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TRYZNA KEVER AVOT
Vá�ení pøátelé, jako ka�dý rok i letos se
bude konat v Terezínì tryzna Kever
avot, a to v nedìli 13. záøí od 11 hodin.
Pøijïte spolu s námi uctít památku
svých blízkých, zavra�dìných bìhem
�oa. 

Rabinát �OP

EDMUNDU HUSSERLOVI
Na budovì Finanèního úøadu v Prostìjo-
vì byla zaèátkem leto�ního èervence od-
halena pamìtní deska filozofu Edmundu
Husserlovi. Dùm najdeme v Køí�kovské-
ho ulici, nedaleko místa, kde stával v ji�-
ní èásti �idovského ghetta Husserlùv rod-
ný dùm. �Ti, které jsme s láskou uctívali,
vlastnì neumírají. Neusilují u� o nic, nic
nekonají, nehovoøí k nám, nic po nás ne-
po�adují. A pøece, kdykoli si na nì vzpo-
meneme, cítíme, �e nám hledí do du�e,
�e s námi cítí, �e nás chápou, �e schvalu-
jí nebo neschvalují na�e poèínání,� cito-
val svìtoznámého filosofa, zakladatele
fenomenologie a významného prostìjov-
ského rodáka pøi odhalení desky primá-
tor mìsta Franti�ek Jura a dodal: �Vìøím,
�e Edmund Husserl je tu dnes s námi
a jsem pøesvìdèen, �e trvale zùstane.�
Slavnostního odhalení se zúèastnili filo-
sof, �éfredaktor èasopisu Kritika & Kon-
text a rektor Mezinárodní �koly liberál-
ních studií v Bratislavì Samuel Abrahám
a vedoucí Archivu Jana Patoèky pøi Filo-
sofickém ústavu AV ÈR v Praze Jan Frei.
Autorem pamìtní desky je sochaø Milo�
Karásek fml

NÁVRAT
NÁHROBNÍCH KAMENÙ
V úterý 21. èervence byly pøevezeny náh-
robní kameny, ulo�ené od devadesátých
let 20. století v Oblastním muzeu v Cho-
mutovì. Tyto náhrobní kameny, pocháze-
jící ze starého �idovského høbitova v Úd-
licích, byly péèí �O v Teplicích pøevezeny
na nový �idovský høbitov v Údlicích, kde
vznikne pietní místo � lapidárium na pa-
mátku údlických �idù. Ve stejný den byly
vyzvednuty také fragmenty �idovských
náhrobkù ve Staré Ètvrti v Údlicích a pøe-
vezeny tamté�. Celá akce byla financová-
na za laskavé pomoci Nadaèního fondu
obìtem holokaustu.                                   pc

PAMÌTNÍ DESKA
MAN�ELÙM BONDYOVÝM 
Man�elé Lydie a Jiøí Bondyovi, kteøí za
druhé svìtové války napomáhali proti-
nacistickému odboji, budou mít v Praze

1 v ulici Eli�ky Krásnohorské na domì,
ve kterém a� do léta 1942 bydleli, pa-
mìtní desku. Oba dva byli �idé, nacisté
je v�ak zavra�dili za napomáhání aten-
tátu na øí�ského protektora Reinharda
Heydricha. Právì na jejich kole pøijel do
kobyliské zatáèky jeden z útoèníkù �

Josef Gabèík. Gestapo nechalo man�el-
ský pár pøevézt do Malé pevnosti v Te-
rezínì, Jiøího Bondyho pak dozorci po
nìkolika dnech ubili k smrti. Pravdìpo-
dobnì to bylo tím, �e byl �id a dozorci
si k nìmu dovolili daleko více. Jako je-
diný ze zde internovaných podporovate-
lù Anthropoidu byl zabit je�tì pøed vy-
nesením rozsudku stanného soudu.
Lydie Bondyová byla zastøelena ranou
do týla spolu s dal�ími pomocníky para-
�utistù 24. øíjna 1942 v koncentraèním
táboøe Mauthausen. V ten den nacisti
zavra�dili celkem 262 rodinných pøí-
slu�níkù a pomocníkù para�utistù.      èt

HRABAL I SYNAGOGA
Skvrna na tváøi Palmovky, staré autobu-
sové nádra�í, po letech zmizí a nahradí

ho komplex s byty i obchody. Nejde
o jedinou zmìnu. Legendární lokalita,
proslavená spisovatelem Bohumilem
Hrabalem èi výtvarníkem Vladimírem
Boudníkem, by se postupnì mìla pro-
mìnit na významné pra�ské centrum.

�Poka�dé jsem byl zasa�en bleskem,
tak zamilovaný jsem byl do této perife-
rie rámované Maninami a Vltavou a její
navigací, nad kterou se tyèily vrchy Bu-
lovky a Hájku s Èervenou bání,� vzpo-
mínal spisovatel Bohumil Hrabal na Li-
beò, v ní� pro�il kus �ivota a kde pøed
23 lety zemøel. Slovutného literáta
v jeho oblíbené ètvrti nyní pøipomíná
zeï s barevnou kolá�í spisovatele, psa-
cího stroje a koèek. Renovace Palmov-
ky mù�e pøinést i novou pøipomínku
slavného literáta. Jak by mìla vypadat,
v�ak není zatím jasné. Hrabal tento pro-
blém sám trochu zkomplikoval tím, �e
si údajnì nepøál sochu, ale jen tak nízký
pomník, aby prý na nìj mohli èurat psi.

Historie Libnì a Palmovky je spjata
také s �idovskou komunitou, která se zde
usazovala od poloviny 16. století. Vý-
znaènou památku, starý �idovský høbitov
v trojúhelníku mezi Libeòským mostem,
nádra�ím Dolní Libeò a Vojenovou ulicí,
zahrnuly v pùlce �edesátých let buldoze-
ry. �idovskou historii tak zde nyní pøipo-
míná pøedev�ím Nová synagoga, kterou
také èeká rozsáhlá renovace. V budouc-
nosti by mìla slou�it jako synagoga pro
neortodoxní �idovskou bohoslu�bu. 

md
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Milí pøátelé, 
minulého roku bývala náplní mých
èistì soukromých úvah otázka, ja-
kým smìrem by se asi ubíraly, kdy-
bych mìl, nedej Bo�e, doopravdy
umøít. Øíkám to proto, �e pøi psaní
podobného dopisu o rok døíve se mé
mysli ani závanem nedotklo, �e by
nás následujícího roku mohla oèeká-
vat svìtová pandemie, která u� mezi-
tím pøipravila
o �ivot tolik
lidí, �e jsem
jejich poèet
pøestal vnímat.
Pøivedlo mne
to v�ak na
my�lenku, �e
kdy� jsem pøed pár lety tu pøíle�itost
zemøít skuteènì mìl, ani mì nena-
padlo, jak mám namále! Tak�e jsem
si z tìch nìko-
lika hodin na
áru odnesl po-
uèení, �e úva-
hy o smrti pat-
øí k luxusu
�ivota, a po-
kud mají nìja-
ký smysl, pak
asi výchovný. 

Tak je tøeba
chápat i vlast-
ní doporuèení
minulého ro-
ku, aby èlovìk
ka�dý den své-
ho �ivota po-
kládal za po-
slední a kál se ze svých høíchù,
proto�e pak u� to nebude moci udìlat.

Mìli bychom se sna�it pochopit, co
Bùh míní, kdy� nám øíká: Nu�e vizte:
já, já to jsem, a �ádného bo�stva se
mnou není, já usmrcuji a já o�ivuji, já
rozpoltil a já uzdravím, z mé ruky
nelze vyváznout (5M 32,39). Obraznì
øeèeno by si mohl a mìl ka�dý v�im-
nout, �e at�se hne, kam se hne, v�ude
a ve v�em se setkává s projevy Bo�í
vùle. To ov�em vy�aduje od èlovìka

pokoru, a pøitom za ni nedostane nic,
ne� �e �ije v pravdì, ve skuteèném,
a ne ve vymy�leném svìtì. V�dyt�èím
jsme? Èím jsou na�e �ivoty? Èím
na�e láska? Èím na�e spravedlnost?
Èím spása na�e? Èím na�e síla? Èím
na�e moc? Co máme øíci pøed tvou
tváøí, Hospodine, Bo�e ná� a Bo�e
na�ich otcù? V�ichni mocní jsou pøed
tebou jako nic, slovutní mu�i jako by

nebyli, mudrcové jako bez vìdìní
a chytráci jak rozumu zbavení! Vìt�i-
na jejich èinností je nesmyslná, dny

jejich �ivota jsou pøed tvou tváøí pou-
hým vzdechem a sám èlovìk nemá
�ádnou výhodu pøed dobytkem, ponì-
vad� v�e je pouhým vzdechem. 

To je v�ak jedna stránka vìci, zod-
povídající otázku po smyslu �ivota
lidského jedince, který si pøivlastòu-
je, co je mu dáno, a namlouvá si, �e
za v�echno, co má, mù�e dìkovat jen
sám sobì! Jako lidé si v�ak máme
uvìdomovat, �e smyslem na�eho tì-
lesného bytí není pøivlastòovat si pý-

chu na dary, které nám byly poskyt-
nuty, proto�e pak ve skuteèném svìtì
nejsme. Obraz, který si potom dìlá-
me o pøírodì, o druhých lidech
a o Bohu, v sobì nemá, ani co by za
nehet vlezlo reálného. 

Jsem pøesvìdèen, �e pocity viny,
které nás �ivotem provázejí a èasto se
soustøeïují na vìci, o nich� nás ka�-
dý psychiatr mù�e ujistit, �e za nì

nemáme proè
pocit�ovat vi-
nu, signalizují
pøítomnost ne-
úplatného vì-
domí, �e jsme
mimo, mi-
mo skuteè-

nost, a právì proto a právem
máme strach. Druhou stránkou lid-
ství je proto poznání, �e je smrtelný

èlovìk doèas-
ným nositelem
du�e, ji� mu
vdechl Bùh,
a obdaøil ho
vìdomím jeho
Já. Proto nám
øíká: Já, já to
jsem, a �ád-
ného (jiného)
bo�stva se
mnou není!
A to, �e pøed
ním trpíme
pocitem viny
a vyhledává-
me ho v sobì
a ve svých

bli�ních a pøedev�ím v Tóøe, jí� nás
pøímo oslovuje, s nutkavou potøebou
odpu�tìní, je pøesvìdèivým dùkazem
také toho, co je øeèeno dále: Já usmr-
cuji a já o�ivuji. Jestli�e pravda vrací
èlovìku skuteènost, o�ivuje. Jen je
tøeba si to pøipustit, a to je na nás. 

S tím Vám v�em ze srdce pøeji,
abyste byli zapsáni a zapeèetìni k po-
�ehnanému �ivotu v tomto novém
roce, Vy, Va�e rodiny a Va�e obce.

EFRAIM K. SIDON

DOPIS
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA

K NOVÉMU ROKU 5781

Foto Libor Fojtík.



NESTRANNÍ SVÌDKOVÉ 
(Haazinu)
Pátá kniha Tóry, osvìtlující obsah pøed-
chozích ètyø knih, je vlastnì Mo�eho od-
kaz, poslední vùle, ji� za sebe zanechal
lidu, který vyvedl z Egypta. Vrcholí písní,
v ní� èiní svìdky pravdivosti svých slov
nebesa a zemi, jak u� pøedem avizoval na
závìr par�at Nicavim: Nebesa a zemi si
dnes beru za svìdky, �e jsem ti pøedlo�il �i-
vot a smrt, po�ehnání a prokletí, abys �il ty
a tvé sémì a zvolil �ivot! Abys miloval
Hospodina, svého Boha, abys naslouchal
jeho hlasu a k nìmu lnul, proto�e on je
tvým �ivotem a prodlou�ením tvých dnù na
pùdì, ji� Hospodin pøísahal dát tvým ot-
cùm, Avrahamovi, Jicchakovi a Jaakovovi!

Po tomto úvodu by èlovìk oèekával
slova obèerstvující, a zaèátek avizované
písnì tomu i nasvìdèuje: Naslouchejte,
nebesa, a ty, zemì, sly� výroky mých úst!
Ké� jako dé�t�kane mùj dar, jako rosa teèe
má øeè, jak spr�ka na trávník a liják na
obilné pole! Jenom�e hned nato, co zahr-
ne Boha chválou, �e v nìm není bezpráví,
je spravedlivý a pøímý, vrací se Mo�e
k ústøednímu tématu Mi�ne tora, provinì-
ním lidu, který vyvedl s Bo�í pomocí
z Egypta, jako by chtìl zprostit Boha viny
za nezdar s jeho zámìrem dovést Izrael
k cíli jeho cesty a svalit ji na lidi, od nich�
oèekával lep�í plody, ne� jaké pøinesli.
Proto otevírá svou píseò závìrem, �e kdo
zkazí se, sobì se zkazil, on (Bùh) je vad
svých synù prost! 

Mohlo by se zdát, �e osudem pokolení
jako odstra�ujícím pøíkladem chtìl Mo�e
posílit odhodlání jeho synù dovr�it úkol,
který nesplnilo. Právì v par�at Nicavim
v�ak zdùrazòuje, �e smlouva, ji� s lidem
uzavírá, pøesahuje obzor dvou po sobì
jdoucích generací a vztahuje se na v�ech-
ny generace pøí�tí. Otázka viny je �ivá
dodnes. Kdy� jsem roku 1987 poprvé pøi-
letìl do Izraele, neubránil jsem se po�a-
davku, �e musím nav�tívit památník Jad
va�em. Na�tìstí jsem nemìl doprovod,
a abych se vyhnul prohlídce, nechal jsem
se svést upoutávkou na výstavu grafik,
je� mì vyvedla po schodech nahoru. Na-
konec mì sice rafinovanì svedla tam,
kam jsem jít nechtìl, ale filigránsky vyve-
dené perokresby komínù spalovacích ko-
mor, z nich� stoupala prorocká slova Tóry,
jsem za tøiatøicet let od té doby z pamìti
nevytìsnil. U� tehdy mi bylo ale jasné, �e
konfrontace slibù o vykoupení s realitou
na�ich dìjin není fair. Kdybychom mìli
jen kvantitativnì srovnat poèet slibù Tóry
a prorokù o �t�astných zítøcích s poètem

slibù utrpení, které ná� národ oèekávají
v jeho dìjinách, ty druhé jsou v nezane-
dbatelné pøevaze a nelze jim upøít, �e se
splnily. Jenom�e i pøesto si èlovìk nemù-
�e neklást otázku, jak se to, co se stalo,
srovnává s pøedstavou V�emohoucího.
Je-li v�emohoucí, proè pøipustil �oa,
a jestli to jako V�emohoucí zpùsobil, proè
bychom mìli vìøit, �e je dobrotivý? 

Pro �idovského filosofa Hanse Jonase
to byla po válce stejnì zásadní otázka
jako pro ka�dého vìøícího �ida, a proto�e
byl filosofem, hledal na ni odpovìï, je�
by dávala smysl a nevysmívala se pøitom
nezmìrnému utrpení lidských bytostí
a jejich poní�ení jinými lidskými bytost-
mi. Nalezl ji v kabalistickém uèení o se-
besta�ení se Bo�ství jako pøedpokladu
pro stvoøení svìta v �esti dnech. Po nich,
jak je psáno, si Bùh oddechl ode v�eho
svého díla, a pøenechal na lidech rozho-
dující roli na utváøení svìta k dobrému èi
k zlému. Jenom�e tento koncept stvoøení
jako lesa, z nìho� se pak ozývá, jak je do
nìj voláno, nesnímá ze Stvoøitele zodpo-

vìdnost za utrpení, kterému v prùbìhu
svého experimentu s èlovìkem lidi vysta-
vuje. Hospodin vás rozptýlí mezi národy,
a mezi národy, kam vás Hospodin povede,
vás zbude jen malý poèet. A tam pak bu-
dete slou�it bo�stvùm, dílu lidských ru-
kou, døevu a kameni, která nevidí, nesly�í,
nejí a nevdechují vùni!

V této Písni vyslovuje Mo�e pravdy,
jich� si po válce mìl být vìdom i filosof
Hans Jonas. Jestli�e Mo�e øíká, rodnou
skálu vymìnil jsi za nic, na Boha zapo-
mnìls, jen� tì utváøel, nemá na mysli bo�-
stva antických národù, ale nic, které nám
zbývá v ruce z �darù� materialismu.
A vida to Hospodin, odvrátil se v hnìvu
od svých synù a dcer. Dìl: Skryji pøed
nimi svou tváø, uvidím, jaký konec je pot-
ká, tohle náladové pokolení, syny, v nich�
není vìrnosti! Tím Bùh pøedem zodpoví-
dá otázku po svém mlèení. Jonasùv omyl
spoèívá v tom, �e si skrytí Bo�í pøítom-
nosti ve svìtì vykládá jako princip, plat-
ný od samého poèátku jednou prov�dy.
Vrací se k tématu gnostikù a nábo�en-
ských filosofù, kteøí jsou schopni pøipus-
tit stvoøenost svìta, ale trvají na atribu-
tech Bo�í distance od osudù stvoøeného.
Z tohoto hlediska je potom høí�né pomys-
let, �e by Absolutno podléhalo emocím
a promìnám, o nich� výslovnì mluví Tóra. 

V jiné své knize v�ak sám na principu
�látkové výmìny� dokazuje pøítomnost
niterné vùle v ka�dém �ivém organismu.
Tuto vùli promìòovat vnìj�í ve vlastní
a nepotøebné vyluèovat sdílí èlovìk s pr-
vokem, ale jen èlovìk si ji uvìdomuje
jako své �ivé já. Ne� zaèneme pøemý�let
o Bohu neosobnì, mìli bychom si uva�o-
vat o tom, jak jsme závislí na Jeho pøí-
tomnosti v sobì. 

To je mo�ná i dùvod, proè Mo�e volal
za svìdky nebesa a zemi, a ne nás nebo
Boha. Svìdek, aby pøed soudem potvrdil
nebo vyvrátil výpovìdi sporných stran,
nesmí být zainteresovaný do jejich sporu.
�idovský Bùh ale není vùèi stvoøení odta-
�itý, a jestli�e mlèí, dìlá to proto, aby li-
dem ukázal konce jejich sebeklamu. Nu�e
vizte, já, já to jsem, a �ádného bo�stva se
mnou není, já usmrcuji a o�ivuji, já roz-
poltil a já uzdravím, z mé ruky nelze vy-
váznout. Znamená to v�ak také, �e je nám
Bùh mnohem, mnohem blí�, ne� si chce-
me pøipustit, a proto pøed soud, jen� zase-
dá pøedtím, ne� Bùh splní své sliby, ne-
mù�e být povolán za svìdka ani on, ani
èlovìk, ale nebe a zemì, jim� je osud pro-
vázanosti lidského a Bo�ího já skuteènì
lhostejný. EFRAIM K. SIDON
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Mark Podwal: Mìsíc ti�ri.



TÓRA JAKO BO�Í PÍSEÒ
(Vajelech 5M 31,1�31,30)
Na konci �ivota pøedal Hospodin Moj�í�o-
vi a Jeho�uovi 613. pøikázání: �Nyní si za-
pi�te tuto píseò a nauè ji syna Jisraele, vlo�
ji do jejich úst, aby mi tato píseò byla svìd-
kem v synech Jisraele!� (5M 31,19)

V doslovném smyslu se jedná o odkaz
k písni, která se nachází v dal�í para�e:
�Naslouchejte, nebesa, a ty, zemì, sly�
výroky mých úst!� (5M 32,1). Nicménì
ústní tradice dala tomuto pøikázání jiný,
obecnìj�í výklad, a sice �e se jedná o pøí-
kaz, �e ka�dý �id má napsat nebo se
alespoò podílet na psaní svitkù Tóry, Se-
fer Tora. �Øekl Raba: I kdy� nám na�i
pøedci zanechali svitek Tóry, je na�í ná-
bo�enskou povinností napsat jednu pro
sebe, nebot�je øeèeno: Nyní si zapi�te tuto
píseò a nauè ji syna Jisraele�� Talmud
praví, �e Moj�í� nemluví jen o zmínìné
písni, ale o celé Tóøe. Vnímáme-li po-
slední Moj�í�ovo poselství Izraelitùm
takto, øekl jim: Nestaèí, �e jsem vám da-
roval Tóru. Vy sami ji musíte v ka�dé ge-
neraci vytvoøit znovu. Nesmí vám zestár-
nout, musíte ji pravidelnì obnovovat.

Proto se doposud Tóra pí�e jako za
starých èasù: ruènì brkem na pergamen.
V nábo�enství, které nemá témìø �ádné
posvátné pøedmìty, se svitkem Tóry ju-
daismus nejvíce blí�í tomu, �e obdaøuje
nìjaký fyzický pøedmìt svatostí.

Co v�ak v tomto výkladu, �e pøíkaz se
týká celé Tóry, nikoli jen písnì, znamená
právì slovo píseò (�ira)? V pøíslu�né èásti
se �ira objevuje pìtkrát, je to klíèové slo-
vo. A k dùvodu proè existují pozoruhodná
vysvìtlení: Rabi Naftali Cvi Jehuda Berlin
pravil, �e to znamená, �e Tóru bychom
nemìli èíst jako prózu, ale jako poezii.
�ira znamená v hebrej�tinì jak píseò, tak
báseò. Rabín dokládal, �e aèkoli je Tóra
psána prózou, má vlastnosti poezie. Mluví
v náznacích. Je v ní více nevyøèeného ne�
øeèeného. A tím, �e pou�ívá neobvyklá
slova nebo vìtné stavby, se dotýká hlub-
�ích pramenù významu. Podle rabína Je-
chiela Michela Epsteina je Tóra zvána pís-
ní proto, �e zní nejkrásnìji, kdy� ji tvoøí
mnoho hlasù, propojených v harmonii.

Dodal bych k tomu následující: 613. pøi-
kázání se netýká jen Tóry, ale také povin-
nosti ji v ka�dé generaci obnovit. Aby Tóra
�ila, nestaèí ji jen pøedat rozumem jako his-
torii a zákon, musí k nám mluvit i citovì �
jako píseò, která je jazykem du�e. Tóra je
bo�í písní a my jsme ti, kdo ji zpívají.

(Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách záøí 2020 � elul/ti�ri 5780/5781

STARONOVÁ SYNAGOGA
5. 9. sobota KI TAVO 26,1�29,8 9.00 hodin

hf: Iz 60,1�22
konec �abatu 20.28 hodin

12. 9. sobota �ABAT SLICHOT
NICAVIM-VAJELECH 5M 29,9�31,30 9.00 hodin
hf: Iz 61,10�63,9
konec �abatu 20.12 hodin

18. 9. pátek ZECHOR BRIT
pøedveèer Ro� ha�ana 5781 18.50 hodin

19. 9. sobota 1. den RO� HA�ANA 5781 9.00 hodin
veèerní bohoslu�ba 19.45 hodin

20. 9. nedìle 2. den RO� HA�ANA 5781 9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
konec svátku 19.54 hodin

21. 9. pondìlí pùst Gedalja                                                5.10�19.36 hodin
26. 9. sobota �ABAT �UVA

HAAZINU 5M 32,1�52 9.00 hodin
hf: Oz 14,2�10; Jl 2,15�27
konec �abatu 19.40 hodin

27. 9. nedìle pøedveèer Jom kipur 18.30 hodin
28. 9. pondìlí JOM KIPUR 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha, neila a maariv 16.30 hodin
konec pùstu a svátku 19.36 hodin

VYSOKÁ SYNAGOGA
Ve v�ední dny �achrit v 8.30 hodin, mincha ve 14 hodin.

O �abatu mincha ve 13.30 hodin, pokud není uvedeno jinak.
4. 9. pátek mincha, maariv a kabalat �abat 19.21 hodin

11. 9. pátek mincha, maariv a kabalat �abat 19.06 hodin
12. 9. sobota mincha perek 5�6 13.30 hodin

první slichot 22.00 hodin
19. 9. sobota 1. den Ro� ha�ana � mincha 14.00 hodin
20. 9. nedìle 2. den Ro� ha�ana � mincha 14.00 hodin
25. 9. pátek mincha, maariv a kabalat �abat 18.35 hodin

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

18. 9. pátek pøedveèer Ro� ha�ana 5781 18.30 hodin
19. 9. sobota 1. den RO� HA�ANA 5781 8.50 hodin
20. 9. nedìle 2. den RO� HA�ANA 5781 8.50 hodin
27. 9. nedìle pøedveèer Jom kipur 18.15 hodin
28. 9. pondìlí JOM KIPUR 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha, neila a maariv 16.30 hodin

Na v�echny bohoslu�by je nutno se registrovat v rabinátu 
(224 800 849 nebo registrace@kehilaprag.cz) nejpozdìji den pøedem do 12.00,

pøed �idovskými a státními svátky poslední pracovní den dopoledne.
Je nutné dodr�ovat hygienická opatøení � dezinfekce rukou, rou�ky a rozestupy.

