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KAMENÙ ZMIZELÝCH 
PØIBÝVÁ
V Praze se nachází kolem tøí set kamenù
zmizelých, známých pod nìmeckým ná-
zvem stolpersteine. Ètenáøùm Rch asi
není tøeba vysvìtlovat, �e se jedná
o mosazné destièky upevnìné v dla�eb-
ním kameni a vsazované do dla�by pøed
domy, kde pøed válkou bydleli lidé, kte-
øí zahynuli bìhem �oa. V celé republice
je takto pøipomenuto pøes tisíc obìtí,
v Evropì ve 22 zemích 67 tisíc zavra�-
dìných. Pøehled o kamenech (aè ne zce-
la aktualizovaný) poskytuje èeská Wiki-
pedie, vzornì zpracované je má na své
interaktivní mapì �idovská obec Brno.

S nápadem pøipomínat tímto zpùso-
bem bývalé sousedy pøi�el roku 1996
nìmecký umìlec Günter Demnig, který
kameny sám vyrábí a poté i osazuje. Na-
posledy pøijel do Èeské republiky letos
v srpnu, kdy pøibyly nové stolpersteine
v nìkolika èeských a moravských mìs-
tech a pra�ských ètvrtcích. Jejich poklá-
dání se stalo malou slavností, kdy se set-
kávali rodinní pøíslu�níci a pøátelé
z Èech a Moravy s tìmi, kdo pøijeli ze
zahranièí. Mo�ná se léta nevidìli, nebo
se dokonce setkali poprvé. Zájem proje-
vovali i místní lidé èi pøedstavitelé mìst
a ètvrtí. Pøi�el i pan Trevor Sage, Brit,
který se v Praze dobrovolnì stará o èi�-
tìní ji� polo�ených kamenù a na Face-
book (www. facebook.com/stolperstei-
neprague) umístil mapu s pra�skými
památníky, k nim� z databáze na strán-
kách www. holocaust.cz pøiøazuje foto-
grafie lidí skrytých za kameny.

Aèkoli se (alespoò v hlavním mìstì)
vesmìs chválila vstøícnost úøadù, u ni-
ch� je tøeba o mo�nost osadit stolperste-
ine �ádat, procedura to není jednoduchá.
Jako první je nutno oslovit Technickou
správu komunikací hl. m. Prahy (èi jiné-
ho mìsta), poté odbor dopravy pøíslu�né
mìstské èásti, dále magistrát (odbor pa-
mátkové péèe), k �ádosti se poté vyjádøí
Národní památkový ústav a pak znovu
magistrát (správa majetku). Jakmile
jsou pohromadì v�echna povolení, je
tøeba se obrátit na firmu zaji�t�ující tech-
nickou stránku polo�ení kamene.

V poslední dobì pomáhá zájemcùm
Veøejnì prospì�ný spolek pro podporu
osob dotèených holokaustem, jeho� pøed-
sedou je Franti�ek Bányai. Tento spolek
nabízí pomoc tìm, kteøí mají zájem polo-
�it kameny v Praze (konzultace a mo�ná
i pomoc je schopen nabídnout i v dal�ích
místech, která patøí teritoriálnì k �OP).

V praxi to vypadá tak, �e na základì po-
tøebných informací (doklad o posledním
bydli�ti ad.) a plné moci je schopen
a ochoten vyøídit hromadnì �adatelùm
potøebná povolení, zajistit logistiku a ko-
ordinaci polo�ení kamenù ve spolupráci
s panem G. Demnigem. Zájemcùm po-
máhá i formulovat text na stolpersteine
a ovìøit místo posledního bydli�tì. Výro-
bu mosazné destièky je v�ak tøeba objed-
nat v øádném pøedstihu pøímo u pana
Demniga. Kontakt pro zájemce mimo
Nìmecko je paní Anne Thomas, internati-
onal@stolpersteine.eu (lze psát anglicky,
nìmecky, francouzsky nebo rusky). Kon-
takt na Veøejný spolek pro podporu osob
dotèených holokaustem je Franti�ek Bá-
nyai � banyai@kehilaprag.cz.

G. Demnig po�aduje za výrobu destiè-
ky a cestovní náklady 120 eur (platí se po
polo�ení kamene), firma, která zaji�t�uje
polo�ení kamenù do dla�by èi asfaltové-
ho chodníku, �ádá zhruba 1300 Kè, urèi-
tou èástku lze vìnovat spolku na benefiè-
ní úèely. Pøí�tí cestu do Èeské republiky
plánuje pan Demnig na záøí 2019.         am

SETKÁNÍ PO LETECH
Nìkolik z tìch, kteøí pøed 50 lety protes-
tovali proti okupaci Èeskoslovenska, se
v úterý 21. srpna zúèastnilo pietního aktu
u pomníku Jana Palacha na Václavském
námìstí: Maïarská sociolo�ka Ágnes
Hellerová, pøedstavitel krymských Tatarù
Mustafa D�emilev, anglista Viktor Fajn-
berg, re�isérka Joanna Hellanderová, fy-
zik Pavel Litvinov a matematik Elijahu
Rips. Litvinov, vnuk Stalinova ministra
zahranièí Maxima Litvinova, je jedním
z tzv. osmi stateèných. Spoleènì s Vikto-
rem Fajnbergem a dal�ími sovìtskými
obèany vy�el 25. srpna 1968 protestovat
na Rudé námìstí v Moskvì. Rips se jako
jednadvacetiletý student zapálil po Pala-
chovì vzoru v loty�ské Rize 13. dubna
1969. Kolemjdoucí ho uhasili. Následují-

cí dva roky pak strávil ve vìzení a psychi-
atrických léèebnách. Po propu�tìní se mu
podaøilo vystìhovat do Izraele, kde se stal
profesorem na Hebrejské univerzitì v Je-
ruzalémì. Rips a Litvinov se osobnì set-
kali a� na pøedná�ce Petra Bla�ka z Ústa-
vu pro studium totalitních re�imù, která
pietnímu aktu pøedcházela. Pozornì po-
slouchali, ti�e stáli vedle sebe a poté si
podali ruce. Setkali se poprvé.               ztis

DÌTI DOKTORA FEDERA
Sál rady na brnìnské Nové radnici hos-
til 25. srpna mimoøádnou náv�tìvu. Do
Brna se toti� na pár dní vrátily �dìti
doktora Federa�. Jde o skupinu brnìn-
ských rodákù, které v dìtství spojila
úèast na hodinách nábo�enství u tehdej-
�ího rabína Federa a kteøí v roce 1968
s rodièi emigrovali na Západ. Dnes je
jejich domovem Nìmecko, Anglie, Ka-
nada èi Izrael. �U� od mládí mì fascino-
val osud Èechù, kterým se podaøilo pøe-
konat obtí�e osudu a je�tì se prosadit
v zahranièí. Je mi proto velkou ctí se tu
s vámi dnes setkat,� pøivítal krajany pri-
mátor mìsta Brna Petr Vokøál.     brno.cz

TGM A �IDÉ
Za pøítomnosti izraelského velvyslance
a jeho man�elky, starosty mìsta, správce
zámku a synagogy a pøedsedy F�O byla
v bøeznické synagoze zpøístupnìna ve
støedu 22. srpna výstava Masaryk a Sva-
tá zemì, která pøedstavuje mnohdy do-
sud nepublikované fotografie a dal�í ar-
chivní materiál z náv�tìvy prezidenta
Tomá�e Garrigua Masaryka ve Svaté
zemi v roce 1927. nc
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Milí pøátelé,
zatímco nám se ji� letopoèet o rok po-
sunul, svìt kolem nás je�tì dlí v zajetí
stého výroèí zalo�ení ÈSR a díky osu-
dové osmièce v osmdesátém výroèí
Mnichova, sedmdesátém výroèí ná-
stupu komunismu, padesátém ruské
okupace. Obèané ÈR jako dìdicové
ÈSR mají tedy o èem pøemý�let,
a osud tomu chtìl, �e jsem pøemý�lel
také, byt�v první øadì jako obèan. 

Minulého roku jsem byl po�ádán
nakladatelstvím Paseka, abych pøispìl
do kní�ky, zachycu-
jící onìch sto let ve
stu dobových foto-
grafií. Jako jeden ze
sta autorù jsem mìl
dodat k jedné z nich
krátký komentáø.
Tak jsem obratem
souhlasil a vzápìtí dostal fotografii,
je� mì pøipravila o klidný spánek na
nìkolik týdnù. První, co na ní èlovìka
upoutá, jsou standarty SS, rozevlátý
prapor s hákovým køí�em a øí�ská or-
lice na vysokánském podstavci vedle
zastøe�ené tribuny pro prominenty, de-
sítky øadových pøíslu�níkù Waffen-SS
a wehrmachtu zaplòujících vstoje
a vsedì místa pro diváky pod standar-
tami. 

Podle popisku pochází snímek ze
slavnostního otevøení Stadionu SS
Reinharda Heydricha v Olomouci ze
dne 23. kvìtna 1943. V centru pozor-
nosti fotografa je ètveøice závodníkù
�tafetového bìhu, vedená borcem se
symbolem øí�ské orlice ve vìnci na
prsou, nejspí�e tedy nìmeckým re-
prezentantem. Druhý v poøadí má
zøejmì v úmyslu prvního pøedbìh-
nout, ale nezdá se, �e by ho tento po-
kus znervózòoval. Bì�í svým tem-
pem a sebejistì se pod sklopenými
víèky usmívá, usmívá-li se ov�em.
Tøetí v øadì závodníkù, dobøe �ivený,
sna�ivý chlapec kolem dvacítky, tro-
chu zaostává za prvními dvìma, ale
je handicapován i tím, �e nenafasoval
poøádné tretry jako oni. Ètvrtý pùso-
bí dost vyèerpanì a pátý, takté� se
�tafetou v ruce, zaostává za ètvrtým
deset metrù. 

To mi snad v Pasece udìlali na-
schvál, nebo tu fotku nikdo jiný ne-

chtìl komentovat, a tak se v nouzi
obrátili na rabína. Pøesto mì upoutala
ústøední postava vítìzného borce.
Není to �ádný mladík, ale zku�ený
závodník, tøiceti, pìtatøicetiletý otec
rodiny se dvìma dìtmi a pøíslu�ník
SS vy��í hodnosti. Pøesto�e je i v Øí�i
za zenitem sportovní výkonnosti, ne-
chává v Olomouci mlad�í soupeøe za
sebou. Mù�e být na sebe hrdý, kam
a� se vypracoval, dìlný esesman
støedního vìku, jen� se pøes sport stal
dùstojníkem SS. Se stejnou dùklad-

ností jako pøi závodì se zho�t�uje
i svých povinností na frontì nebo pøi
ostraze nepøátel Øí�e, doká�u si ho
pøedstavit tam i onde. Nadøízení se
na nìj mohou spolehnout, podøíze-
ným je pøíkladným velitelem. 

Vùbec v�ak na mì nepùsobí cize,
dokonce mi pøipomíná spolu�áka ze
základní �koly. Kdybych ho potkal,
mo�ná bych si je�tì vzpomnìl, jak se
jmenuje. A stejnì tak dobøe by mohl
být velitelem tanku v srpnu 1968 na
Václavském námìstí v Praze nebo
znova v Olomouci. Jeho soustøedìný
oblièej se sklopenýma oèima na fotce
pùsobí jako posmrtná maska typu, bez
nìho� by �ádný totalitní stát nemohl
existovat. Jeho cti�ádost je vymezena
výsledky jeho práce, ne�ádá si v �ád-
ném pøípadì víc a je spokojen s oce-
nìním, které mu spoleènost skýtá,
i øádem za stateènost in memoriam.
Takové lidi, soustøedìné na svou prá-
ci, sna�ivé, uèenlivé a hlavnì spolehli-
vé, potøebuje ka�dá organizovaná lid-
ská spoleènost, postavená shora dolù
na vùdcovském principu, jako sùl. 

Je pozoruhodné, �e se sto let po za-
lo�ení demokratické republiky po
v�ech tìch varovných osmièkách
a krátkém útlumu po sametové revolu-
ci prosazuje vùdcovský princip v poli-
tice znovu. Doby, kdy propaganda
slou�ila ideologii, jsou ale pryè. Ideo-
logie, pokud vùbec, slou�í propagandì

a propaganda byznysu. Straniètí �éfo-
vé jsou podnikatelé a vìnují se politice
asi jen proto, aby politika ne�kodila je-
jich podnikatelským zájmùm. To by na
specificky èeské cestì ke kolaboraci
nebylo tak zlé, jak se to nìkterým jeví.
Ani nenapravitelným kverulantùm pøi-
tom nevadí tolik, �e podnikatelé
u moci obchodují s ideologií, jako �e
pøitom neznají bratra, jak je ostatnì
v byznysu pravidlem, a nároènìj�ím
vadí podezøelé vazby na minulý re�im
a absolutní nepøítomnost morálky v je-

jich politické praxi.
Právem se asi obá-
vají, �e kdy� vstou-
pí do politiky byz-
nys a zalíbí se mu
v ní, nelze oèekávat,
�e by své politické
hobby povìsil na

høebík, a� ho u� lidé nebudou chtít vo-
lit. Naopak lze oèekávat, �e se proti
tomu noví �éfové vèas pojistí � a zpù-
soby, jak se zbavit kverulantské opozi-
ce, jsou vcelku osvìdèené.

Pro borce na støední tratì je to z dru-
hé strany pøíle�itost k nezaplacení,
proto�e kdo jiný ne� vùdce gangu do-
ká�e ocenit a láskyplnì odmìòovat
jeho pracovité a spolehlivé èleny?
Jako rabín jsem v�ak nucen varovat
�idy mezi nimi. Zku�enost uèí, �e se
jich nová vjerchu�ka a samotné pilíøe
nové spoleènosti zbaví pøi první pøíle-
�itosti pøes jejich vìrnost a pracovi-
tost. Je to tak prastará zku�enost, �e
pøed kolaborací s mocnými tohoto
svìta nás varuje u� Talmud: Varujte se
moci, ponìvad� si èlovìka nadbíhají
jen pro vlastní u�itek. Ve chvíli, kdy
z toho mají po�itek, vypadají, jako by
ho milovali, a kdy� je èlovìk v úz-
kých, ji� o nìj nestojí (Pirke avot 2, 3).

Je mi líto, �e na prahu roku 5779 ne-
mám ke sdìlení nic lep�ího. Pokud by
mìl být tento rok pro nás v�echny lep�í
ne�li ten minulý, museli bychom si vzít
pouèení z devítkou konèícího letopoètu.
Máme na vybranou konzumovat nor-
malizaci pomìrù jako v letech 1939,
1949 a 1969, anebo sami pøispìt k tomu,
aby se jí jako na konci roku 1989 zvoni-
lo umíráèkem, ne jenom klíèi, a s tím
vám pøeji �ana tova, dobrý rok.

EFRAIM K. SIDON, VÁ� RABÍN

DOPIS
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA

K NOVÉMU ROKU 5779



PAR�AT NICAVIM
Úvodní slova para�i Atem nicavim �Vy
v�ichni jste postaveni pøed tváø Hospodi-
na, svého Boha� naznaèuje øe�ení otázek,
které si pozorný ètenáø musel klást od za-
èátku knihy Devarim. Pøinejmen�ím ale
v té její èásti, kdy se Mo�e rabenu ètyøi-
cátého roku po východu z Egypta obracel
k tìm, kteøí byli pøi darování Tóry na Si-
naji buï dìtmi, nebo se je�tì ani nenaro-
dili, a to jako ke generaci, je� byla zjeve-
ní Hospodinova majestátu pøímo úèastna.
Pøesto�e kosti pokolení jejich otcù tlely
ji� v pou�ti, obrací se v par�at Vaetcha-
nan výslovnì k pokolení synù, øíkaje:
�Hospodin mluvil s vámi na
té hoøe tváøí v tváø z nitra
ohnì.� 

Odpovìï pøichází v par�at
Nicavim, kde, obraceje se
k fyzicky pøítomnému Izraeli,
dodává: �Tuto smlouvu a tuto
kletbu neuzavírám pouze
s vámi, nýbr� i s tím, kdo tu
dnes je, stoje s námi pøed tváøí
Hospodina, va�eho Boha,
a tím, kdo tu s námi dnes
není.� To znamená, �e k tìm,
�kteøí jsme tu dnes v�ichni
�iví�, patøí jak ten, �kdo tu
dnes je, stoje s námi�, tak ten,
�kdo tu dnes s námi není� a je�tì se nena-
rodil. Tím Mo�e v den, kdy uzavírá
smlouvu s celým Izraelem, zahrnuje k �i-
vým neviditelné jednotlivce, stojící zde
s �ivými, a také jednotlivce, na nì� se
smlouva vztahuje v budoucnosti.

Jestli�e v par�at Vaetchanan oslovoval
pokolení synù, je� nebylo úèastno zje-
vení na Sinaji, jako by ho úèastno bylo,
pak tuto zku�enost chápe za tak �ivou,
�e pøesahuje z pokolení do pokolení,
ani� by ztrácela na �ivosti. Klíèovým
momentem je pøitom zjevení na Sinaji
a darování Desatera. V par�at Nicavim
pak Mo�e vysvìtluje, jak je mo�né, �e
fyzicky pøed ním stojící Izrael doprová-
zí �ten, kdo tu dnes s nimi stojí�, pøesto-
�e je fyzicky mrtvý. 

Rozdíl mezi tìmi, kteøí aèkoli zemøe-
li, ètyøicátého roku po vyvedení z Egyp-
ta stáli s �ivými, je dán rozdílem mezi
pojmem �stojí� (omed) a pojmem �být
postaven� (nicav). První z nich sugeruje
trvalý stav a týká se tìch, kdo u� zemøeli,
a druhý zaèíná právì dnes a týká se �i-
vých. V�imnìme si ale, �e na rozdíl od
fyzicky pøítomných, které Mo�e oslovuje
v mno�ném èísle, o tìch, kteøí ji� zemøeli
nebo se dosud nenarodili, hovoøí v èísle

jednotném jako �o tom, kdo atd.� � tedy
ne o celé generaci, nýbr� o jednotlivcích. 

Pokolení, s ním� byla na Chorevu uza-
vøena smlouva pøi darování Tóry, odsoudil
Bùh jako zpronevìøilé, neschopné, a proto
i nehodné dobýt Svatou zemi, a odsoudil je
k smrti v pou�ti. V traktátu Sanhedrin je
proto zastoupen názor, �e �pokolení pou-
�tì� ztratilo podíl nejen na tomto svìtì
(olam haze), ale i na �ivotì svìta pøíchozí-
ho (olam haba). Jako pokolení tedy nemù-
�e ani stát ètyøicátého roku po východu
z Egypta s pokolením synù. Zastánci této
tradice se pøitom nemohou opírat o nic ji-
ného ne� o text Tóry, a museli proto brát
v potaz i Mo�eho komentáø v par�at Nica-
vim. Nepochybnì to souvisí i s tím, proè
pokolení �ivých upozoròuje, �e �tuto
smlouvu a tuto kletbu� neuzavírá �s na�imi
otci, ale s vámi�, tj. s tìmi, �kteøí jste tu
dnes v�ichni �iví�. Mluví-li o �na�ich ot-
cích�, zahrnuje do nich pochopitelnì i své-
ho vlastního otce, jen� se vyvedení
z egyptského otroctví a zjevení na Sinaji
fyzicky nedo�il. U� proto nelze toho, �kdo
tu dnes je, stoje s námi�, pokládat jen za
pøíslu�níka generace, vyvedené z Egypta. 

Jednotlivci, kteøí Izrael neviditelnì pro-
vázejí, pøesto�e u� zemøeli, ale stojí tu

s �ivými, jsou �na�i otcové�, poèínaje
Avrahamem, Jicchakem a Jaakovem, s ni-
mi� Bùh uzavøel smlouvu, �e jim dá Sva-
tou zemi. Jde-li v�ak o jednotlivce a ne
o pokolení, lze rozli�ovat mezi iniciátory
vzpoury a jejich obìt�mi. Tím si mù�eme
vysvìtlit i názor, obsa�ený rovnì� v trak-
tátu Sanhedrin, �e mu�ùm pokolení pou-
�tì byl sice upøen podíl na tomto svìtì, ale
nebyl jim upøen podíl na �ivotì ve svìtì
pøíchozím. Jednotlivci s výjimkou iniciá-
torù Korachovy vzpoury a deseti zvìdy,
kteøí roz�íøili pomluvu Svaté zemì, stojí
s Izraelem i po své smrti.

Smlouva, ji� Mo�e ètyøicátého roku
uzavírá s Izraelem jako cel-
kem, staví Bo�í lid pøed volbu
mezi �ivotem a smrtí, mezi po-
�ehnáním a kletbou. V par�at
Nicavim se Mo�e rabenu vrací
ke klalot (prokletím) v pøed-
chozí para�e, které tam v�ak na
rozdíl od klalot v par�at Be-
chukotaj (3M) vyznívají bez-
nadìjnì, bez uji�tìní o posled-
ním vykoupení. 

Mo�e proto pokládal za nut-
né pøedeslat uji�tìní, �e má �i-
dovský údìl poslání a smyslu-
plný cíl, definici Izraele jako
národa, v nìm� ti, kdo zemøeli,

stojí s �ivými, a ti, kdo se je�tì nenarodili,
pøevezmou dìdictví tìch i onìch v budouc-
nosti, jako by tu s nimi byli. Lid Izraele je
vìèný, jako je vìèná smlouva, pøed ni� je
stavìn v ka�dém èase svých dìjin. Útìcha
proto pøichází a� poté v par�at Nicavim. 

�A� na tebe pøijdou v�echna tato slo-
va, to po�ehnání a to prokletí, vezme� si
to k srdci. Ty a tví synové se vrátíte a�
k Hospodinu, svému Bohu. A Hospodin,
tvùj Bùh, tì pøivede do zemì, ji� obdr-
�eli tví otcové. A abys Hospodinu, své-
mu Bohu, slou�il celým svým srdcem
a celou svou du�í, abys �iv byl, obøe�e
Hospodin, tvùj Bùh, tvé srdce a srdce
tvého semene� (5M 30,1�6, zkrácenì).

Text zmiòuje dvakrát srdce, a slova
o obøízce srdce lze proto vykládat v sou-
vislosti s tím, �e si Jisrael vezme k srdci
v�echna Mo�eho varování, v�echna tato
slova, �a� na tebe pøijdou�. To by zname-
nalo, �e obøízkou srdce je mínìno, �e si Iz-
rael vezme k srdci pravdivost prorockých
slov Tóry, a� se na nìm do posledního na-
plní. A obojí je tøeba chápat v souvislosti
s Bechukotaj, kde je vykoupení vázáno na
podmínku, �e Bùh pøijme jejich kajícná
vyznání høíchù teprve a� jircu avonam, a�
si vy�ádají svoji vinu.     EFRAIM K. SIDON
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Zjevení na Sinaji. Kresba Marc Chagall.
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Staronová synagoga
31. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 9. sobota �ABAT SLICHOT

KI TAVO 5M 26,1�29,8
hf: Iz 60,1�22
mincha perek 3�4 19.10 hodin
konec �abatu 20.38 hodin

7. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 19.12 hodin
8. 9. sobota NICAVIM 5M 29,9�30,20

hf: Iz 61,10�63,9
mincha perek 5�6 18.50 hodin
konec �abatu 20.22 hodin

9. 9. nedìle ZECHOR BRIT
PØEDVEÈER RO� HA�ANA 5779 19.12 hodin

10. 9. pondìlí 1. den RO� HA�ANA 5779   9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
mincha a ta�lich 18.35 hodin
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

11. 9. úterý 2. den RO� HA�ANA 5779 9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
mincha 19.15 hodin
veèerní bohoslu�ba 20.05 hodin
konec svátku 20.15 hodin

12. 9. støeda pùst Gedalja                        4.53�19.40 hodin
14. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 18.59 hodin
15. 9. sobota �ABAT �UVA

VAJELECH 5M 31,1�30
hf: Oz 14,2�10; Ji 2,15�27
mincha 18.35 hodin
konec �abatu 20.05 hodin

18. 9. úterý PØEDVEÈER JOM KIPUR 18.52 hodin
19. 9. støeda JOM KIPUR 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha 16.00 hodin
neila 17.30 hodin
maariv 19.50 hodin
konec pùstu a svátku 19.56 hodin

21. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 18.45 hodin
22. 9. sobota HAAZINU 5M 32,1�52

hf: 2S 22,1�61
mincha 18.20 hodin
konec �abatu 19.49 hodin

23. 9. nedìle PØEDVEÈER SUKOT 18.40 hodin
24. 9. pondìlí 1. den SUKOT 9.00 hodin

mincha a maariv 18.45 hodin
25. 9. úterý 2. den SUKOT 9.00 hodin

mincha 18.45 hodin
konec svátku 19.43 hodin

28. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 18.30 hodin
29. 9. sobota �ABAT CHOL HAMOED

KOHELET; 2M 33,12�34,26
mf: 4M 29,26�31; 
hf: Iz 51,12�52,12
mincha 18.05 hodin
konec �abatu 19.34 hodin

30. 9. nedìle HO�ANA RABA
PØEDVEÈER �MINI ACERET 18.25 hodin

1. 10. pondìlí �MINI ACERET 9.00 hodin
SIMCHAT TORA 19.29 hodin

V sobotu a svátcích �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
1. 9. sobota PRVNÍ SLICHOT 22.00 hodin

30. 9. nedìle HO�ANA RABA 8.30 hodin
Ve v�ední dny �achrit v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
9. 9. nedìle PØEDVEÈER RO� HA�ANA 5779 19.00 hodin

10. 9. pondìlí 1. den RO� HA�ANA 5779 8.50 hodin
teki´at �ofar 11.00 hodin
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

11. 9. úterý 1. den RO� HA�ANA 5779 8.50 hodin
teki´at �ofar 11.00 hodin

18. 9. úterý PØEDVEÈER JOM KIPUR 18.35 hodin
19. 9. støeda JOM KIPUR 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
musaf 11.30 hodin
mincha 16.20 hodin
neila 17.50 hodin
maariv a teki´at �ofar 19.50 hodin

23. 9. nedìle PØEDVEÈER SUKOT 18.40 hodin
24. 9. pondìlí 1. den SUKOT 8.50 hodin

mincha a maariv 18.45 hodin
25. 9. úterý 2. den SUKOT 8.50 hodin
30. 9. nedìle EREV �MINI ACERET

mincha a maariv 18.25 hodin
1. 10. pondìlí �MINI ACERET 8.50 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
2. 10. úterý SIMCHAT TORA

�achrit 8.50 hodin
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 7. 9. v 19.12 hodin
a 21. 9. v 18.45 hodin.

