zónu pøekrýva-
ly, tak�e vzniklo sporné území o rozloze
860 km2 (jeden malý èeský okres). Co
s tím? V praxi se to dìlá tak, �e se najde
mezinárodní arbitr, který vyjedná øe�ení
pøijatelné pro obì strany sporu.

Poèátkem roku 1989 se Izrael podøídil
rozhodnutí mezinárodní komise a pøedal
Egyptu sinajské letovisko Taba. Nyní se
chtìjí Izrael i Libanon podøídit rozhod-
nutí vyjednavaèe Hochsteina a pøistou-
pit na jím navr�ený kompromis: plyno-
vé pole Kari� pøipadne celé Izraeli (jako
tøetí velké po ji� vyu�ívaných polích Ta-
mar a Leviatan). Lo�isko Qáná pøipadne
Libanonu (aè jeho ji�ní okraj patøí do
zóny Izraele, ale to se vyøe�í tak, �e
francouzská tì�aøská firma Total po-
skytne odpovídající mno�ství získaného
plynu Izraeli). �e by se tedy rýsovala
klidná dohoda mezi státy, které jsou
spolu formálnì stále ve válce?

A� tak snadné to být nemusí. Zde za-
èíná ono zadruhé. Je�tì v øíjnu jste na
této stranì èetli, �e aè je Izrael rozdìlen
na tábory �Bibi� a �Antibibi�, ve vìcech
bezpeènosti uva�ují �pièky obou táborù
stejnì. Ale v pøípadì izraelsko-libanon-
ské dohody to neplatí. Benjamin Netan-
jahu øekl, �e pokud po volbách z 1. lis-

topadu Likud vytvoøí vládu, dohodou se
vázán cítit nebude. Co� je krok nezvy-
klý a zneji�t�ující, navíc kdy� stále více
státù v oblasti bere Izrael za vá�ného
partnera (od Spojených arabských emi-
rátù pøes Bahrajn, Omán, Maroko a� po
Saúdskou Arábii).

CO STOJÍ BEZPEÈNOST
Dohoda vznikla v pomìrech, které ne-
mìly daleko ke skeèùm známé skupiny
Monty Python. Jak u� bylo øeèeno, pev-
ninská hranice mezi Izraelem a Libano-
nem je nesporná a historická. Proto se
na ní se�ly obì delegace. Ale proto�e
jsou obì zemì formálnì ve válce, tak
spolu pøímo nemluvily. Jak øekl zpravo-
daj ÈT David Borek: �V�ichni sedìli

v jedné místnosti a emi-
saøi OSN a USA se sna�i-
li zji�t�ovat jejich pozice
a ladit je.�

Ale kdy� byl návrh do-
hody hotový, obì strany ho
veøejnì chválily. Za Izrael
premiér Jair Lapid a porad-
ce pro národní bezpeènost
Ejal Hulata. Za Libanon
prezident Michel Aún, do-
konce i �éf Hizballáhu Ha-
san Nasralláh. Za USA
prezident Joe Biden. Od-
mítání vychází jen od Bibi-
ho a bývalého Trumpova
velvyslance v Izraeli Davi-
da M. Friedmana. Argu-

mentují hlavnì aritmeticky � porovnávají,
kolik procent z pole Qáná pøipadne Liba-
nonu a kolik Izraeli. Friedman na webu Is-
rael Hayom tvrdí, �e o tom vyjednával
roky a dostali se k pomìru 40�45 procent
pro Izrael a 55�60 procent pro Libanon,
kde�to �návrh dohody dává 100 procent
Libanonu a 0 procent Izraeli�.

Aritmeticky vzato to tak bude, ale stou-
penci dohody poèítají i s argumenty jiné-
ho typu. Jak pí�e Ron Ben Ji�aj na webu
Ynet, jde o bezpeènost na severní hranici
Izraele, o stabilitu (bude lep�í, kdy� Liba-
non získá vlastní zdroj energie, ne� kdyby
se dále rozkládal). A dokonce ji� citovaný
web Israel Hayom, pova�ovaný za ryze
likudnický, Bibiho razanci krotí. Joav Li-
mor pí�e, �e i kdy� se Netanjahu stane
opìt premiérem, dohodu nezru�í. Tak
jako v devadesátých letech nezru�il doho-
dy z Osla, aèkoli byl proti nim. Hor�í
podle nìj je, �e Bibiho výroky o�ivují po-
tenciál pro eskalaci, ba i konflikt na se-
verní hranici.              ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Hranice s Libanonem

Izrael se dohodl s Libanonem na spoleèné námoøní hranici.



Novì objevené a doposud nezveøejnìné
unikátní fotografie z ghetta Terezín naleze-
né v pozùstalosti bývalého redaktora Èes-
koslovenského rozhlasu Milana Weinera
pøedstavuje výstava Album G. T. od 5. øíjna
v prostorách Památníku ticha na pra�ském
nádra�í Bubny. �Jedná se o pøelomovou
sérii celkem ètyøiceti fotek neznámého au-
tora zachycujících �ivot v ghettu Terezín,
odtud zkrácený ná-
zev G. T., které jsou
vystaveny v nádra�ní
budovì, pøes ni� byli
�idé deportováni prá-
vì do terezínského
tábora. (MF DNES,
8. 10.) !! Miliony
�idù na celém svìtì
nedávno bìhem Jom
kipur, Dne smíøení,
odøíkávaly modlitbu Viduj neboli Vyznání
høíchù. Nutnost vyznat se z høíchù je
ústøedním principem judaismu, stejnì jako
mnoha jiných nábo�enství. �Úmyslnì
jsme zhøe�ili,� stojí v modlitbì. �Provinili
jsme se. Se�li jsme z cesty. Svádìli jsme
z cesty. Odvrátili jsme se od Tvých do-
brých pøíkazù a zákonù, a k nièemu nám to
nebylo.� Tato modlitba naplno obna�uje
nejvìt�í záhadu lidského chování, která se
dotýká v�ech lidí, nejen �idù, tedy �e se
dopou�tíme èinù, kterých pozdìji upøímnì
litujeme, a které nám navíc nepøiná�ejí
�ádný u�itek. Pøesto se jich dopou�tíme
zcela dobrovolnì.(...) Vypadá to témìø jako
chyba v matrixu �ivota, chybný algorit-
mus, jen� do nás byl vlo�en a který nám
napovídá, �e urèité na�e èiny povedou ke
�tìstí, i kdy� ve skuteènosti je nám kvùli
nim mizernì. My ale máme mo�nost svùj
�ivot promìnit, staèí trocha snahy a mo�ná
nìjaká bo�ská asistence k tomu. Zmìna
nastane, kdy� zaèneme �ít podle svých zá-
sad, místo abychom se øídili náhlými im-
pulzy. Pak nás èeká skuteèný morální rùst
a zlep�ení kvality �ivota. (Respekt, 17. 10.)
!!Vpøedveèer a zcela ve stínu vrcholného
summitu v Praze se odehrálo je�tì jedno
setkání na nejvy��í úrovni, které mù�e být
pro Èesko dokonce mnohem dùle�itìj�í.
Po neuvìøitelných deseti letech se v pon-
dìlí 3. øíjna setkali vrcholní pøedstavitelé
Evropy a Izraele. �e se tak stalo zrovna bì-
hem èeského pøedsednictví, rozhodnì není
�ádná náhoda. Právì naopak. Evropa jako
celek se k Izraeli staví mnohem ménì

