
Kè 20,� 5780 ØÍJEN 2019 ROÈNÍK 81

TI�RI
CHE�VAN

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

Camille Pissarro: Rouen, 1897.
(k textu na stranách 12�13)



ZASEDÁNÍ RADY F�O 
V leto�ním roce tøetí zasedání Rady Fede-
race �O v ÈR se uskuteènilo v pondìlí
16. záøí s následujícím programem: 1.
kontrola zápisu z posledního jednání, 2.
plnìní rozpoètu F�O po II. Q 2019, 3. zá-
stupce F�O pro liberální smìr judaismu,
4. revokace usnesení Rady z 22. 6. 2016,
5. nominace zástupcù NFOH, 6. rùzné.

V dobì zahájení bylo pøítomno 37
èlenù rady a zastoupeno 7 obcí � pøed-
seda F�O Petr Papou�ek konstatoval
usná�eníschopnost shromá�dìní a zahá-
jil jednání.

1/ Kontrola zápisu � kontrola probìhla
bez pøipomínek.

2/ Plnìní rozpoètu F�O po II. Q 2019
� pøedsedající konstatoval, �e rozpoèet
je ve v�ech podstatných ukazatelích do-
dr�ován. Rada vzala zprávu o plnìní
rozpoètu na vìdomí.

3/ Zástupce F�O pro liberální smìr
judaismu � pøedseda pøedstavil pøítom-
ným rabína Kuèeru a pøedal mu slovo.
Rabín uvedl, �e je od r. 2006 spojený
s �O Liberec, je èlenem Evropské unie
progresivního judaismu a vyslovil sou-
hlas se svojí èinností v rámci F�O. 

Prezidium navrhlo Radì k tomuto
bodu usnesení, které po doplnìní upøes-
òující pøipomínky zní: Rada F�O sou-
hlasí s tím, aby pøedseda F�O jmenoval
rabína Tomá�e Kuèeru zástupcem F�O
v ÈR pro oblast liberálního (reformní-
ho) judaismu. Oblasti, kterými se rabín
Kuèera bude v zastoupení F�O zabývat,
budou specifikovány ve formì písemné-
ho povìøení, které bude udìleno na
dobu neurèitou a které bude schváleno
Prezidiem F�O. Tento mandát mù�e být
ukonèen pouze písemnì jak ze strany
F�O, tak ze strany rabína Kuèery na zá-
kladì výpovìdi nebo vzájemné dohody.

Hlasování: 37 pøítomných, pro 31,
proti 0, zdr�elo se 6.

Usnesení bylo schváleno.

4/ Revokace usnesení Rady F�O z 22. 6.
2016 � pøedseda rekapituloval historii
�ádosti �OP, která se týkala mimoøád-
ných èlenù a jejich zapoèítávání do po-
ètu mandátù pro volby do Rady F�O.

V roce 2016 Rada F�O na �ádost �OP
souhlasila, aby byli nositelé mimoøádného
statusu zapoèítáváni do volebního klíèe
pro výpoèet mandátù pro volby do Rady
F�O, a povìøilo prezidium a pøedsedu,
aby pøipravili a nechali zaregistrovat zmì-
nu ve Statutu F�O, která by to umo�nila. 

V leto�ním roce, opìt na návrh �OP,
která neprovedla pøíslu�né zmìny ve
vlastních stanovách, hlasovala Rada F�O 

o následujícím návrhu: Reprezentace
bere na vìdomí, �e Federace mù�e revo-
kovat své rozhodnutí z 22. 6. 2016, co�
bude mít za následek, �e nositelé mimo-
øádného statusu �OP nebudou zapoèítá-
ni do kvora pro volby do Rady Federace
na období 2021�2024.

Hlasování: 37 pøítomných, pro 24,
proti 6, zdr�elo se 7.

Revokace byla schválena a stanovy
nebudou mìnìny.

5/ Nominace zástupcù NFOH
Na F�O se obrátil pøedseda správní rady
NFOH s �ádostí o nominaci nových èlenù
èi o potvrzení stávajících èlenù správní
rady � èestného pøedsedy F. Kolmera a T.
Hrbka, a èlena dozorèí rady J. Süsse.
V�ichni uvedení souhlasí s pokraèováním
ve funkci. Pøedseda vyzval zástupce �O
v Radì F�O, aby do konce øíjna pøípadnì
navrhovali kandidáty do orgánù NFOH.
Návrhy je mo�no zasílat na sekretariát
F�O. O navr�ených kandidátech bude hla-
sováno na pøí�tí (prosincové) radì.

6/ Rùzné � P. Papou�ek informoval
o akci Limmud, která probìhla velmi
úspì�nì. Souèasnì konstatoval, �e pro
velký zájem bude tøeba najít jiné ubyto-
vací zaøízení s vìt�í kapacitou. V dù-
sledku toho bude tøeba navý�it pro Lim-
mud 2020 pøimìøenì rozpoèet.

F. Bányai se vyjádøil k otázce koordi-
nátora, �ádá o projednání v prezídiu
nebo revizní komisi a o zprávu o tom,
zda nedo�lo k po�kození zájmù obcí
tím, �e jim byla pozdì sdìlena mo�nost
�ádat o grant MK ÈR. D. Steiner infor-
moval o prùbìhu Makabiády a podìko-
val F�O za podporu. J. Bauer navrhuje
zmìnu statutu F�O, týkající se tajemní-
ka F�O. Pøedseda ho po�ádal o písemné
pøedlo�ení návrhu prezídiu F�O.      (jd)

VZPOMÍNKA NA
DORIS GROZDANOVIÈOVOU
V nedìli 22. záøí si na tryznì Kever avot
v Terezínì úèastníci pøipomnìli památku
zesnulé Doris Grozdanovièové. Michaela
Vidláková pøeèetla nìkolik osobních
vzpomínek tìch, kdo ji znali a mìli rádi.
Také rabín Sidon ji ve své øeèi pøipomnìl:

�Musím se toti� také pøiznat, �e jsem ni-
kdy døíve nechápal, co pro na�e lidi v Tere-
zínì znamenal pohled na dívenku, která na
�ancích pásla oveèky jako v nejhlub�ím
míru. A tím ménì jsem chápal, proè to ve
stáøí tolik znamenalo pro Doris samotnou,
inteligentní, svìta znalou �enu, �e jsem si
pøi ka�dém setkání mohl být jist, �e právì
na to zavede øeè, jako by se jí celý �ivot sc-
vrkl na obrázek dìvèátka, pasoucího oveè-
ky! V�dyt�ten kontrast mezi touhle idylkou
a realitou musili vidìt i Nìmci, a kdoví,
jestli ji nenechali pást ovce na �ancích, kde
byla na oèích v�em, jen proto, aby své obì-
ti ukázkou nedosti�né pohody a míru sadi-
sticky muèili? Jenom�e ani kdyby to prav-
da byla, dennodennì se opakující obrázek
znamenal pro ty dole nìco víc, a to, co ví-
dali na �ancích v Terezínì, se jim vtisklo
do pamìti srdce a mnohým z nich je�tì
v továrnách na smrt pomáhalo vìøit, �e
i pøesto existuje mír a láska mezi lidmi.
Ani� si to mo�ná uvìdomovali, patøilo to
se vzpomínkami na dìtství k pilíøùm víry,
�e je láska, dobro a �ivot silnìj�í ne� smrt,
zlo a krutost. Pak není divu, �e se Doris její
�ivot scvrkl na mohutný pocit �tìstí, �e
ona, malièká a nepatrná, slou�ila tak velké
vìci, �e ji rozumem není mo�né ani po-
jmout, a sna�ila se to poselství, je� kone-
ckoncù ztìlesòovala nám v�em, rozdávat
a� do posledního dechu.�                      (red)
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Doris Grozdanovièová byla v�ude, kde
se nìco dìlo, milá, usmìvavá, srdeèná,
v�dy spí�e chválila, ne� by si stì�ovala.
Patøila k lidem, o nich� máte pocit, �e
jste je znali odedávna, nemusíte pøeko-
návat oficiality, mù�ete si hned tykat
a nezní to køeèovitì. Na rùzné akce cho-
dívala s Annou Lorencovou, ty dvì
drobné a elegantní dámy tvoøily pìkný
pár. Kdy� paní Lorencová onemocnìla,
Dorisku bylo mo�né potkávat samot-
nou. A poøád ale vypadala, �e jí energie
vydr�í opravdu do sto dvaceti. Byla na
to py�ná, zdùrazòovala, �e jí je �pou-
hých� devadesát (atd.), a tak
lze øíci, �e onoho srpnového
dne, v autì jedoucím z pøed-
ná�ky, Doris zemøela jakoby
nic, ve vìku �pouhých tøiade-
vadesáti�.

DÌTSTVÍ
Její vzpomínky, z nich� následnì cituje-
me, vznikly v rámci projektu Pøíbìhy
na�ich sousedù pro sdru�ení Postbel-
lum. Dozvíte se z nich, �e se narodila
v Jihlavì jako Doris Schimmerlingová
(a z rozhovoru v tomto èísle navíc zjistíte,
�e pocházela ze zámo�né rodiny Stias-
snych z Humpolce). Kdy� jí bylo �est
let, s rodièi a star�ím bratrem Hanu�em
se pøestìhovala do Brna, kde pro�ívala
krásné dìtství. 

�Ten den, kdy pøijeli Nìmci, jsme mìli
psát matematickou kompozici a já byla
ráda, �e jsme ji nepsali. To jsem samo-
zøejmì vùbec netu�ila, co to znamená,�
vzpomínala na bøezen 1939. V tercii mu-
sela pøeru�it studium na èeském gymná-
ziu, ale stihla je�tì studovat na brnìnském
�idovském gymnáziu. Schimmerlingovy
èekal osud v�ech èeskoslovenských �i-
dovských rodin: vystìhování z bytu, po-
vinnost nosit �idovskou hvìzdu, desítky
zákazù, vèetnì zákazu vlastnit domácí
zvíøata. Doris musela odevzdat koèku:
�Byly jsme na sobì tak závislé, �e ona
pak pøestala �rát a museli ji utratit.�

Rodièe uva�ovali o tom, �e dìti po-
�lou do Anglie k tetì. Nestihli to a celá
rodina zùstala v Brnì. �I kdy� to zní
zvlá�tnì, tak já jsem velmi ráda, �e jsme
nikam neodjeli. Já bych celý �ivot trpìla
tím, �e bych byla mohla nìco pro rodièe
udìlat, kdybych tu zùstala. Takhle vím,
�e to nebylo mo�né, ale urèitì bych si to
namlouvala, kdybych se tøeba zachráni-
la v Anglii s Wintonovými dìtmi, o kte-
rých jsme v Brnì tehdy nevìdìli nic,�
komentovala to pozdìji.

TEREZÍN
V lednu 1942 byla celá rodina deporto-
vána do Terezína. Hanu� se znal s mu-
�em, který v Terezínì vykonával funkci
vedoucího zemìdìlské sekce, a pravdì-
podobnì ho po�ádal, aby k sobì vzal
jeho sestru. Tím se dostala na práci v ze-
mìdìlství, nejdøíve na poli, v zahradì,
pak pásla husy a nakonec ovce. �Na
pastvì jsem hodnì èetla, zatímco se
oveèky klidnì pásly.�

Z pastvy pochází také snímek Doris
pasaèky. Potají ji vyfotografoval civilní
vrtmistr Jaroslav Toman. Kdyby èlovìk

neznal souvislosti, øekl by, �e ta dívka
s oveèkami pro�ívá idylické èasy, usmí-
vá se, �idovská hvìzda na kabátì vypa-
dá spí� jako ozdoba� 

Záhy po pøíjezdu do Terezína zemøela
Dorisina babièka, v roce 1944 onemoc-
nìla a zemøela i maminka. V øíjnu 1944
bylo z Terezína vypraveno posledních
deset transportù do Osvìtimi. S ním od-
jel nejprve bratr, pak otec. Doris si ne-
dovedla pøedstavit, �e by mìla zùstat
v Terezínì úplnì sama, a sna�ila se pro-
niknout do transportu s otcem. �Stáli
tam esesáci a já jednoho prosila, aby mì
pustil s tatínkem. On mi to nedovolil,
a tím mi zachránili �ivot. Namítala
jsem, �e tady nechci zùstat sama. Jeden
z nich mi øekl: �Je dobré být sama v Te-

rezínì.�� Doris se transporty na východ
vyhnuly a a� do konce války zùstala
v ghettu. Kdy� válka skonèila a ona ne-
mìla kam jít, ujal se jí jeden z èeských
èetníkù, Josef Urban. Nabídl jí, �e ji
vezme k sobì domù do Kostelce nad
Orlicí, �e mu a man�elce nahradí dceru,
která zemøela.

PO VÁLCE
Do Kostelce skuteènì odjela a u Urbanù
na�la nový domov. Kdy� sly�ela, co se
dìlo v Osvìtimi, ztratila témìø nadìji,
�e by se s nìkým z blízkých setkala.

Pøe�il v�ak její bratr, vyhledal
ji a odvezl domù do Brna.
S Urbanovými zùstala v kon-
taktu, jezdila k nim na prázdni-
ny. Hned po osvobození vstou-
pila je�tì v Kostelci nad Orlicí
do komunistické strany. (Vy-

stoupila z ní pøesnì po 25 letech v roce
1970, kdy odmítla podepsat, �e okupace
v srpnu 1968 byla pøátelskou pomocí
Sovìtského svazu.)

V Brnì se jí podaøilo ve zrychleném
re�imu odmaturovat, pak studovala na
Masarykovì univerzitì filozofii a ang-
liètinu. V roce 1950 absolvovala a pøe-
stìhovala se do Prahy. Zaèala pracovat
v tiskovém oddìlení ministerstva zahra-
nièí, kde pøekládala anglický a nìmecký
tisk. �Pak byla padesátá léta, procesy,
proti�idovské nálady a popravy. Byla to
velice �patná doba. Musela jsem odejít
z ministerstva a v roce 1951 nastoupit
do prùmyslu. �la jsem do tiskárny, do
korektorny.� Po dvou letech získala
místo redaktorky v nakladatelství Èes-
koslovenský spisovatel, kde pùsobila
dlouhá léta; po rozvodu vychovala syna,
který emigroval do Anglie. 

Po roce 1989 se velice aktivnì zapojila
do èinnosti èerstvì zalo�ené Terezínské
iniciativy. Redigovala její èasopis, psala
do nìj, a hlavnì: jezdila do èeských a nì-
meckých �kol pøedná�et o tom, co za�ila.
Byla pro takovou práci jako stvoøená: pøes
v�e, èím pro�la, si uchovala radost ze �i-
vota a elán. Nebyla vìøící v nábo�enském
smyslu slova. �Vìøím v dobro, nechci dì-
lat nic zlého, ale nepotøebuji k tomu vy��í
moc,� poznamenala ve vzpomínání.

Ta víra v dobro a optimismus z ní
skuteènì vyzaøovaly a mezi mladými se
musela cítit tak dobøe, jako oni se cítili
s ní. Jako se s ní cítil ka�dý, kdo ji vidìl
a promluvil s ní pár slov. Je mi moc líto,
�e Dorisku u� nikde nepotkám. 

(am)

DORIS U� NEPOTKÁME
(7. 4. 1926 � 21. 8. 2019)

Foto z archivu Památníku Terezín.



HESTER PANIM
(Vajelech, Haazinu)

Ve tøech posledních oddílech Tóry se
prolínají dvì témata: blízká smrt Mo�e-
ho s dosud odkládaným závìrem dru-
hých výstrah Izraeli, obsa�ených v Páté
Moj�í�ovì knize. Ty první ve tøetí knize
vyústily v uji�tìní, �e se Izrael vrátí
z exilu do své zemì, zatímco druhým
toto uji�tìní a� dosud schází. Hospodin
jejich závìr odkládal a� do posledního
dne �ivota svého slu�ebníka, jako by ho
nechával na pochybách. 

I proto jsou první tochachot spojová-
ny se zkázou �alomounova chrámu
a babylonským zajetím a druhé s edom-
ským, tj. øímským exilem, o nìm� na�i
moudøí vìdìli ji� ve starovìku, �e na
rozdíl od babylonského nebude poèítán
na desítky, ale na stovky nebo tisíce let,
proto�e je poslední. 

Hospodin v�ak nemù�e pøed na�ím
uèitelem skrýt, �e ve svìtì, jen� trestá
v�e, co je v rozporu se skuteèností, je na
konci dnù katastrofa stejnì neodvratná
jako jeho smrt. I proto si snad nechává
závìr prorockých výstrah a� na konec,
aby mu sdìlil, �e ani tyto druhé výstrahy
nejsou pouhou alternativou, nýbr� �e se
v�echny naplní. Hleï, zatímco ty le�í� se
svými otci, tento lid se zvedne a spustí se
za bo�stvy cizince té zemì, kam pøichází
do jeho nitra, a opustí mne a vypoví
smlouvu, kterou jsem s ním uzavøel. Na
první pohled se tak mù�e zdát, �e to je
v rozporu s obecnì pøijímaným výkla-
dem, �e se výstrahy Páté knihy týkají
edomského exilu. �e tohoto dne naò
vzplane mùj hnìv a Bùh dopustí zkázu
svého chrámu a vyhnanství svého lidu, je
v�ak tøeba chápat jen jako zaèátek sledu
katastrof, v nìm� bude obnova chrámu
po návratu z babylonského exilu inter-
mezzem. Vìrnost pravdì, dokonce po-
znané, nepatøí k charakteristice èlovìka. 

Hned následující Hospodinova slova,
�e kdy� pøed nimi skryji svou tváø, stane
se Izrael potravou a najdou si ho mnohá
ne�tìstí a utrpení, se ale ji� bezpeènì
vztahují na edomský exil, který nebere
konce. Sedmdesát let babylonského exi-
lu je proti dvìma tisícùm let posledního
exilu jako kapka v moøi utrpení. Tím
spí�e jsou pro tento exil a jeho otevøený
konec klíèová slova histarti panaj me-
hem (skryji pøed nimi svou tváø). Proto-
�e jsou uvedena tím, �e je Bùh opustí,
mohou být vykládána tak, �e se Bùh od
Izraele odvrátí a nebude se k nìmu více

znát jako k svému lidu. Ale skrýt oblièej
pøed druhým fakticky neznamená se od
nìj odvrátit, nýbr� jej zakrýt, aby mu
druhý do tváøe nevidìl. Anebo si èlovìk
zakrývá oblièej dlanìmi, proto�e je nad
jeho síly se dívat na druhého, kdy� ví,
�e zlo, které jej oèekává, je neodvratné. 

