
Kè 20,– 5781 PROSINEC  2020 ROÈNÍK 82

VÌSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV
TEVET

Elie Nadelman: Žena u klavíru, 1920–1924. K textu na stranách 14–15.
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SITUACE NA HAGIBORU
Pøes v�echna preventivní opatøení se ani
Domovu sociální péèe Hagibor nepoda-
øilo zcela zabránit proniknutí koronavi-
rové epidemie do jeho areálu. Stejnì
jako v jiných podobných sociálních za-
øízeních se i tam vyskytlo nìkolik klien-
tù i zamìstnancù, pozitivních na nemoc
covid-19. Vzhledem k tomu musela èást
pracovníkù do karantény a nìkteøí z nich
rovnì� onemocnìli. Díky maximálnímu
úsilí zbylého personálu, mnoha dobro-
volníkù, zejména z øad èlenù �idovské
obce a lidí s ní spøíznìných � a také díky
pomoci Armády ÈR a Èeského èervené-
ho køí�e � se zdravotní situaci podaøilo
postupnì konsolidovat a od poloviny li-
stopadu pomalu zlep�ovat. Desítkám
ochotných dobrovolníkù za solidaritu
a obìtavost, se kterou Hagiboru a jeho
klientùm bez váhání pomohli v kritické
situaci, vedení domova, �OP i F�O
mnohokrát dìkují. 

V posledních dnech je u personálu
a klientù pravidelnì provádìn antigenní
test, pravdìpodobnost chybného výsled-
ku je ale a� 25 procent. Souèasnì stále
trvá riziko pøenosu infekce od náv�tìv,
jim� systém testování nenaøizuje, resp.
neumo�òuje. Z uvedených dùvodù je na
Hagiboru nutné zachovávat i nadále ma-
ximální opatrnost.                                 hp

DOKUMENTAÈNÍ CENTRUM 
V BRNÌ
Cílem letos na jaøe zalo�eného Nadaèní-
ho fondu pro zbudování a provozování
Dokumentaèního centra holokaustu na
Moravì je �prezentovat dìjiny �idù na
historickém území Moravy a podporo-
vat èinnosti urèené ke vzdìlávání mladé
generace v duchu vzájemné tolerance
a úcty k �idovské tradici a kultuøe�. 

Celý první rok jeho øeditel Martin Rei-
ner pracoval na uzavøení dohody s mìs-
tem Brnem: �Podaøilo se nám uzavøít me-
morandum o spolupráci, kterým se mìsto
zavazuje k poskytnutí velmi exkluzivního
pozemku naproti hotelu Grand, tam, kde
je velké parkovi�tì. Kdybychom nemìli
pozemek, bylo by zbyteèné se s architek-
ty o nìèem dal�ím bavit.�

Dal�ím plánovaným krokem je svolá-
ní mezinárodní konference, na ní� by se
mìli sejít jak domácí odborníci, tak na-
pøíklad øeditelé �idovských muzeí z ce-
lého svìta. �Budeme se bavit o tom, co
pøesnì by mìl takový dùm zahrnovat
obsahovì. Doufám, �e konference zdár-
nì probìhne pøí�tí rok na jaøe. Pak bude-

me mít pro architekty jasné ideové za-
dání. V budovì Dokumentaèního centra
holokaustu na Moravì by mìlo vznik-
nout moderní muzeum, z velké èásti vir-
tuální. Vidìl jsem u� nìkolik muzeí
v Amsterodamu, Var�avì, Berlínì a jin-
de a je mi jasné, �e pokud má zaujmout
mladé lidi, tak tam nemù�eme mít vitrí-
ny plné listin � tedy muzeum tradièního
typu, ale �e potøebujeme obraz, zvuk,
vytvoøit velmi silné emoce, tak aby ná-
v�tìvníci odcházeli skuteènì otøeseni.
A myslím, �e to doká�eme. Musí se to
udìlat vyvá�enì, aby z toho nebyl Dis-
neyland, ale je tøeba útoèit velmi pøímo-
èaøe na emoce mladých lidí.�

A jak to bude s financemi, které by
umo�nily takový velký projekt realizo-
vat? �Potøebujeme patnáct milionù,�
konstatuje Reiner. �Za tím plurálem sto-
jím já a Jakub Kynèl, ale i celý nadaèní
fond pro zbudování a provozování cent-
ra. To je oficiální instituce, která za tím-
to projektem stojí. Má exkluzivní správ-
ní radu, v jejím� èele stojí Mikulá� Bek,
je tam Pavel Rychetský, Petr Koláø, dále
pøedseda F�O v ÈR Petr Papou�ek
a primátorka mìsta Brna Markéta Vaò-
ková. To je tým, který je schopen leccos
zvládnout. Architektonickou soutì� chce-
me uspoøádat sami.�                      èr

NOVINKY Z JCC PRAGUE
Novì vznikající kulturnì komunitní
centrum JCC Prague spustilo podcast,
který se vìnuje souèasným �idovským
a izraelským tématùm. Kromì komentá-
øù Jana Fingerlanda, napø. o Abraha-
movských dohodách, o tom, jaký dopad
má covid na �idovství a �idovský svìt èi
jak ameriètí �idé vybírali prezidenta,
pøiná�ejí také rozhovory Ireny Kalhou-
sové s Izraelci �ijícími v Praze a mezi
prvními jsou zakladatelé bistra Paprika
Gal Levi a Yadin Sharaby. J-cast mù�ete
poslouchat na webové stránce https://

j-cast.libsyn.com nebo na platformách
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Deezer, Sitcher, Public Radio a TuneIn.
JCC Prague pøipravuje nìkolik dal�ích
on-line projektù pro zpestøení dlouhé
chvíle bìhem pandemie. Sledovat je mù-
�ete na Facebooku èi Instagramu@
jccprague.                                            ps

CENY PAMÌTI NÁRODA
Cenu letos obdr�elo pìt osobností z Èeské
a Slovenské republiky. Ocenìná Al�bìta
Vargová zapisovala s otcem za války jmé-
na lidí popravených nacisty. Ve ètrnácti le-
tech s bratrem pomohli utéct �idovskému
vìzni z blízkého koncentraèního tábora.
Jarmila Weinbergerová, lékaøka z pra�ské
�idovské rodiny, zachraòovala v Terezínì
�ivoty vìzòù jako zdravotní sestra na ma-
rodce a v Osvìtimi se v takzvaném rodin-
ném táboøe starala jako vychovatelka
o malé dìti. Leonidu Dohovièovi bylo jen
ètrnáct let, kdy� ho sovìtská justice od-
soudila na deset let do gulagu. S bojem
proti komunistickému re�imu nepøestal
ani ve vìzení. Hana Truncová po únoru
1948 spolupracovala s pøevadìèem a po-
mohla nìkolika lidem pøes hranice, za to
strávila pøes osm let za møí�emi. Jedno
ocenìní bylo udìleno výjimeènì in me-
moriam, a to Kvìtoslavì Bartoòové, která
spoleènì se svou spolu�aèkou zachránila
45 dìtí ze slovenského Údolí smrti.

Ceny Pamìti národa udìluje Post Bel-
lum u� od roku 2010 lidem, kteøí vyprá-
vìli svùj pøíbìh pro sbírku Pamìt�národa
a kteøí �ve svém �ivotì prokázali, �e
èest, svoboda i lidská dùstojnost nejsou
prázdná slova�. pb
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�Ve snaze pøe�ít válku a nenechat se za-
bít v nìmeckých koncentraèních tábo-
rech jsem vyvinula tolik energie, �e jsem
po zbytek �ivota nevìdìla, co si s ní po-
èít.� Gerta Vrbová

Naposledy jsem tetu Gertu vidìla pøed
dvìma lety, kdy� byla na náv�tìvì u ka-
marádky Inge. Pøed tím byla na konfe-
renci ve Vídni a z Prahy se chystala na
plavbu po norských fjordech. Povídaly
jsme si a smály se celé odpoledne. Z au-
tobusu jsem pak mávala, dokud mi její
drobná postava nezmize-
la za panelákem. 

Gerta Vrbová zemøela
v nedo�itých 94 letech
2. øíjna 2020 v Londýnì. 

Narodila se 28. listo-
padu 1926 jako jediné
dítì Maxe a Jozefíny Sidonových v Tr-
navì. Tatínek mìl na námìstí øeznictví.
Èasto se u nich scházela celá rodina
i pøíbuzní z Maïarska. A� do vyhlá�ení
Slovenského státu roku 1939 se Gerta
cítila jako ka�dá jiná slovenská �kolaè-
ka. Jednoho dne ale pøi�la ke �kole
a dozvìdìla se, �e dovnitø nesmí, jeli-
ko� je �idovka. Dcera prodavaèe v je-
jich obchodì, Maru�ka, jí øekla, �e u�
se s ní nesmí pøátelit. �Táta povídal, �e
jste �idi, tak vás brzy vy�enou, on pak
pøebere vá� obchod a pøestìhujeme se
do va�eho domu. Musíme ukázat, �e se
s �idy nestýkáme.�

Tatínek Max nevìøil, �e by se na Slo-
vensku mohlo dít takové bezpráví,
a rozhodl se zùstat.

Kdy� roku 1942 pøi�ly první pøíkazy
k deportacím a jejich bývalý prodavaè
opravdu pøevzal øeznictví a usadil se
v jejich bytì, utekla rodina do Maïar-
ska ke Gertinì tetì Manci. �ili pod fa-
le�nými jmény s padìlanými doklady,
ale kdy� Maïarsko obsadili Nìmci, ne-
zbývalo ne� se opìt vrátit na Slovensko.
Tentokrát ale bez tatínka. Dobrovolnì se
pøihlásil na policii, aby rodinì umo�nil
utéct. 

V Bratislavì Gerta sehnala pro sebe
i matku nové doklady a pøidala se k od-
boji. Také se po del�í dobì setkala s ka-
marádem z dìtství Rudim Vrbou. Utekl
z Osvìtimi a pøivezl pøí�erné svìdectví
o koncentraèních táborech.

Pøes v�echnu opatrnost Gertu i ma-
minku zatklo gestapo. Mìly se pøiznat,
�e jsou �idovky a mají padìlané dokla-
dy. Gerta u� vìdìla, co je èeká. Kdy�
jednoho dne zùstaly ve výslechové

místnosti na chvíli samy, navrhla mat-
ce, aby vyskoèily z okna a utekly. Ma-
minka k tomu nena�la sílu. �Odmítla se
k oknu i jen pøiblí�it, ale já se od nìho
nemohla odtrhnout. Dívala jsem se ven
za pøíslibem svobody a �ivota. Najed-
nou mì touha �ít zasáhla takovou silou,
�e v�echny pochybnosti zmizely a já
vyskoèila z okna.� 

Skrývala se pak na Slovensku i v Ma-
ïarsku. 

Po válce se vrátila do Trnavy. Rodièe
nepøe�ili. Ani vìt�ina pøíbuzných. Shle-

dala se ale s Rudim a kamarádkou Inge.
Spoleènì odjeli studovat do Prahy. Ger-
ta si vybrala medicínu. Promovala roku
1950, ale s Rudim se vzali u� bìhem
studií, roku 1947. Narodily se jim dvì

dcery � Helena a Zuzka. Gerta chvíli
praktikovala jako lékaøka, ale pak po-
chopila, �e ji víc zajímá výzkum, a vì-
novala se u� jen vìdecké práci. 

Man�elství s Rudim nebylo �t�astné
a roku 1956 se rozvedli. 

K touze opustit socialistickou republi-
ku ji nepøimìla politika, ale láska. Za-
milovala se do Anglièana Sidneyho, ale
bez dcer za ním odjet nechtìla. Vìdìla,
�e Rudi by to nedovolil, a navíc nemìla
dcery zapsané v pase. 

Ale Gerta byla nezdolná. 
�Za války jsem se nauèila, �e nic není

nemo�né.�
Kdy� byla roku 1959 pozvaná na kon-

ferenci do Polska, v�imla si, �e má
v pase razítko �návrat pøes kteroukoli
zemi v Evropì�, a vymyslela plán.
Z konference po pár dnech pod zámin-
kou náv�tìvy lékaøe odjela. Pøe�la
v noci hranice z Polska do Èeskosloven-
ska a v Praze vyzvedla Helenku se Zuz-
kou. Bylo jim sedm a pìt let. Vydaly se

do Krkono� a lanovkami se dostaly na
Snì�ku, kde je èekal Gertin polský kole-
ga. V de�ti a tmì se�li na opaènou stra-
nu. Sidney pro v�echny poslal letenky
z Var�avy do Kodanì. Gerta zfal�ovala
pas a zapsala do nìj obì dcery. 

�Kdy� na to dnes vzpomínám, �asnu
nad svou lehkomyslností a troufalostí.
Pokud se za nìco v �ivotì stydím, je to
mé rozhodnutí vystavit dìti tak ukrutné-
mu nebezpeèí. Ale v té chvíli vypadalo
v�echno jinak.�

Je�tì toho roku se Gerta provdala. Na-
rodily se jí dvì dal�í dìti,
syn Peter a dcera Caroli-
ne. Man�elství skonèilo
roku 1972 rozvodem. 

Ve Velké Británii se
Gerta vìnovala vìdecké
a pedagogické práci. U�

v Èeskoslovensku publikovala odborné
èlánky a spolupracovala na výzkumu
mozkového edému. Ve Velké Británii
pracovala na King´s College a Universi-
ty of Birmingham. Roku 1976 ode�la na
University College London, kde se stala
profesorkou vývojové neurologie. Se
svými týmy vyvinula elektrické stimu-
látory, které byly velkým pøínosem pro
neurologickou léèbu a dnes mají �iroké
vyu�ití. Sna�ila se inspirovat mladé
vìdce a podporovala zejména �eny, kte-
ré byly v oboru podceòované. 

Nejstar�í dcera Helena se stala lékaø-
kou a odjela do Papuy Nové Guiney lé-
èit malárii. Roku 1982 tam zemøela, ne-
bylo jí ani tøicet let. 

Vzpomínky na válku se Gerta rozhodla
sepsat a� ve svých osmdesáti letech. Kni-
ha vy�la èesky pod názvem Komu vìøit,
koho oklamat (G plus G, Praha 2008).
O ètyøi roky pozdìji vydala dcera Zuzka
pokraèování vzpomínek Betrayed Gene-
ration (Zrazená generace). Zuzka si veli-
ce pøála uchovat také památku svého otce
Rudolfa Vrby. Roku 2013 ale zemøela
v Londýnì i ona. Gerta se rozhodla její
pøání uskuteènit, a tak spoleènì s Fedo-
rem Gálem zalo�ili novou tradici: Memo-
riál Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera.
Mladí lidé se ka�doroènì vydávají na po-
chod z Osvìtimi do �iliny, aby si pøipo-
mnìli jejich útìk z koncentraèního tábora. 

Gerta milovala svou rodinu. Smrt
dcer byla bolestivá, ale ani tyto ztráty jí
neubraly na �ivotním elánu. Mìla �est
vnouèat a jedno pravnouèe. Nevím, kam
se v�echna ta energie podìla, kdy� nás
opustila.

KATEØINA SIDONOVÁ

ZA GERTOU VRBOVOU
28. 11. 1926�2. 10. 2020

Gerta Vrbová, 50. léta. Foto archiv.



A JAAKOV VYSLAL POSLY
(VAJI�LACH)
�idovská tradice nám vkládá do úst po-
�ehnání: Budi� po�ehnán, Hospodin, jen�
nás posvìtil svými pøíkazy a pøikázal
nám zabývat se slovy Tóry. Slovy! Zabý-
vat se slovy znamená klást si otázky po
jejich smyslu v kontextu vìty i celého
textu. Mù�ete namítnout, �e se midra�e
a komentáøe v odpovìdích na tyto otázky
èasto rozcházejí. K tomu �zabývat se�
patøí i pøerovnávat v duchu slova, ani� by
je èlovìk vyòal z jejich místa, a komentáø
nebo výklad samotný text nezmìní. 

Tento oddíl Tóry (Vaji�lach) nás nutí
pøemý�let o andìlích. Konèí jimi u� pøed-
chozí para�a, kde se bez bli��ího vysvìtle-
ní øíká, �e pøi návratu z Charan do Svaté
zemì na Jaakova narazili mal´achim, an-
dìlé, a on to místo nazval Machanaim,
dvou-tábor. Par�at Vaji�lach hned nato za-
èíná slovy, �e Jaakov vyslal mal´achim ke
svému bratru Esávovi, v tomto pøípadì
spí�e posly. V hebrej�tinì v�ak mal´ach
vykonává práci, je to prostì �pracant�.
V té�e para�e se ale mluví o mal´achim
jako o Bo�ích pracantech, kteøí vystupují
a sestupují po �ebøíku, který spojuje zemi
s nebem. 

Po setkání a usmíøení s Esávem kupuje
Jaakov v zemi Kenaán pozemek u �che-
mu. Aèkoli nalezl zpùsob, jak se usmíøit
s bratrem, jeho vlastní dìti ho dostávají
do podobných potí�í. Je�tì tého� roku
musí draze získanou pùdu opustit a s ce-
lou rodinou a se svým doprovodem hle-
dat útoèi�tì tam, kde se mu pøi útìku do
Charan zjevil Bùh. 

Tehdy, kdy� utíkal pøed Esávem, se mu
zdálo a hle, spatøil �ebøík, opøený o zem
a dosahující vrcholkem nebes, a hle, Bo�í
poslové po nìm vystupují a sestupují.
A hle, nad ním stál Hospodin a øíkal: �Já
jsem Hospodin, Bùh tvého otce Avraha-
ma a Bùh Jicchakùv, tu zemi, na které le-
�í�, jsem dal tobì atd.� (�) A kdy� Jaa-
kov procitl, øekl: �Jak stra�né je toto
místo, nic jiného ne� Dùm Bo�í, je to brá-
na nebes!� 

Ve svém snu, co� je dáno opakováním
slova �hle�, vidìl trojí: hle, �ebøík, hle, an-
dìlé, hle, Hospodin. �ebøík spojuje nebe
a zemi. Andìlé ono spojení pou�ívají a vy-
stupují po nìm a sestupují. A co dìlá Bùh?
Stojí �nad ním� a mluví k nìmu. Øíká: �Já
jsem Hospodin (�) tu zemi atd.� Tím
teprve nabývá Jaakovùv prorocký sen
smyslu. To byl dùvod, proè Jaakov narazil
na to místo. Bùh ho na útìku pøed bratrem
chce ujistit, �e smlouva s Avrahamem

a Jicchakem platí, a on a jeho dìti jsou po-
tenciálními vlastníky pùdy, na které le�í,
pøesto�e ji musí opustit. 

Kdy� v�ak Jaakov, on a v�echen lid
s ním, po více ne� dvaceti letech pøi�li ze
�chemu do Luz v zemi Kenaán, co� je Bejt
El, postavil tam Jaakov oltáø a pojmenoval
to místo Bùh Bo�ího domu, ponìvad� se
mu tam pøi útìku pøed bratrem zjevili an-
dìlé (1M 35, 1�7). Svým zpùsobem to
místo nyní pøejmenoval, ponìvad� pøed
více ne� dvaceti lety o nìm mluvil jako
o Bo�ím domu. Tím, �e zde postavil oltáø,
splnil svùj slib, �e kdy� mu Hospodin, jen�
s ním zde mluvil, zajistí základní podmín-
ky pro �ivot a pøivede ho nazpìt do jeho
vlasti, bude mu Bohem. Tím podivnìj�í
a zøejmì i dùle�itìj�í v�ak je, proè Jaakov
pojmenoval to místo Bùh Bo�ího domu,
proto�e se mu tam zjevili andìlé. 

Na podobný problém nará�íme podle
Rambama u Avrahama. Kdy� sedìl za
horkého dne ve vchodu svého stanu
v Elonej Mamre, zjevil se mu Bùh. Avra-
ham zvedl své oèi a vidìl: stojí nad ním
tøi mu�i. A on to vidìl a bì�el jim vstøíc
atd. Máme vycházet z logického pravidla

odvozování z obecného (co� je v tomto
pøípadì Bùh) na konkrétní (co� jsou ti
mu�i), zjevil se Bùh Avrahamovi v onìch
tøech mu�ích, andìlech. 

Kdyby se i Jaakovovi zjevil Bùh v po-
dobì andìlù, mìli by andìlé nejdøíve se-
stupovat. Otázku, proè andìlé po �ebøíku
nejdøíve vystupují, zodpovídají dva výkla-
dy. Podle jednoho ukázal Bùh Jaakovovi
andìly národù, jejich� moc ve svìtì stou-
pá a po dosa�ení vrcholu zase klesá, ale
Jaakov nevidìl, �e by podobnì padl i an-
dìl øí�e jeho bratra. Druhý výklad je, �e
�ebøík s andìly je �ebøíkem modlitby,
a Hospodin sestoupil k Jaakovovi v odpo-
vìï na jeho volání. Hospodin pøece øíká
Izraeli (2M 20, 20): V ka�dém místì, kde
pøipomenu své Jméno, pøijdu k tobì a po-
�ehnám ti. Jestli�e je tady psáno, �e Hos-
podin stál nad ním, mù�eme si to vysvìtlit
tak, �e Hospodin nestál nad �ebøíkem, ale
nad le�ícím Jaakovem, jako stáli tøi andìlé
nad Avrahamem. Proto�e Avraham sedìl
ve vchodu do stanu, stáli u nìj, a podobnì
stál Hospodin i u le�ícího Jaakova, proto-
�e sly�el jeho volání a pøi�el mu po�ehnat. 

Pøesto nazval Jaakov to místo Bùh Bo�í-
ho domu, proto�e se mu tam zjevili andìlé.
Domnívám se, �e je tomu tak proto, �e
mezi Bohem, jen� mu o sobì øekl �Já
jsem Hospodin�, a mezi andìly, je podob-
ný vztah jako mezi andìly a �ebøíkem.
Jako andìlé pou�ívají spojnici mezi zemí
a nebem, pou�ívá Hospodin andìly, jak je
øeèeno (� 104): obchází na køídlech vìtru,
a tamté�: uèinil vìtry svými andìly. Ve
svém snu tak Jaakov poznal, �e je spojení
nejen mezi �zemí� a �nebem�, mezi svì-
tem fyzickým a metafyzickým, ale pøede-
v�ím mezi ním a Hospodinem, a z Hospo-
dinových slov získal uji�tìní, �e svým
útìkem neztrácí otcovo po�ehnání. 

Klíèové potom je, �e Jaakov pojmenoval
to místo Bùh Bo�ího domu, zatímco Hos-
podin mu udal své svaté jméno Bytí. Proto
procitl ze svého spánku a pravil: �Tedy je
v tomto místì JHVH, a já to nevìdìl!� Zdì-
sil se a øekl: �Jak stra�né je toto místo, nic
jiného ne� Dùm Bo�í, a to je brána nebes!�
Je to také dùvod, proè se �to místo�, Ha-
makom, stalo v �idovské tradici pøízviskem
svatého jména Bytí. �To místo�, o nìm� je
v Tóøe øeè, není primárnì geografické. �To
místo�, jak u� øeèeno, je Hospodin, proto�e
je místem svìta. Jinými slovy je Svatý, buï
po�ehnán, tím Místem, které je pøístupné
lidskému vìdomí. O to se právì modlíme
pøed vyznáním Bo�í jedinosti: abychom tì
vyznávali a s láskou tì sjednocovali.

EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Jaakovùv �ebøík,1958.



CHANUKA: darovat svìtu svìtlo 
Za èasù Jeruzalémského chrámu stávala
ve vnitøním svatostánku menora, zlatý
svícen s vìèným svìtlem, které ka�dý
den udr�ovali knì�í, kohanim. O svátku
Chanuka si pøipomínáme zázrak, spoèí-
vající v tom, �e aè po znesvìcení �alo-
mounova chrámu zùstalo ve svícnu ole-
je na jediný den, toto mno�ství vystaèilo
na celých osm dní. Mezitím bylo mo�né
pøipravit nový olej.

Minulý mìsíc vyhaslo jedno dùle�ité
svìtlo �idovského svìta, které záøilo tak
jasnì, �e ho oceòovali i politici èi králo-
vé, �idé i Ne�idé. Vydával ho morejnu
ha-rav lord dr. Jonathan Sacks, bývalý
britský vrchní rabín.

Mìl jsem to �tìstí, �e jsem se s ním
v Británii dvakrát setkal, a kdy� na to
vzpomínám, uvìdomuji si, jak vzácné
bylo setkat se s èlovìkem, jeho� znalos-
ti a chápání judaismu i vìdomosti seku-
lární byly výjimeèné. Poprvé jsem ho
za�il v dìtství, kdy� pøijel do mé do-
movské komunity, aby uvedl nového ra-
bína. Podruhé jako student, kdy� zavítal
na chanukovou oslavu do londýnského
Hillel House, kde jsem bydlel.

Ve své øeèi tehdy zdùraznil, èím je roz-
svìcování chanukiji symbolické. Mluvil
o tøech pøípadech, kdy �idé rozsvìcují sví-
ce: ka�dý pátek rozsvìcujeme �ábesová
svìtla, na konci �abatu havdalovou svíèku
a na Chanuku osmiramenný svícen, cha-
nukiji. �abatové svíce pøedstavují posvát-
nost domova, vnitøního soukromého pro-
storu. Naproti tomu chanukija se døíve
rozsvìcela venku, u vchodových dveøí.
Uvnitø se zaèala rozsvìcet a� s pøíchodem
perzekuce a v poslední dobì se její svìtla
vracejí na veøejnost. Rozsvìcet chanukiji
ve veøejném prostoru je v souladu s jejím
pùvodním duchem: pøedstavuje svìtlo,
které judaismus dává svìtu v dobách, kdy
se nebojíme projevit svou identitu. 