otevøenì ne� my. Dokonce nedávno hrozi-
lo omezení pøístupu izraelských vìdcù
k nejvýznamnìj�ímu unijnímu finanènímu
programu Horizon, èemu� právì Èesko se
spojenci zabránilo. Pøitom v dobì ruské
agrese na Ukrajinì jsou otevøené dveøe
k �idovskému státu dùle�itìj�í ne� kdy
døív. Izraelci prostì musí bruslit na hranì,
ohro�ení statisícù �idù v Rusku a na oku-

povaných územích je
víc ne� reálné. Histo-
rických zku�eností
s úèelovým antisemi-
tismem ruských dik-
tátorù je �el víc ne�
dost. Je proto dobøe,
�e se Josep Borrell,
nejvy��í pøedstavitel
zahranièní politiky
EU, se�el osobnì s iz-

raelskou delegací a alespoò pøes video
s premiérem Jairem Lapidem. Èeská di-
plomacie si za to zaslou�í potlesk a uznání.
Nepochybnou roli pøitom sehrál Tomá�
Pojar, èeský �pan Evropa�, evropský �er-
pa, hlavní postava pøedsednictví a nìkdej�í
velvyslanec ve Svaté zemi. (LN, 18. 10.)
!! Desítku dal�ích Kamenù zmizelých
umístili ve støedu 12. øíjna zástupci jiho-
èeské poboèky Pamìti národa pøed budì-
jovické domy, z nich� bìhem války museli
�idov�tí spoluobèané do transportù. Na�li
pak smrt v nìkterém z koncentraèních
a vyhlazovacích tábo-
rù. Publicista Adam
Drda pøedstavil osudy
jihoèeských pamìtní-
kù holokaustu. (Kato-
lický týdeník, 18. 10.)
!! Exprezident dal
v obsáhlé odpovìdi
najevo �vztek a zkla-
mání�, ani� bylo jas-
né, zda nakonec bude
svìdèit. Exprezident
Trump si na své síti
Truth Social postì�o-
val na nedostateènou
podporu ze strany amerických �idù. ��ád-
ný prezident neudìlal pro Izrael tolik jako
já. Ponìkud pøekvapivì to v�ak daleko
více oceòují na�i skvìlí køest�an�tí evange-
likálové ne� lidé �idovské víry, zejména ti
v USA,� napsal. Dodal, �e v Izraeli je pøi-
tom jeho popularita tak vysoká, �e by tam
mohl klidnì být pøedsedou vlády. (Právo

19. 10.) !! Dìjiny �idù se zaèaly psát
skrze Bibli. Tu neèetl ka�dý, a ne ka�dý,
kdo èetl, pochopil. Co� neznaèí, �e by �i-
dovské památky byly nesrozumitelné. Ty
umìjí kulturu �idovského národa osvìtlit
a v Èesku jich stojí za náv�tìvu øada.
V loòském roce pøibyla na mapì Èeska
v tomto ohledu dal�í �povinná� zastávka.
V Polici, je� je nejji�nìj�í obcí Kraje Vyso-
èina, se vyloupla do krásy barokní synago-
ga postavená za vlády císaøovny Marie Te-
rezie. Historická budova zmìnila majitele
krátce po vzniku samostatného Èeskoslo-
venska. Vìøící støídali sokolové, kteøí zaèa-
li modlitebnu pøestavovat k obrazu svému.
Bohu�el, necitlivì. Na druhou stranu, �i-
dovská památka právì díky maskování za
sokolovnu pøe�ila do souèasnosti a pøed
dvìma lety byla kompletnì opravena. Ten-
to poèin dokonce získal celorepublikové
ocenìní Národního památkového ústavu
za pøíkladnou obnovu. Podobných pøíbìhù
s happy endem na�tìstí poslední dobou pøi-
bývá. (Marianne Venkov & styl, 20. 10.) !!
Po ruském útoku na Ukrajinu se objevily
obavy, �e Izrael zachvátí chaos. Mo�ná
i obèanská válka. Pìtina Izraelcù toti� po-
chází z bývalého SSSR. At� u� z Ukrajiny,
Ruska, Pobaltí èi Moldavska. Hrozilo, �e
se mezinárodní konflikt pøelije do domácí
politiky a ve vìt�ím se zopakuje scénáø
z roku 2014, kdy se po ruské anexi Krymu
ruskojazyèní Izraelci se�ikovali do dvou
znepøátelených táborù: jedni podporovali
Rusko, druzí Ukrajinu. Pøátelství se rozpa-
dala, rodiny se rozhádaly� Nic z toho se
v�ak po únoru 2022 nestalo. Naopak, pù-

vodnì rozdìlené sku-
piny se názorovì do
velké míry sjednotily.
Zatímco na demon-
strace podporující Pu-
tina chodí maximálnì
desítky ruskojazyèných
aktivistù, protiváleèné
protesty poøádané imi-
granty z bývalého So-
vìtského svazu bývají
øádovì silnìj�í. (Prá-
vo, 20. 10.) !! Letos
v prosinci uplyne 80
let od transportù �i-

dovského obyvatelstva z Pardubic do Tere-
zína. Na budovì Obchodní akademie, kde
byli soustøeïováni, bude instalována pa-
mìtní deska, která pøipomene, �e z 1258
osob z dne�ního Pardubicka, Chrudimska,
Vysokomýtska, Litomy�lska a Chotìboø-
ska se jich vrátilo pouze 92. (MF DNES,
25. 10.)                         jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 5 lety, 14. listopadu 2017, zemøela
v Ramat Ganu spisovatelka, novináø-
ka a pøekladatelka RUTH BONDYOVÁ,
autorka zásadní monografie o terezín-
ském ghettu a autorka desítek pøevodù
èeské literatury do hebrej�tiny. Naro-
dila se 19. èervna 1923 v Praze, a aè
pocházela z �idovské asimilované ro-
diny, ji� v mládí se zajímala o sionis-
tické hnutí. Absolvovala nìmeckou
mì�t�anku a poté zaèala na pøání rodi-
èù studovat na èeské obchodní akade-
mii (sama by si radìji zvolila novináø-
ství). Za války pro�la koncentraèním
táborem Terezín a v Osvìtimi rodin-
ným táborem, v lá-
grech pomáhala pøi
práci s dìtmi. V èer-
vnu 1944 byla pøe-
vezena z Osvìtimi
na odklízení trosek
v nìmeckém Ham-
burku, kde onemoc-
nìla tyfem. Konec
války ji zastihl
v Bergen-Belsenu. 

Po válce si na�la
práci u agentury
United Press jako
pøekladatelka z ang-
liètiny. V roce 1948 se pøihlásila do
èeskoslovenské bojové brigády na po-
moc Izraeli, kam odjela na konci roku
1948, do Jaffy dorazila 31. prosince
1948, kdy se u� válka chýlila ke kon-
ci. Brzy se nauèila jazyk tak dobøe, �e
mohla publikovat v tisku, oblíbené
byly její sloupky v páteèní pøíloze de-
níku Davar, pozdìji �urnalistiku vyu-
èovala i na Telavivské univerzitì.
Napsala nìkolik �ivotopisù. Nejzná-
mìj�í je její biografie prvního �idov-
ského star�ího v terezínském ghettu
Jakoba Edelsteina (hebrejsky kniha
vy�la roku 1981, anglicky 1989 a èes-
ky 2001), která je souèasnì ètivou
a osobní historií tohoto nacisty zøíze-
ného ��idovského mìsta�.