Izrael, odkázaný v nepøátelském svìtì
sám na sebe, tak nutnì dospìje k závìru,
�e nemá svého Boha ve svém nitru, jak je
øeèeno: �Nena�la si mne v�echna ta ne-
�tìstí proto, �e v mém nitru není mého
Boha?� Jenom�e pojem hester panim,
skrytí tváøe, neplatí jen pro budoucí Izra-
el, ale také pro jeho nepøátele, pro nì pøe-
dev�ím. Je uvádìn v souvislost s Megilat
Ester, kde u� jméno hlavní hrdinky puri-
mových událostí pøipomíná slova o Hes-
ter panim na závìr Tóry. Anochi hester
astir panaj, Já nadvakrát skryji svou tváø,
øíká Mo�emu Hospodin, ale ne proto, �e
by se od svého lidu chtìl nav�dy odvrátit.
Megilat Ester líèí, jak nepøítel �idù Ha-
man chystal v perské øí�i jejich vyhlaze-
ní, ale netu�il, �e v�ím, co dìlá, spolupra-
cuje na vlastní zkáze. 

To do urèité míry platí i pro Izrael,
jestli�e za Bo�í Já ve svém nitru vymì-
òuje hodnoty, které mu v exilu nabízí
jeho lidské okolí. Proto Hospodin sdìlu-

je Mo�emu: Já budu za v�echno to zlo,
které spáchal, kdy� se obrátil k jiným
bo�stvùm, onoho dne skrývat svou tváø.
Vycházíme-li v�ak z paralely purimové
historie Esteøina svitku, je nutno pøipo-
menout, �e hester panim v dobì, kdy
Haman v perské øí�i chystal genocidu
�idù, byl pøedehrou k poslednímu vy-
koupení. Rabínská tradice proto chápe
hester panim, jak je to zakotveno v Mai-
monidovì halachickém díle Mi�ne tora,
jako motiv, jen� poznamená dny pøícho-
du Mesiá�e. Na rozdíl od prvního vy-
koupení Izraele z egyptského otroctví,
kdy Bùh svou pøítomnost ve svìtì pro-
kazoval zázraky, varuje Maimonides
pøed pøedstavami, �e by k poslednímu
vykoupení Izraele mohlo dojít jinak ne�
v rámci pøírodních zákonù.

V Mo�eho písni, je� následuje v oddíle
Haazinu, má proto hester panim dvì
stránky. Vida to Hospodin, odvrátil se
v hnìvu od svých synù a dcer. Dìl: Skryji
pøed nimi svou tváø, uvidím, jaký konec je
potká, tohle náladové pokolení, syny,
v nich� není vìrnosti! Vzápìtí v�ak øíká:
Oboøil bych se na nì, nebýt zloby soka,
aby nepøátelé Izraele neøíkali: to na�e
ruka vysoko je a to v�e (jejich porá�ku)
nezpùsobil Hospodin! Proto a� bude Hos-
podin lid svùj soudit, nad svými otroky se
slituje, kdy� sami uvidí, �e je ruka prázd-
ná a není co dr�et a pustit. Nu�e vizte, já,
já to jsem, a �ádného bo�stva se mnou
není, já usmrcuji a o�ivuji, rozpoltil jsem
a uzdravím, z mé ruky nelze vyváznout.
Proto k nebesùm ruku zvedám, øíkaje: Já,
�ivý navìky, neodvrátím blesk svého meèe
a má ruka neupustí od soudu, svým ne-
pøátelùm se pomstím a svým sokùm od-
platím! Národy, rozveselte jeho lid, v�dyt�
otroky své pomstí, jeho vrahy pomsta ne-
mine a zemi svého lidu usmíøí!

Uji�tìní, �e a� si Izrael najdou mnohá
ne�tìstí a utrpení, pøedstoupí pøed nìj
jako svìdek tato píseò, spoèívá na jistotì,
�e nebude zapomenuta z úst jeho semene.
Proè by v�ak konfrontace se svìdectvím
slov písnì, napsaných v knize, mìla pøi-
vodit rozhodující zvrat, který nepøivodila
ani nejtrpèí zku�enost? Slovo má v�ak
obrovskou sílu, jestli�e poskytuje odpo-
vìï na otázku, vyvìrající z nejhlub�ího
nitra. A jestli�e �idovský èlovìk dojde
k existenciálnímu poznání, �e mu v�ech-
na ta ne�tìstí zpùsobilo, �e v mém nitru
není mého Boha, a pøipustí si je jako
otázku, píseò mu dá odpovìï, je� na ni
v knize Tóry èekala po celé vìky. 

EFRAIM K. SIDON
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Staronová synagoga
pøedveèer Ro� ha�ana 5780

veèerní bohoslu�ba 18.28 hodin
30. 9. pondìlí 1. den RO� HA�ANA 5780 9.00 hodin

troubení na �ofar 11.00 hodin
mincha a ta�lich 18.00 hodin

1. 10. úterý 2. den RO� HA�ANA 5780 9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
mincha 18.30 hodin
konec svátku 19.30 hodin

2. 10. støeda pùst Gedalja                       5.28�19.12 hodin
4. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.17 hodin
5. 10. sobota �ABAT �UVA

VAJELECH 5M 31,1�30
hf: Oz 14,12; Jl 2,15�27
mincha 17.50 hodin
konec �abatu 19.21 hodin

8. 10. úterý pøedveèer Jom kipur
veèerní bohoslu�ba 18.09 hodin.

9. 10. støeda JOM KIPUR 8.00 hodin
MAZKIR 11.00 hodin
mincha 15.50 hodin
neila 17.20 hodin
maariv a troubení na �ofar 19.05 hodin
konec pùstu a svátku 19.13 hodin

11. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.02 hodin
12. 10. sobota HAAZINU 5M 32,1�52

hf: 2S 22,1�61
mincha 17.40 hodin
konec �abatu 19.07 hodin

13. 10. nedìle pøedveèer Sukot 17.58 hodin
14. 10. pondìlí 1. den SUKOT 9.00 hodin

mincha a maariv 18.05 hodin
15. 10. úterý 2. den SUKOT 9.00 hodin

mincha 18.05 hodin
konec svátku 19.01 hodin

18. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.48 hodin
19. 10. sobota �ABAT CHOL HAMOED

KOHELET
2M 33,12�34,26; mf: 4M 29,26-31
hf: Ez 38,18�39,16
mincha 17.30 hodin
konec �abatu 18.53 hodin

20. 10. nedìle pøedveèer �mini aceret 17.44 hodin
21. 10. pondìlí �MINI ACERET 9.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha, maariv a HAKAFOT 17.40 hodin

22. 10. úterý SIMCHAT TORA 9.00 hodin
HAKAFOT 10.00 hodin
mincha 17.50 hodin
konec svátku 18.47 hodin

25. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.34 hodin
26. 10. sobota BERE�IT 1M 1,1�6,8

hf: Iz 42,5�43,10
mincha BARCHI NAF�I 17.10 hodin
konec �abatu 18.40 hodin

29. 10. úterý 1. den Ro� chode� che�van
30. 10. støeda 2. den Ro� chode� che�van

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
8. 10. úterý erev Jom kipur 17.55 hodin
9. 10. støeda JOM KIPUR �achrit 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
musaf 11.30 hodin
mincha 16.05 hodin
neila 17.35 hodin
maariv a tekia 19.30 hodin

13. 10. nedìle erev sukot 17.58 hodin
kidu� a Masorti veèeøe v suce do21.05 hodin

14. 10. pondìlí 1. den SUKOT�achrit 8.50 hodin
mincha a maariv 18.50 hodin
kidu� v suce do 21.05 hodin

15. 10. úterý 2. den SUKOT �achrit 8.50 hodin
20. 10. nedìle erev �mini aceret 17.44 hodin
21. 10. pondìlí �MINI ACERET �achrit 8.50 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
22. 10. úterý SIMCHAT TORA �achrit 8.50 hodin

Ranní bohoslu�by se konají ka�dou sobotu 
a o svátcích od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by se zde konají 4. 10. v 18.17 hodin
a 18. 10. v 17.48 hodin. 

Bejt Praha
Po dobu rekonstrukce �panìlské synagogy 
se bohoslu�by konají v Maiselovì synagoze.

JOM KIPUR
úterý 8. 10. v 19.00 hodin, støeda 9. 10. v 10.00 hodin

Kabalat �abat ka�dý pátek 
v dobì letního èasu od 19.00 hodin.
v dobì zimního èasu od 18.00 hodin

Kontakt: www.bejt-praha.cz

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.

VYSOKÉ SVÁTKY
Pinkasova synagoga

pondìlí 30. 9. od 19 hodin veèerní bohoslu�ba 
na 2. erev Ro� ha�ana

úterý 1. 10. od 10.30 hodin
ranní bohoslu�ba na 2. den Ro� ha�ana

úterý 8. 10. od 18.30 hodin
veèerní bohoslu�ba na Jom kipur

støeda 9. 10. od 10.30 hodin
ranní bohoslu�ba na Jom kipur

støeda 9. 10. od 18.00 hodin
kniha Joná�, ne�ila, havdala a zakonèení pùstu v Bejt Simcha

(Maiselova 4, Praha 1)
Minimální pøíspìvek: 250 Kè dospìlí na ka�dý svátek (erev

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

nebo na tel: 603 393 558

**********

BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � øíjen 2019 � ti�ri 5779/5780



Mgr. VLADIMÍR STANÌK (nar. 1976) vystu-
doval historii na FF UK, od roku 2003 pù-
sobí na úseku památkové péèe na pelhøi-
movské radnici. V Humpolci, rodném
mìstì básníka Ivana Jirouse èi pøekladate-
le Jana Zábrany, se
zaèal zabývat regio-
nální historií, od ro-
ku 2002 je správcem
místního �idovského
høbitova a sbìrate-
lem dokumentù týka-
jících se nìkdej�í vý-
znamné humpolecké
komunity. Léta se za-
bývá historií høbito-
va a osudy zde po-
høbených, v mnoha
pøípadech rodièù
èi dal�ích pøedkù
a pøíbuzných vý-
znamných osobností.
O høbitovì, jeho�
300. výroèí zalo�ení
si na zaèátku øíjna
pøipomínáme, na-
psal øadu èlánkù, na základì svých výzku-
mù pøipravuje webové stránky. 

Pane Staòku, jak jste se dostal k práci
správce �idovského høbitova v Hum-
polci?
Studoval jsem obecné dìjiny, ale velké dì-
jiny, války, mezinárodní vztahy, mì moc
nezajímaly, bavil mì spí� v�ední �ivot
obyèejných lidí, dìjiny ka�dodennosti.
A tak jsem se u profesora Maura speciali-
zoval na historickou demografii a historic-
kou statistiku. Jsem systematik, baví mì
èísla, do toho mì chytilo vytváøení rodo-
kmenù, tak jsem si udìlal i svùj vlastní.

Na�el jste zajímavé pøedky?
V�echny osudy jsou zajímavé. Mùj pra-
dìda pøi�el do Humpolce ze �umavy,
z Boøanovic u Vimperka, nìkdy kolem
roku 1910; dohledal jsem pøedky a� do
16. století, nikdo z nich nebyl �idovské-
ho pùvodu. (Ale proto�e v koneèném
dùsledku jsme v�ichni pøíbuzní, tak pøes
sòatky jsou mými hodnì, hodnì vzdále-
nými pøíbuznými i zde v Humpolci po-
høbení Bondyovi a Eislerovi. Co� se pak
rozroste na dal�í rodiny.) Bavilo mì to
a byla to vlastnì prùprava i pro to, co
dìlám teï v rámci práce na høbitovì. 

Jak høbitov v dobì komunismu vypa-
dal?
Hroznì. Nikdo se o nìj nestaral, zeï ko-
lem byla rozvalená, náhrobky popada-
né. V èásti, kde jsou novìj�í náhrobky

a stély jsou slo�ené
z nìkolika èástí, jich
stálo opravdu mini-
mum, v horní èásti,
kde jsou staré mace-
vy, to bylo lep�í.
V�ude bøeèt�an a ná-
lety. Drobná údr�ba
probìhla v roce 1969
v rámci Hrdlièkova
svìtového antropolo-
gického kongresu,
který byl spolupoøá-
dán i v Humpolci. Ji-
nak nic. Je to nejvìt-
�í høbitov v okolí,
vèetnì márnice
mìøí 3700 metrù
ètvereèních, je na
nìm pøes 760 ka-
menù� 

Roku 1996 sehnala pra�ská obec, tedy
správce jejího majetku spoleènost Mata-
na, prvního správce, pana Vejvodu. Ten
mìl za úkol hlavnì vyøezat nálety, co� se
mu povedlo. Zaèal i tro�ku pøizvedávat
kameny. Roku 2002
zemøel a nastoupil
jsem já. Pokraèovali
jsme se zvedáním ka-
menù, postupnì do�lo
i na jejich opravu a nì-
kdy restaurování.

Co v�echno se na
høbitovì udìlalo?
Pøelo�ila se dvoje
schodi�tì, opravila se
zeï a márnice, posta-
vily se v�echny ná-
hrobky, nìkteré se
odbornì restaurovaly
a oèistily. Napø. nì-
které desky vypadlé
z vpadlin jsou úplnì
rozbité a musejí se
skládat i z nìkolika
desítek èástí. Tak
dvakrát tøikrát za rok se musí sekat trá-
va. Komplikovanìj�í je hrabání listí,
toho je moc, a letos to bylo kvùli suchu

extrémní, bøeèt�an opadával úplnì � èlo-
vìk to shrabal a mohl zaèít znova�
Bøeèt�an navíc dusí stromy, obèas se na-
lomí nìjaká vìtev, musí se uøíznout,
aby nepo�kodila kameny. Ka�dý rok na
úpravu høbitova, tedy na zednické a ka-
menické práce a na jeho údr�bu, pøispí-
vá kromì Matany mìsto Humpolec,
které dává minimálnì 40 tisíc, nìkdy
pøispìje Kraj Vysoèina, nìkdy minister-
stvo kultury a Nadaèní fond obìtem ho-
lokaustu.

Kameny máte krásnì èisté�
Ty úplnì dokonalé profesionálnì oèistili
restaurátoøi. Jinak kameny èistím prù-
bì�nì sám, mìkkým kartáèem, hadrem,
destilovanou vodou s modrou skalicí,
proti mechu to pomáhá. Jen v hloubkách
písmen to nechávám, abych nesetøel pøí-
padné poslední zbytky polychromie.

Pomáhá vám nìkdo?
Kdysi mi pomáhali studenti z gymnázia,
v dobì maturit si udìlali brigádu; loni
jeden známý svolal po internetu své ka-
marády z okolí, lidi, co hledají ke�ky,
takové schránky se zápisy, jedna je nì-
kde nad høbitovem. Pøijelo jich asi pat-
náct, mìsto nám poskytlo kontejner,
který jsme za den úplnì naplnili. 

Máte problémy s vandaly?
Za tu dobu, co správcuju, asi dvakrát tøi-
krát; teï je zase rozbité okno. Je tam

drátosklo, tak�e kdy�
do toho pitomci tøísk-
nou �utrem, tak se to
neprovalí, jenom se
udìlá pavuèina. V ro-
ce 2008 nìjaký blb
posprejoval dva kame-
ny. Jinak se traduje, �e
to hlavní ponièení
a povalení náhrobkù
provedli za války
Nìmci. Ale pamìtníci
øíkali, �e se to stalo a�
po válce, �e to udìlali
místní mladiství � co�
mi potvrdily i materi-
ály v Okresním archi-
vu. Podle spisu dosta-
la roku 1948 skupina
mladistvých z Hum-
polce a okolí podmí-
neèný trest s tím, �e

mìla za úkol zvednout náhrobky, o které
se nìkdo pøihlásí. Nepøihlásil se samo-
zøejmì skoro nikdo, proto�e koncentrá-
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JSEM SYSTEMATIK
Rozhovor s historikem Vladimírem Staòkem z Humpolce

Vladimír Stanìk na humpoleckém høbitovì.

Na høbitov se vchází obøadní síní.



ky pøe�ilo úplné minimum místních lidí.
V podstatì jen z rodiny Hallerových
pøe�ily matka s dcerou. Høbitov byl
opu�tìný, místní národní výbor dokonce
roku 1947 rozhodl o jeho zru�ení, co� se
na�tìstí nestalo. 

Jak dlouho fungovala v Humpolci �i-
dovská obec?
Prvním dolo�eným �idem v Humpolci
byl kramáø �imon, který sem pøi�el roku
1681; pak se poèet �idù zvy�oval, v le-
tech 1760�62 si postavili synagogu,
høbitov byl zalo�en roku 1719. Nejvìt�í
rozkvìt za�ila komunita v druhé polovi-

nì 19. století a na poèátku 20. století.
Mìla pøes 300 èlenù, synagogu, �kolu,
pohøební bratrstvo, fungovala tu øada
dobroèinných spolkù. Kdy� �idé získali
obèanská práva, bylo nìkolik humpo-
leckých osobností z komunity zvoleno
za èleny mìstského zastupitelstva. O nì-
èem vypovídá i to, �e � jak pí�e Hugo
Gold � kdy� Antonie Dvoøáková z Byst-
ré �íøila roku 1903 pomluvu, �e kantor
Posamentir spáchal rituální vra�du, bylo
okam�itì zahájeno vy�etøování, kantor
byl oèi�tìn a ta �enská musela na týden
do vìzení. Obec fungovala a� do druhé
svìtové války.