Bejt Simcha
Pinkasova synagoga 

Pondìlí 10. 9. od 19 hodin � veèerní bohoslu�ba 
na 2. erev Ro� ha�ana.

Úterý 11. 9. od 10.30 hodin � ranní bohoslu�ba 
na Ro� ha�ana.

Úterý 18. 9. od 18.30 hodin � veèerní bohoslu�ba 
na Jom kipur.

Støeda 19. 9. od 10.30 � ranní bohoslu�ba na Jom kipur
Støeda 19. 9. od 18.00 hodin kniha Joná�, Ne�ila, Havdala 
a zakonèení pùstu v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1).
Cena vstupenky: 200 Kè dospìlí na ka�dý svátek (erev 

a �achrit), studenti 100 Kè a dìti do 12 let zdarma.
Rezervace je mo�ná na kehila@bejtsimcha.cz

nebo na tel: 603 393 558.
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.

BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � záøí 2018 � elul/ti�ri 5778/5779

Jom kipur, kresba Marc Chagall.



PhDr. EVA KOSÁKOVÁ (nar. 1952 v Praze)
se narodila v rodinì pøedních èeských mo-
derních výtvarníkù, komunistickým re�imem
pokládaných za persony non grata, malíøe
Mikulá�e Medka a fotografky Emily Med-
kové, roz. Tláskalové. Vystudovala støední
umìleckoprùmyslovou �kolu, kvùli �patné-
mu kádrovému profilu se nedostala na Aka-
demii výtvarných umìní. Filosofickou fakul-
tu obor dìjiny umìní-ital�tina smìla posléze
absolvovat externì, pro�la té� kurzem muze-
ologie a konzervátorství. Pracovala v pra�-
ském Státním �idovském muzeu, v Národní
galerii, v Umìleckoprùmyslovém muzeu
a po pádu re�imu se vrátila do tehdy ji� ne-
státního �idovského muzea. Kurátorsky pøi-
pravila napøíklad velkou výstavu k výroèí
pra�ského Maharala, rabiho Löwa (2009)
nebo synagogálních textilií (2003); vìnova-
la se také dílu svých rodièù (výstava Souvis-
losti, 2007; retrospektiva Emily Medkové
a Mikulá�e Medka, 2001, 2002) nebo práci
Herberta Masaryka (1993) a podílela se na
stálé expozici �idovské tradice a zvyky ve
Staré synagoze v Plzni.

Její man�el Petr Kosák pùsobil nìkolik
let a� do své tragické smrti (1997) jako
tajemník �OP, E. K. je dlouholetou pøed-
sedkyní èeské vìtve WIZO a se svými exo-
tickými klobouky patøí k nepøehlédnutel-
ným úèastnicím bohoslu�eb ve Staronové
synagoze. Pùsobí také ve správní radì
Nadaèního fondu Martina Bubera (který
pøipravuje stránky webdialog.cz, posky-
tující základní orientaci v humanitních
oborech) a pracuje jako dobrovolnice ve

�perkaøské a textilní dílnì Metrá�, urèené
pro pra�ské bezdomovkynì. Hovoøit by se
s ní tedy dalo o øadì témat, v tomto rozho-
voru jsme se soustøedili na rodièe a vlast-
ní umìleckou práci. Od 5. záøí se Eva Ko-
sáková toti� v Jeruzalémské synagoze
v Praze a poté i od 12. záøí v galerii �i-
dovské radnice pøedstavuje jako pozoru-
hodná, erudovaná a originální malíøka,
která nezapøe rodinné koøeny a svéráznì
pracuje s �idovskými motivy.

Paní Evo, Bohumila Grögerová se
o vás ve svých pamìtech zmínila tak-
to: �Nepochopím, jak jejich jediná
dcera, tehdy holèièka �kolou povinná,
to v�echno ve zdraví pøe�ila.� Co bys-
te k tomu, jak komentovala va�i rodi-
èovskou domácnost, øekla? 
Mnì to pøipadalo celkem normální. Do �es-
ti let se o mì hodnì starala babièka, mámi-
na máma. K rodièùm jsem jezdila na ví-
kendy, a pak, kdy� jsem zaèala chodit do
�koly, u� jsem s nimi byla poøád a na víken-
dy jsem zase jezdila k babièce. Ta byla jako
z Bo�eny Nìmcové, milá, laskavá, z ven-
kova, narozená je�tì pøed první svìtovou

válkou. Byla �vadlena a pracovala doma,
zkrátka ideální babièka. Doma se o mì sta-
ral táta, proto�e máma musela chodit do
práce, �ivila rodinu. Táta, malíø na volné
noze, mi vaøil, staral se, ale vlastnì mì brzy
dali do dru�iny. Bydleli jsme na Smíchovì
na Janáèkovì nábøe�í a spoustu èasu jsem
si s dìtmi hrála venku, hlavnì na �idov-
ském ostrovì, takzvaném �idáku.

K Medkùm chodila spousta pøátel,
umìlcù, spisovatelù, osobností. Jak na
nì vzpomínáte? 

To je ten problém. Moje vzpomínky jsou
dìtské, nevím, o èem diskutovali. Na�e
domácnost byla v podstatì otevøená, lidé
pøicházeli znenadání, bez ohlá�ení, u� tøe-
ba ráno, kdy� táta maloval a máma byla
v práci. Bydleli jsme v rozdìleném bytì,
ve druhé èásti �il tátùv bratr Ivan s rodi-
nou, my jsme mìli 1 + 1: v jedné místnos-
ti mìl táta ateliér, ve druhé jsme v�ichni
spali, kuchyòku jsme mìli ve �pajzu.

Ivan Medek jednou vzpomínal, jak si
jeho a Mikulá�ùv otec Rudolf Medek, ge-
nerál, legionáø a spisovatel, zval domù
pøátele, kteøí u nich popíjeli. Jejich ma-
minka z toho byla dost ne�t�astná, proto�e
ti pánové zùstávali tøeba tøi dny. A Ivan
s Mikulá�em vymý�leli, jak by se jich
zbavili, �e by je tøeba postøíkali hadicí. 

Mìla jste to podobnì?
Ano. Pøipadalo mi, �e hosti otravujou.
Typický byl tøeba Josef Topol. Moc ne-
mluvil, sedìl, koukal, trval. Jednou jsem
dostala hroznej vztek a hodila jsem po
nìm nù�, který se zabodl do malíøských
�taflí. Byl v �oku. Já ty náv�tìvy nemìla
ráda, braly mi rodièe, kdy� jsem nìco
chtìla, odbyli mì � Musí� poèkat, a��
A hosti tam byli poøád a lidé zùstávali
dlouho do noci. Navíc v�ichni dìsivì
kouøili, a aby nebylo sly�et, o èem se

baví, mìli jsme zavøe-
ná okna, tak�e v�ude
se rozprostírala hustá,
bílá, dusivá mlha. Ale
samozøejmì, �e k nim
chodili zajímaví lidé:
umìlci, literáti, filo-
sofové � Bohumila
Grögerová, Josef Hir-
�al, Jiøí Koláø, Jan
Koblasa, obèas Vladi-
mír Boudník, Jiøí Bal-
car, Kamil Lhoták,
Jiøí John. Pamatuji
si, �e kdy� k nám
pøi�li Walter Biemel,

co� byl známý filosof, znalec Heidegge-
ra, s Janem Patoèkou, zaujalo mì jen to,
jakou mìl Biemel rádiovku. Ale taky
k nám chodil Franti�ek Kafka, germa-
nista, který byl jednu dobu pøedseda
obce, nebo Karel Wasserman, lékárník,
pøedseda obce po sametové revoluci,
a obèas malíø amatér Vavro Oravec, kte-
rý nám nièil zuby.

A jak to dìlal?
On byl profesí zubaø a byl hroznì citli-
vý, a tehdy se nedávaly umrtvující in-
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Rozhovor s kunsthistorièkou a malíøkou Evou Kosákovou

Foto Zuzana Kosáková, 2018.

Emila, Eva a Mikulá� Medkovi, 1967. Foto Dagmar Hochová.



jekce. Tak�e Oravec kdy� vycítil, �e to
èlovìka bolí, rad�i u� dál nevrtal, kaz
zadìlal a ten se po èase znovu ozval.

Chodili k vám i zahranièní umìlci?
Chodili k nám pol�tí skladatelé Penderec-
ki a Patkowski. V Pol-
sku v �edesátých le-
tech bylo velké hnutí,
var�avské jaro, které
se projevovalo hlavnì
v experimentální hud-
bì. A bylo to v dobì,
kdy mùj otec dìlal in-
formel. Kurátor pøi-
pravované Mikulá�o-
vy výstavy Karel Srp
se domnívá, �e otec se
mj. inspiroval hudbou
tìchhle autorù.

Kdy se plánuje tato
výstava?
Na rok 2020 v Národní galerii. Jednou
k nám pøi�la i paní uèitelka, tehdy takhle
chodily, aby zkontrolovaly, v jakém pro-
støedí dìti �ijí. Tátových obrazù se zdìsila
tak, �e chtìla volat sociálku, aby mì ode-
brali rodièùm. Bylo to tvrdý. Rodièe s ní
pak nìjak promluvili, tak�e se uklidnila,
ale kdy� pøi�la, byla v �oku, �e mezi �tako-
vými obrazy se dítì nemù�e vychovávat�.

Jak jste ty obrazy vnímala?
Rozhodnì mì nedìsily, dokonce jsem pak
tvrdila, kdy� u táty nastalo figurální obdo-
bí, �e lidi se mají malovat jenom èervenì
nebo modøe. Ale nìjakou naprosto bohém-
skou výchovu jsem nemìla. Musela jsem,
hlavnì tedy od puberty, dodr�ovat hodinu,
kdy jsem mìla pøijít domù. V tomhle byli
dost pøísní. Táta dokonce jednou namalo-
val obraz nazvaný 12. záøí za velikého vìt-
ru, který vznikl proto, �e jsem nepøi�la
vèas domù. S kamarádkou jsme se ve �ko-
le zavøely na záchodì, prohlí�ely jsme si
tam nìjakou stra�idelnou knihu, a pak
jsme se bály vylézt. Kamarádka byla dcera
�kolníka a mìli svùj uzavøený záchod
v rámci pánských záchodkù, tak�e jsme se
zkrátka bály vyjít, kdyby tam zrovna nì-
kdo èural. Nakonec jsme tam byly do de-
seti veèer, rodièe volali policii, policie nás
v�ude hledala, byla hlá�ená nìjaká �ílená
vichøice, bylo to dramatický.

Dovolili rodièe, abyste jim pøi práci
pomáhala?
Kdy� jsem byla vìt�í. Nejprve, asi od
deseti, jsem si �vydìlávala� tím, �e jsem

tátovi napínala plátna. Pak, kdy� u�
jsem byla star�í, mi dovolil, abych ma-
lovala podklad, pozdìji jsem i nìkteré
vìci podle jeho pokynù dodìlávala.

Mamince také?
Máma pracovala v Ústa-
vu bezpeènosti práce
a kanceláø mìla vedle
Jeruzalémské synago-
gy. Tak�e já jsem se
celé dìtství dívala na
Jeruzalémskou syna-
gogu z okna. Byl tam
prùchod a za ním byl
tenhle ústav. V nìm
mìla máma komoru,
kde vyvolávala fotky,
a já za ní jezdila ces-
tou ze �koly a pomá-
hala jsem jí.

Tak�e jste se od nich
mohla leccos nauèit.
Ale jo, doma jsem si malovala, rodièe
mì docela chválili, ale táta v�dycky øí-
kal, �e málokterý malíø se u�iví malová-
ním, a abych studovala nìco praktické-
ho. Tak jsem si vybrala restaurování,
co� mi pøipadalo dobrý: èlovìk se nauèí
techniky a je�tì se tím mù�e �ivit. Jen�e
ze základky mi kvùli rodièùm samozøej-
mì nechtìli dát doporuèení; napsali mi,
abych �la dìlat prodavaèku zeleniny
nebo nìjakou manuální práci. Táta se
kvùli tomu �ílenì rozèílil, øval na nì,
jestli si myslej, �e kdy� nìkdo nìkde
restauruje nebo otlou-
ká starej zámek, �e to
není dost manuální
práce?! Pak u� mi ne-
dali doporuèení ni-
kam. Byla jsem rok
doma a pak jsem mo-
hla zkusit dostat se na
støední umìleckoprùmyslovou na �i�-
kovì, proto�e posudek mi u� nepsala zá-
kladní �kola, ale jazykovka, kam jsem
ten rok chodila. Pøekvapilo mì, �e tam
bylo spousta technických pøedmìtù, se
kterými jsem mìla problém. 

Dostat se na vysokou bylo asi stejnì
�nadìjné�.
To u� bylo úplnì zabitý. Hlásila jsem se
nìkolikrát na restaurátorství na Akademii
výtvarných umìní a napotøetí, roku 1975,
se mi povedlo udìlat talentovky tak, �e
jsem byla ètvrtá. U� jsme oslavovali. Ale
pak mi pøi�lo, �e jsem nesplnila podmín-

ky pro pøijetí, proto�e kromì odborných
pøedpokladù, tam byla spousta dal�ích
kritérií, spojených s politickou anga�ova-
ností. Tak�e v tomhle ohledu jsem nemìla
�anci. Ale nutno øíct, �e tam byli lidi, kteøí
se hlásili tøeba jedenáctkrát.

Pak mi Lída Kybalová, která se pøátelila
s rodièi, a kdy� zemøeli, tak jsem ji �zdìdi-
la�, øekla, at� se zkusím hlásit na dìjiny
umìní, ale externì, tedy pøi zamìstnání.
Pøi externím studiu se vùbec nechodilo do
�koly, jen na zkou�ky, èlovìk si musel
v�echnu literaturu dohledat sám, a sám se
v�echno nauèit, ale nebylo to tak kádrovì
hlídané. Mìla jsem to �tìstí, �e tehdy po
mnoha a mnoha letech otevøeli dìjiny
umìní v kombinaci s ital�tinou, kterou
jsem si zamilovala, kdy� jsem byla s rodièi
v Itálii, a u� docela umìla pøedtím z jazy-
kovky, tak�e nakonec jsem mìla studium
externí a dvouoborové. Mezi spolu�áky
a spolu�aèkami byli tøeba Milena Mlyná-
øová, dcera Zdeòka Mlynáøe, nebo Honza
Mlèoch, Karel Srp mlad�í, Lenka Byd�ov-
ská, Honza Royt. Sice jsme nechodili do
�koly, ale po zkou�kách jsme nìkam za�li,
byla to zajímavá spoleènost. 

Zavzpomínala byste je�tì na italskou
cestu s rodièi?
Táta tam byl dvakrát, v roce 1967 a 1968.
V tom osma�edesátém mìsíc maloval v Ja-
novì, namaloval deset obrazù, které si tam
nechali, a tím jsme mìli zaplacený pobyt.
Objeli jsme v�echna ta krásná mìsta v Tos-
kánsku, bylo to ú�asný. Kdy� pak v srpnu
pøijeli Rusové, byli rodièe v Nìmecku, kde

mìl táta zrovna výsta-
vu, byli tam spoleènì
s Lídou Kybalovou
a jejím man�elem Ton-
dou Hartmanem. Vra-
celi se a v opaèném
smìru se valila �òùra
aut, jak lidé odjí�dìli

pøed Rusy. Celníci jim prý øíkali, jestli se
opravdu chtìjí vrátit. A oni �e musejí, �e
mají doma dìti.

Neuva�ovali pozdìji o emigraci?
Táta byl pak u� hodnì nemocný, mìl
cukrovku, a v takovém stavu si do cizi-
ny netroufli.

Mezitím jste zaèala pracovat ve Stát-
ním �idovském muzeu. To u� jste se
nìjak zajímala o �idovství?
Tohle místo mi také doporuèila Lída Ky-
balová. Jen�e ona to dohodla je�tì s Ben-
dou, co� byl takový øeditel roku 1968,
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Ètyøi druhy.

�enský pohled na vìc.



a ne� jsem nastoupila, roku 1972, tak ho
vyhodili. Mì pøijímal u� Erik Klíma, a ten
se mì zeptal, co dìlají rodièe, a kdy� jsem
odpovìdìla, �e tatínek je malíø, otázal se:
�V jakém dru�stvu pracuje?� Vùbec jsem
nechápala, naè se ptá, a pak mi Lída napo-
vìdìla, �e má na mysli dru�stvo malíøù po-
kojù. Jinak se ke mnì vlastnì choval slu�-
nì, zaèalo to pøituhovat a� kolem Charty

77. Byly tam dvì zamìstnankynì, které
Chartu podepsaly: Anièka Lorencová
a Anièka Hyndráková. Ty musely hned
odejít. U nás ve sbírkovém oddìlení byla
taková odbojná skupina a za�ívala jsem
tam dost hrùzné chvíle. Myslím, �e jsem se
nikdy tak nebála, jako kdy� pøi�li s anti-
chartou. Stra�nì vyhro�ovali. Já u� chodila
døív na výslechy kvùli rodièùm a také kvù-
li tomu, �e jsem chodila na obec a pohybo-
vala se mezi surrealisty, chtìli po mnì nì-
jaké doná�ení. Ale tohle bylo poprvé ze
strany muzea. Hrozili, jak vyhodí lidem
dìti ze �koly, tímhle zpùsobem je zmáèkli.
Nìkteøí, kdy� zjistili, �e pøijdou s podpiso-
váním anticharty, nepøi�li do práce. 

A kdo konkrétnì s tím do muzea pøi-
�el? Nìkdo z ministerstva kultury?
Ale kdepak. V muzeu zafungovala takzva-
ná pøedposranost, tak�e muzeum, tedy
konkrétnì doktor Sadek, samo pøi�lo s ini-
ciativou, �e to udìlá, podpisy sesbírá
a ode�le. U dr. Sadka pracovala extrémní
autocenzura, plno vìcí po nìm nikdo ne-
chtìl, ale on se tak stra�nì bál, �e to udìlal.
Tvrdil, �e tím své lidi chrání� �e kdyby
pøi�el nìkdo zvenèí, bylo by to hor�í.

Byla jste jediná, kdo antichartu otev-
øenì nepodepsal?
Ano. Klepala jsem se, ale øekla jim, �e pro-
stì nemohu. �e mùj strýc, Ivan Medek, je
jedním z mluvèích Charty, tak�e nic nepo-
depí�u. Tehdy jsme tam mìli jako vedoucí-

ho takového star�ího pána, zakládajícího
èlena KSÈ je�tì z první republiky, a ten mì
poøád pøemlouval: �Nekazte si, dìvenko,
budoucnost�� Pak nás, tedy ty odbojnice,
pomìrnì rychle vy�tvali, u� za dozoru dal-
�ího øeditele Jaro�e, co� byl voják. Dostala
jsem takový posudek, �e by mì nezamìst-
nali vùbec nikde. Ale na�e známá, právniè-
ka Dagmar Bure�ová, která nedávno zem-

øela, napsala do muzea
dopis, v nìm� úplnì roz-
cupovala zdùvodnìní mé
výpovìdi, a výsledek byl,
�e vyhození se zmìnilo
v odchod dohodou a byl
u toho lep�í posudek. Pak
mì od roku 1978 vzal Ko-
talík jako záskok do Ná-
rodní galerie.

Na �idovskou obec jste za-
èala chodit kvùli muzeu?
Aco na to øíkali rodièe?
Tátova první man�elka
byla �idovka, on mìl

k �idovství celkem blízký vztah, nijak je
to nevydìsilo. Zajímavé je, �e mì tam
pøivedl jeden ná� známý, katolický fa-
ráø, který mi vytkl, �e aè mám nastoupit
do �idovského muzea,
o �idovství nic nevím.
A já byla nesmírnì pøe-
kvapená, proto�e jsem
o �idovství mìla napros-
to zkreslené pøedstavy. 

Co vás na judaismu
zaujalo tak, �e jste po-
zdìji na �idovství pøe-
stoupila?
Pøipadalo mi, jako bych
oloupávala �lupky z cibu-
le, a� jsem se dostávala
k jádru. V�echny ty náno-
sy nejen v køest�anství, ale
i u nìkterých smìrù juda-
ismu, mi jdou proti srsti.
Nejbli��í je pro mì jednoduchý vztah èlo-
vìk � Bùh, bez prostøedníkù. A pak oceòu-
ji soudr�nost �idovských komunit na ce-
lém svìtì, i kdy� v souèasné dobì mám
obavy, �e u� to tolik nefunguje jako døív.

Pak jsme chodili s lidmi z muzea na
obec na obìdy a na oslavy svátkù, na Cha-
nuku, na Purim. Po nástupu do muzea
jsem zaèala chodit na hebrej�tinu do Státní
jazykové �koly, tam bylo také pár lidí
z obce. Na obci jsem se pøi jedné Chanuce
seznámila se svým budoucím man�elem
Petrem Kosákem. To bylo roku 1977. Aè-

koli � nebo právì proto � byla doba tak zlá,
lidé kolem obce mi pøipadali stmelenìj�í,
propojenìj�í ne� dnes.

O dvacet let pozdìji jste pro�ila hodnì
tì�ké období, kdy vám zemøel man�el
a zùstala jste sama se ètyømi dìtmi. Po-
mohla vám tehdy víra, lidé na obci?
Urèitì. Dneska mám pocit, �e si z tìch let
moc málo pamatuju, jako by v tu dobu èas
letìl rychleji. Musela jsem toho moc stih-
nout a ten bìh skonèil a� s odchodem dìtí
z domova a mým odchodem do dùchodu.
Na to jsem se dlouho tì�ila, �e budu mít
volno a budu si dìlat, co mì baví.

Na jakou výstavu, kterou jste pøipra-
vila, ráda vzpomínáte?
Asi na výstavu o Maharalovi v Císaøské
konírnì na pra�ském Hradì roku 2009, na
stejném místì, kde se roku 1978 konala
výstava o Karlu IV. k 600 letùm jeho úmr-
tí. K té jsem tehdy v Národní galerii pøipra-
vovala ve�kerou dokumentaci. Teï, kdy�
bylo výroèí, byla dal�í výstava a dokumen-
taci k ní dìlala moje dcera Adéla. 

Pøipravovala jste i výstavu o Herber-
tu Masarykovi. Proè právì o nìm?

Jak známo, Herbert byl syn T. G. Masa-
ryka. Vzal si vdovu po Antonínu Slavíè-
kovi, který se zastøelil ve ètyøiceti letech.
Slavíèkovi mìli tøi dìti, z nich� nejstar�í,
Eva, byla moje babièka, tátova maminka.
Herbert mìl pak s touto paní Mílou, jak
se jí øíkalo, je�tì ètyøi dìti, z nich� dvì
umøely, zùstala dvì dìvèátka Anièka
a Herberta Masarykovy, vnuèky TGM.
Herbert zemøel také brzy, co� je ostatnì
nìjaké prokletí na�í rodiny, mu�i v ní
umírají mladí, vèetnì mého man�ela
nebo vnuka Herberty Masarykové Jana
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Emila Medková: Dveøe, 1975.

Eva Kosáková: Dveøe, 2017.
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Kotíka. Herbert pobýval za první svìtové
války v Borové u Polièky na Moravì,
kde byli uteèenci z Halièe, pomáhal jim
a nakazil se od nich tyfem. Byl dost zají-
mavý malíø, pøevá�nì krajináø a portré-
tista, sna�il se o svùj vlastní styl. 

Pøipravovala jste také výstavu svým
rodièùm.
Ano, jmenovala se Souvislosti. Oni se navzá-
jem samozøejmì ovlivòovali. Nìkteré vìci dì-
lali spolu, vytváøeli aran�ované surrealistické
fotografie, na nich� tøeba mùj otec le�í a má na
sobì brouky, to byla jasnì spoleèná práce. Ale
pak tam jsou takové vazby, �e máma �la a vi-
dìla zeï a na té zdi nìco, co jí pøipomnìlo Mi-
kulá�ùv obraz, nebo on vi-
dìl nìjakou její fotku a ta ho
inspirovala tak, �e z ní pøe-
vzal nìjaký tvar. Takhle to
mezi nimi fungovalo.