Ètenáøi znají její vtipné a pouèené
publikace Mezi námi øeèeno. Jak mlu-
vili �idé v Èechách a na Moravì
(2003), Bo�í hody. Jak jedli �idé v Èe-
chách a na Moravì (2008) èi autobio-
grafii Víc �tìstí ne� rozumu (2003).
Do hebrej�tiny pøelo�ila Dobrého vo-

jáka �vejka, dále prózy Karla Èapka,
Bohumila Hrabala, Oty Pavla, Jiøího
Weila a dal�ích, celkem na ètyøicet ti-
tulù. Pohøbena je v kibucu Givat Cha-
jim Ichud.

Pøed 140 lety, 2. listopadu 1882, se
narodil prozaik a dramatik LEO PE-
RUTZ. Pra�ský rodák patøil ve dvacá-
tých a tøicátých letech 20. století ke
ètenáøsky nejúspì�nìj�ím autorùm
pra�ské nìmecké literatury. Jeho otec
vlastnil textilní továrnu, která v�ak na
konci 19. století vyhoøela. Rodina se
poté odstìhovala do Vídnì, kde Perutz
dokonèil gymnázium, ze kterého byl
v Praze pro �patný prospìch i chování
vylouèen. Ve Vídni vystudoval na
technice poji�t�ovací matematiku,

krátce pracoval pro
poji�t�ovnu. Bìhem
první svìtové války
byl po vá�ném zranì-
ní v Halièi roku 1916
pøiøazen k Hlavní vo-
jenské tiskové úøa-
dovnì. Rok 1918
strávil v sovìtském
Rusku jako dopiso-
vatel pra�ského listu
Bohemia. Po válce
se vrátil do Vídnì,
�ivil se jako nezá-
vislý spisovatel.

An�lus Rakouska ho pøimìl emigrovat
do Palestiny, po válce �il støídavì
v Izraeli a Rakousku. Aèkoli Perutzo-
vo dílo bylo oblíbené a èasto pøeklá-
dané, mj. Die dritte Kugel (Tøetí kul-
ka), Zwischen neun und neun (èesky
jako Od devíti do devíti), Die Geburt
des Antichrist (Zrození Antikrista),
Der Meister des Jüngsten Tages
(èesky jako Mistr Posledního sou-
du), soudobá kritika jej neuznávala.
V prózách èasto kombinoval dobro-
dru�ství s mystikou a fantazií, tématy
se vracel do minulosti. Stranou nestá-
la ani Praha a �idovské ghetto pøede-
v�ím rudolfínské doby, napø. v dílech
Das Gasthaus Zur Kartätsche (Hosti-
nec U Kartáèe) nebo Nachts unter
der steinernen Brücke (èesky jako
Noc pod Kamenným mostem). 

Perutz zemøel pøed 65 lety, 25. srp-
na 1957, na infarkt bìhem náv�tìvy
rakouského Bad Ischlu, kde je také
pohøben.

am, M. Bu�ek

PÍT, ÈI NEPÍT
Po staletí bylo v Èechách a na Moravì v�e-
obecnì známo: �idé nepijí, toti� pijí, ale
nemají sklon k opilství. Proè asi? Proto�e
od mládí byli zvyklí pít v kruhu rodiny
ka�dý týden dou�ek vína pøi po�ehnání
v pøedveèer sabatu a na jeho konci a o Pe-
sachu ètyøi èí�e vína pøi ètení Hagady, a pøi
oslavì svátku Purim dokonce nevadilo tro-
chu se opít. Ne �pod obraz Bo�í�. Víno
bylo spjaté s rodinou a modlitbou a dopro-
vázelo �idy po celý �ivot, od narození,
lépe øeèeno od obøízky, kdy se osmidenní-
mu kojenci dalo líznout vína, aby necítil
bolest, o svatbì, kdy novoman�elé pili
dvakrát ze spoleèné èí�e, pøi ka�dé oslavì,
kdy si pøipíjeli �lechajim!� na �ivot, a ne-
jen na zdraví � a� do smrti. Zesnulý se sice
u� nemohl pøipojit, ale po pohøbu si vypili
truchlící èí�ku na utì�ení a èlenové Chevra
kadi�a, dobrovolného pohøebního bratr-
stva, kteøí jej vypravili na poslední cestu
a doprovázeli nebo�tíka na ní, si na svých
výroèních shromá�dìních, pøi slavnostní
hostinì, je� následovala po volbì nového
pøedstavenstva, rádi pøipili, jak svìdèí vel-
ké, malbami ozdobené d�bány na víno
v �idovském muzeu v Praze.

Víno slou�ilo potì�ení a potì�ení slou�i-
lo Bohu. �ádná abstinence, �ádný zákaz,
jen nabádání pít s mírou. V�dyt��idovské
pøísloví praví, �e èlovìka pozná� podle tøí
vìcí: jeho sklenice, kapsy a hnìvu. V heb-
rej�tinì to zní lépe, proto�e v�echna tøi slo-
va zaèínají stejným písmenem a jsou si po-
dobná: kos, kisa, kïas. Jako obvykle,
názory rabínù na pití vína se diametrálnì
rozcházely; cituje-li Mi�na na jednom mís-
tì rabiho Rava, �e víno a vonná koøení
otevøely jeho srdce moudrosti, tvrdí na ji-
ném, �e víno je pùvodcem náøkù a bídy ve
svìtì. Øekl-li rabi Jehuda: �Kdo vypil
ètvrtku vína, nemá vyuèovat anebo sou-
dit�, øekl rabi Nachman: �To není správná
zásada! V�dyt� já nemám jasné my�lenky,
pokud nevypiji ètvrtku vína.� Rabi Abra-
ham Hoøovic, o kterém ji� byla zmínka,
zastával názor, �e stejnì jako pøemíry jídla
má se �id vyvarovat pøemíry pití a støe�it
se opilství, proto�e opilství povzbuzuje zlý
pud a vede k dlouhému spánku, a tím k za-
nedbání uèení Tóry. �idé pili, ale málo,
a mnozí jim to zazlívali. V�dyt� �idé pálili
pálenku a velká èást vinopalen a výèepù
najatých od �lechty, zvlá�tì na venkovì,
byla v jejich rukou. 
(Z knihy Ruth Bondyové: Bo�í hody.
Jak jedli �idé v Èechách a na Moravì.
NFK, 2008.)
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Ruth Bondyová na veletrhu Svìt knihy. Foto archiv.



Efraim Karol Sidon
AVONAM
Kapitoly o sionismu a trauma viny
! Ve svém nejnovìj�ím eseji Avonam
(�jejich vina�) se rabín Efraim K. Sidon
vìnuje tématu, které ji� více ne� sto let
pøedstavuje ohnisko sváru uvnitø tradièní-
ho judaismu: je pro �idy z nábo�enského
hlediska pøípustné po�adovat politickou
samostatnost, nebo mají setrvávat ve vy-
hnanství, aby odèinili svou vinu? Mají tr-
pìlivì oèekávat pøíchod Mesiá�e, nebo
mají právo uspí�it konec diaspory a vyjít
sebevìdomì vstøíc novému vìku?

Vydalo nakladatelství Jiøí Bla�ek v Pra-
ze roku 2022. 168 stran, doporuèená cena
260 Kè.