Kolik lidí z Humpolce a okolí nacisté
zavra�dili?
Ze samotného Humpolce jich �lo do
transportù 66, vrátili se pouze tøi. Navíc
první obìtí, je�tì pøed transporty, byl
JUDr. Otto Metzl, který byl zavra�dìn
v koncentraèním táboøe Buchenwald ji�
7. prosince 1940. Jeho urna byla násled-
nì pøevezena a 30. prosince 1940 po-
høbena v Humpolci. Hrob v�ak není
oznaèen a nevím, kde je. Dal�í pøe�iv�í
z na�í komunity �li do transportù z ji-
ných míst, nebo se jim vèas podaøilo
odejít do zahranièí.

Umíte hebrejsky?
Nauèil jsem se písmo, nejzákladnìj�í
slova, abych se orientoval v textu. Se-
známil jsem se s Achabem Haidlerem,
a ten mì nauèil èíst letopoèet, pøevody
letopoètu, nejobvyklej�í formulace na
náhrobcích. Jsem mu také vdìèný, �e
pøepsal a pøelo�il mnoho zajímavých
textù ze starých kamenù. 

Kdybyste mìl popsat nejzajímavìj�í
náhrobky, které byste jmenoval?
Zaèal bych asi tím nejstar�ím z 15. øíjna
1719, pøièem� høbitov byl zalo�ený
1. øíjna. Má tvar desek s desaterem

a patøí Jitl, dceøi Ezriala,
a jejímu mu�i Majrovi. Nej-
zajímavìj�í náhrobky patøí
èlenùm nejvýznamnìj�ích
humpoleckých rodin. To by-
li Bauerovi, rodina Stiass-
nych, Hellmanovi, Bondyovi,
Beckovi, Weinerovi, Wei-
lovi a Löwyovi, co� byly
v�echno majetné rodiny, kte-
ré obchodovaly hlavnì s vl-
nou, suknem a po �idovské
emancipaci z Humpolce èas-
to ode�ly za lep�ím, vìt�i-
nou do Nìmeckého (Havlíè-

kova) Brodu, do Jihlavy, Brna a jinam.
Nìkteré jejich náhrobky jsou dokonce
z mramoru. Hodnì se na nich vyskytuje
levitský d�bánek, máme tu i kohenské
ruce, geometrické a rostlinné motivy,
ptáèky a jednu lyru.

Leopold Bauer, který ze-
møel roku 1812, byl pøedse-
da obce a velký mecená�,
má kámen tzv. východoèes-
kého typu a nese symbol lvíè-
kù dr�ících korunu (stejný je
na synagogální oponì, kterou
s man�elkou darovali synago-
ze). Zajímavé je, �e Leopol-
dùv vnuk David byl velkoob-
chodníkem v Brnì, z církve
vystoupil a v polovinì 19. sto-
letí vykonal objevnou cestu
do Zakavkazska a Persie, aby
tam prozkoumal obchodní mo�nosti. Poz-
dìji byl pový�en do �lechtického stavu. Je
tu pohøbený zaslou�ilý rabín Enoch Wei-
ner a Abraham Ber Kauders, emeritní ra-
bín v Lu�i a anglickém Ramsgate, kde pù-
sobil u známého filantropa Mosese
Montefioreho. Do Humpolce pøijel za
dcerou, man�elkou Jakuba Posamentira,
o kterém jsem u� mluvil. Ten v obci pùso-
bil jako chazan a asi byl dobrý kantor, pro-

to�e právì on má na náhrobku krásnou
lyru. Zemøel roku 1911. 

Nejsou tu také pohøbeni pøedci Gu-
stava Mahlera?
Ano, náv�tìvníky sem lákají hlavnì dvì
jména: Mahlerovi a Löwyovi. Jsou zde
pohøbeni prarodièe Gustava Mahlera �i-
mon a Marie Mahlerovi a dal�í Mahlero-
vé. (Mimochodem Moj�í� Mahler, skla-
datelùv prastrýc, snad byl pøedkem pana
Jana Munka, bývalého pøedsedy pra�ské
obce.) Löwyovi jsou pøíbuzní Franze
Kafky ze strany jeho matky, Julie Löwy-
ové, konkrétnì jsou tu rodièe, prarodièe
a dal�í pøedci Kafkova dìdeèka Jakuba
Löwyho a v�ichni jeho sourozenci (krom
Arona, který ode�el do Telèe). 

Ménì se ví, �e tu má pøedky Gertruda
Sekaninová-Èakrtová, politièka, která
protestovala proti pobytu sovìtských
vojsk a pocházela z rodiny Stiassny. Ze
stejné rodiny ostatnì pocházeli i Schim-
merlingovi, Hanu� a jeho sestra Doris,
provdaná Grozdanovièová. S rodinou
Hellmanù je pøíbuzný Georg Karl von
Hevesy, nositel Nobelovy ceny a objevi-
tel posledního (72.) prvku Mendìlejevo-
vy periodické tabulky. Jmenuje se haf-
nium. A také tu je napø. pohøbena Ida,
neuvádìná sestra zakladatele moderní
kopané Hugo Meisla, dále pøedci foto-
grafa Jindøicha Brocka nebo bratrù Káji
a Jana Saudkových a pøekladatele Erika
Adolfa Saudka, operetního pìvce Járy

Pospí�ila a také Jiøího Bradyho a jeho
sestry Hanny a mnozí dal�í.

Byl se tu pan Brady podívat?
Bohu�el jsme to nestihli. Psal jsem mu,
ale odpovìï u� jsem nedostal. Pøitom tu
je hrob jeho praprarodièù, Vojtìcha
a Rozálie Dubských, a je to asi nejvý-
raznìj�í novodobý náhrobek na humpo-
leckém høbitovì. 
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Pohled na �idovský høbitov od východní strany.

Skupina starých náhrobkù. Foto na této dvoustranì Jiøí Daníèek.



Vídáte se s potomky lidí, kteøí tu jsou
pohøbeni?
Obèas se to podaøí. Vedu si knihu potom-
kù a pøíbuzných se záznamy a fotografie-
mi ze setkání. Mám v ní zápis a fotku tøe-
ba pana Schulze z Chebu, který také
pochází ze Stiassnych, nebo pana Danny-
ho Kedara, který �ije v Izraeli. Pùvodnì
se jeho rodina jmenovala Kraus a pochá-
zela z Humpolce. Mìl jsem mo�nost do-
pisovat si s panem Karlem Kummerma-
nem, lékaøem, který vèas ode�el pøes
Slovensko a Polsko na Západ. Kdy� se
po válce vrátil, zjistil, �e nikdo z rodiny
nepøe�il, pak ode�el do Ameriky. Byl
roèník 1911, zemøel, kdy� mu 102 let.
Setkal jsem se také s panem Ka�parem
z rodiny doktora �ibøida
Lederera, od roku 1902
pøedsedy obce.

�ibøida?
Ano, tak se poèe�tilo jmé-
no Siegfried.

Pane Staòku, znal jste Ji-
øího Fiedlera? Museli
jste si rozumìt.
Dopisovali jsme si. Poslal
mi jednak snímky zøíceniny
hradu Orlík, který kdysi fo-
tografoval, a pak fotogra-
fie høbitova. V posledním
e-mailu z ledna roku 2014,
byl to ètvrtek, jsme se bavili o kaplièce
u Pelhøimova, kterou kdysi fotil a pak ji
na satelitních mapách nemohl najít; mys-
lel si, �e u� neexistuje, �e tam je parkovi�-
tì. Kaplièka existuje, jsou u ní stavebniny,
ale je tam. V pátek jsem jel kolem, kapliè-
ku jsem vyfotil a poslal mu ji, ale on u�
neodpovìdìl� Pak jsem se dozvìdìl, co
se mu stalo, �e ho nìkdo zavra�dil.

Asi si vedete o høbitovì dokumenta-
ci�
Samozøejmì! Jak se zvedaly kameny
a já si mohl èíst nápisy na náhrobcích,
zaèal jsem dìlat evidenci a kompletní
dokumentaci. Mám tisíce fotografií, ka-
talogy se jmennými a místními rejstøíky.
V�echny hroby mám novì pøesnì geo-
deticky zamìøené, to jsme dìlali nedáv-
no. Dìlám to proto, aby se údaje zacho-
valy: kromì �uly jsou tu náhrobky
z opuky, z vápence, to je mizerný ká-
men na uchovávání. I kdy� je øada ka-
menù zrestaurovaná a sna�ím se kame-
ny èistit, jednou prostì nápisy musí
zaniknout, s tím se nic nenadìlá. Zají-

malo mì, kdo tu v�echno je, jaké jsou
mezi lidmi pøíbuzenské vztahy, jaké
byly osudy potomkù. Humpolec má
�tìstí, �e matriky jsou zachované od
roku 1784 a� do roku 1942. A pak je
velké mno�ství dal�ích pramenù. Doká-
�u podle nápisu na náhrobku v matri-
kách dohledat rodièe a prarodièe, mám
zdokumentované v�echny rodiny, které
�ily na Humpolecku a v okolí, asi 1300
stran, sepisuji místní dìjiny, pravidelnì
pí�u o zajímavých osobnostech pøímo
z Humpolce nebo tìch, kdo jsou naváza-
ní na nìjaký høbitovní kámen.
Máte svùj archiv?
Sbírám v�e, co se vztahuje k Humpolci,
po antikvariátech, pøes internet, od zná-

mých. Staré fotografie, dopisy, pohledni-
ce, propagaèní materiály, staré reklamy.
Hrdý jsem napø. na pamìtní list pro pra�-
ského Emanuela Zdekauera rodem ze
�eliva, který jsem koupil pøes internet.
Zdekauer v dobì povodnì v roce 1845
pomáhal lidem; pak získal koncesi na lo-
terii, získal tím spoustu penìz a pøedal je
pra�ským øemeslníkùm, aby jim pomohl
v dobì krize. Na listinì z roku 1850 jsou
vidìt Hradèany, Zdekauerova busta, jak
na ni zástupci pra�ských øemeslníkù
vkládají vavøínovou korunu. 

Plánujete zpøístupnit údaje na webo-
vých stránkách?
Rád bych. V zimì se mi podaøilo získat
sponzora, zaèali jsme nìco dìlat, ale je
to èasovì hodnì nároèné. V poèítaèové
firmì dìlají podle mého návrhu stránky,
kde si lidé budou moci zadat, koho hle-
dají podle jména nebo dal�ích hledisek
(tøeba funkce v obci nebo v�echny dárce
opony do synagogy), a systém by jim to
na�el a v�e provázal napø. s dobovými
fotografiemi domù, kde �ili, nebo kopi-

emi osobních vìcí, nejèastìji reklam je-
jich firem a rukopisù na pohlednicích, èi
s dopisy, které se mi podaøilo dosud zís-
kat. Chtìli jsme stránky spustit prvního
øíjna, ale to jsem nezvládl. Navíc je
chceme mít dvoujazyèné, tak�e je jedna
známá pøekládá do angliètiny, dal�í ko-
legynì pøepisuje hebrejské texty z no-
vìj�í èásti høbitova. 

Jaký osud mìla místní synagoga?
Synagoga zùstala po válce opu�tìná
a mìla být zboøená. Místní národní výbor
rozhodl, �e to je z národohospodáøského
hlediska �nutné�, proto�e za døevo a ka-
mení mìl komunální podnik získat 55 ti-
síc korun. Nakonec budovu zachránila

Èeskoslovenská církev hu-
sitská, která ji nìkdy v roce
1951 koupila a uzpùsobila
pro své potøeby.

Synagoga má pùlkruho-
vou pøístavbu � ta je nová?
Je novìj�í, vystavìná roku
1892, kdy obec po po�áru
roku 1886 upravila pù-
vodní barokní synagogu
z 18. století v novogotic-
kém slohu. V té apsidì
mìli úèastníci bohoslu�by
harmonium a zpíval tam
sbor. Bima u� nebyla
uprostøed, ale pøi východ-

ní stranì. Humpolecká obec toti� patøi-
la k reformnímu proudu a hlásila se
i k èesko-�idovskému hnutí. Pøi synago-
ze byla i �kola a byt rabína. Kdy� se
provádìly opravy (ta poslední probìhla
v letech 2012�2014), odkryly se frag-
menty pùvodní barokní výmalby: mod-
litby a rakouské orlice; v koutì stojí �e-
lezná Davidova hvìzda, která bývala
umístìna na støe�e. 

Pane Staòku, jak je høbitov pøístup-
ný?
Pøíle�itostnì poøádám pøedná�ky, pro-
vádím dle potøeby, napø. jsme ka�do-
roènì zaøazováni do Dnù �idovských
památek. Trávím zde plno volného
èasu a rád se pobavím s náv�tìvníky.
Jinak je høbitov zavøený, nemá branku,
vstupuje se pøes zamèenou márnici.
Pokud mi zájemci zavolají, vìt�inou se
na nìjakém termínu dohodneme. Jestli-
�e ètenáøi vìdí nebo tu�í, �e jejich
pøedci èi pøíbuzní pocházejí z Humpo-
lecka, budu rád, pokud mì kontaktují
(723 735 062).              ALICE MARXOVÁ
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Historická pohlednice s pøáním k Ro� ha-�ana, �idovskému Novému roku.
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Sledovat bouølivá jednání v londýnském
parlamentu, pøi nich� se jednalo o tom, ja-
kým zpùsobem opustí Británie Evrop-
skou unii, nebylo rozhodnì povzbuzující.
Zmatek a beznadìj po ne�t�astném refe-
rendu vyvrcholily koncem srpna, kdy vlá-
da èerstvého premiéra Borise Johnsona
ve snaze prosadit co nejrychlej�í brexit
naøídila nezvykle dlouhou, a jak se po-
zdìji ukázalo, protiprávní pìtitýdenní
parlamentní pauzu 

Poslanci, kteøí pøedtím odmítli dohodu,
ji� po jednáních v Bruselu pøedlo�ila
pøedchozí premiérka The-
resa May, by tak ztratili
mo�nost do výstupního
procesu zasáhnout a za-
bránit tvrdému brexitu (no
deal Brexit), nebot� termín
brexitu je zatím 31. øíjen.
Tomu, �e na poslední
chvíli dokázali reagovat
a je�tì stihli projednat zá-
kon, jen� odchod bez do-
hody nepøipou�tí, napo-
mohl významnì pøedseda
Dolní snìmovny, bývalý
poslanec za konzervativní
stranu JOHN BERCOW.
Rozhodl, aby se o mo�-
nosti jednat o takovém zá-
konu mohlo hlasovat, èím� uvolnil cestu
k tomu, aby se návrh zákona projednal
(a posléze vìt�inou hlasù pøijal). Ze stra-
ny pøíznivcù Borise Johnsona a rychlého
brexitu za to sklidil kritiku a obvinìní ze
�zaujatosti�, od èlenù opozice i tìch, kdo
konzervativní stranu na protest opustili,
chválu a ocenìní. Na èas se tento mu�,
jen� pøipomíná popudlivého trpaslíka,
stal dokonce symbolem odporu proti
Johnsonovì bohorovnosti, s ní� hlásá
�pøímou demokracii� a pøehlí�í principy
demokracie parlamentní. Chvílemi se
zdálo, jako by se odehrávala nikoli bitva
o Británii, ale souboj Bercow versus Bo-
ris, jak také znìl název jednoho z komen-
táøù.

PØÍLI� MALÝ NA TENIS
Bercow se narodil roku 1963 v Edgwaru
(na severním pøedmìstí Londýna) v ro-
dinì taxikáøe Charlese Bercowa, syna
rumunských �idovských imigrantù jmé-
nem Berkowitz, a Brendy (která konver-
tovala k judaismu). Absolvoval sice bar

micva v reformní synagoze ve Finchley,
ale není praktikujícím �idem, vnímá se
jako sekulární humanista. V mládí pro-
jevoval sportovní vlohy, byl juniorskou
jednièkou v tenise, ale byl pøíli� malý na
to, aby mohl uva�ovat o profesionální
dráze (mìøí jen 168 centimetrù). Se
skvìlým prospìchem absolvoval studia
státní správy na Univerzitì v Essexu
a je�tì za studií se anga�oval v politice.
Stal se stoupencem konzervativní stra-
ny, na poèátku osmdesátých let byl èle-
nem tzv. Pondìlního klubu (jen� mj. po-

�adoval repatriaci pøistìhovalcù), ale
brzy klub � a jeho �naprosto �ílenou
spoleènost� � opustil (jako poslanec po-
zdìji pomohl prosadit naøízení, které
poslancùm èlenství v tomto klubu zaka-
zuje). Pro konzervativce vedl kurzy øeè-
nictví a zpùsobu vedení kampanì, od
roku 1986 byl radním v londýnském ob-
vodu Lambeth; poslancem Dolní komo-
ry se stal roku 1997 jako zastupitel Buc-
kinghamu.

V parlamentu se brzy projevil jako
výrazná osobnost s vlastními názory,
které byly èasto v rozporu s oficiální li-
nií jeho domovské strany (mj. se anga-
�oval na podporu práv homosexuálù
a lesbièek). Roku 2005 získal ocenìní
pro �opozièního poslance roku� za to,
�e usiloval o reformu pravidel meziná-
rodního obchodu tak, aby lidé z chud-
�ích èástí svìta mohli profitovat z pro-
deje svých výrobkù (fairtrade). V letech
2007�2008 vedl vládní výzkum týkající
se dìtí s øeèovým a komunikaèním zne-
výhodnìním. Pro Bercowa to bylo

i osobní téma: jeho synovi Oliverovi byl
diagnostikován autismus. Výsledky ná-
sledné zprávy zdùraznily, o jak záva�ný
hendikep se jedná: vede k potí�ím ve
�kole a pozdìji k omezenému pracovní-
mu uplatnìní. Dìtem a jejich rodinám se
proto musí poskytovat stálá péèe. Na zá-
kladì Bercowovy zprávy pak tehdej�í
vláda pøislíbila dìtem s tìmito problémy
výraznou pomoc. 