BEJT SIMCHA
�idovská radnice (Maiselova 18, Praha 1)
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.

pátek 18. 9. � 19 hodin, veèerní bohoslu�ba � 1. erev Ro� ha-�ana
pondìlí 28. 9. � 18.00 hodin, ètení knihy Joná�, ne�ila, havdala a zakonèení pùstu.

Pinkasova synagoga
nedìle 27. 9. � 18.30 hodin, veèerní bohoslu�ba � Jom kipur
pondìlí 28. 9. � 10.30 hodin, ranní bohoslu�ba � Jom kipur

Rezervace je mo�ná na kehila@bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558.



JURAJ MRAVEC (nar. 1977 v Praze) vy-
studoval ekonomii na FSV Karlovy uni-
verzity a obor zvuková tvorba na FAMU.
Podílel se na zvukové stránce tuzem-
ských filmù Tobruk, Lidice, Kuky se vra-
cí, Micimutr, Pouta, Alois Nebel ad. Od
roku 2011 pùsobí ve Velké Británii, v lon-
dýnském Boom Studios (BS), v nìm�
pracoval na øadì velkofilmù: Kód Enig-
my, Londýn v plamenech, Ten tøetí a se-
riálù. Za tøetí sérii o historii britské krá-
lovské rodiny Koruna (The Crown) byl
letos ji� podruhé v rámci zvukaøského
týmu BS nominován na cenu Americké
filmové akademie Emmy (poprvé roku
2014) a na cenu Britské filmové a televiz-
ní akademie BAFTA. Tuto cenu za pøed-
chozí èást Koruny získal roku 2018, je té�
dr�itelem Èeského lva za snímek Kuky se
vrací. 

Juraji, co vás pøivedlo ke studiu zvuku?
Hrál jste na nástroj, sledoval jste filmy
z pohledu jejich zvukové stránky?
Kdysi jsem hrál na rùzné nástroje, sice ni-
jak skvìle, ale nìjaké základní hudební
vzdìlání mám. Po gymnáziu jsem zaèal
studovat ekonomii, ale moc mì to nebavi-
lo. A tak jsem hledal, èemu bych se chtìl
v �ivotì opravdu vìnovat. Uvìdomil jsem
si, �e èasto chodím do kina a �e mì vlast-
nì hodnì zajímají filmy. A v jednom fil-
mu, jmenoval se Lisabonský pøíbìh od re-
�iséra Wima Wenderse, jsem objevil, �e
existuje práce zvukaøe. Film vypráví
o zvukaøi, tedy pøesnìji ruchaøi, který pøi-
jede do Lisabonu, a mì to zaujalo. Pokud
èlovìk není z filmaøské rodiny, tuhle pro-
fesi nemusí znát. Zjistil jsem, �e na
FAMU existuje obor zvuková tvorba, na
který jsem se pøihlásil. Napoprvé mì ne-
vzali, a� napodruhé.

Vy sice nejste z filmaøské rodiny, ale
va�e matka Eva Lorencová pracovala
jako loutkohereèka, babièka Anna na-
hrávala vzpomínky pøe�iv�ích, obì se
zvukem nìjak pracovaly. Sledoval jste,
co dìlají?
V loutkovém divadélku Øí�e loutek, kde
máma doposud úèinkuje, jsme jako dìti
trávili hodnì èasu, a co se týèe zvuku, do-
dnes si pamatuji nìkteré divadelní zvuko-
vé efekty � nejvíc jsme milovali obrovský
kus plechu povì�ený na provaze, kterým
se tøáslo, aby se vyvolal dojem bouøky.

Vzpomínky pøe�iv�ích, které nahrávala
babièka, jsem obèas poslouchal, byly to
neuvìøitelnì silné pøíbìhy, které vám ne-
daly spát. �e i v tìchto oblastech hraje
zvuk nìjakou roli, jsem si samozøejmì
jako dítì neuvìdomoval, v�imnul jsem si
toho a� pozdìji.

Jak zpìtnì studium na FAMU hodnotíte?
Myslím, �e mi dala �kola dobrý základ.
Kdy� jsem tam chodil, tak mi úplnì do-
konalá nepøipadala, ale zpìtnì ji oceòuji.

Hlavnì to, �e jsem dostal pøíle�itost zku-
sit si øemeslo v praxi, pracovat s re�iséry,
�e vyuèující byli lidé, kteøí sami filmy dì-
lali. Teorie byla samozøejmì ú�asná, dìji-
ny filmu a tak, ale to si vlastnì mù�e èlo-
vìk naèíst sám. Ka�dý rok jsme museli
sami se studenty z jiných oborù natoèit
pár filmù, bylo to takové hození do vody
� tvrdé, ale vlastnì senzaèní.

Kdybyste mìl úplnému laikovi pøiblí�it
svou práci, co byste øekl?
Zvukaøina má nìkolik fází. První je sa-
mozøejmì natáèení, kdy se zvukaø a jeho
asistenti sna�í pøímo na place natoèit to,
co øíkají herci. Asistenti dr�í mikrofony,
takové ty dlouhé tyèe s chlupy proti vìtru,
zvukaø sám sedí u své aparatury. 

Nahrávají se i zkou�ky a v�echny opa-
kované scény. Zvukaø se nesmí dostat do
zábìru, ale pøitom musí zachytit v�e, co
øíkají herci, co nejlépe. Nesmí stínit ka-
meramanovi, pøitom je v�echno v pohy-
bu, kamera, herci�

To nezní moc jednodu�e.
Vùbec ne. Navíc tam máte rùzné zvuky
kolem, které dotváøejí scénu: mìstský
ruch, auta, rekvizity. Èasto to dìláme tak,

�e poprosíme produkci, aby nám to po-
tøebné po natáèení pùjèila, a pak zvuky
okolí dotoèíme zvlá�t�. Tøeba historická
auta. Men�í zvukový �táb jde a sbírá zvu-
ky, které jsme urèili jako dùle�ité, a èasto
se mu to povede lépe ne� hlavnímu zvu-
kaøi, který se musí soustøedit hlavnì na
herce. 

Druhá fáze spoèívá v èem?
Kdy� skonèí natáèení, zavøe se re�isér
a støihaè na nìkolik týdnù èi mìsícù ve
støi�nì. Zvukaøi èekají na to, a� dostanou
sestøíhaný nebo nahrubo sestøíhaný film,
a zaèneme pracovat na nìèem, èemu se
øíká zvuková postprodukce, tedy �e se do-

dìlává zvuk, a právì to je
moje práce. Zaèínáme
u dialogù: zaèneme je
skládat, èistit, zji�t�ujeme,
co z natoèeného materiá-
lu opravdu funguje, nebo
naopak ne, kdy� hlas her-
cù pøehlu�ují tøeba tram-
vaje, které jezdily kolem.
Mù�ete mít vìty nebo ce-
lou scénu, kdy zvuk nelze
pou�ít. Tak�e zvuky èistí-
me, nastøíháme, sestavu-
jeme jako kolá� v nìjaký
celek. Co se nepodaøí dát

dohromady, musí herci pøemluvit ve stu-
diu. Tomu se øíká postsynchrony. Natoèí
se vìty, které chybìly, nebo se dotáèejí
nové, tøeba pro lep�í vysvìtlení dìje.
A pak se musí vyrobit a sestøíhat zvukové
efekty a zvukové atmosféry.

To obná�í co?
To znamená, �e v�echny zvuky, které sly-
�íte ve filmu mimo to, co øíkají herci, tedy
prùjezdy aut, vlakù, zvuky pohybù, pøed-
mìtù, polo�ení pøíborù, sklenièek, kroky,
zvuky nábytku, zbraní atd., se musejí vy-
robit. Mù�e se pou�ít to, co se natoèilo na
místì, ale vìt�inou se to hodnì zlep�uje.

Pracujeme s velkými zvukovými ban-
kami, a co v bance není, to se nahraje.
Tøeba kdy� jsme dìlali film Kód Enigmy,
natoèený podle skuteènosti. Zásadní roli
tam hraje stroj k prolomení nacistické �if-
ry, první poèítaè, který sestavil Alan Tu-
ring ve vojenském støedisku v mìsteèku
Bletchley u Londýna. Ten stroj vydával
zvuk, který v �ádném archivu neexisto-
val, a tak jsme jeli do Bletchley, kde mají
pùvodní stroj (nebo to je model, teï ne-
vím), a nahráli jsme ho. Nebo si sami lo-
víme zvuky, které v archivech nejsou,
nebo jich je málo. 
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ZVUK MÁ POMÁHAT PØÍBÌHU
Rozhovor s Jurajem Mravcem, zvukaøem nominovaným na Emmy

Foto �tìpán Tùma, 2020.



Lovili jste nìco pro seriál The Crown?
V tomhle seriálu je v�echno dovedeno
k dokonalosti, vèetnì zvuku, byt� ten si
tøeba ani neuvìdomujete, proto�e to je
hodnì dialogový film. Jsou tam ale ex-
kurze do druhé svìtové války, co� vy�a-
dovalo hodnì archivních zvukù. Já osob-
nì strávil spoustu èasu nahráváním zvukù
rùzného nádobí, sklenièek, talíøù, mís,
pøíborù, v�echno to byly honosné, støíbr-
né kusy, které musely dohromady pìknì
hrát. To si divák asi neuvìdomí, ale pod-
prahovì to funguje právì k tomu paláco-
vému historickému luxusnímu prostøedí.

Musíte nahrávat autentické pøedmìty?
Není to pravidlo, ale vìt�inou platí, �e to,
co si udìláte sám, vám pomù�e. Mù�ete
sice pou�ívat archivní zvuky, ale je lep�í
pøidat si nìco svého. V tomhle filmu je
ka�dý zvuk nìjak vybraný, nìjak nastyli-
zovaný: kdy� královna otevøe krabièku
s máslem, tak to cinkne � a to cinknutí je
pøidané. To, co je nablýskané vizuálnì, je
nablýskané i ve zvuku. Ka�dý film má
svoje zvlá�tní zvuky. Va�ím cílem je najít,
èím je film zvukovì zvlá�tní, tu jeho spe-
cialitu, a tu si vytvoøit nebo ulovit sám. 

Jak pracujete s filmovou hudbou?
Hudbu dostáváme od skladatele a zaène
se s ní pracovat u� ve støi�nì. Hudba
ovlivòuje, jak ve filmu vnímáte èas � sko-
ro v�dycky to funguje tak, �e hudbou se
film zrychlí. Proto støihaèi nìkdy støíhají
film s ohledem na hudbu. U seriálu, jako
je The Crown, kdy se jedná o dal�í pokra-
èování, se pou�ije nejprve hudba z minu-
lých epizod, která u� má rukopis sklada-
tele. Tím se urèí místa, kde hudba zaèíná,
kde konèí, kde se rozjí�dí, kde graduje,
tohle v�echno se definuje ve støi�nì. Pak
to dostaneme my a hudební skladatel a na
základì této �osnovy� zaène hudbu kom-
ponovat. V pøípadì The Crown nebo jaké-
hokoli jiného seriálu pracuje s motivy
z minulých let. Hudba obsahuje témata,
která diváci u� znají. Hudbu tedy dosta-
neme nahranou na obraz, ale to nezname-
ná, �e ji je�tì nìjak nezmìníme�

Jak ji mìníte?
Tím se dostávám k poslední fázi, co� je
mix. Pøi nìm se v�echny zvukové slo�ky
filmu, tedy dialogy, zvukové efekty, zvu-
kové atmosféry a hudba dají dohromady
a øe�í se, co kdy a kde bude, jak nahlas,
jestli nebude chvíli jenom hudba, a v�ech-
ny ostatní zvuky se vyhodí, a tak dále, je
toho spoustu k øe�ení. Tímhle v�ím dotvá-

øíte film emocionálnì, jak ho divák nako-
nec vnímá.

Co je cílem dobrého zvukaøe?
Já mám rád zvuk, který pomù�e filmu,
pøíbìhu. To je jedna z vìcí, které jsem se
musel nauèit. �e zvuky nedìlám sám pro
sebe, ale pro to, aby pomohly odvyprávìt
pøíbìh. Kdy� pøíbìh zvukové efekty ne-
potøebuje, tak tam nebudou.

Do jaké míry hraje roli zvukaøova in-
tuice a talent? Dá se v�echno nauèit?
Nevím. Urèitì musíte mít cit, nevím, jest-
li pøesnì pro zvuky, ale urèitì pro pøíbìh
a postavy. Já o filmech hodnì pøemý�lím,
v�echno si chci rozebrat a analyzovat. Ale
znám zvukaøe, kteøí postupují jen intuitiv-
nì, neumìjí svoje postupy vysvìtlit, ale
jejich zvuky jsou skvìlé. 

Vrat�me se k filmu Kuky se vrací. Jak na
jeho výrobu vzpomínáte?
To byla krásná spolupráce a krásný film.
Re�isér Jan Svìrák ho nazval èeským In-
diana Jonesem, co� mi pøipadá výsti�né.
Práce na nìm byla hodnì nároèná, byla to
kombinace loutkového, animovaného
a hraného filmu, nìco takového se u nás
nikdy nedìlalo, bylo to nové prostøedí,
a nejprve jsem vùbec nevìdìl, jak ke zvu-
ku pøistupovat. Loutkohry u nás mají
dlouhou tradici a loutky mají specifický
zvuk, ale zjistili jsme, �e Kuky je spí� akè-
ní film. Ty rekvizity, tøeba auta, jsou
malé, ale kamera je snímá tak, �e vypada-
jí jako normální a� obøí velikosti. 

Nakonec jsme dospìli k názoru, �e to
budou zvuky ze skuteèného �ivota, mo-
hutné a masivní. Ale na druhou stranu
tam ty loutky byly, co� nám dávalo svo-
bodu k tomu, abychom zvuk mohli mo-
delovat, tøeba i pøehnat. Jedno auto tak
znìlo, jako by mìlo raketový pohon, pro
jiné nám nahrál zvuky vytváøené pusou
beat boxer, jeden náklaïák znìl jako nor-
mální nákladní auto. Dìlali jsme to ve
velkém týmu a pomìrnì dlouho, ne� si
v�echno sedlo.

Je slo�itìj�í dìlat zvuk k filmùm z reál-
ného prostøedí, nebo k animovaným èi
sci-fi filmùm?
To jsou úplnì rozdílné vìci, co� je na té
práci taky zajímavé � �e ka�dý film je úpl-
nì jiný a poka�dé se dostanete do úplnì od-
li�ného svìta. U animovaných nebo sci-fi
máte vìt�í svobodu, nenapodobujete reali-
tu, ale vymý�líte ji zvukovì, stejnì jako ji
vybudovali pomocí dekorací a kostýmù.

Va�e práce zní hodnì zajímavì i zábav-
nì.
Je to zábavné, ale má i fáze, které jsou
dost nudné. Tìch zvukù je spousta, s jed-
ním filmem trávíte øadu týdnù, v�echny
zvuky musíte øemeslnì opracovat nebo
vytvoøit a bývá to únavné.

Vyhledáváte podvìdomì zajímavé zvu-
ky v okolí?
Asi jo. At�chci nebo ne, poslouchám po-
øád. Nedávno v noci jsem nemohl usnout
a k ránu jsem sly�el nádhernou hádku
opilcù pøed domem. Tak jsem si ji nahrál.
To jsou zvuky k nezaplacení � má to at-
mosféru, dozvuk ulice, ti opilci na sebe
øvali� Nenosím sluchátka, neposlou-
chám na ulici hudbu, poslouchám okolí.
Nosím u sebe jako v�ichni zvukaøi malý
rekordér a nahrávám si zvuky, které náho-
dou potkávám.

�ijete støídavì v Praze a v Londýnì,
jak se li�í � samozøejmì kromì jazyka
� zvukovì?
Londýn je hlasitìj�í, kolem mìsta je asi
�est leti�t�, tak�e je tam ve vzduchu neustá-
le tak patnáct letadel, jezdí tam hluèné vla-
ky a celkovì je zvukovì surový a brutální.
Praha je proti nìmu jemná, uèesaná, a pro
mì ji definuje cinknutí zvonku tramvaje�
Teï se skvìle nahrává, proto�e nelétají le-
tadla. Kdy� zaèal nouzový stav, celé mìsto
ztichlo, letadla i auta, a já jsem z bytu
z balkonu poprvé sly�el nìkteré zvuky �
vlaky, které normálnì nejsou kvùli �umu
sly�et, samozøejmì pøíroda. Pro zvukaøe to
bylo senzaèní!

Od roku 2011 pracujete v Londýnì.
Jak jste tam zaèínal?
Zaèátky byly dobrodru�né. Poprvé jsem
tam byl roku 2005 na zvukaøském sym-
poziu a Londýn mi uèaroval. Poprvé jsem
tam vidìl rozsah tamního filmového prù-
myslu, to mì fascinovalo, pak jsem se
tam vracel a �dolézal� jsem do studií. Vo-
lal jsem jim, posílal e-maily, vìt�inou sa-
mozøejmì neúspì�nì. 

Obèas byl ale nìkdo ochotný se se
mnou sejít, v Boom Studiu mi dovolili,
abych se tam pøi�el podívat, sednout si na
pùl dne do studia. Pak jsem se jich zeptal,
jestli by pro mì nemìli práci runnera.

Tedy poslíèka?
Pøesnì tak. Ve filmových studiích mají
uèednický systém, který funguje dlouho-
dobì, a sice �e zaènete jako poslíèek. 

(pokraèování na str. 11)
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V srpnovém èísle jsme se na nìkolika
místech vìnovali, zejména v souvis-
losti s otevøením obnovené synagogy
v Polici, venkovským �idovským ob-
cím v èeských zemích a jejich synago-
gám. Jak bylo konstatováno, jedná se
z rozhodující èásti
o �verschwundene
Welt�, o svìt, který
jen o nìkolik deseti-
letí pøe�il zrovnoprá-
vìní �idù s ostatním
obyvatelstvem. A pøeci
tu a tam je�tì najdeme
jeho pozùstatky: uliè-
ku kdysi �idovských
domkù, synagogu k ne-
poznání pøestavìnou
a upravenou pro jiný
úèel a ov�em høbito-
vy a høbitùvky, ukry-
té v lese nebo v po-
lích. V tomto pøípadì
�idy z jejich domovù
nikdo nevyhnal, odcházeli bìhem dru-
hé poloviny 19. století dobrovolnì za
lep�ím materiálním i spoleèenským
uplatnìním. Toho se jim, zejména v té
oblasti materiální, v mnoha pøípadech

i dostalo, ale také se po pouhých de-
vadesáti letech ukázalo, na jak køeh-
kých základech dùvìra v evropskou
civilizaci a sen o skuteèné rovnopráv-
nosti spoèívaly.

Nicménì to, co tøi generace potomkù
venkovských �idù dokázaly, je pozoru-
hodné a stále je�tì poznamenává a ovliv-
òuje na�i souèasnost. Psát v této souvis-

losti o Franzi Kafkovi a jeho díle není
nic originálního � ka�dý ho zná, i kdy�
ne ka�dý jeho knihy skuteènì ète. Ani
my se na tomto místì nebudeme zabývat
dílem velkého pra�ského autora, ale
podnikneme malý výlet do zmizelého

svìta jeho pøedkù. Podíváme se nakrát-
ko do Oseku, do vsi, kde �ili a jsou po-
chováni pradìd, dìdeèek a babièka Fran-
ze Kafky a kde se, spolu s dal�ími strýci
a tetami, narodil a nejménì dvacet let �il
i jeho otec, Hermann Kafka.

V �IDOVSKÉ ULIÈCE
Osek, døíve Wosek a pak nìjaký èas
i Vosek, se nachází nìjakých 10 km na
sever od Strakonic, nedaleko o nìco
vìt�ího mìstyse Radomy�le. První
zmínka o nìm je z roku 1392 a jeho
osudy se pøíli� neli�í od okolních jiho-
èeských historických míst: stála tu
tvrz, støídali se majitelé, po Bílé hoøe
do�lo ke konfiskaci, po které Osek víc
ne� 100 let vlastnili La�an�tí z Buko-
vé, kteøí bojovali na správné stranì
a dotáhli to a� na øí�ská hrabata. A po
nich dal�í. Ov�em teprve kdy� v roce
1825 panství koupili man�elé Franti-
�ek a Josefa Daubkovi, do�lo za jejich
syna JUDr. Eduarda rytíøe Daubka
k rozsáhlé pøestavbì tvrze na zámek,
kterému dal dne�ní podobu rytíøùv
syn, rovnì� rytíø a také Eduard.

�idé se na oseckém panství usazují
nìkdy okolo roku 1700. Uvádí se, �e

koncem 18. století bydlelo v èásti vsi,
nazývané Malý Osek, nìkolik �idov-
ských rodin. Jejich poèet se postupnì
zvy�oval a� na 20 v roce 1837. Napro-
ti zámku u rybníka, který oddìloval
Malý Osek od vlastní vesnice, stávala
synagoga. Postavená byla nìkdy oko-
lo roku 1811 a slou�ila zhruba stovce
�idù, kteøí tu v první polovinì 19. sto-
letí byli usazeni. Mezi nimi se v knize
familiantù objevuje i první známý spi-

sovatelùv pøedek, pra-
dìd Josef Kafka. Jeho
druhorozený syn Ja-
kob, øezník a pravdì-
podobnì i �ochet, pro-
slulý jako velký silák,
byl Franzovým dìdeè-
kem. Dùm èíslo 30,
kde se narodil a vyrù-
stal, mù�eme je�tì
v �idovské ulièce,
která se víceménì
dochovala v pùvodní
podobì, najít. Stejnì
tak dosud stojí ve
stejné ulièce skoro
naproti dùm èíslo 35,
kde �ila rodina Pla-

towských. Jejich dceru Franzisku si
Jakob oficiálnì vzít nemohl, proto�e
jako druhorozený se podle familiant-
ského zákona �enit nesmìl. Ale tak
jako mnozí jiní �il s utajeným po�e-
hnáním rabína se svou Franziskou
a narodilo se jim nìkolik dìtí. Ty byly
úøednì pova�ovány za neman�elské
a jmenovaly se po matce. 

Kdy� byl pak na jaøe roku 1849 fa-
miliantský zákon zru�en, �enili a vdá-
vali se hromadnì mladí i staøí. Také
Jakob a Franziska se vzali a jejich dìti
byly prohlá�eny za legitimní. Dal�í
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VENKOVANÉ Z OSEKU
Vesnice, kde �ili pradìd, dìd a otec Franze Kafky

Osecký zámek, novobaroknì pøestavìný v první polovinì 19. století. Foto jd.

�idovská ulièka dnes. Foto jd.

Dùm, ve kterém se narodil Hermann Kafka. Foto jd.
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ètyøi dìti u� se narodily jako man�el-
ské � mezi nimi v roce 1852 i Her-
mann, otec Franze Kafky.

OJEDINÌLÝ NÁVRAT
Kdo èetl Kafkùv Dopis otci a mìl
v ruce jeho Deníky, ví, �e na své dìt-
ství a dospívání na vsi Hermann Kaf-
ka nahlí�el jako na období strádání,
nedostatku a døiny. Èasto o tom dìtem
vykládal. Ka�dopádnì mu Osek k srd-
ci nijak nepøirostl. Poté, co absolvoval
v letech 1872 a� 1875 tøíletou vojen-
skou slu�bu a stal se �hotovým mu-

�em�, zamíøil do Prahy, kde se o�enil,
zalo�il vlastní obchod a usilovnou pílí
a hou�evnatostí se postupnì dopraco-
val slu�ného jmìní i postavení. Se
svým jediným synem, kterého o sedm
let pøe�il, si v ledasèem nerozumìl.
Ale podporoval ho po celý �ivot, a jak
naznaèuje korespondence z posled-
ních let Franzova �ivota, nebyl to

vztah tak problematicky negativní, jak
by se z Dopisu otci mohlo zdát. Ostat-
nì Franz ho otci nikdy nepøedal.

Pokud je známo, Hermann Kafka se
do Oseka èasto nevracel. Spolehlivì
lze dolo�it jen jeho úèast na pohøbech
rodièù. Matka zemøela roku 1886,
otec o dva roky pozdìji, roku 1888.
Tehdy byl Hermann Kafka v Oseku
pravdìpodobnì naposledy. Podle ne
zcela dolo�ených zpráv se dìdeèkova
pohøbu zúèastnil i tehdy �estiletý
Franz. Ani v jeho pøípadì není známo,
�e by se byl je�tì nìkdy do rodné vsi
svého otce podíval.