Havdalová svíce, spletená z dvojic
knotù, pøedstavuje spojení dvou svìtel
judaismu, svìtla vnitøního a vnìj�ího.
Vnitøní je svìtlo �abatu, které se pøipo-
juje k vnìj�ímu svìtlu �esti pracovních
dní, kdy vycházíme do svìta a �ijeme
svou víru i navenek. 

Rabi Sacks ztìlesòoval své uèení.
Jako havdalová svíce spojoval vnitøní
a vnìj�í �idovský svìt a dokázal jím zá-
øit pro sebe i pro ostatní; svìtlo jeho díla
a uèení svítí i po jeho smrti, stejnì jako
vìèné svìtlo Tóry a menory. 

BRYAN WOOD, 
kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách prosinec 2020

kislev/tevet 5781
Na bohoslu�by v synagogách je nutná registrace 

nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na emailu: rabinat@kehilaprag.cz

Staronová synagoga
5. 12. sobota VAJI�LACH 1M 32,4�36,43 9.00 hodin

hf: Abd 1,1�21
12. 12. sobota VAJE�EV 1M 37,1�40,23 9.00 hodin

mf: 4M 7,18�23; hf: Zach 2,14�4,7
19. 12. sobota MIKEC 1M 41,1�44,17

1 Kr 3,15�4,1
26. 12. sobota VAJIGA� 1M 44,18�47,27 9.00 hodin

hf: Iz Ez 37,15�37,28
2. 1. sobota VAJECHI 1M 47,28�50,26 9.00 hodin

hf: 1 Kr 2,1�2,12

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin.

5. 12. sobota mincha 13.30 hodin
maariv, Veten tal umatar
konec �abatu 16.56 hodin

12. 12. sobota mincha 13.30 hodin
konec �abatu 16.56 hodin

16. 12. støeda Ro� chode� tevet
19. 12. sobota mincha 13.30 hodin

konec �abatu 16.56 hodin
26. 12. sobota mincha 13.30 hodin

konec �abatu 17.02 hodin
29. 12. sobota mincha 13.30 hodin

konec �abatu 17.02 hodin
2. 1. sobota mincha 13.30 hodin

konec �abatu 17.02 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají pouze o sobotách od 8.50 hodin.

Online modlitba
v�ední dny (nedìle � ètvrtek) � maariv, �almy v 19.00 hodin:

https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhbk8rQT09
havdala � 15 minut po skonèení �abatu:
https://us02web.zoom.us/j/872694949

Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz
Rozsvìcení chanukových svìtel

pro aktální informace kontaktujte rabinát na e-malilu: 
rabinat@kehilaprag.cz

10. 12. ètvrtek pøedveèer Chanuka � rozsvícení 1. svìtla !
11. 12. pátek 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla !!
12. 12. sobota �abat 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla !!!
13. 12. nedìle 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla !!!!
14. 12. pondìlí 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla !!!!!
15. 12. úterý 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla !!!!!!
16. 12. støeda 6. den Chanuka � rozsvícení 7. svìtla !!!!!!!
17. 12. ètvrtek 7. den Chanuka � rozsvícení 8. svìtla !!!!!!!!
18. 12. pátek 8. den Chanuka

Dvar tora rabiho Sidona k aktuální para�e na ZOOMU
bude probíhat ka�dý ètvrtek od 19.30 hodin na tomto linku:

https://zoom.us/j/96819439453?pwd=bXoyS2htNFMrY2JFa216MWwxY-
kl5dz09

heslo: 840430



V øíjnovém èísle Rch jsme psali o nálezu
obrazù Gertrud Kauders (1883�1942) ve
zchátralém a k demolici urèeném domì na
Zbraslavi. �idovská malíøka je ukryla
pøed osmdesáti lety pøed deportací do Te-
rezína v domì u své pøítelkynì a kolegynì
z Akademie výtvarných umìní (kde studo-
valy malbu u Otakara Nejedlého) Natalie
Jahùdkové (1895�1977), jí� dùvìøovala
a která o ukrytých obrazech nikdy nikomu
neøekla. Dle posledních informací se jed-
ná o soubor asi sedmi set kreseb a maleb,
vìt�inou pozoruhodných portrétù. Mezi
nimi se na�lo i nìkolik stylovì odli�ných,
ale neménì zajímavých dìl, je� vytvoøila
N. Jahùdková (byly identifikované dle jed-
né malby signované pøímo NJ). O budou-
cím osudu nalezených obrazù G. Kauders
se jedná, hovoøí se o mo�nosti, �e její pøí-
buzní (potomci jejího bratra, jen� se za-
chránil útìkem do exilu) soubor darují
pra�skému �idovskému muzeu. 

Po zveøejnìní informace se redakci ozva-
la pamìtnice JANA PACÁKOVÁ. Narodila se
roku 1941, tøicet let �ivota pro�ila na Zbra-
slavi a na Natálii Jahùdkovou, která zbra-
slavský dùm a� do smrti neopustila a èasem
se jako �záhadná bytost� stala souèástí
místního koloritu, si dobøe vzpomíná.
J. Pacáková vystudovala zdravotnickou
�kolu a celý �ivot pracovala v oboru.
S man�elem, malíøem, keramikem a hudeb-
níkem Janem Antonínem Pacákem, se ze
Zbraslavi odstìhovali do Mìchenic. Od de-
vadesátých let je èlenkou Bnej brit.

Paní Pacáková, kde jste na Zbraslavi
bydleli?
Bydleli jsme nahoøe, kde je kostel svatého
Havla, øíká se tam Pod Havlínem. Za ním
bývaly za Karla IV. vinice, teï je tam
krásný vi�òový sad. Paní Jahùdková byd-
lela v poslední ulici Pod vi�òovkou. Kdy�
jsme tam jako dìti ly�ovaly a sáòkovaly,
zdravily jsme ji a ona v�dy mì a moji spo-
lu�aèku zvala na èaj. Mìla vysoký hlas,
a i kdy� tehdy �ila v Èechách u� pár desí-
tek let, stále mluvila takovou ruskou èe�ti-
nou. Pamatuji si, �e mívala psa, který se
jmenoval Dru�ok.

Kdy pøi�la do Èeskoslovenska?
U� ve dvacátých letech, provdala se sem za
bývalého legionáøe, øíkala, �e to byl skoro
jediný zpùsob, jak se legálnì dostat z Rus-
ka. Nejprve �ila v Praze, pak na Zbraslavi.

Ale pana Jahùdku ji� nikdo nepamatoval,
asi brzy zemøel. Pak se k ní pøistìhoval

Svát�a Sulik, náramný fe�ák, taky ruský
imigrant. Øíkala, �e to je její synovec, ale
prý se ho Jahùdkovi ujali. Svát�a mìl nád-
hernou man�elku Olgu. Zbraslav byla ma-
lomìsto a Olga se tam vyjímala: zatímco
vìt�ina �enských nakupovala v �atových
zástìrách, ona se na nákup nalíèila, mìla
namalované nehty, byla elegantní, kouøila
cigáro� To víte, v padesátých letech to vy-
padalo exoticky. 

Na Zbraslavi �ila také
paní doktorka Vanèuro-
vá, v�echny dìti si pama-
tovala jménem z dob,
kdy jsme k ní chodily
do ordinace. V�dycky
se vyptávala, co kdo
z nás dìlá, byla to krás-
ná noblesní stará paní. 

A jak vypadala paní
Jahùdková?
Ta byla také krásná, vy-
soká, mìla mohutné
poprsí a bohaté vlasy.
Tenkrát si dávaly �eny
na �edivé vlasy modrý
pøeliv a ona v�dycky
pøelila zbytkem barvy i svého teriéra, tak-
�e Dru�ok byl taky namodro. Jinak to byla
celkem záhadná bytost. Jako dìti jsme ji
zbo�òovali, øíkali jsme jí knì�na.

Studovala tu na akademii, kde se sezná-
mila právì s Gertrud Kaudersovou. �e je
malíøka, nikdo nevìdìl. V�ichni na Zbra-

slavi pøedpokládali, �e kdy� je Ruska, tak
je bol�evik. Bylo to ale naopak, ode�la
z Ruska, proto�e nechtìla �ít v bol�evic-
kém státì! Ale jinak byla vlastenka, reci-
tovala nám Pu�kina, mnì darovala knihu
Bachèisarajskij fontan v originále, dcera
má pocit, �e ji i sama ilustrovala. Kdy�
pøi�li roku 1968 Rusové a jeli na Cukrák,
stála paní Jahùdková u silnice, køièela na
vojáky �Sabaki!� a hrozila jim hùlkou.
Lidé ji chlácholili, báli se, aby se jí nìco
nestalo. To u� byla hodnì v letech, zemøe-
la roku 1977.

Pracovala nìjak?
Jako na ka�dém mìstì, tak i na Zbraslavi
vznikl Svaz èeskoslovensko-sovìtského
pøátelství a paní Jahùdková tam uèila ru�ti-
nu. Tak se zapojila. Vyprávìla nám, jak je
ru�tina krásná, svùj jazyk mìla ráda. Nás
neuèila. My mìli uèitele, který se jmenoval
Valerij Juriè a nosil prsten na malíèku, byl
v�dy velmi elegantnì obleèený. Také asi
utekl z Ruska po bol�evické revoluci. 

Mluvila paní Jahùdková nìkdy, tøeba
s va�imi rodièi, o své �idovské pøítelky-
ni, malíøce Getrud Kaudersové?
Nikdy. Poprvé jsem se to dozvìdìla a�
teï. Dùm, pùvodnì docela pìknou prvore-
publikovou vilku, zdìdil Jakub Sedláèek,
Svát�ùv vnuk. Jen�e od dob, kdy se posta-
vil, nedal do toho domu nikdo ani korunu,
knì�na byla chudá� Tak�e se nakonec

musel zbourat a pøitom
se na�ly ty ukryté obra-
zy. Na internetu vypa-
dají ú�asnì zachovale
na to, jak dlouho byly
schované. Vzpomínám
si, �e paní Jahùdková
mìla byt zaøízený po
rusku, koberce na zdi
a tak. Olga se Sulikem
bydleli, myslím, v tako-
vém pøístavku. 

Jaký máte vztah s �i-
dovskou komunitou?
Já jsem �idovského pù-
vodu po tatínkovi. Ne-
jsem èlenka obce, ale
v devadesátých letech

jsem vstoupila do Bnej brit, pamatuji Zena
Dostála, to byl bájeèný èlovìk.

Mùj táta se jmenoval Zrun, co� je umì-
lé jméno a znamená prý brázdu mezi vini-
cemi nebo toho, kdo chodí mezi vinicemi.
V�ichni Zrunové, které jsem vypátrala,
tedy k pradìdeèkovi, byli pokøtìní �idé.
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ØÍKALI JSME JÍ KNÌ�NA
Rozhovor se zdravotnicí Janou Pacákovou

Natalie Jahùdková. Foto z náhrobku 
na slapském høbitovì.

Jana Pacáková. Foto archiv.



Pradìdeèek pracoval u arcibiskupa Theo-
dora Kohna v Kromìøí�i, spravoval mu
arcibiskupské statky, toté� dìlal pak i dì-
deèek. Kohn prý mìl mezi zamìstnanci
hodnì pokøtìných �idù. 

Jak pøe�il vá� otec válku?
Byl v koncentráku, ale a� ke konci války.
A vlastnì se tam nedostal z rasových dù-
vodù, proto�e ho chrá-
nila man�elstvím ma-
minka, ale za odboj.

Co dìlal?
Od maminky vím, �e na
Zbraslavi na�li je�tì pøed
válkou útoèi�tì nìmeètí
antifa�isti, kteøí utekli
z Nìmecka. Od nás od-
cházeli dál, do exilu,
nìkteøí a� do Ji�ní Ame-
riky. Bydleli v hotelu
a v rodinách, prý i u nás.
Rodièe se tím nechlubili, ale párkrát jsme
dostali z Brazílie balíky s nìjakým �atstvem.
Ale otec se �namoèil� je�tì do jiné akce. 

Ve �tìchovicích býval hotel Záhoøí, teï
u� neexistuje, zatopila ho slapská pøehrada.
V tomhle hotelu se na jaøe 1934 ubytoval
Nìmec, jmenoval se Karl Rudolf Formis.
Byl to radiotechnik, antifa�ista, který mìl

vysílaèku a vysílal pøímo z hotelu protihit-
lerovské zprávy. Nìmci nemohli pøijít na
to, odkud se vysílá, pak se to nìjak dozvì-
dìli, asi ho nìkdo udal. Do hotelu dorazili
nìmeètí agenti pøestrojení za ly�aøe, s For-
misem se jakoby skamarádili, zjistili v�ech-
no o vysílaèce. Chtìli ho zajmout, co� se
jim nepovedlo, ale smrtelnì ho postøelili.

To bylo v lednu 1935. Hotýlek vypálili. Ten
Formis je pohøbený na høbitovì ve Slapech.
A ná� táta s ním byl nìjak propojený. 

Tehdy bylo Èeskoslovensko je�tì svo-
bodné�
Tehdy ano. Ale na Zbraslavi �ila jedna ro-
dina, nebudu øíkat, jak se jmenovali, jistì
�ijí jejich potomci. Pán byl za okupace

udavaè, chodil mezi
lidi, do hospody, po-
slouchal, jak chlapi na-
dávají, a pak je udával,
do vìzení dostal spoustu
lidí. Udal tøeba rodièe
Jirky Tichoty, hudební-
ka, kteøí �ili v Lahovi-
cích, a nìjak udal i to
otcovo protinacistické
anga�má. Na�tìstí to
bylo a� koncem války,
tak�e otec se dostal do
koncentráku jen na pár

mìsícù. Ale tohle v�echno jsem se dozvì-
dìla a� pozdìji a útr�kovitì, u nás se o ni-
èem spojeném s válkou vùbec nemluvilo. 

Já tøeba na�la nìjakou starou pí�t�alku.
Máma zrovna �ehlila a pøitom mi jen tak
mimochodem vyprávìla, �e patøila nìjaké-
mu Harrymu, policistovi, který musel utéct
z Nìmecka, proto�e byl antifa�ista, a chvíli

u nás bydlel. Mluvila o tom jako o normál-
ní pomoci, jako o nìèem bì�ném.

Pro�íval tatínek nìjak své �idovství?
Vùbec. Øíkal: �Nebýt Hitlera, nevím, �e
jsem �id.� Zbo�ná byla rodina man�ela
tatínkovy sestry. Jmenoval se Leo, pochá-
zel z Jihlavy, jeho rodièe a celá ta rodina

zahynuli. Jen Leo vèas utekl do Anglie
a vstoupil tam do armády, vrátil se jako
podplukovník. Ale zpìtnì si uvìdomuji,
�e se u nás hodnì pou�ívaly jidi� výrazy,
jako nebich a tak. A nìco o �idovství mi
vyprávìla babièka Zrunová. Tøeba to, �e
na Velehradì, kde dìda Zrun také praco-
val, byla �idovská obec. Kdy� byly trhy
pøed Velikonocemi, prodávali tam �idov�tí
obchodníci macesy na Pesach, a kdy� pr-
�elo, otvírali jim lidé stodoly, aby si tam se
zbo�ím zajeli, aby jim nezmoklo� �e a�
do Hitlera bylo v�echno v rychtyku. 

Babièka a dìdeèek Zrunovi válku pøe�i-
li na Moravì, na stará kolena se pak pøe-
stìhovali do Mìchenic, kam jsem za nimi
jezdila ze Zbraslavi na kole. Poøád vzpo-
mínali na Moravu a mluvili po moravsky. 

Stýskalo se jim?
Urèitì. My jsme jeli s man�elem a s dcerou
na Velehrad nìkdy v sedmdesátých letech.
�li jsme se tam podívat do Stojanova, co�
byl poutní dùm, který zalo�il arcibiskup
Stojan, a po roce 1948 se z toho stal ústav
péèe pro posti�enou mláde�. Tenkrát jsem
obdivovala, jak se jepti�ky o nemocné sta-
raly, mìly tam takový systém sjezdù a vozi-
ly je na zahradu. Ti, kdo mohli, pracovali
na poli, byla s nimi jepti�ka, a kdy� se ni-
kdo nedíval, vyhrnula si kom�i a zapálila
cigáro� Jedna stará jepti�ka nás provedla
a vyprávìla, �e se tam starali i o bratra Ra-
faela Kubelíka a �e dirigent jim poøád posí-
lá peníze. Kdy� jsem zmínila dìdeèka, jep-
ti�ka zvolala: �Pantáta Zrun, o tom se
vyprávìjí historky!�

Máte nìjaké �idovské vzpomínky ze
Zbraslavi?
Hodnì �idovských rodin tam pøed válkou
jezdilo na letní byt, ty u� ale nepamatuji. Pa-
matuji se, �e po válce, je�tì jsem byla malá
holka, jsme chodili k paní Pohlreichové.
Maminka jí v�dycky koupila velikou hous-
ku, vlo�ila do toho �unku, zabalila ji a nesla
to jako dárek. Tenkrát bylo jídlo je�tì na lís-
tek, �unka byla vzácnost. Apaní Pohlreicho-
vá se v�dycky zeptala: �A je to ko�er, viï-
te?� Maminka odpovìdìla: �To víte, �e jo,�
a pìknì jí to nakrájela. Byla to u� staøenka,
mìla ruce zkroucené revmatismem, kterému
øíkala �gecht�. V�dycky prosila, at�ji podr-
beme na zádech. Maminka jí pøivázala vi-
dlièku na vaøeèku, aby se mohla po�krábat,
mnì se to hroznì líbilo. A kdy� jsem mámì
øekla, �e vepøové pøece není ko�er, øekla jen:
�Ta paní hodnì zkusila. Nevìdomost høíchu
neèiní, a tenhle høích jde na moji hlavu.�

ALICE MARXOVÁ
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Gertrud Kauders. Foto Wikipedie.

Prùzkum nalezených obrazù G. Kauders, v dolní øadì je nìkolik maleb od N. Jahùdkové. Foto Dana Cabanová.



Leto�ní prezidentské volby v USA, ukon-
èené poèátkem listopadu tìsným vítìz-
stvím kandidáta demokratù Joea Bidena,
sledovali s napìtím lidé na celém svìtì.
Bìhem volební kampanì a zejména ve
dnech sèítání odevzdaných hlasù se v mé-
diích probíralo snad v�echno, co s volba-
mi a volebním systémem ve Spojených
státech nìjak souvisí. Jedním z dùle�itých
a èasto komentovaných témat tìchto vo-
leb byli pøistìhovalci, hledající dnes, stej-
nì jako v uplynulých staletích, v USA
místo pro lep�í �ivot i osobní svobodu.
Okolnosti se pochopitelnì èasem zmìnily,
ale problém zùstává ve své podstatì stej-
ný: potomci døí-
vìj�ích pøistìho-
valcù, tedy alespoò
nìkteøí, se pova�u-
jí za starousedlíky
a na nové imigran-
ty pohlí�ejí s jistou
nedùvìrou. Obá-
vají se, �e to, co
bylo v jejich zemi
vytvoøeno a stalo se normou, se rozpustí
v etnicky, jazykovì i kulturnì odli�ném
svìtì tìch, kteøí do zemì svobody legálnì
i ilegálnì pøicházejí. Trochu zjednodu�enì
øeèeno republikáni, vedení dnes u� býva-
lým prezidentem Trumpem, byli a jsou
stoupenci pøísné kontroly nad pøistìhova-
lectvím a striktního uplatòování zákona
do v�ech dùsledkù. Demokraté rovnì� ne-
jsou pøíznivci nekontrolované imigrace,
ale pøi øe�ení ji� existujících pøípadù
a problémù doporuèují diferencovaný pøí-
stup, který bere v potaz okolnosti, které
jsou s nimi spojené.

Zajímavý a konkrétní pohled do historie
této dlouholeté konfrontace i do americké
historie první poloviny 20. století nabízí
kniha Adolf J. Sabath: Èech v americkém
Kongresu, vydaná Nakladatelstvím Lido-
vé noviny ve spolupráci s Masarykovým
ústavem a Archivem AV ÈR. Martin Ne-
kola, politolog a historik, specializovaný
na èeskoslovenský exil po únoru 1948,
v ní jako editor i jako autor pøedkládá ète-
náøùm dokument pozoruhodný obsahovì
i literárnì. Hlavní èást publikace tvoøí Pa-
mìti Adolfa J. Sabata (Z pera J. L. Tupy-
ho), jejich� èesky psaný rukopis byl po
léta ulo�en v knihovnì Tulane University
v New Orleansu, kde ho Martin Nekola
objevil, pøepsal a pøipravil k vydání. Ve

druhé èásti editor ve studii, vzniklé na zá-
kladì nìkolikaletého výzkumu v domá-
cích i amerických archivech, doplòuje
a komentuje události a fakta v pamìtech
uvedená a zabývá se významem a podo-
bou Sabathovy politické kariéry. Tøetí èást
� oddíl Pøílohy � je pak výbìrem ze Sa-
bathovy korespondence, projevù, èlánkù
a rozhovorù. Souèástí knihy je také obra-
zová pøíloha.

RODÁCI Z JI�NÍCH ÈECH
Joseph Ladislav Tupy, pocházející stejnì
jako Adolf Sabath z Èech, se narodil roku
1889 ve Vodòanech, ale u� od dìtství vy-

rùstal v americkém
Chicagu. Øadu let
tam pùsobil jako
redaktor krajan-
ských novin Slavie.
�urnalistický patos
je na jeho psaní
znát i po letech,
kdy u� pùsobil ve
Washingtonu jako

úøedník. Oba mu�i se po dlouhá léta stý-
kali a pøátelili. Kdy� nìkdy ve ètyøicátých
letech Tupy Sabathovi nabídl, �e roztøídí
jeho poznámky a deníkové záznamy, do-
plní je vlastními záznamy spoleèných roz-
hovorù a vzpomínání a vytvoøí na tomto
základì ucelený obraz jeho �ivota, Sabath
souhlasil. Tupy pak na pamìtech pracoval
a� do pøítelovy smrti v listopadu 1952.
Sna�il se v nich zachytit celý �ivot �kon-
gresníka Sabatha�, jak ho tituluje v textu,
psaném �specifickou krajanskou èe�tinou,
protkanou amerikanismy�. Ta dodává na
mnoha místech textu pùvab a èiní ho pøi-
ta�livým a èitelným i tam, kde obvykle
nespecializovaný ètenáø zrychlí frekvenci
listování. 

DÌTSTVÍ V ÈECHÁCH
Adolf Jáchym Sabath, budoucí doyen
Kongresu USA, ve kterém zasedal neuvì-
øitelných ètyøicet �est let a tøiadvacetkrát
svùj mandát dokázal obhájit, se narodil 4.
dubna 1866. J. L. Tupy o tom pí�e násle-
dovnì: 

�Vesnice Záboøí, kde se 4. dubna 1866
jako druhé dítì Barboøe Sabathové naro-
dil, le�í na zvý�ené planince mezi Hora�-
ïovicemi a Blatnou. V èase Adolfova na-
rození �ilo v Záboøí asi 400 du�í, skoro
v�ichni byli zemìdìlci a Sabathova rodina

byla tenkráte jedinou �idovskou rodinou
v této katolické diecézi. Kolem dokola
jsou nepøíli� úrodná pole, na kterých se
rodí ponejvíce �ito, oves a brambory, které
jsou hlavním pøedmìtem skromné vý�ivy.
Na východ je okresní mìsto Blatná v rovi-
nì nízkých rybníkù a zelených luk i polí,
zatímco na západ poèínají se záhorská
pole pomalu svá�et do �irokého údolí, kte-
rým od �umavských prahor pospíchají
�umné vody kdysi zlatonosné Otavy.�

Tupy v roli Sabathova Eckermanna také
obèas vkládá do textu rùzné úvahy a za-
my�lení, u kterých je tì�ko rozhodnout,
kdo je jejich duchovním otcem. Lze ale
pøedpokládat, �e vìt�inu z nich Sabath èetl
a schválil. Napøíklad: 

�Na Blatensku není ta nejhor�í bída, jen
chudoba hledí ze v�eho, i z tìch talíøù ba-
ráèníkù a zemìdìlcù. Bída je zlá. Bere
chudému èlovìku nadìji do �ivota. Ale
chudoba? Ta nadìji probouzí a udr�uje,
posiluje. Kdo má zdravé ruce a dobrou
vùli a chut�do práce, najde i v této záhor-
ské chudobì svou skromnou skývu èerné-
ho chleba, jako ji tam pro své dìti nachá-
zeli Barbora a Jáchym Sabathovi.� (...)