VÝKLAD NAD TRADICI 
Pøedsedou Dolní komory byl zvolen roku
2009 po rezignaci pøedchozího pøedsedy,
v dobì, kdy ho u� øada konzervativcù ne-
mìla v lásce a mj. podezírala z pøíklonu
k labouristùm (právì jejich hlasy Bercowa

také do funkce dostaly).
Stal se prvním �idovským
pøedsedou parlamentu
a také prvním, kdo odmítl
nosit tradièní hábit a paru-
ku. Sna�il se o podporu
poslancù, kteøí nezastávají
ve vládnoucí ani opozièní
stranì funkce, zvaných
backbenchers (tìch, kdo
sedí v zadních lavicích).
Ve funkci setrval ètyøi vo-
lební období, bìhem nich�
si získal respekt jako zna-
lec parlamentních zvyklos-
tí a mistrný rétor. Velký
rozruch vzbudil v únoru
2017, kdy prohlásil, �e by

�velice nesouhlasil� s tím, aby americký
prezident Trump pøi oficiální náv�tìvì
Británie promluvil v parlamentu, nebot��je
nutno mít na zøeteli odpor proti rasismu
a sexismu�. Otevøenì se také pøihlásil
k tomu, �e v referendu hlasoval pro setr-
vání v EU: øekl jasné slovo, co� se v brit-
ských politických kruzích paralyzovaných
výsledkem brexitu odvá�il málokdo.

John Bercow v záøí oznámil, �e na
konci øíjna svou funkci slo�í, a tím splní
slib, jej� dal své rodinì, kdy� se úøadu
naposledy ujal. Média ale spekulují
o tom, �e k odchodu se rozhodl i kvùli
kritice, kdy� údajnì nedokázal zvlád-
nout problémy se �ikanou mezi èleny
parlamentu. Ale hlavnì: Downing Street
ho nyní pova�uje za hlavního viníka
toho, jak vláda narazila v parlamentu,
tak�e oznámila, �e o tom, �e by mohl ve
funkci pokraèovat, nelze uva�ovat. I tak
je Bercow po deseti letech (2009�2019)
výkonu funkce druhým nejdéle slou�í-
cím pøedsedou parlamentu.

(pokraèování na str. 20)

BERCOW VERSUS BORIS
Jak se proslavil pøedseda Dolní snìmovny Velké Británie

Pøíli� malý na tenis� ale v parlamentu je vidìt i sly�et hodnì. Foto archiv.
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Na poèátku záøí byl na Benátském filmo-
vém festivalu uveden koprodukèní film
producenta, scenáristy
a re�iséra Václava
Marhoula Nabarvené
ptáèe, první snímek
èeského tvùrce uvede-
ný v presti�ní soutì�i
po pìtadvaceti letech.
Nìkterá média a jejich
recenzenti, a to zdale-
ka nejen u nás, hovoøí
o filmu v superlati-
vech, jako by se jedna-
lo o mistrovské dílo
minimálnì poslední
dekády kinematogra-
fie. Kritické ohlasy se
tak krèí kdesi v kout-
ku, ale existují. Pøípad-
nì se poukazuje na to, �e nìkteøí diváci
prý neunesli brutalitu výjevù na plátnì
a z kina uprchli. Film sice oèekávanou
hlavní cenu nedostal, ale získal alespoò
ocenìní studentské poroty Film pro
UNICEF. Domnívám se, �e úspìch èeské
kinematografie je v tomto pøípadì hodnì
problematický.

AUTOR�
Nabarvené ptáèe je toti� minimálnì kon-
troverzní u� stejnojmennou literární pøed-
lohou amerického �idovského spisovatele
polského pùvodu Jerzyho Kosiñského,
který se narodil roku 1933 v Lod�i (jeho
pùvodní jméno je Józef Lewinkopf). Na
konci padesátých let emigroval do USA.
Román napsaný anglicky vy�el v roce
1965 (v pol�tinì a� po pádu komunismu).
V autorovì rodné zemi zpùsobil skandál,
proto�e komunistický re�im ho pova�oval
za protipolský. Co� bylo nále�itì zneu�ito
v antisemitské kampani v následujících le-
tech. Spisovatel toti� tvrdí, èi alespoò na-
znaèuje, �e román je autobiografický; jin-
dy zas øíká, �e to tak není, ale v zásadì
neodmítá pøedstavu ostatních, �e o �auto-
biografii� jde. Kniha líèí trýznivou cestu
osamìlého chlapce hledajícího úkryt pøed
ohro�ením. Putuje sice blí�e neurèeným
východoevropským územím okupova-
ným nacisty, ale souvislosti s Polskem
jsou nabíledni. Navíc je naznaèeno, �e jde
o chlapce �idovského èi cikánského. Na
tehdej�ím Západì se naopak mluvilo o li-
terární události a o jednom z nejzáøivìj-

�ích dìl zobrazujících bestialitu váleèných
let a �oa. Nad�enì reagoval i Elie Wiesel,

a tak i on pomohl Ko-
siñskému nastartovat
exemplární kariéru. 

Autor vydal dal�í
knihy, pøirovnávali ho
mj. ke Kafkovi, získal
ceny a pocty, vyuèoval
na presti�ních univer-
zitách, dvakrát se stal
prezidentem americké-
ho PEN klubu, úèinko-
val v hollywoodském
velkofilmu Rudí. Byla
z nìj svým zpùsobem
celebrita s patøiènými
spoleèenskými styky,
a Nabarvené ptáèe
bylo dokonce zaøazeno

mezi doporuèenou �kolní èetbu. Co� je
vzhledem k brutálnímu obsahu velmi pøe-
kvapující. 

� A SPORY O NÌJ
Kosiñského oslnivá kariéra ale soubì�nì
podléhá korozi. Postupnì vyplouvají na

povrch pochybnosti o originalitì jeho li-
terárního díla a autenticitì spisovatelova
�ivota a osobnosti. A je to podlo�ené dù-
kazy. Lze mluvit o klasickém literárním
skandálu, který ale doprovázejí i sporná
stanoviska, mýty, drby a konspiraèní teo-
rie. Nìco jde také na vrub dezinformaèní
kampani komunistického Polska. Mnohé
spory pøetrvávají dodnes. 

V roce 2010 vy�la osobitá parafráze Ko-
siñského �ivota Good night, D�erzy pol-
sko-amerického autora J. Glowackého
(èesky 2012). Zásadní roli v pøehodnocení

Kosiñského tvorby ale mají dvì biografie
z devadesátých let. Rozsáhlý �ivotopis
J. P. Sloana Jerzy Kosinski: A Biography se
zabývá snad v�emi aspekty, ale údajnì je
v nìm i øada pochybení. Polská badatelka
J. Siedlecka se ve své témìø detektivní re-
portá�i Czarny ptasior (angl. The Ugly
Black Bird, èeské vydání se chystá) vydá-
vá po stopách Kosiñského dìtství. Srovná-
vá realitu a fikci Ptáèete, nechává promlu-
vit archivy a pamìtníky, ale dotýká se
i morální odpovìdnosti autora za své dílo.
Autobiografiènost knihy, alespoò co se
týèe krutosti, je tu zcela popøena (viz dále).
Siedlecka té� zaznamenává pokus syna
mu�e, u nìj� se rodina Kosiñských ukrý-
vala, o setkání se spisovatelem. Setkají se
na konci osmdesátých let, ale Kosiñski re-
aguje chladnì, vymìní si jen pár formál-
ních vìt, o dal�í kontakt spisovatel ne-
projeví zájem. Autorùv nevlastní bratr
badatelce poskytnout rozhovor odmítl. Byl
za války natolik malý, �e si skoro nic nepa-
matuje, o Jerzym nemá co øíct � bratr mu
nikdy nenapsal a ani ho k sobì nepozval. 

PØEHLÍDKA NÁSILÍ A ZLA
Název románu Nabarvené ptáèe symboli-
zuje hlavní postavu a její martyrium a od-
kazuje ke scénì, ve které jeden z rozporu-
plných �ochráncù� malého hrdiny, ptáèník

Lech, nabarví havra-
na, aby ho vzápìtí
ostatní havrani uklo-
vali, proto�e je �jiný�.
Kosiñského text je
svého druhu pikaresk-
ní román, v nìm� hr-
dina putuje, aby byl
neustále konfrontován
s roztodivnými a �o-
kujícími podobami
násilí a zaostalosti.
Spisovatel nás také
vystavuje bizarnímu
�katalogu� výjevù
perverzí � nechybí sa-

dismus, masochismus, sodomie, týrání
zvíøat, znásilnìní, incest apod. Hlavními
pùvodci dìsu jsou pøedev�ím primitivní,
animální vesnièané, ale také partyzáni, ko-
laborant�tí Kalmykové, dìti i dospìlí. Pøe-
kvapující je, �e nìmeètí vojáci a nacisté
jsou oproti zmínìným bestiální jaksi o stu-
peò ménì. Jeden voják dokonce chlapci
zachrání �ivot. Setkání s Rudou armádou
je pak pro hocha jediným svìtlým bodem.
Mezi vojáky nachází koneènì porozumì-
ní, uèí se drsné spravedlnosti a sebeúctì �
a to i prostøednictvím stalinistické ideolo-

MEZI REALITOU A FIKCÍ
O adaptaci knihy Nabarvené ptáèe v re�ii Václava Marhoula

Jerzy Kosiñski v dobách nejvìt�í slávy.

Dìtský protagonista v podání Petra Kotlára. Zábìr z filmu.
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gie. Poetiku románu doplòují chvilky pøí-
rodní lyriky, lidové rituály a zvyky, které
se ale záhy opìt propadají do násilí. 

Nejen badatelka Siedlecka ale zjistila,
�e Kosiñski za války nikde neputoval a cí-
lem ani svìdkem vyobra-
zeného násilí se nestal. Ni-
kdy nemluvil o tom, �e se
spolu s rodinou skrýval na
polském venkovì. Lewin-
kopfovi se ukryli na jiho-
východì zemì v mìsteèku
Dabrowa Rzecyczka, kde
�ili pod fale�nou identitou
jako Kosiñ�tí (odtud auto-
rovo pøíjmení), malý Jerzy
prý dokonce ministroval ve
vesnickém kostele. Aè je-
jich �idovská identita byla
mnohým známa, vesnièané
je nejen�e neudali, ale za
cenu riskování vlastního �i-
vota jim pomáhali. Chránili je i pøedstavení
obce, místní knì�í, otec mìl kontakt s par-
tyzánským hnutím. 

LHANÍ JAKO PØEDPOKLAD
TVORBY
Navíc se zjistilo, �e autor, vzhledem
k úrovni své tehdej�í angliètiny, knihu ne-
mohl napsat sám. Ale pøedev�ím, �e �vy-
krádá� jiná polská literární díla. Naøèení
z plagiátorství ale provází i dal�í jeho prá-
ce. Pamìtníci v USA vzpomínají na Kosiñ-
ského jako na výjimeènì okouzlujícího
mu�e a vypravìèe, který na veèírcích ba-
vil spoleènost �okujícími historkami, které
èasto prezentoval jako vlastní. Nìkteøí
v�ak jejich autentiènosti nevìøili. Pozoru-
hodná byla té� jeho snad a� obsedantní zá-
liba v sexuální zvrácenosti. Kosiñski se
ostatnì pøíli� netajil svými náv�tìvami
sado-masochistických podnikù a jiných
míst spjatých s temnou stránkou erotiky. 

Autor na vznesená obvinìní reagoval
�estnáctistránkovým doslovem k vydání

z roku 1976. Mnohé argumenty jsou po-
chopitelné, jiné spí�e pøispívají k myto-

logizaci románu a jeho autora. Neobrat-
nì se té� brání �dùkazy�, které s námit-
kami nebo jeho dìtstvím mají pramálo
spoleèného. Svoji �obhajobu� zakonèu-
je ale trefnì: �Kdy� jsem svoje ptáèe

polapil, nabarvil mu peøí
a vypustil ho na svobodu,
postavil jsem se opodál
a pouze pozoroval, co na-
dìlalo �kody. Kdybych
byl tu�il, co se z nìho vy-
klube, mo�ná bych Na-
barvené ptáèe nikdy ne-
napsal.� V dal�ích letech
dokonce vytváøí jakousi
teorii �autofikce� a ne-
�t�astnì se dál zaplétá do
vlastních pastí.

Roku 1991 spáchal Ko-
siñski sebevra�du. V de-
tailním nekrologu The
Haunted Bird (New York

Magazine) je spisovatel vylíèen jako ja-
kýsi baron Prá�il, který byl díky své bouø-
livé fantazii, ale i lháøství, kouzlu, úspì-
chu, zdravotním a tvùrèím problémùm,
obsesím, traumatùm, rozporuplné povaze
i nespravedlivým obvinìním dohnán
k smrti. Èlánek v�ak znovu poukazuje
na autobiografiènost romá-
nu, v podstatì obhajuje lhaní
jako pøedpoklad tvorby,
a tak pøispívá ke Kosiñského
mytizaci. S ohledem na zná-
má fakta lze autorovu osob-
nost popsat jako tzv. hranièní.
Té� lze hovoøit o hoch-
�taplerovi s pozoruhodnými
schopnostmi.

Pomineme-li legitimní
problematiku vztahu reality,
fikce a originality, jaká hod-
nota románu zùstává? Vyu-
�ití extrémního násilí, sexuality a hnusu
v literatuøe, a ve filmu o to víc, jistì není
nic nového. Problém bude je�tì nìkde
jinde: Domnívám se, �e Kosiñského
dílo je kvalitativnì a formálnì nevyrov-
nané, balancuje na hranì pokleslé litera-
tury a spí�e samoúèelnì tì�í z morbidní
pøita�livosti deviantního násilí a sexu.
Zlo toti� pova�uji za dìsivìj�í ve své
banalitì ne� hyperbole. Pøípadný exi-
stenciálnì etický �apel� knihy pova�uji
za notnì didaktický a spekulativní. Ani
v nejmen�ím tím ale nezneva�uji zrùd-
nou realitu �oa a války a právo na její
zobrazování. Jistì lze uvést celou øadu
opravdu zdaøilých knih a filmù na stejné
téma. 

Pøi èetbì knihy a sledování filmu Na-
barvené ptáèe si èlovìk mo�ná uvìdomí
je�tì jeden neodbytný aspekt: nìkteøí
tvùrci kýèe u�ívají umírání krásné mla-
dé dívky a utrpení dítìte jako zaruèený
prostøedek slzotoku. Pøípadná fotoge-
niènost takového pøedstavitele ve filmu
pak tuto sugestibilitu umocòuje. Naský-
tá se tedy otázka, zda film a jeho pøedlo-
ha nespadají i do této kategorie.

FILM JAKO ZRCADLO 
PØEDLOHY
Marhoulova filmová adaptace pak plnì
zrcadlí problémy literární pøedlohy,
a mnohdy je zvýrazòuje. Literatura pøe-
ce jen, na rozdíl od filmu, ponechává
ètenáøi vìt�í míru pro vlastní imaginaci.
Román je monotónní a popisný, a pro
pøípadného filmaøe nebezpeènì návod-
ný. Psychologické ponory ani snahu po
transcendenci tu nenajdeme � hochovo
jednoduché uva�ování o Bohu a ïáblu
za nì nelze pova�ovat. 

Marhoul je ètenáø, ale i divák-re�isér,
øeknìme �naivní� a jeho pøedcházející
tvorba tomu odpovídá. Re�isér tedy takøka
otrocky popisuje to, co èetl, a tak není
divu, �e výsledná metrá� dosahuje skoro

tøí nekoneèných hodin. Samozøejmì �e nì-
které výjevy a motivy vypou�tí nebo tlumí
(podezírám, �e hlavnì z dùvodù realizaèní
nároènosti), napø. a� artistické násilnìní
�en na koních kozákù. V men�í míøe pøed-
lohu dramaticky pøetváøí, a to rozhodnì ne
k lep�ímu � napø. patetický závìr filmu do-
poruèuji porovnat s románem. Øetìzení
násilí a deviací nevede k divákovì emoci
èi reflexi, ale pøinejmen�ím k únavì a lho-
stejnosti. Zklamán bude i divák, který na
film pùjde kvùli jeho skandální povìsti (èi
se zálibou v deviacích). Brutální výjevy to-
ti� spí�e odhalují filmovì technický kon-
strukt, tak�e se divák mù�e nejednou za-
mý�let nad tím �jak je to udìláno�. 

(pokraèování na stranì 20)

Obálka èeské edice z roku 1995.

Zábìr z Démantù noci, mo�né inspirace.

Vojáci a vesnièané pøi bojové (a filmové) pauze.
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Výstava francouzských impresionistù
v Praze, na kterou jsme upozornili v mi-
nulém èísle a kterou je mo�né v paláci
Kinských na Staromìstském námìstí do
13. øíjna je�tì nav�tívit, je dobrou pøíle-
�itostí vìnovat se trochu obsáhleji jed-
nomu z vystavovaných zakladatelù mo-
derního malíøství Camillu Pissarrovi. 

KARIBIK
Ten se jako Jakob Abraham Camille Pis-
sarro narodil na karibském ostrovì Svaté-
ho Tomá�e v roce 1830, v dobì, kdy toto
území patøilo pod dánskou správu. Aèko-
liv oba rodièe byli �idé, odmítla místní
�idovská obec z dùvodu blízkého pøíbu-
zenství uznat jejich sòatek jako právoplatný
a trvalo sedm let, ne� se ho otci Frédéri-
covi, potomku �idù, kteøí uprchli z Portu-
galska do Francie, podaøilo legalizovat.
Kdy� bylo Camillovi dvanáct, poslali ho
rodièe, kteøí oèekávali, �e jednou pøevez-
me jejich prosperující obchodní firmu, na
studia do Francie. Tam zaèal kreslit a ma-
lovat a pokraèoval v tom pøi ka�dé pøíle-
�itosti i poté, co se po pìti letech na rodný
ostrov vrátil. Po dal�ích pìti letech práce
v rodinné firmì, kdy� ho otec odmítl na
malíøské dráze podporovat, ode�el nebo
spí� utekl z domova do venezuelského
Caracasu, kde dva roky kreslil a maloval
a protloukal se, jak se dalo. Získané svo-
body u� se pak nikdy nevzdal. Sice je�tì
krat�í èas pobýval doma, ale v roce 1855
se po dohodì s otcem vydává do Paøí�e.
Do Ameriky u� se nikdy nevrátil.