JAKO KMENY STROMÙ
Jakob i jeho �ena jsou ulo�eni na
oseckém �idovském høbitovì, Jakob
dokonce jako jeden z posledních po-
chovaných místních �idù. Krátce po
jeho smrti byla zru�ena zdej�í nábo-
�enská obec, synagoga zaèala slou�it
jako skladi�tì ledu a potom jako sto-
dola a sklad. Venkov�tí �idé, mezi
nimi i v�ech �est Jakobových dìtí,
ode�li do mìst a do svìta. 

Ledacos prochází èlovìku hlavou
cestou okolo zámku k lesu a ke høbi-
tùvku, který se v nìm skrývá. Za zá-
vorou, oddìlující polní cestu od les-
ní, je klid a stín. Kamenná zeï
malého høbitova obklopuje náhrobní
kameny a mohutný strom, který
uprostøed nich u� jistì víc ne� století
vyrùstá, pøevy�uje okolní les. Uply-
nulo u� také víc ne� století od chvíle,

kdy Franz Kafka napsal a vydal jako
souèást cyklu krátkých próz Rozjímá-
ní text, který nazval Stromy. Jako

vìt�ina autorových textù není jedno-
znaèný a umo�òuje celou øadu výkla-
dù a uchopení. Tady, na oseckém
høbitovì, ho lze chápat i jako modlit-
bu za ty, kteøí tu zùstali, proná�enou
tìmi, kdo ode�li. A nebo tady pro-
mlouvají ti, kteøí zùstali, k tìm, kdo
ode�li?

�Nebot� jsme jako kmeny stromù
ve snìhu. Napohled tu hladce spoèí-
vají a øekl bys, �e staèí malý náraz,
abys je odsunul. Nikoli, nejde to,

jsou toti� pevnì spojeny s pùdou.
Ale pohleï, dokonce i to je jen
zdánlivé.�                      JIØÍ DANÍÈEK

�idovský høbitov v Oseku u Strakonic. Foto Jakub Daníèek.

Strom na oseckém høbitovì. Foto jd.

Náhrobek Jakoba Kafky. Foto Daniel Polakoviè.
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V lednu se v londýnském Wyndham´s
Theatre v re�ii Patricka Marbera konala
premiéra nové hry zøejmì nejvýznamnìj-
�ího souèasného britského dramatika
a scenáristy Toma Stopparda. Jmenuje se
Leopoldstadt. Jak název napovídá, ode-
hrává se ve Vídni a dramatik v ní s autor-
skou licencí zachycuje i svùj skuteèný
osud. Kvùli pandemii se v Londýnì hra
doèasnì neuvádí a èeká se na uvolnìní
hygienických opatøení. Èeská premiéra
má být v èervnu 2021 v Národním diva-
dle v Brnì v re�ii Radovana
Lipuse, na pøekladu pracuje
Pavel Dominik. 

Kritiky nové Stoppardovo
drama oceòují, mluví se
o �velké� høe � jak technicky
(na jevi�ti se díky �stárnutí�
postav objeví na ètyøicet her-
cù, mezi nimi i Stoppardùv
syn Ed), tak tématem a umì-
leckým zpracováním. V pro-
storu jednoho bytu v Leo-
poldstadtu se v pøíbìhu ètyø
generací rodiny Merzových
odehraje osud evropských
�idù od konce 19. století, kdy
ve Vídni ordinoval dr. Freud,
Th. Herzl vydal �idovský stát, Gustav
Klimt maloval své slavné portréty a sta-
rosta Lueger brojil proti �idùm a Èe-
chùm, pøes rozpad monarchie, první svì-
tovou válku, dvacátá léta po nástup
nacismu, po holokaust a léta padesátá. 

Zatímco prarodièe pocházeli z haliè-
ských �tetlù, rodièe u� studovali na uni-
verzitách, vìnovali se vìdám nebo za-
kládali podniky, které mìli pøevzít jejich
dìti a vnuci. Zatímco prarodièe dodr�o-
vali �idovské tradice, rodièe je opou�tì-
li, ale je�tì vìdìli, co opou�tìjí, a pøáli
si, aby v nìjaké podobì �idy zùstaly
i jejich dìti, a to i v pøípadì, kdy� se oni
sami nechali pokøtít a vzali si ne�idov-
ské partnerky (partnery). Pro vnuky (po-
kud zázrakem unikli holokaustu) u� je
�idovství trauma nebo �jinakost�, jí� se
není tøeba zabývat, ale pøesto je nìjak
poznamenává. 

NEJOSOBNÌJ�Í HRA
Tom Stoppard pøiznává, �e se jedná
o jeho nejosobnìj�í hru a �e ji ze v�ech

svých dramat nejvíc citovì pro�ívá. Na-
rodil se jako Tomá� Straussler v roce
1937 ve Zlínì do �idovské rodiny Mart-
hy Beckové a Eugena Strausslera, léka-
øe v nemocnici pøi Bat�ových obuvnic-
kých závodech. Jan Antonín Bat�a vyslal
øadu svých �idovských zamìstnancù do
bezpeèí v zahranièí, kde mìl poboèky.
Strausslerovi díky tomu emigrovali
15. bøezna 1939 do Singapuru. Pøed ja-
ponskou invazí v únoru 1942 poslal otec
man�elku a syny (Tomá�e a jeho bratra

Petra) vèas do Austrálie, sám narukoval
jako britský dobrovolník a zahynul pøi
bombardování. Jeho rodina se pak do-
stala do Indie, kde zaèaly dìti chodit do
anglické �koly. Po válce se matka znovu
provdala za armádního dùstojníka Ken-
netha Stopparda a roku 1946 se v�ichni
odstìhovali do Anglie. Tom absolvoval
støedo�kolská studia, na univerzitu ne-
chtìl, a místo toho zaèal v sedmnácti
pracovat jako novináø v Bristolu. 

Postupnì v�ak zjistil, �e není vhodný
typ na reportéra: mìl pocit, �e lidi obtì-
�uje, nedokázal dìlat rozhovory � radìji
si na otázky odpovídal sám, nebo sedìl
v závodní jídelnì a podle útr�kù rozho-
vorù psal èlánky. Pozdìji mu dal�í bri-
stolské noviny nabídly místo, v nìm�
mìl psát i divadelní kritiky. Divadelní
prostøedí bristolského repertoárového
divadla Old Vic mu uèarovalo a nalezl
v nìm mnoho pøátel. Od roku 1953 psal
hry pro rozhlas, roku 1960 napsal první
divadelní hru a od roku 1963 pracoval
v Londýnì pro kulturní èasopis Scene.

Prosadil se v pùli �edesátých let shake-
spearovskou parafrází s názvem Ro-
senkrantz a Guildenstern jsou mrtvi,
v ní� uèinil z epizodních rolí v Hamleto-
vi hlavní postavy, typy beckettovských
individuí bez vùle a smyslu �ivota. 

Je autorem asi ètyøiceti dramat, dvaceti
filmových scénáøù (mj. Indiana Jones
a poslední køí�ová výprava èi Zamilova-
ný Shakespeare), jednoho románu a nì-
kolika rozhlasových her. Za svou práci
dostal øadu cen (vèetnì Øádu britského
impéria, Øádu za zásluhy a rytíøského ti-
tulu, divadelní ceny Tony èi filmového
Oscara za scénáø), èestných doktorátù
a také cen za obèanskou anga�ovanost na
obranu demokracie. Do Èech se vrátil
roku 1977 jako èlen Amnesty Internatio-

nal, kdy se setkal s Václavem
Havlem a podpoøil disident-
ské hnutí, sledoval i situaci
disidentù v Sovìtském sva-
zu. Havlovy hru pøelo�il
(spolu s dramaty S³awomira
Mro¿ka) do angliètiny. Pod
zá�titou Nadace Charty 77
byla v roce 1983 ve Stock-
holmu poprvé udìlena Cena
Toma Stopparda za esejistic-
ké dílo urèená autorùm èes-
kého pùvodu, roku 2011 pøe-
vzal cenu za �íøení dobrého
jména Èeské republiky Gra-
tias agit. V souèasném kontex-
tu dìní v Bìlorusku zmiòme,

�e Stoppard spolu s dal�ími intelektuály
protestoval proti re�imu Aleksandra Lu-
ka�enka ji� v bøeznu 2011. 

ANGLOSAS, ALE EXOTICKÝ
Jaký je jeho divadelní styl? Stoppard je in-
telektuální autor, jen� èerpá inspiraci ze
svìtové literatury a historie, a prostøednic-
tvím vtipu a komedie se zabývá zásadními
tématy moderní doby. Vr�í paradoxy, slov-
ní høíèky, gagy a pí�e o svobodì individu-
ální i spoleèenské, o jejím potlaèování. 

Ve høe Leopoldstadt se vìnuje antise-
mitismu (i pováleènému), otázce identi-
ty, historické a rodinné pamìti, asimila-
ci, sionismu, ale i v ní je prostor pro vtip
a ironii (postarají se o nì �idovsko-køes-
t�anské man�elské propletence, vánoèní
stromek s �idovskou hvìzdou èi obøíz-
kové peripetie). K nejpalèivìj�ím výstu-
pùm patøí ten, kdy rakouský dùstojník
odmítne souboj s Hermannem, pokøtì-
ným �idovským obchodníkem, jemu�
svedl �enu. �V mém regimentu jsou
souboje s �idy zakázány. [�] Jeliko� je

LEOPOLDSTADT
JAKO DIVADLO PAMÌTI
O nové høe britského dramatika Toma Stopparda

Tom Stoppard se synem Edem pøi londýnské premiéøe. Foto archiv.
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�id zbavený cti ji� dnem svého naroze-
ní, není mo�né ho urazit. Za utrpìnou
urá�ku proto satisfakci �ádat nemù�e.�

�Není to hra o mnì, ale nedokázal bych
ji napsat, kdybych nepro�il �ivot, jím� mì
osud obdaøil,� øekl tøiaosmdesátiletý autor.
V rozhovoru rozhlasové stanice BBC vy-
právìl o svém �idovství: Matka mu o tom,
�e pochází z �idovské rodiny, øekla, a�
kdy� byl ètyøicátník, ov�em bez jakýchko-
li podrobností. Sama o pøedváleèné dobì,
ani o válce, ani o svých pøíbuzných synùm
nic nesdìlila. �Potì�ilo mì tehdy, �e mám
�idovskou krev, pøipadalo mi to zajíma-
vìj�í, exotiètìj�í ne� být jen Anglosas,�
vzpomíná Stoppard. �Vysvìtlilo to mùj
zájem o �idovskou kulturu, o Izrael� ale
jinak jsem se necítil nijak odli�nì od sta-
vu, kdy jsem to nevìdìl.� Teprve kdy� na
poèátku devadesátých let Tom Stoppard
pøijel do Zlína, seznámil se s rodinnou his-
torií a uvìdomil si, �e v�ichni ètyøi jeho
prarodièe byli �idé a �e vìt�ina jeho pøí-
buzných za holokaustu zahynula. Naplno
si také uvìdomil, èemu unikl: �Nikdo, kdo
ztratil rodinu za holokaustu, se nevyhne
my�lenkám, jak by sám skonèil.�

Na otázku, zda svou hrou chtìl reago-
vat na sílící antisemitismus v Anglii, od-
povìdìl dramatik: �Ne, kdy� jsem ji
psal, tedy od roku 2015, nebylo to aktu-
ální téma. Ale kdy� u� jsem ji napsal,
zdá se mi, �e nìkteré dialogy jako by
vypadly ze souèasné konverzace.�

LEO
Na jevi�tì vyslal i sám sebe v roli ètyøia-
dvacetiletého Lea, mladíka, který se za-
chránil tím, �e si jeho ovdovìlá matka
vzala britského novináøe. Ten se v roce
1955 poprvé ve Vídni od pøíbuzných do-
zvídá, odkud pochází. A svou britskou
blazeovaností dopálí vzdálenou sestøenici,
která pro�la peklem koncentraèních tábo-
rù, tak, �e s ním nedoká�e zùstat v jedné
místnosti. V debatì se ale zaène pomalu
rozpomínat, �e i on byl jako malý kluk
v rodinném bytì, �e byl pøi tom, kdy� se
jeho blízcí dozvìdìli, �e se musí vystìho-
vat a odejít do transportu. Uká�ou mu ma-
lou jizvu na ruce, která zùstala z onoho
veèera, poté, co se vydì�ený øíznul o roz-
bitý �álek. Ránu mu tehdy �ikovnì se�il
prastrýc, lékaø, jen� zahynul. 

Leovu jizvu pøes ve�kerou svou slávu
zøejmì cítí i Tom Stoppard, a proto se
rozhodl hru napsat. Nezbývá, ne� se tì-
�it na její èeskou podobu a doufat, �e pøi
té pøíle�itosti autor rodnou zemi znovu
nav�tíví.                        ALICE MARXOVÁ

(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Vaøíte kafe, èaj, chodíte pro obìdy, nosí-
te po Sohu, kde jsou soustøedìna post-
produkèní studia, harddisky, chodíte na
po�tu, nebo kam je tøeba. Pøicházíte prv-
ní do studia, odcházíte poslední, nemáte
za to moc penìz, ale kdy� jste mladý,
pøe�ijete. Je to pøíle�itost rozkoukat se,
seznámit se se studiem. Zároveò je to
va�e noha ve dveøích. Film funguje ve
vlnách a v�dycky se stane, �e je hroznì
moc práce, která se nedá zvládnout,
a pak mù�e zaskoèit právì runner. 

Tenhle systém je dobrý v tom, �e
v prùbìhu poslíèkování èlovìk zjistí,
jestli mu prostøedí vyhovuje, a lidé ze
studia mají mo�nost zjistit, zda tam ten
èlovìk mù�e fungovat. Nejen pracovnì,
ale i lidsky. Proto�e kdy� nedoká�e fun-
govat jako runner, nedoká�e fungovat
ani kolem zvukù.

Jak dlouho jste takhle pracoval?
Mìl jsem �tìstí, �e mìli hodnì práce,
a také jsem u� nìco umìl, tak�e u mì tahle
fáze trvala asi tøi mìsíce. Poslíèkem ale
mù�ete být i dva roky� Na místo runnera
pøicházejí lidé po vysoké �kole, ale nemu-
sí být nutnì filmová, tak�e se opravdu
s prostøedím seznamují, ale nikdo se toho
nebojí, proto�e vìdí, �e se v�echno nauèí,
jen to trvá déle.

Ovlivní va�i práci brexit?
Mì osobnì snad neovlivní, mám trvalý
pobyt, ale rozhodnì z toho u nás nikdo ra-
dost nemá, proto�e pøibude spousta admi-
nistrativy, zaøizování, zatímco jako èlen
Evropské unie vy�adovaly britské úøady
minimum byrokracie, byla to svoboda.
Navíc mì to mrzí, proto�e si myslím, �e
Británie patøí k Evropì, �e to byl fantastic-
ký prvek, ekonomicky silná zemì, která
bude chybìt. Osobnì je mi to hroznì líto.

Setkal jste se nìkdy s antisemitismem
èi protiizraelskými výpady?
Nesetkal.

Máte pocit, �e se tam mìní atmosféra
k hor�ímu? 
To ani ne, ale znám jen svou mìstskou li-
berální a navíc filmaøskou bublinu, která
byla proti brexitu. Ale kvùli pandemii teï
není práce � nemohlo se toèit, co� bylo
paradoxní, proto�e producenti chtìli a po-
tøebovali toèit, mìli peníze, mìli pøiprave-
né filmy, seriály, ale nemohli a nemohou.

Firmy jako Netflix, Amazon, Apple, Dis-
ney mìly ohromné tr�by, zvý�ilo se jim
pøedplatné, proto�e lidi sedìli doma
a koukali na filmy na poèítaèích a �vykou-
kali�, co bylo k dispozici. Filmový prù-
mysl se u� zaèíná probouzet, zaèíná se to-
èit, ne� dojde na postprodukci, ubìhnou
tøi mìsíce. Navíc je tam problém, �e
v�echny velké filmy musejí mít poji�tìní
pro pøípad, �e se nìjaký herec zraní nebo
onemocní. Za souèasné situace jim poji�-
tìní na pøípad nemoci nikdo nedá, a bez
poji�tìní nelze pracovat, u nìkterých pro-
jektù je na nìj navázané financování. Jed-
ná se o tom, �e tuhle èást pojistky bude su-
plovat britská vláda, u� snad vytvoøila
fond pro filmový a televizní prùmysl. Fil-
maøi si tak pojistku zaplatí u nìj.

Jak ovlivní pandemie samotné filmy?
Urèitì se na to bude myslet, nedovedu si
to pøesnì pøedstavit; asi ubudou napøí-
klad davové scény. Vliv to mít bude.

Proè ve srovnání s britskými èi ame-
rickými filmy pùsobí vìt�ina èeských
filmù nìjak topornì?
Myslím, �e dost èasto nemají dobrý scé-
náø. Na scénáø se v západním svìtì hod-
nì dbá, pí�e se dlouho, pøepisuje se, pra-
cují na nìm týmy lidí. Scénáø je základ,
a pøitom to je nejlevnìj�í fáze filmu ve
srovnání s natáèením. U nás jako by se
scénáøe psaly narychlo, aby se dostal
grant. V tom vidím hlavní problém.

Jaké filmy máte vy sám rád?
Mám rád velkofilmy, kvalitní komerèní
filmy, které pobaví, ale jsou zároveò
chytré, tøeba filmy Christophera Nolana
nebo snímky typu Králova øeè� Mám
rád bondovky.

Jste s týmem Boom Studios nominován
na cenu Emmy za tøetí sérii seriálu The
Crown. Z kolika anglickojazyèných filmù
a seriálù porota vybírá? I kdybyste cenu
nezískali, co� bychom vám velice pøáli, co
znamená u� samotná nominace?
Loni se vyrobilo asi pìt set seriálù, do u��í-
ho výbìru projde tak sedm z nich, konku-
rence je obrovská. Pro mì je samozøejmì
velká èest být souèástí takhle úspì�ného
týmu, a byt�podstatou filmové tvorby není
soutì�it s ostatními, tak si myslím, �e no-
minace na Emmy èlovìku otevírá dveøe
nìkam dál. Mám z toho obrovskou radost. 

ALICE MARXOVÁ

ZVUK MÁ POMÁHAT PØÍBÌHU
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Od svojho vzniku v roku 2012 �idovské
komunitné múzeum v Bratislave (v sy-
nagóge na Heydukovej ulici, nepopliest�
s �tátnym Múzeom �idovskej kultúry)
láka náv�tevníkov na stálu expozíciu,
ale aj na ka�doroèné sezónne tematické
výstavy. Napriek komplikáciám nebol
v tomto smere výnimkou ani pandemic-
ký rok 2020. Síce a� 16. júla, teda o dva
mesiace neskôr ako obyèajne, múzeum
prijalo prvých náv�tevníkov.

NIELEN PRVOPLÁNOVÉ 
�PRÍBEHY VECÍ�
Privítala ich rozsahom neve¾ká a v mno-
hých aspektoch netradièná výstava Po-
klady �idovského múzea v Pre�ove II.
V Úvode sprievodného katalógu riadite¾
múzea (a iniciátor tohto projektu) Ma-
ro� Borský objasnil zámer podujatia:
�V roku 2020 vystavujeme 30 predme-
tov z pre�ovskej zbierky, preva�ne z ar-
chívneho fondu. Roz�írená predstava
je, �e �idovské múzeá sú buï múzeami
holokaustu, alebo hlavne vystavujú ritu-
álne predmety zo synagógy alebo z do-
mácnosti. Výberom archívnych dokla-
dov chceme predstavit� �ir�ie aspekty
�idovského �ivota.� (s. 8) Ako vidno,
nezvolili si cestu ¾ah�ieho odporu. Pri èí-
taní týchto slov sa vynára obava, �e kvôli
nieko¾kým �neatraktív-
nym� exponátom, kto-
rých hodnotu ocenia na-
jmä znalci, mo�no rado-
ví náv�tevníci nebudú
ochotní merat� cestu na
prvé poschodie brati-
slavskej synagógy, kde
múzeum sídli. Keby sa
potenciálny záujemca
riadil týmto prvotným
dojmom, pri�iel by o za-
ujímavý a podnetný zá-
�itok. Vystavené expo-
náty toti� ponúkajú nielen prvoplánové
�príbehy vecí�, ale aj mno�stvo skrytej,
no nevyhnutnej odbornej práce, ktorá sa
pri vyh¾adávaní a re�taurovaní vybra-
ných predmetov odohrávala v �zákuli-
sí�, mimo zrakov nezasvätených. 

Bez poznania týchto detailov si èlo-
vek odnesie len neúplný dojem mozai-
ky, ktorú výstava vytvára. Pre poznanie
a pochopenie podstaty je preto dôle�itý
dvojjazyèný (v poradí u� deviaty a po-

ètom strán dosia¾ suverénne najväè�í)
katalóg. Èasto a� po preèítaní príspev-
kov a prezretí fotografií vystavených
predmetov si be�ný náv�tevník uvedo-
mí, aké poklady (a doklady o stratenej
minulosti �idovskej komunity) mu mú-
zeum pripravilo. 

KATALÓG
Rovnako ako v�dy v minulosti, aj tento
katalóg je obsahovo rozdelený na dve
zdanlivo samostatné èasti. Prvý, pod-
statne rozsiahlej�í blok, ktorý tvorí sied-
mich odborných �túdií, otvoril izraelský
bádate¾ Shalom Sabar. Vo svojom texte
priam detektívnym
spôsobom h¾adá od-
poveï na otázku,
preèo v roku 1807
vznikli v Zemune
(dnes �tvrt� Belehra-
du) poèas jednej
svadby dve obsahom
takmer rovnaké ke-
tuby, prièom jednu
verziu napísal sefardský, zatia¾ èo druhú
a�kenázsky sofer...

V nasledujúcej �túdii Zsuzsana Toro-
nyi podrobne analyzuje archívny fond
pre�ovského múzea. Prezentované po-
znatky o zaèiatkoch tejto in�titúcie a ¾u-

ïoch, ktorí ju vytvorili,
sú dôle�ité pre odborní-
kov, mnohé údaje v�ak
urèite zaujmú aj laic-
kých èitate¾ov. Medzi
najcennej�ie a divácky
najatraktívnej�ie expo-
náty nesporne patrí kres-
lo pre nevestu. Zhotovili
ho v Ko�iciach v sedem-
desiatych rokoch 19. sto-
roèia a dnes má teda tak-
mer jeden a pol storoèia.
Vysokému veku zodpo-

vedala aj miera opotrebovanosti: �Èalú-
nené kreslo so zlatenou kon�trukciou
bolo v zlom stave z poh¾adu drevenej aj
textilnej podstaty.� (s. 65) Predtým, ne�
ho mohli vystavit�, bolo preto nevyhnut-
né komplikované (a finanène nároèné)
re�taurovanie tohto predmetu. Zlo�itý
proces podrobne opísali jeho realizátor-
ky Sylvia Birku�ová a Jana Du�ková. 

Tri generácie rodiny Propperovcov sa
anga�ovali v pre�ovskej neologickej ko-

munite, ale významne ovplyvnili aj po-
litický, kultúrny a hospodársky �ivot �a-
ri�skej �upy a samozrejme aj mesta,
v ktorom �ili a pôsobili. Ich �ivot a akti-
vity podrobne zmapovala Veronika
Szeghy-Gayer. Mo�no preto, �e nasle-
dujúca problematika sa doteraz nachád-
zala mimo spektra mojich osobných
a odborných záujmov, mimoriadne ma
zaujala práca môjho kolegu Juraja Za-
jonca, v ktorej sa zameral na pozamenty
z pre�ovskej zbierky. Vïaka nemu som
si uvedomil, ko¾ko podstatných údajov
doká�u odborníci vyt�a�it� zo zdanlivo
nezaujímavých kusov textílií�

MINULOS ¡T AJ SÚÈASNOS ¡T
V súvislosti s dejinami a zbierkami pre�ov-
ského múzea nemo�no vynechat�osobnost�

Eugena Bárkányho.
V poslednom príspev-
ku úvodného bloku
katalógu Lucia Almá-
�iová rozoberá jeho
vzt�ah ku fotografii.
Téma autorke (a èita-
te¾om) ponúkla nielen
informácie a podnety
pre úvahy, ale aj mo�-

nost�prezentovat�mno�stvo cenných dobo-
vých fotografií.

�túdiami katalóg nekonèí. Druhá, síce
krat�ia, no nemenej dôle�itá èast�u� tra-
diène obsahuje fotografickú dokumen-
táciu a odbornú charakteristiku v�et-
kých vystavených exponátov. Majitelia
tejto reprezentatívnej publikácie majú
príle�itost�kedyko¾vek si o�ivit�spomi-
enky alebo overit�fakty o ka�dom vysta-
venom predmete. A vïaka nej aj ¾udia,
ktorí kvôli koronavírovej pandémiu ne-
prídu do �enskej galérie synagógy osob-
ne, majú príle�itost�aspoò sprostredko-
vane sa oboznámit�s touto zaujímavou
výstavou.