David Rafael Moulis
NÁBO�ENSKÝ KULT
STAROVÌKÉHO IZRAELE
POHLEDEM ARCHEOLOGIE
! O tom, jak vypadalo nábo�enství starých
Izraelitù, nám dává pøedstavu pøedev�ím
Starý zákon, v posledních desetiletích v�ak
mù�eme své poznatky èerpat i z pøibývají-
cích archeologických nálezù. Archeologové
odkryli mimo jiné pozùstatky dvou jud-
ských svatyní z doby �elezné, které existo-
valy soubì�nì s jeruzalémským Chrámem.
Bohaté nálezy obìtních oltáøù èi kultických
pøedmìtù nicménì dokládají existenci více
svatyní v tomto regionu; so�ky a amulety
pak umo�òují nahlédnout do domácího kul-
tu. Kniha Davida R. Moulise pøibli�uje ná-
bo�enství Izraele právì z pohledu archeolo-
gie a sna�í se zodpovìdìt celou øadu otázek:
Kde lze spatøovat pùvod architektury svaty-
ní a motivu rohù na oltáøích? Jaký byl vý-
znam figurek �en, jezdcù na koni a hudební-
kù? Rùzná kultická místa postupnì zanikla
� kdy se tak stalo a proè? Na tyto otázky
hledá autor odpovìï v textu knihy i pro-
støednictvím obrazových dokladù.

Vydalo nakl. Vy�ehrad v Praze roku 2022.
240 stran, ilustrace; dop. cena 399 Kè.

Peter Schäfer
KRÁTKÉ DÌJINY ANTISEMITISMU
Kde se zrodila nenávist k �idùm a proè
se poøád vrací
! Základní pøíruèka pro ka�dého, kdo
chce pochopit, proè je antisemitismus tak
prastarý a zároveò na vzestupu. Peter
Schäfer je svìtovì uznávaný judaista a autor
mnoha historických publikací. Uèil mj. na
Svobodné univerzitì v Berlínì a na Prince-
tonské univerzitì, byl øeditelem �idovského
muzea v Berlínì. V knize poukazuje na to,
jak se antisemitské stereotypy �íøily ji� od
antiky, jak vedly k pronásledování, nièení
a zabíjení a jsou �ivé i po �oa. Ji� v pøed-
køest�anské dobì se objevovala nenávist

vùèi �idùm, ale Nový zákon této nenávisti
poskytl �ivnou pùdu v podobì legend: Pa-
vel zaútoèil na tradièní �idovství, Matou�
se zamìøil na vinu v�eho �idovského lidu
a Jan vykreslil �idy jako syny temnoty.
Schäfer pøipomíná napøíklad støedovìké
pálení Talmudu v Paøí�i a motiv �idovské
svinì, Lutherovu nenávist a výzvu ke zni-
èení �idù, spoleèensky akceptovaný anti-
semitismus v dobì osvícenství. Z pøedpek-
lí výmarské republiky pøes tøetí øí�i se
dostává k souèasnému islámskému antise-
mitismu i k tomu, jak dìdictví antisemitis-
mu souvisí s novým nástupem pravico-
vých ideologií.

Vydalo nakl. Paseka v Praze roku 2022.
Z nìmèiny pøelo�ila Vlasta Reittererová.
392 stran, dop. cena 469 Kè (v e-shopu
nakladatelství 375 Kè). 

80 LET OD DEPORTACE �IDÙ
Z VÝCHODNÍCH ÈECH 
! Pøed deseti lety vybudovalo mìsto
Chrudim památník obìtem holokaustu na
chrudimském �idovském høbitovì. Letos
2. prosince 2022 uplyne ji� 80 let od chví-
le, kdy z chrudimského nádra�í v brzkých
ranních hodinách transport odjí�dìl. Pøí-
kaz k nástupu do nìj obdr�eli témìø v�ich-
ni chrudim�tí �idé. Nìkteøí byli deporto-
váni pozdìji, jiní u� èekali ve vìznici
gestapa. Ze shroma�di�tì v Pardubicích
byli o pár dní pozdìji deportováni do ghet-
ta Terezín, odkud potom byly vypravová-
ny dal�í transporty na východ, pøevá�nì
do Osvìtimi. Výsledný poèet chrudim-
ských deportovaných byl 87 mu�ù, �en
a dìtí, z nich� bylo 80 v nacistických kon-

centraèních a vyhlazovacích táborech za-
vra�dìno. Pouhých sedm osob hrùzy vìz-
nìní pøe�ilo.

Mìsto Chrudim ve spolupráci s mìstem
Hlinsko a studenty z obou mìst pøipravují
po celý rok pietní akci, která toto smutné
výroèí pøipomene. 

Uskuteèní se nejprve ve Hlinsku ve ètvrtek
1. prosince od 10 hodin v Multifunkèním
centru, o den pozdìji v Chrudimi: 2. prosin-
ce od 18 hodin v Divadle Karla Pippicha.
Nad akcí pøevzal zá�titu ministr kultury ÈR
a podpoøil ji té� Pardubický kraj.

V obou mìstech pøipravují program stu-
denti zdej�ích gymnázií. V Hlinsku si pøipo-
meneme osudy rodin Schurovy a Taussigo-
vy. V Chrudimi studenti pøipravují program,
v nìm� pøedstaví osudy tøí vybraných vý-
znamných studentù chrudimského gymná-
zia, kteøí byli holokaustem posti�eni. Jme-
novitì to jsou JUDr. Karel Strass, Jan Salus
a Josef Schwarz Èervinka. Dozvíme se více
o jejich �ivotì, zazní i jejich pøímo docho-
vané vzpomínky v audio i video podobì.
Zanechali po sobì odkaz nejen lidský, ale
té� umìlecký � Karel Strass napsal sbírku
pohádek, Josef Schwarz pøelo�il desítky dìl
anglických autorù a re�íroval mnoho roz-
hlasových dramatizací. 

Umìleckou èást programu v obou mìs-
tech pøipravuje Základní umìlecká �kola
v Chrudimi ve spolupráci s izraelským pro-
jektem When Memory Meets Art. Pìvecký
sbor bude za doprovodu komorního orchest-
ru interpretovat èeské básnì, které napsaly
dìti vìznìné v Terezínì. Básnì zhudebnil
a na jejich nastudování se podílel izraelský
hudební skladatel Effi Shoshani, který zpì-
váky doprovodí na klavír. Moderování pro-
gramu v Chrudimi se ujme herec pra�ského
divadla Studio Ypsilon Petr Vacek.

Vstupenky na toto pøedstavení budou
k dispozici na pokladnách v mìstském di-
vadle v Chrudimi èi v mìstském infocent-
ru, v Hlinsku je tøeba je telefonicky rezer-
vovat v Multifunkèním centru. Vzhledem
k jejich omezenému mno�ství na obou mís-
tech doporuèujeme vèasné rezervování.