FRANCIE
V Paøí�i a� na poslední léta vlastnì trvale
nebydlel. Dojí�dìl tam ov�em velmi èas-
to ze svých od Paøí�e nepøíli� vzdálených
bytù a ateliérù v Pontoise, Louveciennes
a pozdìji z Éragny-sur-Epte, kde si v roce
1884 koupil dùm. Za pøáteli, mezi které
patøili Degas, Monet, Gauguin, Cézanne,
Seurat a mnozí dal�í, a ov�em také za ga-
leristy a obchodníky s obrazy ve snaze
nìco prodat a u�ivit stále se rozrùstající
rodinu. Se svou �enou Julií Vellay �il od
roku 1860, o�enil se s ní v roce 1871.
Mìli spolu celkem osm dìtí. 

Po mnoho let se potýkal s finanèními
problémy i s nepochopením impresionis-
tické malby ze strany kritikù a sbìratelù,
o �ir�í veøejnosti nemluvì. A pøece se
zhruba od roku 1880 jeho práce pomalu,

ale setrvale zaèaly prosazovat. A to nejen
ve Francii. Velký úspìch znamenala na-
pøíklad výstava v USA v roce 1884. 

Oproti ostatním impresionistùm, mezi
které nespornì patøí, jsou jeho plátna
mnohdy jakoby blí� zemi a èlovìku �
v barvách, kompozicích i námìtech. Zù-
stává v nich nìco z malby velkých kraji-
náøù minulých století, ne snad formálnì,
spí� nìkde v celkové opravdovosti toho,
co zpodobòují, v návaznosti, která se
pøipomene v podvìdomí.

KORESPONDENCE
Díky korespondenci, kterou vedl Pissarro
od roku 1883 a� do své smrti (1903) se
synem Lucienem, rovnì� malíøem a pøe-
dev�ím grafikem a typografem �ijícím
v Anglii, máme k dispozici fascinující do-
klad o malíøi, jeho povaze, zámìrech,
ka�dodenní práci i ka�dodenních staros-
tech. Dopisy se pochopitelnì týkají kon-
krétních zále�itostí a sdìlení, ale zdaleka
nejen jich. Pissarro glosuje a popisuje
i události, týkající se paøí�ských malíøù,
své tvùrèí i obchodní úspìchy a neúspì-
chy, rodinné zále�itosti a obèas i události
z veøejného �ivota a politiky (napø. proces
s kapitánem Dreyfusem). Zejména ale
pí�e o malíøství a malování a v doporuèe-
ních, která v tomto smìru adresuje Lucie-
novi, je jasnì a struènì formulováno to
podstatné, co si o umìní a práci malíøe
myslí a èím se pøi ní øídí. 

Rozhodovat sám o sobì, svoboda,
kterou si vydobyl a dokázal udr�et

i v èasech nejvìt�í bídy, ho také pøivedla
k jeho sympatiím k anarchismu a anar-
chistùm. Aktivním anarchistou nebyl,
ale kde mohl, pøispíval na sbírky pro ro-
diny uvìznìných, pomáhal je organizo-
vat a apeloval na pøátele, aby pomáhali
také. I o tom se v dopisech Lucienovi
doèteme. 

Za pozornost stojí také jazyk, jakým
jsou dopisy psány: jsou mnohdy vtipné,
pøesnì vyjadøují, co má jejich autor na
mysli, a jsou laskavé. V tom smyslu, �e
jejich základní polohou je pozitivní po-
hled na svìt i na lidi, jistota, �e �krása je
v místech docela v�edních, kde mnozí
nevidí nic. V�echno je krásné, dùle�ité
je jen umìt to vystihnout�.                 (jd)

Z PISSARROVÝCH DOPISÙ 
Eragny 27. února 1887

[...] Ale toho se jeden nenají... Neslý-
chaná doba je to. Èlovìk má jméno, kte-
ré ho stálo léta tì�ké námahy, døel jsem
za ètyøi � tøeba�e matka stále tvrdí opak
� abych získal tu jedinì pravou a za-
slou�enou slávu, tu, které lze dosáhnout
jen poctivým zápasem. Ale kdepak,
zrovna tak jsem mohl chytat lelky, ne-
bot�mì�t�ák takové úsilí neuzná, to se ra-
dìji otoèí zády. Dokonce i ti, kterým
jsem leccos prominul, jako napøíklad
Nenesovi, se na mne dívají jako na sta-
rého pitomce, jako na hlupáka...! Ne-
zbývá ne� � a to je to nejhor�í � poní�e-
nì prosit, aby se slitovali a koupili si
plátýnko, s kterým jsem se tolik na-
døel... Je to zoufalé.

Ale naøíkání a fòukání nemá význam.
Nezbývá mi ne� se vrátit do Paøí�e a zase
se tam plahoèit jako minulý mìsíc.

Paøí� 2. kvìtna 1887
Milý Luciene,
Figaro otiskl dva dopisy slavného Mil-
leta, které vrhají podivné svìtlo na toho
velkého umìlce a ukazují slabou strán-
ku toho nadaného mu�e. Je to smutné.
Je�tì jsem ty dopisy neèetl, ale Signac
mi o nich øíkal. Millet v nich s rozhoøèe-
ním protestuje proti Komunì (a komu-
nardùm), jim� øíká divo�i a vandalové,
a nakonec je�tì sekne drápem po dobrá-
kovi Courbetovi, který z toho podle
mého vychází tím vìt�í. � Kdy� Millet
namaloval obraz Mu�e s motykou, mìli
jej socialisté za svého, proto�e se do-
mnívali, �e umìlec, který tolik trpìl, ge-
niální venkovan, který vyjádøil snad to
nejsmutnìj�í na �ivotì starých venkov-
ských lidí, je nepochybnì stejného

MILÝ LUCIENE
Jakob Abraham Camille Pissarro a jeho korespondence 

Camille Pissarro: Autoportrét, 1888.
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názoru. Ale kdepak! Velký malíø protes-
toval èím dál ostøeji! Co tomu øíká�?
Tu�il jsem to. Vypadal pøíli� starozákon-
nì. Opìt jeden z tìch, co nic nevìdí
o vývoji moderního my�lení, slepý vo-
ják nebo generál, který je, nevìda o tom,
ba proti své vùli, obhájcem my�len-
ky...!! Není to zvlá�tní? U� dlouho mì
zará�í nevìdomost podobných vynikají-
cích lidí.

Eragny 28. kvìtna 1887
Milý Luciene,
to je klika, �e se ten kva� vydra�il za
300 frankù. Kde jen ta mrcha smùla
vìzí, �e na mne zapomnìla?

Eragny 8. kvìtna 1892
[...] Po kráse nepátrej, ta nemá pevnou ad-
resu; jednoho dne prostì pøijde. Ano, ale
jak získat nìjaké peníze, namítne�.
K tomu je tøeba mít trochu obchodního
smyslu... umìt proklouznout, nenápadnì
se vnutit, dr�et nitky v ruce, ale skrytì,
a øídit to jako koèí omnibus. � Nebo mít
nìjakou dobrou vílu, je� by bdìla nad
tvým �tìstím! � Krátce je zbyteèné ztrácet
nadìji. � Rozhodnì musí� být moudøej�í
a vidìt vìci klidnìji, bez zaujatosti.

9. záøí 1892
Milý Luciene,
bezpochyby jsi èetl dopis, který jsem
vèera psal matce. Pí�i jí, �e jsem se dal
ihned do práce; motivy jsou tu nádher-
né, ostatnì je zná�. Celkem to jde, kro-
mì vèerej�ka, kdy byl silný vítr � musel
jsem zùstat doma.

Pracuj, hledej, nezabývej se pøíli� ji-
nými vìcmi a ono to pøijde. Ale je tøeba
mít vytrvalost, vùli, svobodné pocity,
je� jsou opravdu tvoje.

Eragny 27. srpna 1893
[...] Titi nìco �mudlá; Rodolphe pod po-
hrù�kou, �e pùjde k notáøi, obèas trochu
kreslí. To nestaèí! Pøál bych si, aby se
zblízka a soustøedìnì zadívali na pøíro-
du; ale ta doba je�tì nepøi�la, radìji zo-
brazují my�lenky... Pøesto musím pøi-
znat, �e Titi udìlal nìkolik studií, na
nich� je vidìt jistý pokrok, ale kdy� mu
to nejde, hned toho nechá, a to je na vý-

sledku vidìt.

Paøí� 4. øíjna 1893
Milý Luciene,
byl jsem nav�tívit
na�eho vzácného
a milého pøítele de
Bellia. Neuvìøitelné!
De Bellio øíkal o mé
poslední výstavì, �e
jsem za�el dál ne�
Monet, �e mé umìní
je vá�nìj�í a �e jsem
pøekonal Monetovy
Topoly. Ani se mi ne-
chce tomu tak docela
vìøit, pøipadám si
slabý a nedu�ivý
vedle toho siláka!

Paøí� 21. listopadu 1895
[...] Kdy� jsem se obdivoval tomu, co
je na Cézannovi zvlá�tního a zará�ejí-
cího a co u� dlouhá léta pozoruji, pøi�el
Renoir. Ale co je moje nad�ení ve srov-
nání s Renoirovým?
I sám Degas podléhá
kouzlu toho rafino-
vaného divocha, Mo-
net také, v�ichni...
Mýlíme se snad?
Neøekl bych. Nad�e-
ni jím nejsou právì
jen ti umìlci a sbìra-
telé, kteøí nám svý-
mi omyly dokazují,
�e jim cosi chybí.
Ostatnì v�ichni pou-
kazují na nedostat-
ky, které vidíme,
které bijí do oèí, ale
kouzlo... to nevidí. �
Jak mi Renoir velmi
správnì øíkal, pøipomínají tyto obrazy
èímsi neuhlazenou a úchvatnou pom-
pejskou malbu... To není Julianova
akademie! Degas a Monet si koupili od
Cézanna bájeèné vìci, já jsem si s ním
vymìnil za nìkolik skvostných malých
Koupajících se a za Cézannùv autopor-

trét jednu �patnou skicu z Louvecien-
nes.

Paøí� 4. prosince 1895
[...] Mezi literáty vzbudila velké vzru�e-
ní smrt Alexandra Dumase mlad�ího.
Bergerat v Journal prohla�uje, �e se ne-
smírnì obdivuje �jedinému opravdu
svobodnému mu�i� na�í doby... Svo-
bodnému? Copak byl svobodný mu�,
který v roce 1870 napsal ten dìsivì re-
akèní èlánek proti Courbetovi, proti vý-
bornému malíøi a tvùrci Venkovských
sleèen, onìch dvou �en le�ících na trávì
ve stínu vrby, proti malíøi Odpoledne
v Ornansu, které je v muzeu v Lille,
a mnoha jiných prvoøadých dìl! V�dyt�
to byl odpornì reakèní mì�t�ák. Kdo
z mladých literátù nám to vysvìtlí? Ale-
xandre Arsene se zatím neozval, Geoff-
roy také ne... to znamená, �e nic nepo-
chopili!

Paøí� 22. ledna 1899
[...] Koneènì zaèíná� kreslit. Radil bych
ti, abys vytrval. Uva�, �e obratnost není
nutná. Kdy� si Renoir zlomil pravou
ruku, maloval levou, a jaké nádherné
obrazy. V�ak ti to èasem pùjde.

S Dreyfusovou aférou to nejde nijak
rychle kupøedu. Teï senát i snìmovna
o tom hlasují; nìkolikrát byli reakcioná-
øi pora�eni zdrcující vìt�inou hlasù. Jít
proti proudu v�ak rozhodnì nebude
snadné, tøeba�e antisemité a Estherha-

zyovi stoupenci u� zaèínají být k smí-
chu, a to znamená konec!

(Ukázky z dopisù jsou pøeti�tìny z kni-
hy Doma ani sou. Vydalo nakladatelství
Obelisk v roce 1970, pøelo�ila Vìra
Smetanová.)

Jabloò v Eragny, 1884.

Avenue de l´Opera za de�tì, 1898.
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MÙJ DÌD
Ani vèera, ani dnes
a jak zøejmo ani pøed rokem,
dávno,
aèkoliv mo�ná ne zas tak, 
mùj dìd zjistil,
a jak se ví k vlastní smùle,
�e tam, na druhé stranì noci,
hoøící svíce 
za tisíc let 
nakapaly mìsto
krásnìj�í nad v�echny krasavice!
A jak se od nìkoho doslechl
o zámcích, skalách a jeskyních,
mùj dìd
zapøáhl svou starou herku,
babièce
poslední dal políbení�
a za vozem
se vydal nazdaøbùh
hledat pohádku,
mùj pøedek, co dal na mámení.
Co vùbec myslel �e tam najde?
V�dyt�mohl mít �ivot jedna 
báseò!
Jen�e to kouzelné
mìsto z vosku
prý je tak krásné...

OÈI STROMU
Kdy� Abraham-Hir�, stolaø, 
ucítil, �e se blí�í jeho konec,
natáhl se jako prkno na hoblici.
Abrahame-Hir�i, stolaøi!
Vidìl jsi,
zapamatoval sis nav�dy
svùj vysoký a moudrý les.
A pamatuje� si také
køivý, shrbený strom � 
to on dal døevo
na topùrko 
nabrou�ené sekery!
A sekera vyrazila
kácet
staleté borovice,
cedry
i nì�né mlází
u samého koøene!

Podívej se Abrahame-Hir�i,
stolaøi:
ètyøi èerné svíce �
u tvé hlavy
jsou tví spálení synové!
Ale Abraham-Hir� mlèí,
le�í jako prkno
s dvìma voskovými suky,
co byly kdysi
oèima stromu.

ZELENÉ STÁØÍ
Hej, krejèíku, koukni se,
pøinesl jsem ti listí,
hromadu zeleného listí.
Vezmi mi míru
a spíchni mi zelený kabátek �
zelené mládí.
At�se ptáci diví:
starý strom o�il
obrostl zeleným listím.
At�si v mých vìtvích 
postaví hnízda.
At�ke mnì vede 
lesní cesta.
At�se v mém stínu
ti�e houpe kolébka.

PTÁÈCI 
A MILOSTIVÝ VLÁDCE
(prosba nalezená v truhle 
mého dìda)
Milostivý vládèe,
obrat�te svou nejvy��í pozornost
na slzavou prosbu

ve vìci ní�e zmínìných ptáèkù.
Milostivý vládèe,
ptáèci nosili v zobáècích hlínu,
aby si postavili hnízda.
A teï za ty ne�t�astné hrudky 
hlíny,
z kterých si ptáèci bez domova
poslepovali støechu nad hlavou,
je chtìjí vsadit do okovù
a poslat na ledovou Sibiø.
Ná� milostivý vládèe,
prosíme vás nejvy��ího,
abyste si ráèil pøedstavit,
jak vrány a havrani s tasenými 
�avlemi
�enou ptáèky vsazené do �elez
postrkem na Sibiø!
A jenom za to, �e si ptáèci
bez domova
brali hlínu z jámy
jeho jasnosti kní�ete Potockého.
Milostivý vládèe,
a teï si raète pøedstavit,
�e v�ichni ti ptáèci jsou �idé.
Èím jsme se my, ptáèci-�idé
provinili pøed jeho blahorodím
panem policejním inspektorem?
My jsme pøece nevìdìli,
�e ta ne�t�astná jáma
(aby do ní hrom pra�til!) 
patøí kní�eti Potockému.
Ná� nejmilostivìj�í vládèe!
Budeme kopat ve dne v noci.
Celý ná� �tetl spojí síly
a vykope jeho jasnosti
kní�eti Potockému
novou hlubokou jámu.
A nás, nebohé �idovské ptáèky
pro smilování bo�í u�etøete,
nejmilostivìj�í ze v�ech vládcù!

SCHOVÁVANÁ
Hráli jsem na schovávanou:
já
modrooká Aòka,
Riva,
Josja,
Zosja
a Pét�a s pr�ákem.
Schoval jsem se za strom.
A oni mì mìli hledat,
mìli mì najít.
Sly�el jsem jejich hlasy.

Ofsej Driz

OÈI STROMU

Viktor Pivovarov: Ofsej Driz. 



Byli hned vedle,
blizouèko.
Zdálo se, �e mì u� u�
najdou.
Ale probìhli kolem.
Zapomnìli na mì.
Zapomnìli mì najít.
Tak jsem prostál celé jaro.
Celé léto.
Podzim shodil listí
k mým nohám.
Zima mi nasadila 
snìhobílou èepici.
A já jsem poøád stál a èekal.
Sly�el jsem jejich hlasy:
hlas modrooké Aòky,
hlasy Rivy, Josji, Zosji,
hlas Péti s pr�ákem.
Ale minuli mì.
Zapomnìli mì najít.
U� mì unavilo stát. Lehl jsem si,
pøikryl se teplou hlínou
a usnul.
Ale jednou jsem skrz spánek
usly�el zvonivé kapky,
ptaèí cvrlikání a dìtské hlasy.
Sly�el jsem je poøád zøetelnìji
a zøetelnìji.
Tohle je hlas modrooké Aòky,
tohle hlas Péti s pr�ákem,
Rivy, Josji, Zosji.
U� jsou u mì.
Polo�ili k mým nohám kvìtiny.
Pøece jenom mì na�li.

STARÝ KÙÒ
Døíme starý kùò
v teple bøeznového slunce,
a neví u� nic.
Jenom tøas
jako lehce zèeøená voda na øece
mu bì�í po kù�i
s �edými lysinami,
jako by se nìkdo sna�il smazat
to, co bylo napsáno bièem,
ale marnì.

Básnì Ovseje (�ike) Drize (1908�1971)
napsané v jidi� pøelo�il z ruského pøekladu
poøízeného v 60. letech blízkým Drizovým
pøítelem, rovnì� básníkem Genrichem Sap-
girem Jan Machonin. Vybráno z vìt�ího
souboru Drizových básní, které pøinese �i-
dovská roèenka na rok 5780 (2019/2020).

�estého kvìtna roku 1964 se v Domì
literátù seznamuji s Ovsejem Drizem,
�idovským básníkem pí�ícím v jidi�.
Driz je opilouèký, rukou si pøikrývá
bezzubá ústa, píchá vidlièkou do své-
ho talíøe a zkrou�enì se ironicky
uchichtává: �Che che! Úplnì mi vy-
stydla míchaná vajíèka!� Ète nám své
Bílé balady:

Kdy� Abram Hir�, stolaø, 
ucítil, �e pøichází konec,
natáhnul se 
jako prkno na hoblici...