Ako som spomenul, komunitné mú-
zeum zatia¾ vydalo 9 sprievodných ka-
talógov. Ka�dý z nich je zaujímavý, ako
celok v�ak priná�ajú významný korpus
poznatkov o minulosti a súèasnom stave
�idovskej komunity na Slovensku. Som
presvedèený, �e napriek st�a�eným pod-
mienkam múzeum bude naïalej pokra-
èovat�vo svojich nároèných, ale ve¾mi
potrebných aktivitách�

PETER SALNER

Trvanie výstavy: 17. 7.�9. 10. 2020,
otvorené: piatok, nede¾a 10.00�16.00;
viac na www.synagogue.sk.

POKLADY �IDOVSKÉHO MÚZEA
O tematickej výstave pre�ovských fondov v Bratislave

Kreslo pre nevestu.

Múzeum v synagóge na Heydukovej ulici.
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Slovenská polícia zadr�ala v rámci akcie
��a�ovia� 11. augusta 2020 ôsmych slo-
venských a jedného èeského obèana. Ob-
vinení boli zo zloèinu �vytvorenia, precho-
vávania a roz�irovania extrémistických
materiálov� za prit�a�ujúcej okolnosti, �e
jednali ako organizovaná skupina. Obvine-
ným hrozia tresty tri a� osem rokov väze-
nia. Hovorkyòa slovenskej polície Denisa
Bárdyová spresnila, �e obvinení vyrábali
a produkovali hudobné nahrávky s neona-
cistickým a antisemitským obsahom. Po
vznesení obvinenia polícia väè�inu mu�ov
prepustila a troch na �iadost�prokurátora
ponechala vo väzbe a� do rozhodnutia
sudcu �pecializovaného trestného súdu.
Zadr�aní boli Rastislav Rogel, Karol Pruk-
ner a Tomá� Ferenc. 

Sudca �pecializovaného trestného súdu
v Banskej Bystrici v plnom rozsahu vy-
hovel po�iadavke prokurátora a kon�ta-
toval dôvodnost� �pokraèujúcej väzby�
(to je právny termín), prièom troch obvi-
nených ponechal na slobode a ulo�il im
obmedzenia, na ktoré dohliada probaèný
a mediaèný úradník. Obmedzenia sa
vzt�ahujú na vycestovanie do zahranièia,
styk medzi obvinenými, ïal�ie pôsobe-
nie na hudobnej scéne a prevádzkovanie
internetových stránok. 

K strohej policajnej správe tlaè prida-
la mnoho komentárov poukazujúcich na
to, �e obvinená skupina ¾udí je spojená
s kapelou Krátky proces, známou aj pod
viac ako provokatívnym názvom Juden
Mord. Kapelu charakterizuje výrazne
neonacistická orientácia, prezentovanie
nacistických symbolov, hákových krí-
�ov, vyobrazenie Hitlera, prezentovanie
nacistického pozdravu ako aj iná propa-
gácia neonacizmu. Najznámej�ím repre-
zentantom kapely je jeden zo zadr�a-
ných, 51roèný Rastislav Rogel, ktorý je
pova�ovaný za ikonu slovenskej neona-
cistickej scény. 

Rogel debutoval ako spevák roku 1991
v Bzenci. U� vtedy bola zaznamenaná na-
cistická a antisemitská orientácia kapely.
Ta v roku 1993 vydala prvý �túdiový al-
bum, ktorý nahrala vo verejnoprávnom
Slovenskom rozhlase . O �est�rokov ne-
skôr, u� pod spomenutým názvom Juden
Mord vydala album Arbeit Macht Frei.
K produkcii kapely patrili skladby ako
Apartheid, Znième Shalom alebo Re�
a rúbaj. Na obale ich CD nosièa je vyob-

razená brána koncentraèného tábora Os-
vienèim. V textoch Rogelových piesní je
vyjadrená tú�ba povra�dit�tých, ktorí pre-
�ili holokaust. Nechýbajú návody na
správne hajlovanie, ktoré sa pri speváko-
vých vystúpeniach neraz objavovalo.

Kapela po nieko¾kých rokoch èinnos-
ti prestala pou�ívat�názov Juden Mord
a vrátila sa k pôvodnému názvu Krátky
proces. Zmena názvu pravdepodobne
súvisela s politickým anga�ovaním sa
Rogela, ktorý bol v parlamentných vo¾-

bách roku 2016 poslaneckým kandidá-
tom Kotlebovej neonacistickej strany
pod èíslom 44, av�ak poslancom parla-
mentu sa nestal, nezískal dostatoèný po-
èet preferenèných hlasov. 

DLHÝ PROCES
V roku 2002 organizácia ¼udia proti rasiz-
mu podala na Rogela a na jeho kapelu
Krátky proces podnet na políciu, ktorého
súèast�ou bola aj zvuková a obrazová do-
kumentácia. Dokumentáciu v�ak policajti
najprv �stratili� (¼udia proti rasizmu im
dodali kópie), potom nahrávky poslali do
Anglicka na expertízu, �èi hlas na zázna-
me mo�no stoto�nit�s Rogelom�. Neved-
no ako dopadlo �stoto�nenie�, ale polícia
v danej veci ani nezaèala trestné stíhanie.
Pozadie dlhodobého nekonania polície je
dodnes neobjasnené, �pekuluje sa o krytí
neonacistickej scény a konkrétne Rastisla-
va Rogela zo strany bývalého ministra
vnútra Róberta Kaliòáka, ktorý sa s Roge-
lom osobne poznal, ale (pod¾a Kaliòáka)
sa u� s nim dlh�í èas nestýka. 

V roku 2008 sa Rogel aj s ïal�ím èle-
nom skupiny Juden Mord Rastislavom
Èudom objavili pri útoku v bratislavskom
podniku Obluda. Pôvodné svedectvá ho-
vorili, �e Rogel a jeho spoloèník hostí Ob-
ludy napádali a vykrikovali nadávky na �i-
dov. Prípad sa dostal pred súd, av�ak
svedkovia boli zastra�ení a na slovo ��i-
dovské� ani ïal�ie rasistické reèi si u� �ne-
vedeli spomenút��. Sudkyòa JUDr. ¼udmi-
la Hatalová najprv ulo�ila Rogelovi
podmieneèný trest (za výtr�nost�), po jeho
odvolaní ho v plnom rozsahu oslobodila. 

Popri spievaní sa Rogel anga�oval aj
ako herec. V roku 2007 (a aj v nasleduj-
úcich rokoch) dostal men�iu úlohu v se-
riáli Ordinácia v ru�ovej záhrade, kde
opätovne neodolal poku�eniu prezento-
vat�sa ako nacista a objavil sa v trièku
znaèky �Eighty Eight� (88), èo je sym-
bol nacistického pozdravu Heil Hitler. 

V minulosti na Rogelovo herecké vy-
stúpenie v televízii reagoval protestným
listom aj ÚZ �NO, ktorý zároveò upo-
zornil na skutoènost�, �e verejné prezen-
tovanie nacizmu je na Slovensku de fac-
to beztrestné. 

ROGEL A ÏAL�Í
Ka�dý príèetný èlovek musel vidiet�
v pôsobení Rastislava Rogela opakova-
né, jasné a verejné vyjadrenie sympatii
k nacizmu. Rovnako otvorené boli aj
jeho prejavy antisemitizmu (formálne
tie� trestné). Napriek tomu a napriek
snahe upozornit� orgány èinné v trest-
nom procese na konanie Rogela sa de-
sat�roèia v danej veci nekonalo. 

Pripomeòme na tomto mieste proces
proti predsedovi ¼SNS Mariánovi Kotle-
bovi obvinenému z propagácie fa�izmu.
Skutkovou podstatou obvinenia je rozdáva-
nie �ekov na symbolickú sumu 1488 Eur
(známy èíselný symbol nacizmu). Pod¾a
Kotlebovej obhajoby je darovaná suma
v�dy len náhodným výsledkom peòa�nej
zbierky. Proces trvajúci u� dlhé mesiace
mal byt� ukonèený v auguste, av�ak Kotle-
ba vyslovil námietku zaujatosti sudkyne.
O námietke rozhodoval Najvy��í súd, za-
mietol ju, ale súdny spis nevrátil na súd ni�-
�ej in�tancie. Termín ïal�ieho konania
v predmetnej veci zatia¾ nie je známy. 

Na záver sa dá len kon�tatovat�, �e po-
licajná akcia ��a�ovia� je síce vykroèe-
nie správnym smerom, ale oèakávat�
skoré uzatvorenie Rogelovej kauzy vo
forme vynesenia právoplatného súdne-
ho rozsudku nie je ve¾mi realistické. 

JARO FRANEK

TAKMER PREBUDENÁ SPRAVODLIVOS ¡T
Slovenská spravodlivost�e�te prejavuje nepatrné známky �ivota

Rogel (první z prava) jako kandidát Kotlebovy ¼SNS.
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Kavárna Le Dome v paøí�ské ètvrti
Montparnasse byla na zaèátku 20. sto-
letí místem, kde se scházela paøí�ská
bohéma, mladí výtvarní umìlci a spi-
sovatelé, kritici a publicisté z nejrùz-
nìj�ích koutù svìta a rùzných mateø-
ských jazykù. V prostøedí, kde
vzduchem poleto-
vala slova, nìkdy
vá�nivá, jindy iro-
nická nebo také vel-
mi pøátelská, a kde
obraznì øeèeno by
se vzduch dal krá-
jet, jak tam bylo za-
kouøeno, sedával
jako stálý zákazník
Rudolf Levy. Mezi
jeho spoleèníky pat-
øili mimo jiné malíøi
Hans Purrmann, Ju-
les Pascin, Walter
Bondy, Eugen von
Kahler, Hugo Stei-
ner-Prag, kritik Wilhelm Uhde.

�IVOT A OSUD
Rudolf Levy se narodil 15. èervence
roku 1875 ve �tìtínì v ortodoxní rodi-
nì. Krátce po jeho narození se rodina
pøestìhovala do Gdaòsku, kde se pak
narodil mlad�í bratr Paul (roku 1943
zavra�dìný v Osvìtimi) a sestra Käthe,
které se podaøilo z Nìmecka v roce
1933 emigrovat
a která zemøela v ro-
ce 1954 v Tel Avivu. 

Jeho otec nemìl
pøíli� pochopení pro
jeho výtvarné sklo-
ny, a tak se Rudolf
vyuèil umìleckým
truhláøem. Roku
1895 ode�el do Ka-
rlsruhe, kde do roku
1897 studoval na
umìleckoprùmyslo-
vé �kole, v ní� se
seznámil s Hansem
Purrmannem, který
tam také studoval.
Roku 1897 odcházejí spolu do Mni-
chova a v roce 1899 zaèíná studovat

na mnichovské akademii. Jeho malba
v�ak pøíli� neladí s akademismem pro-
sazovaným ve �kole, a proto akademii
po roce opou�tí. Pak nav�tìvuje sou-
kromou malíøskou �kolu Heinricha
Knirra, kde mezi jeho spolu�áky na-
lezneme Paul Kleea a dva malíøe pù-

vodem z Èech, Eu-
gena von Kahlera
a Georga Karse. 

V roce 1903
opou�tí Levy Mni-
chov a odjí�dí do
Paøí�e. V kavárnì
Le Dome se pak
stává spoluzaklada-
telem kruhu nì-
mecky hovoøících
umìlcù. Roku 1907
studuje malbu v no-
vì zalo�ené malíø-
ské �kole H. Ma-
tisse. Za první
svìtové války boju-

je jako nìmecký voják ve Francii
a ve Flandrech, roku 1915 je dokonce
vyznamenán �elezným køí�em. Po
válce se vrací do Nìmecka, roku
1919 se úèastní první výstavy skupi-
ny Der Junge Rheinland v Düsseldor-
fu. Od roku 1921 �ije v Berlínì, kde
mu roku 1922 galerista Alfred
Flechtheim uspoøádá první samostat-
nou výstavu.

Z Nìmecka emi-
gruje 1. dubna 1933,
nejprve do Itálie, pak
pobývá opìt v Paøí�i,
na Mallorce, roku
1936 odjí�dí do New
Yorku, bohu�el se
v�ak v kvìtnu 1937
vrací zpìt do Evropy,
pobývá v Chorvat-
sku, poté na Ischii,
pokou�í se marnì
vrátit do Spojených
státù, musí opustit
Ischii, v prosinci
roku 1940 pøijí�dí do
Florencie a po nì-

mecké okupaci Itálie se za pomoci pøá-
tel ukrývá. Je v�ak odhalen agenty ges-

tapa a 12. prosince 1943 gestapem za-
tèen. 

Dne 30. ledna 1944 je zaøazen do
transportu obèanù �idovského pùvodu
z Florencie, který míøí pøes Carpi, Mo-
denu a Milán do Osvìtimi. Umírá
pravdìpodobnì cestou. Neexistuje �ád-
ný doklad, �e by s transportem dorazil
6. února �ivý do tábora smrti. Vìt�ina
jeho prací vzniklých v Nìmecku se
ztratila, nebo byla nacisty jako degene-
rované umìní znièena. 

EXPRESIONISTA A KRAJINÁØ
V dílech, která vznikla pøed první svì-
tovou válkou, je patrný vliv Paula Cé-
zanna a pozdìji Henri Matisse. 

Po válce se jeho malíøský rukopis od
velkých vzorù osvobozuje. Maluje øadu
záti�í, která bych spí�e nazval malova-
nými kolá�emi. V nìkterých se mísí ku-
bizující tvary s fauvistickou barevností,
expresivní divokostí a realistickými de-

taily. Záti�í jsou velmi dùmyslnì slo�ená
a mnohdy evokují mo�ná i malíøem

RUDOLF LEVY
Malíø krajin, záti�í a portrétù, který zahynul cestou do Osvìtimi

Portrét Genie Levy, 1925. Portrét Hanse Purrmanna, 1930.

Záti�í s begónií, 1922. Záti�í s ovocem, 1921.



netu�ené souvislosti. Napøíklad Záti�í
s ovocem z roku 1921 rozehrává v mé

mysli celou øadu zcela odli�ných pohle-
dù. Chvílemi vidím mu�e zakrytého ko-
�íkem s ovocem, který se sna�í zachytit
okraje stolu, pak se z ko�íku stává jakási
obludná tváø, která se mému omylu zce-
la nepokrytì vysmívá. Pak mì zaène
znepokojovat naklo-
nìná krabice v poza-
dí, hlava, která vévo-
dí celku? Potom zas
vidím jen záti�í
s krásným koloritem.
Mo�ná �e jen ta
prázdná láhev v po-
zadí rozehrála v mé
mysli nepatøiènou
pøedstavivost. Jiná
záti�í, ve kterých je
v�dy dominantní
druh zobrazené kvì-
tiny v kvìtináèi, jsou
vlastnì portréty s vel-
mi osobními rysy,
které doplòují rùzné do obrazu rafinova-
nì zakomponované artefakty. Dvojice
hyacintù je lidský pár a postar�í, ponì-
kud ji� zvadlý mu� lichotí cudnì se tvá-
øící �enì v plném kvìtu. 

Roku 1932 maluje obraz Záti�í s hla-
vou, èervenou miskou a no�em. Barev-

nì tlumené, zádumèivé dílo, snad in-
tuitivnì pøedvídající hrùzy, které ji�

pøe�lapovaly pøed prahem. 
Ve dvacátých letech vznikla za

jeho pobytu v jihofrancouzském Sa-
nary øada obrazù zachycujících kraji-
nu v okolí letoviska na Azurovém po-
bøe�í. Pøívìtivá krajina vzbuzující
pocit bezpeèí, jak ostatnì stvrzuje oli-
vovník i vinná réva, strom a keø s nej-
star�í pamìtí. Namaloval také øadu
portrétù. Mezi nejpozoruhodnìj�í
patøí portrét jeho �eny Genie Levy
z roku 1925 a portrét pøítele malíøe
Hanse Purrmanna z let 1930/31. Prvý
v matissovském duchu, druhý blí�ící

se duchu nové vìcnosti.
Aèkoli Rudolf Levy pocházel z or-

todoxní �idovské rodiny, sám se o ná-
bo�enství nezajímal. �il pøed válkou
dosti bouølivým �ivotem v kosmopo-
litním prostøedí paøí�ské bohémy.

Roku 1919 se pøes odpor otce o�enil
s nìmeckou fotografkou a hereèkou
jménem Genia Schindler (rozvedli se
v roce 1936 pøed malíøovým odjez-
dem do New Yorku). Ve své malbì se

nábo�enským ani �idovským té-
matùm nevìnoval, z Nìmecka se
mu podaøilo v roce 1933 uprch-
nout. Ve Florencii na�el po nì-
mecké okupaci zemì tajný úkryt.
Pøesto nacistické a lidské bestii
neunikl a v dùsledku toho zahy-
nul.

V roce 1990 vy�la zatím jeho je-
diná monografie. Susanne The-
sing: Rudolf Levy Leben und
Werk, Verlag für moderne Kunst,

Nürnberg.
JAN PLACÁK

BOSKOVIÈTÍ RODÁCI
V Boskovicích bývala jedna z nejvìt�ích mo-
ravských �idovských obcí � okolo roku 1848
tu �ilo na dva tisíce obyvatel �idovského vy-
znání, pùsobila øada významných rabínù
a zdej�í je�iva byla vyhlá�ená �iroko daleko.
Z Boskovic pocházel známý jeruzalémský
oèní lékaø Abraham Albert Ticho (1883�
1960), jeho� dùm Bejt Ticho, dnes poboèka
Izraelského muzea
s galerií obrazù
jeho �eny Anny,
narozené v Brnì
v roce 1894, patøí
(i pro svou restau-
raci a kavárnu)
k oblíbeným cílùm
obyvatel Jeruzalé-
ma i turistù. 

Do kulturní his-
torie novodobého
Izraele se ov�em výraznì zapsal i dal�í
boskovický rodák, Mo�e (Moritz) Spitzer.
Ten se v moravském mìsteèku narodil pøed
120 lety 8. èervence 1900. V rodném mìstì
nav�tìvoval èeské gymnázium, dal�í vzdìlá-
ní pak získal ve Vídni. Studia oboru indolo-
gie ukonèil doktorátem na univerzitì v nì-
meckém Kielu. Poté, co se seznámil se
Salmanem Schockenem, který zalo�il v roce
1931 v Berlínì nakladatelství orientované na
�idovskou literaturu, stává se jedním z hlav-
ních redaktorù tohoto podniku. V letech
1934�1938 se podílí na vydání 249 knih �i-
dovských autorù, mezi nimi� je i kompletní
soubor spisù Franze Kafky. 

Po �køi�t�álové noci� se Schocken a jeho
nakladatelství pøemíst�ují v roce 1939 do Pa-
lestiny. Do Jeruzaléma se podaøí odejít i Mo-
ritzi Spitzerovi. V neuvìøitelnì slo�itých
podmínkách, bez kvalifikovaných tiskaøù
a v zemi, kde byl katastrofální nedostatek
papíru i potøebného vybavení, zalo�il na za-
èátku ètyøicátých let nakladatelství Tarshish
Book. A to ne nakladatelství ledajaké: jeho
cílem bylo vydávat ve staronové vlasti obsa-
hovì, typograficky i tiskaøsky perfektní kni-
hy. A to se mu také podaøilo. Za ètyøicet let
usilovné práce se nakladatelství Tarshish sta-
lo v Izraeli synonymem pro krásnou knihu.
Na grafické podobì a výzdobì publikací se
podíleli pøední izrael�tí výtvarníci a grafici
a Spitzer sám navrhl pro svou tiskárnu nìko-
lik typù hebrejského písma. Zabýval se rov-
nì� dìjinami �idovské typografie a publiko-
val na toto téma øadu studií. 

Mo�e Spitzer, boskovický rodák a na-
kladatel s mimoøádnými zásluhami o lite-
raturu a hebrejskou krásnou knihu 20. sto-
letí, zemøel jako èestný pøedseda Spolku
izraelských bibliofilù 16. listopadu 1982.     

jd
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Krajina u Sanary, 1921.

Pøístav ve Foriu na Ischii, 1938.

Záti�í s hlavou, èervenou miskou a no�em, 1932.

Mo�e Spitzer, 20. léta.
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V kvìtnu roku 1943 do�lo na velvysla-
nectví polské exilové vlády ve Washing-
tonu k zvlá�tní, vzru�ující scénì. Devì-
tadvacetiletý mu� hovoøící anglicky
s výrazným polským pøízvukem, jemu�
se podaøilo uprchnout z okupovaného
Polska na Západ, se v pøítomnosti vel-
vyslance Jana Ciechanowského setkal
se soudcem Nejvy��ího soudu USA,
jedna�edesátiletým Felixem Frankfurte-
rem, americkým �idem. Tím mladým
mu�em byl Jan Kozielewski, pùsobící
pod pseudonymem Jan Karski v roli
emisara polského podzemí. Rozhovor se
týkal masových zloèinù páchaných
Nìmci na �idech. Po vyslechnutí Kar-
ského zprávy se Frankfurter vyjádøil
slovy: �Pane Karski, kdy� èlovìk jako
já mluví s èlovìkem jako vy, musí být
zcela upøímný. Povím to tak: tomu, co
jste mi øekl, nejsem schopen uvìøit.�
Ciechanowski mu skoèil do øeèi [�]:
�Felixi, myslí� to vá�nì? Nemù�e� pøece
tomuto èlovìku do oèí tvrdit, �e l�e.�
Frankfurter odpovìdìl: �Pane velvyslan-
èe, já jsem neøekl, �e tento mladý mu� l�e.
Øekl jsem, �e nedoká�u uvìøit tomu, co
mi øekl. To je rozdíl.� 

KARSKÉHO ZPRÁVA
Karski z povìøení polského podzemního
hnutí organizoval v okupované Var�avì
setkání s pøedstaviteli rùzných zakon-
spirovaných politických skupin. V roce
1942 se pøed svou tøetí a poslední misí
setkal se zástupci �idovských organiza-
cí. Na jejich �ádost dvakrát pronikl do
var�avského ghetta a poté � v uniformì
ukrajinského esesmana � do tranzitního
tábora v Izbici. Mìl tedy nejen informa-
ce od politikù, ale o tom, jak se zachází
s �idy a jakým zpùsobem jsou vra�dìni,
se mohl pøesvìdèit na vlastní oèi. 

Karského zpráva nebyla jediným zdro-
jem informací o holokaustu, ale tentokrát
�lo o oèité svìdectví. Informace o zloèi-
nech páchaných na �idech se staly dùle�i-
tou souèástí zprávy, kterou Karski pøedal
v roce 1942 nejprve generálu W³adys³a-
wovi Sikorskému a pøedstavitelùm polské
exilové vlády a nakonec také nejvy��ím
pøedstavitelùm velmocí v èele s britským
ministrem zahranièí Anthonym Edenem
a americkým prezidentem Franklinem

Delano Rooseveltem. Tato zpráva se stala
v roce 1942 jedním z podkladù tzv. nóty
Raczyñského, kterou polská exilová vlá-
da zaslala spojeneckým vládám. Doku-
ment obsahuje vedle mno�ství informací
popisujících zloèiny páchané na �idech
také výzvu k jednání. 

Spojenci �idùm pomoc neposkytli;
ka�dopádnì ne v takovém rozsahu, aby

mohla zloèin zastavit nebo citelnì ome-
zit. Tato skuteènost patøí mezi tìch nì-
kolik tajemství druhé svìtové války,
která nejvíce znepokojují na�e svìdomí.
Proè se tak stalo? Tímto zloèinem a od-
povìdností za nìj, jeho pøíèinami a ná-
sledky, se dnes zabývají statisíce histo-
rických, sociologických, filozofických
a teologických publikací nebo literár-
ních dìl. Ale ponìvad� jsou tyto knihy
napsané mnoho let po událostech a na
základì poznatkù, které nemìli jejich
pøímí úèastníci k dispozici, chrlí ka�dá
následující generace badatelù a publi-
cistù z klávesnic svých komputerù stále
intenzivnìj�í verbální palbu. S ka�dým
dal�ím �álkem kávy cílíme èím dál tvr-
dìji na ty, kteøí se nepostavili na odpor
�oa nebo neèelili tomuto zlu dostateènì
ostøe. Vypadá to tak, �e èím více èasu
nás dìlí od války a èím ménì je svìdkù,
kteøí znali a chápali kontext, tím víc se
cítíme oprávnìni k soudùm. 