�Jáchym Sabath, Adolfùv otec, mìl
v Záboøí skromný vesnický obchùdek se
smí�eným zbo�ím, kromì toho si pøivydì-
lával øeznièinou. Tìch jedenáct dìtí bylo
jediným bohatstvím Sabatha ze Záboøí,
který ve volných dnech skupoval po okol-
ních vesnicích men�í kusy dobytka, selata,
telata nebo kùzlata, a vodil je do Blatné
nebo Hora�ïovic do prodeje. Hora�ïovi-
ce byly ponìkud zámo�nìj�í mìsteèko
v povodí Otavy, kam chudoba tolik nedo-
tírala. Výchova dìtí, vedení domácnosti
a starosti s obchodem pøinále�ely do po-
vinností Adolfovy matky. Ona to byla,
která polo�ila základ Adolfova obdivu-
hodného a u�lechtilého charakteru, o kte-
rém si dnes vypravuje zajímavé epizody
celá na�e krajanská Amerika.�

STØÍBRNÉ HLADINY RYBNÍKÙ
Rodné ji�ní Èechy nabývají v Tupyho po-
dání podobu ztraceného ráje, a i kdy� se
oba mu�i do vlasti u� nikdy nevypravili,
uchovali si její ideální verzi, jak pamìti
dokládají, a� do pozdního stáøí. �Svéráz-
nou povahu a základy obdivuhodného
charakteru dal vedle rodinného �ivota Sa-
bathovi také blatenský kraj. Jeho lid je
sice prostý, ale zbo�ný a vytrvalý, praco-
vitý a nepoddajný. (...)

Èasto se Adolf zastavil nad mírnými
svahy spadajícími k Blatné. Na ty pohledy
z návr�í kolem Záboøí, na støíbrné hladiny
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CESTA ZE ZÁBOØÍ NA KAPITOL
Pamìti Adolfa J. Sabatha z pera Josepha L. Tupyho

Kongres USA � Zpráva o stavu unie, 1950. Foto archiv.
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rybníkù, na architektonicky py�nou vì�
blatenského zámku, na modré lesy rozklá-
dající se kolem do �iroka celým krajem
nemohl Adolf Sabath nikdy ani v Americe
zapomenout. A ov�em, �e mu nikdy z pa-
mìti nevymizela vzpomínka na vì� záboø-
ského kostelíka, stojícího nedaleko obec-
né �koly, v ní� uèiteloval pan øídící Houra,
a z fary vyhlí�el ze svého pokojíku pan
páter Petøík.�

Obchodní i politické úspìchy, kterých
v Americe A. J. Sabath dosáhl, nutnì pøed-
pokládaly i dal�í vlastnosti a schopnosti
ne� jen ty, které si ze Záboøí podle �ivoto-
pisu do Nového svìta pøivezl. Tím se ne-
chce naznaèit, �e by nebyl ve své praxi
èestný a slu�ný èlovìk. Tím dozajista byl
a svojí vìrností demokracii, zásadám soci-
ální spravedlnosti, podporou vzniku Èes-
koslovenska v roce 1918 i vzniku Státu Iz-
rael v roce 1948 to mnohokrát na pùdì
Kongresu i jinde dokázal. O jeho odmíta-
vém postoji ke komunistické ideologii ne-
mluvì. Znamená to, �e nebyl jakýmsi Ká-
jou Maøíkem na cestách, jak by se nìkdy
podle pamìtí mohlo zdát, ale �idovským
chlapcem z èeské vesnice, který vìdìl, jak
vypadá bída a politiku (se v�ím, co k ní
patøí) chápal jako nástroj, kterým lze pro-
sadit lep�í �ivot. Pro sebe i pro ostatní.

VÍDEÒSKÁ EPIZODA
�Paní Sabathová byla rozená Eisenschi-
melová. Kdy� Adolf dosáhl deseti let, na-
bídl otec Eisenschimel dceøi a zet�ovi, �e
by si s sebou malého Adolfa vzal do Víd-
nì, kde by mohl nav�tìvovat mì�t�anskou
�kolu a nauèit se nìmecky. Co s èlovì-
kem, který nìmecky nedovede? A tak se
dostal Adolf s dìdeèkem do Vídnì. (...) Po
nìkolikamìsíèním pobytu pøestala Vídeò
s ve�kerou nádherou Adolfa zajímat, ba-
bièka Eisenschimelová, která mu nerozu-
mìla, projevovala svoji nespokojenost
a nepøestávala si svému man�elovi stì�o-
vati: �Co s tím klukem tady? Nìmecky se
uèit nechce, èesky zapomene, myslím, �e
bude nejlépe, kdy� jej po�leme nazpìt do
Záboøí.� A tak se stalo, �e jednoho dne po-
èátkem øíjna 1878 èekal na malého Adolfa
na nádra�í ve Strakonicích, kudy vede
dráha z Vídnì na Plzeò, starý Jáchym Sa-
bath, aby se s Adolfem vrátil domù, do
houfu jedenácti sourozencù. Pozdìji za�la
s chlapcem maminka do Hora�ïovic, kde
mu na�la uèednické místo ve velkém ob-
chodì s osadnickým zbo�ím. 

Pøíbuzný majitele obchodu, který se
jako pomìrnì zámo�ný Amerièan navrátil
posti�en slepotou do svého rodného kraje,

se usadil v Hora�ïovicích a dennì nav�tì-
voval kupecký krám svého �vagra, kde zá-
kazníkùm vypravoval o Americe, o jejím
zvlá�tním �ivotì a bohatství. Zatímco v Ra-
kousku i v Èechách je plno bídy a nedostat-
ku, zatímco Rakousko pronásleduje své
obèany èetníky a za pomoci perzekuce
a protilidových zákonù je honí do vìzení,
dává Amerika ka�dému, i pøistìhovalcùm,
obèanskou svobodu a bohatou pøíle�itost
k vybudování slu�né existence. V takových
chvílích uèedník Adolf Sabath ze Záboøí,
kam se ka�dé soboty veèer vracel k rodi-
èùm na náv�tìvu, zdvihl hlavu odhodlán
k pevnému pøedsevzetí, hledìl okny k da-
lekým západním horám, za nimi� tam nì-
kde daleko za moøem le�ela ta Amerika,
a pøemý�lel o té podivuhodné zemi.�

DO AMERIKY
Chlapec, kterému se ve Vídni tolik stýska-
lo po domovì, se ve svých patnácti letech
rozhoduje k cestì do svìta, který má jen

málo spoleèného s vì�í záboøského koste-
líka nedaleko obecné �koly, v ní� uèitelo-
val pan øídící Houra. Ale setkal se pro svùj
zámìr s porozumìním nejen u rodièù a to
mu dodalo odvahy:

��Chápu tvoje pøedsevzetí,� rozmlouval
kaplan Petøík s Adolfem, kdy� u� se s ním
pøi�el na faru rozlouèit, �na�e chudobou
zatí�ená krajina nemá dostatek vý�ivných

prostøedkù pro v�echny, mnozí z tvých ka-
marádù budou nuceni hledat svoji skývu
chleba nìkde v dalekém a cizím svìtì. Ty
jsi nadaný a odvá�livý chlapec a já vìøím,
�e se v Americe dopracuje� úspìchu.
A kdy� se ti tam dobøe povede, nezapo-
meò na rodnou domovinu, zachovej si ve
svém srdci dùvìru v Boha a lásku k na�e-
mu èeskému národu.�� (...)

�A tak koncem mìsíce srpna roku 1881
vyprovodila rodina a kamarádi Adolfa Sa-
batha, kterému �lo na patnáctý rok, koneè-
nì na hora�ïovické nádra�í. V okam�iku,
kdy� u� zadunìlo huèení blí�ícího se vla-
ku, maminèiny oèi se rozplakaly. ,Opatruj
se, Adolfku. Zùstaò v�dycky poctivým
synkem poctivého táty a nikdy nezapomí-
nej, �e jsi Sabathùv ze Záboøí...� I ko-
lemstojící dìti se v tom okam�iku hoøce
rozplakaly. Cestující, kteøí kolem stáli, se
poèali vyptávat: ,Copak se vám, lidièky,
stalo?�

Starý Jáchym Sabath, který ve svém �i-
votì zmu�ile pøekonával mnohé strasti
a svízele, maje slzièky na krajíèku, za
v�echny odpovídá: ,Ale nic se nestalo. To
jen tuhle ná� Adolfek odjí�dí do Ameriky,
nu a nám je pøi tomto posledním louèení
trochu smutno.��

V Americe pak Sabath vystudoval práva
a o jeho pomoc �se ucházel v�echen èeský
lid ze státu Illinois a severní Indiany, neb
byl to v onom èase jediný kongresník èes-
kého pùvodu, kterého volala do slu�eb
na�e èeská, slovanská i jiná Amerika�. 

O tom, jak se stal významným pøedsta-
vitelem Demokratické strany, který se
hrdì hlásil jak ke svému èeskému pùvodu,
tak i k �idovskému vyznání, o tom, �e byl
blízkým spolupracovníkem nìkolika ame-
rických prezidentù, podporovatelem T. G.
Masaryka i odpùrcem prohibice a nejdéle
pùsobícím èlenem Kongresu, kde �ve sta-
vu rozèilení za øeènickým pultem obèas
nevìdomky pøecházel z angliètiny k èes-
kým výrazùm, nezøídka jadrným a zpùso-
boval tak zapisovatelùm perné chvíle�,
a mnoha dal�ích zajímavých vìcech se
dozvíme, pokud si kongresníkùv �ivotopis
spolu s komentáøem Martina Nekoly pøe-
èteme. Stojí to za to.

jd

(Adolf J. Sabath: Èech v americkém Kon-
gresu. Editoval a studií doplnil Martin Ne-
kola. Vydalo NLN, s. r. o., ve spolupráci
s Masarykovým ústavem a Archivem AV
ÈR v roce 2020, 184 stran, pevná vazba, ob-
razová pøíloha. Dop. cena 229 Kè.)

Adolf Sabath poprvé zvolen do Kongresu, 1907.
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/dokonèení z minulého èísla/
Od poloviny padesátých let se man�elé Ur-
zidilovi pravidelnì vracejí do Evropy na
podzimní pøedná�ková turné a autorská ète-
ní. Johannesovi zaèínají vycházet v Evropì
knihy, a právì povídková sbírka Ztracená
milenka v roce 1956 zapoèala �jeho neza-
dr�itelnou cestu na pozici uznávaného au-
tora v nìmecky mluvících oblastech�. Je
poctìn Cenou Charlese Veillona v Lausan-
ne, Literární cenou mìsta Kolín nad Rý-
nem, obdr�í Velkou rakouskou státní cenu
a následnì Cenu Andrease Gryphia. 

Zaslíbená, zapovìzená Praha
Rodná vlast za �eleznou zdí je jim zapo-
vìzena. Jezdí se na ni dívat z rakouské
strany. Svìdectví o tom pøinesl rakouský
germanista Aldemar Schiffkorn: �Jedno-
ho øíjnového dne roku 1957 jsem stál
s tou básnickou dvojicí a svými dìtmi
mlèky u hranièních sloupù, které nás dìli-
ly od blízké Horní Plané a Zvonkové, kde
Johannes a Gertrude Urzidilovi kdysi trá-
vili �t�astné letní dny odpoèinku a medita-
ce. Z jedné vý�iny jsme pak hledìli do
onoho Stifterova domovského kouta. Je�-
tì dnes sly�ím slova paní Gertrude, která
potom padla do ticha prvních stínù nad-
cházejícího soumraku, který se sná�el nad
�umavou: ,Nevypadá teï Johannes zrov-
na jako Moj�í�, upírající svùj zrak do
Zemì zaslíbené?�� 

S Èechy v�ak Urzidil udr�uje písemný
kontakt � s malíøem Janem Zrzavým, po-
lonistou Josefem Matou�em, germanistou
Kurtem Krolopem, jeníkovským rodá-
kem a básníkem Oskarem Kostou, ger-
manistkou Vìrou Macháèkovou-Riege-
rovou. Neuva�ovali v�ak v roce 1968,
v èase politického tání, o tom pøece jen do
Prahy pøiletìt? Johannes se k tomu vyjád-
øil v pøítomnosti své �eny na kongresu
germanistù na zaèátku záøí 1970 v New
Yorku v rozhovoru s Gottfriedem W. Sti-
xem: �Necítím se nikde tak volný jako
v Americe. A vrátit se do Evropy? Do
Prahy? Tomu byste sám nemohl vìøit. Do
Nìmecka urèitì ne... A v Rakousku je...
pøíli� tìsno.� 

Via Evropa 
V dubnu 1967 slaví Gertrude a Johannes
ètyøicáté páté výroèí svatby, v èervenci
1968 Trudiny sedmdesáté narozeniny
a v èervnu 1969 jednapadesáté výroèí se-

známení v Arcu. A v øíjnu 1970: via Evro-
pa. Man�elé se vydávají na svoje dal�í, ji�
�esté evropské turné. Postupnì nav�tìvují
Hamburk, Kolín nad Rýnem, Curych
a Vídeò. Johannes pøedná�í a ète ze svých
povídek. Pomyslným vrcholem leto�ní
cesty by mìla být právì Vídeò. Jeho ve-
øejná vystoupení jsou hojnì nav�tìvovaná
a uznávaná. K Urzidilovì poctì zorgani-
zoval na rakouský státní svátek kancléø
Bruno Kreisky, který pocházel z �idovské
rodiny z jihomoravských Dolních Kou-
nic, opulentní veèeøi. Hostila jej vicesta-

rostka Vídnì a ministrem zahranièí Rudol-
fem Kirchschlägerem, za války vojákem
wehrmachtu, byl pozván k soukromému
stolu v Café Sacher. Z Vídnì man�elé Ur-
zidilovi posílají 23. øíjna do Prahy po-
hlednici svému celo�ivotnímu pøíteli, ma-
líøi Janu Zrzavému, s prostým vzkazem:
�Na shledanou! Stále ze srdce na Tebe
myslíme. Jan a Trudy.�

Kafka s Donem Quijotem
Ve vídeòském PEN klubu Johannes pøed-
ná�í na téma Kafka a Cervantes. Tohle
neèekané autorské bratrství Urzidil pro-
mý�lel dlouhá léta a mezi obìma autory
spatøoval øadu paralel. Nejen mezi Do-

nem Quijotem a Zámkem, ale i mezi Roz-
hovorem dvou psù z nemocnice Vzkøí�ení
pánì za Velkou bránou ve mìstì Vallado-
lid a Výzkumy jednoho psa. Svoji reflexi
ve Vídni zakonèil srovnáním: �Cervantes
napsal Quijota ve vìzení, v místì neklidu,
zármutku a bídy. Kafka psal své prózy
uprostøed Evropy v první ètvrtinì 20. sto-
letí v byrokratickém svìtì pøepá�ek zneji-
stìlého mì�t�anstva, které se cítilo bezpeè-
nì u� jen za møí�emi, jimi� se obklopilo.� 

Diáø 
Na listopad mají Urzidilovi zaji�tìný pro-
gram, Johannesùv kapesní diáø je popsán
a rozplánován a� do konce roku � pobyty,
setkání, debaty, ètení a pøedná�ky v Øímì,
Terstu, Meranu, Bolzanu a Janovì. Cesta
má skonèit v Londýnì, kde �ije Gertrudi-
na sestra Nella. A Vánoce pro�ít zase
doma v New Yorku.

Osudný Øím
V sobotu 31. øíjna 1970 v 15.25 hodin
pøilétá z Vídnì na øímské leti�tì Fiumi-
cino Boeing 727 se ètyøiasedmdesátite-
lým spisovatelem Johannesem Urzidi-
lem na palubì. 

Doprovází ho jeho drobná �ena Gertru-
de. Urzidil si hned v�imne jiného druhu
svìtla a ucítí zvlá�tní slanou vùni, kterou
vítr nese od moøe. Na øímském leti�ti man-
�ele Urzidilovy vítá jejich pøítel, rakouský
univerzitní profesor, historik Heinrich
Schmidinger (1916�1992), øeditel Ra-
kouského kulturního institutu v Øímì
(v letech 1968�1981). Uvítání a první sr-
deèné vìty. Urzidil je jen mírnì zklama-
ný, �e na leti�ti není pøítomen Schmidin-
gerùv nejmlad�í syn Andreas, který je
jednou k jejich pobavení souhrnnì nazval
�básníci�. Taxíkem jedou do institutu,
modernistické cihlové budovy s malým
parkem, která stojí na vyvý�eném místì
nedaleko Villy Giulia na ulici Bruna Bu-
ozziho. Cestou mu paní Gertrude, sedící
vedle nìho na zadním sedadle, nìmecky
øíká: �Nemù�ete tu�it, pane Heinrichu,
jak èasto se Johannes od na�eho poslední-
ho pobytu u vás, pøed dvìma lety, vracel
svými my�lenkami do Øíma, jak moc se
na Øím tì�il. Daleko více ne� na jiné cíle
téhle cesty.� 

�Øím je vrchol,� otoèí se Urzidil, kte-
rý sedí vedle øidièe, �v�echno ostatní
doteï byla jen pøedehra. A v�e dal�í
bude jen dohra.� Schmidinger je z jeho
slov docela pøekvapen, nebot�se domní-
val, �e právì Vídeò byla vyvrcholením
evropské pouti.

GERTRUDE URZIDILOVÁ
O �ivotì a osudu mezi Golèovým Jeníkovem a New Yorkem

Gertrude Urzidilová na man�elovì pohøbu. Foto archiv.
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Sestup
V nedìli se Urzidilovi s prof. Schmidin-
gerem vydávají na výlet do krajiny za Øí-
mem. Zastávkou na cestì se stalo podivu-
hodné místo � Cerveteri s tajemnou
etruskou nekropolí, prastarými stromy
a kameny vydlá�dìnými ulièkami. Vstou-
pili do �era kamenné hrobky Tomba dei
Rilievi s øadou záhadných symbolù a poté
nav�tívili je�tì nìkolik dal�ích kruhových
tumb. Jako kdyby Urzi-
dil v té chvíli sestupoval
k pradávným obøadùm
a poèátkùm evropské ci-
vilizace. Zatímco slunce
je�tì stálo vysoko nad
obzorem, vraceli se do
Øíma po via Aurelia pøí-
jemnì zmo�eni. 

Du�ièek
Tøetí Urzidilùv øímský
den, pondìlí 2. listopadu
1970, zaèal tragicky. Ten
den se mìlo konat autor-
ské ètení v sále institutu.
Nic se nekonalo, nebot�Johannes Urzidil
toho rána náhle zemøel (podrobnì o tom
v Rch è. 6/2020). Pohøeb se konal dal�í
den v øímském kostelíku Santa Maria del-
la Pietà, ke kterému pøiléhá høbitov.
V první lavici sedìla pobledlá a sklíèená
Gertruda v èerném plá�ti, na hlavì mìla
�átek s èernou tkanièkou uvázanou pod
bradou a na krku svìtlý �ál s kvìtinovým
vzorem, který patøil jejímu man�elovi.
�Obøad probíhal s velkou poctou a dùstoj-
ností,� jak pozdìji dodala Gertrude a pøi-
pomnìla: �Profesor Zettl, velmi milý pán
z øímského institutu a asistent øeditele
Schmiedingera, tehdy správnì podotkl:
,Toto je pravý pohøeb pro Johannese. Je
doprovázen v�emi zamìstnanci, údr�bá-
øi, zahradníkem, vysokými hodnostáøi,
excelencemi atd.�� Mìla na mysli býva-
lého velvyslance Rakouska pøi Svatém
stolci a souèasného velvyslance Suve-
rénního øádu Maltézských rytíøù v Itálii
Johannese Schwarzenberga, který byl
Urzidilovým spolu�ákem na nìmeckém
gymnáziu v Praze Na Pøíkopech. 

Tady nikdo není, jen já
Gertrude se sama vrátila do prázdného
newyorského bytu. �Teï se vypoøádávám
s mno�stvím korespondence,� pí�e do
Øíma. Její blízcí a pøíbuzní jí posílají sou-
strastné a útì�livé listy. Sestra Nelly
z Londýna sdìluje: �Utì�ujme se tím, �e
k nìmu byl osud laskavý � v �ivotì i ve

smrti.� Spoleèníci z pra�ských let, napøí-
klad Hugo Bergmann, �ijící v Izraeli, vy-
jádøili s vìdomím, jak málo zmohou slo-
va v takovém okam�iku, svùj údiv nad
nenadálou zprávou. Pøítelkynì jako Alice
Herdan-Zuckmayerová èi Mimi Gross-
bergová vyjádøily své pøátelské soucítìní
a Heinrich Böll, Willy Haas, Marianne
von Heeremann èi Heinz Politzer nemoh-
li pochopit, �e Johannes musel svìt opus-

tit tak náhle. Solidarita
blízkých pomohla Gert-
rude se vzchopit a dala jí
sílu a odvahu pøenést se
pøes nejtemnìj�í dny,
pøekonat tì�kou ránu
a znovu �ít a stýkat se
s okolním svìtem. Vrací
se k psaní, drobné básnì
a vzpomínkové texty
publikuje v newyorském
Aufbau a v rakouských
a nìmeckých literárních
èasopisech. Znovu se jí
vrací smysl pro humor.
Po telefonu se ohla�uje:

�Haló, tady nikdo není, jen já.� 

Sestry
Gertrude Urzidilová skoro ka�dý rok létá,
v�dy v listopadu, do Øíma na man�elùv
hrob. Vìt�inou ji doprovází její sestra Nel-
ly. Heinrich Schmidinger, který obì dámy
v Øímì provázel, s úsmìvem dnes pøipo-
míná: �Hlavní obavou a starostí obou ses-
ter bylo, �e jedna z nich zemøe døíve ne�
druhá, tak�e jedna z nich, poslední pøe�iv�í
z velké �idovské rodiny, bude muset zùstat
na svìtì sama a opu�tìná.�

Posmrtný pas
Gertrudina newyorská pøítelkynì, vídeò-
ská rodaèka Mimi Grossbergová, která
byla o sedm let mlad�í, pozdìji vyprávì-
la: �Trávily jsme spolu nìkolik veèerù
týdnì ve mìstì. Gertrude nebylo moc
dobøe, �patnì se jí chodilo, ale nikdy se
nebála jet pozdì veèer metrem domù do
Queensu. Gertrude mi v�dy øíkala, �e je
dle doktora perfektnì zdravá, ale smrt pøi-
�la a zøejmì byla spu�tìna nìkolika ne-
�t�astnými náhodami. Pøedev�ím � zaèala
se strachovat o svou sestru Nelly, která
�ila v Londýnì. Dozvìdìla se o ní, �e je
velmi nemocná. Gertrude moc dobøe vì-
dìla, �e by kvùli zdraví a vìku nemìla lé-
tat, ale stejnì se pokusila nechat si pro-
dlou�it propadlý pas. V tu dobu jsme
spolu mluvily po telefonu prakticky den-
nì a ona byla nervózní, zda se jí podaøí

brzy dostat ten pas, který velmi a rychle
potøebovala.� 

Osud se naplnil, obavy sester byly vy-
sly�eny. Zemøely ve stejný den � jedna
v New Yorku, druhá v Londýnì. V noci
z 12. na 13. èervna 1977. Mimi Grossber-
gová v devadesátých letech napsala:
�Gertrude mi ten den nezvedla telefon.
Zaèala jsem mít velkou obavu. Také její
sousedi projevili obavy, kdy� neotevírala
dveøe bytu, a tak zavolali policii. Gertru-
de byla nalezena mrtvá ve vanì, dostala
infarkt. Její prodlou�ený pas dorazil a�
druhý den po smrti. Jako by ji opravòoval
k nìjakému vstupu èi výstupu. Byla po-
høbena na høbitovì New Cedar Park v Pa-
ramusu tady v New Yorku. Nad Gertrudi-
nou rakví jsem tehdy pøeèetla její báseò
Kafkùv hrob.�

Sbírka básní?
Zbývá dodat, �e drobné Gertrudiny nì-
mecky psané básnì, plné stesku i úchva-
tu, inspirované �umavou, New Yorkem
i rozliènými pøátelstvími, èekají na kni�ní
podobu. Zùstávají zatím roztrou�ené po
rùzných amerických a evropských èaso-
pisech a revuích a èekají na svého editora
i pøekladatele. Velký dluh zatím splácí
skvìlý internetový portál Kohoutí køí�
(https://www.kohoutikriz.org/), vìnující
se nìmeckým, rakouským, èeským a �i-
dovským autorùm, kteøí se pohybovali (èi
mají koøeny) na �umavì a pøilehlých kra-
jích. Malý portrét Gerturde Urzidilové
tam doprovází nìkolik kvalitních pøekla-
dù jejích lyrických básní od Jana Mare�e. 

MILO� DOLE�AL

Johannes Urzidil, foto z pasu.

G. Urzidilová: TY

V pamìti hladí mne Tvá 
hubování, 
i souhlas Tvùj v ní slýchám 
magicky; 
teprve teï, kdy� nový den snùm 
brání, 
vím: ztratila jsem Tì u� 
nav�dycky.
Rozhodnout nevím ani 
nápodobou,
co zme�káno je a s èím tøeba 
hnout:
jen Tys to umìl, jenom Ty z nás 
obou, 
nebot�jsi umìl srdcem 
rozhodnout.

1971
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Nejsem jediná, kdo teprve po smrti rodièù
zji�t�uje, �e se chtìl na tolik vìcí zeptat�
Táta vyprávìl o svých prarodièích ze
Smíchova, kteøí zemøeli dlouho pøed dru-
hou svìtovou válkou a jsou pochováni na
Novém �idovském høbitovì na Smícho-
vì. Urèitì mluvil o Malvazinkách.

Teï, témìø tøicet let po tátovì smrti,
jsem se vydala hledat jeho dìdeèka a ba-
bièku: Gabriela Friedmanna a jeho �enu
Julii Friedmannovou, roz. Ur-
bachovou (pøíbuznou rodiny
Petschkù), a jednoho z jejich
synù, Samuela, o kterém se tra-
dovalo, �e se pomìrnì mladý
utopil, a to ve vanì.