Chrudim má pøipravena pøedstavení do-
konce dvì: 2. prosince se ji� v dopoled-
ních hodinách uskuteèní toto pøedstavení
pro hosty delegací z izraelské a kanadské
ambasády, Federace �idovských obcí ÈR,
Památníku Terezín, ministerstva kultury,
ministerstva zahranièních vìcí, Pardubic-
kého kraje, mìsta Chrudim a dal�ích insti-
tucí a �kol. Zástupci tìchto institucí poté
polo�í kvìtiny k pomníku chrudimským
obìtem holokaustu na �idovském høbitovì
ve Václavské ulici. Høbitov bude po celý
den otevøen, a tak ka�dý zájemce mù�e
bìhem dne pøijít a uctít památku zavra�dì-
ných chrudimských spoluobèanù.            al
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 10. listopadu pøivítáme na
Kávì herce, re�iséra, taneèníka, scenáristu
a umìleckého øeditele a frontmana orchest-
ru Melody Makers Ondøeje Havelku.
! Ve ètvrtek 24. listopadu mezi nás pøijde
originální hereèka a zpìvaèka Bára Hrzá-
nová, známá mj. ztvárnìním role Helenky
Souèkové ve høe Hrdý Bud�es (uvedena
byla ji� v 900 reprízách).

Kavárna je otevøena od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza
Neubauer. Vstup volný. Tì�íme se na vás.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 8. 11. od 19.00: Helga Ho�ková-Weis-
sová: Nikdo nás neèekal. Slavnostní pre-
zentace kni�ní autobiografie akademické
malíøky, pøe�iv�í holokaustu, Helgy Ho�ko-
vé-Weissové, která 10. listopadu oslaví 93.
narozeniny. Pro své dìti, vnuky, pravnuky
a v�echny ty, kdo chtìjí naslouchat, vypráví
svùj výjimeèný �ivotní pøíbìh. Kompono-
vaným veèerem s hudebním vystoupením
violoncellistù Dominiky Weiss Ho�kové
a Jiøího Ho�ka a èetbou úryvkù z knihy pro-
vede autorèin syn Jiøí Ho�ek. Vstup volný. 
! 24. 11. od 19.00: Pavel Boøkovec Quar-
tet / Hudba svobody. Koncert jednoho
z nepøehlédnutelných souborù èeské hu-
dební scény, který v leto�ním roce slaví de-
set let své existence. Bìhem koncertu zazní
skladby èeské meziváleèné i pováleèné
avantgardy. Vstupenky mo�no zakoupit
v pøedprodeji v Informaèním a rezervaèním
centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Prague Ticket Office a prostøednictvím we-
bových stránek �MP (www.jewishmuse-
um.cz). Vstupné 230 Kè / 150 Kè. 

Auditorium
(Maiselova 15, P 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 2. 11.: Unikátní sbírka: Rozhovory
s pamìtníky. Letos v èervenci uplynulo 32
let od natoèení prvního rozhovoru do sbír-
ky Rozhovory s pamìtníky �MP. Za tu
dobu se podaøilo zaznamenat více ne� 1800
rozhovorù se zástupci první a druhé genera-
ce pøe�iv�ích �oa. Pøijïte si poslechnout
pøedná�ku správce fondu orální historie
Vzpomínky pamìtníkù Antonína Kurovce
o tom, jak se sbírka vyvíjela a jak pokraèuje
nahrávání rozhovorù v posledních letech.
! 10. 11.: Filmový cyklus Válka oèima
dìtí: Z Paøí�e do Paøí�e. Cyklus filmové
historièky Alice Aronové pøedstaví snímky,

je� nahlí�ejí válku a perzekuci dìtskýma
oèima. Listopadový film Z Paøí�e do Paøí-
�e (Francie, Kanada, Èesko 2017, 110 min)
vypráví pøíbìh dvou bratrù. Desetiletý Jo-
seph a dvanáctiletý Maurice za�ívají bì�né
lumpárny v Paøí�i a netu�í, �e opravdové do-
brodru�ství je teprve èeká. Silný a dojemný
pøíbìh od re�iséra Christiana Duguaye byl
natoèen podle populárního stejnojmenného
románu Josepha Joffa. V originále s èeský-
mi titulky. 
! 15. 11.: My�lení kresbou: Friedl Dicker-
Brandeis a kreativní základ �terezínské
�koly�. Pøedná�ka kurátorky �MP Michae-
ly Sidenberg pøedstaví osobnost, dílo a pe-
dagogický odkaz pøední pøedstavitelky
støedoevropské meziváleèné avantgardy,
absolventky Státního Bauhausu ve Výmaru
Friedl Dicker-Brandeis (1898�1944), která
se do povìdomí veøejnosti zapsala pøede-
v�ím jako pedago�ka a organizátorka hodin
kreslení v terezínském ghettu. Náv�tìvníci
se seznámí s obsahem unikátní sbírky, je�
se jako nejvìt�í kolekce dìtských kreseb
z období �oa na svìtì nachází od léta 1945
v péèi �MP. Pøedná�ka je souèástí cyklu 5x
OBRAZEM. Umìleckými sbírkami �idov-
ského muzea v Praze. 
! 21. 11.: Masakr na Èervené hoøe: zapo-
menutá vra�da skrývaných �idù v Nízkých
Tatrách. Pøedná�ka historika ÚSTR Adama
Hradilka pøedstaví tragický osud deseti ci-
vilistù � odbojáøù a �idù, kteøí byli pøepa-
deni a povra�dìni partyzány, kdy� se na
konci války schovávali v horách pøed na-
cisty. Popí�e také �ivotní dráhu posledního
pachatele zloèinu �ijícího v Kanadì. Veèer
je souèástí pøedná�kového cyklu ve spolu-
práci s Ústavem pro studium totalitních re-
�imù. 
! 29. 11.: �ivotní pøíbìh zakladatele ÈKD
Emila Kolbena a jeho rodiny. Pøi pøíle�i-
tosti 160. výroèí narození Emila Kolbena

(1862�1943) pøedstaví historik Martin He-
melík, autor knihy Pøíbìh rodiny Kolbenù
ze Stranèic, historii a fenomén spojený se
jménem vizionáøe své doby. Pøedná�ka po-
sluchaèe seznámí s �ivotem a pohnutými
osudy nejen Emila Kolbena, ale také èlenù
jeho rodiny. Souèást cyklu Èe�tí �idov�tí
podnikatelé pøelomu 19. a 20. století. 

Dílna OVK
! 13. 11. od 10.00: Nedìlní dílna pro ro-
dièe s dìtmi: Marc Chagall a hra barev.
Lvíèek Arje se vydá po stopách Marca Cha-
galla. Dìti se seznámí s tvorbou tohoto
slavného umìlce a na zpùsob vitrá�í, které
vytvoøil pro jeruzalémskou synagogu pøi
nemocnici Hadasa Ejn Kerem, si vyrobí
vlastní papírové vitrá�e. Vstupné 70 Kè.
Prohlídka: �panìlská synagoga.

KONCERT PETRY ERNYEIOVÉ
! Winternitzova vila (Na Cihláøce 10, Pra-
ha 5) uvádí dne 24. listopadu od 18 hodin
koncert zpìvaèky Petry Ernyeiové, která
vydala v prosinci loòského roku album
písní �idovských autorù To jsem já / This
Is Me spolu s kytaristou Adamem Tvrdým
a basistou Petrem Dvorským. Vybrala
krásné jazzové, �idovské, sefardské i mu-
zikálové písnì, které na koncertì zazní
(k pùvodnímu obsazení se pøidá je�tì
akordeonista Aliaksands Yasinski). Zazní
tradièní sefardská Scalerica de Oro, slav-
ná Papa, Can You Hear Me? èi hebrejská
píseò Hine ma tov u-ma na�im a øada dal-
�ích. Po koncertu si lze prohlédnout pro-
story Winternitzovy vily. Vstupenky na
www.loosovavila.cz.