Pí�e se o rùzných dùvodech neèinnos-
ti mocností. Jedním z nich byl antisemi-

tismus. Hitlerova propaganda pøesvìdèo-
vala svìt o tom, �e k hlavním dùvodùm,
proè spojenecké mocnosti bojují s Nìmci,
patøí �idovské zájmy. Pokud jde o Západ,
mìla podle ní tlaèit Spojence do války �i-
dovská plutokracie a Sovìtský svaz byl
pro ni vtìlením zla �idokomunismu. Pod-
pora �idù tak mìla jen potvrzovat jeden
z hlavních motivù nìmecké propagandy.
A není pochyb o tom, �e èást veøejného
mínìní v anglosaských zemích i v okupo-
vaných evropských státech nìmecké ar-
gumenty oslovovaly. 

Druhým dùvodem � co� je v ponìkud
odli�ných souvislostech písnièka známá
i v Polsku � byl egoismus velmocí, které
nemìly o záchranu �idù zájem. �íøeji
zamìøená akce by pøece �ádala zapojení
sil a prostøedkù nutných pro úèinný boj
s nepøítelem. Dokonce i v pøípadì, �e by
se podaøilo Nìmce pøinutit k propu�tìní
evropských �idù, pøedstavovala by lo-
gistika, náklady na transport a pøijímání
uprchlíkù pro svìt zata�ený do války gi-
gantickou zátì�. A nezapomínejme, �e
v roce 1943 bylo vítìzství Spojencù stá-
le je�tì na vá�kách. 

Obì motivace jsou pravdivé, ale chtìl
bych upozornit na otázku, která v tìchto
diskusích obyèejnì chybí. Je to otázka ja-
zyka, v nìm� by bylo mo�né nastínit plán
a vypracovat rozvrh èinnosti. Zprávu
o tom, co se dìje ve svìtì, za normálních
okolností vyhodnocujeme jako vìrohod-
nou èi nevìrohodnou na základì toho, od
koho a v jaké formì k nám pøichází �
jestli se pøíslu�né informace nacházejí na
prvních stranách novin, které pova�uje-
me za vìrohodné nebo pøicházejí od
pøedních politikù � pøedstavitelù na�í
vlády, zástupcù opozice nebo pøedstavi-
telù velmocí, které jim dodávají vìrohod-
nost prostøednictvím svých diplomatù,
tajných slu�eb nebo skupin expertù. To,
co Jan Karski pøiná�el jako oèitý svìdek
a co pøedstavovalo pro jednotlivce kate-
gorický imperativ, nepro�lo expertními,
mediálními ani politickými mechanismy.
Neexistoval jazyk, v nìm� Karski mohl
své líèení formulovat jako nìco víc ne�
morální pøesvìdèení jednotlivce. 

VNÍMÁNÍ PRAVDY
Rozhovor Karského s Frankfurterem
vypovídá o �oa mnohem víc ne� celé
svazky souèasné historické literatury.
Nejzáva�nìj�í je Frankfurterovo rozli�e-
ní mezi tím, co je pravda, a tím, co chce-
me jako pravdu pøijmout. Podstatný je
vìkový rozdíl obou úèastníkù rozhovo-

Robert Kostro
PROÈ JAN KARSKI 
NEZASTAVIL HOLOKAUST

Jan Karski ve 40. letech 20. století. Foto archiv.
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ru a skuteènost, �e zvìstovatel zlé zprá-
vy pochází ze zemì pora�ené Nìmci,
která není pro Ameriku pøíli� dùle�itá.
Kdy� Karski hovoøil s Frankfurterem,
ale rovnì� s prezidentem Rooseveltem,
se státním tajemníkem Cordellem Hul-
lem nebo s britským ministrem zahrani-
èí Edenem, �lo vesmìs o star�í mu�e se
zku�enostmi danými vìkem i úøadem,
jejich� primárním úkolem bylo bránit
zájmy svých zemí a zároveò obhajovat
urèitý mezinárodní øád. Proti nim sedí
mladý, celkem dùvìryhodnì pùsobící
mu� ze vzdálené a pro nì nepøíli� zají-
mavé zemì a hovoøí o evropských �i-
dech, kteøí pro nì
mo�ná neznamenali
o mnoho víc ne� pro
nás Rohingové, kteøí
jsou dnes pronásledo-
váni v Barmì. 

Mezi mu�i, s nimi�
Karski hovoøil, se na-
�el pouze jeden èlo-
vìk, který vnímal Kar-
ského vylíèení jako
svùj �ivotní a osobní
problém, a ne jako
jednu z mnoha nepøí-
jemných zále�itostí,
které je tøeba øe�it: Sz-
mul Zigielbojm, zá-
stupce Bundu v polské
exilové Národní radì.
Krátce po neúspì�né bermudské konfe-
renci, na které se velmoci fakticky roz-
hodly, �e neuèiní na pomoc �idùm ve
dnech, kdy ve var�avském ghettu sko-
míralo povstání, nic, spáchal v zoufalém
gestu sebevra�du. 

PØÍÈINY �NEÚSPÌCHU�
Setkání s Frankfurterem není pøíbìhem
o malodu�nosti toho èi onoho èlovìka,
ale vypovídá o fungování souèasného
státu. Stát je slo�itý informaèní a rozho-
dovací systém. Aby jeho vùdci pøikroèi-
li k èinu, potøebují vìrohodné informa-
ce, správnì pojmenované skuteènosti,
na jejich� základì pak vytvoøí sled jed-
nání a úøedních zpráv, které získají pod-
poru spoleènosti. Poznatky postrádající
prvky vìrohodnosti nebo informace,
které nedoká�eme formulovat v jazyce
politiky, jsou bezradné. Poznatky, které
neodpovídají potøebám tohoto jazyka
a nejsou v souladu s jeho postoji nebo
neodpovídají bezprostøednì cílùm kon-
krétních zájmových skupin, jsou bez-
mocné. Stát je jako obrovská loï �

k tomu, aby zmìnil svùj kurz, potøebuje
získávat informace, pou�ívat mechanis-
my rozhodovacích procesù a pru�nì
ovládat nástroje øízení. 

Vìt�ina textù na téma �oa, které se
dnes objevují, vychází èasto nevìdomky
z pøedpokladu, �e osoby jednající v ob-
dobí války o ní mìly stejné informace
a vìdomosti, jaké máme dnes my. A �e
tedy mìly vìdìt o rozsahu zloèinù, uvì-
domit si morální implikace vra�dìní
�idù a v posledku mít odvahu se zloèi-
nùm postavit. Neúspì�nost Karského
mise v�ak nevplývala z toho, nebo pou-
ze z toho, �e ti, kdo s ním hovoøili, byli

malodu�ní nebo se øídi-
li neúprosnými zásada-
mi reálpolitiky. Rozsah
zloèinù byl nepøedsta-
vitelný, nepopsatelný
a fenomén genocidy
nebyl je�tì pojmeno-
ván. V roce 1943
prakticky neexistova-
ly takové intelektuál-
ní, politické a právní
kategorie, které by
umo�novaly pøistoupit
k èinùm.

Z èasopisu Teologia
Polityczna Co Ty-
dzieñ, è. 224: Jan Kar-
ski. Misja (bez) nadzi-

eji, èervenec 2020. Z pol�tiny pøelo�il
Josef Mlejnek

* * *

V polském vydavatelství Teologia Poli-
tyczna, které si klade za cíl nahlí�et svìt
politiky z hlediska vìènosti, vìnovali
20. výroèí úmrtí polského historika, vojá-
ka a diplomata Jana Karského celé èíslo
svého tematického týdeníku: Jan Karski.
Mise (bez) nadìje. Karski se narodil
23. èervna 1914 v Lod�i a zemøel 13. èer-
vence 2000 ve Washingtonu. V jedena-
dvaceti letech absolvoval Univerzitu Jana
Kazimíra ve Lvovì. Emisar a kurýr pol-
ského podzemního státu za druhé svìtové
války, Jad va�em ocenìný jako Spravedli-
vý mezi národy a èestný obèan státu Izrael
�il po válce v emigraci v USA, kde jako
cenìný odborník na mezinárodní vztahy
pøedná�el na Georgetownské univerzitì.
V Americe se v roce 1965 o�enil s taneè-
nicí Polou Nireñskou (1910�1992). 

Strastiplná byla ji� sama cesta Kar-
ského ke svìdectví o obludné genocidní

ma�inérii nacistické tøetí øí�e. Po napa-
dení Polska v záøí 1939 Hitlerem a Sta-
linem padl jako dùstojník polské armá-
dy do sovìtského zajetí, pøed Katyní jej
nejspí� zachránilo to, �e se vydával za
øadového vojáka; po výmìnì polských
zajatcù mezi Sovìty a Nìmci (dle jejich
územní pøíslu�nosti) se mu v prosinci
1939 podaøilo uprchnout z nìmeckého
transportu a proniknout do Var�avy, kde
se zapojil do konspiraèní sítì. Pøi jedné
z akcí padl v èervnu 1940 na Slovensku
do rukou gestapa. Byl brutálnì muèen
a z obavy, �e by jej jeho trýznitelé moh-
li pøinutit, aby promluvil, se pokusil
o sebevra�du. Po pøevozu do Polska jej
z nemocnice unesli spolubojovníci z od-
boje. Zástupci �idovských podzemních
organizací jej po�ádali, aby svìt zpravil
o jejich utrpení. V roce 1942 se mu po-
daøilo proniknout do var�avského ghetta
a do tábora v Izbici Lubelské � pùvodnì
si myslel, �e se dostal a� do vyhlazova-
cího tábora Bel¿ec. S dokumenty na
mikrofilmech se mu zdaøilo pøejít na
Západ a informovat Spojence. Ti nejen
jemu, ale ani zprávì Witolda Pileckého
(1901�1948), pøíslu�níka Zemské armá-
dy, který se dostal pøímo do osvìtimské-
ho tábora, neuvìøili a nedokázali utrpení
obìtí genocidy alespoò zmírnit. ��idé se
mnou poèítali, vùbec jsem jim nepomo-
hl,� vyèítal si Karski po celý �ivot ne-
úspìch své mise. Polský historik, publi-
cista a politik Robert Kostro (1967)
uva�uje o pøíèinách Karského �neúspì-
chu� a varuje souèasné historiky a pub-
licisty pøed nemístnými vývody �gene-
rálù po bitvì� i pøed anachronickým
souzením osob i váleèných událostí na

základì toho, co dnes o nich víme a co
nemohli pøímí úèastníci dost dobøe tu�it.  

(jfm)

Poslední snímek Jana Karského z roku 2000. 
Foto Carol Harrison.

Pomník Jana Karského ve Var�avì. Foto J. Daníèek.
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OSLAVA BAT MICVA
/pro Helene Frankelovou/
Uprostøed taneèního parketu stál Bub-
by Satz, ruce zkøí�ené na prsou, na
sobì kabát, kravatu a èervenou èelen-
ku, z ní� mu nad hlavou vyènívala dvì
dlouhá bílá pera. 

�Jsem èistokrevnej Sioux,� opako-
val. 

Jen o pár týdnù døíve mìl bar micvu
v synagoze Bnej brit. Bylo to tak jed-
noduché vzdát se svého �idovství?, øí-
kal jsem si. 

Obstoupila ho armáda �idovských
vojákù. 

�Upálíme ho na hranici,� zaøval
Jimmy Crazilneck, který mìl na pøed-
ních zubech pøipomínajících mro�í
kly skvrny od punèe. Vytáhl krabièku
sirek. 

�Dejte sem tomahawk, bude se
skalpovat,� vpadl to toho Mo�e Wald-
baum. 

Nad v�emi se tyèící Eddie Lipkin
zvedl velkou pìst. �Pojïte mu stáh-
nout kalhoty.� 

S Eddiem Lipkinem si to nechtìl ni-
kdo rozházet, ale pøesto jsem zakroèil.
�Bubby, prostì pøiznej, �e jsi �id,
a bude po v�em.� 

�Øíkejte mi Bílý oblak,� odpovìdìl
s nìmecko-�idovským pøízvukem, ale
vypadal spí� jako miniaturní pudl,
jako Pudlí oblak. 

O kousek vedle se Irini Moscowit-
zová, to ona mìla bat micvu, tahala za
dlouhé copy, zatímco se její otec pro-
dral zástupem a sna�il se Bubbyho do-
stat z parketu. Ten ale odmítal ustou-
pit, nehybný jako mistr tai-èi. 

�Proè napadáte mùj lid?� ptal se. 
Ostatní dìvèata postávala v malých

skupinkách, povídala si a smála se.
Kdy� paní Moskowitzová pøibìhla
k Bubbymu, pøièem� na vysokých
podpatcích zavrávorala a div�e neu-
padla, a øekla mu, �e volala rodièùm,
Bubby spustil zpìv pùvodních obyva-
tel Ameriky, který znìl úplnì stejnì
jako jeho barmicvová haftara, akorát
�e jazykem pøednesu byla nìjaká hat-
matilka. 

Dýd�ej Hal Diamond se na svém vy-
vý�eném stanovi�ti otoèil, nalil si z pla-

catky do kelímku od coca-coly rum
a obrátil ho do sebe. Pustil rockovou
verzi písnièky Hava nagila tak nahlas,
�e to rozvibrovalo stìny, a netrvalo
dlouho a v�ichni jsme se chytili za ruce
a mìli se skvìle a toèili se poøád doko-
la a zpívali �Hava neranena, hava nera-
nena, hava neranena, venismecha�
a Irini Bubbyho nekompromisnì po-
padla za pa�i a vtáhla ho dovnitø.

MEDVÌDÍ ZÁPAS
Kdy� se Líza zamilovala do medvìda,
byl jsem víc ne� zklamaný, nebot�
byla mou láskou od dìtství. 

�Co on má a já ne?� zeptal jsem se,
kdy� jsme procházeli kolem laciné
restaurace. 

�Je medvìd.� Pustila mi ruku.
�Kdy� jsem venku s kamarády, bývá
trochu �árlivej.� 

�Ale stejnì, proè chce� být s med-
vìdem?� 

Kolem nás se prosmýkli dva nácti-
letí na skateboardech. Nad Hlavní tøí-
dou se vzná�el balon oznamující slevy
v obchodì s nábytkem. 

�Proè chce� být se mnou?� zeptala
se. 

Kdy� svìtlo na semaforu zmìnilo
barvu, roze�li jsme se ka�dý svou ces-
tou, ale já jsem pozdìji za�el k ní
domù pøevleèený za medvìda. 

�Pojï dál,� øekla a objala mì. �Ne-
voní� jako medvìd,� øekla. 

Pak ve�el medvìd
a tváøil se zuøivì. Zavr-
èel a já zavrèel také. Dal
mi facku a já mu ji vrá-
til. Pak jsme se do sebe
zaklesli v medvìdím
objetí, dokud nás Líza
neodtrhla. 

�Mám medvìdù plný
zuby,� øekla. �Vypadnì-
te.� 

Strhl jsem si masku.
�Já nejsem medvìd,�
øekl jsem. Medvìd si
strhl tu svou. �S touhle
hrou konèím,� øekl. �Ani já nejsem
medvìd.� Líza si sundala masku a ne-
byla to Líza. Utíkali jsme, co nám
nohy staèily. 

Dobìhl jsem domù, zamknul a roz-
svítil venkovní svìtlo, ale celou noc
jsem ji tam sly�el na�tvanì funìt.

SLO�ITÁ DOBA
�éf vstoupil s obvyklou rázností. �Je
mi líto, ale musíme vás propustit,�
øekl. 

Chytil se futra a svìsil hlavu, jako
by ho ta zpráva ohromila. Kdy� jsem
vstal a nabídl svou �idli, zhroutil se do
ní a zaèal vzlykat. Po zarudlých tvá-
øích mu stékaly slzy. Vytáhl jsem ka-
pesník a on si je osu�il. Potom se vy-
smrkal a �idle vystøelila do zdi. 

�Je to tak tì�ký, ta moje práce!� vy-
køikl. 

�Je slo�itá doba,� odpovìdìl jsem
a poplácal ho po rameni, abych ho
vzpru�il. 

Pøedklonil se, jako kdyby se chystal
zvracet. Pøistrèil jsem mu pod oblièej
odpadkový ko�, proto�e jsem se obá-
val, �e kdyby nadìlal svinèík, musel
bych to uklidit já. Nìkolikrát zaka�lal
a odplivl si. 

�Jsem tu deset let. Je nutné mì pro-
pustit?� zeptal jsem se. 

Náhle sjel na podlahu a pronikavá
bolest nìkde uvnitø ho celého zkroutila.
Volal jsem na o�etøovnu, ale operátorka
mì zarazila s tím, �e o�etøovnu zavøeli.
�éf sebou trhal sem a tam, jako by mìl
záchvat. Sténal tak hlasitì, �e kdy�
jsem svou otázku zopakoval, nesly�el
mne. Podlaha a okna hluènì vibrovaly. 

Kdy� jsem mu ramena pøi�pendlil
k zemi, celý ochabl a obrátil oèi
v sloup. Nesly�el jsem jeho dech. Mùj

vyhazov stál �éfa �ivot.
Jak to vysvìtlím na per-
sonálním? 

Nato se zázraènì pro-
bral a povzbudivì se
usmíval. 

�Budete nám chybìt,�
øekl, vyskoèil na nohy
a napøáhl ke mnì otev-
øenou dlaò.
Pøelo�il �imon Daníèek

Jeff Friedman, americký
básník a pøekladatel je au-
torem sedmi knih poezie

a publikuje v mnoha literárních èasopi-
sech v USA i v Izraeli. Pùsobí jako profe-
sor na Keene State College a na New Eng-
land College v New Hampshire.

Jeff Friedman
TØI KRÁTKÉ PØÍBÌHY

Jeff Friedman. Foto archiv.
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Aèkoli se lze na zálo�ce svazku belgické
autorky Margot Vanderstraeten doèíst, �e
její autobiografická kniha Mazl tov získala
literární cenu, �e v Belgii a Nizozemsku
patøila k nejprodávanìj�ím titulùm roku
2017 a belgická královna Margareta ji
oznaèila za jedno z nejdùle�itìj�ích dìl,
které èetla, neopou�tìly mì pøi èetbì po-
chybnosti a také otázky: Co je Mazl tov
vlastnì za kní�ku? Na té�e zálo�ce je
oznaèena jako román, ale �ánrové charak-
teristiky (pøedev�ím dìjovou linii) postrá-
dá. V ideálním pøípadì a pøi notném zkrá-
cení a zhutnìní textu by to mohla být
kvalitní reportá�,
v ménì ideálním pak
pøedloha pro televizní
èi filmový seriál. To-
mu by odpovídalo
epizodické èlenìní
i vìènì se opakující
a do jisté míry jediná
reflexe toho, co setká-
ní s odli�nou tradicí
v autorce vzbuzuje,
tedy údiv. Ten, byt�
postupnì smí�ený se
sympatiemi, vydr�í
Margot Vanderstrae-
ten po celých tøi sta
stran. 

NEVÌØÍM V NIC
Studentka tlumoènic-
tví a pøekladatelství �panìl�tiny a fran-
couz�tiny na Antverpské univerzitì se
roku 1987 ozvala man�elùm Schneidero-
vým, kteøí hledali douèování pro své tøi
dìti, pøedev�ím pro osmiletou Elziru. Její
potí�e s uèením pramenily hlavnì z toho,
�e trpìla dispraxií, nezvladatelným tøesem
ruky a celkovou pøecitlivìlostí. Margot ví,
�e vstupuje do jiného svìta, jeho� pod-
mínky pøedchozí uèitelky nezvládly. Ale
díky tomu, �e má ráda dìti a potøebuje pe-
níze, bez vìt�ího váhání nabídku pøijímá.
Na svou misi v novém prostøedí se nijak
nepøipraví (ètenáø by pøedpokládal, �e si
pøeète nìjakou základní literaturu o ju-
daismu èi o dìjinách �idù v Belgii), a tak
k Schneiderùm pøichází jako do kterékoli
jiné rodiny. Je zvyklá na mnohonárod-
nostní prostøedí Antverp, absolvovala zá-
kladní �kolu s øadou pøistìhovaleckých
spolu�ákù a její pøítel je Íránec. Je moder-
ní, py�ní se tím, �e netrpí pøedsudky a je

v�emu otevøená. �Nevìøím v nic. Vìøím
jen v lásku a ve svého pøítele,� odpovídá
Elziøinu bratru Jakovovi, kdy� se jí chla-
pec ptá, zda vìøí v mesiá�e.

U Schneiderù, kteøí �ijí v �idovské ètvr-
ti, ji pøesto mnohé pøekvapuje, a ne v�dy
pøíjemnì: dìti chodí do �idovské �koly,
uèí se hebrejsky, rodina dodr�uje zákony
ka�rutu a celou øadu dal�ích, z pohledu
Margot nepraktických a zastaralých pøíka-
zù, jimi� se Schneiderovi zbyteènì vydì-
lují od vìt�inové spoleènosti èi od v�ech,
kdo vìøí jen v �lásku�. Margot se ale sna�í
najít si k dìtem cestu � s Elzirou se jí to

daøí celkem rychle,
èasem se spøátelí i se
vzpurným synem Ja-
kovem, který se stu-
dentce pubert�áckým
zpùsobem sna�í dávat
najevo svou nadøaze-
nost pøíslu�níka �vy-
voleného národa�. 

ZLOÈINNÝ STÁT
Soubì�nì s hovory
s dìtmi Schneidero-
vých, pøi kterých auto-
rka pøekvapenì a s ná-
le�itými komentáøi
objevuje �idovské
zvlá�tnosti, probíhají
rozpravy s íránským
pøítelem Nimou. Toho

fakt, �e jeho milá uèí �idy, rozèiluje, pro-
to�e mu je jasné, �e Schneiderovi podpo-
rují �zloèinný stát Izrael�. Aèkoli Margot
Schneiderovy brání, i ona vnímá Izrael
pøedev�ím jako okupanta, v jiném kontex-
tu ne. Dokonce i poté, co do zemì jede,
aby nav�tívila Elziru, která tam tráví stu-
dijní rok, se její postoj nezmìní. Kdy�
spatøí po del�í dobì svou u� bývalou svì-
øenku, ocení sice, jak vyspìla a jak jí �ivot
mimo domov svìdèí, ale souèasnì se obá-
vá její �radikalizace�. Elzira se s ní toti�
nebaví o �strategii kolonizace, s ní� �idov-
ský stát bez ohledu na protesty OSN zabí-
ral dal�í a dal�í palestinská území�. Co by
chudák Elzira èlovìku, který má hotový
názor, ani� by se s historií �idovského stá-
tu nìjak seznámil, asi mohla øíct?

V Elziøinì spoleènosti ale za�ije na
vlastní kù�i i antisemitské urá�ky; s Ni-
mou to, �e jejího pøítele policisté automa-
ticky vnímají jako podezøelého, �e bývá

terèem nará�ek i jejích vlámských pøátel.
Uvìdomí si také, �e Nima jako tlumoèník
rutinnì uvádí nepravdivé argumenty, proè
by mìli jeho krajané získat politický azyl,
nebo to, jak nedoká�e snést, �e by nìkterý
jeho kamarád mohl být homosexuál.

VÌÈNÉ HODNOCENÍ
Kdy� autorka své svìøence a rodinu kritic-
ky nehodnotí a nechává mluvit samotné
postavy nebo sleduje epizodní pøíhody,
stává se text zajímavìj�ím. Pùsobivá je
epizoda o Nimovì sestøe. Ta �ivot na Zá-
padì nezvládla, propadla depresím a na
pokraji sebeznièení ji museli poslat zpìt
rodièùm do Íránu. Citlivì je podané i set-
kání s babièkou, matkou pana Schneidera,
která pøe�ila holokaust, èi atmosféra pøi
�abatové veèeøi, na ni� rodina Margot
a Nimu pozvala, a pøi dal�ím �ábesu, který
pozdìji strávila se sourozenci v Bnej bra-
ku (není asi tøeba dodávat, �e tento ultra-
ortodoxní satelit, pro Izrael netypická ko-
munita, je zdrojem dal�ích nesèetných
podivení).