Jejich dcera, má babièka
Amálie, se zaèátkem 20. století
provdala ze Smíchova do malé
obce v Podkrkono�í. Její mu�
byl podnikatel, k nábo�enství
nemìl �ádný vztah, co� �pøedal�
i svým ètyøem dìtem. Babièka
ale do konce svého krátkého �i-
vota, tedy a� do transportu do
Terezína a posléze do Osvìtimi,
ka�dý pátek veèer rozsvìcela svíce a mod-
lila se, jediná z rodiny. Nejbli��í synagoga
byla v Jièínì, vzdálená tøicet kilometrù,
tedy nedostupná. Zamlada chodívala pra-
videlnì do smíchovské synagogy, kterou
zastihla je�tì v pùvodní novorománské po-
dobì z roku 1863. Kdoví, jestli by se jí
moderní pøestavba od Leopolda Ehrmanna
líbila...

DVA POKUSY
Ze Smíchovského nádra�í jede autobus
pøímo na Malvazinky. Vystoupila jsem
a � tam, kde jsem oèekávala høbitov, na
mì zírala betonová budova, sídlo Církve
adventistù sedmého dne. Vydala jsem se
tedy na pochod doprava od betonu, zabo-
èila první mo�nou ulicí doleva a po nìja-
ké dobì jsem narazila na høbitovní zeï.
Ale na �ádnou branku. Prostì záhada. Po
této nezdaøilé exkurzi jsem si je�tì pro-
hlédla èást ètvrti podle prùvodce 111 míst
v Praze, která musíte vidìt a vrátila se na
autobusovou zastávku.

Druhý den jsem se tam vypravila zno-
vu. Opravdu tam byla jen modlitebna ad-
ventistù. Vlevo od ní se nalézá mìstský
smíchovský høbitov. Pro�la jsem ho a� ke
kapli a nìkde v její blízkosti jsem potkala
údr�báøe na malém traktùrku. Vyzval mì,

abych se posadila k nìmu na vehikl, od-
vezl mì zpìt, a� k malé brance v høbitov-
ní zdi, a vysvìtlil mi, kterak se k �idov-
skému høbitovu dostanu. Musela jsem
je�tì obejít jakousi autoopravnu a tam, za
�bunkrem�, byla skuteènì branka na høbi-
tov. Jen�e zavøená. Na brance ale byla in-
formace, �e lze zavolat pana Èerného,
který na høbitovì bydlí a který klíè má.
Kdy� není doma, vydá klíè nìkdo z jeho

rodiny. Energii do dal�ího kola jsem ne-
mìla, ale alespoò jsem se dozvìdìla, jak
se dostat dovnitø.

HISTORIE HØBITOVA
Nový �idovský høbitov na Smíchovì byl
zalo�en v roce 1903 na západním okraji
Smíchova v Peroutkovì ulici v tìsném
sousedství s rozlehlým mìstským høbito-
vem. Díky tomu zùstával i po druhé svì-
tové válce relativnì dobøe zachován, a to
a� do poèátku osmdesátých let minulého
století. Tehdy byla pod záminkou �patné-
ho technického stavu zboøena cenná a vý-
stavní budova obøadní sínì s taharou
a bytem hrobníka. Høbitov byl v souvis-
losti s tím zkrácen na severoji�ní podélné
ose o 45 metrù. Roku 1985 vyrostla na
takto �uprázdnìném� pozemku ji� zmínì-
ná objemná modlitebna adventistù. Mimo
jiné bylo pøi její výstavbì v úplnosti zni-
èeno celé dìtské oddìlení �idovského
høbitova. Je paradoxní, �e èást �idovské-
ho høbitova �daroval� komunistický stát
právì církvi, která stejnì jako judaismus
svìtí sobotu jako den odpoèinku. Fakt, �e
adventisté odmítali posílat své dìti v so-
botu do �koly, si v padesátých letech mi-
nulého století vzali komunisté jako zá-
minku, aby církev roku 1952 úøednì

zru�ili a její pøedstavitele vìznili. Naopak
o období po roce 1968 zmiòují veøejnì
dostupné prameny, �e �na nejvy��í úrovni
panovala pøed rokem 1989 mezi státní
správou a pøedstaviteli církve adventistù
míra shody, kterou jen stì�í u ostatních
církví nalezneme�. 

Jako náhrada za tuto vynucenou opera-
ci byla pra�ské �idovské obci na zmen�e-
ném pozemku høbitova �zdarma� posta-
vena náhradní budova o velikosti
pøízemní zahradní chatky. Pøi této výstav-
bì bylo za úèelem uvolnìní místa znièeno
dal�ích nìkolik hrobù vèetnì náhrobkù. 

U dne�ního, tedy nepùvodní-
ho vchodu do høbitova je osaze-
na velká �ulová deska se jmény
zakladatelù. Z významných
osobností je zde pohøben básník
a pøekladatel Friedrich Adler
(1857�1938), roku 1956 byla na
høbitovì ulo�ena také urna bás-
níka a pøekladatele èeské poezie
do nìmèiny Rudolfa Fuchse
(1890�1942), který tragicky za-
hynul v londýnském exilu. K za-
kladatelùm patøil té� Jindøich
Taussig (1837�1908), dlouhole-
tý starosta Chevra kadi�a na
Smíchovì, nebo Julie Roubíèko-

vá (zemøela roku 1918), prezidentka Spol-
ku �idovských �en na Smíchovì, mnoho
lékaøù, právníkù, duchovních a podnikate-
lù. Na høbitovì se také nachází nìkolik
hrobek rodiny Porgesù z Portheimu. Nej-
vìt�í z nich, novobarokní stavba z roku
1904, patøí Josefovi a Rose z Portheimu.
Továrník a zakladatel vìhlasné kartounky
Josef patøil k nejvýznamnìj�ím osobnos-
tem druhé poloviny 19. století Prahy-Smí-
chova, mj. byl obdivovatelem komorní
hudby, kterou pravidelnì organizoval ve
svém letním sídle, vile Portheimce. (Sku-
teènost, �e u Porgesù pùsobil jako vycho-
vatel Karel Sabina, libretista Prodané ne-
vìsty a známý policejní konfident a �e se
ve smíchovském letohrádku seznámil se
svou budoucí �enou Josefinou, která zde
pracovala jako komorná, nechybí v �ád-
ném obsáhlej�ím prùvodci oblastí.) 

Kromì hrobky Josefa a Rosy se zde nalé-
zají dal�í hroby té�e rodiny (Mathilde von
Portheim, roz. Philippová, 1831�1909, a Gu-
stav Portheim, 1825�1916). Mimochodem,
jedna èlenka rodiny Portheimù se provdala
do Heidelbergu, ale roku 1942 spáchala pøed
transportem sebevra�du; na smíchovský
høbitov se tudí� nedostala. Ale o tom zase jin-
dy.                      Vìra Trnková, Heidelberg 

(o stavu høbitova a opravách viz str. 15)

JAK JSEM HLEDALA PØÍBUZNÉ
aneb �idovský høbitov na Malvazinkách

�idovský høbitov na Malvazinkách. Foto Jiøí Daníèek.
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Yorkem (č. 11, str. 14–16; č. 12, str.
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la Tereza Vlášková (č. 11, str. 20); Keret, Etgar: Končí
svět a já jím olivy; z angličtiny přeložila Hana Ulmanová
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holokaust; z polštiny přeložil Josef Mlejnek
(č. 9, str. 16–17); Kraus, František R.: Tichá
gratulace u hrobu, ukázka z knihy Povídky ze
Svrabové čtvrti; poznámku o autorovi napsal
jd (č. 6, str. 16–17); Krekulová, Tereza:
Cesta do Svaté země, ukázka z knihy o rabi
Nachmanovi z Braslavi (č. 3, str. 17–18);
Kroutvor, Josef: Mr. Eckhart a Mr. Alzhei-
mer (č. 11, str. 13, 24); Landová, Zdenka:
Veselý mistr Guttmann, vzpomínání na malí-
ře, cestovatele a sionistu Roberta Guttman-
na, úvodní poznámku napsal Arno Pařík (č. 5, str. 10–12);
Landová, Zdenka: Dva dopisy Arnu Paříkovi (č. 6, str.
14–15); Lhoták, Kamil: Můj otec (Kamil Lhoták) – úryvek
ze vzpomínek malíře, úvodní poznámku
napsal jd (č. 2, str. 16–17, 19); Lipstadtová,
Deborah: Problém nás všech, projev k 75.
výročí osvobození Osvětimi (č. 2, str. 3);
Meduna, Ludvík: Židé v Polici, úryvek
z knihy Z historie Police (č. 8, str. 8–9);
Shmueli, Ilana: Zvolila jsem si život, ukázka
z básnické sbírky; z němčiny přeložil Radek
Malý, úvodní poznámku napsal jd (č. 4, st.
20); Sidon, Efraim Karol: Dopis zemského
rabína k Novému roku 5781 (č. 9, str. 3);
Sidon, E. K.: Je jaro tady (zamyšlení zem-
ského rabína) (č. 5, str. 3); Sládek, Pavel:
Loučení s Maharalem aneb Jak jsem psal
svou knihu (č. 11, str. 18–19); Sládek,
Pavel: Za časů epidemie, o karanténách v 16. a 17. sto-
letí (č. 4, str. 3, 9); Waldbott, Marietheres: Co jsem tak
milovala, úryvek ze vzpomínek (č. 1, str. 16–18); Zaid-
man, Boris: Hemingway a mrtví ptáci, úryvek z knihy pře-
ložila z němčiny Věra Trnková (č. 3, str. 10–11, 13). 

Izrael: komentář Zbyňka Petráčka
(Není-li uvedeno jinak, str. 21.)
Dohoda bez Palestinců (č. 9); Jak bude po koroně (č. 6); Krok
do nové doby (č. 10); Tah bankomatem (č. 1); Když se řekne

anexe (č. 7); O bílém privilegiu (č. 8); S Caha-
lem na covid (č. 11); Ticho po atentátu (č. 2);
Trumpova vize (č. 3); U amerického stolu
(č. 12); Vítejte v hotelu Korona (č. 5); Volby pře-
bila korona (č. 4). 

Judaismus
Komentáře k Tóře od vrchního zemského 
rabína Efraima K. Sidona (str. 4)
A Jaakov vyslal posly (Vajišlach) (č. 12); Čtyři-
cetiletý východ z Egypta (č. 4); Fenomén Avra-
hama (Vajera) (č. 11); Mišne tora (Dvarim)
(č. 7); Nestranní svědkové (Haazinu) (č. 9); Noa-
chovo slovo (Noach) (č. 10); Požehnání dětem
(Vajechi) (č. 1); Počátek moudrosti (Mišpatim)

(č. 2); Potom vyjdou s velkým bohatstvím (Vajakhel) (č. 3);
Proč přišel Amalek (Ki tece) (č. 8); Skryté a zjevné svědectví
(Naso) (č. 6); Zdola vzhůru (Emor) (č. 5).

Komentář rabína Jonathana Sackse (js)
nebo kantora Bryana Wooda (bw) k Tóře
(str. 5)
Budoucnost minulosti (Vajechi); js (č. 1); Čtyři
kroky pokání; bw (č. 4); Ekologický imperativ
(Šoftim); js (č. 8); Existuje dobrý jazyk? (Tazria);
js; (č. 4); Hledání smyslu (Vajikra); js (č. 3); Cha-
nuka, dát světlo světu, vzpomínka na rabína J.
Sackse; bw (č. 12); Když „já“ na chvíli zmlkne
(Vajece); js (č. 11); Moše rabejnu (Dvarim); js
(č. 7); Počítání omeru; bw (č. 5); Rozdělené
moře – zázrak, nebo přírodní úkaz? (Bešalach);
js (č. 2); Světlo v arše (Noach); Tóra jako Boží
píseň (Vajelech); js (č. 9); js (č. 10); Zvednout

lidem hlavy (Naso); js (č. 6).

Kalendárium
(Není-li uvedeno jinak, str. 23; rubriku připra-
vuje am.) 
Baum, Jiří, zoolog, cestovatel, spisovatel
a fotograf – 120 let od narození (č. 9); Berg-
mann, Pavel, historik – 15 let od úmrtí (č. 5);
Bondy, Filip, zemský rabín a učitel – 190 let od
narození (č. 2); Bondy, Karel, právník a bojov-
ník proti nacismu – 75 let od smrti (č. 2); Bře-
zinová, Jana, herečka – 20 let od úmrtí (č. 5);
Epstein, Berthold, dětský lékař – 130 let od
narození; Věra Trnková (č. 4); Feder, Richard,
rabín a pedagog – 50 let od úmrtí (č. 11); Fis-
cher, Josef, sociolog a filosof – 75 let od smrti
(č. 2); Gold, Hugo, historik a nakladatel – 125
let od narození (č. 10); Havlíček, Aleš, filosof,

nakladatel a pedagog – 5 let od úmrtí (č. 7); Kahler, Erich
von, básník a literární historik – 50 let od úmrtí (č. 6); Kauf-
mann, Viktor, lékař – 75 let od smrti (č. 2); Laurin, Arne, novi-
nář, kritik, básní, překladatel – 75 let od smrti (č. 3); Löwy,
Paul, divadelník a loutkář – 50 let od úmrtí (č. 6); Orlik, Emil,
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malíř, grafik a ilustrátor – 150 let od narození (č. 7); Margo-
liová-Kovályová, Heda – překladatelka a spisovatelka – 10
let od smrti (č. 12, str. 19); Pollertová, Anna, členka Ženské
národní rady – 75 let od smrti (č. 2); Roš chodeš, měsíčník
– 30 let od nového názvu Věstníku ŽNO v českých zemích
a na Slovensku (č. 7); Saudek, Robert, spiso-
vatel, dramatik, grafolog a diplomat – 140 let
od narození (č. 4); Singer, Jiří, skladatel – 40
let od úmrtí (č. 10); Singer, Julius, malíř a gra-
fik – 140 let od narození (č. 6); Steiner–Prag,
Hugo, malíř, grafik a ilustrátor – 75 let od úmrtí
(č. 9); Špitzer, Juraj, slovenský literární historik
a publicista – 25 let od úmrtí (č. 10); Trier, Wal-
ter, malíř – 130 let od narození (č. 6); Týden
Václava Havla v Izraeli – 5 let od uskutečnění
(č. 10); Winton, Nicholas, zachránce židov-
ských dětí – 5 let od úmrtí (č. 7); Wise, Isaac
Mayer, rabín, spisovatel, novinář a vydavatel –
120 let od úmrtí (č. 3); Zemánek, Vilém,
hudebník a šéfdirigent České filharmonie –
145 let od narození (č. 5). 

Knižní anotace 
(Není-li uvedeno jinak, str. 24.)
Albrightová, Madeleine: Peklo a jiné destinace
(č. 11); Arendtová, Hannah: Eichmann v Jeru-
zalémě (č. 1); Arendtová, Hannah – Scholem,
Gershom: Korespondence (č. 8); Arendtová,
Hannah: Mezi minulostí a budoucností (č. 1);
Archivář na kole. Vzpomínky na Jiřího Fiedlera
(č. 9); Arndt, Tomáš: Lékárny s Davidovou
hvězdou v čase šoa (č. 3); Boydová, Julia:
Cestovatelé ve třetí říši (č. 2); Buxbaum, Jind-
řich; Soukup, Daniel: Sedmero požehnání
(č. 8); Cohen, Leonard: Oblíbená hra (č. 4, str.
25); Čermák, Josef: I do daleka vede cesta…
(č. 4, str. 25); Dubinová, Terezie: Jak napravo-
vat svět (č. 12, str. 20); Frída, Bedřich: Vedle
sebe šli jsme dávnou poutí. Vzpomínky ze živo-
ta dvou bratří (č. 4, str. 25); Fulmeková, Denisa: Doktor Mráz
(č. 8); Gavron, Asaf: Smrt v zádech (č. 3); Gilbert, Martin:
Auschwitz a Spojenci (č. 9); Gordin, Michael D.: Einstein in
Bohemia (č. 5, str. 25); Hakohen, Menachem: Kniha svátků
(č. 5); Halevi, Josi Klein: Dopisy přes zeď. Izra-
elec píše palestinským sousedům/ a Palestinci
odpovídají (č. 10); Hanák, Jaromír: Stopy tex-
tilních magnátů v Brně (č. 4, str. 25); Heine,
Heinrich: Cesta Harcem (č. 5, str. 25); Kašua,
Sajid: Sledování změn (č. 6); Kraus, František
R.: Povídky ze Svrabové čtvrti. Zmizelý svět
židovské Prahy (č. 5, str. 25); Krekulová, Tere-
za: Vše je dobré, vše je jedno. Rabi Nachman
ben Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo
(č. 2); Levi, Primo: Když ne nyní, kdy? (č. 8);
Malá, Marta: Judaismus v terezínském ghettu
(č. 11); Masaryk, T. G.: Hilsneriáda. Texty z let
1898–1900 (č. 1); Nová pražská pesachová
hagada (č. 3); Oz, Amos: Černá skříňka (č. 4,
str. 25); Pařík, Arno: Jiří Georg Jilovský (č. 12, str. 20); Pavlát,
Leo: Osm světel na CD (č. 12, str. 20); Peňás, Jiří: Výpravy
pro starší a pokročilé (č. 1); Pomerantsev, Peter: Tohle není
propaganda (č. 12, str. 20); Růžičková, Renata; Bartoš, Ště-
pán: Židovské památky v Královéhradeckém kraji (č. 9);

Sabath, Adolf J.: Čech v americkém Kongresu (č. 10); Slá-
dek, Pavel: Jehuda Leva ben Besalel – Maharal, monografie
(č. 7); Steinová, Iva: Even Zikaron. Mladá Vožice (č. 7);
Suchet, David: Za objektivem: Můj život (č. 11); Szántó,
Jakub: Z Izrastiny s láskou: reportérem mezi dvěma zeměmi

(č. 11); Tirard, Laurent: Lekce filmu (č. 12, str.
20); Topor, Michal; Řehák, Daniel: Arne Laurin
(1889–1945). Portrét novináře (č. 3); Torberg,
Friedrich: Teta Joleschová a dědicové (č. 2);
Trnka, Vera: Emil Davidovic: Das Leben eines
jüdischen Gelehrten in den Wirren des 20.
Jahrhunderts (č. 5, str. 25); Vanderstraeten,
Margot: Mazl tov (č. 6); Welsovi, Martin
a Tomáš: Sancta Familia (č. 12, str. 20);
Zweig, Stefan: Svět včerejška (č. 1); Židovská
ročenka 5781 (č. 12, str. 22); Židovské osob-
nosti Teplicka (č. 6).

Osobnosti
Bak, Samuel, portrét malíře z Vilna; Jan Placák

(č. 10, str. 12–13); Ben-David, Joseph, nekrolog nábožen-
ského myslitele; M. Hanková (č. 12, str. 19); Barenholtz,
Ben, nekrolog amerického filmového distributora a režiséra;
am (č. 5, str. 23); Bezdíčková, Erika, nekrolog přeživší šoa,

překladatelky a autorky vzpomínek; am (č. 10,
str. 23); Čermák, Josef, nekrolog germanisty
a znalce díla Franze Kafky; jd (č. 2, str. 2);
Eisenschitz, Willy, portrét rakouského malíře;
Jan Placák (č. 8, str. 14–15); Feld, Ľudovít, por-
trét malíře z Košic a snaha připomínat jeho
život a dílo v rodném městě; Věra Trnková
(č. 10, str. 16–17); Fischerová, Táňa, nekrolog
herečky, moderátorky a spisovatelky; am (č. 2,
str. 23); Friedová, Rifka, nekrolog přeživší šoa;
mh (č. 5. str, 26); Ginsburg, Ruth Bader, nekro-
log soudkyně amerického Nejvyššího soudu;
mh (č. 10, str. 19); Glaser, Milton, nekrolog
newyorského grafika; mh (č. 8, str. 23); Helm-
reich, Wilhelm B., nekrolog newyorského soci-

ologa; am (č. 6, str. 23); Hollender, Edith, nekrolog přeživší
šoa a pracovnice Herbaria na Harvardově univerzitě; Mark
Frydenberg (č. 6, str. 26); Jasný, Vojtěch, nekrolog českého
režiséra, předchůdce nové vlny šedesátých let; am (č. 1, str.

23); Kohnové, Karel a Otto, o slavných archi-
tektech a jejich práci v ekvádorském útočišti;
Věra Trnková (č. 8, str. 20); Kopperlová, Pesia,
lékařka; Alžběta Langová (č. 9, str. 23); Levy,
Rudolf, portrét malíře zátiší a portrétů; Jan Pla-
cák (č. 9, str. 14–13); Miller, Eli, nekrolog
posledního newyorského sodovkáře; mh (č. 5,
str. 18–19); Müller, Josef, připomínka života
československého vojáka; Jiří Klůc (č. 11, str.
23); Nadelman, Elie, portrét sochaře a sběrate-
le, Jan Placák (č. 12, str. 14–15); Nová-Fische-
rová, Soňa, nekrolog překladatelky a redaktor-
ky; am (č. 8, str. 23); Sacks, Jonathan – nekro-
log vrchního britského rabína a náboženského
myslitele; am (č. 12, str. 19); Sorkin, Michael,

nekrolog newyorského architekta a urbanisty; mh (č. 6, str.
20); Spitzer, Moše, o rodáku z moravských Boskovic, zakla-
dateli nakladatelství Tarshish Book v Jeruzalémě; jd (č. 9, str.
15); Steiner, George, nekrolog literárního a kulturního kriti-
ka, filosofa, básníka a spisovatele; am (č. 3, str. 23); Stein-
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saltz, Adin Even Jisrael, nekrolog rabína, překladatele Tal-
mudu do hebrejštiny s moderním komentářem; Efraim
K. Sidon (č. 9, str. 20); Süsser, Otakar, nekrolog rodáka
z Kosovy Hory; Petr Ehl (č. 7, str. 26); Varga, Imre, nekrolog
předního maďarského sochaře; am (č. 1, str 23); Vrbová,
Gerta, nekrolog vědkyně; Kateřina Sidonová
(č. 12, str. 3); Wellemín, Viktor, nekrolog
bojovníka od Tobruku a Dunkerku; am (č. 9,
str. 20); Wels, Rudolf, o slavném architektovi
a výstavě, která ho připomíná; am (č. 11, str.
8–9); Wolf, George, nekrolog newyorského
dobrovolníka organizace The Blue Card; mh
(č. 8, str. 23).

Publicistika
Američtí charedim v epidemii. Několik pozná-
mek k problémům ultraortodoxní komunity
v USA; Pavel Sládek (č. 5, str. 19–20); Antise-
mitismus v České republice v roce 2019,
výroční zpráva FŽO v ČR (č. 7, str. 3); Antisio-
nismus a jeho lži, na okraj jedné deklarace a jedné petice;
text G. Konopnického přeložil jd (č. 3, str. 14–15); Čtyři sest-
ry, příběh čtyř smíšených manželství čtyř sester z Valašské
Bystřice; Josef Janča (č. 7, str. 10–12); Dlouho hledaný sní-
mek, o nálezu fotografie zachycující transport
Židů v pražských ulicích; Martin Jelínek (č. 5,
str. 13); Hlídač státu, o aplikaci pro kontrolu
hospodaření státu; jd (č. 1, str. 19); Holokaust
jako kšeft; Leo Pavlát (č. 2, str. 19); Jak se žije
ve Varech: Karlovarská židovská obec si připo-
mněla 150 let od založení; am (č. 2, str.
10–11); Jidiš list v synagoze, o historii novin
The Forward a výstavě v newyorské Eldridge
Synagogue; mh (č. 4, str. 24); Kameny náhrob-
ní a dlažební, nejen o nálezu náhrobních kame-
nů v dlažbě na Václavském náměstí; jd (č. 6,
str. 3); Konec dobrý. Likvidace listu The Jewish
Chronicle a Jewish News se nekoná; am (č. 5,
str. 20); Ludwig Moser a synové, od malé
rytecké dílny po sklářský podnik světové pověsti; jd, am (č. 4,
str. 10–11, 17); O knihách a čtení aneb Jak na tom byl český
čtenář ve druhé polovině 20. století; jd (č. 4, str. 14–16); Pen
klub a jeho role, 95 let české pobočky spisovatelské organi-
zace; am (č. 3, str. 8–9, 19); Příběh Gertrudy
Kauders, obrazy ze skrýše na Zbraslavi; am
(č. 10, str. 17); Strach a solidarita, anketa
s tématem nouzového stavu v době pande-
mie; am (č. 5, str. 6–9); Venkované z Oseku,
vesnice, kde žili praděd, děd a otec Franze
Kafky; jd (č. 9, str. 8–9); Z Brodů do Lipska,
o trzích na Brühlu a haličských obchodnících
s kožešinami; Věra Trnka (č. 6, 18–20); Zločin
a trest, o expozici domácího a zahraničního
protinacistického odboje a Santiniho kapli
v Panenských Břežanech; am (č. 1, str. 8–9).