Va�e výstava v Jeruza-
lémské synagoze se jme-
nuje Víceménì ètyøi.
Proè takhle?
Jmenuje se tak, proto�e
hodnì tìch obrazù má nìco
spoleèného se ètyøkou.
Moje �ivotní èíslo je ètyøi,
at�ho poèítám z data naro-
zení, ze jména, jakkoli,
mám ètyøi dìti, je to pro mì dùle�ité èíslo a je
vùbec dùle�ité, tøeba v Bibli. Zaèala jsem to
víc zkoumat a inspirovalo mì to. Jeden obraz
se napøíklad jmenuje Ètyøi druhy, tedy ètyøi
druhy rostlin pou�ívané o Sukot, arbaat ha-
minim. Podle chasidského pojetí symbolizují
ètyøi druhy èlovìka: palma je jeho páteø, etrog
je srdce, vrba jsou ústa, arava � myrta � jsou
oèi. Tak jsem to tak namalovala.

Myslíte, �e vás � co se týèe výbìru ba-
rev, techniky � ovlivnil otec?
Pou�ívám jen olejové barvy, co� jsem se
od nìj nauèila. Dokonce mám po nìm nì-
jaké schované a jsou poøád dobré, dá se
s nimi malovat. Kombinuji je s novými.
Nevím, jak se to zachová do budoucna,
jestli se s tím nestane nìco neèekaného. 

Na dal�ím obraze máte deset karet
a je�tì na dal�ím jakési nástroje.
To je deset, tedy tentokrát desítka egypt-
ských ran. Nìkteré rány jsou vlastnì detai-
ly pøevzaté z Mikulá�ových obrazù; �ábu
mám podle pøejeté �áby, kterou jsem do-
stala. A ty nástroje: asi znáte oblíbený �i-
dovský vtip o mohelovi a jeho výloze, kde
má budík, proto�e co by tam tak asi dával.

Obraz se jmenuje Místo budíku neboli
Dvanáct kmenù. To jsou ty �tipce na obøíz-
ku a ka�dý kmen má �tipec jiného tvaru. 

Tady máte nìkolik dveøí.
Kdy� jsem byla malá, chodila jsem
s mámou fotit. A tyhle dveøe, to je na-
malovaná její èernobílá fotka, ale v bar-
vì. Bohu�el máminy fotografie se na
výstavu nevejdou. 

Pracujete i jinou technikou ne� olej
na plátnì?
Dìlám kolá�e z motýlù. Do skleníku Fata
Morgana v Botanické zahradì v Troji ka�dý
rok pøivezou z Anglie motýlí vajíèka, vylíh-

nou se tam a jsou z nich
opravdu pøekrásní motýli.
Kdy� jsem to vidìla, zepta-
la jsem se, co pak dìlají
s mrtvými motýly. Odpo-
vìdìli, �e je zametou a vy-
hodí. Poprosila jsem je, aby
mi køídla nechali, a pou�í-
vám je na kolá�e. Køídla
nebo jejich útr�ky si roztøí-
dím, vytvoøím si nìjakou
rámcovou pøedstavu a pak
je sestavuji a vkládám mezi
dvì skla. Pøitom se to tro-
chu hne, tak�e výsledný
tvar úplnì neovlivním,

vznikne samovolnì. Jsou to taková stra�idla
nebo lidské tváøe, nebo tøeba ryby. Inspiroval
mì starý tác, který jsem koupila v bazaru. Pak
jsem zjistila, �e se takové motýlí tácy vozily
v 19. století z Ji�ní Ameriky jako suvenýry. 

Budete mít u obrazù komentáøe?
U nìkterých ano. Tøeba tady � Ètyøi �áci.
Uèitelé z je�ivy si povídají, jaké jsou typy
�ákù. Nejhor�í je prý �ák, do kterého
v�echno vteèe jako trychtýøem, ale nic si
nepamatuje. Cedník zachytává jen to ne-
podstatné; pak je �ák, který je jako houba,
v�echno nasaje, ale neumí to pou�ít, no,
a pak je ten nejlep�í: síto, které zadr�í to
podstatné. Pak mám na výstavì ètyøi pesa-
chové typy synù, co� je obraz podle vy�í-
vané deèky vytvoøené podle obrázku z am-
sterdamské hagady. A pak obraz nazvaný
�enský pohled na vìc, co� je to okénko ve
Staronové synagoze, u kterého sedávám
a vidím z nìj jen vr�ek møí�e kolem bimy. 

ALICE MARXOVÁ

(Vernisá� výstavy Víceménì ètyøi se koná
5. záøí od 17 hodin v Jeruzalémské syna-
goze; výstava je pøístupna dennì kromì
sobot a �idovských svátkù od 10 do 17 ho-
din od 6. záøí 2018 do 13. ledna 2019.)

KADI� PRO D¥BROWU
BIA£OSTOCKOU

Newyorského lékaøe, malíøe a ilustráto-
ra Marka Podwala není tøeba ètenáøùm
Rch pøedstavovat. Znají ho jako umìlce,
který na základì znalosti historických
a nábo�enských reálií pou�ívá �idovské
motivy a doká�e
s nimi pracovat
tak, �e vznikají
vtipné, poetické èi
melancholické ob-
razy. Doposud se
u nás jako malíø
a tvùrce synago-
gálních textilií vì-
noval hlavnì �i-
dovské Praze a jejím symbolùm,
vytvoøil také parochet pro Brno a v po-
slední dobì se zamìøuje i na oblast,
z ní� pocházela rodina jeho matky. Kon-
krétnì na vesnici D¹browa Bia³ostocka
ve východním Polsku, v ní� pøed válkou
tvoøili 75 procent obyvatel �idé a roku
1941 ji Nìmci srovnali se zemí. Podwa-
lova matka odtud odjela u� jako dítì
v roce 1929, kdy se s maminkou a bra-
trem vypravili do Ameriky za otcem,
který ji� �il v New Yorku a byl schopen
rodinu v nové zemi u�ivit. Bratra Davi-
da v�ak kvùli chybné diagnóze oèní in-
fekce do Státù nepustili, musel se vrátit
a nakonec zahynul v Treblince. Právì
tento strýc rád a dobøe kreslil, tak�e vý-
tvarný talent má Podwal mo�ná po nìm.
Cestu do D¹browy nikdy neplánoval,
vypravil se do ní a� v kvìtnu 2016 díky
pozvání na konferenci o historii místní-
ho �idovského spoleèenství, z nìho� ne-
zbylo nic ne� pár náhrobkù. 

Krajina, mìsteèko, staré fotografie
i vyprávìní star�ích pamìtníkù ho zaujaly
natolik, �e vytvoøil obrazový deník,
v nìm� se vrací do pøedváleèných dob.
Nedávno jej v pìkné grafické úpravì
v anglické a polské verzi vydalo Jidi�
kni�ní centrum v massachusettském Am-
herstu. Podwal v této útlé kní�ce zachycuje
imaginární �tetl své matky. Na obrazech se
� jako na tìch z èeského prostøedí � prolí-
nají �idovské a místní reálie: Na sváteèní
havdalové koøence hnízdí bílý èáp, dal�í
koøenky pøipomínají vìtrný mlýn èi vlèí
mák; chanukový svícen nezdobí lvi, ale bi-
zoni a bílé kravky mají èerné skvrny ve
tvaru hebrejských písmen. �esticípou
hvìzdu na obalu tvoøí podzimnì zbarvené
listy d¹browských dubù. (am)

Kolá� z motýlích køídel, detail.
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Øím jako obrovský vír pøitahuje a na-
sává pocestné, kteøí k nìmu smìøují ze
v�ech konèin svìta, a jen nerad jim do-
voluje vydat se na zpáteèní cestu. Ve-
dou tam v�echny cesty, a i kdy� dnes
u� málokdo doká�e zpamìti vyjmeno-
vat sedm pahorkù, na kterých se Øím
po tisíciletí rozkládá, nìkde v podvì-
domí má vìt�ina Evropanù jejich ná-
zvy ulo�eny zásluhou pøedkù, kteøí
z nich byli po generace zkou�eni pøi
hodinách latiny èi dìjepisu. Okolím
Øíma se procházelo (a dnes se projí�dí
a zejména prolétá) s jediným cílem �
vstoupit do vìèného mìsta, ponoøit se
do jeho ulic a námìstí, parkù, ruin a pa-
lácù: být tam. Goethe v Italské
cestì tuto gravitaèní sílu Øíma
popisuje následovnì: 

�Pøes Tyrolské pohoøí jsem
pøímo pøeletìl. Veronu, Vicenzu,
Padovu, Benátky jsem si prohlé-
dl dobøe, Ferraru, Cento a Bo-
lognu jen letmo a Florencii sko-
ro vùbec ne. �ádostivost dorazit
do Øíma byla tak velká, narùsta-
la ve mnì ka�dým okam�ikem
tak nesmírnì, �e jsem u� nemìl
nikde stání a ve Florencii jsem
pobyl pouhé tøi hodiny. Teï
jsem zde, klidný, a jak se zdá,
uspokojený pro celý svùj dal�í �ivot.�

Lépe to u� ani nejde vyjádøit. A pøece
se na tomto místì chceme pokusit
o nìco, co je v rozporu s tím, co bylo
vý�e øeèeno a citováno a takøíkajíc pro-
ti samotné gravitaci se zdr�ovat a udr-
�et v okolí Øíma. Zmínìná gravitace
ov�em, jak je jejím zvykem, zpùsobí,
�e namísto po pøímkách se budeme po-
hybovat po cestách, které v nestejné
vzdálenosti kolem Øíma krou�í. Nevy-
svìtlujme si to ale zakøivením èaso-
prostoru, jak je dnes v módì, ba ani
aristotelsko-koperníkovským helio-
centrismem. V pøípadì Øíma stále platí
romocentrický Ptolemaios, snad jen
s tou odchylkou, �e místo kru�nic se
sem tam objevují také elipsy. Nebo
snad nìco mezi tím.

CAMPAGNA DI ROMA
Lazio, øímské Latinum, jádro a zá-
kladní kámen øímské øí�e a pozdìji

pape�ského státu s Øímem jako správ-
ním centrem má, stejnì jako Toskán-
sko, Kampánie, Benátsko, ale vlastnì
i v�echna ostatní historická území,
z nich� se dne�ní Itálie skládá, svùj
charakter a osobitost. V u��ím slova je
øímským venkovem Campagna di
Roma, rozsáhlá, mírnì zvlnìná plocha
obklopující mìsto ze v�ech stran,
ohranièená na jihu moøem a na pevni-
nì tam, kde se terén zaèíná zvedat do
kopcù a pohoøí. Mnohým z nich daly
jména kmeny a malé národy, je� tam
kdysi �ily a které Øím a èas pohltily
nebo pøevedly na spoleèného jmeno-
vatele, tak�e po nich zùstaly jen míst-

ní názvy a zbytky mohutných opevnì-
ní. Na tìchto zvý�ených místech,
která jsou díky svì�ímu vìtru oblíbe-
ným útoèi�tìm Øímanù pøed letním
horkem a mìstským smogem, se na-
chází plno malých mìsteèek, hradù,
vil a letohrádkù, obklopených vinice-
mi a ovocnými sady. 

COLLI ALBANI
Nìjakých dvacet kilometrù od metro-
pole se zdvihají Colli Albani, jejich�
strmé ku�ely jsou, podobnì jako kopce
Èeského støedohoøí, vyhaslé sopky. Od
støedovìku se této oblasti øíká také
Castelli Romani, �øímské hrady�, pod-
le hradù a pevností, které si v tøinácti
obcích a mìsteèkách, je� se v této ob-
lasti nacházejí, zbudovaly �lechtické
rody Colonnù, Aldobrandiniù, Orsiniù
a dal�í k upevnìní a zaji�tìní své moci
a vlivu. Nìkteré sopeèné krátery se
zaplnily vodou a daly vzniknout jeze-

rùm � mezi nejznámìj�í patøí Albano
a Nemi.

Z Øíma sem jezdí hodnì lidí na jed-
nodenní výlety, na obìd èi na veèeøi
a také na víno. Zejména mìsteèko
Frascati, oblíbené letovisko starých
Øímanù, pape�ù a kardinálù, je co do
vína pojem, zdej�í lehké bílé Frascati
DOC patøí v Itálii k nejznámìj�ím. Je
velmi dobré, osvì�ující a za velmi ro-
zumné ceny si ho mohou dopøát (a do-
pøávají) i lidé bez �lechtických i jiných
titulù. Frascati vévodí, ale i ostatní
místní produkce, zahrnutá pod spoleè-
ný název Castelli Romani DOC, není
tak �patná.

CALIGULA
Lago di Nemi, u kterého stával chrám
bohynì Diany, je krásné a tajemné

místo. Císaø Caligula, který vlá-
dl v letech 37�41 o. l. a byl vel-
kým ctitelem bohynì Diany, ne-
chal k její poctì postavit
a spustit na jezero dvì obrovské
lodi o délce sedmdesát metrù
a �íøce pøes dvacet metrù. Patøily
k nejvìt�ím plavidlùm, je� byla
v antickém svìtì postavena. Na
jedné byl umístìn chrám bohy-
nì, druhá slou�ila Caligulovi pøi
jeho náv�tìvách jako plující pa-
lác. Obì lodi byly (zøejmì po
Caligulovì smrti) potopeny
a pøetrvaly takøka dvì tisíciletí

na dnì jezera. Za obrovských nákladù
byly znovu vyzdvi�eny � byl vykopán
1600 metrù dlouhý tunel a jezero bylo
vypu�tìno � na konci dvacátých let
minulého století. Benito Mussolini,
který pova�oval jejich záchranu za
významný a viditelný úspìch vlády
italských fa�istù, nechal na severní
stranì jezera postavit rozsáhlé muze-
um, ve kterém byly obì peèlivì res-
taurované lodi v roce 1940 slavnostnì
vystaveny. Ale po pouhých ètyøech le-
tech, v èervnu roku 1944, byla hala
a pøedev�ím obì lodi znièeny po�á-
rem, jeho� zalo�ení se pøipisuje jed-
notkám wehrmachtu, ustupujícím pod
tlakem spojeneckých vojsk. 

Dnes je hala opìt opravená a pøí-
stupná, ale není celkem dùvod ji na-
v�tìvovat � bez nádherných a uni-
kátních øímských lodí nabízí pouze
rozpaèitou kolekci modelù, vykopá-
vek a informací o jezeøe a jeho okolí.

CAMPAGNA DI ROMA
Nìkolik zastavení v okolí Øíma: Castelli Romani a Palestrina

Campagna di Roma, pohled od paláce Colonna, Palestrina. Foto jd.



Ale vlastnì se nemusí jednat o pro-
marnìný èas. Kdy� opustíme mon-
strózní megalomanský prostor a opìt
se ocitneme v pùvabné krajinì, která
jezero obklopuje, máme pøíle�itost si
uvìdomit, kolik toho oba diktátoøi,
kteøí se tu prostøednictvím archeolo-
gie s odstupem dvou tisíciletí
mohli setkat, mìli spoleèného.
Oba pova�ovali násilí a útisk za
legitimní nástroj vlády, oba byli
krutí a je�itní, oba vyvolávali
stále víc nenávisti a ne�tìstí
a oba byli nakonec po právu
utraceni.

Mìsteèko Nemi je dnes �iroko
daleko proslulé jahodami; které
se pìstují na svazích bývalého
kráteru i na bøezích jezera.
Spousta cukráren a hospùdek na-
bízí snad v�echno, co se dá s ja-
hodami v kulináøském smyslu
provést. A komu je to málo, mù�e si
pøilep�it sklenicí prosecca nebo jiného
spumante, �umivého vína, které se
k jahodám hodí bájeènì. To si mù�e
dovolit prakticky ka�dý, a tím pádem
nemusí závidìt Benitovi ani Caligulo-
vi jejich �ampaòské. Proto�e, suma
sumárum, závidìt jim není co.

V Castelli Romani se dá za hezkého
poèasí, které je tady po rozhodující
èást roku, putovat a popojí�dìt dlou-
ho. Je tu dal�í a vìt�í jezero Albano
a na jeho bøehu Castel Gandolfo s let-
ním palácem pape�ù, místo, kde kdysi
stávala Alba Lon-
ga, jeden z nejvá�-
nìj�ích konkuren-
tù Øíma. Nebo
Albano Laziale,
stojící na zákla-
dech staroøím-
ských kasáren
s nedalekou hrob-
kou Horatiù a Cu-
riatiù èi Ariccia,
její� støed projek-
toval tvùrce vati-
kánské kolonády
Bernini. Je to, jako
bychom listovali v uèebnici o starovì-
kém Øímì s doplòky ze støedovìku
a renesance, kde roli ilustrací pøevzala
skuteènost. Abychom ale nepodlehli
postupnì sílící gravitaci samotného
Øíma a udr�eli se v jeho okolí, zamíøí-
me na severovýchod. Do Palestriny.

PALESTRINA
Pro vìt�inu lidí je tohle malé mìsto
s pøibli�nì dvaceti tisíci obyvateli,
spojené se jménem Giovanniho Pier-
luigiho da Palestriny, velkého sklada-
tele a reformátora církevní hudby 16.
století, pojmem hudebním. Ale dne�ní

Palestrina stojí na základech staroby-
lého Praeneste, zalo�eného pøed témìø
tøemi tisíci lety Etrusky, mìsta, kde
stál nesmírnì rozlehlý chrám bohynì
Fortuny, jeho� pozùstatky jako kosti
pravìkého obra prostupují celým his-
torickým centrem, le�ícím na øadì te-
ras v pøíkrém svahu. Tyto terasy jsou
vìt�inou autenticky zachovalé souèás-
ti pùvodního chrámu, jeho� velikost si
sotva doká�eme pøedstavit. Na nej-
vy��í z nich, kde bývala horní èást
svatynì, dnes stojí palác Colonna-
Barberini z 11. století, do znaèné míry

pøestavìný ve století sedmnáctém.
Antické prvky, pou�ité pøi jeho stav-
bì, jsou evidentní a za hlavní schodi�-
tì mu slou�í stupnì hledi�tì øímského
divadla. Je odtud pøekrásný rozhled
na Colli Albani, na Frascati i na celý
�øímský venkov�. 

V archeologickém muzeu uvnitø pa-
láce je vystavena mozaika, která patøí
k nejkrásnìj�ím, jaké se z øímské anti-
ky dochovaly. Rozvodnìný Nil se na
ní valí Egyptem od Etiopie a� po Støe-
dozemní moøe, obklopený divokou
zvìøí, pyramidami faraonù, chrámy

a mìsty.
Via Prenestina, spojující kdysi

Øím s Palestrinou a vedoucí dále
do Apenin, u� byla dávno nahra-
zena novými silnicemi a dálnice-
mi. Na její pozùstatky v�ak nara-
zíme i dnes a to pøímo ve mìstì.
Vìt�ina vozù, které Øímané u�í-
vali k del�ím cestám a pøepravì,
mìla rozchod kol okolo 140 cen-
timetrù � a právì tak vzdálené
koleje, vyjeté do prastaré ka-
menné dla�by, místy v Palestrinì
najdeme. 

Nedaleko, ale vysoko nad
Palestrinou se nachází Castel San
Pietro Romano, malá obec, kterou
stojí za to nav�tívit, vypít tam na te-
rase kávu nebo sklenièku vína a ob-
divovat se krásným výhledùm na
v�echny strany. Obyvatelé si zaklá-
dali na tom, �e zde podle tradice ká-
zal apo�tol Petr, dnes se tu ale v�ude
a v�emo�nì pøipomíná jiná, mno-
hem souèasnìj�í událost. V roce
1953 natoèil v téhle horské vesnici
re�isér Luigi Comencini slavný film
Chléb, láska a fantazie s Ginou Lol-
lobrigidou a Vittoriem De Sicou

v hlavních rolích.
Pøíbìh o tom, jak
plachý èetník
a nezbedná chudá
venkovanka ryzí-
ho charakteru do-
�li svého �tìstí,
obletìl doslova
celý svìt, stejnì
jako jeho dvì po-
kraèování, která
bylo nutno pro
velký úspìch je�-
tì natoèit.

Také my bude-
me pro okolí Øíma potøebovat je�tì
nejménì jedno pokraèování. A tam,
mimo jiné, dojde i na �idovské pa-
mátky, na které se v první èásti výji-
meènì nedostalo. Tak tedy: pokraèo-
vání pøí�tì.   

JIØÍ DANÍÈEK
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Campagna di Roma, pohled od Tivoli. Foto Jiøí Daníèek.

Lago di Nemi. Foto archiv.
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Britský �idovský malíø David Bomberg
(1890�1957) se bìhem �ivota neprosla-
vil. Po nadìjných zaèátcích ve dvacátých
letech zùstal opomíjen, byl pokládán za
nesrozumitelného a po-
divného malíøe, nedo-
stával mnoho zakázek,
a nakonec se �ivil spí�e
pedagogickou èinností
ne� vlastní tvorbou.
Jeho dílo � v souvislosti
s èinností celé umìlecké
skupiny tzv. Whitecha-
pel Boys, �idovských
malíøù a sochaøù, kteøí
vyrùstali nebo chodili
do �kol v této ètvrti ve
východním Londýnì �
oceòuje více a� souèas-
né publikum a kritická
veøejnost. Velkou výstavu mu uspoøáda-
la severolondýnská Galerie Ben Uri (viz
minulé èíslo Rch). Potrvá do poloviny
záøí a vy�el k ní obsáhlý katalog. Bom-
bergovy krajinomalby a autoportrét jsou
souèástí profilové expozice A� pøíli� lid-
ské. Bacon, Freud a století malování �i-
vota v galerii Tate Britain. Bomberg je
tu zaøazen mezi prùkopnické moderní
expresionistické umìlce, kteøí se sna�ili
zachytit skuteènost jako �pocit jedné
stránky vytr�ené z knihy �ivota�, pøi-
èem� v jeho pøípadì byla tato �stránka�
výraznì ovlivnìná �idovskou zku�enos-
tí v moderním velkomìstì, ale také ost-
rým sluneèním svìtlem Støedozemí.

JEN ZÁKLADNÍ LINIE
David Bomberg se narodil roku 1890
v Birminghamu v poèetné rodinì pol-
ských �idovských pøistìhovalcù (byl pátý
z celkem jedenácti dìtí); kdy� mu bylo
pìt, Bombergovi se pøestìhovali do srdce
londýnského �idovského imigrantského
spoleèenství, Whitechapelu, ru�né ètvrti,
v ní� byla na ulicích sly�et víc jidi� ne�
angliètina a která �ila víceménì vlastním
�ivotem, vèetnì �idovských �kol, tiskovin,
divadla a samozøejmì synagog. Vyrùstal
v tradièním prostøedí, nicménì otcovo
zlostné chování vedlo k tomu, �e matka ze
vzdoru zanedbávala ortodoxní rituály, co�
ovlivnilo i dìti; David sám sice postupnì
tradièní formu judaismu i uzavøený svìt
Whitechapelu opustil, �idovskou identitu
v�ak rozhodnì neodmítal. 

Výtvarnì nadaného chlapce dali rodièe
do uèení do litografické dílny, na výtvar-
nou �kolu nemìli prostøedky. Souèasnì
nav�tìvoval veèerní kurzy kreslení pod

vedením Waltera Sic-
kerta a díky �t�astné ná-
hodì, kdy si jeho práce
v�iml vlivný malíø Solo-
mon J. Solomon, pilné
práci a stipendia od cha-
ritativní �idovské nada-
ce (díky nìmu� studo-
vali i ostatní chlapci
z Whitechapelu) se po-
sléze, roku 1911, dostal
na presti�ní (dodnes vì-
hlasnou) Sladovu umì-
leckou akademii (Slade
School of Fine Art). Vy-
uèovala klasické malbì,

co� Bomberga, který se u� pøed vstupem
na ni seznámil s díly impresionistù, post-
impresionistù a pozdìji s pracemi futuris-
tù a kubistù, pøestávalo bavit, razil si
vlastní cestu. Chtìl za-
chytit sílu okam�iku
a mnohotvárnou skuteè-
nost, jak ji znal z ru�ného
East Endu, souèasnì po
vzoru kubistù zjednodu�it
postavy tak, a� se stávaly
spí�e geometrickými tva-
ry v pøesnì èlenìném pro-
storu, a navíc v tom v�em
hrálo roli jeho �idovské
zázemí. Na obraze Rodin-
ný zármutek (1913) vidí-
me støídmý a pøitom
klaustrofobický prostor,
v nìm� jsou v základních
obrysech rozmístìni str-
nulí pozùstalí. Tého�
roku namaloval podob-
ným zpùsobem obrazy s názvem �idov-
ské divadlo a poté Procesí, tentokrát ole-
jem, tí�ivì pùsobící pohøební prùvod øady
postav � základních tvarù. Obrazy jsou
zbaveny � jak to charakterizoval sám au-
tor � �v�í zbyteèné látky�. Tento zpùsob
malby se profesorùm na Sladovì akademii
pøíli� nezamlouval, zaèali Bomberga pova-
�ovat za �ru�ivý vliv� a hodnocením mu
dali najevo, �e by mìl �kolu radìji opustit.
Do závìreèného vysvìdèení mj. napsali:
�A� se nauèí trochu více skromnosti a po-
koøe a pøestane teoretizovat a analyzovat,

mohl by z nìj být opravdu pozoruhodný
umìlec�. 

HVÌZDNÁ HODINA
Po odchodu z akademie se kurátorsky
podílel na výstavì Umìní dvacátého sto-
letí: Pøehled moderních proudù, kde mìl,
spolu se sochaøem Jacobem Epsteinem,
na starosti ��idovskou sekci�. V rámci
pøípravy expozice odjeli do Paøí�e a set-
kali se s øadou umìlcù, mj. s Modiglia-
nim èi Soutinem. Pokusili se pøedstavit
�idovskou avantgardu, jak britskou
(hlavnì své vrstevníky z Whitechapelu),
tak právì francouzskou � kromì Modig-
lianiho pozvali Julese Pascina èi Moise
Kislinga. Z vlastních dìl vystavoval ob-
raz, jen� vzbudil velkou pozornost. Po-
jmenoval ho In the Hold (èeský název by
znìl nepoeticky � V nákladovém prosto-
ru), pravdìpodobnì jako nará�ku na ces-
tu, ji� podnikli jeho rodièe, prchající
z Polska do Anglie. Obraz roztøí�tìný na
øadu barevných polí vyjadøuje zmatek
èerstvì pøíchozích imigrantù a souèasnì
jejich nadìje a energii nachystanou pro
nový �ivot. Jeho jméno se definitivnì
stalo synonymem pro britský kubismus.