V podstatì se zdá, �e aèkoli Margot
k �idovské rodinì upøímnì pøilnula, má ke
Schneiderovým mnohem více výhrad ne�
oni k ní, �e zatímco oni se její �ivotní ces-
tu nesna�í ovlivòovat, ona má neustále
tendenci vyèítat jim, �e jsou �jiní�, analy-
zovat je � at��ijí v Evropì, Izraeli èi po-
zdìji v New Yorku. Pøijímají ji takovou,
jaká je, v rámci mo�ností své exkluzivní
tradice snad ani dál jít nemohou, doká�ou
pøekroèit vlastní stín, co� Margot vnímá
jako samozøejmost. Kdy� se schyluje
k tomu, �e Margot svùj pobyt u nich zpra-
cuje v román, který hodlá publikovat, øíká
jí pan Schneider: �Jste nám, mnì a mojí
�enì, opravdu velice drahá. Na�e dìti, ze-
jména Elzira a Jakov, jsou k vám velice
loajální. Prosím vás, nezneu�ijte na�i a je-
jich loajalitu.� Jak rodina na publikaci kni-
hy reagovala, se ètenáø nedozví. Mo�ná
je ale zamrzelo, �e kdy� u� se Margot
jejich prostøedí a vzájemný vztah v kon-
textu západní metropole rozhodla zve-
øejnit, nezachytila je vynalézavìji, �ivì-
ji, ménì schematicky, bohat�ím jazykem,
tedy zpùsobem, který by místo románu
neevokoval spí�e didaktické pøíruèky.

ALICE MARXOVÁ

Margot Vanderstraeten: Mazl tov. Má léta
u ortodoxní �idovské rodiny. Z nizozem-
ského originálu pøelo�ila Radka Smejka-
lová. Vydalo nakladatelství Garamond
v Praze roku 2020. 295 stran, doporuèená
cena 340 Kè.

ÚDIV JAKO TÉMA
O románu Mazl tov od Margot Vanderstraeten
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Rav Adin Even Jisrael, známý spí�e pod
pùvodním pøíjmením Steinsaltz, se naro-
dil v Jeruzalémì 11. 7. 1937. Jeho otec
Avraham Mo�e Steinsaltz pocházel sice
z rodu prvního admora ze Slonim, ale øa-
dili se s man�elkou mezi sekulární �idy
sionistického zamìøení. Pod vlivem rabí-
na �muela Eleazara Halperina se v�ak je-
jich syn ve vìku deseti let vrátil k víøe
pøedkù a zaèal v je�ivì, zalo�ené v Lodu
hnutím Chabad. Po ukonèení nábo�enské-
ho studia se zapsal na Hebrejskou univer-
zitu v Jeruzalémì, kde studoval matemati-
ku a fyziku. Roku 1965 se o�enil s dcerou
Chaima Hilela Asimova, pøívr�ence hnutí
Chabad. Za zmínku
stojí, �e Chaja Sara
byla sestøenicí americ-
kého spisovatele Isaaca
Asimova. 

Po dokonèení studií
matematiky, kdy� mu
bylo ètyøiadvacet let,
byl jmenován øeditelem
gymnázia s nábo�en-
skou a svìtskou vý-
ukou, podporovaného
státem, a potom vyuèo-
val Talmud v kibucech.
Jeho my�lenku vydat
Talmud s pøekladem do
hebrej�tiny a s moder-
ním komentáøem mu
pomohli realizovat tehdej�í pøedseda Kne-
setu Kadi� Luz a pøedseda vlády Levi
E�kol. U� z toho je patrné, �e cestu, jí� se
rav Steinsaltz v �ivotì ubíral, hodnotil
hlavnì podle toho, zda vede k cíli, který si
pøedsevzal, v tomto pøípadì k vydání Ba-
bylonského talmudu ve formì, která jej
zpøístupní �ir�ímu okruhu zájemcù ne� jen
studentùm je�iv, a studium usnadní i jim.
Izraelský institut pro propagaci talmud-
ského vzdìlání byl zalo�en roku 1965
a práce na rozsáhlém a nákladném projek-
tu úspì�nì skonèily a� roku 2010, kdy se
u� øízení Institutu ujali rabínovi synové
Menachem Jaakov Cvi a Avraham Mo�e
Chaim Hilel. 

�Steinsaltzùv talmud� v�ak od poèátku
vzbuzoval nelibost významných rabín-
ských autorit litevské �koly, pro nì� se
zpøístupnìní studia Talmudu rovnalo
jeho profanaci. Roku 1989 od nich, pøe-
dev�ím z iniciativy rav Eleazara Mena-
chema �acha, vy�el zákaz studia knih rav

Steinsaltze (i proto si o dva roky pozdìji
zmìnil pøíjmení na Even Jisrael), ponì-
vad� �v nich není jiskra svatosti a víry�
a �jeho knihy je zapotøebí dát do genízy�.
Proto�e se nejostøej�í kritika týkala tøí
knih, které napsal � Talmudu pro ka�dé-
ho, Osobnosti z Písma a �eny z Písma �
a které vy�ly i v pøekladech v zahranièí,
sna�il se Izraelský institut bránit autora
tím, �e napadené citace se do knih vlou-
dily prostøednictvím nìkoho jiného a bo-
hu�el unikly pozornosti vydavatele. Sám
rav Steinsaltz, aby zmírnil tvrdá slova,
sliboval, �e v�echno, co bylo právem na-
padeno, pokornì opraví. A skuteènì pak

vydal svùj Talmud s li-
tevským vydáním na
protìj�í stranì. 

Dva roky pøedtím,
ne� aféra vypukla, jsem
poprvé letìl do Izraele,
a bez nejmen�ího tu�ení,
co se dìje, jsem jako
vdìèný u�ivatel jeho
Talmudu vyhledal rav
Steinsaltze v Institutu.
Studoval jsem tehdy
v Heidelbergu a kladl si
otázku, zda byl mùj pù-
vodní zámìr vyu�ít emi-
grace k pøípravì na bu-
doucí návrat do Prahy,
kde bych mohl být pro

obec u�iteèný jako uèitel nábo�enství
a kantor, vùbec správný, a nemìl bych udì-
lat alija. Rabínovi bylo roku 1987 právì pa-
desát let a já byl jen o pìt let mlad�í. Snad
i proto kupodivu bystøe pochopil, oè mi
jde, a poradil mi, abych �el tam, kde budu
zapotøebí. Útlý usmìvavý mu� na mne pù-
sobil dùvìryhodnì, a tento dojem jsem ne-
ztratil ani pozdìji, kdy� u� jsem vìdìl víc
a potkával ho v Jeruzalémì, jak s vlajícím
talisem pospíchá do synagogy. Dneska
v�ak vím je�tì lépe ne� tenkrát, kdy mì sa-
mému bylo padesát a ujímal jsem se v Pra-
ze rabinátu, �e kdy� si èlovìk nìco dobrého
vezme do hlavy a vydr�í pøi tom, Bùh mu
sice pomù�e, ale s pøímo nevyøèenou pod-
mínkou, �e to i pøesto nebude snadné.

Rav Adin Even Jisrael Steinsaltz ze-
møel ve vìku 83 let 17. avu 5780 (7. srp-
na 2020) v Jeruzalémì a byl pohøben na
Har zejtim. Jeho du�e bude zajisté pøivi-
nuta do svazku �ivých. 

EFRAIM K. SIDON

ZEMØEL VIKTOR WELLEMÍN
Bojovník od Tobruku a Dunkerque

Dne 19. srpna zemøel ve vìku 97 let Viktor
Wellemín. Narodil se 24. bøezna 1923

v Praze v �idov-
ské rodinì. Otec
byl váleèný inva-
lida z první svìto-
vé války a praco-
val jako obchodní
cestující, vlastnil
podíl v èeské fi-
liálce rakouské
firmy specializu-
jící se na barvy
pro umìlce. Díky

stykùm s rakouským prostøedím u nìj po
an�lusu na�li útoèi�tì �idov�tí uteèenci. 

Na podzim 1939 ode�el Viktor se svým
o ètyøi roky star�ím bratrem Adolfem do
emigrace. Odjeli do Bratislavy, po strasti-
plné plavbì po Dunaji a po moøi se na jaøe
1940 dostali do Haify; první pùlrok strávili
v britském internaèním táboøe v Sarafan-
du. Jakmile byla èeskoslovenská exilová
vláda v Londýnì uznána za pokraèovatele
Èeskoslovenska, rozeslal velvyslanec
Kadlec povolávací lístky do armády. Vik-
tor Wellemín tak spolu s bratrem Adolfem
vstoupil do armády, Viktorùv odvodní den
byl stanoven na 14. 5. 1942. Po výcviku se
úèastnil obrany Haify v poloèetì rotného
Donnera; poté pod velením generála Karla
Klapálka bojoval u Tobruku. 

Po pøesunu do Velké Británie roku 1943
absolvoval výcvik u motorizované jednotky
ve Skotsku a zúèastnil se bojových operací
u francouzského Dunkerque, kde byl tì�ce
ranìn do levé ruky. V øíjnu 1945 se vrátil do
osvobozeného Èeskoslovenska, kde zjistil,
�e jeho rodina byla nacisty vyvra�dìna, zù-
stali s bratrem sami. Jako západní voják byl
následnì z armády propu�tìn, pracoval
v Gramofonových závodech, k invalidnímu
dùchodu si pøivydìlával jako úèetní a poslé-
ze jako vrátný na Novém �idovském høbito-
vì. S man�elkou Karlou vychovali dva syny.

Obdr�el øadu vyznamenání vèetnì me-
daile Za chrabrost, vojenské medaile VB-
SV a britského vyznamenání Africa Star.
V roce 2015 obdr�el Záslu�ný køí� minist-
ra obrany ÈR III. stupnì a v roce 2017 Zá-
slu�ný køí� ministra obrany ÈR II. stupnì.
Byl té� laureátem Ceny Pamìti národa.

Poslední rozlouèení s Viktorem Welle-
mínem, do vysokého vìku aktivním spor-
tovcem a dobrým kamarádem, se konalo
21. srpna na Novém �idovském høbitovì.
Ké� je jeho du�e pøivinuta do svazku �ivých.

RAVADIN EVEN JISRAEL (STEINSALTZ)
zemøel 17. avu 5780 v Jeruzalémì ve vìku 83 let

Adin Even Jisrael Steinsaltz. Foto archiv-

Snímek z vojenských let.



Kdo u� propadal dojmu, �e letos ve�keré
dìní v Izraeli re�íruje pandemie korony,
musel se poèátkem srpna probrat. Aèkoliv
se Izrael potýká s náporem choroby covid-
19, aèkoliv se kvùli tomu v zemi i demon-
struje, dìní pøeválcovaly jiné události.

Pøi�ly jako blesk z èistého nebe. V úterý
4. srpna otøásl Bejrútem mohutný výbuch
a ponièil èást milionové metropole Liba-
nonu. Byl to výsledek nedbalého sklado-
vání ledku. Ale právì kdy� se v Izraeli za-
èalo spekulovat, zda tu není nìjaká
souvislost s Hizballáhem, zda explozi ne-
vyvolaly výbu�niny, je� si tam ukrývaly
jeho milice, pøi�el
výbuch obrazný.

Ve ètvrtek 13. srp-
na obletìla svìt
zpráva, �e prvním
státem z Perského
zálivu, který navá�e
diplomatické vztahy
s Izraelem, budou
Spojené arabské
emiráty, co� zpro-
støedkovaly USA.
V tomto záblesku
vybledlo v�e ostatní
� od úvah o riziku
v Libanonu a� po �í-
øení korony (tedy
ona se �íøila dále, ale
bez takové mediální pozornosti).

S TRUMPEM A EMIRÁTY
Navázání diplomatických vztahù Izraele
s arabskou zemí je velmi vzácná událost.
Za 72 let existence státu Izrael se pøihodila
jen dvakrát. Poprvé v roce 1979 s Egyptem
prezidenta Sadata (co� ho pozdìji stálo �i-
vot pøi atentátu) a podruhé v roce 1994
s Jordánskem krále Abdalláha (znalci si
pøipomenou historickou fotografii, na ní�
si premiér Rabin a monarcha, oba vá�niví
kuøáci, navzájem pøipalují cigaretu). Navá-
zání normálních vztahù s Emiráty by tak
pro Izrael znamenalo reprízu po 26 letech.

Navázání tìchto vztahù v dobì, kdy se
pozornost soustøedila na izraelsko-palestin-
ský spor, ustavení palestinského státu èi iz-
raelskou anexi èásti Západního bøehu Jordá-
nu, je je�tì o ligu vý�e. Jen�e kdy� u� jsme
u té anexe (psali jsme o ní v èervencovém
Rch), právì její osud byl souèástí zmiòova-
né dohody, tedy zatím jen deklarace.

Benjamin Netanjahu to podává následo-
vnì: Izrael navá�e diplomatické vztahy se

Spojenými arabskými emiráty a anexi èás-
ti Západního bøehu na èas odlo�í. Média
vèetnì izraelských to podávají trochu ji-
nak: Izrael navá�e vztahy s Emiráty a ane-
xe se ocitne zcela u ledu. Chtìl to tak ostat-
nì americký prezident Donald Trump.
Jisté je, �e letos ani v dohledné dobì se ni-
kde nic anektovat nebude. Jisté je ale i to,
�e v srpnu byl ohlá�en velký diplomatický
úspìch a zøejmì bude dota�en do závazné
dohody. Má toti� hned tøi vítìze. Prezident
Trump mù�e øíkat, �e na konci svého man-
dátu dosáhl úspìchu, který se poèítá. Pre-
miér Netanjahu mù�e øíkat toté� a navíc

dodat, �e Izrael za své uznání arabskou
zemí nemusel zaplatit �ádným ústupkem.
A korunní princ bin Zajd z Emirátù se zase
mù�e chlubit, �e svým diplomatickým kro-
kem zabránil anexi palestinského území.

Pora�ení jsou dva. Zaprvé vedení Pales-
tinské samosprávy, je� mù�e jen hoøce sle-
dovat, �e ztrácí na významu, �e jeho metoda
odmítat v�echny izraelské návrhy nepøine-
sla plody a �e u� moc nezajímá ani arabský
svìt. Druhým pora�eným jsou osadníci ze
Západního bøehu, kteøí se svého snu � za-
èlenìní osad pod izraelskou suverenitu �
nedoèkají. K úspìchu je tøeba dodat je�tì
nìco. Pokud ten krok vyhla�ují za úspìch lí-
døi USA, Izraele èi Emirátù, mù�eme si
myslet, �e si honí triko. Ale pova�ují-li ho
za úspìch média, která si z odporu vùèi �Bi-
bimu� udìlala �ivnost (Ha´arec), tak na tom
asi nìco bude.

Z NEPØÁTELSKÉHO TÁBORA
Spoleènosti i média se dìlí do uzavøených
názorových �bublin�. Pro The New York
Times je Trump stejným ztìlesnìním zla,

jakým je Netanjahu pro Ha´arec. U� proto
je zajímavé, kdy� neèekané hodnocení za-
zní z �nepøátelského tábora�.

A� tak moc to nepøekvapí u Times of
Israel. Raphael Ahren pí�e, �e se mìní tra-
dièní pohled na cestu k dosa�ení míru:
�Netanjahu usvìdèil z chybného úsudku
v�echny, kteøí tvrdili, �e nelze normalizo-
vat vztahy s arabským svìtem, ani� by byl
vyøe�en problém Palestincù a oni získali
nìco hmatatelného.� Pøipadá-li vám jméno
Ahren povìdomé, nemýlíte se. Citovali
jsme ho u� loni v èervenci. Sledoval zve-
øejnìní ekonomické èásti Trumpova plánu
v Bahrajnu, kde sice oficiální izraelská de-
legace nebyla, ale izrael�tí novináøi tam
mohli bez problémù pùsobit. Vyfotil si

svou konferenèní
kartu s nápisem �Is-
rael�, co� v arabské
zemi pokládal za
unikát. 

I proto patøí k li-
dem, kteøí si doká�í
pøedstavit, �e po
Emirátech mohou
v uznání Izraele ná-
sledovat právì Ba-
hrajn èi Omán.

A teï u� k Ha´a-
recu. Amira Hassová
je legendou izraelské
levicové �urnalistiky
a kritièkou politi-
ky vùèi Palestincùm.

Nyní sama uznává, �e politika odsudkù
(�odsudek patøí k neju�ívanìj�ím výrazùm
mezi palestinskými lídry�) nedokázala vy-
tvoøit skuteènou politiku.

An�el Pfeffer pí�e, �e spoleèná deklara-
ce sice není úplný mír, ale to nesni�uje Ne-
tanjahuùv úspìch. Je to nìco, o èem jeho
pøedchùdci, kteøí se chystali na velké
ústupky Palestincùm, mohli jen snít. A za-
platil za to jen tím, èemu øíká �doèasné
suspendování� anexe, která by se ov�em
stejnì neuskuteènila.

Premiéøi Peres, �aron, Barak èi Olmert
varovali, �e pokud Izrael neuzná palestin-
ský stát, bude èelit globální izolaci, diplo-
matickému tsunami a lavinì bojkotù. Ne-
tanjahu v�ak, pí�e Pfeffer, odhalil slabiny
Palestincù a zatím mu situace dala zaprav-
du. Diplomatický úspìch dokládá, �e ne-
mìl pravdu tábor míru, kdy� varoval, �e
Izrael se stane �mezinárodním páriou�.
A ti, kteøí vá�nì chtìjí palestinský stát
a mír s ním, budou muset sestavit nové ar-
gumenty.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Spojené arabské emiráty, Dubaj 14. srpna 2020. Foto archiv.



Legendární èeský román Osudy dobrého
vojáka �vejka byl pøelo�en do celé øady
jazykù a nechybí mezi nimi ani jidi� � ja-
zyk, kterým zejména pøed druhou svìto-
vou válkou mluvila vìt�ina východoev-
ropských �idù. Autorem jidi� pøekladu
Dobrého vojáka �vejka byl Zelig Hirsch
Kalmanovich (Kelmonovicz), který se
narodil roku 1885
a zemøel za války
v roce 1944. Byl to
velice známý filolog,
odborník na jazyk ji-
di� a jeho literaturu
a také jeden z øeditelù
�idovského vìdecké-
ho centra Yivo, které
bylo funkèní pøed druhou svìtovou vál-
kou ve Vilniusu. Jeho pøeklad Der braver
soldat Shveyk in der velt-milkhome se ve
dvou dílech objevil v roce 1928, to zna-
mená relativnì nedlouho poté, co �vejk
vy�el v èe�tinì. (temata.rozhlas.cz, 16. 8.)
!! Polská kinematografie má bohatou
historii i souèasnost a pøi tro�e dobré vùle
do ní lze zahrnout dokonce vìt�inu holly-
woodské produkce. Zakladatelé slavných
studií Sam Goldwyn Louis B. Mayer
nebo bratøi Warnerové mìli toti� v�ichni
koøeny u øeky Visly. Jak se stalo, �e prá-
vì pol�tí �idé projevili v Americe takový
zájem o rodící se filmový byznys a �e
v nìm byli tak úspì�ní, se pokou�í pro-
zkoumat letos uvedený dokument pol-
ského filmaøe Paw³a Ferdeka Pollywood,
inspirovaný stejnojmennou knihou Andr-
zeje Krakowského. Ferdekovi se s doku-
mentem podaøilo uspìt u evropské HBO,
co� také není k zahození, a jeho film je
i bez tìch nejvìt�ích ryb plný zajímavých
lidí, kteøí mají k úloze polských emigran-
tù v historii amerického filmu co øíci.
A v neposlední øadì snímek ne�etøí zá-
bavnými historkami o tom, jak Szmuel
Gelbfisz èi synové �evce Benjamina
Wrony zakládali nejúspì�nìj�í americký
vývozní artikl. Podnik bratøí Warnerù,
kteøí pøedtím vyzkou�eli kdeco, aby se
u�ivili, zaèal jednou zakoupenou promí-
taèkou s filmem Velká �eleznièní loupe�
v cenì. Promítalo se ve starém vagonu,
dva z bratrù obsluhovali pøístroj a zbytek
rodiny tøásl vagonem, tak�e u� v této za-
kladatelské dobì mìli diváci luxusní pro-
�itek, jemu� se dnes øíká 4D kino. (LN,
4. 8.) !!Porada se vleèe. Jeden kolega se

pokou�í o napodobeninu brainstormingu,
druhý jeho nápady shazuje, tøetí se ne-
obratnì sna�í situaci zklidnit. Zbytek
osazenstva se buï okatì nudí, nebo za
prázdným pohledem skrývá teleportaci
na úplnì jiné místo a èas. A tomu v�emu
pøedsedá rozèarovaný �éf, nebo hùø � zá-
kazník. Tak nìjak vypadá poradní nebo

projektová past. Ale
klidnì i ta soukromá
v na�í hlavì. Vysvo-
bození nabízí Metoda
�esti kloboukù malt-
ského psychologa
Edwarda de Bono.
V èesku není tato
technika moc známá,

její autor v�ak ano. Na pøelomu tisíciletí
na sebe upoutal pozornost, kdy� doporu-
èoval sní�it nepøátelství mezi �idy a Ara-
by pojídáním pomazánky z kvasnic �
marmitu. Za pøíèinu tamní agrese toti�
pova�oval nedostatek zinku kvùli nekva-
�enému chlebu pita. (�ena a �ivot, 5. 8.)
!!Jedním z autentických svìdectví úèas-
ti �idovské obce na obranì Prahy je �ve-
de� lid, �idovská píseò napsaná ve støed-
ní jidi� a vyti�tìná v Praze bezprostøednì
po událostech roku 1648. Autora písnì
sice neznáme, ale je témìø jisté, �e byl
oèitým svìdkem událostí, a tedy jedním
z pøíslu�níkù pra�ské �idovské komunity.
Píseò psaná po vzoru kramáøských písní
v 88 ver�ovaných strofách popisuje his-
toricky vìrnì �védské obléhání Prahy
a klade dùraz na �idovský podíl na její
obranì. Za to, �e se
text dochoval, vdìèí-
me sbìratelské èinnos-
ti vrchního pra�ského
rabína Davida ben Ab-
raham Oppenheimera
(1664�1736), který
za svùj �ivot shro-
má�dil velkou sbírku
tiskù, kromì jiného
i v jidi�. Sbírka je dnes ulo�ena v Bodley-
ovì knihovnì v Oxfordu. (Katolický tý-
deník, 11. 8.) !! Izraelský klenotník vy-
tváøí zøejmì nejdra��í koronavirovou
rou�ku na svìtì. Módní doplnìk vznika-
jící na pøání èínského obchodníka ze
�anghaje pøijde majitele na1,5 milionu
dolarù (33 milionù korun). ��perk z osm-
náctikarátového zlata bude osazen asi
3600 diamanty,� øekla Scharon Carová,

spolupracovnice izraelského podniku
Yvel. Na výrobì rou�ky se podílí 25 �per-
kaøù a odborníkù na práci s diamanty.
�Zákazník mìl tøi pøání: Rou�ka mìla být
nejdra��í na svìtì, vyhotovena musí být
do 31. prosince a musí odpovídat nor-
mám. Ochranu proti nákaze koronavirem
v ní bude zaji�t�ovat vymìnitelný filtr
typu N99. (Metro Ostrava, 12. 8.) !!Na
otázku �Bìlorusko je vlastnì epicentrem
toho, co Timothy Snyder nazval ve své
knize jako Krvavé zemì. Je to poøád na
té zemi znát?� odpovídá v rozhovoru pro
Týdeník Echo èlen bìloruské exilové
vlády V. Jandjuk: �Samozøejmì. Bìlorus-
ko bylo po druhé svìtové válce vùbec
nejposti�enìj�í zemí, co se týèe obìtí, na
poèet obyvatel. Pochopitelnì �e to se
zemí nìco udìlá. Vyvra�dìno bylo skoro
kompletnì �idovské obyvatelstvo, které
tvoøilo velkou èást obyvatel mìst. Ve Vi-
tebsku, rodi�ti Marca Chagalla, �ilo pøed
válkou a� ètyøicet procent �idù, po válce
snad tøi procenta. Dlouho po válce se
zemì potýkala s naprostým nedostatkem
mu�ù, tak�e na jednoho mu�e pøipadalo
pìt �en. To se øe�ilo hromadným stìhová-
ním z Ruska, z východu a z jihu, pøede-
v�ím vojenských vyslou�ilcù, tak�e si lze
pøedstavit, co to udìlalo s populací. Vznikl
takzvaný sovìtský èlovìk.� (20. 8.) !!Jak
u� døíve JL informovaly, sna�í se pra�ský
advokát Lubomír Müller rehabilitovat
osobu polenského �ida Leopolda Hilsne-
ra, odsouzeného a posléze 19 let vìznì-
ného za údajné vra�dy dívek Marie Klí-
mové a Ane�ky Hrùzové na Polensku.
Jako zatím poslední z aktivit podal Mül-
ler podnìt k pøezkumu rozsudku. Jak
uvedla ÈTK, neshledalo v�ak èesko-  

budìjovické státní
zastupitelství dùvod
k podání návrhu
na obnovení øízení.
ÈTK to øekl èeskobu-
dìjovický státní zá-
stupce Josef Èeský.
Na konci devadesá-
tých se let ministrynì
spravedlnosti Vlasta

Parkanová a ministr Otakar Motejl shod-
li, �e definitivní rehabilitace je nyní vìcí
rakouských orgánù. V roce 2009 ale ra-
kouské ministerstvo spravedlnosti ozná-
milo, �e rozsudek nad Hilsnerem zru�it
nelze. Po Müllerovì �ádosti z leto�ního
roku se vìcí odmítl zabývat také prezi-
dent ÈR Milo� Zeman. (Jihlavské listy,
21. 8.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 120 lety, 20. záøí 1900, se v Praze na
Vinohradech narodil budoucí zoolog, ce-
stovatel, spisovatel a fotograf JIØÍ BAUM.
Na pøání rodièù vystudoval obchodní aka-
demii, pak pokraèoval na Pøírodovìdecké
fakultì Univerzity Karlovy. Je�tì za studií
vyrazil na první velké cesty: do USA a do
Brazílie. Po návratu se J. Baum speciali-
zoval na arachnologii (vìdu o pavoucích).
Dal�í cesta vedla (spoleènì s botanikem
A. Pilátem) do západní Afriky a poté do
Malajsie a okolních zemí. V následujícím
období se J. Baum opìt zamìøil na Afriku,
ji� nav�tívil mj. spoleènì se zoology
z pra�ského Národního muzea. Aè Baum
nebyl zamìstnancem muzea, sbíral pro nìj
na cestách materiál.