Recenze knih
Bajánek, Ján: Golianova voľba; jf (č. 12, str. 13,
15); Baláž, Anton: Dva slovenské osudy Špitzer – Mach; jf
(č. 1, str. 3, 19); Boydová, Julia: Cestovatelé ve třetí říši; jd
(č. 10, str. 10–11); Einstein, Albert: Cestovní deníky. Dálný
východ Palestina a Španělsko (1922–1923); jd (č. 1, str.
12–13, 20); Čapková, Kateřina, Kieval, Hillel J. (eds.): Zwi-

schen Prag und Nikolsburg; Iveta Cermanová, Alexandr
Putík, Daniel Baránek (č. 4, str. 18–19); Gavron, Asaf: Smrt
v zádech; Lenka Uličná (č. 7, str. 20); Glancová, Alžběta,
Lučanská, Lucie: Alef, bet, teď!; am (č. 5, str. 24); Gordin,
Michael D.: Einstein in Bohemia; Tuckerovi Veronika a Eliezer

(č. 8, str. 12–13, 18); Hakohen, Menachem:
Kniha svátků; am (č. 5, str. 24); Kaczorowski,
Aleksander: Ota Pavel. Pod povrchem; jd
(č. 11, str. 17); Klenovský, Jaroslav: Venkov-
ské synagogy v českých zemích; jd (č. 8, str. 3);
Krekulová, Tereza: Vše je dobré, vše je jedno;
Efraim K. Sidon (č. 3, str. 16); Kroutvor, Josef:
Pražský kavárník; jd (č. 1, str. 14–15); Lappin,
Elen: V jakém jazyce sním?; Peter Salner (č. 2,
str. 18); Sabath, Adolf J.: Čech v americkém
Kongresu; jd (č. 12, str. 8–9); Seligman,
Timna: Anna Ticho Anna: Lifescape, mono-
grafie malířky; am (č. 3, str 20); Topor, Michal,
Řehák, Daniel: Arne Laurin (1889–1945).
Portrét novináře; am (č. 4, str. 12–13, 23);

Vadkerty, Madeline: Slovutný pán prezident. Listy Jozefovi
Tisovi; Peter Salner (č. 6, str. 10); Trabalka, Valér: Antológia
Tóry s komentármi Rašiho, rabiho Hirscha a rabiho Hertza; jd
(č. 7, str. 23); Vanderstraeten, Margot: Mazl tov. Má léta

v ortodoxní židovské rodině; am (č. 9, str. 19). 

Recenze festivalů, filmů, divadel a výstav
Bedřich Feigl v Madridu, nová pražská výstava
v El Centro Sefarad-Israel; Jan Placák (č. 1, str.
10); Eugen von Kahler v Oblastní galerii v Liber-
ci; am (č. 7, str. 13); Hello, Gorgeous, výstava
o životě a práci Barbry Streisandové v New
Yorku; mh (č. 1, str. 20); Chci žít navždy,
o posmrtném albu Leonarda Cohena; Marek
Bouda (č. 2, str. 13); Jazzové kresby Jiřího Šlit-
ra, výstava ve Vile Pellé připomíná i Šlitrův
vzor, Saula Steinberga; am (č. 2, str. 14–15);
Kafkovské slzy skrze smích, o představení
Malý stvořitel od Egona Tobiáše; Josef Mlej-

nek (č. 8, str. 19); Kavárna jako trumf, o vídeňské výstavě
návrhu Simona Wiesenthala pro kavárnu Eso; am (č. 1, str.
11); Komiksový nacismus, o filmu Králíček Jojo; am (č. 3, str.
13); Leopoldstadt jako divadlo paměti, o nové hře britského

dramatika Toma Stopparda; am (č. 9, str.
10–11); Poklady Židovského múzea, o tema-
tickej výstave prešovských fondov v Bratislave;
Peter Salner (č. 9, str. 12); Polanského Žaluji!,
o filmovém zpracování dreyfusiády; Anna
Kareninová (č. 5, str. 16–17); Pomník své sla-
bosti, brněnská opera uvedla dílo Davida
Radoka a Markova Ivanoviče, inspirované osu-
dem sochaře Švece; am (č. 3, str. 12); Russ &
Daughters, výstava o slavném newyorském
lahůdkářství; mh (č. 2, str. 12–13).

Rozhovory
(Není-li uvedeno jinak, str. 6–7.)
Bendahanová Cohenová, Esther, ředitelka

Centra Sefarad Israel v Madridu; Stanislav Škoda (č. 8, str.
6–7, 18); Feuersteinová, Pavlína, kavárnice a pekařka,
o začátcích a rozvoji kavárny Le Caveau a problémech
v době pandemie; am (č. 6); Fligg, David, britský muzikolog,
o jeho knize Dopis od Gideona a tvorbě skladatele Gideona

ROŠ CHODEŠ 2020 REJSTŘÍK ČLÁNKŮ    III



Kleina; am (č. 1); Franek, Jaro, vědec a pedagog, o sloven-
ských parlamentních volbách a tamní „blbé náladě“; am
(č. 4, str. 6–8); Justa, Petr, technolog a restaurátor, nejen
o práci při opravě synagogy v iráckém Alkoši; jd (č. 2, str.
6–9); Kaslová, Terezie, novinářka a vnučka Ferdinanda
Peroutky, o její rodině a důvodech, proč trvá na
prezidentově omluvě; am (č. 10, str. 6–7, 13);
Kolský, Daniel, s kavárníkem, zakladatelem
společnosti mamacoffee o práci v Česku, Jižní
Americe i Africe; am (č. 7, str. 6–7, 12); Let-
hem, Jonathan, americký romanopisec, o rodi-
ně a literatuře; Hana Ulmanová (č. 10, str.
14–15); Mravec, Juraj, zvukař nominovaný na
cenu Emmy, o tom, že zvuk má ve filmu pomá-
hat příběhu; am (č. 9, str. 6–7, 11); Pacáková,
Jana, vzpomínky na Zbraslav a její obyvatele;
am (č. 12); Prager, Joseph, rabín, potomek
rodiny Landesmanů v Polici u Jemnice; am, jd
(č. 8, str. 11); Smolíkovi, Klára a Tobiáš, autoři
knihy o židovské historii pro děti, o společné
práci a snahách, jak „přilákat“ do muzeí opakovaně návštěv-
níky; am (č. 11, str. 6–7, 9); Zaidman, Boris, izraelský spiso-
vatel, o životě v Sovětském svazu a ruské emigraci v Izraeli;
z francouzštiny přeložil jd (č. 3).

Události na Slovensku
Deň zmierenia po slovensky, o pripomínke SNP
a návrhu premenovať 29. august na Deň národ-
ného zmierenia; Peter Salner (č. 10, str. 18);
Konšpirátor pred súdom: Tibor Rostás odsou-
zen za šírenie extrémistických materiálov; jf
(č. 2, str. 20); Takmer prebudená spravodlivosť,
obvinenie Rastislava Rogela z extrémismu; jf
(č. 9, str. 13); Spomienka na rabiho Abrahama
Romiho Cohna; Peter Salner (č. 10, str. 20); Roz-
sudok v kauze Kotleba alebo Víťazstvo všetkých
slušných ľudí na Slovensku; jf (č. 11, str. 3).

Výběr z českých médií: …a další události
(Není uvedeno jinak, str. 22; rubriku připravuje jd)
Česká zaprděnost… (č. 7); Daleká cesta… (č. 3); Kdo neblou-
dil?... (č. 6); Máme na to… (č. 11); Není Toník Žid? … (č. 1);
Nouzové přistání... (č. 12, str. 18); Pomazánka na míru…
(č. 9); Slovník hlavy státu… (č. 8); Turban či jar-
mulku… (č. 10); Velcí myslitelé… (č. 2); Posled-
ní palác… (č. 4); Židé vítáni… (č. 5). 

Zprávy ze světa
(Není-li uvedeno jinak, str. 28; rubriku připra-
vuje am.)
č. 1: Židé a britské volby; Smrt v New Jersey;
Spravedlivá na známce; Na podporu senátor-
ky; Rabín do Bundeswehru; Atak v pařížském
metru; Izrael na Tour de France.
č. 2: Světové fórum holokaustu v Jeruzalémě;
U hrobu princezny Alice; Za dětské uprchlíky;
Bez nenávisti a strachu; Řády od prezidenta.
č. 3: České podání k Mezinárodnímu trestnímu
soudu; Útoky z Gazy; Výzva k Amazonu; Vatikánský archiv;
Osnovy bez Kertésze; Fotbalová konference; Zemřel Kirk
Douglas.
č. 4: Jak přežít karanténu; Italští Židé zoomují; Středoevrop-
ská univerzita ve Vídni; Koncerty na balkonech; Vzácný dar;

Dokumenty o pandemii; Nejšťastnější země světa; Konspi-
rační teorie a covid.
č. 5: Pomoc spravedlivým; Návštěva z jeřábu; Vakcínu ano,
jinak bojkot; Paměťová mapa židovského Londýna; Zemřel
sir Stirling Moss; Picassův obraz se vrací; Ztracený kámen. 

č. 6: Na učebnice bez násilí; Pas s podpisem
Raoula Wallenberga; Zákaz pálení vlajek;
Dokument o papeži; R. Lauder v Arab News;
Zeď jmen; Stoppardův Leopoldstadt.
č. 7: Společně za černošskou komunitu; Náhrob-
ky na zámky v Dolních Rakousích; Zastavte
nenávist pro zisk; Nová expozice v Muzeu židov-
ského národa v Tel Avivu; Sochy antisemitů v Bri-
tánii; Památník obětem šoa se 64 tisíci jmény.
č. 8: Antisemitismus na sítích; Benátské muze-
um nově; Soud se strážným SS; Turecké hřbi-
tovy; Synagoga ve Slonimu je na prodej; Rezig-
nace Bari Weissové; Výpověď za pochvalu.
č. 9: V Bělorusku demonstrují i Židé; Chasidé bez
pouti; Covid v Izraeli; Španělsko přijalo definici

antisemitismu; Památník albánským zachráncům; Příběh Beby
Epsteinové; Glückel von Hamel o moru; Justikibbitz.com.
č. 10: Druhá vlna v Izraeli; Cihly se jmény v Amsterdamu;
Přání do Západní zdi jen e-mailem; Kaparot v letadle; Deset

let vězení pro dítě; Na památku prostitutky;
Slovo dne: kibic; Kaczorowski o Otu Pavlovi.
č. 11: Vražda učitele v Paříži; Popírání šoa za
peníze Evropského parlamentu; Po Facebooku
i TikTok; Socha soudkyně Ginsburgové; Hla-
dovka kvůli šabatu; Irikát v izraelské nemocni-
ci; Borat znovu na scéně.
č. 12: Za strom života; Pollard smí do Izraele;
Covid a spiklenecké teorie; Petice proti řediteli
Jad vašem; Corbyn vyloučen a zase přijat; Syna-
goga v Babím jaru; Sophia Loren v roli přeživší.

Židovské památky
Jako v židovské škole, o kavárně a penzionu
v budově bývalé židovské školy v Jičíně; am (č. 6,

str. 9, 11); Mistři kameníci, kamenické značky jihočeských židov-
ských náhrobků; Iva Steinová (č. 7, str. 14–15); Modlitebna v obý-
váku: v Podmoklech u Sušice se opravuje barokní synagoga; am
(č. 8, str. 16–17); Nějak se postavit na nohy, rozhovor s Květou

Svobodovou o dalším osudu památek z projektu
revitalizace; am (č. 6, str. 8); Ochránit a zpřístupnit:
digitalizace rukopisů a ochrana starých tisků
v pražském Židovském muzeu; Tomáš Bělohlá-
vek, Lenka Ichová (č. 12, str. 16); Parochet z Nové-
ho Sedliště, příběh jedné dobře ukryté synagogál-
ní opony; Milan Jančo (č. 7, str. 16–17); Plány,
kresby, veduty: krajina a urbanismus na rukopis-
ných plánech z 18. století; am (č. 11, str. 10–12);
Synagoga pod horami, o opravě templu v Jirkově
u Chomutova; Arno Pařík (č. 10, str. 8–9, 15);
Všechno má svůj konec, o slavnostním otevření
synagogy v Polici u Jemnice; jd (č. 8, str. 10);
Židovské památky se po vynucené přestávce otev-
řely (č. 6, str. 11); Židovský hřbitov na Malvazin-

kách; Věra Trnková a Mojmír Malý (č. 12, str. 12, 15).

Zkratky jmen redaktorů a stálých spolupracovníků: am: Alice
Marxová; jd: Jiří Daníček; mh: Monika Hanková; jf: Jaro Franek.

(Připravila am.)
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Kniha slovenského literáta a prekladate¾a
Jána Bajáneka ma zaujala prebalom s fo-
tografiou Juraja �pitzera. �pitzer (1919�
1995) bol poèas svojho �ivota in�pira-
tívnou osobnost�ou a po�íval v kultúrnej
obci znaènú autoritu. Autoritou ostal aj po
smrti a e�te aj dnes vychádzajú knihy,
ktoré ho spomínajú. 

DVE ROVINY
To je aj prípad recenzovanej knihy. Autor
ju koncipoval v dvoch rovinách, ktoré sa
po jednotlivých kapitolách striedajú. Pr-
vou rovinou sú oèami
autora podané jeho osob-
né zá�itky a rozhovory
s Jurajom �pitzerom,
ktorý bol od autora o 35
rokov star�í. Tu sa obja-
vuje aj tretia hlavná po-
stáva knihy, slovenský
spisovate¾ Dominik Ta-
tarka (1913�1989).

Druhou rovinou sú
úvahy a rozhovory zná-
mych historických osob-
ností (Jozef Tiso, Alexan-
der Mach, Vojtech Tuka,
Ján Golian, Ferdinand
Ïurèanský, Adolf Hitler, Eva Braunová,
Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Vla-
dimír Clementis, Klement Gottwald, Ed-
vard Bene� a iní). Týmto osobám autor pri-
pisuje úvahy, rozhovory a skutky, ktoré
nemajú oporu v historickej realite a sú len
autorskou fikciou, do znaènej miery, ba
neraz a� diametrálne sa odchy¾ujúcou od
obrazu, ktorý im pripisuje seriózna histori-
ografia. 

ZLÉ ÈESKOSLOVENSKO
Po ideovej stránke kniha kopíruje mnohé,
na Slovensku publikované ¾udácke stereo-
typy a mýty, sna�í sa vytvorit�pozitívny
obraz o Slovenskej republike 1939�1945
a predov�etkým o jej prezidentovi Jozefovi
Tisovi (1887�1947). Paralelne s touto sna-
hou je vyjadrovaná priam obsedantná ne-
návist�autora k prezidentovi Edvardovi Be-
ne�ovi (1884�1948) a ku v�etkému, èo
autor oznaèuje ako �èechoslovakizmus�.
Bajánek pripisuje Bene�ovi zodpovednost�
za Hitlerovo rozbitie Èeskoslovenska (str.
17), za me�kajúce otvorenie druhého fron-
tu proti Nemecku (str. 19), za budovanie
�tátu, ktorý nazýva �èeským Èeskosloven-

skom� a charakterizuje tento �tát slovami
�nenávidený bene�ovský èechoslovakiz-
mus� (str. 67) alebo �protislovenská
predmníchovská ÈSR� (str. 70). V�etky
problémy Slovenska súvisia pod¾a autora
s nenávideným Bene�om, resp. s Èechmi,
�ktorí nahradili uhorské pomaïarèovanie
bene�ovským èechoslovakizmom�. V kni-
he narazíme na spojenia ako �Bene�ova
pomätená maloèeská myse¾� (str. 20) ale-
bo na vulgarizmy. Vedrá �piny vyleje aj na
prezidenta Masaryka, ktorý �trpel komple-
xom menejcennosti, predov�etkým pre

svoj slovenský pôvod, ale
aj preto, �e jeho otec bol
koèi��.

A JEHO OPAK
Opakom zlého Èesko-
slovenska je pre Bajáne-
ka Slovenský �tát (Slo-
venská republika 1939�
1945), ktorý predstavuje
napriek istým nedostat-
kom záchranu pre slo-
venský národ a je to �tát,
ktorý sa sna�ia takmer
v�etci aktéri jeho videnia
histórie zachovat�. Tu u�

rozpor s historickými faktami pripomína
fra�ku, napr. Husák, Novomeský, Cle-
mentis, rovnako ako Èatlo� s Tisom by
(pod¾a autora) �radi zachovali po vojne
Slovenský �tát, ale zbavený fa�istického
re�imu� (str. 20n.). No a pochopite¾ne,
v autorovej fikcii nará�a táto u�¾achtilá
my�lienka o zachovanie �tátu na zlého
Bene�a. Podobne vyznieva autorova my�-
lienka o Gottwaldovej podpore Husáka
v boji za samostatné Slovensko (str. 70).
Ïal�ím rozpracovaním tejto predstavy je,
�e keï sa Husák stal prezidentom Èesko-
slovenska, tak svoje protièeské postoje
vykompenzoval tým, �e �umo�nil Èe-
chom postavit�pra�ské metro� (str. 71). 

Ak e�te autor recenzovanej knihy pripi-
suje isté nedostatky re�imu Slovenského
�tátu (prenasledovanie �idov, úèast�Slo-
vákov pri realizovaní holokaustu), tak
�iadne nedostatky nepozná, pokia¾ pí�e
o prezidentovi Tisovi. Bene� je stelesne-
nie zla, Tiso je dobrý, múdry, zbo�ný,
vzdelaný, slu�ný pán. S �nedostatkami�
�tátu, ktorého bol prezidentom, nemal niè
spoloèného, �zakázal vyvá�anie �idov�
(str. 21), �mal u Hitlera problém pre od-

mietavý postoj k deportáciám� (str. 24),
�zachránil tisícky �idov�, �Tiso �idom
pomáhal� (str. 159), �udelil devät�tisíc vý-
nimiek�, �nepodpísal �idovský kódex�.
Zaznamenané prejavy a rozhodnutia pre-
zidenta Tisa sú pritom v hrubom rozpore
s mýtom, ktorý produkuje Bajánek. 

OSOBNÉ MOTIVY
Pri písaní tejto recenzie sa �ia¾ musím zao-
berat�aj osobnými motívmi autora. Nemám
záujem �prepierat�� jeho povest�(tomu sa
venovala tlaè), ale niektoré pasá�e knihy sú
spojené s udalost�ami autorovho �ivota, re-
spektíve s jeho zlyhaniami. Tieto spojenia
sú markantné v dvoch kapitolách. Prvou je
�Odstúpenie z kampane�, v ktorej autor vy-
svet¾uje dôvody, pre ktoré roku 1991
najprv prial ponuku Vladimíra Meèiara na
vedenie jeho volebnej kampane a následne
sa tohto miesta predèasne vzdal. Druhou
kapitolou je �Americká ponuka�, kde hlav-
ne na str. 213 a 214 postava Juraja �pitzera
vysvet¾uje úskalia, ktoré autorovi hrozia
pre pozornost�, ktorú mu venovala vtedaj�ia
�tátna bezpeènost�. 

K prvej kapitole treba dodat�, �e autor Ján
Bajánek patril k výrazne promeèiarovským
postavám a k druhej, �e je evidovaným
spolupracovníkom �tB v kategórii agent
(krycie meno PALKO). Obidve kapitoly
spája, �e v knihe je to Juraj �pitzer, ktorý
Bajánekovi nepriamo dáva �rozhre�enie�
pre skutky, na ktoré by rád zabudol (spolu-
prácu s �tB a s Meèiarom).

A tu sme opätovne pri jednom motíve,
ktorý sa v kruhoch sympatizantov Slo-
venského �tátu opakuje. Rozhre�enie má
dat��id. Tento motív dobre vidiet�na ab-
surdnej legende, pod¾a ktorej traja �idov-
skí rabíni prosia Tisa, aby neodstúpil
z postu prezidenta (ani tento mýtus v kni-
he nechýba). 

Bajánekova kniha nie je primárne anti-
semitská, v tom sa odli�uje od podobných
pro¾udáckych kníh. K �idovskej proble-
matike sa èasto vracia a spája ju s osudom
Juraja �pitzera, o ktorom pí�e pozitívne.
Vyjadruje ¾útost�nad deportáciami, kriti-
zuje arizátorov. Ale autor si neodpustí na-
sledujúce poznámky: �Pre Maïara so �i-
dovskými koreòmi Slovák nebol ani
èlovek� (str. 94), �èechoslovakisticky ori-
entovaní �idia, a tých bola drvivá väè�i-
na, sa dostali po pozemkovej reforme
v roku 1925, s podporou Bene�a, k rozho-
dujúcej èasti slovenského pozemkového
a iného majetku� (str. 165n.). Takáto kni-
ha sa bez trochy antisemitizmu nezaobí-
de.                       (pokraèovanie na str. 15)

ROZHRE�ENIE MÁ DA¡T �ID
O knihe Golianova vo¾ba Jána. Bajáneka
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28. prosince uplyne 74 let od doby, kdy
pozemský svìt dobrovolnì opustil Elie
Nadelman, americký sochaø, sbìratel lido-
vého umìní i významný paøí�ský umìlec
poèátku 20. století. Narodil se 20. února
roku 1882 ve Var�avì, která byla v té dobì
okupována Rusy. �idovské obyvatelstvo
hovoøící pøedev�ím jidi� se Rusové sna�ili
násilnì asimilovat a jako jediný jazyk mu
vnutit ru�tinu. Nìkteøí carové, kdy� hrozilo
spoleèné polsko-�idovské povstání proti
Rusùm, pou�ili èas od èasu i politiku cuk-
ru. Tak napøíklad car Alexandr II. roku

1861 vydal naøízení, kterým zru�il mnohé
restrikce vùèi �idùm. Jeho cílem bylo pøe-
dev�ím zasít nesvár mezi Poláky a �idy
a tím otupit nebezpeèí hrozící carské øí�i.
Uvolnìní v�ak nemìlo dlouhého trvání
a skonèilo polskou revolucí roku 1863. 

VAR�AVA, MNICHOV,
PAØÍ�, NEW YORK
Nadelmanovi rodièe hovoøili doma vedle
jidi� i polsky a jejich dìti u� pokládaly
pol�tinu za svoji mateø�tinu. Vzhledem
k velmi pøísným restrikcím ze strany rus-
kého samodìr�aví byl pøístup ke vzdìlání
v ruské èásti bývalého Polska pro �idy
velmi komplikovaný. Elie Nadelman pat-
øil k tìm nìkolika málo carovým podda-

ným, kteøí mìli v dokumentech napsáno
jevrej, a pøesto se jim po�tìstilo získat
støedo�kolské vzdìlání. V roce 1899 ús-
pì�nì zakonèil studium na nìmeckém
akademickém gymná-
ziu ve Var�avì. V le-
tech 1899�1901 pokra-
èoval ve studiu na
var�avské Akademii
výtvarných umìní.

Roku 1902 odjel do
Nìmecka a do své rod-
né zemì se ji� nikdy
nevrátil. V Mnichovì
studoval antické sbírky
v Glyptotéce a �ivil se
jako kreslíø pro satiric-
ké èasopisy. V roce
1904 Nìmecko opustil
a odjel do Paøí�e, kde
�il a pracoval do roku 1914. Po vypuknu-
tí první svìtové války z Evropy odjel.
Emigroval do Spojených státù a roku
1920 se tam o�enil se zámo�nou vdovou
Violou Flanneryovou.
Man�elé spoleènì
shromá�dili pozoru-
hodnou kolekci lidové-
ho umìní a v roce 1925
postavili pro svoji sbír-
ku v Riverdale v New
Yorku vlastní muzeum. 

Potom ale pøi�ly hor�í
èasy. Bìhem svìtové
hospodáøské krize se bo-
hatství rozplynulo a roku
1937 byli man�elé nuce-
ni svoji sbírku prodat.
Navíc v roce 1935, pøi
rekonstrukci ateliéru,
znièili dìlníci øadu Na-
delmanových drobných
prací ze sádry a døeva.
V tì�kých letech hospodáøské krize a po ní
následující války propadal Nadelman stup-
òujícím se depresím. Svùj �ivot ukonèil
v prosinci 1946.

NA VRCHOLU SLÁVY
V Nadelmanových raných pracích je velmi
zøetelný vliv antické portrétní kultury.
V jejím duchu vytvoøil øadu klasicky krás-
ných �enských hlav. Po pøíjezdu do Paøí�e
se seznámil s dílem Augusta Rodina. Za-
psal se na Colarossiho akademii, kterou

nav�tìvovali napøíklad Pascin, Modigliani,
Lipchitz, ale i Alfons Mucha a Josef Èa-
pek, stal se pravidelným náv�tìvníkem ka-
váren Le Dôme a La Rotonde a velmi
rychle se etabloval v prostøedí paøí�ské bo-
hémy a avantgardy. Roku 1907 se sezná-
mil s umìleckým kritikem Leem Steinem
a jeho mlad�í sestrou Gertrude, ke kterým
pak docházel na pravidelná spoleèenská

veèerní sezení. Roku
1908 vzniklo jeho dílo
Stojící �enská postava,
ojedinìlá práce zachy-
cující nahou Gertrude
Steinovou. V tém�e
roce vytvoøil sádrové
busty mladého mu�e,
kde je realistická tváø
rozru�ena deformace-
mi, ostrými výènìlky
a hranami a vlasy jsou
spletí vzájemnì prople-
tených útvarù, vystupu-
jících a propadajících se
do mladíkovy hlavy. 