DEBATA
S JOSEFEM KROUTVOREM
! Dne 29. listopadu od 19 hodin se v Kni-
hovnì Václava Havla (Ostrovní 13, P 1)
koná debata s básníkem, prozaikem a eseji-
stou Josefem Kroutvorem, leto�ním laureá-
tem Ceny Jaroslava Seiferta. Uvádí Jiøí Pe-
òás z Týdeníku Echo, úèinkují spisovatel
Milo� Dole�al a harmonikáø Vladimír He-
rák. Poøádá Knihovna V. Havla ve spolu-
práci s Nadací Charty 77.

TEPLICKÝ CIMES
! Spolek Ulpan Teplice poøádá pod zá�ti-
tou Velvyslanectví Státu Izrael v ÈR 11.
roèník festivalu �idovské kultury Teplický
cimes. Koná se ve dnech 2.�26. listopadu
v Teplicích a tì�it se mù�ete na pøedná�ky,
komentovanou vycházku, stand-up come-
dy, ukázky izraelské kuchynì èi divadelní
pøedstavení a koncert kapely Komuna Lux
z Odìsy. Rezervace na tel. èísle 724 219
200, podrobný program naleznete na www.
teplickycimes.cz.
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Sen. Kolá� s pou�itím starých formuláøù vytvoøila
v hodinách kreslení, organizovaných v terezínském
ghettu malíøkou a pedago�kou Friedl Dicker-Brandeis,
Helena Mändlová (1930�1944). Archiv �MP. 



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! V øíjnu jsme si pøipomnìli 25. výroèí
zalo�ení �koly: na dvoøe se se�li �áci, stu-
denti, rodièe, pedagogové, pøedstavitelé
pra�ské �idovské obce, vrchní rabín Da-
vid Peter a v pøíjemné atmosféøe se za-
vzpomínalo na u� neuvìøitelné ètvrtstole-
tí. Pøed 25 lety, 1. záøí 1997, nastoupilo na
Lauderovy �koly sedm prvòáèkù, 1. záøí
2022 bylo do �koly zapsáno 402 �ákù od
mateøské �koly po gymnázium. A mnoho
zájemcù musí L� bohu�el odmítat�
�kola se stala nepostradatelnou souèástí
pra�ského �idovského spoleèenství a díky
mnoha on-line programùm oslovuje i mi-
mopra�ské dìti a rodièe.
! Dne 30. listopadu od 8.30 se koná Den
otevøeného vyuèování.
! Tého� dne, 30. 11., od 14 hodin se
uskuteèní Den otevøených dveøí pro zá-
kladní �koly a gymnázium. 
! Více informací na www.lauder.cz.

KONCERT V OLOMOUCI
! Dne 7. listopadu ve 20 hodin se koná
závìreèná akce Festivalu �idovské kultu-
ry v Olomouci. V Jazz Tibet Clubu se
pøedstaví izraelská zpìvaèka Noam Vaza-
na, která hraje fúzi hudby Støedního vý-
chodu, severoafrických rytmù a vlastní
autorské etno-jazzové tvorby.

YEMEN BLUES
! V listopadu vystoupí v hole�ovickém
kulturním zaøízení Domovina izraelská
kapela Yemen Blues, která kombinuje je-
menitské a blízkovýchodní hudební tradi-
ce s decentními prvky jazzu, funku, soulu,
blues i rocku. Koná se dne 20. listopadu
od 19.30 v kulturním domì Domovina
(U Uranie 12, Praha 7), více informací
a vstupenky na www.jmw.cz.

VÌÈNÁ NADÌJE
! V rámci festivalu hudby terezínských
skladatelù Vìèná nadìje se v listopadu
konají dvì akce: dne 11. 11. od 19.30
v �i�kovském Atriu koncert mladých, ale
ji� známých a �pièkových interpretù
houslisty Daniela Matejèi a klavíristy
Jana Schulmeistera. Program Eug?ne
Ysae � Sonáta è. 2 pro housle � a Sergej
Rachmaninov � Moments musiciaux op.
16 pro klavír è. 1, 4, 3 a 6. 
! Dne 28. 11. od 18 hodin se v pra�ském
divadle Minor koná krásné a pùsobivé
pøedstavení Dismanova rozhlasového
dìtského souboru s názvem � a bolelo
nebe. Pøed ètyømi lety je pøipravila Jana
Dole�alová-Franková, tehdej�í vedoucí

souboru, její� náhlá smrt v létì roku 2021
nás v�echny zasáhla. Jedná se o kolá�
z deníkù, básní, èlánkù z èasopisù vydá-
vaných dìtmi v Terezínì, dopisù a zápis-
kù do památníèkù, která skládá obrazy ze
�ivota dìtí internovaných v terezínském
ghettu. Scénáø vznikl na základì autentic-

kých textù dìtí v Terezínì, byl inspirován
knihami Dagmar Hilarové Nemám �ádné
jméno, Marie Rút Køí�kové, Kurta Jiøího
Kotouèe, Zdeòka Ornesta Je mojí vlastí
hradba ghett?, Chavy Pressburger Deník
mého bratra a básnickou sbírkou Hanu�e
Hachenburga Hned vedle bílá barva
mráèkù. Básnì zhudebnil Jakub Sejkora.
Více informací a vstupenky na www.vec-
nanadeje.org.

80. VÝROÈÍ TRANSPORTÙ
! Jedním z míst, odkud pøed osmdesáti
lety vyjí�dìly transporty �idù do ghetta
Terezín, byly Klatovy. Tragické události
pøipomíná výstava �idé a transporty, kte-
rá se koná do 13. prosince v pøízemí St-
øední prùmyslové �koly v Klatovech. Ko-
mentované prohlídky se uskuteèní 10. 11.
v 17 hodin a 8. 12. v 17 hodin. Ve dnech
25. 11. a 30. 11. zazní pøedná�ka Rùzné
tváøe � stejný osud, pøi ní� budou pøedsta-
veny nìkteré konkrétní rodiny.

MUZIKA JUDAIKA
! Muzika judaika hledá zájemce, který
by pøevzal spolek a nadále upozoròoval

na pøínos �idovské kultury a jejích hodnot
v oblasti hudby u v�ech generací, národù
i vyznání. Spolek Muzika judaika pod ve-
dením jeho zakladatelù Blanky a Jaromí-
ra Vogelových, kteøí letos zemøeli, pro�el
obrovským vývojem. Pøipomeòme 11
roèníkù Mezinárodního �idovského fes-
tivalu, který získal velký poèet pøízniv-
cù. Byla by �koda, kdyby práce a úsilí
man�elù Vogelových pøi�lo vniveè.
Kontakt: M. Kolínský, 739 432 343.

NAVRÁCENÉ TEXTILIE
! V rámci systematického monitoringu
trhu s umìleckými pøedmìty identifiko-
vali odborníci z pra�ského �idovského
muzea poèátkem èervna leto�ního roku
v nabídce newyorského aukèního domu
J. Greenstein & Co. ètyøi pøedmìty, je�
v období okupace pro�ly muzejními sbír-
kami a v pováleèném období z nich opìt
zmizely. Jedná se o textilie, které byly
v letech 1942�44 spolu s desítkami tisíc
jiných, pøevá�nì rituálních pøedmìtù sve-
zeny do Prahy z venkovských �idovských
obcí. 