V èervenci 1914 se pak pøedstavil na sa-
mostatné výstavì v Chelsea. Pøed první
svìtovou válkou se tak stal (kromì o de-
set let star�ího Epsteina) jediným brit-
ským modernistickým umìlcem, jemu�
byla taková mo�nost nabídnuta. Na jeho
obrazy se pøijel z Paøí�e podívat Con-
stantin Brâncuºi, z Itálie futurista Mari-
netti; prodal øadu obrazù, psal o nìm
britský tisk. Asi by ho � tehdy ani ne
pìtadvacetiletého � nenapadlo, �e právì
za�ívá svou hvìzdnou hodinu, která se za
jeho �ivota ji� nebude opakovat.

BEZ V�ECH ZBYTEÈNOSTÍ
Malíø David Bomberg a jeho opo�dìná sláva

David Bomberg. Foto archiv.

V nákladovém prostoru, 1913�1914.
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VÁLKA A GRAFICKÉ DÍLO
Ihned poté, co Británie vstoupila do války,
se D. Bomberg dobrovolnì pøihlásil do
boje, byl v�ak odmítnut � kvùli cize znìjící-
mu jménu a vousùm. Povolali ho a� v létì
1916, kdy mìl za sebou první váleèný rok
témìø bez práce, ale také svatbu, a poslali ho
na frontu do Francie. V zákopech nedokázal

kreslit, zaèal v�ak psát básnì, trpké ver�e
plné deziluze, které pozdìji vy�ly v jidi� èa-
sopise Renesans (1920), v angliètinì a�
roku 1992. Ze zoufalství se nakonec sám
zranil, unikl trestu, vyléèil se a znovu na-
stoupil na frontu jako poslíèek, poté zakre-
slovaè armádních pozic, nakonec jako hle-
daè min. V závìru vojenské �kariéry� dostal
za úkol namalovat obraz na poèest brit-
ských a kanadských vojákù, kteøí na jaøe
1916 dokázali vykopat tunel, jen� umo�nil
úspì�ný útok na nìmeckou pozorovací po-
zici v St. Eloi ve Flandrech. Postavy a kom-
pozici rozmìrného plátna pøirovnávají ko-
mentátoøi k obrazùm klasických mistrù. 

Roku 1920 se Bomberg vrátil k �idov-
ským tématùm � temným obrazem Divad-
lo v ghettu (pokládaném souèasnì za
rozlouèení s East Endem), ale také kon-
takty s Galerií Ben Uri a lidmi kolem ní,
pøedev�ím s pozoruhodným a legendár-
ním básníkem, klenotníkem, hodináøem
a mecená�em Mo�em Ovedem, mezi je-
ho� zákazníky patøila i královna. Oved po-
mohl Bombergovi tím, �e mu nabídl, aby
navrhl reklamu pro jeho obchod Cameo
Corner v centru Londýna, èeho� se umìlec
zhostil s chutí a originálnì: zkombinoval
své oblíbené èisté linie s urèitým secesním
nádechem v podobì zdobeného písma.
Publikoval v jidi� umìleckém a literárním
èasopise Renesans, v nìm� se té� objevo-
valy recenze na jeho díla. Jeden kritik se

vyjádøil takto: �Bombergovu práci nelze
posuzovat konvenèními pøedstavami
o umìní. Ani jeden obraz nevypráví pøí-
bìh, ve skuteèném �ivotì
neuvidíte tvary, které se
podobají jeho, ale jakmile
se èlovìk oprostí od døí-
vìj�ích zavedených umì-
leckých pravidel, ocitne se
v novém svìtì.� 

Reprodukce svých dìl
tiskl v mnohých nízkoná-
kladových èasopisech
o umìní, které v Londýnì
po válce vycházely; pro
jeden � Coterie � navrhl
obálku a pøipravil plakáty
pro New Art Salon, galerii
soustøedìnou na moderní
evropské umìní.

Celkovì se mu ale nedaøilo, prodal sice
nìkolik obrazù, staèilo to v�ak tak tak na ob-
�ivu. K urèitému nepochopení pøispívala
zøejmì i Bombergova povaha, okázalé odsu-
zování lidí z vy��í tøídy, i kdy� se mu sna�ili
pomoci. Nakonec získal roku 1923 nabídku,
která mu v krizi pomohla � odjet jako ofici-
ální malíø Sionistické organizace do Palesti-
ny pod britským mandátem a zaznamenat
tamní sionistickou aktivitu a její výsledky. 

JERUZALÉMSKÁ CESTA
Davida Bomberga pro tento úkol navrhl M.
Bone, èlen nìkdej�í komise posuzující ka-

nadský památník, a zdùvodnil to tak, �e je
zapotøebí vyslat �alespoò jednoho malíøe
s imaginací�. Opìt v�ak zapracovala Bom-
bergova neblahá povìst kubisty, a umìlec do
Svatého mìsta nakonec sice odjel, ale a� po
dlouhém vyjednávání, za hor�ích finanèních
podmínek jako malíø sionistického fondu

Keren ha-jesod. Musel slíbit, �e bude sku-
teènì �zaznamenávat�, nikoli tedy tvoøit dle
vlastního vkusu. Bomberg strávil v Palestinì

ètyøi roky a biblická krajina
pro nìj znamenala zlom: na
dlouhou dobu se odvrátil
od figurální malby a pro-
padl krajinomalbì, jí� se
vìnoval i po návratu do Ev-
ropy. Oslnilo ho pøedev�ím
svìtlo, jak blahodárnì, tak
do té míry, �e ve dne ne-
mohl pracovat (hodnì ob-
razù namaloval pøi mìsíè-
ním svitu). Aby vstøebal
místní architekturu, na�el si
ubytování v srdci Starého
Mìsta, s výhledem na Oli-
vetskou horu, na �ruské
mìsto pøipomínající dìt-

skou hraèku, protkané èervenými støechami,
zdobené pozlátkem vì�ièek me�it � umístì-
ných proti kopcùm �, vzorkované zdmi ob-
kru�ujícími køest�anská svatá místa � hori-
zontální linie zdùraznìné svislými tvary
minaretù�. Pobýval také v Jerichu a v jor-
dánské Petøe. Spøátelil se s vojenským gu-
vernérem Jeruzaléma, sirem Ronaldem
Storrsem, který se zabýval dokumentací
a záchranou historických budov a Bomber-
gùv pøístup ho � na rozdíl od líbivých barvo-
tiskù jiných oficiálních umìlcù � upoutal.
Malíø se tedy pustil do práce a vytvoøil mno-
ho olejomaleb zachycujících Jeruzalém
v jeho prudkém svìtle a detailnì vykreslil
budovy z bílých kamenù. Je to napøíklad nì-
kolik variací obrazu s názvem Ezechiá�ùv
rybník èi pohledy na Olivetskou a Sionskou
horu; pozdìji, roku 1925 a 1926, namaloval
nìkolik uvolnìnìj�ích a pøirozenìj�ích olejù,
jako bylo Umývání nohou (kdy se ukryl
v kostele sv. Jakuba, aby mohl tento køest�an-
ský rituál spatøit), dal�í verzi Ezechiá�ova
rybníka, Jeruzalémské støechy èi Vádí Kelt
u Jericha. Vytvoøil nìkolik desítek obrazù, po
návratu uspoøádal úspì�nou výstavu a øadu
dìl prodal soukromníkùm i galeriím.

I kdy� Bombergovi atmosféru palestin-
ského pobytu kalil pocit povinnosti malo-
vat tak, aby se nìkteré obrazy �líbily�
úøedníkùm z Keren ha-jesod, poskytl mu
zcela novou zku�enost se svìtlem a kraji-
nomalbou. O své cestì rád pøedná�el,
mimo jiné pro diváky Galerie Ben Uri.
V následujících letech v�ak usiloval o oso-
bitìj�í podání krajiny a opakovanì cesto-
val za sluneèní záøí. Do Palestiny se u� ne-
vrátil, jezdil do �panìlska a na Kypr.

ALICE MARXOVÁ

(pokraèování v pøí�tím èísle)

Návrh obálky èasopisu Renesans.

Divadlo v ghettu, 1920.

Ezechiá�ùv rybník, 1925.
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Kdy� si bìhem druhé svìtové války vymì-
òovali v Americe dopisy dva pøátelé, novi-
náø a spisovatel Friedrich Torberg a herec
a re�isér Hugo Haas, nebylo jim vùbec do
smíchu. Oba byli v emigraci, nevìdìli nic
o osudu svých blízkých, kteøí zùstali v Ev-
ropì, byli zbaveni základních jistot vèetnì
jistoty nejzákladnìj�í � rodné øeèi � i pøed-
váleèné reputace a slávy a v tvrdých kon-
kurenèních podmínkách bojovali v podsta-
tì o pøe�ití. Su�ovaly je i nemoci, deprese,
pocity osamìlosti a nedocenìní (jako v pøí-
padì, kdy Haas nedostal roli ve Werfelovì
høe Jakobowski a plukovník uvedené roku
1944 na Broadwayi). Tuto korespondenci
spolu s nìkolika dopisy Haasovy man-
�elky Bibi, které o jejich tehdej�ích exi-
stenèních i existencionálních problémech
mnohé vypovídají, vydala v roce 2014
Univerzita Palackého v Olomouci. Me-
lancholicky jadrné listy s prvky èerného
humoru, ale také zøejmého zoufalství nad
situací obecnou i soukromou se øadí k nej-
zajímavìj�ím svìdectvím o exilu, která
u nás vy�la. Del�í list Fr. Torberga (jeho�
110. výroèí narození si v záøí pøipomíná-
me) pak pøesnì a pùsobivì vyjadøuje étos
pøedváleèné mnohonárodnostní èeskoslo-
venské kultury, její� souèástí se tento ve
Vídni narozený nìmecky pí�ící �idovský
autor s èeskými pøedky cítil. 

Edice je pøipravena akademicky peè-
livì, v èeském a nìmeckém pøekladu:
F. Torberg psal své dopisy nìmecky
s èeskými vlo�kami, Bibi nìmecky, Haas
èesky i nìmecky; listy doplòuje poznám-
kový aparát. Pro Rch byly úryvky èásteè-
nì kráceny, jinak je text pøevzat vèetnì
rozmanitých zvlá�tností èi chyb.          (am)

Hollywood, Calif.
21. listopadu 1942

Milý Hugo,
v tak velikém spìchu, �e na to ani moje
èe�tina nestaèí, Ti chci sdìlit následující:
Werfel je v New Yorku (Hotel St. Moritz),
podepsal u� s jednou velkou produkèní
skupinou smlouvu na svou hru (pøedbì�-
ný název: �Jacobowský a plukovník�)
a byl by teï ten správný èas, abys o sobì
dal vìdìt. Bezpodmíneènì to udìlej � pøi
ka�dé pøíle�itosti jsem na Tebe pøivádìl
øeè a je to teï jedinì na Tobì v té zaèaté
intrice pokraèovat. Jak nadìjné to je, ne-
doká�u posoudit � ale musí� to zkusit a to
ze v�ech sil, tedy bez svého obvyklého pe-

simismu, �e z toho tak jako tak nic nebu-
de, bez té své pøedstírané koketérie, �e ne-
umí� dost dobøe anglicky, abys hrál na
Broadwayi hlavní roli atd. Ta role je pro
Tebe absolutnì ideální � Ty se navíc díky
tomu, �e jsi to v�echno sám za�il (je to pøí-
bìh o kolapsu Francie), na tu roli obzvlá�t�
hodí� � a urèitì o tom doká�e� pøesvìdèit
jak Werfela, tak i producenta a re�iséra
(kdo to bude, je�tì nevím, ka�dopádnì ne
Reinhardt). Pokud pro roli plukovníka
vezmou nìjakou hvìzdu, jako �e to urèitì

udìlají, pak pro Jacobowského nepøichází
v úvahu nikdo jiný ne� Ty. Bì� tedy za
Werfelem a nech si od nìj pøedev�ím dát
jeden exempláø (zatím je pøedbì�nì k dis-
pozici hrubý pøeklad). Pak si to pøeèti,
a pak jdi za Werfelem a zeptej se, jakým
zpùsobem spoleènì spácháte sebevra�du
v pøípadì, �e tu roli nedostane�.

To je jedna vìc. Pak je�tì jedna rychlá
prosba � mo�ná by mohla Bibi, kdy� má�
teï hlavu plnou toho Jacobowského, být
tak hodná a zaøídit to. Tedy: Hofmeister mi
pøed dvìma týdny psal kvùli své høe o Li-
dicích s dotazem, jestli jí chci pøelo�it,
a slíbil, �e mi manuskript po�le �v nejbli�-
�ích dnech�. Tak at�to koneènì udìlá, èe-
kám na to. �e jsem v principu ochotný to
pøelo�it � u� proto, �e za to zcela urèitì ne-
budou �ádné peníze � se rozumí samo se-
bou; nejdøív ale pøece jen potøebuju ten
manuskript. Vyøiï mu to prosím. Díky.

Jak ses dohodnul s Werfelem?
Co?! Tys u nìho je�tì nebyl?!

S úctou:
Willi Schnamper-Dell

Drahý [...]:
Jak Ti u� Bibinka jistì sdìlila, prosrali
jsme to s tím RUR. Já jsem z toho vy�el
ov�em dobøe, ale re�isér a �éf výpravy to
stra�nì zblbli. Volal jsem Werfla a pozval
jsem ho na premiéru. Øekl, �e by �el a�
v nedìli, ale v nedìli se u� nebich nehrá-
lo. Mluvil jsem s ním dlouho telefonicky,
ani� bych se zmínil o jeho kuse. Zaèal
sám a øekl �e udìla v�e, aby mne prosa-
dil, aèkoliv ví, �e producenti chtìjí nìja-
kého amerického �stara� pro tu roli. Pak
potkala Bibi Werfla na nìjakém èeském
veèírku a on ji zase øekl, �e je dobøe, �e
RUR je v prdeli... �e odjí�dí na 14 dní
a �e po svém návratu se se mnou sejde.
Øekl jsem si tedy, �e nepøijmu nic a budu
èekat na Werflovu hru. Jaray, který prý
hru èetl, øekl mi, �e je to sensaènì bájeè-
né a �e ta role toho �ida je prý sen ka�dé-
ho herce. To ví�, �e jsem mìl horeèku
a �e jsem u� o nièem jiném nechtìl sly-
�et. Vím a cítím, �e bych s tím udìlal díru
do svìta a �e bych byl pro takového nebi-
cha lep�í, ne� ka�dý jiný herec. To je vìc
instinktu... a tak jsem ignoroval nabídky
jedneho producenta, abychom dìlali moji
vlastní hru. Dnes jsem ale potkal agenta
Horcha a dovìdìl jsem se, �e producenti
nevìdí je�tì, jak obsadit colonela, ale �e
mají bájeèného stara (amerického herce)
pro toho Jakobowskýho. To ví�, �e mne
to píchlo u srdce a �e asi dnes nebudu
spát. Jsem z toho velmi ne�t�asten, proto-
�e vím, �e Jakobowsky je moje nejvìt�í
�ance, hrát nìco tak, jak to tady neznají...
toti� tak silnì unimportent, �e... co Ti
mám povídat? Ty mi jistì rozumí�.

Proto Tì prosím, má�-li mo�nost
a vliv, pomoz mi... Napi� mu, �e atd�
Snad to on jako�to autor pøec jen mù�e
rozhodnout. Neznám toho stara, ale
jsem jist, �e si to s ním mù�u rozdat,
proto�e takový charakter, jako je Jako-
bowsky zná a cítí jen evropský herec,
který pro�el ne�tìstím a má ten smutek
v sobì, se v�ím humorem. Je to urèitì
role mého �ivota a chtìl bych udìlat
v�e, abych o ní nepøi�el.

Ted� je Werfel pryè a já bych ho stejnì
nemohl dennì otravovat. Porád mi... do-
kud je èas, prosím Tì. Nejse� spoluauto-
rem? Jistì, �e jo.

Jinak se cítím teï po tom RUR velmi
blbì. Dìlal jsem si iluse, �e si vydìlám
nìjaké prachy, ale jsem celkem smolaø.
Dìlám èeského annoucera pro War In-
formation Office a vysílám dennì ve
dvì v noci a o pùl tøetí. Mám za to málo,
ale dìlám to pro vìc samotnou.

�MILÁ PAMPELI�KO� � �LIEBER HUGO�
Z korespondence mezi Friedrichem Torbergem a Hugo Haasem

�Milá Pampeli�ko...�



Chodím obèas do èeské ètvrti do hos-
pody, jinak se stýkám dosti s Amerièa-
ny. Válka vypadá dobøe a máme zase
trochu �zadostiuèinìní�. [�] Napi� mi
zase brzy a buï zase mùj kamarád,
i kdy� o tu roli pøijdu. Myslím, �e tu
udìlám kariéru den pøed svým funusem.

Tì prdel �nucki a napi� mi brzy... po-
tì� mne v mém �alu.

Tvùj
Hugou�ek

Milá Pampeli�ko:
Dìkuji Ti za telegram. Jse� pøece jen starej
dobrák, i kdy� mi neodpovídá� na dopisy.
Pokud jde o ten Werflùv kus � je to podle
mého názoru beznadìjné a zbyteènì mne
to deprimuje. Po obdr�ení Monterova do-
pisu jsem sedìl u telefonu a sna�il se udì-
lat si s Harrisem rande. Sleèny mi ho zapí-
rali a já u� jsem byl nakonec do telefonu
sprostej. Pak jsem tam za�el osobnì a øekl
jsem: Sleèny... kdy� mne pan Harris ne-
chce pøijmout, tak musím tedy referovat
agentovi a autorovi, �e jsem byl odmítnut
v �ádosti s ním mluvit. Pak mne ta jedna
kráva zavolala, abych si vzal honem taxí-
ka a pøihnal se k Harrisovi, �e snad se
s ním sejdu. Pan Harris-posranej vùl mne
pøijal v pøedsíni a mluvil se mnou pøesnì
55 vteøin � na mou du�i. Øekl, �e o mnì
ví, �e ale je�tì nevidìl lidi � nerozumím,
co tím myslel � a �e snad za 14 dní...

Ponìvad� u� mám prakci, je to pro mne
typický pøípad, kdy �enich nechce o ne-
vìstì ani sly�et, jen kuplíø se chudák na-
máhá, ale je mu to hovno platné. Harris
nemá vùbec zájem... a Werfel teprve ne. 

Nemám u� nervy, dát se nekoneènì ta-
hat za nohu. Potom jsou moje deprese je�-
tì stokrát hor�í... naè to mám zapotøebí...?
Kdyby autor chtìl, tak by mne zaruèenì
prosadil, jak se to tady stává pravidelnì na
Broadwayi. �e bys Ty mne prosazoval,
kdybys mohl, jsem pevnì pøesvìdèen.

[�] 
Bývám velmi èasto melancholický,

proto�e mi chybí prace, která by mne
uspokojila. Mluvíme o Tobì èastìji, ne�
si myslí�, a Bibi se tì�í jedinì na Tebe,
kdybych dostal ten job v RKO. Jinak se
ji do Hollywoodu nechce.

Prosím Tì, má ten Marton je�tì tu
agenturu. Chci na nìm zpátky jednu sto-
ry a nemohu dostat odpovìï.

Zdravím se srdeènì � a jde-li to
u Werfla je�tì prosadit, prosím Tì zkus
to. U Harrise to vypadá blbì. 

To Ti pøeje Tvùj, 
Hugo

26. kvìtna 1944
Milý Hugo,
od na�í spoleèné pøítelkynì Carmen jsem
se doslechl, �e jsme zas jednou �ura�ení�.
Proè jsi ura�ený Ty, to nevím. Údajnì pro-
to, �e dìlám vtipy o Tvých filmových ro-
lích. Tomu se mi nechce vìøit. Bylo by to
pøesnì tak dìtinské, jako kdybych já byl
ura�ený, proto�e v�ude vypráví� tu histor-
ku o Bibi, kde vystupuju jako �komik�.
Tohle tedy nemù�e být dùvod. Druhým
dùvodem je prý to, �e Ti nevolám. I to je
dìtinské, ov�em bohu�el nejen dìtinské,
ale taky souèást teroru, kterým èastuje�
svoje okolí. O tom, �e jsem byl zrovna
v tìchhle dnech nemocný, prole�el dva
dny v posteli a �e mi zavolali skoro v�ich-
ni lidi kromì Tebe � o tom ani nemluvím.
Mluvím o podstatì vìci. Toti�: proto�e se
to tak zavedlo, �e obvykle volám já, mys-
lí� si, �e to tak musí být v�dycky. Ani Tì
u� nenapadne, �e ten druhý stejným prá-
vem oèekává telefonát od Tebe. Vùbec
trochu málo pøemý�lí� o tom, co cítí ostat-
ní lidé, a �e i ostatní mají své nervy,

zvlá�tnosti a zranitelná místa. Zvyknul sis,
�e se poøád bere ohled jen na Tvoje nervy
a Tvoje zranitelná místa. Pøipadá Ti samo-
zøejmé, �e se v�ichni podøizují Tvým
zvlá�tnostem. Vede�, jak u� jsem øíkal,
vládu teroru. A kdy� si proti tomu nìkdo
dovolí jen muknout, hned dostane�, úplnì
jako Hitler, záchvat zuøivosti. Je to na-
prosto pøirozený vývoj. Pokud s ním ani
nadále nic neudìlá�, bude z Tebe velmi
ne�t�astný a osamìlý èlovìk. To by byla
velká �koda, Hugo. Nemrzelo by mì to
jen kvùli Tobì, ale i kvùli sobì: proto�e Tì
mám rád a proto�e jsem s Tebou rád.

U lidí, které mám rád a s kterými jsem
rád pohromadì, tedy u svých pøátel,

chci mít pocit, �e se na nì do urèité míry
mù�u spolehnout. Vím celkem pøesnì,
jak veliké nároky na urèité pøátelství
mù�u klást, a v prùbìhu èasu jsem si od-
vykl zcela se na pøátelství, na �dobrý
nebo �patný � poøád pøítel� spoléhat.
Urèité minimum solidarity ov�em vy�a-
duju poøád. Co se Tebe týèe, byl (nebo
je) pøípad Monter docela dobrý test téh-
le solidarity. Byla by mi dala ten dobrý
pocit, který k pøátelství patøí � prakticky
by pravdìpodobnì byla zcela bezcenná.
Moje zklamání z Tvého absolutního se-
lhání se tím jenom zvìt�uje. Ten strach
se do nìèeho zaplést! Ta horlivost, s ja-
kou nic neøíká�, s jakou se tváøí�, jako
bys o nièem nevìdìl. [�]

Chtìl bych, kdy� u� to slovo padlo, øíct
taky nìco k tématu �egoismus�. Ten jsi
vyèetl Ty mnì a øekls mi pøitom do oèí,
èásteènì právem, èásteènì, jak vìøím, ne-
právem, pár nepøíjemných pravd. Mo�ná
�e to, co Ti teï chci pøipomenout, vùbec
nemá co dìlat s tématem �egoismus�, ale
spí� s tématem �pøátelství�. Chci Ti pøipo-
menout, �e jsem za Tebe u Werfela skoro
celý rok bojoval o Jacobowského. �e
z toho pak nakonec nic nebylo, není moje
vina (a je to v té vìci stejnì málo dùle�ité
jako napø. moje dohody s Monterem). Ale
kdybys tu roli býval dostal a kdyby ta hra
pak z nìjakých dùvodù tøeba nemìla
vùbec �ádný úspìch, stálo by mì to
pøátelství s Werfelem. Kdy� u� jsem ho
mìl koneènì tak daleko, �e kvùli Tobì te-
legrafoval Skirballovi do New Yorku, øekl
zcela jasnì: �Je to na tvojí odpovìdnost.�
Nejsem nijak py�ný na to, �e jsem tu od-
povìdnost pøevzal. Zasadit se za pøítele,
v jeho� schopnosti vìøím, je pro mì dnes-
ka poøád stejnì samozøejmé jako tenkrát.
Pøí�tì to udìlám zas. Myslím toti�, �e pøá-
telství, pro které èlovìk nechce riskovat,
�ádným pøátelstvím není.