Na první pohled se zamiluju do Dri-
ze, do nìj i jeho poezie, jakmile popr-
vé zaslechnu jeho ver�e. O nìkolik
dní pozdìji jsme se náhodou potkali
venku, na Druhé Brestské ulici, kde
bydlela Ira. Byl z na�eho setkání nad-
�ený. Zaèal k nám chodit, uèil Iru �dì-
lat� básnì.

Ve dne, kdy� byl støízlivý, byl za-
mraèený, popocházel z kouta do kouta
a nìco si mumlal. Veèer nìkde schras-
til nìjaký ten rublík na vodku (v�dyc-
ky byl bez penìz, �ena mu je zabavo-
vala, aby nepil), byl stra�nì veselý,
�ertoval, recitoval rusky se silným
pøízvukem své jedineèné, smutnì ve-
selé �idovské básnì.

Vlasy jako bílá høíva. Oèi èerné
uhlíky.

[...]
A zaèínal pøitom úplnì jinak, jako

ten nejobyèejnìj�í sovìtský básník.
Psal jakési vojensko-obèanské volovi-
ny. Slou�il v jednotkách ministerstva
vnitra. Vyprávìl, �e jednou je postavi-
li do kruhu zády dovnitø, aby chránili
Stalina. Dívat se nesmìli, ale on se
stejnì ohlédl. Uprostøed kruhu pøe�la-
poval z nohy na nohu malièký Stalin.
Nemìl stání, poøád dìlal spoustu
drobných pohybù.

Driz publikoval v �idovském èaso-
pise Sovìti� gejmland, slibovali, �e
mu vydají i knihu, v�echno vypadalo
nadìjnì, a tak se rozhodl demobilizo-
vat z armády a �ít z literární práce.
V ten samý okam�ik se rozjela kam-
paò proti kosmopolitismu a v�echno
�idovské buï fyzicky zlikvidovali,
nebo rozehnali. Ovsej Driz se nìkolik

mìsícù potuloval a shánìl práci, �ida
nikde vzít nechtìli, a� definitivnì pøi-
�el na mizinu. Nakonec ho vzali jako
kameníka do sochaøských dílen Umì-
leckého fondu. A tam propadl alkoho-
lu. Ka�dý ví, �e je to profesionální ne-
moc v�ech kameníkù. Budoucí dìtský
básník svýma rukama vytesal z mra-
moru schody pro Ústøední dìtské di-
vadlo, aby po nìm mohli chodit jeho
budoucí ètenáøi.

V tìch samých dílnách pracoval
vedle Ovseje jako normovaè je�tì do-
cela mladý Genrich Sapgir. Ale sblí�i-
li se o nìco pozdìji. Nevím, jak
k tomu do�lo, ale Driz se seznámil
s kruhem neoficiálních básníkù a od té
chvíle se promìnil. Ta zmìna v nìm
nejspí�e zrála dávno a jenom èekala
na nìjaký zanedbatelný vnìj�í impulz.
Ze sovìtského básníka pí�ícího v jidi�
se Driz stal �idovským básníkem. Vel-
mi dojemným, nì�ným, smutným, se
zvlá�tním plaètivým humorem.

Pil stra�nì. Èasto s nìjakými pochyb-
nými existencemi z nádra�ních bufáèù.
Nìkdy ke mnì do ateliéru pøitáhl tak
ohavné dr�ky, �e mi hrùzou bìhal mráz
po zádech. Jeho �ena Lidija Sergejevna,
energická Ruska, která z hlouposti spad-
la do man�elství s �idem, navíc básní-
kem a k tomu pijanem, se sna�ila Ovse-
je zkrotit. Zavírala ho v bytì, brala mu
peníze, ale nic nepomáhalo. Kdy� se
vrátila z práce, otevøela dveøe do bytu
a tam, jakoby nic, sedìl opilý Ovsej.
Domluvil se pøes okno s nìjakým zná-
mým násoskou a vytáhl si fla�ku na pro-
vázku do �estého patra.

Zdraví mìl chatrné. Mrtvice, potom
infarkt. Ovsej Ovsejeviè zemøel
v roce 1971, bylo mu pouhých �edesát
jedna let. Mùj milovaný, �edovlasý,
zarostlý, popletený, vìènì pøiopilý
a nad�ený. 

Pro mì zùstal Ovsej Driz na celý �i-
vot � i pøes v�echnu nicotnost, ve kte-
ré dokázal pøe�ívat do chvíle, ne� se
bo�ské slovo dotklo jeho ucha � ztì-
lesnìním básníka.

(Z knihy Viktora Pivovarova Zamilova-
ný agent, která vy�la v pøekladu Jana
Machonina v nakladatelství Torst v roce
2018.)
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Telaviv�tí ètenáøi ji zvolili jako nej-
lep�í knihu roku 2015, dodnes se jí
po celém svìtì prodalo pøes 120 000
výtiskù. Psychologická próza, která
má za sebou ve své vlasti dvì úspì�-
né divadelní adaptace a natáèí se
podle ní film v italské produkci.
I takto lze pøedstavit dílko Tøi patra
souèasného izraelského spisovatele
E�kola Nevoa. 

Autor je vnuk tøetího izraelského
premiéra Leviho E�kola, po nìm� je
také pojmenován. Na-
rodil se roku 1971
v Jeruzalémì, vyrostl
v Haifì a Detroitu, vy-
studoval reklamu a na
Telavivské univerzitì
psychologii; pak se ví-
ceménì náhodou pøi-
hlásil do kurzù tvùrèí-
ho psaní � a tím bylo
o jeho budoucnosti
rozhodnuto. Dnes sám
vlastní a zèásti i øídí
nejvìt�í soukromou
�kolu tvùrèího psaní
v Izraeli, a navíc patøí
mezi nejoblíbenìj�í izraelské spisova-
tele mlad�í generace.

ROZUM, NEBO FREUD
Titul odkazuje na jeden tøípatrový
dùm na støedostavovském pøedmìstí
Tel Avivu, v nìm� se odehrávají tøi
velice volnì propojené pøíbìhy lidí,
kteøí jsou sice sousedé, ale drtí je ano-
nymita. Nevìdí, co se dìje za zavøe-
nými dveømi o patro ní� (èi vý�),
a èasto ani ve vlastních hlavách. Je�tì
k tomu se právì ocitli ve tøech emo-
cionálnì vypjatých situacích. Na ty
pak v duchu Freudovy teorie osob-
nostního vývoje reagují rùznì � i na
to nará�í název prózy. Zatímco v prv-
ním patøe sídlí pudy a vá�nì èili id,
v prostøedním se uhnízdilo na�e já,
které funguje jako prostøedník mezi
tím, co máme chut�udìlat, a realitou,
a koneènì v tom nejvy��ím pøebývá
nadjá neboli superego, které nás volá
k odpovìdnosti a po�aduje, abychom
brali v potaz, jak na�e èiny dopadají
na spoleènost.

V prvním patøe se seznámíme s Ar-
nonem, který je typický izraelský ma-
cho. Chce chránit své �eny (tj. man�el-
ku a dvì dcery) a je pøímo posedlý
my�lenkou, �e star�í dceru pohlavnì
zneu�ívá jeden staøièký pán. Celkovì se
chová impulzivnì a iracionálnì � ale
i on má potøebu se vypovídat a dát v�e-
mu tomu zmatku kolem nìjaký smysl.

V druhém patøe se setkáme s Chani,
mladièkou �enou v domácnosti. Ta
tráví celé dny buï sama, nebo se svý-

mi dvìma malými
dìtmi, a bojí se, �e se
ocitla na hranici �ílen-
ství. S psychickými
problémy se potýká
i její dcerka a du�evní
vyrovnanosti téhle
domácnosti � ov�em
jen na první pohled �
nepøidá, kdy� jednou
na dveøe zaklepe poli-
cií i kriminálními �iv-
ly hledaný bratr Cha-
nina man�ela.

Ve tøetím patøe na
nás èeká Dvora, soud-

kynì na penzi a vdova rovnì� po
soudci. Man�ele po dlouhou øadu let
spojovala láska a úcta ke zvolenému
povolání, tøeba�e byli ka�dý jiný: on
spoøádaný a dbalý zákonù, ze zásady
neposlouchal Wagnera ani Strausse
a jejich pøedmìstí chápal jako �ostrù-
vek zdravého rozumu�, kde�to jeho
chot� místo vnímala jako �ostrùvek
nudy a konzervatismu� neboli �Mì�-
t�ákistán�. A pøedev�ím se zásadnì li-
�ili v pøístupu ke svému jedinému
a hodnì problematickému synovi.

ZPOVÌÏ JAKO MANIPULACE
V�echny tøi pøíbìhy zjevnì spojuje for-
ma. Jsou psány jako monology, jimi� se
protagonisté obracejí k posluchaèi, kte-
rý v�ak mlèí. V pøípadì Arnona proto,
�e je to sice starý kamarád, ale dlouho
se nevidìli, má své vlastní problémy
a ani jako spisovatel si k Arnonovì ob-
sesi neumí pøedstavit �t�astné øe�ení.
V pøípadì Chany proto, �e pí�e dopis
úspì�né a zdánlivì �t�astné ochranitelské
pøítelkyni do ohijského Middletownu,

a v pøípadì Dvory proto, �e man�el, kte-
rému nahrává vzkazy na záznamník, je
pøece mrtvý, a ona sama palèivì vnímá
absurdnost svého konání. Nejsou to pøi-
tom zpovìdi v klasickém slova smyslu,
jeliko� ty podle autora pro �ida nepøipa-
dají v úvahu � spí� se v nich podobnì
jako v Pádu Alberta Camuse odhalují
temná tajemství. A navíc jejich prostøed-
nictvím hrdinové �ádají o pochopení,
schválení svých èinù, a dokonce o sou-
cit. Vypravìèi zdaleka nejsou dokonalí,
a aby to nìjak zastøeli, neváhají se svým
postavením v pøíbìzích at�u� vìdomì èi
podvìdomì manipulovat. V roli poslu-
chaèe se tak ocitá ètenáø, který se musí
rozhodnout, zdali je bude soudit, nebo
jim jejich høíchy � které v podstatì ne-
jsou nepodobné jeho vlastním � odpustí.

Byt�se to pøi zbì�ném pohledu ne-
zdá, tøi pøíbìhy (a ponechme stranou,
tvoøí-li dohromady román, nebo tøi sa-
mostatné povídky) na sebe navazují
i tématy. Tématy tak univerzálními,
jako je samota, v�udypøítomné nebez-
peèí èi dilemata moderní rodiny (jak si
udr�et dobré man�elství a jak správnì
vychovat dìti, a lze to vùbec spojit?),
která jsou v Izraeli je�tì vyostøenìj�í
ne� ve støedu Evropy, ale rezonují
v celé tzv. západní civilizaci. Nevoova
kniha tak pøedstavuje nejen mikrokos-
mos Izraele, ale i mikrokosmos lidské-
ho chování v dobách, kdy ka�dý sice
disponuje WhatsAppem, ale pøíle�i-
tostí k upøímným hovorùm z oèí do oèí
je stále ménì.

Patrnì ne náhodou mají v�echny tøi
jemnì odstínìné, leè pøirozenì konver-
zaènì pojaté pøíbìhy otevøený konec,
v nìm� se dopoví jen nìco, pøièem� jak
stoupáme po schodech vzhùru, je závìr
v�dycky o nìco jasnìj�í. Pøesnì v duchu
a� jakési epifanie, kterou nám nabízí
moudrá a rozmanitými lidskými osudy
pouèená bývalá okresní soudkynì Dvo-
ra: �Tøi patra du�e se nenacházejí v nás
samých� nacházejí se v prostoru mezi
na�imi ústy a uchem toho, komu vyprá-
víme svùj pøíbìh.� Výsti�nìj�í popøení
Freudovy teze, �e ka�dý èlovìk je ost-
rov a nepotøebuje druhé, by pohledal. 

HANA ULMANOVÁ

E�kol Nevo: Tøi patra. Pøelo�ila Len-
ka Bukovská. Vydalo nakladatelství
Garamond v Praze roku 2019. 240
stran, doporuèená cena 270 Kè.
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Riquewihr, støedovìké mìsteèko vzná-
�ející se ve vinicích pod høebenem al-
saských Vogéz, je nejpodmanivìj�í
v paprscích podzimního slunce, kdy
na dvorcích starobylých vinaøských
domù vr�í se kupy vymaèkaných vin-
ných hroznù a ve vzduchu vzná�í se
svatý duch, vzne�ený
odér ryzlinku a pinot
blanc, splývající ode-
vzdanì v jedno tìlo
s vùní opékaných klo-
básek a cibulových
koláèù.

Poprvé jsme do Ri-
quewihru zabloudili
náhodou. Na �ivot
v emigraci jsme si
zvykali ji� ètyøi roky,
mìl jsem práci, která
nám zaji�t�ovala ob-
�ivu vocaï pocaï,
o chudobì ji� dávno
nemohla být øeè, dokonce jsme se
vzmohli na obstaro�ní auto, které vìt-
�inou jezdilo, av�ak zajít do hospùdky
na byt� i skromný obìd anebo poruèit
si láhev vína � ne, na to jsme si zatím
nemohli pomyslet ani se zavøenýma
oèima. Proto�e v�ak zrovna probíhalo
vinobraní, neodolal jsem tøpytivému
lákadlu a pra�til se pøes kapsu, arci�e
vopatrnì. Se slovy �Nebudeme pøece
�kudlit!� jsem objednal spoleènou
sklenku vína pro dva dospìlé a ètyøi
dìti. Trochu jsem se sám sebe polekal,
pøipadalo mi to jako smìlý, nadmíru
svìtácký èin, �ivot nad pomìry.

Také na�i �estiletou dceru Annu tato
událost vzru�ila.

�Tatínku! Prosím tì. Já taky, jo?
Je�tì nikdy v �ivotì jsem nepila
víno!� prosila úpìnlivì.

�Dìtem víno nedìlá dobøe,� namítl
jsem opatrnì.

�Jsme ve Francii!� nevzdávala se
Anna. �Ve Francii, tatínku! Chápe� to?�

Zmocnila se sklenky a labu�nicky
pøimhouøila oèi. Vìdìla, �e je to její
�ivotní premiéra, je� se nebude nikdy
opakovat. Rozdychtìna událostí vy-
mykající se úplnì v�em jejím dosa-
vadním zku�enostem strèila nos do
sklenice. Bo�ská vùnì, pamatuji se, �e
to byl lehouèký pinot blanc, jí podrá�-

dila sliznici. Kýchla. Nebylo to v�ak
obyèejnì kýchnutí lidských rozmìrù,
frkla silnì jako kùò. Pùl sklenky vyle-
tìlo do vzduchu, ve zbytku se ponuøe
pohupovalo to, co malým dìtem nì-
kdy visí pod nosem a správnì má
skonèit v kapesníku.

Zbytek vína s nudlí
vzbuzující o�klivost
jsem vztekle vychrstl
na zem. Annì jsem
vmetl do tváøe, �e je
o�klivé dìvèátko, mo�-
ná jsem jí øekl i víc.
Anna udìlala nevinné
oèi ubohého králíèka.
Sklenici, nejspí� jen tak
z rozpakù, jsem mimo-
dìk pøilo�il k uchu.
Uvnitø to krásnì huèe-
lo, trochu to pøipomí-
nalo moøské vlnobití,
trochu vichr �ivota, ale

mo�ná to docela jednodu�e byl onen
vìèný hukot uplývajícího èasu, jemu�
je mo�no naslouchat pouze pøi osudo-
vých pøíle�itostech. Sklenièka putovala
dokola, v�ichni chtìli sly�et, jak huèí
èas. Místo k ústùm pøikládali jsme
sklenku k u�ím, myslím, �e na nás mu-
sel být zajímavý po-
hled.

Nìjaký strejc, co �el
okolo, náhodou to byl
�výcar, si to taky
chtìl vyzkou�et. Hu-
kot èasu se mu
ohromnì zalíbil, pro-
hlásil, �e nìco takové-
ho je�tì nikdy v �ivo-
tì nesly�el. Dal se
s námi do øeèi, vyptal
se na na�e osudy, pro-
hlí�el si nás tro�ièku
s uznáním a tro�ièku
s podivem, cítil jsem v jeho pohledu
i lehkou stopu nedùvìry, snad si mys-
lel, �e je to nìjaký ná� podivný èeský
národní zvyk pít víno u�ima?

Nyní nastala vhodná pøíle�itost, aby
se odehrálo to, co se jinak pøiházívá
jenom ve �patných románech a laci-
nìj�ích filmech. Moje fantazie praco-
vala na plné obrátky, opìt jednou
vzná�el jsem se na perutích nadìje.

Urèitì je to inteligentní a bohatý me-
cená�, neschopný vzdorovat potøebì
konat dobro! Tøeba nás teï pozve na
láhev vína, mo�ná i na opeèenou klo-
básku, staèila by jedna pro v�echny
dohromady. A tím to v�echno zaène,
jak u� je náhodné �tìstí nevyzpytatel-
né, není vylouèeno, �e mi nabídne za-
jímavou, dobøe placenou práci!

Strejc dopil svoje víno, popøál nám
mnoho �tìstí a zmizel v davu. Pøed
hospùdkou, nedaleko od trvale vysta-
veného muzeálního po�tovního do-
stavníku, vyhrával nìjaký postar�í
mu� na tahací harmoniku a zpíval
k tomu veselou francouzskou píseò,
je� v�ak znìla mi spí�e tesklivì. Ces-
tou domù jsem zaslechl, �e Anna na
zadním sedadle zuøivì smrká do ka-
pesníku, chvílemi se to podobalo za-
dr�ovanému pláèi.

Povídka Hukot èasu je souèástí nové
knihy Petra Chudo�ilova Cizinec na
pobøe�í, která s podtitulem 38 minia-
tur a ilustracemi Michala Chodanièe
právì vychází v nakladatelství Kniha
Zlín. Autor, �ijící od roku 1982 v exilu
ve �výcarsku, vydal, pokud správnì
poèítáme, jedenáct knih. S velkým ète-
náøským úspìchem se setkala u� jeho
prvotina Kapøi v kvetoucích trnkách,
vydaná v Èechách v roce 1969. 