V tém�e roce na podzim pøivedl Stein do
Nadelmanova ateliéru Pabla Picassa. A jen
o nìkolik mìsícù pozdìji, v roce 1909,
vzniká první kubistická socha, slavný por-

trét Picassovy pøítelkynì
Fernandy Olivierové,
práce nepochybnì ovliv-
nìná Nadelmanem. V té
dobì Nadelman vytvoøil
i øadu kubistických kre-
seb. V roce 1909 mìl
první samostatnou vý-
stavu v galerii Drouot
v Paøí�i, kromì klasic-
kých �enských hlav
a øady stojících �en-
ských aktù byly vystave-
ny i jeho kubistické
kresby, které v�echny
z výstavy zakoupil Leo
Stein. Dal�í velkou vý-
stavu uspoøádala v roce
1911 londýnská galerie

Patterson, kde vìt�inu exponátù zakoupila
sbìratelka Helena Rubinsteinová. V té dobì
byl Nadelman na vrcholu své evropské slá-
vy a jeho dílo mìlo zcela nepopiratelnì vel-
ký vliv na vývoj moderního sochaøství po-
èátku 20. století.

AMERIKA
Po vypuknutí první svìtové války odjel do
Spojených státù a dveøe Evropy jako by se
za ním zavøely. V Americe ji� od roku
1917 vytvoøil øadu plastik z pálené hlíny,

SOCHAØ A SBÌRATEL
Elie Nadelman, umìlec, který stál u zrodu moderního umìní

Gertrude Steinová, bronz, 1908�09.

Poprsí �eny, galvanoplastika, 1925�26.

Hlava �eny, tøe�òové døevo, 1916�17.



které ruènì koloroval. (U nás takøka ve
stejné dobì tvoøil v podobném civilistním
duchu Otto Gutfreund.) Nepochybnì jsou
inspirovány jeho zájmem o lidové umìní,
kabaret, cirkus, tanec, hudbu. Plastiky ta-
neènic z poèátku 20. let jako by vystoupily
ze Seuratových obrazù a následkem toho
o�ily. Cirkusové akrobatky, postar�í mu�i
v buøinkách pohodlnì rozvalení v køesílku,
pár radostnì tanèící tango, pianistka roz-
pustile se vlnící u klavíru. Krásný obraz
doby, která ji� zapomnìla na èasovì nepøí-
li� vzdálenou dìsivou válku a bezstarostnì
si u�ívala, netu�íc, �e brzy pøijde svìtová
hospodáøská krize a krátce po ní válka je�-
tì hrùznìj�í ne� ta pøedcházející. V roce
1930 mìl Nadelman poslední velkou sa-
mostatnou výstavu v paøí�ské galerii Bern-
heim-Jeune, po které se uzavíral stále více
do soukromí. V roce 1935 vìt�inu prací
odklidil do sklepa svého domu v Riverdale

s tím, �e èas si s nimi poradí. A� po jeho
smrti byla v jeho ateliéru objevena øada
malých, nìkdy velmi bizarních a zèásti po-
malovaných terakotových figurek z po-
sledních let, které si vytváøel více ménì jen
sám pro sebe. 

Autor, který byl velmi dùle�itý pro vý-
voj moderního sochaøství a ctìný v Paøí�i
pøed první válkou, mezi jeho� pøátele pat-
øili Steinovi, Picasso, Salmon, Apollinaire,
Modigliani, Lipchitz, Brâncuºi a který mìl
na øadu z nich znatelný vliv, zemøel zcela
osamìlý a takøka zapomenutý. V Evropì
je dnes prakticky neznámý a rozhodnì
nedocenìný.

JAN PLACÁK

SVÌDEK HISTORIE
aneb Oprava høbitova na Malvazinkách
K souèasnému stavu høbitova je tøeba øíci,
�e do roku 1990 byl udr�ován (stejnì jako
jiné �idovské høbitovy) jen minimálnì,
vìt�ina jeho plochy zarostla køovím, mno-
ho náhrobkù se samovolnì vyvrátilo, pad-
lo na zem, èást z nich byla rozbita. Neutì-
�ený stav zhor�oval obèasný vandalismus
a rozkrádání. Postupnì zaèaly zanikat cen-
né výtvarné detaily a architektonické prv-
ky. Pøes tyto neblahé skuteènosti v�ak vìt-
�ina náhrobkù pøedstavuje pozoruhodná
kamenosochaøská díla a cenný doklad vý-
voje funerální plastiky od historismu a� po
novoklasicismus a funkcionalismus dva-
cátých a tøicátých let minulého století. 

Nejpalèivìj�ím problémem, který dnes
po�kozuje památku jako celek, je pøedev�ím
postupnì se zhor�ující stav statické stability
náhrobkù. Mnoho z nich se pùsobením vli-
vù eroze èi prostým do�íváním pùvodní zá-
kladové konstrukce postupnì vychyluje
a dochází k jejich zøícení. Nestabilní ná-
hrobky jsou navíc i vá�ným nebezpeèím pro
náv�tìvníky høbitova i pracovníky údr�by.

�idovská obec v Praze jako právní ná-
stupce smíchovské �idovské obce a souèas-
ný vlastník høbitova usiluje o jeho postup-
nou záchranu a obnovu u� od konce roku
1989. Za tu dobu se podaøilo mnohé, tøeba
zrestaurování hrobky Josefa a Rosy z Port-
heimu, oprava asi dvaceti nestabilních ná-
hrobkù, zchátralý obytný domek z osmdesá-
tých let je opìt obyvatelný (viz text Fera
Bányaie z ledna 2010). Je provádìna pravi-
delná údr�ba zelenì, stromové døeviny pro-
�ly ozdravnými zásahy, díky nájemci dom-
ku je høbitov pod stálým dohledem. 

Letos byl na základì dobøe pøipravené-
ho projektu získán finanèní pøíspìvek
Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti ve
vý�i 300 tisíc Kè, díky kterému bude moci
být v pøí�tím roce vztyèeno a opraveno nì-
kolik desítek nejvíce ohro�ených náhrob-
kù. Na tyto práce je v budoucnu �ádoucí
navázat dal�ími etapami. V souvislosti
s negativními dopady koronaviru na eko-
nomiku jsou výdaje na údr�bu památek ji�
nyní razantnì omezovány. Tøeba�e v tu-
zemsku i zahranièí �ije nemálo pozùsta-
lých, kteøí zde mají pohøbené své pøedky,
podpora soukromých osob zùstává i za
této situace velkou vzácností. Více infor-
mací o høbitovì, pohøbených osobách
a mo�nostech spolupráce lze získat na e-
mailu: sbh.sekretariat@matana.cz.

Zájemcùm o vstup na høbitov se doporu-
èuje kontaktovat p. Èerného (tel. è. 603 299
796). Pøípadnou finanèní podporu lze zaslat
na úèet 1936566399/0800, VS: 70511.

Mojmír Malý, SBH, tel. 604 234 136. 

ROZHRE�ENIE MÁ DA¡T �ID
(dokonèení ze str. 13)

Popri ignorovaní historických faktov kniha
zavádza aj v menej podstatných veciach.
Autor si pletie biblické postavy, konkrétne
Rebeku, man�elku Izáka, s jeho matkou.
Zará�a aj tvrdenie autora, pod¾a ktorého po-
ruèík Krátky, spojka medzi prezidentom
Bene�om a generálom Goliánom, je �budú-
ci otec americkej ministerky zahranièných
vecí Albrightovej� (str. 16). Toto evidentné
nezodpovedá skutoènosti. Otec ministerky
Albrightovej je bývalý èeskoslovenský di-
plomat Josef Korbel a Albrightová sa naro-
dila 15. mája 1937, teda v èase príprav SNP
bola u� dávno na svete. 

K nedostatkom knihy patria aj mnohé
preklepy, zmätoèné vety alebo spojenia.
Napr.: �Medzi tieto samohybné partizán-
ske osoby sa dostal aj partizánsky velite¾
Cyril Kuchta� (str. 168). Èitate¾ si zákoni-
te postaví otázku, ako je mo�né, �e takto
nekvalitný a mnohými faktickými aj for-
málnymi chybami zaplnený text sa dostal
do tlaèe? Vari kniha nemala recenzenta? 

Nu� a ako by toho nebolo dost�, musím
uviest�aj ïal�iu kuriozitu Bajánekovho die-
la: Na strane 123 je popis bojov na východ-
nom fronte. Proti Rusom bojujú Nemci
a Slováci bok po boku. Nemecký gu¾omet-
èík Gabriel Mieder je zasiahnutý minoment-
nou strelou a zahynie. Celý výjav pozoruje
slovenský dôstojník Ján Smerek. O nieko¾-
ko riadkov nasleduje veta �smrt�Heinricha
Manna, ktorej bol (Ján Smerek) svedkom,
urobila naòho hlboký dojem�.

Ako sa neznámy nemecký gu¾ometèík
Gabriel Mieder behom okamihu prevtelil do
Heinricha Manna (1871�1950), ktorý ani
nepadol vo vojne a nikdy na východnom
fronte nebol, ostáva záhadou. Navy�e, do-
chádza aj k spätnému prevteleniu a z Hein-
richa Manna sa v ïal�om texte znovu stáva,
tentokrát u� ne�ijúci Gabriel Mieder. 

Ostatne, ani toto prevtelenie nie je v kni-
he ojedinelé, opakuje sa na str. 154, keï sa
z gardistu Jozefa Báèika bez najmen�ieho
dôvodu stane gardista Jozef E�tok a násled-
ne prebehne spätné prevtelenie E�tok � Bá-
èik. Nu� naozaj, èítal niekto túto knihu?

Èo napísat�na záver? Kniha Jána Bajá-
neka obsahuje ¾udácky výklad nedávnej
histórie. Je falo�ná, pokrútená, klamlivá,
je to pa�kvil. Brutálne prekrúca skutoèné
udalosti. Zneu�íva autoritu Juraja �pitzera
na ospravedlnenie fatálnych �ivotných
zlyhaní samotného autora. 

Pre mòa osobne je t�a�ké pochopit�, ako
mohla byt�táto kniha vydaná vo vydavate¾-
stve Marenèin PT, o ktorom by som naozaj
nepredpokladal, �e nieèo podobné vydá. 

JARO FRANEK
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Tango, barvené tøe�òové døevo, 1920�24. 
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Archiv a Knihovna �idovského muzea
v Praze (�MP) peèují o významné histo-
rické prameny k dìjinám �idù na území
dne�ní Èeské republiky. Archiv spravuje
fondy jednotlivých �idovských nábo�en-
ských obcí Èech a Moravy, �idovských
spolkù, organizací a osobní pozùstalosti
významných pøedstavitelù �idovské ko-
munity. Souèástí jsou
také sbírky patentù, cir-
kuláøù, peèetidel, hu-
debnin, dokumentace
k jednotlivým �idov-
ským obcím vèetnì fo-
todokumentace syna-
gog, høbitovù a ghett. 

Knihovna �MP peèu-
je o tisky z knihovny
pøedváleèného muzea
a pra�ské �idovské obce,
váleèné svozy knih
z celé Evropy a novodo-
bé akvizice. 

V lednu leto�ního
roku zahájil muzejní ar-
chiv ve spolupráci s kni-
hovnou �MP spoleèný
projekt zamìøený na di-
gitalizaci, restaurování a ochranu rukopisù
a starých tiskù. Pamìt�ové instituce jsou ji�
øadu let svìdkem rychlého pronikání nejno-
vìj�ích digitalizaèních trendù, které pomá-
hají zachovat souèasný stav historických
pramenù pro budoucí generace. V oblasti
ochrany kulturního dìdictví je digitální re-
formátování dokumentù nepochybnì feno-
ménem dne�ní doby. Digitalizace pøiná�í
mnohé výhody: významnì omezuje rizika
mechanického po�kození pøi manipulaci
a pøedkládání archiválií badatelùm ve stu-
dovnách, umo�òuje �irokému okruhu zá-
jemcù studium zdigitalizovaných doku-
mentù prostøednictvím internetu z pohodlí
jejich domovù a usnadòuje také výmìnu dat
mezi organizacemi, které se zabývají profe-
sionálním historickým výzkumem.

KNIHY ZPRÁV
A KNIHY OSVÌDÈENÍ
Archiv �idovského muzea digitalizuje ar-
chiválie øadu let. Na�ím hlavním cílem je tr-
vale ochránit mimoøádnì cenná judaika
pøed po�kozením a zpøístupòovat dokumen-
ty pro badatelské a edukaèní úèely. K digita-
lizaci byl vybrán historicky cenný souboru
23 knih z archivního fondu �idovské nábo-

�enské obce v Praze. Konkrétnì se jedná
o Knihy zpráv a Knihy osvìdèení, které
pøedstavují významné historické prameny
dokumentující �ivot pra�ské �idovské ko-
munity v prùbìhu 18. a 19. století z hlediska
spoleèenského, hospodáøského i kulturního.
Rukopisy mají mimoøádnou historickou
hodnotu pro �idovskou komunitu v èeských

zemích a díky tomu, �e
jsou psány nìmecky
a hebrejsky, dalece pøe-
kraèují hranice Èeské
republiky. Uvedené ma-
nuskripty jsou pøitom
èasto vyhledávány bada-
telskou veøejností, nebot�
slou�í jako doplòkový
genealogický pramen
pro rodopisné bádání. 

Vlastní digitalizaci
rukopisù pøedcházela
peèlivá kontrola fyzic-
kého stavu jednotlivých
archiválií. Z celkového
poètu 23 knih bylo vy-
bráno 14 svazkù, které
musely projít odborný-
mi restaurátorskými

a konzervaèními zásahy.
Digitalizaci zaji�t�uje

externí specializovaná
firma, která provádí re-
formátování dle para-
metrù národního stan-
dardu pro digitalizaci
rukopisù zpùsobem ma-
ximálnì �etrným k ori-
ginálu. Komplexní do-
dávka zahrnuje tvorbu
digitálních obrazù
v�ech stran rukopisù
vèetnì høbetù, desek,
pøíde�tí a tvorbu popis-
ných metadat. Bìhem
leto�ního a pøí�tího roku
bude zdigitalizováno
více ne� 12 tisíc stránek.
Naskenované dokumen-
ty procházejí v �MP pøísnou kontrolou kva-
lity a úplnosti. V rámci digitalizaèního pro-
jektu vzniknou souèasnì bezpeènostní
a studijní kopie archiválií. Pøípadné korek-
ce, import a katalogizaci dokumentù prová-
dìjí odborní pracovníci �MP. Jednotlivé
dokumenty budeme postupnì zpøístupòo-
vat badatelské veøejnosti pøes webové roz-

hraní databáze CollectiveAccess na inter-
netových stránkách: http://collections.je-
wishmuseum.cz/index.php/Search/In-
dex?search=berichtenbuch.

HISTORICKÉ TISKY
Kontinuální péèe o �idovské kulturní dì-
dictví probíhá soubì�nì také v muzejní
knihovnì, která ve svém bohatém fondu
schraòuje historické tisky z majetku býva-
lé bibliotéky �idovské nábo�enské obce
v Praze. Právì tyto tisky doplòují archivá-
lie, které kdysi patøily stejnému pùvodci.
Svazky jsou ulo�eny v moderním klimati-
zovaném depozitáøi. Jejich zpøístupnìní
ètenáøùm je vázáno na stav dokumentù.
Dal�í vyu�ívání pro veøejnost je proto vá-
záno na skenování lístkových katalogù,
restaurování, postupnou retrokatalogizaci
a ukládání jednotlivých svazkù do ochran-
ných obalù. 

Hlavním cílem knihovny v rámci projek-
tu je zabezpeèit ochranu 240 tiskù s vìt�í èi
men�í mírou degradace papíru a rùznými
stupni po�kození vazby. Uvedené knihy je
nutné pøed jejich kompletním restaurová-
ním ulo�it do speciálních obalù, provést fo-
todokumentaci a katalogizaci. Pro pøedsta-
vu uveïme, jakým zpùsobem probíhá
vlastní proces ochrany starých tiskù. Kni-
hovníci nejprve zkontrolují vybrané knihy,
poøídí detailní soupis a pøemìøí jednotlivé
svazky pro vytvoøení ochranných obalù. Po

dodání obalového mate-
riálu od externího doda-
vatele ulo�í jednotlivé
knihy do speciálních
ochranných kartonù
z nekyselé lepenky,
opatøí je signaturami
a èárovými kódy. Sou-
èasnì probíhá retroka-
talogizace doposud
nezpracovaných knih.
Následnì bude provede-
na fotodokumentace ti-
tulních listù prostøednic-
tvím fotooddìlení �MP
a fotografie budou pøi-
pojeny k záznamùm
v knihovnickém on-line
katalogu Aleph.

Dlouhodobým zámìrem �idovského mu-
zea v Praze je ochraòovat a zpøístupòovat ar-
chivní a knihovní dokumenty. Jsme pøesvìd-
èeni, �e tento projekt zvý�í presti� �MP jako
moderní instituce, která se dlouhodobì stará
o ochranu a zpøístupòování �idovského kul-
turního dìdictví na nejvy��í úrovni.

TOMÁ� BÌLOHLÁVEK, LENKA ICHOVÁ

OCHRÁNIT A ZPØÍSTUPNIT
Digitalizace rukopisù a ochrana starých tiskù v �MP

Ukázka digitalizovaného rukopisu, 
Kniha zpráv 1786�1789. Foto �MP.

Ukázka ochranného obalového 
materiálu na knihy.



Volby prezidenta USA se opakují ka�dé
ètyøi roky v rytmu olympiády. Dokonce
pravidelnìji, proto�e zatímco olympijské
hry byly letos kvùli pandemii odlo�eny,
americký prezident byl zvolen v termínu,
i kdy� se poèítání hlasù protahovalo, vý-
sledek je právnì napadán a stále vyvolává
spory. Nicménì zatím to vypadá tak, �e 20.
ledna Donalda Trumpa vystøídá nìkdej�í
Obamùv viceprezident Joe Biden a u� tato
pøedstava hýbe svìtem i Izraelem.

Polovina USA, vìt�ina Evropy a notná
èást svìta slaví, druhá polovina USA, dal�í
èást svìta, a zejména Izrael spí�e truchlí.
Pro �idovský stát a vládu
Benjamina Netanjahua byla
Trumpova Amerika pevným
spojencem: odstoupila od
Obamovy jaderné dohody
s Íránem a uvalila na nìj
sankce, uznala Jeruzalém za
izraelskou metropoli a pøe-
sunula tam ambasádu, pøi-
pravila dohody, jimi� Spoje-
né arabské emiráty, Bahrajn
a brzy zøejmì i Súdán uznají
Izrael za normální stát Blíz-
kého východu.

Zvrátí se to v�e s nástu-
pem prezidenta Bidena? Tot�
otázka, která se zpoèátku
probírala spí�e emoènì. U�
to, �e zmìnu pøivítaly Írán
i Palestinská samospráva, obavy Izraele
jen posiluje. Emoce prohlubují i pøíkop
mezi �idovským státem a americkými
�idy. Ti v drtivé vìt�inì (ze tøí ètvrtin) hla-
sovali pro Demokratickou stranu a Joea
Bidena. Kde�to �idé v Izraeli vìt�inovì
(ze dvou tøetin) fandili Trumpovi � ne
jako èlovìku, ale jeho politice. Posilují se
kli�é, �e izrael�tí �idé vìøí v judaismus,
leè ameriètí v levicový liberalismus, �e ti
první jsou z Marsu a druzí z Venu�e nebo
�e vznikají dva �idovské politické národy.

Faktem je, �e mezi dvìma nejvìt�ími �i-
dovskými komunitami na svìtì se prohlu-
buje ideový støet. V ovzdu�í emocí bývají
�kolty proklatì nízko�, alespoò rétoricky.
Ajúb Kará, poslanec Bibiho Likudu a bý-
valý ministr spojù, oznaèil èást americ-
kých �idù za zrádce. K èemu� lze dodat,
�e leckteøí ameriètí �idé pova�ují zase Ne-
tanjahua za zrádce �idovského étosu.

Jak to v�e racionálnì sesumírovat? Lze
vùbec odfiltrovat emoce a fanou�kovské,
ba kmenové hodnocení politiky?

PYROMAN HASIÈEM?
Jednak je po ruce to, co prezentoval Joe
Biden u� v kampani coby jasná fakta.
Napøíklad �e americkou ambasádu zpát-
ky do Tel Avivu stìhovat nebude. Potom
lze nahlédnut do analýz i výrokù v médi-
ích. A èlovìk zjistí, �e úplná revoluce ani
zemìtøesení nehrozí. Zmìny budou, ale
jak v èem a za splnìní takových èi ona-
kých pøedpokladù.

Obsáhlý a informativní (témìø nehod-
notící) pohled na americko-izraelské
vztahy nabízí web Jewish Insider. Po-
skládal výroky èi analýzy rùzných osob-

ností. V�iml si, �e premiér Netanjahu po-
slal blahopøání Bidenovi o pár hodin
pozdìji ne� jiní svìtoví lídøi. Jen proto,
�e oficiální výsledky voleb je�tì nebyly
známy? Takové nuance nerozebírá, ale
�e se takové rituály v politice poèítají,
nelze popøít. Stejnì jako nelze popøít
fakt, �e s prezidentem Obamou si Netan-
jahu osobnì nesedl.

Pøíznivý Bidenùv obrázek nabízí bý-
valý americký velvyslanec v Izraeli Da-
niel Kurtzer: �V�dy Izrael podporoval
a mìl jeho osud na srdci. Ne�lo o poli-
tický kalkul.� Nicménì jako prezident
Joe Biden zøejmì nebude zosobòovat
prostý návrat do Obamovy éry, kdy byl
viceprezidentem. To si myslí známý po-
litolog Aaron David Miller a také Dore
Gold, bývalý øeditel izraelského minis-
terstva zahranièí.

Co se týèe Netanjahuovy role v této
vìci, kritický je bývalý generální konzul
Izraele v New Yorku Alon Pinkas. Vyèítá
lídrovi Izraele, �e svévolnì po�kodil

vztahy s Demokratickou stranou, ignoro-
val postoje vìt�iny amerických �idù,
a kdy� roku 2015 mluvil v Kongresu pro-
ti jaderné dohodì s Íránem, zbyteènì
konfrontoval Obamu i Bidena. �Myslet
si, �e on mù�e zlep�it vzájemné vztahy,
je jako oèekávat, �e se z pyromana stane
hasiè,� øekl Pinkas.

Podobnì to nahlí�í Mark Mellman, lídr
Demokratické vìt�iny pro Izrael: �Kdo
chce mít �idli u stolu, musí respektovat
ten úøad, osobnost v jeho èele.� Èím� ne-
zakrytì øíká, �e Netanjahu a� dosud Oba-
movu a Bidenovu partu nerespektoval.

Spí�e vzácný hlas, k Bidenovi kritický,
zastupuje Morton Klein, �éf Americké si-
onistické organizace: �Znám Bidena 25

let. Kdykoli slíbil udìlat
nìco pro Izrael, nic z toho
nakonec nebylo.� Ale i on
dodává, �e posuzovat ho
bude a� podle skutkù jako
prezidenta.

S ÍRÁNEM 
A� PO ÈERVNU
Toto byly spí�e spekulace
o osobních vztazích politi-
kù. Ale pak je tu praktická
vìc nejvy��í dùle�itosti �
osud jaderné dohody s Írá-
nem. �e se k ní Biden vrátit
chce, je oèividné, ale zatím
nelze vyná�et definitivní
soudy. Pí�e o tom Alex
Fishman na webu Ynet.

Americký vyjednávací tým se chystá
na dvì fáze. První potrvá do èervna, kdy
budou v Íránu prezidentské volby, do té
doby se nerozhodne nic zásadního. Dal�í
fáze, u� s novým vedením Íránu, bude
dlouhodobá, ale i bìhem ní by se mìly
uchovat Trumpem vyhlá�ené sankce.

A� pak by mohly nastat neshody mezi
izraelskými lídry Netanjahuem a Gan-
cem. Bibi trvá na tom, aby sankce platily,
dokud se Írán nezøekne celého jaderného
programu. Ministr obrany Benjamin
Ganc nevyluèuje mo�nost, �e Biden pro-
sadí lep�í smlouvu s Íránem. Ale dodává,
�e takový dokument musí zahrnout nejen
ukonèení íránského jaderného programu,
ale i úèinný zákaz rozmist�ování jeho ba-
listických raket v regionu, zejména v Li-
banonu a Sýrii.

K té druhé variantì se pøiklánìjí i opo-
ry izraelské bezpeènostní komunity. Ale
jakou �anci má na úspìch, to neví ani
Ganc, ani Biden, ani nikdo jiný na svìtì.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Obamùv viceprezident Joe Biden pøed deseti lety v Izraeli. Foto archiv.