Na tomhle místì bych svùj dopis mohl
ukonèit, ale pak by byl jen polovièatý a Ty to
ví�. Ví�, co mi je�tì le�í na srdci, a ví�, �e to
má hlub�í dùvod, stejnì jako to telefonování.
Bylo by k nièemu, kdybych jednodu�e øekl,
�e mi vadí Tvùj èeský �ovinismus. Mìl by
vadit i Tobì. A at�tomu vìøí� nebo ne: on Ti
vadí. Ka�dá hysterie a pøehnanost vadí a èím
køeèovitìji èlovìk hledá ospravedlnìní, tím
víc. Na na�ich noèních setkáních bylo pìkné
a milé, �e si èlovìk mohl po tìch denních
odpornostech koneènì natáhnout nohy
a pøestat se kontrolovat. Pro mì a pravdìpo-
dobnì i pro Tebe to byly ty nejpøíjemnìj�í
hodiny. To jsi zpackal, mnì stejnì jako sobì
(snad ne definitivnì). Nátlak a pohoda ne-
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jdou do páru. Kdy� se musím bát promluvit
jediné slovo nìmecky, nemù�u se cítit dob-
øe. Budu s Tebou, proto�e je Ti to milej�í,
mluvit rad�i èesky ne� nìmecky, mluvím
vùbec rad�i [èesky] ne� v jakékoli jiné cizí
øeèi a jsem Ti moc vdìèný, �e mi dává� pøí-
le�itost se nìco pøiuèit. Nemù�e� mì ale nu-
tit mluvit èesky. A to pøesnì dìlá�. Dìlá�
z toho dokonce nátlak svìdomí, tváøí� se,
jako by to, jakou øeèí èlovìk mluví, mìlo
nìco spoleèného s jeho smý�lením. Jestli
v tom nìjaké smý�lení vìzí, tak to, které nás
dohnalo k emigraci. �Mluvte cesky... ne-
mluvte nemecky... je to hanba ze nemluvíme
cesky...� � já ten text znám, Hugo, znám ho
z úst stejných lidí, kteøí se pak paktovali
s Hennleinem. Starý Masaryk, jeho� spisy
znám mo�ná stejnì dobøe jako Ty, takhle ne-
mluvil. A pokud vím, nelíbilo by se to ani
jeho synovi, ani Bene�ovi. Ato jsou skuteèní
Èe�i. Já osobnì vùbec nemám rád, kdy� se
�id bije do hrudi a volá: �Ja jsem Cech�
(nebo �Ja jsem Nemec� nebo �Ja jsem Ma-
dar� nebo co je�tì) � ale jestli Tì to tì�í, tak
to dìlej. Jen to ov�em nesmí� chtít i od ostat-
ních lidí. Já napø. nejsem Èech, ale Èecho-
slovák a i tím jsem se teprve stal. Narodil
jsem se a vyrostl ve Vídni, tedy jako to, co
jsi v mojí pøítomnosti vkusným zpùsobem
nazval zasranej Rakusan � ne, �ádný strach,
nepøipadal jsem si kvùli tomu ura�ený, ani
kvùli posranemu Nemci: takové výrazy sly-
�ím nerad jen kvùli tomu, �e mi a� moc pøi-
pomínají smradlavyho zida. Je to nepøíjem-
ná vzpomínka a mám jich takových je�tì
víc. Jak ví�, nezabránily mi v tom, abych ne-
chal propadnout zpáteèní jízdenku do �vý-
carska a pøihlásil se do Èeskoslovenské ar-
mády. Vùbec si myslím, �e jsem velmi
loajální Èechoslovák, a proto�e je navíc mùj
postoj k Nìmcùm � ne k nacistùm, k Nìm-
cùm � známý, dokonce veøejnì známý, ne-
mám zapotøebí podávat køeèovité dùkazy
o své loajalitì. Myslím, �e to nemá� zapotøe-
bí ani Ty, a myslím, �e by sis nemìl umìle
ztrpèovat �ivot tím, �e se bez pøestání sna�í�
spojit svou národní hrdost se skuteèností, �e
chce� zùstat v Americe. Zùstaò v Americe,
nebo se vrat�zpátky, to je Tvoje soukromá
vìc � ale pak s tím také jako se soukromou
vìcí nakládej a neterorizuj svoje okolí. A�
bude Tvùj syn s bo�í pomocí (s pomocí �i-
dovského Boha) koneènì tady, pak se nedá
nic namítnout proti tomu, aby taky mluvil
èesky. Ale �e s tímhle odùvodnìním u�
dneska nesmí ve Tvém domì padnout ani
slovo nìmecky, to je rozhodnì pøehnané.
Aneøíkej mi teï, prosím Tì, �e s lidmi, kteøí
neumí èesky, stejnì mluví� nìmecky. Tím
neprokazuje� laskavost jim, ale sobì. Zkus

se nìkdy dva týdny stýkat jen s Èechy,
s Churáòovými a Hrubými (o Ve�krnových
ani nemluvì) a uvidí�, �e to pro Tvoje nervy
bude je�tì mnohem, mnohem hor�í, ne�
kdy� mnì a Bibi dovolí� vymìnit mezi se-
bou tu a tam pár slov v na�í spoleèné mateø-
�tinì. Jeliko� tuhle øeè taky ovládá�, mù�e�
se dokonce na na�ich hovorech podílet
a v�ichni budou spokojení. Vìø mi, �e Tvým
nervùm udìlá dobøe, kdy� nebude� neustále
dávat pozor na to, jestli snad nepadne nìjaké
nìmecké slovo. Myslím to zcela vá�nì.
A kdy� o tom v klidu popøemý�lí�, pøijde�
sám na to, jak smì�ná je ta situace, do které

jsi svùj �ivot vmanévroval. Jsme v Americe,
jsme �idi a jsme umìlci � a pokud z tìchhle
tøí okolností nedojdeme k závìru, �e máme
být mezinárodní a nadnárodní, tak jsme
opravdu smì�ní. Co se ale nervù týèe, Hugo:
v celých tìch posledních mìsících, kdy jsi
dostával jednu roli za druhou a Tvùj výdìlek
�el do tisícù, jsem já nevydìlal nic. Pokud
má tedy nìkdo z nás dvou právo být nervóz-
ní, �patnì naladìný a pøecitlivìlý, tak spí� já.
Pøesto se sna�ím takový nebýt nebo alespoò:
nezatì�ovat s tím své okolí. Ani od Tebe ne-
chci pomoc. Nechci dokonce ani ohledy. Ale
chci Tvé porozumìní, chtìl bych mít pocit,
�e aspoò ví�, s jakými tì�kostmi a nechut-
nostmi Tvùj pøítel bojuje. Ten pocit ov�em
nemám. Naopak, mám pocit, �e Tì to v�ec-
ko vùbec nezajímá � proto�e Tì vùbec neza-
jímá nic jiného ne� Ty sám. Aztratil jsi jaký-
koli cit pro to, jak zøetelnì to dává� najevo
a jak zraòující to je. Minulý rok napøíklad
vy�la moje kniha a já Ti pøivezl výtisk s vì-
nováním. Tobì ale ani nestálo za námahu si
ho pøeèíst. Pøísahám, �e se mi v �ivotì je�tì
nic takového nestalo a komukoli jinému
bych to velmi zazlíval. Tobì ne, proto�e

vím, �e jsi prostì takový a proto�e si mys-
lím, �e pøátelùm je tøeba dìlat urèité ústupky.
I dál budu pova�ovat za samozøejmé chodit
na Tvoje filmy a vyprávìt lidem, jak jsi do-
brý, a mluvit s Tebou o Tvých rolích atd.
Mám sice tu �patnou vlastnost chodit obèas
pøíli� pozdì a obèas pøíli� brzy odcházet
a urèitì mám je�tì jiné �patné vlastnosti � ale
pokou�ím se to odèinit tím, �e se zajímám
o �ivot a osud svých pøátel, �e se za nì zasa-
zuju, kde mù�u, �e za nì bojuju i tehdy, kdy�
je to nepohodlné nebo snad dokonce riskant-
ní. Byl bych moc rád, kdybys i Ty koneènì
na�el rovnováhu mezi tím, co od pøátelství
po�aduje�, a tím, co v pøátelství dává�. Tahle
rovnováha je vùbec moc dùle�itá pro celý
�ivot. Pokud jí nenajde�, bude z Tvého �ivo-
ta èím dál tím vìt�í peklo.

V�ichni máme své malé malichernos-
ti, slabosti, chyby. Mo�ná jsem byl
v tomhle dopise párkrát a� moc ostrý
a asi mi v tom èi onom pøípadì bude�
moci dokázat, �e nemám pravdu. Nic si
ale nepøedstírej: nezále�í na jednotli-
vých pøípadech, ale na celkovém obráz-
ku. A nezále�í na tom �mít pravdu�, ale
na umìní naslouchat a pøemý�let. Dou-
fám, �e jsi mi naslouchal a doufám, �e
bude� pøemý�let. Doufám v to kvùli
Tobì i kvùli sobì a na�emu pøátelství.
Jinak bych tenhle dopis nepsal.        [FT]

TRITON ENTERPRISES INC. 1790
BROADWAY

NEW YORK, N.Y.
COLUMBUS 5-7449

Mám úplné tvrdou hubu. Ka�dé slovo
mne stra�nì bolí. Nemù�u mluvit. Jdi
kdy chce� � sejdeme se hned, jak budu
zase v poøádku. Doufám, �e to bude u�
zítra, jinak musím odøíct film. Mám po-
zítøí zaèít. Smùla, co? 

Tvou knihu jsem dávno èetl, ty [tuvu-
to]. Volal jsem Tì po operaci a mám na
to svìdky: Bibi a Deutschovi. 

Montér je vìc extra pro sebe, proto�e
mi vysvìtlil v�echno tak, �e on je �kava-
lír�. Nemohl jsem nic øíct, ne� co jsem
øekl. Sorry! S mojí hýsterií má� recht.
I s tím �evinismem. Jinak � co Ti mám slí-
bit: �e se polep�ám � Mù�e� u mne mluvit
tøeba StøedoHornoNìmecky.              [HH]

(Publikováno z knihy �Milá Pampeli�-
ko� � �Lieber Hugo�, ji� ediènì pøipra-
vily Katja Kernjak a Aneta Horáková,
nìmecké èásti do èe�tiny pøevedly Al�-
bìta Pe�tová a Aneta Horáková a vyda-
la Univerzita Palackého v Olomouci
roku 2014.)
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Joseph Roth se narodil a vyrostl v rakous-
ko-uherské monarchii, pøesnìji øeèeno
v halièském mìsteèku Brody (1894) a ra-
kouskou øí�i pova�oval za svoji vlast, pod-
le vlastního prohlá�ení za jedinou, kterou
kdy mìl. Jinak byl �id, psal nìmecky
a v Nìmecku také ve dvacátých a na po-
èátku tøicátých let 20. století získal proslu-
lost pøedev�ím jako novináø. Psal fejetony
pro renomovaný Frankfurter Zeitung,
Prager Tagblatt a dal�í noviny. V roce
1925 ho Frankfurter Zeitung anga�oval
jako zahranièního korespon-
denta � nejdøíve v Paøí�i
a pozdìji i jinde v Evropì.
Roth psal své reportá�e ze
Sovìtského svazu, Jugoslá-
vie, Polska i Itálie. Soubor
textù, napsaných na základì
pìtimìsíèní cesty po sovìt-
ském Rusku, na kterou ho
frankfurtské noviny vyslaly
v srpnu 1926, je nyní do-
stupný i èesky � vydalo ho
pod názvem Cesta do Ruska.
Fejetony, reportá�e, poznám-
ky v deníku 1919�1930 brnìnské naklada-
telství Centrum pro studium demokracie
a kultury na konci minulého roku.

Dnes je Joseph Roth známý pøedev�ím
jako autor románù. Napsal jich pøes dva-
cet a patøí k tomu nejlep�ímu, co bylo nì-
mecky v minulém století napsáno. Hotel
Savoy (1924), Pochod Radeckého (Ra-
detzkymarsch, 1932), Kapucínská krypta
(Die Kapuzinergruft, 1938) nebo Legenda
o svatém pijanovi (Die Legende vom heili-
gen Trinker, 1939) i mnohé dal�í byly pøe-
lo�eny do øady jazykù a vycházejí znovu
a znovu. 

Tak tomu ale nebylo v�dy. Je�tì v roce
svého úmrtí v paøí�ském exilu v kvìtnu
1939 byl Roth pova�ován pøedev�ím za
novináøe, brilantního �urnalistu, který také
pí�e prózu. Ostatnì vìt�í èást jeho literární
pozùstalosti patøí fejetonùm a novinovým
èlánkùm.

INFORMACE I LITERATURA
Celkem pøirozenì se mù�eme ptát, zda má
� kromì historikù literárních i skuteèných
� je�tì pro nìkoho smysl zabývat se repor-
tá�emi, urèenými ètenáøùm, kteøí �ili pøed
devadesáti lety, kdy� mezitím bylo na stej-
né téma napsáno nepøeberné mno�ství
knih a studií a navíc na rozdíl od Rotha

víme, jak v moha pøípadech vìci, jejich�
osud a podobu se pokou�el odhadnout,
skuteènì dopadly.

Podle mého názoru k tomu dùvody
jsou. Mù�eme sledovat, právì díky tomu,
�e v mnoha pøípadech víme, �jak to do-
padlo�, autorovu schopnost vidìt skuteè-
nost nebo spí�e schopnost vidìt skrze tuto
skuteènost tam, kde se ukrývá podstata
a pravda. Mù�eme být svìdky, jak touha
po spravedlivém a lidském svìtì, která
oslepila mnohé ze západních intelektuálù,

kteøí ve dvacátých a tøicá-
tých letech sovìtské Rusko
nav�tívili a psali o nìm, ne-
doká�e Rotha zbavit nezá-
vislého pohledu ani ho ne-
pøinutí zapomenout ve
jménu budoucnosti na èlo-
vìka, jeho osud a trápení. Je
to mimo jiné zajímavé svì-
dectví o tom, �e skuteèný
spisovatel nedoká�e okla-
mat ètenáøe prostì z toho
dùvodu, �e nedoká�e okla-
mat sám sebe.

Dal�ím dùvodem pro ètení jsou pasá�e,
které v krásných a sugestivních obrazech
zachycují podobu nav�tívených míst a kra-
jin. Pøi plavbì po Volze si Roth pozname-
nává: �Tato zemì dává pocit svobody, jak
to u nás doká�e jen voda a vzduch. Kdyby
ptáci mohli putovat po zemi, asi by ani ne-
chtìli létat. Èlovìk chodí po zemi jako po
obloze, vzletnì a bez cíle, je jako pozemský
pták.� A o nìco dál je�tì: �Hluboký dech
stepi se klene nad kopci i nad øekou. Poci-
t�ujete zde hoøkost nekoneènosti. Pøi pohle-
du na vysoké hory a bezbøehá moøe se èlo-
vìk cítí ztracený a ohro�ený. V �iré rovinì
je èlovìk také ztracený, ale nachází v ní zá-
roveò útìchu. Je pouhým stéblem trávy, ale
nezahyne: èlovìk je jako dítì, které se pro-
budí s úsvitem letního rána, kdy� ostatní
je�tì spí. V nekoneèném tichu je ztracen,
ale zároveò i chránìn. V bzukotu mouchy,
v tlumeném odbíjení hodin spoèívá tentý�
konej�ivý, proto�e nadpozemský a nadèa-
sový smutek �iré rodiny.�

LIDÉ A REVOLUCE
Roth si na svém putování sovìtským Rus-
kem pozornì v�ímá mnoha vìcí a pí�e
o nich tak, �e jsou zajímavé, v detailech
zejména, i po mnoha letech. Popisuje po-
dobu a zejména atmosféru ruských mìst,

v�ímá si situace i vzhledu ruských �en,
kde èervený �átek, který vesmìs nosí,
�staré �eny omlazuje, mladým propùjèuje
smìlý erotický elán�, pí�e o tom, �e revo-
luce nejen nedokázala bur�oazii znièit,
ale, co� pova�uje za je�tì hor�í, �vytvoøila
svého vlastního mì�t�áka�.

A pí�e hodnì o �idech, o jejich souèasné
situaci a také o jejich budoucnosti v sovìt-
ském Rusku. Obojí nevidí pøíli� optimis-
ticky. Pøi náv�tìvì Odìsy si zaznamenává: 

�Za své nejsmutnìj�í zá�itky vdìèím
svému putování po Moldavance, �idovské
ètvrti Odìsy. Tì�ká mlha se tam pøevaluje
jako osud, veèer je tam ne�tìstím, vychá-
zející mìsíc posmì�kem. �ebráci jsou zde
nejen obvyklou fasádou mìsta, jsou troj-
násobnými �ebráky, nebot�jsou zde doma.
Ka�dý dùm má pìt, �est, sedm malých
krámkù. Ka�dý krám je také bytem. Pod
oknem, které je zároveò dveømi, je dílna,
za ní postel, nad postelí visí v ko�i dìti �
a ne�tìstí je kolébá sem a tam. Vysocí,
hranatí mu�i se navracejí domù: jsou to �i-
dov�tí nosièi z pøístavu. Uprostøed svých
malých, slabých, hysterických, bledých
soukmenovcù vypadají cize jako divoká
barbarská rasa, která se zatoulala mezi sta-
ré semity. V�ichni øemeslníci pracují a� do
pozdních noèních hodin. Ze v�ech oken
pláèe kalné, �luté svìtlo, které ne�íøí jas,
nýbr� jakousi temnotu se svìtlým bodem
uprostøed. Nejsou to pøíbuzní �ehnajícího
ohnì. Jsou to jen du�e temnot...� 

ÚHEL POHLEDU
Kdy� Roth øíká, �e v sovìtském Rusku
�ze v�ech postulátù demokracie a socialis-
mu patøí zrovnoprávnìní národnostních
men�in k tìm, které byly skvìle, pøíkladnì
zvládnuty�, nebo �e �ruský sedlák je na-
v�dy osvobozen. V krásném, rudém, slav-
nostním prùvodu se pøipojuje ke svobod-
nému lidstvu,� pak se nejspí� smutnì
usmìjeme, proto�e víme, právì proto �e
víme. Ale i Roth toho vìdìl hodnì, na svùj
èas a na úhel pohledu, který mìl k dispozi-
ci. A nedal se oklamat, ani vlastní touhou
po lep�ím svìtì ne. Vìdìl toho a vidìl to-
lik, �e poté, co byly jeho reportá�e
v Nìmecku publikovány, byl v ruském tis-
ku oznaèen jako �opravdový bur�oazní
nepøítel ruské republiky�.

JIØÍ DANÍÈEK

(Joseph Roth: Cesta do Ruska. Fejetony,
reportá�e, poznámky v deníku 1919�
1930. Z nìmèiny pøelo�il Pavel Váòa, vy-
dalo Centrum pro studium demokracie
a kultury Brno v roce 2017. 268 stran,
pevná vazba, cena 298 Kè.)

VÌSTNÍK 9/2018 17

V DNE�NÍM RUSKU
Rakouský spisovatel Joseph Roth jako novináø a reportér



18 VÌSTNÍK 9/2018

�No, pane Blum?�
� No, pane Blau? 
�Co je s nima, pane Blum?� 
� Co má být se mnou, pane Blau? 
�Já mám vìdìt, co je s nima, pane Blum?

Já se jich ptám. Nesmím se ptát? Co se tak
koukají?� 

� Já se koukám? Já se nekoukám. 
�Oni se koukají. Mnì nebudou nic vy-

pravovat. Já do nich vidím, pane Blum. Oni
jsou smutnej, pane Blum � oni jsou rozèile-
nej, pane Blum.� 

� Já nejsem smutnej, pane Blau � já nejsem
rozèilenej, pane Blau. Já jsem veselej, pane
Blau � já mám bejt proè veselej, pane Blau. 

�Proè jsou veselej, pane Blum?� 
� Já jsem veselej, pane Blau? Vì-e-ru! Já

jsem veselej � moje starosti na moje nepøá-
tele. Jim øeèeno, aby byli tak veselej jako
já, pane Blau.

�Co já jim pøeju, pane Blum, at�mnì Pán
Bùh nadìlí, pane Blum. Na mì se nekoukají!� 

� Já se na nich nekoukám, pane Blau. Co
já jim pøeju, at� mnì Pán Bùh nadìlí. Já
mám radosti � no, já vám øíkám, pane Blau. 

�No, pane Blum?� 
� Co se chce ode mì? Chcete ze mì

svléknout kabát? Chcete ze mì trhat kusy?
Jsem nìjakej baron? Jsem majitel støíbr-
ných dolù v Arizonì? 

�No dovolejí, pane Blum � já z nich ne-
chci trhat kusy�� 

� Oni ne, pane Blau � ale tamty! Ptám se
jich: Jsou teï takový obchody, aby mohl
èlovìk na v�echny strany rozdávat? Re�ie,
to �e nic? Domácnost nic nestojí? Kde je
�ivobytí, pane Blau? Kde je daò výdìlková,
daò z obratu, daò pøepychová, obecní pøi-
rá�ky, pane Blau? Kde je svìtlo, plyn a to-
pení, pane Blau? Kde je prádlo, pane Blau?
Kde jsou kní�ky do �koly pro dìti, pane
Blau? Trhejte si ze mì kusy � já mù�u roz-
dávat � já jsem milionáø. Jsem Guttmann?
Jsem Rothschild? Jsem � e � e � e � petro-
lejovej to� král? Mám doly? 

����� � nekøièej, pane Blum � nemusej
oni v�echno sly�et.� 

� At�si to oni sly�í. Já se nebojím, pane
Blau � já si zaplatil jako oni � mnì na to oni
nic nepøidají� 

�Tak mluvìjí, pane Blum. Co se jim pøi-
hodilo?� 

� Co se mnì pøihodilo, pane Blau? No co
se mnì pøihodilo: Vèera pøi�el ke mnì pan
Kopperl � 

�Á pan Kopperl!� 
� pan Kopperl, �ames. Pøijde: �Maucta,�

prej. �Poklona,� povídám, �pane Kopperl.
Co mnì nesou, pane Kopperl?� � �Co jim

nesu, pane Blum?� povídá pan Kopperl.
�Tady jim nesu nìjakou cedulku skrze ná-
bo�enskou daò, pane Blum.� � �Oni, pane
Kopperl,� povídám, �jsou mnì pìknej ka-
valír, poøád jenom takový ceduleèky mnì
nosejí.� � �Jakej kavalír, pane Blum,� poví-
dá ten Kopperl s tìma jeho �ilhavejma oèi-
ma � a podívá se na mì � tak, vìdí, jak
bych to øekl � tak maliziös � (chucpe mají ti
lidi) � a povídá: ��ádnej kavalír, pane
Blum. Co mám naporuèený, to pøinesu.
Kdyby,� povídá, �mnì rozkázali, abych
vám pøines stojací hodiny, pøinesu jim sto-
jací hodiny. Jak jsem koupil, tak prodám.�
� Povídám: �Oni, pane Kopperl, mnì ne-
chodìjí s tou køivou hubou na oèi. Já jich
nechci vidìt svejma oèima.� � On na to:
�Poklona, pane Blum,� a �el. � A vìdí, pane
Blau, co stálo v té cedulce? 

�Nu, co stálo v té cedulce?� 
� Zvý�ili mnì nábo�enskou daò na

75 Kè. � �Pøedepisuje se Vám,� bylo tam
napsáno � eine Schlechtigkeit! A v tu ránu
jsem øekl své paní: �Máli,� povídám, �pøi-
rychtuj se � dáme se vy�krtnout z víry. To
by nám pøi�lo nábo�enství draho. Jeden
neví, kam má døív ty peníze dát.�

�Oni chtìjí vystoupit z víry, pane
Blum?�

� Já vystoupím, pane Blau, abych tak
zdráv byl. 

�Co by to dìlali? To neudìlají!� 
� Co bych to neudìlal? To udìlám! 
�Já jich z toho vyvedu, pane Blum.� 
� Nic mì z toho nevyvádìj, pane Blau �

já jsem øek! 
�Tak dobøe, pane Blum. Oni, tak øíkajíc,

vystoupìjí z víry. Tak to u� nepudou do
kostela?� 

� Nepudu. 
�Ani na Jom kipur?� 
� Ne. 
�Ani na Ro� ha-�ana?� 
� Ne. 
�Nebudou slavit Pesach?�
� Nebudu. 
�Neponesou tam hned za panem tovární-

kem Schnablem, komerèním radou, na svá-
tek Simchat Tóra?� 

� Ten kovet jim daruju. 
�Nepudou do kostela, kdy� bude mít pan

�tìdrý Jahrzeit?� 
� At�si se�enou minjan beze mì. 
�A kdy� bude mít jejich nebo�tík tatínek

Jahrzeit?� 
� Budu øíkat za nìho Kadi� doma. 
�Pane Blum, pane Blum� Oni udìlají

jednomu hlavu plnou. Ale øeknou mnì jed-
nu vìc: Co soudìjí o bejlíku?�

� Bejlík? Já rád bejlík se �oletem. Kdy�
se poøádnì pøipraví, jak ho dìlala nebo�ka
maminka, ó! 

�A jak ho dìlá moje paní, ó!� 
� Trochu pepøe do nìho � poøádnì omas-

tit � to je moje, á! 
�Já mám nejradìji Jom kipur, pane

Blum.� 
� Jom kipur? To je nejfádnìj�í svátek.

Poøád jenom aby se èlovìk bil v prsa: Avi-
nu malkenu! 

�Ne, tak to nemyslím, pane Blum. Já
myslím ten veèer pøedtím. Nejprve musí
pøijít na stùl polévka �� 

� S knedlíèky, pane Blau. Musí být jako
olej a teplá, pane Blau. Jinak to není polév-
ka. Potom pøijde telecí peèenì � 

�K tomu ale musí být kompot, pane Blum.� 
� Nalo�ené �vestky a jablka. Pak si èlo-

vìk odpoèine a potom � 
�Pak se nesou na stùl kuøata.� 
� U nich jsou kuøata? U mì musí být

husa! 
�Ale jdou, pane Blum. Kuøata, mladý ku-

øata � co se tak køupou, á!� 
� Ale husa, mladá husa � a opeèený

brambory, to je nìco. Tomu já øíkám svá-
tek. To je deliziös, pane Blau. 