S exilem a s tím, co
v�echno k nìmu patøí,
má Chudo�ilov jako
exulant a syn ruského
exulanta zajímavé osob-
ní zku�enosti, které
v uvedených miniatu-
rách laskavému ètenáøi
zprostøedkovává a pøi-
bli�uje. Sám k tomu,
mírnì mimo protokol,
uvádí: �Doufám, �e
Cizinec na pobøe�í ne-
bude pokládán za ve-
selou kní�ku, pøesto�e

je napsán zlehka a humorným jazykem.
Jak známo, lidskej �ivot není �ádná pr-
del a èlovìku nezbejvá nic lep�ího, ne�
se tomu nepøetr�itýmu prùseru smát.� 

Dodejme je�tì, �e kniha má 144
stran, stojí 229 Kè a pro ty, kdo je�tì
váhají, dodateènou informaci: autor
je øádným a platícím abonentem Ro�
chode�.

(jd)

VÌSTNÍK 10/2019 17

Petr Chudo�ilov HUKOT ÈASU

Ilustrace Jiøí Stach.
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Vedel som síce, �e Hanns Elard Ludin
(1905) pôsobil v Bratislave ako vyslanec
Ve¾konemeckej rí�e na Slovensku a za
jeho aktivity �v koneènom rie�ení �idov-
skej otázky� ¼udový súd rozhodol o tres-
te smrti. Rozsudok vykonali 9. decembra
1947 v Bratislave. Viac som sa o òom za
zaujímavých okolností dozvedel a� v pr-
vých rokoch nového milénia.

DOKUMENT O OTCOVI
V roku 2005 pri�iel do kancelárie brati-
slavskej �NO mladistvo vyzerajúci
�est�desiatnik a jeho man�elka. Mu� sa
predstavil ako Malte Ludin, ale v prvom
momente mi toto meno niè nehovorilo.
Ako povedal, plánuje nakrútit�dokument
o svojom otcovi a chcel, aby mu obec
pomohla sprostredkovat�stretnutia s pre-
�iv�ími, ktorí Ludina za�ili poèas jeho
bratislavského pôsobenia. Keï som si
uvedomil, o koho ide, netajil som ne-
dôveru. Automaticky som predpokladal,
�e synovým zámerom bude úsilie reha-
bilitovat� màtveho otca. Napriek tomu
sme sa stretli e�te nieko¾kokrát a neskôr
som mal mo�nost�v predstihu vidiet�ho-
tový film. Mal premiéru na Berlinale
v roku 2005 a obecenstvo aj kritika ho
prijali pozitívne. Po jeho pozretí som sa
v duchu Malte Ludinovi za svoje podo-
zrenia ospravedlnil. Dokázal zverejnit�
vlastné pochybnosti, objektívne zhod-
notil otcove �zásluhy�, priblí�il postoje
vdovy, ktorá a� do svojej smrti hlásala,
�e jej man�el bol síce nacista, ale pre-
dov�etkým slu�ný èlovek. Toto presved-
èenie si osvojilo aj okolie vrátane väè�i-
ny jej �tyroch dcér a dvoch synov. Boj
proti matkinej autorite nebol ¾ahký. Ako
povedal Malte Ludin, �keby �ila, tak by
som sa neodvá�il na tomto dokumente
pracovat�. A ona �ila dlho.� 

Pod vplyvom filmu (a viacerých pora-
dách s kolegami) som ho po�iadal, aby
dovolil premietnut�tento dokument v rám-
ci pripomienky Jom ha-�oa v roku 2007.
Zároveò som Ludina pozval na toto podu-
jatie. Bez zaváhania súhlasil a dodal, �e sa
narodil v roku 1942 v Bratislave a práve
na Deò holokaustu oslávi 65. narodeniny.
Zároveò netajil obavy, �e jak preòho, ako
aj pre divákov (najmä tých star�ích) nebu-
de toto stretnutie jednoduché. 

Obec rozoslala pozvánky a najmä
pre�iv�í, ktorí si pamätali, kto bol

Hanns Elard Ludin, reagovali odmieta-
vo. Negatívne pocity sa e�te viac vy-
stupòovali pri prvých záberoch. Film
zaèínal poh¾adom na les nacistických
zástav. Viali na Vysokej ulici, kde vtedy
bývali hlavne nemeckí vinohradníci.
S pribúdajúcimi minútami sa atmosféra
uvo¾òovala a po rozsvietení svetiel prí-
tomní ne�etrili potleskom. Re�isérovi
gratulovali aj pôvodní odporcovia tejto
akcie. Nasledovala dlhá a chví¾ami dra-
matická diskusia. K jej úrovni prispelo,
�e do nej (a neskor�ej neformálnej deba-
ty) sa zapojil aj Peter Gero. Bratislavský
rodák, Ludinov rovesník, od augusta
1968 obyvate¾ Hamburgu. Tu v�ak vy-
stupoval v prvom rade ako syn prokurá-
tora, ktorý poslal Hannsa Elarda Ludina
na �ibenicu�

POH¼AD TRETEJ GENERÁCIE
Po tomto úvode sa nik nemô�e divit�, �e
som si bez váhania kúpil knihu Bolestivé
mlèanie (Premedia 2019). Predstavuje
vo¾né pokraèovanie spomenutého filmo-
vého dokumentu, keï priná�a poh¾ady
a postoje tretej generácie. Napísala ju
Alexandra Senfft, diet�a najstar�ej Ludi-
novej dcéry Eriky
(narodila sa v roku
1933) a neter Malte
Ludina. Autorka pre-
håbila obraz dusnej
atmosféry, ktorý naèr-
tol u� jej strýko:
�Na�a rodina v�dy
odmietala v�etko
�zlo�: maminho otca,
môjho deda, pova�o-
vali za �dobrého naci-
stu�, mu�a, ktorý
údajne nevedel, aké dôsledky budú mat�
jeho politické postoje a èiny. Mu�a, ktorý
sa síce podpísal pod deportácie sloven-
ských �idov, ale ktorý vraj nemohol tu�it�,
�e nemieria do pracovných táborov, ale
na smrt�. Pod¾a nich bol jedným z tých
mnohých �nevinných� národných sociali-
stov. Alebo bol obet�ou svojej doby � nu�,
èo teda? Jeho man�elku, moju milovanú
babku, sme v�etci zbo�òovali: stelesòova-
la dobro, áno, bola takmer na�ou krá¾ov-
nou spravodlivých. 

Aj toto neustále dobro, zhovievavost�,
láskavost�a rozvá�nost�boli v�ak formou
odmietania. Babka vychovala svojich

�est�detí vo viere v dobrého národného
socialistu, nauèila ich vnímat� len jeho
dobré stránky � a dobrý èlovek nemô�e
páchat� zloèiny. V�etko, èo sa nehodilo
k bezchybnému obrazu, nesmelo existo-
vat�, mlèalo sa o tom, zahováralo sa to,
prikrá�¾ovalo. Páchate¾mi boli tí vul-
gárni nacisti, nie my, my sme nimi pred-
sa nemohli byt�, sme vzdelaní a kultivo-
vaní. Len mama bola obèas ,zlá� � keï
bola pod vplyvom alkoholu, vyvádzala,
nadávala, odsudzovala ich. Jej otec pre
òu vtedy prestával byt�záchranca �idov
bez po�kvrny, bol ordinárny: sviòa. Ako
jediná z celej �ir�ej rodiny sa niekedy
správala neúctivo k svojej mame, k tej
peknej starej dáme, ktorú sme zbo�òo-
vali. Nikdy som nepochopila, preèo
s babkou tak hnusne zaobchádza�
(s. 12). 

O nieko¾ko strán ïalej v�ak priná�a
vysvetlenie matkinho chovania: �Mys-
lím si, �e spú�t�aèom jej utrpenia bol jej
otec. Azda to bol �armantný, vzdelaný,
vtipný mu� s erotickým vy�arovaním,
ale spoza písacieho stola páchal zloèin
a niesol politicko-diplomatickú zodpo-
vednost�za smrt�pribli�ne sedemdesiatich
tisícok slovenských �idov. Pova�ujem to
za rovnako zlé, ako keby sa o to prièinil
vlastnými rukami, svojím spôsobom je to
pod¾a mòa e�te podlej�ie. Moja rodina

nikdy neuznala jeho vinu bez �keby�
a �ale�. Popierali ju a sèasti ju popierajú
dodnes. Dedo má nepriamo na svedomí
aj mamu, lebo podvedome prevzala jeho
vinu na seba, zvnútornila ju a nemohla
s òou �it�. Pochybila aj babka: nielen�e
man�ela podporovala a utvrdzovala ho
vo v�etkom, èo robil, ale tejto legende
obetovala aj svoju najstar�iu dcéru, le-
gende o èestnom mu�ovi bez viny, ktorý
sa v�dy správal slu�ne � Hitlerovom vy-
slancovi na Slovensku� (s. 13�14).

Tieto dva dlh�ie úryvky som uviedol
v plnom znení, preto�e v kocke sumari-
zujú to, èo priná�a ïal�ích pribli�ne 250

BOLESTIVÉ MLÈANIE
Aj páchatelia majú potomkov...

Alexandra Senfftová. Foto archiv.
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strán tejto zaujímavej a dôle�itej knihy.
Pribli�uje prejavy hodnotovo rozdelenej
rodiny (ale aj celej vtedaj�ej /západo/ne-
meckej spoloènosti, v ktorej nacisti
opät�obsadili dôle�ité pozície). Hlavnou
hrdinkou je matka autorky. Èitate¾ pri-
am hmatate¾ne cíti jej utrpenie, neistotu,
pochybnosti. H¾adané východiska napo-
kon nachádza v postupnej a nezvratnej
sebade�trukcii. Negatívne rie�enia aj
proti vlastnej vôli premieta do vzt�ahov
s man�elmi a det�mi�

PREMOSTOVANIE
Dovolím si e�te jednu citáciu z trochu
iného súdka. Ilustruje úzky vzt�ah medzi
rodinným a spoloèenským priestorom.
Senfftová pôsobila poèas prvej intifády
v Izraeli ako spolupracovníèka OSN
a uviedla svoj (nemeckou minulost�ou
nesporne ovplyvnený) názor na vtedaj�í
konflikt: �V�dy som cítila povinnost�za-
obchádzat� so svojím nemeckým pôvo-
dom citlivo. Napriek tomu som v�ak
z toho nevyvodila záver, �e sa musím
rozhodnút�pre izraelskú stranu. Skôr som
sa poèas toho, ako som sa venovala Blíz-
kemu východu, èoraz viac presviedèala
o tom, �e je správne podporovat�obe stra-
ny, lebo ¾udské práva sú univerzálne.
Èoraz viac som sa sústreïovala na pre-
most�ovanie hlbokej priepasti medzi pro-
tivníkmi a prácu s tými, ktorí to robia. To
zrejme zodpovedalo aj tomu, èo som za-
�ila v rodine a èo som musela prekonat�:
rozkol. Rovnako ako som sa dlho sna�ila
dat� dokopy svojich rodièov, tak som
chcela v prenesenom zmysle primat�
k dialógu aj Izraelèanov a Palestínèanov.
[...] To, �e som sa postavila medzi obe
strany konfliktu, bolo zrejme spôsobené
podvedomým úsilím prekonat� konflikt
v sebe� (s. 237). 

Kniha Bolestivé mlèanie priná�a mno-
ho zaujímavých podrobností a urèite
stojí za preèítanie. V prvom rade potvr-
dzuje toti� (len zdanlivo samozrejmý)
fakt, �e bremeno minulosti neprená�ajú
na svojich potomkov len �idia, ktorí
pre�ili holokaust, ale aj páchatelia tých-
to zloèinov. Ludinovská rodina nie je
v tomto smere osamotená. Kritické kni-
hy o svojich predkoch napísali aj Niklas
Frank, Katrin Himmlerová a ïal�í. Ka�-
dý z nich iným spôsobom podèiarkuje
slová Alexandry Senfft: �Minulost�ne-
popustí. V�etko sa vracia, ak sa neposta-
víme èelom k nej i k tomu, èo nás s òou
spája� (s. 14)�

PETER SALNER

Název multimediální výstavy A Crack
in Everything v newyorském �idov-
ském muzeu nebyl náhodný. Leitmoti-
vem rozsáhlé expozice, je� byla poctou
nedávno zesnulému umìlci, byl známý
ver� z Cohenovy dnes ji� dvacet sedm
let staré skladby Anthem (odvozený
z kabalistického uèení o roztøí�tìných
nádobách, je� obsahují odlesk bo�ího
svìtla): �Ve v�em je trhlina. Tudy proni-
ká svìtlo.� A tak
byste na výstavì
marnì hledali jaká-
koli memorabilia
týkající Cohenova
�ivota; náv�tìvníci
spí�e objevovali,
jak dalece tento
písnièkáø, básník
a spisovatel inspi-
roval nejen dal�í
umìlce, ale i kul-
turní diskurz na
úrovni celé spoleè-
nosti.

Výstavu pøipra-
vilo The Musée
d�art contemporain
v kanadském Mon-
trealu, Cohenovì
rodi�ti, kde mìla v roce 2017 premiéru.
Hlavní kurátoøi muzea John Zeppetelli
a Victor Shiffman pøedstavili celkem èty-
øicet filmaøù, hudebníkù a dal�ích umìlcù
z deseti zemí. Ve tøech patrech se nachá-
zely rozmanité instalace, zvukové a mul-
timediální velkoformátové projekce, z ni-
ch� ka�dá originálním zpùsobem
zpracovala umìlcovo dílo a odkaz.

V imaginativní galerii se bylo mo�no
zaposlouchat do interpretace Coheno-
vých skladeb v podání umìlcù, jako je
Moby, Feist èi Islanïan Ragnar Kjar-
tansson; ve vedlej�í galerii se náv�tìvníci
mohli stát souèástí kolektivní audioinsta-
lace (a úèastnit se vysílání a pøijímání
vibrací za hromadného zpìvu oblíbené
písnì Halleluja). Odli�ný zá�itek nabíze-
la Depression Chamber izraelského fil-
maøe Ariho Folmana, kam jednotlivec
vcházel sám a ve tmì zakou�el pocity
�ztráty, utrpení a deprese�.

Skuteènost, �e Leonard Cohen zemøel
pøesnì den pøed zvolením souèasného
amerického prezidenta, reflektovala
newyorská umìlkynì Taryn Simon: vy-

stavila titulní stranu The New York Ti-
mes informující o obou událostech sou-
èasnì. Cohenovu smrt a Trumpovo zvo-
lení vnímali mnozí ètenáøi jako konec
svého starého svìta. 

Výstava pøiblí�ila Cohena i jako vý-
tvarníka a èlovìka s vynikajícím smys-
lem pro (bøitký) humor. Pøedstavila dvì
stì dvacet autoportrétù s jeho struèným
hodnocením vlastního momentálního

psychického roz-
polo�ení.

Nejvìt�ímu zá-
jmu náv�tìvníkù
se v�ak po právu
tì�ila multiprogra-
mová videoprojek-
ce � efektivnì se-
støíhaná videa
z rùzných období
Cohenovy padesá-
tileté kariéry, pro-
mítaná simultánnì
na tøi stìny. Bez-
mála hodinovou
projekci bez konce
a zaèátku nazval
její tvùrce, hong-
kongský umìlec
�ijící v Kanadì

George Fok Passing Through (Míjení èi
Plynutí). Jednalo se o cestu èasem tam
a zpìt prostøednictvím kolá�e zpìváko-
vých vystoupení a kolektivních vzpomí-
nek (úryvky z projekce lze zhlédnout na
Vimeo èi na YouTube). Prezentace èástí
záznamù koncertù, dal�ích performancí,
videoklipù i soukromých videí z rùz-
ných období vizuálnì zkoumá i feno-
mén èasu a stárnutí; záznam Cohenovy
recitace básnì A Thousand Kisses Deep
na jednom z jeho posledních vystoupení
pak evokuje louèení, pokoru a poznání,
pøicházející s oèekáváním konce �ivota.

Výstava je dobrým pøíkladem toho,
kam se ubírá program �idovského muzea
v New Yorku. Odpovídá souèasným tren-
dùm, pøichází s inovativními multime-
diálními projekty (jako byla napø. i pøed-
chozí minimalistická abstraktní instalace
newyorské sochaøky Evy LeWitt), za
které by se nemuselo stydìt ani Muzeum
moderního umìní (MoMA). Cohenovská
výstava nyní putuje do Kodanì a v roce
2021 bude k vidìní v San Francisku. 

MONIKA HANKOVÁ, New York

TRHLINA, JÍ� PRONIKÁ SVÌTLO
Newyorské �idovské muzeum pøedstavilo Leonarda Cohena

Vstup do expozice. Foto autorka.
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MEZI REALITOU
A FIKCÍ
(dokonèení ze strany 11)
RE�IJNÍ STEREOTYPY
Po re�ijní stránce se Marhoul uchyluje k celé
øadì kli�é, schémat a stereotypù, a to snad ve
v�ech prostøedcích filmového jazyka vèetnì
vedení hercù, a nepomù�e tomu ani úèast
zahranièních hvìzd. Ty se spolu s ostatními
stávají ve své jednorozmìrné typologii a vli-
vem omezeného rozsahu svých rolí vlastnì
postavami epizodními. To v�e vede a�
k efektu blízkému nechtìné sebeparodie.
Výjevy a postavy se stávají karikaturami
sebe sama a úmyslù tvùrcù. Románový hrdi-
na je vybaven jakousi elementární reflexí �
ta je ale ve filmu odstranìna, co� vede k dal-
�ímu zdùraznìní samoúèelnosti násilí.

Problematické je té� samotné pojetí he-
rectví. Vyskytují se tu pøedev�ím dva ex-
trémy: znaènì exaltované výstupy a na-

opak bezvýraznost pøipomínající klasický
Kule�ovùv experiment s filmovou montá-
�í, kdy k zábìru prázdného výrazu herce
je pøistøihnut zábìr dítìte v rakvi nebo ta-
líøe s polévkou � divák pak chápe, �e
pøedstavitel je smutný, nebo má hlad.
Tento �trik� pocházející z doby nìmého
filmu je vyu�íván, snad nevìdomì, ze-
jména v pøípadì titulní postavy. Vzniká
tak ale podezøení, �e herci buï netu�í co
hrát (popø. to neumìjí), nebo je jim krko-
lomnost vyhrocených scén natolik vzdá-
lená, �e prostì ��lápnou na plyn�, a re�i-
sér je v tom je�tì podpoøí. 