�17. øíjna 1763 prodala cerhenická
vrchnost, zastoupená administrátorem
Wilhelmem Frankem, pusté místo ve-
dle domu primátora Antonína Zvìøiny
(è. p. 7), kde kdysi panská stodola stá-
vala, mirotickému �idovstvu k vysta-
vìní modlitebny
(Bethaus) nebo �i-
dovské �koly za
50 zlatých. Kupu-
jící se zavázali, �e
budou stavení udr-
�ovat v dobrém
stavu a jiné �idy,
kromì �idù stra-
�ovických, �e ne-
budou pøijímat
a pøechovávat. Souèasnì jim bylo do-
voleno zøídit v novì vystavìné �kole
byt pro �idovského uèitele, který v�ak
nesmí jiné ne� �idovské dìti vyuèovat.
1770: povolil �idovstvu cerhenický
administrátor Ferdinand Kneidinger
zøídit vedle �koly na panské pùdì no-
vou studnu, za to se zavázali platit
roènì do panského dùchodu stanove-
nou èin�i 1 zlatý 30 krejcarù.� (Zpra-
vodaj mìsta Mirotic, 9. 11.) !!Hrozné
dìdictví kolonialismu se nyní projevu-
je tím, �e velká èást obyvatel kdysi
kolonizovaných zemí stra�nì tou�í
usadit se v zemi krutých kolonizátorù.
Je to, jak Camus pí�e, jako kdyby se
hned po válce �idé hrnuli do Nìmecka
nebo Poláci netou�ili po nièem jiném
ne� se usadit v Rusku. Nìco v tìch vý-
kladech zkrátka nehraje. Pøesto je ,vý-
mìna národa� trpìná a její destruktivní
dopad na ,vymìnìné území� (krimina-
lita, sociopatologické jevy atd.) je
zdùvodòován ,�patným svìdomím�
bývalých kolonistù, které u� pøitom
dávno nemá reálnou vazbu se skuteè-
ností. Splynulo s ideologií ,dogmatic-
kého antirasismu�, toho podle Alaina
Finkielkrauta komunismu 21. století,
který ostøe zatoèí s ka�dou kritikou
,velké výmìny�, nebot�okam�itì zasy-
èí nejhor�ím mo�ným obvinìním, tedy
rasismem, za ním� se hned objeví si-
lueta Adolfa Hitlera,� uvádí v recenzi
knihy Renauda Camuse Velká výmìna
J. Peòás. (Týdeník Echo, 12. 11.) !!
�Jak pí�e Václav Rypl v knize Z dìjin
na�í vzduchoplavby, Kudlièka údajnì
poprvé vyletìl ze své samoty nad ne-

daleký Strpský rybník, nemohl v�ak
,vystaèiti s dechem a musil se spustiti
na zem nad okrajem rybníka, aby se
neutopil�. Èasem vylep�il køídla nato-
lik, �e létal do pìt kilometrù vzdále-
ných Vodòan. Zdej�í �id Izák Arn�tei-

ner pamatoval ze
svého dìtství vy-
právìní o mu�i,
který v pøedveèer
�abatu 19. záøí
1783 nouzovì pøi-
stál na oknì vod-
òanské synagogy.
,Posel z nebes�
pøítomné vìøící
øádnì vydìsil. Na-

konec v�ak pøevládlo pøesvìdèení, �e
jsou svìdky pøíchodu oèekávaného
Mesiá�e, a bohatì ho obdarovali,�
uvádí Magazín Práva v èlánku Jiho-
èech Kudlièka: první vzduchoplavec?.
(14. 11.) !!Tøetí kniha Baracka Oba-
my, bývalého prezidenta USA, trhá
rekordy v prodeji. Autobiografická
A Promised Land (Zemì zaslíbená)
popisuje nejen Obamovo dìtství, ale
rovnì� první roky v úøadì a setkání
s pøedstaviteli rùzných zemí. V knize se
objevili také èe�tí
prezidenti Václav
Havel a Václav
Klaus nebo Benja-
min Natanjahu. Co
si o nich Obama
myslí? Setkání
s Václavem Ha-
vlem popisuje jako
setkání se svým
vzorem, proto�e
prý dokázal zùstat
vìrný svým hodno-
tám i poté, co
zvítìzil a stal se
hlavou státu. To
pro Obamu bylo
dùkazem, �e je
mo�né zachovat si i po vstupu do poli-
tiky �nepo�kozenou du�i�. Jiný pohled
mìl na Havlova nástupce Václava
Klause, kterého pøirovnává k turecké-
mu prezidentovi Recepu Erdoganovi.
Klaus byl podle nìj pøedzvìstí vzestu-
pu krajní pravice v celé Evropì a byl
ztìlesnìním toho, �jak ekonomická
krize (v letech 2008�2009) zpùsobila

nárùst nacionalismu, protiimigraèního
sentimentu a skepticismu o evropské
integraci�, cituje z knihy èasopis Fo-
reign Policy. �Klaus by snadno zapadl
do republikánského Senátu USA. Stej-
nì snadno jsem si dovedl pøedstavit
Erdogana jako mocného politika v chi-
cagské radì mìsta,� dodává Obama.
Právì v Chicagu Obama zaèínal svoji
politickou kariéru a pøedstavitele ame-
rického mìsta nemálo kritizuje. S izra-
elským premiérem Benjaminem Netan-
jahuem nemìl tak dobré vztahy, jako
má souèasný prezident Donald Trump.
�Netanjahu umí být okouzlující, nebo
pøinejmen�ím starostlivý,� zhodnotil
ho Obama. �Ale jeho vnímání sebe
sama jako vrchního ochránce �idù
pøed katastrofou mu umo�òuje ospra-
vedlòovat témìø v�echno, co ho udr�í
u moci.� (Aktuálnì.cz, 20. 11.) !!Ná-
mìstí svatého Marka pod vodou vypa-
dá dìsivì. Vlny v ulicích jako kdyby
opravdu varovaly pøed zánikem ledov-
cù kdesi na druhém konci svìta. Jen�e
tzv. acqua alta (vysoká voda) se v Be-
nátském zálivu opakuje odnepamìti.
Historicky je dolo�ena u� od 5. století.
V nìkterých letech se hladina laguny
zvedne skoro o dva metry. Benátèané
berou �vysokou vodu� jako souèást �i-
vota ve mìstì vystavìném na moøském
dnì. V novovìku jim to usnadòuje la-

byrint lávek, po
kterých se dá mìs-
tem procházet su-
chou nohou i bez
vysokých rybáø-
ských gumákù. Ac-
qua alta je jarní
a podzimní zále�i-
tost zpùsobovaná
pravidelnou kombi-
nací astronomické-
ho vysokého pøílivu
a sezonních vìtrù
sirocco a bóra. Je
v�ak pravda, �e se
zvy�ující se hladi-
nou oceánù mù�e
být bìhem let �vy-

soká voda� stále vy��í. Benátky se
tomu brání systémem mobilních hrází
s názvem MOSE (�Moj�í��). Starozá-
konní prorok podle Bible s bo�í po-
mocí pøikázal vlnám, aby se rozestou-
pily a umo�nily �idùm uniknout pøed
pronásledováním faraonovými vojsky.
(Magazín Víkend DNES, 21. 11.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Dne 7. øíjna zemøel v New Yorku reverend
JOSEPH (JOE) BEN-DAVID, filosof, uèitel
a propagátor humanistického smìru
v psychologii a teologii, který v bøeznu
oslavil sté narozeniny. (Oslava, stejnì
jako vìt�ina podobných akcí v leto�ním
roce, se konala pøes Zoom. Jubilant byl
sice ji� upoután na lù�ko, ale pøesto nám
na dálku zazpíval èeskou lidovku.)

Joseph Ben-David se narodil v roce
1920, tedy pøed sto lety, v Praze v �idov-
ské rodinì majitele tiskárny. Od mládí se
zabýval sociálními otázkami a brzy se
stal vedoucím ve skupinì mladých unitá-
øù, baptistické kongregace zalo�ené
Dr. Norbertem Fabiánem Èapkem, nábo-
�enským myslitelem, který byl v roce
1942 zavra�dìn v Dachau. Joseph Ben-
David byl aktivní také
ve skupinì sionistické
mláde�e a krátce po
okupaci Èeskosloven-
ska se rozhodl utéci do
Palestiny. Jeho otec
zemøel roku 1939
v Praze, maminka mìla
syna následovat do Pa-
lestiny, ale nakonec to
nestihla (pozdìji byla
zavra�dìna v koncentraèním táboøe).
V Palestinì Joseph zastával rùzná povolá-
ní a zároveò pokraèoval ve svých aktivi-
tách na poli sociální pomoci. Podílel se na
èinnosti Spoleènosti pro tvùrèí kulturu.
Byla to jeho cesta, jak bojovat s nábo�en-
skou, rasovou a etnickou nesná�enlivostí
a podporovat dialog mezi køest�any, �idy,
muslimy a drúzy v Jeruzalémì. V roce
1948 slou�il v elitní jednotce izraelské ar-
mády a distribuoval léky zranìným, kteøí
zùstali uvìznìni ve znièených vesnicích
po válce za nezávislost. O rok pozdìji po-
máhal na lodi, je� pøevá�ela pøe�iv�í ho-
lokaust z Marseille do Haify.

Roku 1954 odjel do USA, aby pomáhal
svému pøíteli, filosofovi Martinu Bubero-
vi s propagací jeho politické strany Ihud,
podporující sionismus a �idovsko-pales-
tinský dialog. V letech 1963�1972 pùso-
bil Joseph Ben-David jako mluvèí a po-
zdìji prezident newyorské poboèky
Americké humanistické asociace. Za jeho
vedení vzrostl poèet èlenù z pùvodních
75 na 800.

V roce 1973 zalo�il nezávislou Hu-
manistickou církev (Church of Huma-
nism) a stejnojmennou nadaci odkazují-

cí k my�lenkovému dìdictví Norberta F.
Èapka. Ben-Davida silnì ovlivnilo Èap-
kovo tvùrèí nábo�enství zalo�ené na
chápání Boha jako smyslu �ivota èi vy�-
�í moudrosti vymezené pro ka�dého
jednotlivce zvlá�t�; inspirovala ho i díla
Wilhelma Reicha, Ericha Fromma, Ab-
rahama Maslowa èi Hannah Arendtové. 

Po sedmaètyøicet let, kdy stál v èele
Humanistické církve se sídlem na man-
hattanské Upper West Side, byl v kontak-
tu s pøedními pøedstaviteli rùzných du-
chovních smìrù po celém svìtì, hojnì
pøedná�el a zanechal po sobì poèetnou
komunitu s øadou následovníkù. Nikdy
nepøestal sledovat dìní v rodné zemi:
v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.
století nìkolikrát nav�tívil Èeskosloven-
sko a setkal se s pøedstaviteli Charty 77.
Humanistická církev udìlila roku 1979
svou výroèní cenu pøedním osobnostem

Charty Danì Nìmcové
a dramatiku Václavu
Havlovi, který byl teh-
dy ve vìzení. V posled-
ních letech byl reve-
rend Ben-David aktivní
rovnì� v Èeskosloven-
ské spoleènosti pro
vìdy a umìní (SVU)
v New Yorku. Více in-
formací o �Joeovì� �i-

votì a idejích lze nalézt na stránce Church
of Humanism.org.         Monika Hanková

Pøed 10 lety, 5. prosince 2010, zemøela
v Praze pøekladatelka a spisovatelka HEDA
MARGOLIOVÁ- KOVÁLYOVÁ, rozená Blo-
chová. Narodila se roku 1919 v Praze, s ro-
dièi byla deportována do lod�ského ghetta
a poté do Osvìtimi. Roku 1947 se provda-
la za Rudolfa Margolia, té� pøe�iv�ího ho-
lokaust, jen� v letech 1949�1952 zastával
v Gottwaldovì vládì funkci námìstka mi-
nistra zahranièního obchodu, roku 1952
byl obvinìn v rámci �protistátního centra
v èele s Rudolfem Slánským� a popraven.
Vdova po nìm a syn pak byli vyhozeni
z bytu a �ivoøili. Pozdìji se H. Margoliová
provdala za filosofa Pavla Kovályho a na
�pièkové úrovni pøekládala z angliètiny
(Steinbeck, Below, Chandler aj.). Po ruské
okupaci roku 1968 emigrovala s man�e-
lem do USA, pracovala jako knihovnice
na Harvardovì univerzitì a v nakladatel-
ství man�elù �kvoreckých vydala poprvé
své pamìti pod názvem Na vlastní kù�i.
Do rodné zemì se vrátila roku 1996. Je po-
høbena na Novém �idovském høbitovì
v Praze.                                                       am

RABÍN JONATHAN SACKS
(8. 3. 1948�7. 11. 2020)

V listopadu zemøel
v Londýnì ve
vìku dvaasedmde-
sáti let na rakovinu
bývalý britský
vrchní rabín, lord
Jonathan Sacks.

Jeho pøedèasný
odchod vyvolal

mnoho smutku, dokazujícího, jak vý-
znamnou roli hrál nejen ve Velké Britá-
nii, ale v celém �idovském � a co je po-
zoruhodné � i ne�idovském svìtì. Byl
rabínem, ale také veøejným intelektuá-
lem, jen� èasto vystupoval v rozhlase
a televizi, v tisku. Lidé oceòovali Sack-
sovu schopnost srozumitelným zpùso-
bem zprostøedkovat starozákonní víru
a tradici. Vnímat ji jako pøirozenou ces-
tu pro souèasnost, ale také naopak: nazí-
rat na biblická témata souèasnýma oèi-
ma. Ve svém díle zdùrazòoval hlavnì
odpovìdnost: rodièù a vùdcù; ka�dého
èlovìka za to, jak nejlépe vyu�ít poten-
ciál, jím� ho Bùh obdaøil; odpovìdnost
za udr�ení morálního rozmìru judais-
mu, odpovìdnost za spoleèenství, ale
také za stav zemì i Zemì.

Vystudoval filosofii na Univerzitì
v Cambridgi. Jako mladík podnikl cestu
po USA a bìhem ní se setkal se dvìma
osobnostmi, které ho ovlivnily natolik,
�e se rozhodl pro rabínskou dráhu: s ra-
bínem Josefem Solovìjèikem, uèencem
a filosofem, a s vùdcem lubavièského
hnutí, rabim Menachemem Schneerso-
nem. Roku 1976 zavr�il rabínská studia,
poté pùsobil jako duchovní vùdce v nì-
kolika londýnských synagogách. Roku
1991 se stal vrchním rabínem ortodoxní
komunity Spojeného království; tuto
funkci vykonával a� do roku 2013. 

Napsal pøes pìtadvacet knih, pøispíval
komentáøi k týdennímu ètení z Tóry
(øadu z nich na�i ètenáøi znají) a jeho in-
ternetové projevy si na�ly cestu ke dvì-
ma milionùm divákù. Roku 2005 jej
královna pový�ila do �lechtického stavu
a ve Snìmovnì lordù vyzýval k boji
proti antisemitismu a k solidaritì se Stá-
tem Izrael. V èe�tinì si lze pøeèíst jeho
díla O svobodì a nábo�enství. Tøicet
�est zamy�lení nad vìènì �ivými tématy
biblických pøíbìhù, dále Dùstojnost
v rozdílnosti. Jak se vyhnout støetu civi-
lizací a Ne v Bo�ím jménu. Jak èelit ná-
bo�enskému násilí.                            (am)
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Joseph Ben-David. Foto archiv.

Foto archiv.
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Leo Pavlát
OSM SVÌTEL (CD, MP3)
! Kniha Osm svìtel (2. vydání 2007) za-
hrnuje nejznámìj�í �idovské pohádkové
pøíbìhy, legendy, bajky a anekdotická vy-
právìní. Èerpají ze starých nábo�enských
textù � Talmudu a midra�ù � a souèasnì se
v nich odrá�ejí pozdìj�í pohnuté osudy
�idù rozptýlených na rùzných místech
svìta. Leo Pavlát shromá�dil a pøevyprá-
vìl více ne� sedmdesát moudrých i vese-
lých pøíbìhù z prostøedí �idovských uèen-
cù, �idù sefardských i a�kenázských,
stejnì jako z chasidského prostøedí. Nyní
tyto pøíbìhy vycházejí v audiopodobì
a ètou je Arno�t Goldflam, Jan Potmì�il
a Jaroslav Kepka.

Vydalo vydavatelství Supraphon roku
2020. Soubor 2CD (MP3) stojí 369 Kè,
v pøedprodeji na www.supraphononline.
cz 332 Kè.

Terezie Dubinová
JAK NAPRAVOVAT SVÌT
! Podtitul knihy hebraistky T. Dubinové
zní Rozhovory s inspirativními Izraelci.
Pøi cestách po Svaté zemi pøipravila na
ètyøicet rozhovorù s Izraelkami a Izraelci,
kteøí se sna�í v rozmanitých oblastech o ti-
kun olam, tedy o nápravu svìta. Interview
jsou tematicky rozdìlena do ètyø oddílù:
s lidmi pracujícími v rùzných obèanských
aktivitách, dále v umìní, v oblasti terapie
a v oblasti spirituality. Rozhovory ètenáøi
pøipomenou, jak je izraelská populace so-
ciálnì, nábo�ensky a kulturnì rozmanitá
a s jak rùznorodými problémy se potýká.
Ti, s nimi� mluvila autorka knihy, to èiní
odvá�nì, s nadhledem i humorem.

Vydalo nakladatelství Zlatý kvìt v Pra-
ze roku 2020. 312 stran, fotografie. Dopo-
ruèená cena 390 Kè.

Tomá� a Martin Welsovi
SANCTA FAMILIA
! Knihu vytvoøili bratøi Tomá� a Martin
Welsovi jako dárek pro své rodièe, matku
Idu a otce, významného architekta Rudol-
fa Welse k Vánocùm roku 1938 (o Welso-
vých viz minulé èíslo Rch). Podaøilo se
jim zachytit ka�dodenní �ivot jejich rodi-
ny v Praze na konci tøicátých let 20. stole-
tí. Autorem ilustrací je výtvarnì nadaný
mlad�í ze sourozencù Martin.

V knize se støídá èe�tina s nìmèinou,
tento stav odrá�í tehdej�í jazykovou situa-
ci v Praze. Dále se objevuje angliètina
a francouz�tina. V�echny texty jsou pøelo-
�eny a grafické øe�ení umo�òuje, �e je kni-
ha jazykovì pøístupná nejen èeskému ète-
náøi, ale i jinojazyèným mluvèím.

Název Sancta Familia vyjadøuje zkratkou
rodinné vztahy: �Kdy� mají dobrou náladu,

mají se moc rádi, a nìkdy se hádají tak, �e
by se roztrhli. Rodina, jak má být.� V knize
jsou zaznamenány obyèejné situace: Martin
se prochází po ulici Na Pøíkopì s matkou
Idou � mluví nìmecky; na Mùstku pøechází
do èe�tiny � tak, jak se na Václavském ná-
mìstí slu�elo� V jiné scénì otec Rudolf
a jeho obchodní partner diskutují o nejno-
vìj�ím politickém vývoji ve svìtì. Jinde se
spekuluje o tom, zda má Tomá� pøítelkyni,
a jinde zase, kdy hodlá Idina pøítelkynì paní
Lederkrempová emigrovat. 

Vydalo nakladatelství Triáda v Praze
roku 2020. Z nìmèiny pøelo�ila Michaela
�kultéty, z francouz�tiny pøelo�il Jiøí Pe-
lán a doslov Davida Vaughana z angliètiny
pøelo�ila Adéla To�ovská. 136 stran, ilus-
trace; doporuèená cena 349 Kè (v e-shopu
nakl. 297 Kè).

Arno Paøík
JIØÍ GEORG JILOVSKÝ
! Jiøí Jilovský (1884�1958) vstoupil do
profesionálního �ivota po ukonèení pra�ské
akademie v roce 1908. Mimo kni�ní úpravy
byl autorem exlibris, u kterého se øadí mezi
zakladatele �ánru jako takového. Byl virtu-
ózním kreslíøem a ovládal v�echny grafické
techniky. V malbì se pøedev�ím zabýval
portréty, malbou v plenéru a starou Prahou.
Tu zachycoval i v grafice. Øada prací, ze-
jména z poèátku jeho tvorby, se zaobírá my-
tologií, pohádkou a symbolikou. 

Jeho dva synové zemøeli v koncentraè-
ním táboøe. On sám pøe�il zásluhou toho,

�e ho z Osvìtimi pøevezli do Sachsenhau-
senu, kde byl zamìstnán v padìlatelské
dílnì (pøíbìh byl zfilmován pod názvem
Ïáblova dílna), která vyrábìla padìlky
anglických liber.

Po válce se pokusil vrátit ke své práci.
Ateliér byl stejnì, jako u øady dal�ích �i-
dovských èesko-nìmeckých autorù, za
války znièen. Vìt�ina volných prací tak
nenávratnì zmizela. Jiøí Georg Jilovský
zemøel zapomenut v roce 1958.

Arno Paøík, nejvìt�í znalec Jilovského
tvorby, ji pøehlednì propojil do tematic-
kých kapitol, rozsáhlý obrazový doprovod
je sumou toho nejlep�ího z umìlcova díla. 

Vydalo nakl. Arbor vitae v Praze roku
2020. 240 stran, obrazový doprovod. Dop.
cena 790 Kè (v e-shopu nakl. 600 Kè).

Peter Pomerantsev
TOHLE NENÍ PROPAGANDA
Válka proti realitì
! �ijeme ve zrychlené dobì plné nejrùznìj-
�ích vlivù. Reportér a spisovatel Peter Pome-
rantsev nás zavede do pøedních linií dezinfor-
maèní války, kde se setkáváme s twitterovými
revolucionáøi, populisty, identitáøi, d�ihádis-
ty, hlídaèi pravdy a mnoha dal�ími. Ètyøicet
let poté, co byli jeho rodièe jako�to disiden-
ti pronásledováni KGB, Pomerantsev do-
kládá, �e se Moskva opìt stala propagandi-
stickou velmocí. Jeho výzkum ho proto
zavedl zpìt do Ruska � ale odpovìdi, jich�
se dopídil, nebyly takové, jaké oèekával.
Kniha Tohle není propaganda je zèásti re-
portá�, zèásti intelektuální dobrodru�ství �
zkoumá, jaká je role politiky i nás samých
v dobì, kdy je pravda èasto obracena vzhù-
ru nohama.

Vydalo nakladatelství Dokoøán v Praze
roku 2020. Z angliètiny pøelo�ila Petru�ka
�ustrová. 240 stran, dop. cena 298 (v e-
shopu nakl. 224 Kè).

Laurent Tirard
LEKCE FILMU
! Výhodnì lze nyní koupit knihu rozho-
vorù o filmové tvorbì, které vedl fran-
couzský re�isér a novináø Laurent Tirard
s proslulými a uznávanými svìtovými re-
�iséry (mezi nimi s Milo�em Formanem,
Romanem Polanským, bratry Coenovými
èi Woodym Allenem). Tirard se do tématu
ponoøuje o nìco hloubìji, ne� tomu u bì�-
ných interview bývá, a odkrývá technické,
tvùrèí èi názorové aspekty práce filmového
re�iséra. Tirard polo�il v�em zpovídaným
autorùm tyté� otázky, tak�e ètenáø mù�e je-
jich odpovìdi vzájemnì porovnávat. 

Vydalo nakladatelství Dokoøán v Praze
roku 2014. Pøelo�ila Alena Smithee, 352
stran, fotografie. Dop. cena 499 Kè, v e-
shopu nakl. 149 Kè.

Z NOVÝCH
KNIH



CHANUKA 5781 ON-LINE
! S velkou lítostí oznamujeme, �e kvùli
zdravotním opatøením v rámci nouzové-
ho stavu se letos nekonají tradièní chanu-
kové oslavy. Pra�ská �idovská obec a Fe-
derace �idovských obcí v ÈR se v�ak
pokusí pøipomenout Chanuku alespoò on-
line. Sledujete webové stránky www.fzo.cz
a www.kehilaprag.cz, kde naleznete infor-
mace k pøenosùm. Nejdøíve by pozvánka

mìla pøijít z pra�ské komunity na podve-
èer 10. prosince, kdy se zapaluje první
chanuková svíce. 

ODBOR PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP ON-LINE
! Vzhledem k pokraèování nouzového
stavu se v�echny poøady OVK �MP
konají stále on-line; program je spoleè-
ný pro pra�skou i brnìnskou poboèku.
Poøady se pøená�ejí pomocí aplikace
Microsoft Teams. 
! Informace pro zájemce o úèast na
on-line poøadech: Za�lete laskavì e-
mail na lucie.krizova@jewishmuse-
um.cz èi barbora.dockalova@ jewish-
museum.cz.