�Ono, nechte bejt � ale na macesový
svátky se taky dobøe jí, pane Blum!� 

� Kùzle se �penátem � mm, pane Blau! 
�Macelok�! pane Blum!� 
� Ajajaj! Moje Máli ho umí udìlat! 
�Macelok� dìlá nejlep�í teta Lucy. Ale

co� kugel, pane Blum?� 
� Ojojoj! Ale je to trochu tì�ký pro �alu-

dek, pane Blau. 
�Nesmí se sníst v�ecko najednou. Odpoèi-

ne� si � a pak to jde dál. Ne aby byl èlovìk
jako ten starý Wasservogel Ignác, co se na
velké svátky tak najedl, �e povídal: �U� mnì
nic ne�makuje � jsem starý mu�,� a umøel.� 

� Není nad �idovskou kuchyni, pane
Blau. Takovou nenajde� na celém svìtì. 

�Tak nedovedou oni vaøit � kdepak, �i-
dovská kuchynì! A to by chtìli v�ecko
opustit, pane Blum?� 

� Já, pane Blau? Kdo mluví o tom, pane
Blau? 

�Oni chtìjí se dát vy�krtnout z víry, pane
Blum.� 

� Já�? Kdo jim to povídal? Co hovoøejí,
pane Blau? V èem se jeden narodil, v tom
má zùstat, jak øíkala nebo�ka maminka. 

�Oni nìco hovoøili skrz ty danì �� 
� Kdo hovoøil? Já hovoøil? Ani mi to ne-

napadlo. Oni hovoøili, pane Blau. Já nejsem
takovej na krejcar, pane Blau. Já jsem Adolf
Blum, pane Blau. V�dycky kavalír, pane
Blau, to si pamatujou, pane Blau. Já nejsem
nìkdo, pane Blau. Já je�tì na nábo�enství dr-
�ím, pane Blau. Já jsem Adolf Blum, stará
firma, na mì se mù�ou zeptat, kde chtìjí.

Karel Poláèek
ROZHOVOR O NÁBO�ENSKÝCH OTÁZKÁCH
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Máloco je pøírodou tak dùmyslnì stvoøe-
no k tomu, aby to èlovìk, který nepochází
z pøímo odtamtud, tak snadno a beznadìj-
nì zamìòoval, jako jihoèeské Mirovice

a Mirotice. Obì mìsteèka se nacházejí
v okrese Písek, vzdálená sobì pouhých
17 kilometrù a obì jsou starobylá � o Mi-
roticích existuje první písemná zmínka
z roku 1254, o Mirovicích z roku 1323.
Ov�em na druhé stranì mají dnes Mirovi-
ce 1600 obyvatel, zatímco Mirotice pou-
hých 1231. Zato se tam v�ak narodil malíø
Mikolá� Ale� a pøi�enil loutkáø Matìj Ko-
pecký. Mirovicemi protéká øíèka Skalice,
Miroticemi øeka Lomnice. V ledasèem se
tedy li�í, ale vsadil bych hodnì, �e u� po
tomto krátkém úvodním exkurzu se obì
obce beznadìjnì pletou i laskavému ète-
náøi. A pøitom z Mirovic je to celkem
blízko do Bøeznice, zatímco z Mirotic
zase do Blatné. Inu...

Opust�me ale na tomto místì beztak
pøedem ztracené orientaèní snahy a vy-
dejme se na výlet. Podzimní vánek vane
od Mirovic nebo snad od Mirotic a at�je
tomu tak èi tak, výletníkovi to mù�e být
celkem jedno, jen kdy� nepr�í. A pokud
je to turista, kterého vedle poèasí a mo�-
ností obèerstvit se zajímají i památky �i-
dovské, pak mù�eme konstatovat, �e je
dokonce i jedno, kam nakonec dojde �
jestli do Mirovic, nebo do Mirotic. Proto-
�e tam i tam se nachází pozoruhodný �i-
dovský høbitov, který dokládá, �e tu po
nìkolik staletí existovaly �idovské obce.

MIROVICE
Dejme tomu, �e jsme se øízením osudu
dostali nejdøíve do Mirovic. Tam je �i-
dovské osídlení dolo�eno od druhé po-
loviny 16. století. Nábo�enská obec
tady fungovala a� do roku 1935, kdy
byla pro velký úbytek èlenù zru�ena

a místní �idé byli pøièlenìni k nábo-
�enské obci v Bøeznici. Stávala tu i ka-
menná synagoga z poèátku 19. století,
po válce pøestavìná na obytný dùm, ra-
bínský dùm s tøídou pro vyuèování �i-
dovských �ákù (zboøený po roce 1950)
a malé ghetto, ze kterého u� také témìø
nic nezbylo. 

Kdy� projdeme mìsteèko a vydáme se
po polní cestì smìrem ke vsi Myslín, do-
jdeme asi po ètvrthodinì chùze k miro-
vickému �idovskému høbitovu, zalo�ené-
mu ve svahu nad øíèkou Skalicí na
poèátku 18. století. Dochovalo se na nìm
pøes 200 náhrobních kamenù, od barok-
ních a� po novodobé z první poloviny 20.
století i novì opravená márnice z 19. sto-
letí. Pochováni jsou tu �idé z Mirovic
i okolních obcí a o místo jejich poslední-
ho odpoèinku je celkem dobøe peèováno. 

MIROTICE
Do Mirotic, jak u� bylo øeèeno, je to 17 ki-
lometrù. Tím, �e jsme Mirovice právì
nav�tívili, se mo�nost zámìny jedné obce
za druhou ponìkud sni�uje, ale pozor: ne-
vyluèuje se. Doporuèuje se, pì�ky, na kole
nebo i v automobilu, zamíøit k jihu a toho
smìru se dr�et, dokud se Mirotice neobje-
ví. Vìt�inou to vyjde. Jsme v�ak v ji�ních
Èechách a vzdìlanìj�í turista si vzpome-
ne, jaké potí�e orientaèního rázu mìl
�vejk na své cestì z Tábora do Budìjovic.
Pøi�el tam, odkud u� jednou vy�el, tedy do
Putimi. A ta je také v okrese Písek, jen nì-
jakých 20 kilometrù od Mirotic. Josef
�vejk nakonec svého cíle pøece jen dosáhl
� pravda za pomoci strá�mistrù a rytmist-
ra � a tak by se to mohlo podaøit i nám.

V Miroticích je �idovské osídlení zazna-
menáno dokonce od poloviny 16. století
a zdej�í obec nikdy nepøekroèila poèet sta
osob. Její èlenové si postavili �kolu i pìk-
nou barokní synagogu � obì budovy v�ak

byly v roce 1945 po�kozeny náletem
a poté zboøeny. Samostatná �idovská obec
vzhledem k velkému úbytku èlenù zanikla
u� roku 1900 a byla pøipojena � kam jinam
ne� k �idovské obci mirovické. Z 26 �idù,
kteøí tu je�tì �ili na poèátku druhé svìtové
války, pøe�il holokaust pouze jeden.

Zùstal høbitov, o kterém se pí�e, �e pat-
øí k nejcennìj�ím a nejlépe zachovaným
v ji�ních Èechách. Najdeme ho celkem
snadno. Z námìstí se vydáme smìrem
k øece Lomnici a hned za mostem zahne-
me do leva, do ulice Záøeèí. Tam, v èísle
145, bydlí pan Václav Krajíc, který zá-
jemcùm uká�e cestu a umo�ní vstup.

Náv�tìva stojí za to. Høbitov je opravdu
krásný, plný starých renesanèních, barok-
ních i pozdìj�ích náhrobkù pøevá�nì z bílé-
ho kamene podobného mramoru, který
skvìle odolává erozi a povìtøí. Dochovalo
se jich tam na 250 a vesmìs se jedná
o skvìlou kamenickou práci. Nejstar�í po-
chází z poloviny 17. století a najdeme mezi
nimi i náhrobní kámen �imona Kafky, jed-
noho z pøedkù slavného Franze Kafky.
Márnice, která slou�ila a slou�í jako prù-
jezdní vchod, je, jako ostatnì celý høbitov,
opravená a dobøe udr�ovaná. 

Mù�eme si tady, ve stínu velikého dubu,
který je spolu se høbitovem památkovì
chránìný, odpoèinout, proto�e u� nemáme
kam zabloudit. Za ohradní zdí dole teèe
øeka, naproti za ní vystupuje vì� kostela
a støechy domù, paprsky svìtla se odrá�ejí
od bílých kamenù a u� není kam spìchat.
Skonèila cesta z Mirovic do Mirotic. Nebo

z Mirotic do Mirovic? Památka spravedli-
vých at�je nám k po�ehnání. 

Text a foto JIØÍ DANÍÈEK

Pohled do �idovského høbitova v Mirovicích.

ZMÝLENÁ TAKÉ PLATÍ
Mirovice nejsou Mirotice, ov�em zále�í, odkud se to vezme

Skupina náhrobních kamenù na høbitovì v Miroticích.

Márnice a souèasnì vstup na mirotický høbitov.



VÝCHOD SLUNCE

Aztékové mo�ná koneckoncù nebyli brutální,
pøesto�e vìøili, �e slunce nevyjde,
pokud svatynì sluneèního boha nebudou cítit
lidskou krví. Mo�ná, �e jejich pojetí dluhu
bylo pøísnìj�í ne� na�e. Èím jiným mohli platit 

slunci
za pøevzácný dar kukuøice ne� mu�i a �enami
s �ivoty pøed sebou, mladými a �t�astnými?

Co se týèe boha, který neoèekával vyrovnání,
který rád dával potud, pokud ná� druh
projevoval vdìènost, víc rodiè ne� vìøitel � 
takové pojetí nebylo o nic racionálnìj�í ne� to první
a daleko neschopnìj�í osvìtlit pohromu,
aèkoli dlouhodobì se ukázalo být stejnì praktické
jako dal�í skvìlé vynálezy, kupøíkladu páka èi kolo.

Jen symbolické první plody pole,
jen prvorození z kùzlat a jehòat
obìtovaní v Chrámu za zvuku zpìvù.
A kdy� Øímané Chrám strhli,
rozptýlení vìøící se rozhodli pro boha,
který byl ochoten odejít s nimi do exilu,
vzdát se bohaté �ivoèi�né stravy 
a vystaèit si s miskou hrachu èi èoèky
zanechanou v noci u dveøí vdoviny chalupy.

Pro boha tak vìrného byli jeho lidé ochotni
pøehlí�et jeho neschopnost ochránit je,
a namísto toho vinili sami sebe.
A nezískali svým odmítnutím vrhnout stín
na jeho povìst spravedlivého trochu
odpu�tìní navíc, kdy� pokou�eli jeho trpìlivost?

Pokou�eli jeho trpìlivost ve dnech, kdy zákon
pocit�ovali jako bøemeno, nikoli jako po�ehnání,
ale do veèera se vìt�inou, i kdy� s reptáním,
navrátili. A v noci,
zmo�ení tím úsilím, spali tvrdì
a spali i o nìkolik hodin pozdìji,
kdy sluneèní bùh, jeho� nevzývali,
sám ve tmì vstal, aby nakrmil konì,
tak jak mu kázala jeho sluneèní povaha,
a zapøáhl je do svého zlatého koèáru. 

STRACH ZE TMY

Strach ze tmy se mnou zùstává, ne tak u� stud.
A obava, �e se mùj pøíbìh nedostane na svìtlo,
kde èekají dal�í pøíbìhy, a �e nebude pochopen,
se ji� nezdá slabostí, kterou bych mìl pøekonat.

U tebe je to mo�ná jinak a tvé oèi a u�i staèí k tomu,
abys naplnil divadlo, a je ti záhadou,
proè Hamletovi, jen� svou láskou vùèi svìtu nijak 

neplýtvá,
pøi umírání tak zále�í na tom, aby se svìt dozvìdìl,
jak se vìci mají,

a pøimìje Horacia ke slibu, �e pøíbìh pøevypráví.
Proè dokonce i mrtví v Pekle volají za Dantem,
aby pøinesl jejich pøíbìhy zpìt; proè to Dante,
vyhnán z Florencie, slibuje. 

Není tøeba, abys naslouchal, pokud nechce� být sly�en,
mrtvým Sodomy a Gomory volajícím po spáse,
i kdy� má� podezøení, �e v tom ohni zemøeli i dobøí 

mu�i,
otcové vdov a sirotkù, pøátelé chudých.

Kdy� se popel usadil, písaøi jméno onìch 
spálených zdí zaèernili, aby uchovali jméno Bo�í 

èisté.
Bude pomìrnì pracné øíci dost k tomu, 
aby duchové spoèinuli ve tmì,

jako spoèívá Trója, její popel spokojen s Homéro-
vým podáním
oné dlouhé války a strmého pádu,
pøekrásná Trója, mìsto Diem milované,
z jejích� oltáøù se dnem i nocí zvedal kouø obìtin.

Pøelo�il �imon Daníèek

Carl Dennis se narodil roku 1939 v St. Louis ve státì Mis-
souri. Po studiu v Minnesotì si udìlal doktorát v Kalifor-
nii a od roku 1966 byl profesorem angliètiny na Univerzi-
tì v Buffalu ve státì New York. První sbírka básní Mùj
vlastní dùm (House of My Own) vy�la v roce 1974 a po-
slední Noèní �kola (Night School) roku 2018. Za Praktic-
ké bohy (Practical Gods), vydané v roce 2001, obdr�el
o rok pozdìji Pulitzerovu cenu za poezii. Kromì tøinácti
knih básní je také autorem svazku statí Poezie jako pøe-
svìdèení (Poetry as Persuasion). Vìt�í soubor jeho básní
bude oti�tìn v �idovské roèence 5779 � 2018/2019. 
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Pochybujete o tom, �e Izrael je �idovský
stát? �e je národní domovinou, historic-
kým i kulturním tì�i�tìm �idù ve svìtì?
�e jeho metropolí je Jeruzalém a hym-
nou Hatikva? Pokud ano, mù�ete si od-
dechnout � to v�e je od èervence zakot-
veno ve zvlá�tním zákonì. Pokud o tom
nepochybujete, mù�ete se spí�e podivit,
proè bylo nutné tyto danosti a samozøej-
mosti ukotvit do zákona právì v roce,
kdy �idovský národní stát slaví ji� 70.
výroèí.

Zákon o �idovském národním státu je
de facto ústavní. Pøipojil se k 11 dosa-
vadním izraelským zákonùm, je� se
anglicky oznaèují jako basic-law
a v zemi bez psané ústavy
plní funkci zákonù ústav-
ních. Pøinejmen�ím v tom,
�e je nelze zru�it èi zmìnit
bì�nou vìt�inou.

Byl schválen 19. èerven-
ce v Knesetu vìt�inou 62 :
55 hlasùm (dva poslanci se
zdr�eli), av�ak patøí ke
sporným. A to ji� od roku
2011, kdy ho navrhl Avi
Dichter, bývalý øeditel kon-
trarozvìdky, pak poslanec
Kadimy a teï prominentní
èlen Likudu. Spornost ne-
spoèívá ani tak v jeho cel-
kové ideji. Jak u� bylo øeèe-
no, zákon zakotvuje to, co u� je dávno
zøejmé. Tedy �e Izrael je národním stá-
tem �idù. Podobnì jako Finsko je národ-
ním státem Finù, aèkoli tam �ije �védská
men�ina. A podobnì jako mnohé arabské
zemì u� ve svém úøedním názvu dekla-
rují charakter �arabské republiky� nebo
Írán èi Pákistán se úøednì oznaèují za
�islámské republiky�.

Spor se vede spí�e o to, zda ten zákon
nemù�e pùsobit nevstøícnì, ba diskrimi-
naènì vùèi men�inám (izraelským Ara-
bùm). Obecnì o to, zda není skvrnou na
obrazu Izraele a jeho pøijetí nezpùsobí
víc �kody ne� u�itku.

122 LET PO HERZLOVI
Plné znìní zákona pøinesl web The Ti-
mes of Israel. Zmiòme jeho základní
body. První dva zní zcela samozøejmì,
skoro banálnì. Izrael je historickou vlastí
�idovského národa a Stát Izrael je národ-
ní domovinou �idù, v ní� naplòují své
pøirozené, kulturní, nábo�enské a histo-

rické právo na sebeurèení. To hlásal u�
Theodor Herzl. A premiér Netanjahu to
teï zdùrazòuje: �122 let poté, co Herzl
ohlásil svou vizi, tímto zákonem urèuje-
me základní principy na�í existence. Iz-
rael je národním státem �idù a respektu-
je práva v�ech svých obèanù.�

Tady jsme u prvního emotivnìj�ího
bodu. Zákon výslovnì øíká, �e právo na
národní sebeurèení ve Státì Izrael mají
pouze �idé. Jinými slovy, �e �idé v nìm
mají skupinové právo na státnost, kde�-
to ostatní obèané mají jen svá individu-
ální práva. Ponìkud to pøipomíná usta-
vení Èeskoslovenska pøed 100 lety, kdy
�národ èeskoslovenský� po�íval skupi-

nové právo na státnost, kde�to men�iny
� tedy Nìmci a Maïaøi � mìly zaruèena
jen svá práva individuální. Jen�e v dne�ní
dobì, která na Západì zbo��t�uje skupino-
vé identity a skupinová práva men�in, to
lze vykládat jako cílenou diskriminaci
vùèi izraelským Arabùm, aèkoli jejich
individuální práva obèanù Státu Izrael
jsou zaji�tìna i nadále.

Výbu�nému výkladu napomáhá i bod
týkající se úøedního jazyka ve Státu Izra-
el. Zákon jím stanoví pouze hebrej�tinu,
èím� arab�tinì upøel dosavadní oficiální
status. Magazín 972mag.com pøipomíná,
�e hebrej�tina mìla pozici úøedního jazy-
ka v Izraeli 70 let, 2 mìsíce a 5 dnù
(my�leno ode Dne nezávislosti a� do pøi-
jetí nynìj�í legislativy). Zákon sice v dal-
�ím odstavci uvádí, �e arab�tina bude mít
�speciální status� (ten upraví dal�í zá-
kon) a nová úprava �její dosavadní pozici
nepo�kodí�, ale to spí�e vyvolává otázky:
Pokud ta úprava v praxi nic nezmìní,
proè se vùbec uskuteèòuje? Jisté je, �e

tento bod je ve svìtì vnímán jako degra-
dace arab�tiny v �idovském státì, tedy
coby minus pro Izrael.

K dal�ím bodùm, které provokují
arabský svìt i západní levici, patøí tyto
dva. Jednak zákon stanoví, �e rozvoj �i-
dovských osad je �národní hodnotou�
a bude podporován. A dále výslovnì
zdùrazòuje, �e metropolí Izraele není
jen Jeruzalém jako takový, ale Jeruza-
lém �úplný a nedìlitelný�. Tím se de
facto vyluèuje mo�nost jakékoli dohody
s Palestinci o sdílení Jeruzaléma coby
metropole (co� bylo seriózní téma pøi
rozhovorech v Camp Davidu v roce
2000 a pak je�tì za premiéra Olmerta).

Dal�í bod je sporný jen v �idovském
kontextu. Stát se zavazuje chránit dìdic-
tví �idovského národa �mezi �idy v dia-

spoøe�, ale vypadli z toho
�idé v Izraeli. Podle Ha�a-
recu to prosadily ultraorto-
doxní strany, aby bránily
monopol ortodoxie pøed
reformními èi konzervativ-
ními komunitami v Izraeli.

VARUJE 
I PREZIDENT
Není náhoda, �e dìlicí linie
mezi fanou�ky a kritiky zá-
kona nebì�í po barikádì
pravice � levice. Ke kriti-
kùm se øadí i takové osob-
nosti, jako je prezident
Rivlin (v dopisu poslan-

cùm napsal, �e zákon �mù�e po�kodit
�idy ve svìtì i v Izraeli a stát se zbraní
v rukou nepøátel�), �éf �idovské agentu-
ry Natan �aransky, vrchní státní �alobce
Avichaj Mandelblit, právní poradce
Knesetu Ejal Inon èi poslanec Benny
Begin (zdr�el se hlasování).

O politických krocích tohoto typu se
øíká, �e pøesvìdèují ji� pøesvìdèené a vytá-
èejí ji� vytoèené. Ale zákon o �idovském
národním státu jde je�tì dál. Jeho pøijetí
vytoèilo i dosud loajální komunitu izrael-
ských drúzù, kteøí jinak slou�í i v Cahalu.
Svùj odpor vyjádøili na dost mohutné de-
monstraci v Tel Avivu 4. srpna.

Snad to dopadne tak, jak pro The Je-
rusalem Post pøedpovídá právník Amir
Fuchs z Ústavu pro izraelskou demokra-
cii: i kdy� bude zákon napaden �aloba-
mi, Nejvy��í soud ho sice nezru�í, ale
bude se vykládat a uplatòovat natolik
vágnì, �e se v praktickém �ivotì moc
neprojeví.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Proè zvlá�tní zákon?

V praktickém �ivotì se zákon asi moc neprojeví. Foto archiv.



Prakticky v�echna èeská média v souvis-
losti s 50. výroèím okupace Èeskoslo-
venska uvedla, �e jediný èlen ès. delega-
ce, který odmítl podepsat moskevský
protokol, a jeden ze ètyø poslancù Národ-
ního shromá�dìní, kteøí na podzim 1968
hlasovali proti pøijetí smlouvy o �do-
èasném pobytu� sovìtských vojsk na
území ÈSSR, byl syn �idovských rodi-
èù z Halièe Franti�ek Kriegel. !!Pøed
70 lety, 2. srpna 1943, zaèalo povstání
v nacistickém vyhlazovacím táboøe
Treblinka na východì dne�ního Polska.
Vìzni z obslu�ného tábora, kteøí se
vzbouøili, zapálili domy a pobili nìkolik
strá�ných, utéci a pøe�ít do konce války
se ale podaøilo jen nìkolika desítkám
z nich. Byl mezi nimi i èeský �id Ri-
chard Glazar, autor knihy Treblinka, slo-
vo jak z dìtské øíkanky. (Echo24.cz, 2. 8.)
!!V Nìmecku a� dosud platil pro video-
hry absolutní zákaz zobrazování nacistic-
kých symbolù, hajlování nebo i ztvárnìní
postavy Adolfa Hitlera. Vývojáøi tak mu-
seli pro nìmecký trh vytváøet speciální
verze bez hákových køí�ù i typického
knírku nacistického vùdce. Znají to na-
pøíklad hráèi hry Wolfenstein. Tento ab-
solutní zákaz nyní zmírnil nìmecký
Úøad pro kontrolu zábavního softwaru,
na který u� roky tlaèil herní prùmysl.
(iHNed.cz, 12. 8.) !!�Nemám vùbec nic
proti køest�anství, ba naopak, ale nesná-
�ím Halíkùv katolicismus, katolickou cír-
kev, pøekrucování Písma a podnìcování
principù, je� smìøují k rozpoutání války
na starém kontinentu. Zaposloucháte-li
se do Halíkových øeèí, tak nutno uznat,
�e tento pape�enec a nepøítel pùvodních
Evropských národù má své øeèi velmi
dobøe rétoricky zvládnuté a propagandi-
sticky propracované. V�e ve smyslu zá-
mìrù EU a Nového svìtového øádu, které
postupují dle dikce Chazarských �idù,
Chazarské mafie, mající své centrály ve
Spojených státech,� to a mnoho dal�ího
se lze doèíst v èlánku, ve kterém se svo-
bodnenoviny.eu zevrubnì vìnují teolo-
govi Tomá�i Halíkovi. (13. 8.) !!�Avne-
ry byl pøedstavitelem urèitého proudu
v izraelském a obecnì �idovském politic-
kém, intelektuálním a duchovním �ivotì.
Ten pøichází s absolutními po�adavky na
vlastní stranu a nehledí pøitom napravo
ani nalevo � tak napøíklad èinili u� bib-
liètí proroci. Nìkdy je èinnost takových

mu�ù a �en obdivuhodná a dùle�itá. Jin-
dy sehrávají úlohu u�iteèných idiotù �
jak se pak ukazuje, kdy� se výroky tìchto
osobností stávají nástrojem v boji proti
Izraeli, sionismu nebo rovnou proti �i-
dùm. To je vidìt napøíklad na právì vr-
cholící krizi kolem debaty o antisionismu
a antisemitismu v britské Labour Party
a nìkterých �idovských hlasech v ní.
Sám Avnery se pova�oval za idealistu
a provokatéra pro dobrou vìc. Právì on �
v útlém mládí pøívr�enec �idovského na-
cionalistického podzemí � kdysi napsal,
�e rozdíl mezi ,bojovníkem za svobodu�
a ,teroristou� je jen otázkou perspektivy.
Desítky let strávil tím, �e se sna�il o ta-
kové tezi pøesvìdèit ostatní Izraelce.
S jen velmi omezeným úspìchem. Pøesto
se s ním lidé, jako je pravicový prezident
Rivlin, louèili jako s velkým bojovníkem
za svobodu vyjadøování a za lekci, �e na
skuteènost se dá dívat z rùzných úhlù �
tøeba i oèima nepøítele,� pí�e Jan Finger-
land v èlánku, vìnovanému úmrtí izrael-
ského novináøe a politika Uri Avneryho.
(rozhlas.cz, 20. 8.) !! Místo, odkud za
války odjí�dìly transporty �idù do kon-
centraèních táborù, se právì k tomuto od-
kazu vrátí. Nìkdej�í nádra�í Praha-Bub-
ny bude za pár týdnù pøedáno do
pøestavby. Novou éru tohoto prostoru za-
hájí 7. záøí koncertní
provedení èeskoslo-
venského oscarového
filmu Obchod na korze
v podání Symfonické-
ho orchestru hl. m.
Prahy FOK. �Leto�ní
rok je zlomový hlavnì
proto, �e do procesu
revitalizace �eleznièní
stanice vstupuje ma-
gistrát hlavního mìsta
Prahy s ji� schválenou
investièní podporou,�
uvádí Pavel �tingl, do-
kumentarista ze spoleènosti Památník ti-
cha Praha. (Metro, 23. 8.) !! Mustafa
D�emilev se bìhem svého �ivota stavìl
za svobodu Èeskoslovenska v roce 1968
i práva krymských Tatarù. O tom, proè to
udìlal a jak se jako jeden z vùdcù krym-
ských Tatarù dívá na náv�tìvy èeských
politikù a rétoriku prezidenta Zemana,
mluvil v rozhovoru pro iROZHLAS.
cz. �Vzpomínám si na to, jak v lednu