Pøedmìty, které se muzeu navracejí,
konkrétnì synagogální opona, plá�tík na
Tóru a dvì pokrývky na stùl, z nìho� je
v synagoze pøedèítáno z Tóry, netvoøí
soubor v pravém smyslu slova. Ka�dý
kus byl u�íván v jiné nábo�enské obci,
z nich� ani jedna ji� desítky let neexistuje,
ka�dý je v�ak svým jedineèným zpùso-
bem vzácným historickým dokladem
a hmatatelnou pøipomínkou existence ne-
jen samotných obcí, ale ve dvou pøípa-
dech i jejich konkrétních pøíslu�níkù jme-
novitì uvedených v donaèních nápisech.
Zatímco v pøípadì obou pokrývek se jed-
ná o kolektivní dary �enských spolkù
(první, zhotovená v roce 1884, byla vìno-
vána synagoze v Krásnu-Vala�ském Me-
ziøíèí, druhá, z poèátku 20. století, byla
darem jedné ze synagog v Boskovicích),
dal�í dva pøedmìty zmiòují konkrétní
dárce a dùle�ité �ivotní události, které
byly motivem jejich donací. 

Napøíklad z nápisu na plá�tíku na Tóru
z obce Kostel (dnes Podivín) se dozvídá-
me, �e jej tamní synagoze vìnoval v roce
1899 jistý Mendel Spitz, syn Salomona
Spitze, se svou �enou Michlou, dcerou
Michaela Schicka, u pøíle�itosti svých 80.
narozenin. 

Navrácení pøedmìtù, je� jsou význam-
nou souèástí kulturního dìdictví ÈR, se
uskuteènilo díky pomoci èeského zastupi-
telského úøadu ve Washingtonu, D. C.,
a èeské vlády.         (z tiskové zprávy �MP)
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Navrácený plá�tík na podivínskou Tóru, detail. �MP.



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom,
ktorí v mesiaci november slávia sviatok
svojich narodenín: pani Marianna Bela-
nová, nar. 16.10. � 77 rokov; pani Ingrid
Turèanová, nar. 16.10. � 59 rokov, a pán
Tomá� Grünfeld, nar. 15.10. � 73 rokov.
V�etkým úprimne prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci november oslávia narodeni-
ny: pani Mgr. Mariana Ascherová � 80
rokov; pani Ági Fränklová � 76 rokov;
pani Anna Hilvertová � 79 rokov; pani
Jana Kaiserová � 80 rokov; pani Agne�a
Kri�ková � 85 rokov; pani Erika Orlíko-
vá � 85 rokov; pani Anna Pova�anová �
75 rokov; pani Ing. Daniela Prekopová
� 76 rokov; pán Peter Smékal � 85 ro-
kov; pani Vanda Ujházyová � 50 rokov,
a pani O¾ga Urbaníková � 77 rokov.
Oslávencom prajeme pevné zdravie
a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V listopadu oslaví své narozeniny: paní
Petra Dvoøáková, nar. 18.11. � 41 let;
paní Karin Czernayová, nar. 16.11. � 59
let; pan Pavel Fröhlich, nar. 6.11. � 59
let; pan Yoav Kidar, nar. 28.11. � 63 let;
pan Dan Kniebügl, nar. 8.11. � 27 let;
paní Dita Längsten, nar. 21.11. � 43 let;
pan Vladimír Látal, nar. 21.11. � 61 let,
pan Martin Mayer, nar. 3.11. � 41 let;
pan Jan Pelí�ek, nar. 2.11. � 40 let; paní
Alexandra Strnadová, nar. 10.11. � 73
let, a paní Eva Zikmundová, nar. 7.11. �
65 let. V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V listopadu oslaví jubileum: paní Vik-
toria Francisco � 56 let; pan Petr Frej-
lach � 14 let; pan Peter-Klaus Idel � 63
let; paní Ing. Jitka �imonová � 74 let;
paní Andrea Klímová � 41 let; pan Jan
David Reitschläger � 49 let; pan Jaromír
Rux � 57 let; paní Lucie Schönau � 28
let, a pan Viktor Tyrpak � 35 let. Pøeje-
me jim v�e dobré do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny: pan Josef
Fischer, nar. 16. 11. � 74 let. Pøejeme mu
do dal�ích let pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci november oslávia narodeniny:
pán Andrej Landau � 76 rokov; pán
Ing. Juraj Galko � 65 rokov; pán Tomá�
Jakuboviè � 71 rokov; pán Tomá� Mittel-
mann � 76 rokov; pani JUDr. Viera Kaná-
riková � 67 rokov; pani MUDr. Katarína
Moze�ová � 74 rokov, a pán Franti�ek
Hubert � 77 rokov. Prajeme v�etko naj-
lep�ie. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
V septembri nás opustili pán Pavol Gro-
smann vo veku 69 rokov a pani Agnesa
Friedova vo veku 70 rokov. V mesiaci
október zomrela pani Viera Figu�ová vo
veku 95 rokov. Zichronot livracha!

�O OLOMOUC
V listopadu oslaví 85. narozeniny na�e
èlenka paní Eva Kolesníková, nar. 13. 11.
Do dal�ích let jí pøejeme pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny: paní Te-
hila Bednáøová � 40 let; paní Hana Janèí-
ková � 90 let; pan MUDr. Jindøich Lorenc
� 69 let, a paní Vìra Uhlová 69 let. V�em
oslavencùm pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: paní Bo-
humila Havránková, nar. 17.11. � 95 let;
paní Helga Ho�ková, nar. 10.11. � 93 let;
paní Eva Chotovinská, nar. 22.11. � 89 let;
paní Vìra Chudáèková nar. 11.11. � 89 let;
paní Olga Jirásková, nar. 16.11. � 93 let;
paní Helena Lyerová, nar. 1.11. � 84 let;
paní Luisa Matou�ková, nar. 25.11. � 92
let; pan Jiøí Munk, nar. 2.11. � 90 let; paní
Malvína Polevá, nar. 17.11. � 88 let; pan
Mark Polevoj, nar. 16.11. � 90 let; pan
Jindøich Roèovský, nar. 12.11. � 92 let,

a paní Marie �moková, nar. 11.11. � 84
let. Pøejeme v�e nejlep�í a pevné zdraví do
dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 29. záøí zemøel ve vìku 71 let pan
Peter Me�o. Se zesnulým jsme se roz-
louèili 29. záøí v obøadní síni Nového �i-
dovského høbitova v Praze. 

Zichrono livracha!

Se zármutkem oznamujeme, �e dne
9. øíjna zemøela v Praze ve vìku nedo�i-
tých 83 let paní Jana Herrmannová. Zi-
chrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e 11. øíjna zesnu-
la ve vìku 96 let paní Jana Wolfová. Se
zesnulou jsme se rozlouèili 16. øíjna
v obøadní síni Nového �idovského høbi-
tova v Praze. Zichrona livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci november oslávia narodeni-
ny: pán Ladislav Brenner � 71 rokov;
pani Mária Èerveòáková � 64 rokov,
a pán MUDr. Martin Hrehorèák � 51 ro-
kov. Oslávencom prajeme hlavne pevné
zdravie a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V listopadu oslaví narozeniny: paní Jana
Urbanová, nar. 10.11. � 85 let, a paní Len-
ka Èapková, nar. 4.11. � 44 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci november oslavuje svoje na-
rodeniny na�a èlenka Nora Guttmanno-
vá � 92 rokov. Prajeme jej hlavne pevné
zdravie a pohodu do ïal�ích rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví narozeniny paní
Pavla Schõpfová. Pøejeme jí do dal�ích
let pevné zdraví a spokojenost. 