Do pøedmìtu laskavì napi�te PØE-
NOS ON-LINE a datum poøadu. Den
pøed konáním poøadu vám za�leme od-
kaz, pøes který se budete moci v reál-
ném èase pøipojit k pøedná�ce. V prùbì-
hu pøedná�ky bude mo�né klást dotazy
formou on-line chatu, který je souèástí
aplikace. Aktuální informace sledujte
na www.jewishmuseum.cz. lk, bd
Program
! 1. 12. od 18 hodin: Váleèný veterán
RAF a Dobrodru�ství pana Wellingtona.
Váleèný veterán RAF Tomá� Lom, roze-
ný Löwenstein, se narodil v roce 1924.
Jako ètrnáctiletý �idovský chlapec musel
utéct pøed nacisty z Prahy do Anglie, kde
se v osmnácti letech dobrovolnì pøihlásil
do èeskoslovenské armády. Létal u legen-
dární 311. èeskoslovenské bombardovací

perutì britského Královského letectva.
Besedu s jedním z posledních èeských �i-
jících veteránù RAF moderuje Hana
Bergmannová Klímová, autorka knihy
Dobrodru�ství pana Wellingtona, která
vznikla roku 2018 právì na motivy vy-

právìní pana Loma. 
! 2. 12. od 18 hodin: Pøed-
stavení knihy Jak napravo-
vat svìt. Rozhovory s inspira-
tivními Izraelci. Hebraistka
a kulturolo�ka Terezie Dubi-
nová pøedstaví svou novou
knihu rozhovorù s Izraelci,
pùsobícími v oblastech ob-
èanské aktivity, umìní, tera-
pie a spirituality. Izraelci ani
v nároèných geopolitických
a spoleèenských podmínkách
nevzdávají úsilí o komunitní

spolupráci èi osobní anga�ovanost. Ta-
mìj�í nábo�ensky, etnicky a kulturnì
pestrá spoleènost by se bez obèanské od-
povìdnosti neobe�la. 
! 7. 12. od 18 hodin: Archeologie holo-
kaustu. Pøedná�ka archeologa doc. Pavla
Vaøeky ze Západoèeské univerzity v Plz-
ni, který se dlouhodobì zabývá studiem
hmotného svìdectví holokaustu s vyu�i-
tím archeologických metod. Tato mladá
historická disciplína poskytuje hmotné
doklady o podmínkách �ivota v koncent-
raèních a pracovních táborech a doká�e
odhalit cenné informace i na
místech, kde byly stopy exi-
stence dùkladnì zahlazovány.
S týmem archeologù prová-
dìl výzkum v lokalitì tzv. ci-
kánského tábora v Letech
u Písku, v místech polského
koncentraèního tábora
v Treblince èi bývalého pra-
covního tábora v Jáchymovì.
! 10. 12. od 18 hodin: Bojov-
níci a krajané. Od roku 2017
vydal èeskobudìjovický no-
vináø a fotograf Radek Gális
v rychlém sledu �est kni�ních titulù, vì-
novaných rùzným aspektùm èeskoslo-
venských dìjin posledního století. Dva
poslední zahrnují i øadu �idovských osu-
dù. Ve svazku Rozpùlená srdce aneb �i-
vot mezi Èeskoslovenskem a Izraelem
(2019) zachytil autor vzpomínky lidí, pro
nì� byly domovem obì zemì, mimo jiné
spisovatelù Viktora Fischla a Ruth Bon-

dyové nebo pilota Huga Maroma. V dal�í
sbírce rozhovorù, nazvané Pøíli� mladí na
válku (2020), jsou v centru pozornosti ve-
teráni druhé svìtové války. S jihoèeským
publicistou bude o jeho setkáních mluvit
Petr Brod. 
! 15. 12. od 18 hodin: Samaøské rukopisy
z Vádí Dalíje. Tzv. samaøské rukopisy byly
objeveny roku 1962 nìkolik kilometrù se-
vernì od Jericha. Tyto aramejské doku-
menty jsou zhruba o sto let star�í ne� nej-
star�í fragmenty z nedalekého Kumránu.
Jedná se vesmìs o právní dokumenty, které
umo�òují vhled do historické situace Sa-
maøí ve 4. stol. pø. o. l. V rámci pøedná�ky
doc. Jana Du�ka z Centra biblických studií
Evangelické teologické fakulty UK budou
tyto texty pøedstaveny v kontextu ostatních
rukopisných nálezù z Judské pou�tì.
! 16. 12. od 18 hodin: Ka�rut: co �idé
jedí a co by nemìli. Jaké jsou hlavní zá-
konitosti ko�er stravování? Jak se tato
pravidla vyvíjela, jak se aplikují ve vý-
robních provozech a domácnostech?
O základním pilíøi praktického judaismu
promluví koordinátor ka�rutu Vrchního
rabinátu �OP Chaim Koèí.

VZPOMÍNKA NA PATRII
! Pietní akt na nádra�í Bubny, jej� pøi-
pravil Památník ticha, pøipomnìl ve støe-
du 25. listopadu, pøesnì v den osmdesáté-
ho výroèí tragédie, explozi na lodi Patria.
Z témìø dvou tisíc �idovských bì�encù
z okupované Evropy zahynulo pøi výbu-
chu v haifském pøístavu 270 mu�ù, �en
a dìtí.

Akcí provázel Hanu� Bor, syn jednoho
z pamìtníkù Patrie, v dialogu s re�isérem
dokumentárního snímku Pøíbìh troseèní-
kù Patrie Pavlem �tinglem.

Vzhledem k okolnostem se pietní akt
odehrál bez úèasti veøejnosti, ale byl pøená-
�en on-line a pøenos lze zhlédnout na face-
bookovém profilu PT (facebook.com/Pa-
matnikTicha) a na www. bubny.org. 
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Na jeruzalémském trhu o Chanuka. Foto Karel Cudlín.

Chanuka v Mea �earim. Foto Karel Cudlín.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Distanèní výuka pokraèuje: Stále hle-
dáme nové zpùsoby, jak zefektivnit di-
stanèní výuku. Radíme se, sdílíme dobré
zku�enosti, jsme zapojeni v øadì profes-
ních skupin, experimentujeme. Støípky
z na�í praxe si Vám dovolíme pøedstavit:
! Sedmáci a sekundáni pøidali do svého
kuchaøského portfolia dal�í �Jewish com-
fort food� � bramborový kugel. Nìkteøí
pøipravili praktickou �cupcake� variantu.
Vaøilo se doma a �práci i výsledky� stu-
denti sdíleli on-line.
! Seminární práce na vy��ím gymnáziu
jsou opìt v plném proudu, studenti si ji�
vybrali vedoucího práce a téma, kterému se
budou vìnovat. Zároveò probìhly dva pro-
jektové dny k seminárním pracím. Nìkteøí
studenti si místo psaní seminární práce vy-
brali radìji �dobrovolnický projekt�, který
bì�í na L� v leto�ním roce ji� potøetí a stu-
denti si ho mohou zvolit jednou za studi-
um. Tentokrát se dobrovolníci chtìjí vìno-
vat jednak douèování mlad�ích �ákù
distanèní i prezenèní formou, jeden student
bude pravidelnì docházet na Hagibor a zde
pracovat se seniory, máme také studentky,
které by chtìly zalo�it ve �kole podpùrnou
skupinu, je� by se spolu se �kolní psycho-
lo�kou vìnovala hledání motivace ke stu-
diu. Organizátorky této skupiny plánují be-
sedy s odborníky a podpùrná setkání.
! Den svobody � studenti Lauderových
�kol si ka�doroènì pøi pøíle�itosti výroèí
sametové revoluce pøipomínají, �e �ít ve
svobodné spoleènosti není samozøejmé
a �e je nutné se o spoleènost, v ní� chtìjí
�ít, i osobnì zasadit. Leto�ní projektový
den se týkal trezorových filmù a jeho cí-
lem bylo nejen zhlédnout jeden z filmù
(konkrétnì Kladivo na èarodìjnice), do-
zvìdìt se okolnosti vzniku filmu, ale i for-
mulovat si vlastní �pouèení�.
! Projektového dne na téma migrace
a uprchlictví se zúèastnila tercie. Pod ve-
dením lektorù Hello CR � UNHCR Czech
Republic se nejen seznamovali s rozdíly
mezi uprchlictvím a migrací, ale vyzkou-
�eli si simulovaný proces �ádosti o azyl
v zemi, její� kultura je zásadnì odli�ná od
jejich vlastní, a aktivnì se zúèastnili roz-
hovoru se syrským uprchlíkem, který pøí-
mo on-line odpovídal jejich dotazy.
! Program divadelního semináøe mìl
být postaven na náv�tìvách divadelních
pøedstavení (v rámci Klubu mladého divá-
ka) a následného rozboru. Studenti stihli
jen Romea a Julii v Divadle ABC. Díky
projektu Dramox.cz se mohou podívat
alespoò na záznamy divadelních pøedsta-

vení, je� následnì spoleènì rozebírají.
! Díky pomoci rodièù na�ich �ákù a stu-
dentù nabízejí Lauderovy �koly rozvoz
obìdù ze �kolní jídelny.
! Chanukový bazar letos bude! Nemù-
�eme se sice sejít na tr�i�ti skuteèném, ale
máme pøipravenu alternativu, která jistì
zcela uspokojí jak výrobce, tak kupující �
nabízet i kupovat se bude na novém laude-
rovském bazarovém e-shopu. Odkaz na
nìj najdete na stránkách �koly www.lau-
der.cz. Výtì�ek bazaru letos pùjde na pod-
poru èinnosti DSP Hagibor.

PRODEJ ÈASOPISU
V DOBÌ NOUZOVÉHO STAVU
! Pokud se vládní opatøení nezmírní, lze
Ro� chode� stále kupovat jen ve vrátnici
Nového �idovského høbitova v Praze 3
(stanice metra �elivského) nebo ve výdej-
ním okénku knihkupectví Academia na
Václavském námìstí (kde ho lze objednat
i pøes e-shop, www.academia.cz). Infor-
mace o pøedplatném získáte na adrese ros-
chodes@sefer.cz.

Zemøela Rivka Rosenová
Dne 7. listopadu zemøela po dlouhé nemo-
ci v izraelském Ramat Ganu ve vìku 97
let paní Rivka Rosenová, rozená Rosen-
baumová. Pocházela z moravských Poho-
øelic, pøed okupací Èeskoslovenska stihla
odjet do Palestiny, kde nastoupila do ze-
mìdìlské �koly v Petach Tikva. Zde se se-
známila se svým man�elem, Chaimem
Rosenem, spoleènì pak �ili nejprve
v Bnej Braku (tehdy je�tì èásteènì seku-
lárním mìstì), poté v Ramat Ganu. Stejnì
jako její man�el (po roce 1989 honorární
konzul ÈR v Izraeli) se nepøestala zajímat
o dìní v rodné zemi a nikdy nezapomnìla
na své blízké, kteøí zahynuli za holokaus-
tu. �Maminka mìla pìkný èeský humor,
ale v�dycky smí�ený se smutkem. Jediné,
co jí z domova zùstalo, byly staré hodiny,
které za ní jako zázrakem doputovaly
a které s láskou uchovávala,� vzpomínal
její jediný syn Giora. Necht�je její du�e
pøivinuta do svazku �ivých.

�IDOVSKÁ ROÈENKA 5781
Leto�ní roèenka (2020/2021) pøiná�í
jako obvykle v èe�tinì dosud nepubliko-
vané nebo aktuálnì jako souèást vìt�ích
celkù vycházející texty �idovských au-
torù domácích i zahranièních. 

První v poøadí je Pøíbìh a pøítomnost,
ètvrtá kapitola z knihy izraelsko-ame-
rického autora Josiho Kleina Haleviho
Dopisy pøes zeï, v ní� se autor pokou�í
�palestinskému sousedovi� popsat pøí-
bìh �idovského Izraele, který se sna�í
vidìt rovnì� z palestinské perspektivy. 

Druhým textem je exkurz v USA pùso-
bícího historika a slavisty Jindøicha To-
mana, vìnovaný pohledu zahranièních
náv�tìvníkù Prahy na �idovské Mìsto
v Praze (v první polovinì 19. století). 

Následuje zamy�lení francouzské his-
torièky nad knihou Erica Karpelese Té-
mìø nic. Dvacáté století, dílo a �ivot Jó-
zefa Czapského.

Pozapomenutého básníka pí�ícího
v jidi�, veterána druhé svìtové války
i vìznì sovìtského gulagu Matveje
(Motla) Grubiana pøedstavuje ètenáøùm
v obsáhlej�ím výboru Jan Machonin.

Ze zcela jiného prostøedí je povídka
Joava Katze Prùvodce mìstem. Souèas-
ný izraelský autor ji uveøejnil v antolo-
gii Tel Aviv noir, která se, podobnì jako
dal�í soubory povídek, vìnované v sérii
noir velkým svìtovým mìstùm, pokou�í
zachytit jeho odvrácenou tváø.

Dal�ím básníkem, zastoupeným v le-
to�ní roèence, je Jeff Friedman, souèas-
ný americký básník a pøekladatel, vìnu-
jící se s ironií i nostalgií �idovským
tématùm.

Izraelská autorka Batya Gur napsala
nìkolik románù, øadu dìtských knih
a také nìkolik úspì�ných detektivek,
které spojuje postava inspektora Ocha-
jona. Na�e ukázka je z kriminálního ro-
mánu Na poèátku bylo slovo.

Poslední dva pøíspìvky jsou od autorù,
kteøí v roèence u�
nìkolikrát publiko-
vali: Arno�t Gold-
flam dodal úvodní
kapitoly z pøipravo-
vané knihy Hlavnì
o mamince. Povíd-
ka Davida Jana No-
votného Pro jedno
kùzle má pøí�tí rok
vyjít v povídkové knize Rozinky v blátì.

�idovská roèenka 5781 (2020/2021)
má 120 stran, doporuèená cena je
180 Kè, cena v redakci 150 Kè.
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorý
v mesiaci december slávi sviatok svojich na-
rodenín: pani Anna Ferianèíková, nar. 1.12. �
83 rokov; pani Alica Frühwaldová, nar.
11.12. � 73 rokov, a pani Zuzana Turèanová,
nar. 5.12. � 57 rokov. V�etkým úprimne pra-
jeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani Katarína Blatná � 70 rokov; pani Katarí-
na Engelová � 72 rokov; pán Ján Fränkl � 75
rokov; pani MUDr. Dagmar Gavorníková �
65 rokov; pani JUDr. Soòa Goldenbergová �
76 rokov; pani PhMr. O¾ga Horská-Hadrabo-
vá � 85 rokov; pani Dagmar Chorvátová � 73
rokov; pán Pavol Just � 80 rokov; pán Juraj
Kohlmann � 82 rokov; pani MUDr. Viera
Lesná � 74 rokov; pani Ing. Eva Mosnáková
� 91 rokov; pani Doc. PhDr. Katarína Podo-
láková � 77 rokov; pán Ing. Peter Redlich �
78 rokov; pán MUDr. Peter Stanko � 74 ro-
kov; pani Eva �vigutová � 77 rokov; pani
Herta Vy�ná � 90 rokov; pán Tomá� Weiss �
60 rokov, a pani Eva Zobelová � 73 rokov.
Prajeme im ve¾a zdravia. Ad mea veesrim
�ana!

Úmrtie:
So smútkom oznamujeme, �e v novembri
zomreli vo veku 76 rokov pán Ondrej Herec
a vo veku 101 rokov pani Al�beta Veselá.

Zichronam livracha!

�O BRNO
V prosinci oslaví narozeniny: pan Jiøí
Berger, nar. 22. 12. � 76 let; pan Petr Bu-
re�, nar. 14. 12. � 43 let; pan Dmitrij Flaj�-
mann, nar. 22. 12. � 76 let; paní Olga Fla-
sarová, nar. 16. 12. � 67 let; paní Eugeniia
Kuznetcova, nar. 22. 12. � 33 let; pan Ma-
rek Ohad Müller, nar. 20. 12. � 45 let; paní
Tat�jana Pelí�ková, nar. 24. 12. � 65 let;
pan Pavel Pisk, nar. 7. 12. � 54 let; pan Ivo
Rotter, nar. 3. 12. � 90 let, a paní Magdale-
na Shira Strachová, nar. 14. 12. � 46 let.
V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Kavková, nar. 8.12. � 78 let; pan Alexander
Horský, nar. 9.12 � 76 let; pan Pavel Horák,
nar. 13.12. � 64 let, a paní Pavla Králíková,
nar. 25.12. � 64 let. Pøejeme jim pevné zdra-
ví a spokojenost do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v de-
cembri slávia sviatok narodenín: pani

Mgr. Mária Bayerová � 82 rokov; pani
MUDr. Juliana Filová � 84 rokov; pán
Ing. Michal Klein � 83 rokov; pani Edita
�alamonová � 97 rokov; pani Eva Weicze-
nová � 68 rokov; pani Magda Zádorová �
101 rokov; pán Mikulá� Ecker � 55 rokov;
pani Katarína Eckerová � 58 rokov; pani
Magdaléna Egryová � 73 rokov, a pani
MUDr. Zuzana Hauserová � 73 rokov.
V�etkým prajeme ve¾a zdravia, spokoj-
nosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví jubileum tito na�i èleno-
vé: pan Martin Cvrkál, nar. 27.12. � 47 let;
pan Miroslav Dostál, nar. 25.12. � 64 let;
sleèna Renata Gregorová, nar. 24.12. � 51
let; pan MUDr. Oto Ko�ta, nar. 14.12. � 64
let; pan Stanislav Poskoèil, nar. 13.12. �
86 let; paní Doc. PhDr. Lucy Topolská,
nar. 31.12. � 87 let; pan Roman Majer, nar.
28.12. � 42 let; pan Petr Kubalek, nar.
7.12. � 82 let; paní Eva Poláková, nar.
9.12. � 67 let; pan Jiøí Klimì�, 2.12. � 45
let, a Eva Klimì�ová, nar. 3.12. � 8 let.
Pøejeme jim hodnì zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V prosinci oslaví jubileum na�i èlenové:
pan David Dvoøák, nar. 7.12. � 21 let; paní
JUDr. Jana Graòáková, nar. 5.12. � 59 let;
paní Helena Jüngerová, nar. 26.12. � 74
let; pan Ing. Roman Mamula, nar. 13.12. �
54 let, a pan Jindøich Markoviè, nar. 8.12.
� 73 let. Pøejeme jim pevné zdraví a spo-
kojenost do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Petr Uhel � 44 let; paní MUDr.
Rita Mì�t�anová � 57 let, a paní Eva �a�-
ková � 69 let. V�em na�im jubilantùm pøe-
jeme hodnì zdraví, �tìstí a osobní spoko-
jenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny: paní Eva
Bastlová, nar. 22.12. � 89 let; paní Daniela
Boèanová, nar. 26.12. � 75 let; pan Tomá�
Dra�an, nar. 12.12. � 81 let; paní Alice Hor-
ská, nar. 15.12. � 94 let; paní Natalija Hra-
decká, nar. 20.12. � 75 let; paní Eva Hrudo-
vá, nar. 22.12. � 75 let; paní Tat�ána
Kohoutová, nar. 18.12. � 82 let; paní Evelina
Merová, nar. 25.12. � 90 let; pan Petr �ra-
mota, nar. 2.12. � 83 let; pan Otto Stern, nar.
19.12. � 94 let, a paní Michaela Vidláková
nar. 30.12. � 84 let. Jubilantùm pøejeme hod-
nì zdraví a spokojenosti do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 16. listopadu zemøel ve vìku 81 let
pan Josef George Nadjar. Se zesnulým
jsme se rozlouèili 19. 11. na Novém �i-
dovském høbitovì v Praze. 

Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci december sa �ivotného jubilea
do�ívajú na�i èlenovia: pán Mgr. Peter Èen-
tík � 60 rokov; pani MUDr. Zuzana Èerve-
òáková � 65 rokov; pani Zuzana Frlièková �
56 rokov; pán Marcel Izrael � 43 rokov,
a pán Bernard Lichtig � 73 rokov. Jubilan-
tom prajeme z celého srdca v�etko najlep�ie,
ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbli��ích. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví své narozeniny: paní
Anna Bírková, nar. 2.12. � 58 let; pan Jiøí
Merta, nar. 4.12. � 27 let, a paní Alice Si-
kytová, nar. 5.12. � 56 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
�eláme v�etko najlep�ie svojej èlenke paní
Sonì Melkusové, ktorá v mesiaci novem-
ber oslávi 77 rokov. Srdeène gratulujeme!

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
S po¾utovaním oznamujeme, �e na�a èlen-
ka Ing. MUDr. Viera Koppensteiner ¼up-
táková zomrela dòa 8. októbra vo veku 79
rokov. Celej rodine týmto vyjadrujeme
úprimnú sústrast�.

Zichrona livracha!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví své narozeniny: paní
Mgr. Liana Novotná, paní Helena Klimen-
tová, paní Veronika Rechová a paní Jitka
Maserszmidová. Jmenovaným pøejeme do
dal�ích rokù hodnì zdraví a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!
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ZA STROM �IVOTA
Herec Tom Hanks a zpìvák Billy Porter
patøí k americkým osobnostem, které pøi-
slíbily pomoc v získávání financí na to,
aby se synagoga Strom �ivota v Pitts-
burghu stala centrem proti rasismu. Ve
Stromu �ivota zavra�dil roku 2018 pøi an-
tisemitském teroristickém útoku R. G.
Bowers jedenáct vìøících, byl to nejhrùz-
nìj�í atak na �idovské spoleèenství
v USA. �Díky úsilí a podpoøe lidí v�ech
vrstev promìníme místo tragédie v cent-
rum nadìje, vzpomínek a vzdìlávání,�
prohlásil místní rabín Jeffrey Myers.

POLLARD SMÍ DO IZRAELE
Bývalý civilní zpravodajský analytik
amerického vojenského námoønictva
66letý Jonathan Pollard, který provádìl
�pioná� pro Izrael, ukonèil v pùli listopa-
du výkon trestu a podle amerického mi-
nisterstva spravedlnosti mù�e opustit
USA. Benjamin Netanjahu oznámil, �e
ho brzy oèekává v Izraeli. Pollard byl
v roce 1987 odsouzen v USA na do�ivotí
za �pioná�. Pøed pìti lety byl podmíneènì
propu�tìn, ale nesmìl opustit USA.

Pollard pøedal Izraeli tisíce tajných
dokumentù. Byly mezi nimi také ame-
rické údaje o dodávkách sovìtských
zbraní do Sýrie a Iráku a o syrských
chemických zbraních. Aféra se stala jed-
nou z nejnepøíjemnìj�ích epizod v ame-
ricko-izraelských vztazích. Pollard byl
zadr�en v listopadu 1985, kdy� se neús-
pì�nì pokusil získat azyl na izraelském
velvyslanectví ve Washingtonu. 

COVID A SPIKLENECKÉ TEORIE
V nìmecké spoleènosti sílí kvùli pande-
mii nemoci covid-19 antisemitské nála-
dy, �ivnou pùdou se staly demonstrace
proti karanténním opatøením, prohlásil
zmocnìnec nìmecké vlády pro boj s an-
tisemitismem Felix Klein. 

Popíraèi existence koronaviru a zastán-
ci spikleneckých teorií tvrdí, �e opatøení
zneu�ívají elity k tomu, aby ovládaly
obyvatele, nebo srovnávají souèasný stav
se situací v nacistickém Nìmecku. 

Kdy� v listopadu schvaloval Spolko-
vý snìm hygienická opatøení, konala se
v Berlínì velká demonstrace, která pøe-
rostla v násilnosti. Protestující novelu
oznaèovali za obdobu zmocòovacího
zákona, který v roce 1933 umo�nil na-
cistickému vùdci Adolfu Hitlerovi cho-
pit se neomezené moci. Jedenáctiletá
dívka se na protikaranténní demonstraci
v Karlsruhe pøirovnala k Anne Franko-

vé, nebot�kvùli omezením nemohla le-
gálnì uspoøádat narozeninovou oslavu
podle svého pøání.

PETICE PROTI ØEDITELI 
Na 750 historikù, odborníkù v oblasti �i-
dovských studií a øeditelù �idovských mu-
zeí a muzeí holokaustu podepsalo petici
proti novému øediteli Jad va�em, Památní-
ku obìtí a bojovníkù �oa v Jeruzalémì. Na
bývalém poslanci a ministru Efrajimu Ej-
tamovi jim vadí jeho extrémnì pravicové
protipalestinské názory. �Ejtamova nená-
vistná rétorika vùèi izraelským Arabùm
a Palestincùm je v rozporu se stanoveným
posláním Jad va�em,� pí�í signatáøi. 

VYLOUÈEN A ZASE PØIJAT
Nový �éf Labouristické strany (LP) Keir
Starmer se rozhodl pozastavit èlenství
bývalému vùdci strany Jeremymu Cor-
bynovi. Problém vidìl ve faktu, �e Cor-
byn nedokázal zvládnout prudký nárùst
antisemitismu mezi labouristy v dobì
svého pùsobení, a situaci navíc zlehèo-
val (viz Rch 5/2018 aj.). Tento trend
a Corbynovu pasivitu, které �idovské
organizace i èást LP ostøe kritizovaly

a které pøispìly i k drtivému propadu
strany v loòských volbách, potvrdil
v øíjnu i britský kontrolní orgán pro ra-
sismus (EHRC). Poté, co se Corbyn za
�bolest zpùsobenou �idovskému spole-
èenství omluvil�, exekutiva strany ho
pøijala zpìt jako øádného èlena. Corby-
novi kritici to vnímají jako výsmìch
zji�tìním, k nim� èlenové EHRC do�li.

SYNAGOGA V BABÍM JARU
V Babím jaru, v místì dne�ního parku
v Kyjevu, má vzniknout synagoga. Má
pøipomínat tragédii, kdy� na konci záøí
roku 1941 na tomto místì nacisté a je-
jich spolupracovníci a povra�dili na 33
tisíc �idù. Otevøení synagogy je pláno-
váno na záøí pøí�tího roku, nicménì není
jisté, zda se stavba do osmdesátého vý-
roèí masakru stihne a zda se nestane jen
dal�ím neuskuteènìným projektem, jak
tragédii dùstojnì pøipomenout.

LORENOVÁ JAKO PØE�IV�Í
Internetový poskytovatel filmù Netflix
uvedl nový snímek, natoèený podle knihy
francouzského autora Romaina Garyho
�ivot pøed sebou. Hrdinou knihy je
Momo, arabský sirotek, jen� �ije spolu
s dal�ími opu�tìnými dìtmi v paøí�ské
imigrantské ètvrti Belleville u paní Rose,
vyslou�ilé �idovské prostitutky, která
pro�la holokaustem. Re�isérem filmu je
Edoardo Ponti, který do role paní Rose
obsadil svou matku, 86letou hvìzdu Sop-
hii Lorenovou. Pøedchozí adaptaci romá-
nu natoèil roku 1977 izraelský re�isér
Mo�e Mizrahi, který úlohu Rosy svìøil
hereèce Simone Signoretové.             (am)
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Elie Nadelman: Mu� v cylindru, 1920�1924.