1968 zaèal kurz demokratizace, a potom
na demonstraci na�ich. Jak øekl Václav
Havel: Na Rudém námìstí na obranu
Èeskoslovenska vystoupilo pouze osm
lidí, to bylo ale dostatek na to, abychom
u� více nemohli hledìt s nenávistí na
Rusy. Pravda, vìt�ina z nich nebyli etniè-
tí Rusové, ale �idé, to ale na vìci nic ne-
mìní. Oni pøinejmen�ím zachránili èest
zemì, která si øíkala Sovìtský svaz,�
uvedl v rozhovoru. (24. 8.) !! Zelig
Goldberger alias Zdenìk Toman se stal
hlavní postavou nového filmu re�iséra
Ondøeje Trojana. Nazval ho prostì: To-
man. Snímek bude mít premiéru v èes-
kých kinech poèátkem øíjna. O to, aby co
nejvìrnìji vystihl historická fakta, se sta-
ral i televizní dokumentarista Martin
�mok. Na otázku �Kdy jste poprvé nara-
zil na jméno Zdenìk Toman?� v rozho-
voru pro Magazín Práva odpovídá:
�V devadesátých letech. Zprvu se ke mnì
dostala verze: velký �idovský hrdina.
V�dyt�univerzitì v Ber�evì vìnoval mili-
ony dolarù. Záhy jsem se dostal i k jiné
verzi: Toman, sebestøedná bestie. Poté
jsem objevoval dal�í a dal�í informace.
Toman dokonce nahrál nìkolik vzpomín-
kových audiorozhovorù. Vìøit jim ale
nelze, proto�e vyfabuloval nìkolik na-
prosto odli�ných vyprávìní. Ne�lo o me-
cená�e, filantropa, jak ho vidí Izraelci,
ale spí� o sebestøedného pána zaslepené-
ho mocí, penìzi. V tom ho formovalo
dìtství a mládí. Za �ádnou cenu nechtìl

být znovu chudý. Ni-
kdy nepøekroèil svùj
stín.� (25. 8.) !! Ka-
meramanka Vìra �tind-
lová pro�la v dìtství
Osvìtimí a dal�ími
koncentráky, po válce
se vyuèila fotografkou.
Ale pak ji zlákala ka-
mera � jako první �ena
vystudovala tento obor
na pra�ské FAMU.
V roce 1956 ji kontak-
tovala televize, která se
stala jejím pracovním

osudem � za svou kariéru nasnímala více
ne� 1500 dìl. Z valné èásti to byly pohád-
ky, ale toèila i publicistické poøady typu
Zvìdavá kamera èi mnohem pozdìji oblí-
bené Studio kamarád. S Vojtìchem Jas-
ným se v roce 2001 podílela na dokumen-
tu Peklo na zemi, zachycujícím svìdectví
èeských �idù, kteøí pøe�ili holokaust. De-
vadesáté narozeniny oslaví 26. srpna. (MF
DNES, 25. 8.) jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Medaile cti (Medal of Honor) je nejvy��í
americké vojenské vyznamenání. Na se-
znamu jeho nositelù nalezneme i jedno-
ho èeského rodáka �idovského vyznání.
Je jím LEOPOLD KARPELES, vlajkono�
unijních vojsk v americké obèanské vál-
ce Severu proti Jihu, od jeho� narození
uplyne 9. záøí 180 let (9. 9. 1838 Pra-
ha�2. 2. 1909 Washington D.C.). O jeho
dìtství nemáme prakticky �ádné infor-
mace, do USA ode�el se svým star�ím
bratrem Emilem v roce 1848, tedy ve
svých jedenácti le-
tech. Bratøi se usadili
v Texasu, Leopold se
roku 1861, kdy se
ji�ní státy, které pod-
porovaly otrokáøský
systém, odtrhly od
státù severních, od-
stìhoval do massa-
chusettského Spring-
fieldu. Krátce nato
zaèala americká ob-
èanská válka. Leopold
Karpeles hned násle-
dujícího roku vstoupil
do pìchoty severních
státù a v barvách Unie
pak s men�í pøestáv-
kou bojoval a� do
roku 1865, kdy válka skonèila vítìzstvím
odpùrcù otrokáøství. Bìhem bojù byl
Karpeles vá�nì zranìn v bitvì u North
Anna, ale také se vyznamenal stateènos-
tí a odhodláním. Právì tyto vlastnosti
uplatnil mj. v bitvì u Wilderness roku
1864, za co� v dubnu 1870 obdr�el zmí-
nìnou Medaili cti. Po válce se usadil ve
Washingtonu a pracoval jako úøedník. 

Na rozhraní pra�ských Vinohrad
a Vr�ovic se obklopena vinicemi nachází
neorenesanèní skvostná vila, zvaná Gré-
bovka. Tato reprezentativní stavba do-
stala jméno po svém prvním majiteli, ús-
pì�ném podnikateli MORITZI GRÖBEM
(14. 9. 1828 Kahle u Norimberku�5. 3.
1891 Praha), od jeho� narození si 14.
záøí pøipomínáme 190 let.

Gröbe byl Nìmec �idovského pùvo-
du, který konvertoval ke køest�anství. Do
èeských zemí pøi�el jako zamìstnanec
firmy Vojtìcha Lanny, která tehdy sídlila
v Èeských Budìjovicích a zabývala se
realizací zejména �eleznièních a vodních

staveb. Pozdìji pøe�el Gröbe s firmou do
Prahy, kde se stal prokuristou a spoleèní-
kem firmy Tomá�e Lanny, Vojtìchova
mlad�ího bratra. O pár let pozdìji se stal
podílníkem ve spoleènosti Lanna a Sche-
bek, je� se podílela na rozvoji stavebnic-
tví, pøedev�ím pøi výstavbì �eleznièní
sítì. O Gröbeho podnikatelském úspìchu
svìdèí právì vila, kterou si v letech
1871�1888 nechal vybudovat nákladem
1 760 000 korun. M. Gröbe se vìnoval
té� mecená�ství a filantropii: podporoval
napø. vzdìlávací spolky a nezaopatøené
dìti. S man�elkou Marií mìl syna Ale-
xandra a tøi dcery. Roku 1881 ochrnul

a zbytek �ivota strá-
vil na koleèkovém
køesle. Jeho hrob na-
lezneme pøi levé stranì
uzavøeného nìmec-
kého evangelického
høbitova v Praze-
Stra�nicích. 

Pøed 55 lety, 7. zá-
øí 1963, zemøel
v New Yorku malíø
a sochaø BERNARD
REDER (nar. 29. èerv-
na 1897 v Èernovi-
cích na Bukovinì),
jeho� �ivotní osudy
jsou spjaty s Prahou
a také Roztokami.
Pocházel z chasidské

rodiny v rakousko-uherských Èernovi-
cích, po první svìtové válce krátce stu-
doval na Akademii výtvarných umìní
v Praze. Poté se vrátil do rodného mìsta
a v kamenictví svého tchána tesal ná-
hrobní pomníky. Udr�oval kontakty s Pra-
hou a roku 1926 mu zdej�í Krasoumná
jednota uspoøádala velkou výstavu v Ru-
dolfinu. Roku 1930 se do èeské metro-
pole pøestìhoval, na letní byt jezdil do
Roztok. Roku 1935 zaujaly jeho origi-
nální døevìné, keramické, bronzové
a pískovcové sochy Emila Fillu a Vin-
cence Kramáøe natolik, �e mu uspoøáda-
li samostatnou a velmi úspì�nou výstavu
v Mánesu. Na jaøe 1937 odjeli Rederovi
do Paøí�e, následujícího roku na Kubu;
roku 1943 se jim podaøilo odjet do USA.
Rederovy jednoduché a souèasnì odvá�-
né sochy, vycházející z plastické výzdoby
�idovských náhrobkù, si získaly èasem
øadu pøíznivcù a jeho dílo je zastoupeno
v mnoha svìtových galeriích. 

(ra, am)

FRIEDRICH TORBERG
Pøed 110 lety, 16. záøí 1908, se ve Vídni
v pra�ské nìmecky mluvící �idovské rodi-
nì narodil FRIEDRICH TORBERG (vl. jmé-
nem F. Kantor-Berg), spisovatel, novináø
a kritik, jeho� pozoruhodnou osobnost
a vtipný a bøitký styl pøipomínáme nìkoli-
ka dopisy, psanými v americkém exilu
Hugo Haasovi (str. 14�16). 

V roce 1921 se rodina pøestìhovala
do Prahy a F. T. pøe�el na nìmecké reál-
né gymnázium v Praze na Smíchovì,
kde v roce 1927 propadl pøi prvním po-
kusu u maturity. Tento zá�itek se stal in-
spirací k prvotinì Student Gerber matu-
roval; vy�la roku 1930 (díky iniciativì
Maxe Broda) v nakladatelství Zsolnay
a setkala se s velkým ohlasem. Jako
sportovní reportér (sám byl úspì�ným
hráèem vodního póla) a divadelní kritik
spolupracoval s pra�ským deníkem Pra-
ger Tagblatt a pøátelil se s pøedními nì-
mecky pí�ícími autory v Praze i ve Víd-
ni. Po an�lusu Rakouska emigroval:
nejprve do �výcarska, pak pøes Francii,
�panìlsko a Portugalsko do USA. �il
a pracoval v Hollywoodu, pozdìji se
pøestìhoval do New Yorku. V té dobì
publikoval novelu Má je pomsta. V roce
1945 se o�enil s vídeòskou emigrantkou
Mariettou Bellakovou, se kterou ho kro-
mì stejného osudu spojoval i mimoøád-
ný smysl pro humor. V roce 1950 vydal
román Druhé setkání, v nìm� zpracoval
komunistický puè v Èeskoslovensku.

Na poèátku padesátých let se s man-
�elkou vrátil z USA do Vídnì. Zaèal
pøispívat do vídeòských novin Kurier,
pùsobil jako divadelní kritik; své kritiky
publikoval v roce 1964 pod názvem
Pamflety, parodie, postskripta. Konge-
niálnì také pøekládal texty svého pøítele
spisovatele Ephraima Kishona. Bìhem
studené války zaujal nekompromisnì
protikomunistický postoj. Zalo�il kul-
turní èasopis Forum a podílel se na ve-
øejném kulturním �ivotì. Nejvìt�í pová-
leèný úspìch sklidil v roce 1975 knihou
Teta Joleschová aneb Zánik západní ci-
vilizace v �idovských anekdotách a o tøi
roky pozdìji jejím volným pokraèová-
ním Teta Joleschová a dìdicové (1978),
knihami, které mají rádi i èe�tí ètenáøi. 

Zemøel 10. listopadu 1979 a je po-
høben na Ústøedním høbitovì ve Vídni.
(�ivot a dílo F. T. pøipomnìla v létì
pra�ská poulièní výstava, snímky a tex-
ty z ní naleznete na adrese www.horna-
cek.cz/torberg.)  am
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Leopold Karpeles, foto archiv.



Ivan Fíla
MU�, KTERÝ STÁL V CESTÌ
!Strhující román o lékaøi a politikovi Fran-
ti�ku Kriegelovi, který se v srpnu 1968 pod
hrozbou likvidace vzepøel okupantské moci
a jako jediný nepodepsal moskevský proto-
kol o �doèasném pobytu vojsk�. Autor se
opírá o dokumenty z ruských archivù, které
nebyly doposud publikovány.

Vydalo nakladatelství Ikar v Praze roku
2018. 256 stran, doporuèená cena 299 Kè.

(Pøipomeòme, �e ji� roku 2009 vydala
Nadace Charty 77 knihu nazvanou Na
smutek není èas o �ivotì Franti�ka Kriege-
la, obsahující jeho nejzáva�nìj�í polické
projevy, korespondenci s pøítelem Franti�-
kem Janouchem a unikátní dokumenty
o jeho sledování z archivu StB.)

Woody Allen
OBHAJOBA �ÍLENCOVA
!V Obhajobì �ílencovì, témìø souborném
vydání povídkového díla amerického fil-
mového re�iséra, herce, scenáristy, komi-
ka, spisovatele a klarinetisty Woodyho Al-
lena (obsahuje sbírky Vyøídit si úèty, Bez
peøí a Vedlej�í úèinky), narazíte nejen na
�ílenou filosofii, ale té� filosofické �ílení.
Kní�ka, která potì�í ka�dého fanou�ka
Woodyho Allena. 

Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku
2018. Pøelo�ili Dana Hábová a Michael
�antovský. 256 stran, doporuèená cena
298 Kè.

NACHUM TEVET
V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH
!V Domì umìní v Èeských Budìjovicích
je od 6. záøí do 7. øíjna pøístupna repre-
zentativní výstava pozoruhodného izrael-
ského sochaøe a architekta, profesora na
jeruzalémské akademii Becalel Nachuma
Teveta (nar. 1946) nazvaná Five Rooms �
Pìt místností. 

Tvorba Nahuma Teveta stojí na tøech zá-
kladních pilíøích, kterými jsou malba, so-
cha a architektura. Typickým rysem pro
jeho díla je pocit �nedokonèenosti� a práce
s mìøítkem. Tevetùv jazyk archetypálních
forem, evokující pøedmìty na�eho bì�ného
pou�ití (kniha, krabice, stùl, �idle, postel,
èlun), je nositelem øady významù, a pøede-
v�ím jím divákovi pøedkládá mnoho otá-
zek. Základem prostorové struktury jsou
barevné konstrukce, tvoøící scény mìnící se
s ka�dým divákovým pohybem. 

První èástí výstavy tvoøí prostorová in-
stalace For One Room (Pro jednu míst-
nost). Jedná se o nejnovìj�í dílo, které au-
tor vytvoøil speciálnì pro tuto expozici.
Druhá èást výstavy sestává ze série kreseb
Eight Times Six (Osm krát �est) z roku
1977. 

OBCHOD NA KORZE V BUBNECH
!Dne 7. záøí od 19.30 se v Památníku ti-
cha v Bubnech uskuteèní projekce klasic-
kého, nedávno digitálnì restaurovaného
snímku Obchod na korze re�isérù Elmara
Klose a Jána Kadára, natoèeného dle no-
vely Ladislava Grosmana, za který získali
roku 1966 cenu Oscar za nejlep�í cizoja-
zyèný film. Projekci doprovází �ivá hudba
Zdeòka Li�ky v podání Symfonického or-
chestru hlavního mìsta Praha FOK. 

Vstupenky v cenì 550 Kè (základní)
a 1000 Kè (benefièní) lze koupit on-line
na www.bubny.org.

LITERÁRNÍ VÝLET
!Dne 10. záøí se uskuteèní ji� 23. lite-
rární výlet Zuzany a Ev�ena Brikciuso-
vých, tentokrát pojatý jako pocta prezi-
dentu T. G. Masarykovi. Výlet zaèíná
v 17 hodin ve Vinièním altánu � v Gré-
bovce, pokraèuje od 19.15 na vyhlídko-
vé terase pøed Památníkem národního
písemnictví a poté od 20 hodin v sále
Bo�eny Nìmcové v památníku. 

Program zahrnuje divadelní výstupy,
hudbu (Blue Note Trio) a referát dr. Ja-
romíra Slomka.

AMIR OR V PLZNI
! Na plzeòský literární a kni�ní festival
Svìt knihy, který se koná ve dnech 21.�22.
záøí v areálu Depo2015, je kromì jiných
zajímavých hostù pozván pøední izraelský
básník a esejista, jeho� dílo bylo pøelo�e-
no do ètyøiceti pìti jazykù, Amir Or (info
o programu viz www.svetknihy.cz).

DNY �IDOVSKÉ KULTURY
V MIKULOVÌ
! Z nìkdej�í �idovské ètvrti v Mikulovì
se sice zachoval jen zlomek, ale její histo-
rický odkaz pøipomínají Dny �idovské
kultury: letos probíhají ve dnech 21.�23.
záøí. Program zahrnuje taneèní a hudební
vystoupení a výstavy, ochutnávky �idov-
ské kuchynì a také zpøístupnìné památky,
pøedev�ím synagogu a høbitov. Nejzajíma-
vìj�ími místy nìkdej�ího mikulovského
ghetta provede zájemce nauèná stezka.

TABOOK V TÁBOØE
! Jedním z témat oblíbeného festivalu
malých nakladatelù Tabook v Táboøe, jen�
se koná ve dnech 27.�29. záøí, je Èesko-
slovensko aneb �idé, Nìmci, Maïaøi,
Romové, Poláci, Rusíni... Do Tábora letos
zavítají mj. Arno�t Goldflam, E. K. Sidon,
Fedor Gál, ale také zástupci nakladatelství
Sefer a Ztichlá klika.

DESET HVÌZD � KULTURNÍ AKCE
! V rekonstruovaných synagogách, rabín-
ských domech èi �idovských �kolách se
kromì stálých expozic konají rozmanité
kulturní akce, které probíhají i na podzim.
V synagoze v Polné mù�ete bìhem záøí
a øíjna zhlédnout zajímavé abstraktní foto-
grafie Harryho Farka�e; v boskovickém
obecním domì se koná výstava �idé v Gu-
lagu (21. 9.�16. 11.), která pøedstavuje do-
savadní výzkum pracovníkù Ústavu pro
studium totalitních re�imù, zalo�ený na
rozhovorech s pamìtníky a novì objeve-
ných dokumentech NKVD (viz informaci
o stejnojmenné publikaci na stranì 25). Ve
Staré synagoze v Plzni se dne 17. záøí od
19 hodin koná v rámci festivalu Hudba
v synagogách plzeòského regionu koncert
komorního orchestru Harmonia Praga na-
zvaný Paganini v Èechách. Více informací
o programech viz www.10hvezd.cz.

POCTA L. BERNSTEINOVI 
V RUDOLFINU
! Zahajovací koncert 92. sezony v pra�-
ském Rudolfnu bude poctou Leonardu
Bernsteinovi, od jeho� narození uplynulo
25. srpna sto let. Koná se 1. øíjna od 19.30
hodin a program pøedstaví autora hudby
k muzikálu West Side Story ponìkud neob-
vykle: jako autora duchovní hudby, který
se hlásí k evropské tradici klasické hudby
i ke svým �idovským koøenùm. Zazní Chi-
chesterské �almy, které Bernstein slo�il
v roce 1965 na objednávku dìkana chi-
chesterské katedrály v anglickém Sussexu.
Text starozákonních �almù zhudebnil
v hebrejském originále, jeho� specifický
rytmus pøedurèil rytmicky �ivý charakter
hudby.
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 20. záøí pøivítáme na Kávì
legendární tenistku, v souèasné dobì psy-
cholo�ku PhDr. Helenu Sukovou. Vyni-
kající deblistku, která nìkolikrát zvítìzila
ve Wimbledonu a na US Open a dnes vy-
�ívá své zku�enosti a uèí, jak získat psy-
chickou odolnost.

Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Hon-
za Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 6. 9. od 19.00: Ave Musica / �irim �iri /
Písnì mi zpívej / �idovská renesanèní
a barokní hudba. Koncert brnìnského
souboru Ave Musica, bìhem nìho� zazní
mezi jinými i skladby Salamona Rossiho
(1570�1630), Cristiana Giuseppeho Lidar-
tiho (1730�1793) a Abrahama Cacerese
(1718�1740). Vstupenky lze zakoupit
v Maiselovì synagoze, v Informaèním
centru �MP (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Ticket Art a na webových stránkách �MP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 12. 9. v 19.00: Tohle je má píseò: Tóny
z Terezína doznívají je�tì dnes. Prezenta-
ce knihy australského autora Richarda
Yaxleyho na motivy díla hudebníka Rafa-
ela Ullmanna. Pøedstaví ji redaktorka Ka-
tarína Belejová (nakladatelství Albatros
Media). Vybrané úryvky z knihy pøednese
Jan Kaèer. Kniha bude na místì k prodeji.
Vstup volný.
! 20. 9. v 19.00. �idé v gulagu. Dodnes je
málo známo, �e k nejvìt�ím sovìtským re-
presím vùèi Èechoslovákùm do�lo v ob-
dobí 2. svìtové války. Druhou nejpoèet-
nìj�í skupinou èeskoslovenských obèanù,
kterou postihl sovìtský represivní re�im
v letech 1939�1945, pøitom byli �idé.
Publikaci �idé v gulagu. Sovìtské pracov-
ní a zajatecké tábory za druhé svìtové vál-
ky ve vzpomínkách �idovských uprchlíkù
z Èeskoslovenska pøedstaví autorská dvo-
jice historikù Adam Hradilek a Jan Dvo-
øák z Ústavu pro studium totalitních re�i-
mù. Kniha vy�la za podpory NFOH. Vstup
volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! 9. 9. od 14.00: Dílna OVK � dvùr, Mai-
selova 15. Lvíèek Arje a �idovská symbo-
lika. Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi, pøi
které se úèastníkùm pøedstaví nejznámìj�í
�idovské symboly. Prohlídka: Starý �idov-
ský høbitov. Vstupné 50 Kè.

! 13. 9. v 18.00. Obraz �idù a Izraele
v dobì rostoucí iracionality èili ideologi-
zace my�lení. 

Stejnì jako Stát Izrael pro�el v uplynu-
lých sedmdesáti letech èetnými zmìnami,
promìòovaly se ve svìtle událostí 20. sto-
letí i podoby antisemitismu: od pováleèné-
ho ��patného svìdomí� z holokaustu a�
k naøèení Izraele z genocidy a nacismu.
O tom promluví ve své pøedná�ce v rámci
cyklu Izrael 70 politolog a nakladatel Ale-
xandr Tomský. Vstup volný.
! 17. 9. v 18 hod. Shroma�di�tì �idovské-
ho obyvatelstva na území protektorátu.
Na území Protektorátu Èechy a Morava
zøídili nacisté v rámci tzv. koneèného øe�e-
ní �idovské otázky 15 shroma�di�t�. Zde
strávili pøedvolaní mu�i, �eny a dìti po-
slední dny pøed deportací. Historii tìchto
shroma�di�t�a osud tìch, kteøí jimi pro�li,
pøiblí�í v rámci pøedná�kového cyklu
k nové expozici �idovského muzea v Pra-
ze Cesty bez návratu. Deportace �idù
z èeských zemí 1939�1945 v areálu Pinka-
sovy synagogy kurátorka výstavy Jana �p-
líchalová a Tomá� Fedoroviè z Památníku
Terezín. Vstup volný.
! 26. 9. v 16.00. Pocta Dagmar Lieblové.
Vernisá� výstavy prací �ákù základních
a støedních �kol, kteøí se zúèastnili projek-
tu Vím, co se stalo: pocta Dagmar Lieblo-
vé. Projekt, kterého se zúèastnilo na 700
studentù, byl vìnován vzpomínce na obìti
druhé svìtové války a probíhal v OVK �i-
dovského muzea v Praze od ledna do bøez-
na leto�ního roku. Vernisá� hudebnì do-
provodí �áci gymnázia Pøírodní �kola
a budou vyhlá�eni vítìzové projektu. Ve-
èer i výstava jsou vìnovány památce dlou-
holeté pøedsedkynì Terezínské iniciativy
Dagmar Lieblové (1929�2018), která
v rámci projektu uskuteènila své poslední
besedy se �kolami. Vstup volný. Výstava
potrvá do konce øíjna, pøístupná je Po�Èt
12�16, pá 10�12, bìhem veèerních pro-
gramù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
Tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! 2. 9. ve 14.30: Komentovaná prohlídka
�idovského høbitova v Brnì-�idenicích.
Výklad religionistky Kristýny Kuboòové
se zamìøí na rituály spojené s pohøbívá-
ním a na osudy zde pochovaných pøíslu�-
níkù význaèných továrnických a prùmysl-
nických rodin. Max. poèet úèastníkù je 30;
rezervace na e-mailu: kristyna.kubono-
va@gmail.com. Poplatek ve vý�i 30 Kè se
hradí na místì.
! 5. 9. v 17.00: Vernisá� výstavy Nechte
mì být, jaká jsem � �ivotní pøíbìh Anne
Frankové. Vzdìlávací výstava Anne Frank
House v Amsterodamu vypráví pøíbìh
Anne Frankové, její rodiny i dal�ích ukrý-
vaných v zadním traktu domu v Amstero-
damu, to v�e v kontextu nacistické politiky
a událostí druhé svìtové války. Vernisá�
bude doplnìna projekcí dokumentárního
filmu Krátký �ivot Anny Frankové (Beta
Trade, 2004). Vstup volný. Výstava je pøí-
stupna do konce øíjna.
! 12. 9. v 17.00: Setkání s Hanou Frej-
kovou. Zpìvaèka a hereèka Hana Frejková
pro�ila své dìtství v komunistickém Èes-
koslovensku jako dcera národohospodáøe
Ludvíka Frejky, popraveného ve vykon-
struovaném politickém procesu. Bolestné
hledání pravdy o minulosti své rodiny
i nacházení vlastní identity popsala v auto-
biografické knize Divný koøeny (Torst,
2007). V rámci besedy pøestaví Hana Frej-
ková také audioverzi této knihy (Radioser-
vis, 2017). Vstupné 30 Kè.
! 18. 9. v 17.00: Procházka po stopách �i-
dovských architektù. Po stopách realizací
známých i zapomenutých �idovských ar-
chitektù povede komentovaná procházka
s historièkou architektury Zuzanou Ragulo-
vou. Sraz úèastníkù je v 17.00 u bronzové-
ho modelu mìsta pøed Místodr�itelským
palácem. Vstupné 30 Kè.
! 20. 9. v 17.00: Zvlá�tnosti a taktika or-
gánù ès. kontrarozvìdky pøi agenturnì
operativním rozpracování sionistù a �i-
dovských bur�oazních nacionalistù aneb
Dilemata �idovské pospolitosti za tzv. nor-
malizace ve svìtle archivních dokumentù
a fotografií. Pøedná�ka dokumentaristy
Martina �moka mapující období po invazi
armád Var�avské smlouvy se uskuteèní za
podpory statutárního mìsta Brna. Vstupné
30 Kè.
! 23. 9. v 10.30: Nedìlní program pro ro-
dièe s dìtmi: Medvídek Dubi objevuje
Zemi zaslíbenou. Dílna pro rodièe s dìtmi
od 5 let se koná v prostorách sálu Turistic-
kého a informaèního centra �OB na �i-
dovském høbitovì v Brnì-�idenicích.
Vstupné 30 Kè.
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Eva Kosáková: Ètyøi typy �ákù � obraz z výstavy
Více ménì ètyøi v Jeruzalémské synagoze.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Plujeme 21 let: První �kolní den �kolní-
ho roku 2018/19 si pøipomeneme ji� 21 let
od zalo�ení Lauderových �kol. Jako ka�-
doroènì uvítáme na �kolním dvoøe prv-
òáèky a primány. V�ichni na�i �áci a stu-
denti dostanou �kolní kalendáø, jeho�
titulní stránka zobrazuje první �kolní den
pøedchozího �kolního roku. A letos nás je
je�tì o nìkolik víc. Stávající budova nám
u� nestaèí, proto bude v prùbìhu pøí�tího
léta a podzimu dostavìna èást dal�ího pat-
ra, v ní� bude zøízeno nìkolik uèeben. 
! Pøípravné kurzy: Kurzy pro zkou�ky na
osmileté gymnázium (matematika, èe�tina)
budou probíhat v�dy v úterý od 14.30 do
16.10. Pøíprava je rozdìlena na dvì èásti �
od 18. 9. do 27. 11. a od 4. 12. do 9. 4.