Roku 1935 podnikl
s man�elkou Rù�enou
cestu kolem svìta a ro-
ku 1938 s ní vyrazil
do Afriky. Tam je za-
stihla zpráva o záboru
Sudet. Baumovi moh-
li tehdy snadno emi-
grovat, ale rozhodli se
vrátit a zapojit do do-
mácího odboje. 

Pracovali pro odbojovou skupinu RU-DA
a Petièní výbor Vìrni zùstaneme, v nìm� se
anga�ovala i Baumova sestra Anna, provda-
ná Pollertová. Opisovali na psacím stroji le-
táky, ukrývali pronásledované u sebe i v dal-
�ích bytech (mj. sociologa Josefa Fischera),
Jiøí Baum fotografoval. Nakonec byl 10. 6.
1943 nacisty zatèen a pøes trestnici na Karlo-
vì námìstí a pøes terezínské ghetto se ocitl
v Osvìtimi. Odtud byl pøevezen do var�av-
ského ghetta, kde podle nepøesných zpráv
poèátkem roku 1944 zemøel. Anna Pollerto-
vá byla zavra�dìna v lednu 1945 v Berlínì.
Baumùv osud pøipomíná stolperstein na
pra�ském �i�kovì, pøed domem v Pøemy-
slovské ulici 1939/28. 

Sbírky, které J. Baum pøivezl, jsou nyní
v Národním muzeu a na Karlovì univerzi-
tì. Z Baumovy bohaté publikaèní èinnosti
z tøicátých let jmenujme cestopisy Okolo
zemìkoule autem a lodí, dále Toulky po
USA, Na bøezích Indického oceánu, Afric-
kou divoèinou, K neznámým bøehùm Bra-
zílie èi V zemi slonù a lvù. Péèí Martina
Koláèka vycházejí kni�nì nebo v elektro-
nické podobì v reedicích. Zoologické
publikace zahrnují mj. tituly Stepí a pra-
lesem, V øí�i pavoukù èi Ptactvo velké
Prahy.

Pøed 75 lety, 10. záøí 1945, zemøel
v New Yorku malíø, grafik, ilustrátor a je-
vi�tní výtvarník HUGO STEINER-PRAG,
obecnì známý pøedev�ím svými ilustrace-
mi k románu Golem Gustava Meyrinka.
Narodil se v rodinì pra�ského knihkupce
Hermanna Steinera a jeho �eny Berty
Knina (která byla údajnì potomkem pra�-
ského Maharala, rabína Jehudy ben Beca-
lel). Po ukonèení støední �koly studoval
soukromì na Akademii výtvarných umìní
v Praze. Patøil k okruhu spolku Jung-Prag
a spolu s P. Leppinem, V. Hadwigerem,
O. Wienerem, R. M. Rilkem a G. Meyrin-
kem se v nìm zabýval mystikou a okulti-
smem. 

V roce 1900 ode�el do Mnichova, kde
studoval na Akademii (právì zde zaèal
pou�ívat pøídomek Steiner-Prag), poté

tam zaèal pùsobit jako
pedagog. V roce 1905
konvertoval ke kato-
lické víøe a roku 1907
získal nìmecké státní
obèanství.

Získal profesorské
místo na pøedchùdky-
ni dne�ní Vysoké �ko-
ly grafické a tiskaøské
v Lipsku, intenzivnì

pracoval. Vedle ilustrací jsou známé práce
ze studijních cest do �panìlska, Portugal-
ska a na Baleáry v letech 1909 a� 1925.
Pracoval té� jako øeditel berlínského vy-
davatelství Propyläen Verlag a byl èinný
v rùzných umìleckých spolcích. Roku
1927 se podílel na organizaci prvního me-
zinárodního kni�ního veletrhu v Lipsku.
Po nástupu nacistù k moci roku 1933
z Nìmecka emigroval. Odjel nejprve do
Prahy, kde otevøel soukromou umìleckou
�kolu Officina Pragensis (zde studovali
napøíklad Václav Bláha, Libor Fára, Petr
Kien nebo Helena Zmatlíková). V této
dobì vytvoøil asi padesát litografií z pra�-
ského ghetta a �idovského høbitova.

V roce 1938 obdr�el nabídku vytvoøit
podobnou �kolu ve Stockholmu, ji� pøijal.
Na jaøe 1941 pak odjel do USA a získal
místo profesora na oddìlení grafiky Ne-
wyorské univerzity. Vedle pedagogické
èinnosti pracoval pro vydavatelství Ran-
dom House. Do rodné Prahy se jeho díla
vrátila po pádu komunismu. Konalo se nì-
kolik jeho výstav, naposledy v Galerii
Smeèky; v souèasné dobì lze nìkolik ilus-
trací ke Golemovi zhlédnout ve Veletr�-
ním paláci v rámci výstavy dìl ovlivnì-
ných texty E. A. Poea.

(am)

STOLPERSTEIN V LU�I
Osud lékaøky Pesie Kopperlové

V záøí se ve východoèeské Lu�i pokládá
stolperstein na památku obìtavé lékaøky
paní Pesie Kopperlové, rozené Elisonové.
Narodila se roku 1902 v Ki�inìvì v �idov-
ské advokátské rodinì. Roku 1921 odjela
do Èeskoslovenska a vystudovala v Praze
medicínu. Úspì�nì promovala v roce 1929.
V první polovinì roku 1930 je�tì pùsobila
na gynekologické klinice profesora Jerie v
Praze a prvního èervence 1930 nastoupila
v Zemském ústavu pro tuberkulózní dìti
v Lu�i-Ko�umberku (v Hamzovì léèebnì)
a zùstala zde s váleènou pøestávkou po ce-
lou lékaøskou kariéru. Práce se jí stala
smyslem �ivota, v léèebnì pracovala
a také zde bydlela. V roce 1939 byla jako
�idovka poslána na nucenou dovolenou,
v roce 1941 pak do výslu�by. Z léèebny se
musela vystìhovat, útoèi�tì na�la v Lu�i
v domì èp. 75 u rodiny Vielgutovy. Na
této adrese �ila a� do transportu v prosinci
1942. 

V Terezínì zùstala Pesie necelý rok,
bìhem kterého se provdala za lékaøe
MUDr. Benno (Bernarda) Kopperla.
V prosinci 1943 byli Pesie i Benno zaøa-
zeni do transportu z Terezína do Osvìti-
mi. Bennùv osud je neznámý, víme jen,
�e zahynul. Pesie byla pøi selekci vybrá-
na jako práceschopná, tak�e se z Osvìti-
mi dostala do Christianstadtu. Osvobo-
zena byla v Bergen-Belsenu. Po návratu
z koncentraèního tábora bydlela nejprve
v Praze u MUDr. Pavla Feldsteina, léka-
øe, který také pro�el lágry. Osvobozen
byl v Mauthausenu. 

Ji� v záøí 1945 se vrátila do jediného
místa, které jí zbylo � do léèebny v Lu�i.
Zde se její rodinou stali pacienti, kterým
zasvìtila zbytek �ivota. Stala se primáø-
kou pavilonu B (dne�ní E) a ze svìdectví
pamìtníkù víme, �e její pøístup k pacien-
tùm byl skuteènì mimoøádnì obìtavý. 

Konec �ivota pro�ila Pesie v Praze.
Tragický osud a traumatické váleèné zá-
�itky se k stáru ozývaly stále bolestnìji
a rozvinuly se pozdìji v tì�kou du�evní
nemoc. Zemøela v sedmdesátých letech
minulého století v psychiatrické léèebnì
v Praze. Záznamy nasvìdèují, �e mís-
tem jejího odpoèinku se stal pra�ský
høbitov na Malvazinkách. O posledních
letech jejího �ivota existuje jen málo in-
formací, a tak bychom uvítali jakékoli
vzpomínky s ní spjaté (alzbeta.lango-
va@post.cz).

AL�BÌTA LANGOVÁ
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Man�elé Jiøí a Rù�ena Baumovi. Foto archiv.
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ARCHIVÁØ NA KOLE
Vzpomínky na Jiøího Fiedlera
! �idovské muzeum v Praze pøipravilo
èeský pøeklad e-knihy Archiváø na kole,
která pøipomíná �ivot a neocenitelné dílo
pøekladatele a historika Jiøího Fiedlera. Ten
bìhem komunistického re�imu dokumento-
val �idovské památky v èeských zemích
a na toto téma ji� ve svobodných pomìrech
publikoval. Kniha vìnovaná Jiøímu Fiedle-
rovi je nyní na stránkách muzea volnì ke
sta�ení.

E-kniha Archiváø na kole zahrnuje vzpo-
mínky, které napsali pøátelé, kolegové a zná-
mí Jiøího Fiedlera, historici, redaktoøi, pøe-
kladatelé, zájemci o �idovské památky
a �idovskou historii. Jsou mezi nimi Du�an
Karpatský, Jana �troblová, Mark Talisman,
Leo Pavlát, Arno Paøík, Olga Hostovská,
Wilma Iggersová èi rabín Norman Patz. Vel-
mi pøíjemné ètení není jen vzpomínkou na
zajímavou osobnost se specifickým smyslem
pro humor, ale i sondou do pomìrù kolem �i-
dovské komunity v dobì normalizace. Sou-
èástí knihy jsou také historické pohlednice
s Fiedlerovými mystifikaèními komentáøi.

Pùvodní anglický text nazvaný Archivist
on a Bicycle: Jiøí Fiedler vznikl z iniciativy
americké spisovatelky a publicistky èeské-
ho pùvodu Heleny Epsteinové. 

Vydalo �idovské muzeum v Praze roku
2020. Z angliètiny pøelo�ila Alice Marxo-
vá. 112 stran, zdarma ke sta�ení na www.
jewishmuseum.cz.

Martin Gilbert
AUSCHWITZ A SPOJENCI
! Britský historik, známý svými pracemi
o holokaustu, Izraeli a �ivotì Winstona
Churchilla, na základì rozsáhlého výzku-
mu v archivech nìkolika zemí a komunika-
ce s oèitými svìdky holokaustu pøedkládá
drtivou zprávu o spletité cestì informací
o táboru Auschwitz na Západ a o tom, jak na
nì Západ reagoval, èi pøesnìji nereagoval.
Smìs nezájmu, úøednického �lendriánu a ali-
bismu nacistùm umo�nila neru�enì realizo-
vat plán na vyhlazení �idù prakticky po nì-
kolik let. Nakonec se Spojenci pro akci
pøece jen rozhodli; to v�ak ji� bylo pozdì.

Vydalo nakladatelství Academia v Praze
roku 2020. Z angliètiny pøelo�il Marek Po-
cestný. 656 stran, doporuèená cena 595 Kè.

Renáta Rù�ièková, �tìpán Barto�
�IDOVSKÉ PAMÁTKY
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
! Na území dne�ních pìti okresù Králové-
hradeckého kraje je mnoho míst spojených
s �idovskou historií: bývalé synagogy, ritu-
ální láznì, �idovské radnice, høbitovy, zbyt-
ky pùvodních �idovských ètvrtí, památníky
obìtem holokaustu èi plochy po bývalých

poboèných koncentraèních táborech. Pa-
mátky se nacházejí v Hradci Králové,
Novém Byd�ovì, Chlumci nad Cidlinou,
Jaromìøi, Hoøicích, Jièínì, Libáni, Choust-
níkovì Hradi�ti, Dvoøe Králové nad La-
bem, Trutnovì, Bernarticích, �acléøi, Poøí-
èí, Vrchlabí, Hostinném, Úpicích, Náchodì,
Hronovì, Velké Bukovinì, Dobru�ce, Pod-
bøezí, Rychnovì nad Knì�nou, Doudlebech
nad Orlicí, Vamberku a Rokytnici v Orlic-
kých horách. Vnímavé fotografie �tìpána
Barto�e je zachycují v celcích i detailech,
ve mìstech, v mìsteèkách, v krajinì, jako
souèást moderního svìta i jako opu�tìná
místa jakoby z jiné planety. Texty Renáty
Rù�ièkové shrnují historii �idovských obcí
ve zmínìných místech a v�ímají si i vý-
znamných osobností a souèasného stavu.

S finanèní podporou Královéhradeckého
kraje vydal �tìpán Barto� roku 2020. Bro-
�ura má 47 stran, èernobílé a barevné foto-
grafie, texty v èe�tinì, angliètinì a hebrej-
�tinì a lze ji získat zdarma v informaèních
centrech v kraji.

KULTURA V SYNAGOGÁCH
! Na podzim pokraèuje sezona v rekon-
struovaných èeských a moravských syna-
gogách a konají se v nich i kulturní poøady:
! Ú�tìcká synagoga zve na výstavu obra-
zù na téma �idovských tradic od americké-
ho ilustrátora Marka Podwala. Zhlédnout ji
lze po celé záøí i øíjen. 
! V synagoze v Polné budou v záøí a øíjnu
k vidìní umìlecké kvilty Chedvy Meroz.
! V synagoze v Brandýse nad Labem se
17. záøí od 19.30 koná koncert tria Musica
Dolce vita s názvem Písnì beze slov. Zazní
skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho, E.

Blocha, dvou souèasných izraelských skla-
datelù a sefardské písnì.
! Dne 8. øíjna od 19.30 se v brandýské sy-
nagoze koná koncert pøední sopranistky
Národního divadla Marie Fajtové v dopro-
vodu klavíristy Z. Klaudy. Na programu
jsou písnì Debussyho, Messiaena, Ravela,
Rachmaninova a v premiéøe Vokalíza Jana
Klusáka.
! V záøí a øíjnu zde lze zhlédnout výstavu
Dìvèata z pokoje 28, zapùjèenou �idov-
ským muzeem v Praze a pøibli�ující �ivot
nìkolika �idovských dívek, vìznìných
v terezínském ghettu.
! Informace o programech a otevírací dobì
v�ech objektù lze nalézt stránce www.
10hvezd.cz.

KONCERTY BOSENSKÉ PÌVKYNÌ
! V záøí se koná nìkolik koncertù bosen-
ské umìlkynì Aidy Mujaèiè, která zpívá
písnì bosenských sefardských �idù v ja-
zyce ladino.
! Dne 6. záøí od 16 hodin zpívá v synago-
ze v Ú�tìku, kde poøádá i workshop, bìhem
kterého se úèastníci nauèí jednu sefardskou
píseò.
! Aida Mujaèiè se pøedstaví také 8. záøí od
20 hodin v pra�ské synagoze na Palmovce
(Zenklova 1, P 8) a 28. záøí v 17 hodin
v synagoze v Bøeznici.

SYNAGOGA TURNOV
! V nedìli 6. záøí od 14 hodin se u pøíle�i-
tosti Evropského dne �idovské kultury
koná mimoøádná prohlídka synagogy, bý-
valé �idovské ètvrti a �idovského høbitova.
! V nedìli 13. záøí od 17 hodin se koná
pøedná�ka Kamily Kohoutové, studentky
rabínského semináøe v Nìmecku, na téma
Vegetariánství v judaismu a �idovská etika. 
! V sobotu 26. záøí od 18 hodin zveme na
nev�ední spojení hudby a gastronomie
v programu Hudba na talíøi: Jak chutná
hudba a jak zní dobré jídlo? Úèinkuje èes-
koslovenské kvarteto hudebníkù ve slo�ení:
Lucia Tu�inská (zpìv), Mária Volárová
(klavír), Tamara Císaøová (housle), Ivan
Kudrna (kontrabas).
! Po celé záøí je na �enské galerii pøístupná
v otevírací dobì synagogy (dennì krom
pondìlí od 9 do 17 hodin) výstava snímkù
izraelského fotografa a foto�urnalisty Ale-
xe Levaca: V�ední �ivot Izraelcù.

FILM �ALUJI V KINECH
! Film re�iséra Romana Polanského �alu-
ji! je od záøí k vidìní v èeských kinech.
Polanski v nìm zpracovává Dreyfusovu
aféry, jeho hlavním hrdinou je v�ak plu-
kovník Georges Picquart, mu�, který po-
skytl dùkazy o Dreyfusovì nevinì (více
viz v Rch 5/ 2020.)

KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI



�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 9. záøí od 15.30 hodin zahaju-
jeme dal�í roèník Kávy. Pøijde na ni vzácný
host: knìz, teolog, pøírodovìdec, pedagog,
spisovatel, skaut a pøednosta Ústavu etiky
a humanitních studií 3. lékaøské fakulty UK
Marek Orko Vácha, odborník na evoluèní
biologii, lékaøskou a environmentální etiku.

Vezmìte si laskavì rou�ku, pro vstup
bude povinná. Tì�í se na vás Honza Neu-
bauer

CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 7. 9.: Vernisá� výstavy: Haredim. Výsta-
va unikátních fotografií Eli�ky Bla�kové
z prostøedí jedné z nejuzavøenìj�ích ultra-
ortodoxních �idovských komunit svìta, je-
ruzalémské ètvrti Mea �earim. Zvlá�tní po-
zornost vìnuje autorka fotograficky takøka
nezmapovanému svìtu �en v této komunitì. 
! 10. 9.: Izraelská zeï jako malíøské plát-
no. Jen okrajovì mù�eme hovoøit o �Zdi�,
její správný název je �Bezpeènostní barié-
ra�. Za dobu existence zachránila v Izraeli
stovky �ivotù. Na �Zdi� kolem Betléma se
nejprve objevily neumìlé malùvky, pozdìji
více èi ménì sofistikovaná protiizraelská
propaganda. Poté díla mnohých presti�ních
umìlcù. Audiovizuální pøedná�kou provede
publicista Jan Neubauer. Pøedná�ka je sou-
èástí historicko-cestopisného cyklu Po sto-
pách tradièních �idovských komunit.
! 13. 9. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro
rodièe a dìti: Lvíèek Arje vypráví o stvoøe-
ní svìta. Lvíèek Arje dìtem vysvìtlí, jak se
slaví �idovský Nový rok (Ro� ha�ana). Dìti
se nauèí písnièku a ochutnají tradièní svá-
teèní pokrmy. Prohlídka: Starý �idovský
høbitov. Vstupné 70 Kè. 
! 16. 9.: Nejranìj�í køest�anství a jeho pí-
semnosti jako fenomén judaismu II. chrá-
mu a interpretace �idovských Písem. Pøed-
ná�ka Jiøího Luke�e z Husitské teologické
fakulty UK vychází z konceptu Marka
D. Nanose a P. Fredriksena, �e Pavel, Saul
z Tarsu, se nikdy nevzdal svého �idovství
a jeho osobnost i listy jsou interpretovatel-
né v kontextu judaismu II. chrámu a �idov-
ských Písem. Pøedná�ka je souèástí cyklu
�idé a starovìký Pøední východ. 
! 24. 9.: Souèasný izraelský film: Foxtrot.
Tøetí èást filmového cyklu filmové historiè-
ky Alice Aronové zachycuje �ivot mladých
vojákù na opu�tìném checkpointu na seve-
ru Izraele. Emotivní kontroverzní protivá-
leèné drama ocenìné na festivalu v Benát-
kách natoèil s jemným humorem izraelský

re�isér Samuel Maoz (1962), který zde
reflektuje téma viny, ztráty a traumat pøe-
dávaných napøíè generacemi. V originále
s èeskými titulky. (Izrael, Nìmecko, Fran-
cie, �výcarsko 2017, 113 min.) 
! 30. 9.: Lékárny s Davidovou hvìzdou
v èase �oa. Prezentace stejnojmenné knihy
nakladatelství Academia za úèasti autora
Tomá�e Arndta. Kniha pøedstavuje osudy
�idovských majitelù lékáren, farmaceutù
a nìkterých vìdcù èi podnikatelù ve farma-
ceutickém prùmyslu v Èeskoslovensku
v letech 1938�1945. Kniha bude na místì
k prodeji za zvýhodnìnou cenu.

Maiselova synagoga
(Maiselova 10)
! V úterý 22. záøí od 19 hodin: Pasy pro
�ivot. Výstava Pasy pro �ivot a dokumen-
tární film polského Ústavu národní pamìti
Pasy Paraguaye se vìnují dosud neznámé
èinnosti skupiny polských diplomatù a �i-
dovských aktivistù pùsobící ve �výcarsku
pod vedením Aleksandra £ado�eho (1891�
1963), které se bìhem druhé svìtové války
pomocí systému výroby fale�ných pasù po-
daøilo zachránit tisíce �idù pøed holokaus-
tem. Akce probíhá v rámci programu Mi-
nisterstva kultury a národního dìdictví
Polské republiky. Ve spolupráci s Polským
institutem v Praze a Institutem Pileckého.
Partnerem filmové projekce je Ústav ná-
rodní památky � Instytut Pamiêci Narodo-
wej. Vstup volný. 

CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy
v 17 hodin v sále budovy tø. Kapitána Jaro-
�e 3, Brno, a je na nì volný vstup.
! 2. 9., Galerie Celnice v zahradì vily Löw-
Beer, Drobného 297: Ne� se v�e zmìnilo.
Komentovaná prohlídka a dernisá� výstavy
díla amatérského fotografa Kurta Bardo�e
(1914?1945) z brnìnské �idovské rodiny, je-
ho� �ivotní pøíbìh skonèil v koncentraèním
táboøe Dachau. Povídáním o tom, jak se
fotografická alba �brnìnským zázrakem�
vrátila do rodiny a jak výstava za spolupráce
neteøí Kurta Bardo�e vznikala, provede ná-
v�tìvníky historièka Táòa Klementová. 
! 6. 9.: Evropský den �idovské kultury. Na
první záøijovou nedìli pøipadá letos ji� dva-
cátý první roèník Evropského dne �idovské
kultury. Brnìnská poboèka �MP oslaví ten-
to den kulturním programem, jeho� souèás-
tí bude mimo jiné vernisá� výstavy Zemì
zaslíbená/Promised Land èesko izraelské
dvojice fotografù Jana Sekala a Marty Le-

vin, Purim�píl oèima nastupující generace
pod re�ijním vedení Martiny Krátké nebo re-
citál kytarového virtuose Vladislava Bláhy. 
! 8. 9. od 20.00: Poslední nástupi�tì � br-
nìnské �idovské transporty. Pøedstavení
re�iséra Pavla Stra�áka, pøipomínající po-
slední transport z Brna do Terezína, který
27. kvìtna 1942 uzavøel sérii velkých de-
portací z tohoto kraje, doplní odborným ko-
mentáøem historièka Táòa Klementová. Po-
øad se koná ve spolupráci s festivalem
Meeting Brno. Rezervace na www.mee-
ting.brno/rezervace.
! 9. 9.: Na pùdì synagogy: Nálezy z novo-
vìkých geniz. Pøedná�ka historièky Lenky
Ulièné z �MP seznámí posluchaèe s nejno-
vìj�ím výzkumem málo známého �idovské-
ho zvyku odkládat s ohledem na respekt
k Bo�ímu jménu pøedmìty, které ji� neplní
svou roli v nábo�enském �ivotì, do tzv. geni-
zy. Tou obvykle byly pùdy synagog. V geni-
zách se proto èasto ukládaly zejména textové
památky, archiválie, èásti vybavení synago-
gy, rituální a jiné textilie a obuv. Jako celek
geniza pøedstavuje jedineènou a mnohdy
pøekvapivou materiální sondu do dìjin v�ed-
ního i sváteèního �ivota �idù v Èechách a na
Moravì v 16.�19. století. Vstupné 30 Kè.
! 13. 9. od 14 hodin, Skoøepka 13: Brno
a jeho chrámy: synagoga Agudas achim.
Komentovaná prohlídka funkcionalistické
synagogy architekta Otto Eislera. Výklad
Barbory Doèkalové z �MP bude vìnován
zásadním momentùm brnìnské �idovské his-
torie, hlavním tradicím a zvykùm judaismu,
ale i dramatickému �ivotnímu pøíbìhu autora
stavby. Program se koná ve spolupráci s Tu-
ristickým a informaèním centrem Brno. Re-
zervace míst a více informací o projektu na
www.ticbrno.cz/brnoajehochramy.
! 17. 9.: �idovská témata a postavy u Ma-
rie von Ebner-Eschenbachové, Ferdinanda
Saara a Jakoba Julia Davida. Profesorka
Ingeborg Fialová ve své pøedná�ce pøedstaví
nìkolik povídek tìchto tøí autorù a nabídne
obecnìj�í závìry k tématu �idovské asimila-
ce, které na konci 19. a poèátku 20. století
hrálo podstatnou roli ve spoleènosti i litera-
tuøe. Vstupné 30 Kè.
! 27. 9. od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-
�idenice: Nedìlní dílna pro rodièe s dìt-
mi: Medvídek Dubi a dùm pro dva mláden-
ce. Pøijmìte pozvání k pomyslné náv�tìvì
funkcionalistické vily, jejími� obyvateli byli
kromì slavného architekta a designéra Otto
Eislera a jeho bratra Moøice také aligátor,
chameleon, papou�ci a kokr�panìl Alan.
Vstupné 30 Kè.
! V prùbìhu záøí je mo�no v sále OVK
Brno ve dnech programových akcí a po
pøedchozí telefonické domluvì zhlédnout
výstavu Zemì zaslíbená/Promised Land.
Vstup volný.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! 1. záøí zaèíná ji� 23. �kolní rok existence
Lauderových �kol. Ten minulý byl z mnoha
dùvodù neobvyklý. Nejvìt�í komplikací se
mìla stát pøestavba �koly, kdy se v prùbì-
hu podzimu 2019 uèilo celkem na 5 rùz-
ných místech v Praze. Díky trpìlivosti
a flexibilitì rodièù, �ákù a v neposlední
øadì i pedagogù jsme se v listopadu vráti-
li do rozestavìné hlavní budovy, resp.
dvì dal�í deta�ovaná pracovi�tì se nachá-
zela v blízkém okolí �koly. 