Ad mea veesrim �ana!

Mìsíèník Ro� chode�
si lze pøedplatit na www.send.cz.

Roèní pøedplatné do ÈR stojí
480 Kè.

Objednávat lze i telefonicky (225
985 225; 777 333 370) 

èi e-mailem (send@send.cz).
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ZATÍM BEZE ZBRANÍ
Ukrajinská vláda poslala Izraeli oficiální
dopis s �ádostí o dodání systému proti-
vzdu�né obrany. Prezident Volodymyr Ze-
lenskyj se ji� ponìkolikáté sna�í izraelský
systém, pokládaný za jeden z nejúèinnìj-
�ích na svìtì, získat. Ale zatím marnì.
V souèasné dobì, kdy dle zpravodajských
informací Rusko stáhlo pøes tisíc vojákù
a minimálnì jeden systém protiletecké
obrany ze Sýrie, Ukrajinu nièí drony, které
Rusku dodává Írán, a sílí domácí hlasy, kte-
ré vyzývají k izraelské zbrojní pomoci, pa-
novala nadìje, �e by se izraelská odpovìï
mohla zmìnit. Zatím se to v�ak s ohledem
na slo�itou bezpeènostní (a pøedvolební) si-
tuaci zemì nestalo. 

Ministr obrany Ganc oznámil velvy-
slancùm z evropských zemí, �e �idovský
stát stojí za Západem a za Ukrajinou, �e jí
bude i nadále bude poskytovat humanitár-
ní a zdravotnickou pomoc, ale nikoli
zbranì. Nabídl v�ak, �e Izrael pomù�e
Ukrajinì pomoci vybudovat popla�ný
systém, který upozorní civilisty na nálet
èi jinou hrozbu. Ve høe je také souhlas
s tím, aby Ukrajina získala vojenské vy-
bavení, které obsahuje komponenty vyro-
bené v Izraeli.

AUSTRÁLIE ZÙSTÁVÁ 
Austrálie oznámila, �e u� nebude uznávat
západní Jeruzalém za hlavní mìsto Izraele
a opìt za nìj bude pova�ovat Tel Aviv. La-
bouristická vláda tak zru�ila rozhodnutí
pøedchozí konzervativní vlády z roku
2018. Australská ambasáda se do Jeruzalé-
ma nicménì zatím nepøestìhovala a minis-
trynì zahranièí Penny Wongová uvedla, �e
�Austrálie se zavázala, �e bude podporo-
vat øe�ení v podobì mírového sou�ití dvou
státù � Izraele a budoucího palestinského
státu � v mezinárodnì uznávaných hrani-
cích�. 

�PANÌLSKO PROTI BDS
Nejvy��í �panìlský soud rozhodl, �e jaká-
koli snaha bojkotovat izraelské výrobky
nebo akademickou èi kulturní spolupráci je
pova�ována za projev antisemitismu. Uèi-
nila tak na základì definice antisemitismu,
jak ji vytvoøila organizace IHRA. Doposud
se ve �panìlsku snahám hnutí BDS, usilu-
jícího o bojkot a diskriminaci Izraele, èasto
daøilo. Poslední rozhodnutí pokrývá ve�ke-
ré pøípady, a je proto zásadní. 

OBAVY O BEZPEÈNOST
Severoamerické �idovské federace (JFNA),
které sdru�ují na 300 �idovských komunit

po celém kontinentu, spustily letos pro-
gram nazvaný LiveSecure. Jeho cílem je
zajistit obcím takovou finanèní podporu,
aby mohly dostateènì zabezpeèit své ob-
jekty: synagogy, �koly, domovy pro seniory
èi letní tábory. Na program má být celkem
k dispozici 130 milionù dolarù. Po ataku na
synagogu Tree of Life v Pittsburghu, pøi
nìm� roku 2018 útoèník zabil 11 lidí, zaèa-
ly �idovské federace do své bezpeènosti
více investovat, ne v�echny obce si ale so-
fistikovaná zaøízení mohou dovolit. 

VULGÁRNÍ ANTISEMITISMUS
Ru�tí státní pøedstavitelé zdùvodòovali nej-
prve svou agresivní válku proti Ukrajinì
nutností zemi �denacifikovat�. Postupnì
pøe�li k dal�ímu stupni absurdního a nená-
vistného slovníku, který cílí i na �idy. Za-
tím nejostøej�í slova pou�il na sklonku øíjna
námìstek ruské bezpeènostní rady Alexej
Pavlov v komentáøi v týdeníku Argumenty
i fakty. Prohlásil, �e je nutno zbavit Ukraji-
nu satanistù, pøièem� za �satanisty� pova-
�uje námìstek �novo-pohanské kulty�,
jich� jsou prý v zemi stovky; Pavlov v je-
jich výètu uvedl i lubavièské chasidy. Vrch-
ní rabín Berel Lazar nazval výpad �proje-
vem vulgárního antisemitismu� a po�ádal,
aby na nìj ruské úøady i spoleènost jasnì
zareagovaly. 

OPRAVA SYNAGOGY V HERÁTU
V listopadu má zaèít oprava synagogy
v bývalé �idovské ètvrti mìsta Herát v zá-
padním Afghánistánu. Synagoga Ju Aw
byla postavena na poèátku 20. století, a aè
se zachovala pùvodní dispozice a nìkteré
prvky a pro�la ji� jednou rekonstrukcí, je ve
�patném stavu. V zemi ji� �ádní �idé ne�ijí,
ode�li do Izraele nebo do USA, �idovská
obec zanikla v sedmdesátých letech 20. sto-
letí, její úplnì poslední èlen opustil Afghá-
nistán po znovuobnovení vlády Talibanu
roku 2021 a �ije v Izraeli. Ménì ponièená
èást svatostánku slou�ila jako �kolka a byd-
lení pro mìstské úøedníky. Opravu má or-
ganizovat radnice z dotace �výcarské nada-
ce Aliph Foundation.

ALEX KATZ: 95 LET
Guggenheimovo muzeum v New Yorku za-
hájilo retrospektivu Alexe Katze, jen� se le-
tos do�il 95 let. Rodák z Brooklynu pochází
z rodiny ruských �idù. Matka hrála v jidi�
divadle na Lower East Side, otec obchodo-
val s kávou. Alex nav�tìvoval odpolední
kurzy kreslení, po krátké vojenské slu�bì za-
èal studovat na výtvarné �kole. Od poloviny
20. století zaèal být známý svými figurativ-
ními malbami, je� v sobì spojovaly atmo-
sféru abstraktních expresionistù s americ-
kým pestrobarevným výrazným svìtem
èasopisù a billboardù. Výjevy v�edního dne,
portréty i krajiny Katz zobrazuje jasnými
barvami a jednoduchými formami.

V New Yorku jsou do února k vidìní
jeho kresby, kolá�e, malby i objekty od èty-
øicátých let. V bøeznu pak zaèíná výstava
Katzových dìl ve vídeòské galerii Alberti-
na.                                                             (am)
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