První èást pøípravky zaène 18. záøí ve
14.30 hodin. V prùbìhu listopadu v�ichni
�áci napí�í tøi krat�í testy, jejich� výsledky
pøibli�nì uká�ou, co z po�adované látky ji�
�áci umìjí a na co je naopak tøeba se zamì-
øit. Pokud v prùmìru budou mít �áci z testù
ménì ne� 33 procent, nebudou ji� pokraèo-
vat v druhé èásti pøípravky. Z mnoha pøede-
�lých let máme zku�enost, �e toto je zcela
minimální hranice, aby vùbec bylo mo�né
do dubna nìco øe�it; u výsledkù pod 1/3 to
je dle na�eho názoru zbyteèný tlak na dítì.

Platby za pøípravu na pøijímací zkou�ky
budou tedy probíhat ve dvou fázích. První
platba èiní 1000 Kè a je splatná do konce
záøí 2018. Druhá platba èiní 1500 Kè,
splatnost je do 14. prosince 2018.

Zájemci o kurzy se musí pøihlásit
e-mailem u paní Gabriely Kuèerové
(gabriela.kucerova@lauder.cz).            l�

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NFOH 
A SEMINÁØ
! Vyhla�ujeme výbìrové øízení v progra-
mech Péèe, Pøipomínka, Obnova, Budouc-
nost a podprogramu Na�e Budoucnost.
Uzávìrka je 18. záøí 2018. �ádosti se po-
dávají prostøednictvím systému Grantys
na adrese https://nfoh-granty.cz/login.
Systém bude otevøen v den uzávìrky do
22 hodin. Odkazy na grantová pravidla
jsou souèástí systému Grantys a také si je
mù�ete stáhnout ní�e. Rovnì� zde najdete
manuál pro �adatele. V pøípadì jakýchkoli
dotazù nás neváhejte kontaktovat.
! Zároveò zveme pøedev�ím ménì zku�e-
né �adatele na semináø. Dozvíte se po-
drobnosti z grantových pravidel a spoleè-
nì projdeme vyplnìní �ádosti a rozpoètu
v Grantysu. Semináø se bude konat 4.
záøí od 10 do 12 hodin v Nadaèním fon-
du obìtem holokaustu, Legerova 22, Pra-
ha 2, 4. patro. Hlásit se mù�ete e-mailem
koordinátorce Andree Fictumové (fictu-
mova@fondholocaust.cz). 

LUACH 5779
! �idovský diáø � Luach � na rok 5779
(2018/2019) je ji� v prodeji. Obsahuje pøe-
hled �idovských svátkù a význaèných dní,
týdenní �idovský i obèanský kalendáø, zá-
kladní modlitby a po�ehnání v hebrej�tinì
s èeským pøekladem vrchního rabína Ka-
rola Efraima Sidona a adresáø �idovských
obcí a organizací v ÈR a na Slovensku.

Luach 5779 mù�ete koupit v Maiselo-
vì 18, Praha 1 (na rabinátì a v kanceláøi
F�O ve 2. patøe) a v redakci Ro� chode�
(Izraelská 1, Praha 3, Nový �idovský
høbitov) za 70 Kè. Pøi zaslání po�tou
bude k cenì úètováno po�tovné.

Objednávky zasílejte do redakce Ro�
chode� (po�tou � Izraelská 1, Praha 3, èi
e-mailem na roschodes@sefer.cz). nebo
na F�O (po�tou k rukám paní Aleny
Kopecké, Maiselova 18, Praha 1, èi e-
mailem na alena.kopecka@fzo.cz). 

Luach 5779 je té� k dostání ve vybra-
ných pra�ských knihkupectvích (Kalich
v Jungmannovì ulici, Knihkupectví
Franze Kafky v �iroké ulici, Oliva v Hu-
sovì ulici a Academia na Václavském ná-
mìstí) za doporuèenou cenu 100 Kè.

VZPOMÍNKA
NA RODINU WINTERNITZOVU
! Na pátek 21. záøí od 14.30 hodin chystá
spolek Zikaron v Jindøichovì Hradci odha-
lení kamenù zmizelých èlenùm rodiny Win-
ternitzovy v Panské ulici. Mnozí z nás mìli
to �tìstí a setkali se s vitální dámou, paní
Leopoldinou �imonovou, roz. Winternitzo-
vou. Trpìlivì vyprávìla o své váleèné zku-
�enosti, o �ivotì v pøedváleèném Jindøicho-
vì Hradci, ale i o svých sourozencích, kteøí
válku nepøe�ili. Právì jim se ná� spolek roz-
hodl vìnovat vzpomínku. Jedná se o Jiøího
Winternitze (nar. 1908), Olgu Winternitzo-
vou (1907), Marii Schönovou, roz. Winter-
nitzovou (1915), a její malou dcerku Mar-
celku Schönovou (1936).      Marta Leblová

SUKOT A DIVADLO
V JINDØICHOVÌ HRADCI
! V nedìli 23. záøí poøádá místní spolek Zi-
karon ve spolupráci s kavárnou FotoCafé
a za finanèní podpory mìsta Jindøichùv Hra-
dec pøipomenutí svátku Sukot. Slavnost pro
dìti i dospìlé bude zahájena ve 14 hodin
v prostorách kavárny FotoCafé a pøilehlé za-
hrady. Tì�it se mù�ete na ochutnávku typic-
kých jídel, na stavìní a zdobení suky, ale i na
divadelní pøedstavení Døevìná krabièka

v provedení divadelního spolku Ochotní
Suchdolníci. Jejich hru inspirovala pohádka,
kterou v terezínském ghettu sepsal JUDr.
Eduard Lederer. Pøedstavení vzniklo v re�ii
paní Adriany Skálové, pravnuèky JUDr. Le-
derera, a tak se pohádkový pøíbìh propojil
s pøíbìhem rodiny Ledererù, která v historii
na�eho mìsta zanechala nesmazatelnou sto-
pu. Spolek Zikaron srdeènì zve �irokou ve-
øejnost.                                      Marta Leblová

PROGRAM BEJT SIMCHA
! Bejt Simcha zve na sukotový víkend
v pøírodì pro rodiny s dìtmi, který se koná
ve dnech 28.�30. záøí. Zájemci, ozvìte se
laskavì na kehila@bejtsimcha.cz.
! Na podzim pokraèují na�e vzdìlávací kur-
zy: ivrit pro zaèáteèníky ka�dé úterý od
18.00; kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18.00
a pro støednì pokroèilé od 19.30. Úvod do ju-
daismu ka�dé úterý od 19.45. Více informací
získáte na adrese www.bejtsimcha.cz.

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 5. záøí od 14.30: Setkání pøed Vysokými
svátky se zemským rabínem Karolem Ef-
raimem Sidonem.
! 6. záøí od 15.00: Vernisá� výstavy foto-
grafií Pavlíny Schultzové. 
! 26. záøí od 10.30: Klavírní dopoledne �
hraje Igor Tausinger. 
! Výstavy: Deset let Hagiboru � fotogra-
fie; Co se do Obecních novin neve�lo � fo-
tografie Petra Balajky.

MEZIGENERAÈNÍ VÝZKUM
! Vá�ení ètenáøi, obracím se na Vás
s prosbou o úèast na zajímavém meziná-
rodním výzkumu, jen� si klade za cíl po-
rovnat historické zku�enosti a postoje na-
pøíè �idovskými pováleènými generacemi.
Jmenuji se Jakub Bronec, absolvuji dokto-
randské studium na University of Luxem-
bourg v Lucembursku a UK v Praze. Svou
prací volnì navazuji na sociologickou stu-
dii profesorky Aleny Heitlingerové, která
se na mém výzkumu podílí jako externí
konzultant. Pøipravovaný projekt porovná-
vá proces mezigeneraèního vývoje �idov-
ského vzdìlávání v rámci demokratického
(lucemburského) a nedemokratického
(èeskoslovenského) státního zøízení po
roce 1945. V pøípadì zájmu mì, prosím,
kontaktujte na e-mailové adrese jakub.
bronec@uni.lu nebo na tel. èísle +420
603 343 858. Dìkuji Vám a tì�ím se na
spolupráci.

SEZNÁMENÍ
! Táta se synem ze severní Moravy hle-
dají �enu, která s nimi povede �idovskou
domácnost, dìti vítány. Kontakt: 774 594
089, bucbron@seznam.cz.
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�NO BRATISLAVA
V septembri oslávia narodeniny: pán Juraj
Alexander � 74 rokov; pani Dagmar Dvor-
ská � 87 rokov; pani Katarína Gályová � 65
rokov; pán Ing. Peter Gero � 76 rokov; pani
Mgr. Jana Hanusková � 60 rokov; pani Jasna
Hatiarová � 71 rokov; pán Igor Händler � 65
rokov; pani Doc. RNDr. Mária Hvastijová �
82 rokov; pani Viera Kamenická � 70 rokov;
pani MUDr. Veronika Lehotská � 85 rokov;
pani Mária Országová � 84 rokov; pán Mi-
lan Reitmann � 65 rokov; pani MUDr. Dani-
ela Stanitzová � 71 rokov; pán Nathan-Karol
Steiner � 85 rokov; pán Peter �t�astný � 77
rokov; pani Viera �urdová � 71 rokov; pani
Ing.Viera Va�ková � 73 rokov; pani Dagmar
Volková � 60 rokov; pán Dr. Jozef Weiss �
85 rokov; pani Dr. Mária Weissová � 85 ro-
kov, a pani Renné �iaková � 90 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
V auguste zomreli èlenovia na�ej obce: pán
Henrich Fundárek, pán Ernest Brodek
a pani Anna Eliá�ová. Zichronam livracha!

�O BRNO
V záøí oslaví své narozeniny: paní Vìra
Bakalová, nar. 14. 9. � 77 let; pan Samuel
Blau, nar. 5. 9. � 16 let; pan Petr Fi�a, nar.
15. 9. � 63 let; pan Arno�t Goldflam, nar.
22. 9. � 72 let; pan David K�ica, nar. 13. 9.
� 43 let; paní Hana Nìmeèková, nar. 30. 9.
� 36 let; paní Eva Neufeldová, nar. 28. 9. �
85 let; paní Eva Pìnèíková, nar. 8. 9. � 86
let; Elijah Shai Selinger, nar. 19. 9. � 10
let; paní Ráchel Michaela Selingerová,
nar. 20. 9. � 45 let; pan Tomá� Schuller,
nar. 10. 9. � 44 let; paní Rù�ena Svobodo-
vá, nar. 13. 9. � 70 let; paní Michaela
Walsbergerová, nar. 10. 9. � 43 let, a paní
Ivana Zapletalová, nar. 16. 9. � 56 let. Pøe-
jeme jim v�echno nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V záøí oslaví narozeniny: pan Mgr. Jaro-
slav Faltýn, nar. 25.9. � 42 let; paní Jana
Majzlíková, nar. 10.9. � 41 let; paní Zlata
Palkovièová, nar. 9.9. � 34 let, a paní Dia-
na Shonert, nar. 21.9. � 32 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V záøí oslaví narozeniny pan Gabriel
Szász, nar. 4.9. � 89 let. Pøejeme mu
v�echno nejlep�í do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v sep-
tembri slávia sviatok narodenín: pani Eva
Breinerová � 81 rokov; pani Berta Grosso-

vá � 91 rokov; pani Judita Grunbergerová
� 96 rokov; pani Katarína Hirschová � 87
rokov; pán Kende Csaba � 85 rokov; pán
Luby Ladislav � 70 rokov; pani Zuzana
O�erová � 67 rokov; pán Juraj Tkáè � 69
rokov, a pani Eva Gatiová � 71 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V záøí oslaví narozeniny: sleèna Jitka
�paèková, nar. 1.9. � 30 let; pan Pavel
Gerö, nar. 16.9. � 45 let, a paní Eva Gärt-
nerová, nar. 23.9. � 81 let. Ad mea veesrim
�ana!

�O OLOMOUC
V záøí oslaví �ivotní jubileum: paní Petra
Poláková, nar. 20.9. � 35 let; paní Eva
Franklová, nar. 5.9. � 71 let; pan Matyá�
Ritter, nar. 15.9. � 25 let; pan David Ritter,
15.9. � 25 let; paní Eva Skládalová, nar.
14.9. � 71 let; pan Daniel Per�in, nar. 12.9.
� 32 let, a sleèna Anna Klime�ová, nar. 12
.9. � 15 let. Pøejeme jim v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V záøí oslaví narozeniny: pan Michal
Arend, nar. 4.9. � 69 let; Boris Buèek, nar.
22.9. � 10 let; paní PhDr. Judita Freundli-
chová, nar. 16.9. � 80 let; pan Bc. Jan
Hess, nar. 8.9. � 45 let; paní Eva Jiøièná, nar.
1.9. � 92 let, a paní Vìra Rolková, nar. 13.9.
� 80 let. Pøejeme jim v�echno nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V mìsíci záøí oslaví narozeniny paní Sarah
Ruth Hájková � 28 let; pan Arno�t Berg-
mann � 62 let; pan MUDr. Marcel Hájek �
53 let; pøedseda obce, pan Jiøí Löwy � 61
let, a paní Eva Vojtìchová � 59 let. V�em ju-

bilantùm pøejeme v�e nejlep�í, hodnì zdra-
ví, �tìstí a lásky. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Eva Bielo-
vá, nar. 25.9. � 98 let; paní Gertruda Den-
ská, nar. 25.9. � 88 let; paní Dagmar Friedo-
vá, nar. 11.9. � 96 let; paní Erika
Gärtnerová, nar. 30.9. � 81 let; paní Jana
Hamplová, nar. 2.9. � 88 let; paní Regina
Hejnová, nar. 18.9. � 94 let; pan Ivan Klíma,
nar. 14.9. � 87 let; pan Karel Köcher, nar.
21.9. � 84 let; paní Helena Krouská, nar.
12.9. � 97 let; paní Michaela Mareèková,
nar. 25.9. � 80 let; paní Marie Marková, nar.
29.9. � 80 let; paní Zuzana Mináèová, nar.
24.9. � 87 let; pan Jaroslav Poskoèil, nar.
25.9. � 88 let; paní Viera �lesingerová, nar.
5.9. � 94 let; paní Helena Tatarová, nar. 7.9.
� 80 let, a paní Hana Trávová, nar. 10.9. �
93 let. Oslavencùm pøejeme hodnì zdraví
a spokojenosti. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 1. srpna zemøel ve vìku nedo�itých
85 let pan Václav Wittmann. 

Dne 9. srpna zemøela ve vìku 98 let
paní Marianna Langerová. Se zesnulou
jsme se rozlouèili 14. srpna v obøadní síni
Nového �idovského høbitova, obøad pro-
vedl vrchní pra�ský rabín David Peter.

Dne 21. srpna zemøela ve vìku 89 let
paní Margit Mar�álková.

Zichronam livracha!

�O TEPLICE
V záøí oslaví své narozeniny: pan Milo�
Lichtenstein, nar. 6.9. � 37 let; paní Sonja
Lichtensteinová, nar. 18.9. � 72 let; paní
Tereza Skálová, nar. 26.9. � 33 let; pan Vít
Lichtenstein, nar. 7.9. � 33 let; pan Samuel
Látal, nar. 9.9 � 19 let; pan Dominik Látal,
nar. 17.9. � 25 let; paní Gabriela Becková,
nar. 1.9. � 43 let, a paní �eindly Faerman,
nar. 20.9. � 87 let. Celá teplická obec jim
pøeje hodnì zdraví a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V septembri oslávia narodeniny: pani Ta-
tiana Bièanovská � 68 rokov; pani Eleonó-
ra Nápoká � 68 rokov; pani MUDr. Marta
Groplová � 77 rokov; pani MUDr. Slávka
�ilinèanová � 76 rokov, a pán Emil Weil �
67 rokov. Srdeène na�im èlenom gratulu-
jeme a prajeme v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví narozeniny paní MUDr. An-
tonie Chuchutová. Celá obec pøeje na�í
èlence hodnì zdraví a spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!
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ZEMØEL SENÁTOR 
JOHN McCAIN
V sobotu 25. srpna zemøel ve vìku 81 let
po dlouhé a tì�ké nemoci republikánský
senátor John McCain, neúspì�ný kandi-
dát v prezidentských volbách roku 2008,
jeden z nejvá�enìj�ích èlenù Republikán-
ské strany (zastánce rychlého a tvrdého
odporu vùèi diktátorùm, kritik souèasné-
ho, od demokracie se odchylujícího vý-
voje ve východní Evropì, ale také politi-
ky prezidenta Trumpa). Øada nekrologù
v izraelském tisku zmiòuje jeho vytrvalou
podporu �idovskému státu a dùraz, jaký
kladl na lidská práva. Citujeme z osobní
vzpomínky, jí� pøispìl sovìtský disident
a izraelský politik Natan �aransky:

�Pár mìsícù po volbách roku 2008 jsem
byl náhodou ve Washingtonu a vyhledal
jsem svého starého pøítele, senátora Johna
McCaina. Chtìl jsem mu po porá�ce, kte-
rou utrpìl ve volbách, vyjádøit podporu
i nadìji, �e jeho odkaz to nijak neovlivní.
Potì�ilo ho, �e jsem ho pøi�el podpoøit, ale
má uji�tìní nijak nepotøeboval. Na svou
porá�ku u� nemyslel. Byl v jednom ohni,
zapálený pro svou èerstvou bitvu, køí�o-
vou výpravu za to, aby se muèení (ve vìz-
nici Guantánamo) postavilo mimo zákon.
,Nepotøebuji snad vysvìtlovat, proè to mu-
síme zastavit,� pravil, pøièem� nepova�o-
val za dùle�ité, �e ho jeho vlastní politický
tábor kritizuje. ,Je nám to jasné.�

Ono ,nám�, o kterém senátor McCain
mluvil, a spøíznìnost, na ni� nará�el,
vznikla pøi na�em úplnì prvním setkání,
kdy� jsem poté, co mì roku 1986 propus-
tili ze sovìtského gulagu, pøijel do Spoje-
ných státù. ,Chápu, proè jste pøed dvìma
lety odmítl propu�tìní ze sovìtského vì-
zení,� øekl mi a mìl tím na mysli dohodu,
ji� jsem k ú�asu a �oku mnoha západních
podpùrcù tehdy odmítl. Mnoho lidí nero-
zumìlo tomu, proè jsem odmítl �ádost
o pøedèasné propu�tìní ze zdravotních dù-
vodù. Sovìtské úøady toti� tajnì slíbily
americkým protìj�kùm, �e �ádosti vyho-
ví. Ale McCain, který na vlastní kù�i pro-
�il hrùzy zajetí a diktátorský re�im, chá-
pal, proè jsem to nemohl udìlat. 

Vìdìl, jak by takovou �ádost sovìtské
autority prezentovaly, jak by ji vyu�ily
k tomu, aby prohlásily, �e já, kritik re�i-
mu, jsem pøijal jejich právo ovládat mùj
osud. Vìdìl, jak by to vyu�ily k tomu,
aby zlomily ducha dal�ích disidentù. 

McCain mým dùvodùm rozumìl, pro-
to�e sám mìl za sebou podobnou volbu.
Kdy� severovietnamská vláda nabídla,
�e ho propustí pøednostnì pøed ostatní-

mi váleènými zajatci, odmítl, i kdy� ho
dr�eli v pøí�erných podmínkách. 

Vìdìl, �e urèité hodnoty stojí vý�e
ne� pøe�ití a pohodlí.

Tato McCainova zku�enost prosvítala
skrze ve�keré jeho úsilí bìhem dlouhé
a význaèné politické kariéry. Nikdy ne-
pøestal podporovat disidenty, trpící pod
diktátorskými re�imy, a nikdy nezapo-
mnìl, �e nìkteré vìci jsou nadøazeny
ohledùm reálpolitiky a partijním liniím.�

ZACHRÁNKYNÌ JANOMAMÙ
Nìmecko ocenilo Goethovou medailí
Claudii Andujarovou (nar. 1931), která
jako dítì uprchla pøed nacismem a od
sedmdesátých let minulého století se vì-
nuje pomoci severobrazilskému indián-
skému kmeni Janomamù. 

Claudia Andujarová se sice narodila
roku 1931 ve �výcarsku (ve �výcarsko-
maïarsko-�idovské rodinì), ale dìtství
pro�ila na pomezí Maïarska a Rumunska.
Po nìmecké okupaci byl otec zatèen, po-
zdìji zavra�dìn v Dachau, dcera s matkou
uprchly a podaøilo se jim nakonec dostat
do USA. Claudia se stala fotografkou
a vìt�inu �ivota vìnovala tomu, aby pro-
støednictvím snímkù a dal�ích aktivit upo-
zoròovala na to, jak je kmen Janomamù
decimován, jeho území nièeno stavbou
dálnice èi aktivitami ilegálních zlatokopù.
Zásadnì pøispìla k tomu, �e janomamské
území bylo prohlá�eno chránìnou rezerva-
cí, indiáni ji nazývají �dalajlama de�tného
pralesa�.

UCTIL TERORISTY
V létì pøibyly dal�í dùkazy o tom, �e sou-
èasný vùdce labouristù Jeremy Corbyn
má vá�né problémy s Izraelem, hranièící
s antisemitismem. V srpnu zveøejnil de-
ník Daily Mail fotografie a zprávu, podle
ní� se mìl Corbyn roku 2014 v Tunisku
úèastnit tryzny za palestinské teroristy,
kteøí na olympiádì v Mnichovì 1972 za-
vra�dili 11 izraelských atletù. Corbyn u�
døíve popøel, �e by se úèastnil tryzny za
teroristy, a sdìlil, �e se na høbitovì, kde
teroristé le�í, úèastnil smuteèního aktu za
47 lidí, kteøí zemøeli pøi leteckém útoku
Izraele na tuniskou základnu OOP roku
1985. Reportéøi høbitov nav�tívili a zjisti-
li, �e plaketa se 47 obìt�mi je umístìna asi
14 metrù od místa, kde byl Corbyn vyfo-
tografován. �Namísto toho se nacházel
vedle desky, je� le�í u náhrobkù èlenù or-
ganizace Èerné záøí,� napsal Daily Mail.
Snímek vzbudil v Británii rozhoøèení, mi-
nistr vnitra �ádal Corbynovu rezignaci. 

KVÙLI OTCI
Jako jeden z dùvodù, proè se bývalý práv-
ník prezidenta D. Trumpa Michael Cohen
rozhodl vypovídat u federálního soudu
a pøiznat protiprávní jednání, k nìmu� ho
Trump bìhem kampanì instruoval, byl
údajnì hovor s jeho otcem. Odehrál se
v dobì, kdy se ve Spojených státech na
základì tehdej�ího (a pozdìji zru�eného)
Trumpova rozhodnutí rozdìlovaly rodiny
ilegálních imigrantù a otec, pøe�iv�í holo-
kaustu, øekl synovi, �e nepøe�il nacistic-
kou genocidu proto, aby bylo jeho jméno
vláèeno kvùli Trumpovi bahnem. 

(am, ztis.cz)
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John McCain v Jeruzalémì. Foto archiv.