Zdálo se, �e jsme dokázali v provizorních
podmínkách realizovat obvyklé hlavní akce
�kolního roku � odborná setkání pro rodièe
i spoleèné oslavy svátkù (vèetnì peèení chal
i chanukového bazaru), konferenci In medias
res. Tì�ili jsme se na jaro a na otevøení celé
dostavìné �koly. Uzavøení �kol kvùli korano-
virové pandemii se pak stalo dal�í pøíle�itostí
ke zmìnì obvyklé výuky. Troufáme si øíct, �e
naprostá vìt�ina pedagogù v relativnì krát-
kém èase uzpùsobila své hodiny uèení na
dálku. Velkou pomocí nám zde byly zku�e-
nosti z lauderovské e-�koly, díky ní� mìli
mnozí kolegové zku�enosti s pravidelnou on-
line výukou. V prùbìhu online výuky �kola
rodièe i �áky �ádala o zpìtnou vazbu, díky
ní� pak mohla upravit nároènost jednotlivých
zadání. I v obtí�ných podmínkách vznikla
øada zajímavých vzdìlávacích výstupù.

V záøí nás poprvé pøivítají rekonstruova-
né uèebny vèetnì uèeben odborných, kabi-
nety, sborovny, �kolní dvùr a samozøejmì
stále lépe a lépe vybavená knihovna. V�e je
nové, èisté, upravené a pøipravené na pøí-
chod �ákù i uèitelù. Díky zku�enostem le-
to�ního jara jsme pøipraveni i na pøípadné
omezení prezenèní výuky. A jakkoliv dou-
fáme, �e nenastane, mù�eme i v pøípadì
dálkové výuky nabídnout uèení podle �kol-
ního vzdìlávacího plánu.                            ip

JUDAFEST 2020
! Ve dnech 9. a� 12. záøí probìhne ji� de-
vátý roèník festivalu �idovské kultury Ju-
daFest, který organizuje Èeská unie �idov-
ské mláde�e, z. s. Loòský roèník JudaFestu
se pøemístil z tradièního pra�ského námìstí
Míru do Kampusu Hybernská. Leto�ní Ju-
daFest bude opìt pojat jiným zpùsobem:
jedná se o vícedenní akci, co� mj. umo�ní
propojit kulturní program s nábo�enstvím,
roz�íøit festival do více lokalit, nesoustøedit
program pouze na jedno místo a dodr�et
protiepidemická opatøení.

Náv�tìvníci se mohou tì�it nejen na dis-
kuse a pøedná�ky na rùzná témata, ale bu-
dou mít také mo�nost poznat �idovskou ko-
munitu skrze historické procházky Prahou
èi spoleènou oslavu �abatu nebo symbolic-
ké zakonèení festivalu havdalou a násled-
ným hudebním programem. 

Festival je jako v pøedchozích letech
otevøený také �ir�í veøejnosti a vstup na nìj
je zdarma.

Festival JudaFest 2020 je financován za
laskavé podpory Nadaèního fondu obìtem
holokaustu a Federace �idovských obcí,
kterým tímto dìkujeme. 

Pro více informací a údaje o programu
sledujte FB událost: https://www.facebo-
ok.com/events/2678394415776929/.

DISKUSE �ID A ZDRÁV
S M. POJAROVOU A �. PÁNKEM
! Zveme na dal�í diskusi z cyklu �id
a zdráv, kterou poøádá Nadaèní fond obì-
tem holokaustu v rámci festivalu Judafest.
Tentokrát s Martinou Pojarovou, øeditelkou
Peèovatelského centra Praha 7, a �imonem
Pánkem, øeditelem Èlovìka v tísni. Diskuse
se koná 9. záøí od 18.30 v Kampusu Hy-
bernská, Hybernská 4, Praha 1.

Martina Pojarová a �imon Pánek zasvì-
tili svùj pracovní �ivot pomoci druhým. Co
je pøivedlo k jejich profesi a jak zvládají
tlak, kterému ve své práci èelí? Jak vnímají
èeskou spoleènost? Jsme ménì solidární,
ne� tomu bylo døíve? Oba hosté jsou také
z rodin, které byly ovlivnìny �idovstvím.
Jak to formovalo jejich pohled na svìt? 

Moderuje Irena Kalhousová. Registrace
není nutná.

�ULA �NAPS 
ANEB DÌTI NECHTE DOMA
! Po nouzovém stavu vynuceném epidemií
se do Lauderových �kol vrací oblíbený dis-
kusní poøad. Dne 16. záøí v 18 hodin pøiví-
tají moderátoøi Lenka a Jakub Szántóovi
hosty Danu Drábovou, pøedsedkyni Státní-
ho úøadu pro jadernou bezpeènost, a Pavla
Novotného, starostu Prahy-Øeporyjí. Deba-
ta se bude týkat mohutné síly atomu, zod-
povìdnosti za její u�ití a výhledù do bu-
doucna, øeporyjský starosta se svìøí se
zá�itky z boje za památku �idovských obìtí
�oa i proti ruské propagandì.

Veèer je otevøený v�em rodièùm Laude-
rových �kol a jejich pøátelùm, zájemcùm
z �ir�í �idovské obce a studentùm septimy
a oktávy L�.

Vstup je zdarma. Na akci se laskavì re-
gistrujte prostøednictvím interaktivního for-

muláøe, který naleznete na stránkách www.
lauder.cz.

SPOMIENKOVÝ DEÒ 
OBETÍ HOLOKAUSTU 
VO ZVOLENE
! Dòa 8. septembra sa vo Zvolene usku-
toèní pravidelné podujatie pri príle�itosti
Dòa obetí holokaustu a rasového násilia.
Spomienkový a vzdelávací program bude
prebiehat� na pôde �idovského cintorína,
v pri¾ahlom Parku u�¾achtilých du�í a na
pôde Technickej univerzity vo Zvolene. 

Program zaèína o 10.00 èítaním mien de-
portovaných �idovských obyvate¾ov z mesta
Zvolen a okolia. Pokraèuje sa èítaním mien
záchrancov �idovských �ivotov na Sloven-
sku, ktoré sú uvedené na Múre cti pred �i-
dovským cintorínom. Múr cti je jedineè-
ným pamätníkom na Slovensku, vznikol
pod¾a pamätníka Jad Va�em v Izraeli. 

Program zavà�i od 11.45 séria krátkych
predná�ok na tému holokaust a rasové zá-
kony na Slovensku pre verejnost�a miest-
ne stredné �koly v priestoroch Technickej
univerzity. Predná�at� budú renomovaní
historici prof. Ni�òanský a Mgr. Lôèinko-
vá. Privítame Oskára Winkelra, ktorý za�il
hrúzy v koncentraènom tábore. O 17.00
hod bude slávnostný koncert na Zvolen-
skom zámku. 

Organizátormi sú miestni aktivisti, Ke-
hila Ko�ice, mesto Zvolen, Technická uni-
verzita vo Zvolene, Ve¾vyslanectvo �tátu
Izrael, Izraelská obchodná komora na Slo-
vensku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici,
B´nai B´rith Concordia. Kontakt: Jozef
Klement (jklement@klemo.sk).

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
! V reakci na èlánek V�echny cesty ve-
dou z Prahy autorù Veroniky Tucke-
rové a Aviezera Tuckera o pra�ském

pobytu fyzika
Alberta Einstei-
na (Rch 8/2020)
nás ètenáø Pavel
Chabr upozornil,
�e existuje je�tì
tøetí pamìtní des-
ka pøipomínající
pra�ská léta slav-
ného vìdce. Na-
chází se ve ves-
tibulu

Pøírodovìdecké fakulty UK (Vinièná 7,
Albertov), v ní� pøedná�el. 

INZERCE
! Svobodná, bezdìtná 33/178/75 právnièka,
èlenka �OP, hledá milého a inteligentního
mu�e s vá�ným zájmem o rodinný �ivot.
duxpearl@gmail.com.

26 VÌSTNÍK 9/2020

VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�ej èlenke, ktorá
v mesiaci september slávi sviatok svojich
narodenín: pani Darina Kossárová, nar. 11.9.
� 82 rokov. Úprimne jej prajeme ve¾a zdra-
via, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci september oslávia narodeniny: pán
Juraj Alexander � 76 rokov; pani Eva Braklo-
vá � 60 rokov; pani Dagmar Dvorská � 89 ro-
kov; pán Ing. Peter Gero � 78 rokov; pani Jas-
na Hatiarová � 73 rokov; pán Ing. Peter Horák
� 70 rokov; pani doc. RNDr. Mária Hvastijová
� 84 rokov; pani Viera Kamenická � 82 rokov;
pani PhDr. Mária Ko�tialová � 65 rokov; pani
MUDr. Veronika Lehotská � 87 rokov; pani
Ildikó Lõrintzy � 50 rokov; pani Mária Orszá-
gová � 86 rokov; pán MUDr. Peter �t�astný �
79 rokov; pani Viera �urdová � 73 rokov; pán
Juraj Vajda � 70 rokov; pán PhDr. Jozef Weiss
� 87 rokov; pani PhDr. Mária Weissová � 87
rokov, a pani PhDr. Zuzana Wisterová � 70 ro-
kov. Prajeme im ve¾a zdravia a spokojnosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V záøí oslaví narozeniny: paní Vìra Bakalová,
nar. 14. 9. � 79 let; pan Samuel Blau, nar. 5. 9.
� 18 let; pan Petr Fi�a, nar. 15. 9. � 65 let; pan
Arno�t Goldflam, nar. 22. 9. � 74 let; paní
Boaz Harel, nar. 27. 9. � 44 let; pan David K�i-
ca, nar. 13. 9. � 45 let; paní Hana Nìmeèková,
nar. 30. 9. � 38 let; paní Eva Pìnèíková, nar.
8. 9. � 88 let; Elijah Shai Selinger, nar. 19. 9. �
12 let; paní Ráchel Michaela Selingerová, nar.
20. 9. � 47 let; pan Tomá� Schuller, nar. 10. 9.
� 46 let; paní Rù�ena Svobodová, nar. 13. 9. �
72 let; paní Michaela Walsbergerová, nar. 10. 9.
� 45 let, a paní Ivana Zapletalová, nar. 16. 9. �
58 let. V�em pøejeme pevné zdraví a spokoje-
nost do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V záøí oslaví narozeniny tito na�i èlenové:
pan Oskar Dub, nar. 5.9. � 96 let, a pan Ser-
gej Oukhov, nar. 19.9. � 48 let. Pøejeme jim
pevné zdraví a spokojenost.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v septem-
bri slávia sviatok narodenín: pán Peter Ab-
solon � 52 rokov; pani Eva Breinerová � 83
rokov; pani Katarína Hirschová � 89 rokov;
pán Ladislav Luby � 72 rokov; pani Zuzana
O�erová � 69 rokov; pán Juraj Tkáè � 71 ro-
kov, a pani Eva Gatiová � 73 rokov. V�etkým
prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V záøí oslaví narozeniny tito na�i èlenové:
paní Jitka Pivrncová, nar. 1.9. � 32 let; pan

Pavel Gerö, nar. 16.9. � 47 let, a paní Eva
Gärtnerová, nar. 23.9. � 83 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V záøí oslaví jubileum tito na�i èlenové: paní
Eva Franklová, nar. 5.9. � 73 let; pan Matyá�
Ritter 15.9. � 27 let; pan David Ritter, nar.
15.9. � 26 let; paní Eva Skládalová, 14.9. �
73 let; pan Daniel Per�in, nar. 12.9. � 34 let,
a sleèna Anna Klime�ová, nar. 12.9. � 17 let.
V�em pøejeme hodnì zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V záøí oslaví narozeniny: pan Michal Arend,
nar. 4.9. � 71 let; Boris Buèek, nar. 22.9. � 12
let; paní PhDr. Judita Freundlichová, nar.
16.9. � 83 let; pan Bc. Jan Hess, nar. 8.9. �
47 let; paní Vìra Rolková, nar. 13.9. � 82 let;
paní Olga Urbanová, nar. 15.9. � 50 let, a pan
Radim Voznica, nar. 13.9. � 43 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V záøí oslaví narozeniny tito na�i èlenové:
pan Arno�t Bergmann � 64 let; pan
MUDr. Marcel Hájek � 55 let; paní Sarah
Ruth Hájková � 30 let, a pøedseda �O pan
Jiøí Löwy � 63 let. Jubilantùm pøejeme hod-
nì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Eva Bielo-
vá, nar. 25.9. � 100 let; paní Gertruda Den-
ská, nar. 25.9. � 90 let; paní Dagmar Friedo-
vá, nar. 11.9. � 98 let; paní Erika Gärtnerová,
nar. 30.9. � 83 let; paní Jana Hamplová, nar.
2.9. � 90 let; pan Ivan Klíma, nar. 14.9. � 89
let; pan Karel Köcher, nar. 21.9. � 86 let;
paní Helena Krouská, nar. 12.9. � 99 let; paní
Michaela Mareèková, nar. 25.9. � 82 let;
paní Marie Marková, nar. 29.9. � 82 let; paní
Zuzana Mináèová, nar. 24.9. � 89 let; paní
Helena Tatarová, nar. 7.9. � 82 let; paní Hana
Trávová, nar. 10.9. � 95 let, a paní Eva Vav-
rou�ková, nar. 13.9. � 80 let. V�em jubilan-
tùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Dne 19. srpna zesnul ve vìku 97 let pan Vik-
tor Wellemin. Se zesnulým jsme se rozlouèili
v pátek 21. 8. 2020 v obøadní síni na Novém
�idovském høbitovì.

Zichrono livracha!

Dne 19. 8. 2020 jsme se rozlouèili s paní
Editou Katzovou na Novém �idovském høbi-
tovì. Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci september sa do�ívajú jubileí títo
èlenovia: pani Judita Gregu�ová � 92 rokov;
pani doc. RNDr. Júlia Hlaváèová, CSc. � 73
rokov, a pán Ing. Juraj Levický � 74 rokov.
Jubilantom prajeme z celého srdca v�etko
najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu
najbli��ích. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V záøí oslaví narozeniny: pan Milo� Lichten-
stein, nar. 6.9. � 39 let; paní Sonja Lichten-
steinová, nar. 18.9. � 74 let; paní Tereza Ská-
lová, nar. 26.9. � 35 let; pan Vít Lichtenstein,
nar. 7.9. � 35 let; pan Samuel Látal, nar. 9.9.
� 21 let; pan Dominik Látal, nar. 17.9. � 27
let; paní Gabriela Becková, nar. 1.9. � 45 let,
a paní �eindly Faerman, nar. 20.9. � 89 let.
Celá teplická obec pøeje dobré zdraví. 

Ad mea veesrim �ana! 

�NO TRENÈÍN
V mesiaci september oslávia narodeniny:
pani Eleonóra Nápoká � 70 rokov; pani
Ing. Tatiana Bièanovská � 70 rokov; pani
MUDr. Slávka �ilinèanová � 78 rokov, a pa-
ni MUDr. Marta Groplová � 79 rokov. Oslá-
vencom �eláme v�etko najlep�ie !

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví své narozeniny paní
MUDr. Antonie Chuchutová a paní Mgr. Bc.
Vìra Valtová. Jmenovaným pøejeme hlavnì
zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

Zemøel rabín
Zalman Nechemia Goldberg 
Dne 20. srpna 2020 (30. av 5780, první den ro�
chode� elul) v odpoledních hodinách zesnul
v Jeruzalémì ve vìku 89 let rabín Zalman Ne-
chemia Goldberg z.c.l., významný èlovìk, kte-
rý dlouhá léta velmi pomáhal na�í obci.

Rabín Goldberg byl vá�enou autoritou
v oblasti halachy a av bejt din Rabínského
soudu v Jeruzalémì, kde vytvoøil pravidla
v zále�itostech gitin (rozvod), ketubot (man-
�elská smlouva), umìlého oplodnìní a pøiká-
zání pro �ivot v zemi izraelské, byl také spo-
luautorem �idovské pøedman�elské smlouvy.

Necht� je jeho du�e vevázána do svazku
vìèného �ivota. Zichrono livracha!

Rabinát �OP
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DEMONSTRUJÍ I �IDÉ
Masových demonstrací proti bìloruskému
diktátorovi Luka�enkovi se úèastní i míst-
ní �idé, øada z nich byla zatèena, nìkolik
zbito. �Lidé se k politické situaci nestavìjí
jako �idé, ale jako obèané, nìjaký odli�ný
�idovský postoj neexistuje, �idé smý�lejí
jako ostatní Bìlorusové,� øíká bìloruský
vrchní rabín Mordechaj Reichenstein. Dle
rabína jim zvlá�tní nebezpeèí nehrozí, bì-
hem nepokojù se v hlavní minské synago-
ze poblí� mìstského centra, kde se konají
demonstrace, v poklidu konaly bohoslu�-
by i nábo�enská výuka.

CHASIDÉ BEZ POUTI
Izraelské úøady �ádají ukrajinského pre-
zidenta Volodymyra Zelenského, aby za-
kázal leto�ní pout�chasidských �idù do
ukrajinského mìsteèka Umanì (le�ícího
asi 210 kilometrù ji�nì od Kyjeva), kam
ka�doroènì proudí desetitisíce �idov-
ských poutníkù, aby se na oslavu Ro� ha-
�ana, Nového roku, poklonili u hrobu ra-
bína Nachmana z Braclavi.

Aè ukrajinská a izraelská vláda u� vy-
daly spoleèné prohlá�ení s prosbou, aby
poutníci cestu tentokrát zru�ili, mnoho se
jich pøesto chystá odletìt. Ronni Gamzu,
který �éfuje izraelskému boji s koronavi-
rem, se proto obrátil s varovným dopi-
sem pøímo na ukrajinského prezidenta. 

COVID V IZRAELI
Poèet naka�ených koronavirem v devítimi-
lionovém Izraeli v srpnu pøesáhl 107 tisíc
osob, 867 lidí zemøelo. Dennì pøibývá a�
tisíc pøípadù, nejvíce v Jeruzalémì, Tel Avi-
vu a Bnej Brak. Vláda obnovila restriktivní
opatøení vèetnì zákazu kulturních akcí, li-
mitu 20 osob ve vnitøních zaøízeních a po-
vinnosti nosit na veøejnosti rou�ku. 

�PANÌLSKO PØIJALO 
DEFINICI ANTISEMITISMU
�panìlsko je dal�í zemí, která pøijala de-
finici antisemitismu, tak jak ji zpracovala
IHRA, Mezinárodní aliance pro pøipomí-
nání holokaustu. Celkem se s touto defi-
nicí, která mezi antisemitské projevy za-
hrnuje i protiizraelské pøedsudky, ji�
ztoto�nilo 26 evropských zemí vèetnì
Èeské republiky. Dosud ji nepøijalo Pol-
sko nebo Portugalsko.

PAMÁTNÍK 
ALBÁNSKÝM ZACHRÁNCÙM
V èervenci byl u vchodu k tiranskému
Grand parku odhalen památník zachrán-
cùm albánských �idù. Sestává ze tøí hlad-

kých kamenných desek, do nich� je v al-
bán�tinì, angliètinì a hebrej�tinì vepsán
pøíbìh záchrany. Albánci �idovské spolu-
obèany i �idovské uprchlíky ochotnì
ukrývali, nebot�k zásadám jejich tradice,
patøí, �e dodr�ují èestný slib (besa) pomá-
hat bli�ním v nouzi. Zemì, kde vìt�inu
populace tvoøili muslimové, tak byla jedi-
ným evropským státem, kde se poèet �idù
za války zvý�il (více viz Rch 6/2019). Pa-
mátník vytvoøil významný newyorský ar-
chitekt Stephen B. Jacobs (Jakubowicz),
pùvodem z Lod�e, který sám jako dítì
strávil tøi roky v Buchenwaldu. Památník
vytvoøil zdarma, jako �vìc cti�. 

PØÍBÌH BEBY EPSTEINOVÉ
Institut YIVO v New Yorku spustil svou
první on-line výstavu (www.museum.
yivo.org), nazvanou Interaktivní pout��i-
dovskou historií východní Evropy. Pøed-
stavuje pøíbìh dìvèátka Beby Epsteinové
tak, jak ho zachytila ve svém deníku
v roce 1933. Tehdy jí bylo jedenáct, �ila
v poèetné chasidské rodinì ve Vilnu
v tehdej�ím Polsku, a ve svých zázna-
mech popsala svìt, který zcela zlikvidova-
li nacisté. Deník se uchoval díky �papíro-
vé brigádì�, skupinì �idù v ghettu, kteøí
bìhem holokaustu shroma�ïovali doku-
menty o pøedváleèném �ivotì a ukrývali

je. Bebin deník se stal podkladem pro vý-
stavu, která je svým zpracováním (virtu-
ální rekonstrukce plus historické fotogra-
fie, staré filmové dokumenty a krátké
vysvìtlující texty) urèena hlavnì dìtem,
ale nejen jim. 

GLÜCKEL VON HAMEL O MORU
V Americe vzbuzuje pozornost nový ang-
lický pøeklad vzpomínek Glückel von Ha-
mel, man�elky hamburského obchodníka.
Její záznamy psané v jidi� z let 1691�1719
toti� mimo události ka�dodenního �ivota
zaznamenávají prùbìh morové epidemie
v Hamburku a Hannoveru, který vypukl
pøed Vysokými svátky, i to, jak se pøed ná-
kazou lidé chránili, vèetnì karantény a do-
dr�ování patøièných odstupù. Autorka na-
pøíklad vzpomíná, jak museli s man�elem
odvézt svou ètrnáctiletou dceru do karanté-
ny, nebot�si okolí myslelo, �e je naka�ená. 

JUSTKIBBITZ
Atlantský list Jewish Times pøinesl zprávu
o nové seznamovací stránce pro �idovské
sleèny a mladíky s adresou www.just-
kibbitz.com. Její zvlá�tností je, �e do
této seznamky pøihla�ují své dìti rodièe,
pøedev�ím matky, které také pøípadné
partnerky/partnery vybírají. �Chtìli jsme
pøenést nejstar�í zpùsob seznamování do
on-line prostoru,� øekl spoluzakladatel
podniku Jeffrey Kaplan a dodal: �Ostatní
seznamky investují do umìlé inteligence,
ale copak si vá�nì myslíte, �e vás robot
zná líp ne� vlastní máma?� Potomci
ov�em musejí dát k takovému kroku svým
matkám souhlas. (am)
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Mark Podwal: Rimonim.