Marhoul si pochvaluje minimální u�ití di-
alogù. Pozùstalé dialogy fungují spí�e jako
�zvukový klam�, jako vysvìtlující èi orien-
taèní, a ke smyslu filmu nepøispívají. Èerno-
bílý obraz mi spí�e pøipadá jako dal�í znám-
ka estetizujícího kli�é, které má snad
upozornit na to, �e jde o �skuteèné umìní,

a ne jen o nìjaký drast�ák�. Patrná je té� re�i-
sérova �inspirace� u nìkterých významných
èeských, ale i zahranièních filmù: re�isér pøi-
znává svùj obdiv ke snímku Elema Klimova
Jdi a dívej se s podobnou tematikou, já na-
cházím bloudivé stopy u Nìmcových Dé-
mantù noci, u Vláèila, Kachyni a raného Tar-
kovského. Nìkterá jména filmových tvùrcù,
která zmiòují zejména zahranièní recenzenti,
pova�uji ale za absurdní (Tarr, Bresson). Ve
filmu nezazní filmová hudba, zaøazení závì-
reèné písnì v hebrej�tinì snad má diváka pøi-
mìt alespoò k dojetí pøi èetbì dlouhých titul-
kù. Jinak mi smysl uniká. V�dyt�tvùrce tvrdí,
�e film nepojednává o holokaustu. Pro celý
Marhoulùv film je pøíznaèné vyu�ívání nì-
kterých typických prostøedkù spjatých s tzv.
umìleckým filmem � jde ale o vyu�ití vy-
prázdnìné a pouze estetizující.

Samotnou kapitolou je re�isérova osob-
nost. Marhoul èasto sám sebe stylizuje do
drsné maskulinní role (opìt viz jeho pøed-
cházející filmy), rád se prezentuje v unifor-

mách. Èást týkající se Rudé armády si jistì
u�il. Kdy� se objeví na plátnì, pøipomíná to
pøíjezd kavalérie z westernu. Zde také vi-
dím jedno z podvìdomých �heroických�
zøídel re�isérova zájmu o Ptáèe. Re�isér
svùj film oznaèuje v�eobjímajícími frázemi
jako �univerzální pøíbìh o lásce, dobru
a humanitì�, �pøíbìh o souboji mezi tem-
notou a svìtlem, skuteènou vírou a organi-
zovaným nábo�enstvím�! Obávám se, �e
ka�dý z nás asi vidìl nìco jiného, nebo re-
�isér podlehl vlastní výøeènosti èi oné víøe. 

Film mo�ná získá øadu cen, nebo se za-
øadí mezi filmové �kuriozity�, nebo obo-
jí. Pro mì ale zùstane otázkou, proè nì-
kteøí diváci a recenzenti hledají ve svùdné
vizualitì a vyzývavosti brutality a patolo-
gie takøka filozofickou hloubku lidské
existence, a nespokojí se s konstatová-
ním, �e je to pro nì prostì pøita�livé.

MAREK BOUDA

BERCOW VERSUS BORIS

(dokonèení ze str. 9)
Do historie Dolní komory se urèitì zapí-
�e jako osobnost, která pový�ila inova-
tivní pøístup nad tradici.

NEPØÍTEL LIDU
Pøipomeòme, �e pøedseda britského parla-
mentu je tradiènì � na rozdíl od lidí vyko-
návajících tuté� funkci v evropských par-
lamentech èi v americkém Kongresu �
osoba nestranná a pøi nástupu do funkce
odchází ze své strany (Bercow proto opus-
til konzervativce). Její pravomoci jsou
v�ak pomìrnì významné: pøedev�ím øídí
debatu, vybírá k jednání pozmìòovací ná-
vrhy a vykládá parlamentní pravidla.
V dobách, kdy vláda nedisponuje jasnou
parlamentní vìt�inou, je tato pozice je�tì
dùle�itìj�í: rozhodnutí pøedsedy parla-
mentu vná�ejí do èasto zmatené atmo-
sféry øád. Bercow si toho byl vìdom
a èasto své role vyu�íval k tomu, aby
rozhádané poslance usmìrnil a vykázal
toho èi onoho �honourable gentlemana�
do patøièných mezí. A vychutnával si to:
jednání øídil nìkdy dost agresivnì a te-
atrálnì, jeho zuøivé volání k poøádku
�Order!� se stalo povìstným. O nepøátele
tedy nemìl nouzi ji� døíve. 

Oponenti mu vyèítají, �e tím, �e umo�-
nil krizová jednání, díky kterým se po-
slanci mohli postavit proti vládní linii
a odhlasovat zákon o zákazu tvrdého bre-
xitu, ohnul parlamentní pravidla ve pro-
spìch svého politického pøesvìdèení. Ber-
cow trvá na tom, �e udìlal to, co je
posláním jeho funkce: bránil právo parla-
mentu vyjádøit se, bránil legislativní moc
proti moci výkonné, bránil parlamentní
demokracii proti vládní direktivnosti. Vlá-
da se ústy premiéra Borise Johnsona neu-
stále odvolává na to, �e jedná �ve jménu
lidu�, tedy na základì referenda. Johnson
u� samozøejmì nepøipomíná, �e se ukáza-
lo, �e advokáti brexitu uvádìli v kampani
zavádìjící a nepravdivé argumenty, �e
s výhrou pøíli� nepoèítali a pro skuteèný
brexit nemìli nic pøipraveno. V dobì, kdy
budete èíst tyto øádky, u� bude ohlednì
odchodu z Británie z EU zøejmì jasnìji,
ale není vylouèené, �e se pøedseda parla-
mentu, pro jedny �nepøítel lidu�, pro druhé
�obránce demokracie�, znovu nìjak proje-
ví. Alespoò to slíbil: v záøijové pøedná�ce
Bercow prohlásil, �e pokud by premiéra
napadlo pokusit se èerstvì schválený zá-
kon obejít, pou�ije ve�kerou �procedu-
rální kreativitu�. (am)

V Nabarveném ptáèeti si zahrál i èeský herec Pavel Køí�.



Kdy� se vyhla�ují výsledky voleb, pro-
vázejí je emoce � radost vítìzù, smutek
pora�ených, nìkdy i velké pøekvapení.
Záøijové volby v Izraeli se z této tradice
vymkly. Jednak tím, �e byly u� druhé
pøedèasné za jeden rok. Ale hlavnì tím,
�e stejnì jako v dubnu pøinesly pat. Jis-
tì, jedna strana má �o fous� více man-
dátù ne� druhá. V dubnu to byl �Bibi-
ho� Likud, teï jsou to Modrobílí
Bennyho Gance. Ale rozhodující není
formální vítìzství, nýbr� schopnost se-
stavit vìt�inovou vládu. Právì na tom
na jaøe pohoøel Netanjahu a teï se zdá,
�e takovou �anci pøímo nemá ani jeden
z obou hlavních blokù � �Bibiho� pra-
vice a Gancova støedu.

U� proto není co slavit a novináø Gil
Jaron shrnul atmosféru takto: �Poprvé
od zalo�ení státu nezaznìl v �ádné stra-
nické centrále po volbách jásot � a zcela
právem. Izrael�tí volièi, kteøí hlasovali
ve vìt�ím poètu, ne� se èekalo, nadìlili
zemi opìt nanejvý� zamotaný pat.�

KDO VYTVOØÍ VÌT�INU?
Hodnotí-li se volby, zaèíná se od vý-
sledku � èísel a poètu mandátù.
V tomto pøípadì se ale musí na koneè-
né výsledky èekat, nebot� trvá nìjaký
èas, ne� se seètou výsledky korespon-
denèních hlasù a vojákù. Nicménì
hrubá èísla jsou známa ji� od 18. záøí.

Vítìzem jsou Modrobílí (Benny
Ganc) s 33 mandáty a jen tìsnì zao-
stal Likud (Benjamin Netanjahu) s 32
køesly. Následuje blok arabských stran
(13), sefardský nábo�enský �as (9),
tìsnì za ním pùvodnì �ruská� a teï
sekularismus hájící strana Izrael je ná�
domov (Avigdor Lieberman, 8), pak
a�kenázský Jednotný judaismus Tóry
(7), pravicový blok Jamina (7) a a� na
chvostì stran, je� se dostaly do Kne-
setu, skonèila levice � Strana práce
(6) a Demokratická unie (transformo-
vaná ze známého Merecu, 5).

Tento soupis sám o sobì moc neøí-
ká. Jednak pomíjí posuny stran vzhù-
ru èi dolù, ale hlavnì otázku typu
�kdo s kým�, respektive kdo a s kým
je èi není schopen vytvoøit vládní koa-
lici. Na první pohled má pravice jas-
nou vìt�inu, ale ta se � pøi vìdomí
faktu, jak jsou rozhádaní Natanjahu

a Lieberman � rozplývá. Ve høe je nì-
kolik dilemat.

Gil Hoffman v listu The Jerusalem
Post líèí dilema prezidenta Rivlina.
Není toti� jisté, koho Rivlin jako první-
ho sestavením vlády povìøí � pøesnìji
koho bude pova�ovat za schopného
získat vìt�inu. Jistìj�í je spí� to, �e
Rivlin, aè vze�el z Likudu, má na �Bi-
biho� docela pifku. A jisté je i to, �e øe-
�ení pøinese nìjaká velká (národní, øíká
se vzne�enì) koalice. Pøi pøedstavì, �e
by se vládu sestavit nepodaøilo a Izra-

elci by �li potøetí za sebou k pøedèas-
ným volbám, se pro velkou koalici vy-
slovují de facto v�ichni od lídrù stran
po prezidenta. Ale i ta má své háèky.

Motorem my�lenky vlády národní
jednoty je Avigdor Lieberman. Ten se
po volbách ocitl v roli faktického vítì-
ze � toho, kdo o pøí�tí vládì rozhodu-
je. Kdyby øekl, �e pùjde s Likudem,
Netanjahu vytvoøí ký�enou pravico-
vou vládu. Kdyby øekl, �e pùjde
s Modrobílými, Ganc by získal poho-
dlnou vìt�inu pro vládu levého støedu
(to ov�em s blokem arabských stran,
tak�e Netanjahu by protestoval, �e ta
vláda není �sionistická�, jak rád øíká).
Lieberman sám ale vyzývá k vládì ná-
rodní jednoty za úèasti Likudu, Mod-
robílých i jeho vlastní strany (ta by se
opírala o 72 poslancù). Proè vlastnì?

BUÏME OPÌT NORMÁLNÍ
Pro Liebermana je zásadní, �e pak by
se vláda neopírala o arabské ani o ná-
bo�enské strany. �e by prosadil zmì-
nu orientace své strany od ruských
pøistìhovalcù na zápas proti �tyranii

nábo�enství�, jak jsme psali v èervno-
vém Rch. To by ne�lo v pravicové vlá-
dì Netanjahua (ta by se opírala i o ná-
bo�enské strany), ale buï v alianci
s Gancem (ale ta by se opírala i o arab-
ské strany), nebo � nejlépe � ve velké
�národní� koalici.

Pøibli�uje to zmínìný Gil Jaron, jen�
pí�e z Tel Avivu pro nìmecký list Die
Welt. Pøipomíná, �e volební heslo Lie-
bermana bylo �Make Israel normal
again� (Vrat�me Izraeli normálnost). To
prozrazuje inspiraci Donaldem Trum-
pem a heslem �Make America great
again� (Vrat�me Americe velikost).
Normálnost Lieberman spatøuje hlavnì

v sekulárním cha-
rakteru zemì a je
tøeba dodat, �e jeho
zápas proti sílící
moci nábo�enství na
volièe zabírá. Èísla
dokládají, �e za pùl
roku od dubnových
voleb si v poètu
mandátù nejvíce po-
hor�ily strany �Bibi-
ho� a Gance (dohro-
mady o 8 køesel)
a nejvíce polep�ily
strany Liebermana

(o 3 køesla) a Arabù (o 3 køesla, hlavnì
proto, �e v dubnu hlasovalo jen málo
arabských volièù). Co volby sdìlily
o rozdìlení izraelské spoleènosti? Je
tak neprùchodné, �e zabraòuje vzniku
fungující vlády? Herb Keinon v listu
The Jerusalem Post pí�e, �e ne. �e ná-
rod míøí jistým smìrem a neshodne se
jen na tom, kdo má sedìt na místì øidi-
èe � zda je Netanjahu po deseti letech
spasitelem, èi padouchem. Kdyby levi-
cové strany získaly 56 mandátù, jako
Strana práce a Merec v roce 1992 pøed
dohodou z Osla, a pravicové strany
také 56 mandátù, pak by se dalo øíci, �e
národ je rozdìlen v tom, jak øe�it pales-
tinský problém. Ale strany favorizující
ústupky pro Palestince získaly jen tìs-
nì nad 10 køesel.

Proto Keinon opakuje to, co napsal u�
v dubnu. Volby byly spí�e referendem
o Netanjahuovi � ne o smìøování jeho
politiky, ale o stylu jeho vládnutí, jeho
vy�etøování, jeho rozdìlující rétorice,
jeho politických tricích. V dubnu to
�Bibi� tìsnì ustál. Teï teprve uvidíme. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Vrat�me Izraeli normálnost. Foto archiv.



Mluvèí Ovèáèek skuteènì v pøedcházejí-
cích dnech nezahálel. Uvedl, �e si staros-
ta Prahy 6 z dvojice Hitler�Konìv u� vy-
bral, �e veøejnì hanobí osvoboditele
vyhlazovacího tábora Auschwitz (Osvì-
tim) a osvoboditele na�í vlasti. Po vzty-
èení plachty napsal: �Vyzývám v�echny
slu�né lidi: Postavme se proti tomuto zlu,
které plive po obìtech nacismu, které
urá�í obìti holocaustu!� Èe�tí �idé sle-
dují to, �e Ovèáèek vnesl jako téma do
diskuse holokaust,
se smí�enými poci-
ty. �Omlouvám se,
ale do téhle tahani-
ce nemíním vstupo-
vat,� øekl Deníku N
vrchní zemský
rabín Karol Si-
don. Zdr�enlivý
byl i pøedseda Fe-
derace �idovských
obcí Petr Papou�ek. Pøedseda liberecké
�idovské obce Michal Hron z Ovèáèkovy
rétoriky �ádnou radost nemá. �Troufám
si tvrdit, �e zatahování obìtí holokaustu
do sporu o sochu Konìva je ryze úèelo-
vé. Jinými slovy v zájmu úèelu se hodí
jakýkoliv, byt�i hloupý argument. Nejap-
nost tohoto argumentu se umocní pøipo-
menutím toho, �e tá� Rudá armáda obsa-
dila v záøí 1939 pùl Polska a ulehèila tím
Nìmecku vybudování Osvìtimi.� (de-
nikn.cz, 8. 9.) !!Nejvy��í soud (NS) po-
tvrdil rozsudek pøiznávající herci Tomá�i
Töpferovi 150 tisíc korun za èlánek
v Mladé frontì Dnes. Názorový text �Jak
vydìlávat na holokaustu� vy�el v roce
2015 a jmenoval Töpfera mezi �figurami
proslulými hlavnì èichem na dobrý
k�eft�. Ani svoboda projevu na komentá-
øových stránkách periodického tisku není
bezbøehá, stojí v rozhodnutí NS dostup-
ném na úøední desce. Komentáø se týkal
akce Bubnování pro Bubny u pøíle�itosti
výroèí prvního transportu pra�ských
�idù a èinnosti obecnì prospì�né spoleè-
nosti Památník �oa. �Za zdánlivì u�lech-
tilou pøipomínkou historických vin se
v�ak skrývá øada problémù: od chaosu
a �lendriánu po rùzné osobní motivace,�
napsal tehdy komentátor listu. (denik.cz,
9. 9.) !!Velký ohlas mìl èlánek o Oska-
rovi Troplowitzovi, který vynalezl Ni-
veu, leukoplast a lipstick. Troplowitz se
sice jmenuje po Opavici, ale narodil se

v Gliwicích. �Císaø Josef roku 1788 ulo-
�il �idùm povinnost pøijmout nìmecká
jména místo hebrejských. Úøedníci zaèali
vymý�let pøíjmení, ale moc kreativní ne-
byli. Èasté bylo pøejmenování podle byd-
li�tì. Proto byla �idovská rodina z Opavi-
ce zapsána Troplowitz. Na Albrechticku
jsem zaznamenal jisté zklamání, �e vyná-
lezce Oskar �Nivea� Troplowitz není pøímo
slavný rodák, ale jen slavný potomek rodu
z Opavice,� pí�e F. Kuba v Bruntálském

deníku (10. 9.) !!
Letos v èervenci
uplynulo 125 let od
chvíle, kdy do Hu-
stopeèí pøijela prv-
ní lokálka. V roce
1839, kdy� se sta-
vìla první fáze Se-
verní dráhy císaøe
Franti�ka, se to hu-
stopeèským pøed-

stavitelùm a hlavnì formanùm podaøilo
oddálit, tak�e Hustopeèe nebyly pøipoje-
ny na hlavní dráhu. Hustopeèe se tím
hospodáøsky omezily a pozdìji se sna�ily
to nìjakým zpùsobem øe�it. Je zajímavé,
�e této snahy se ujali v první øadì �idé na
èele s Jakobem Redlichem, který byl
i pøedsedou �idovské nábo�enské obce
a mìstským zastupitelem. �eleznièní
spojení bylo pro Redlicha dùle�ité i proto,
�e tu mìl cihelnu a dal�í obchodní aktivi-
ty, pozdìji vybudoval úzkokolejku pøímo
do cihelny. Za vedení starosty Schleymay-
era se mìstské zastupitelstvo
vyslovilo pro zøízení lokální
dráhy. Jejím prvním koncesi-
onáøem byl právì Redlich
a postavil ji �idovský staveb-
ní podnikatel Adolf A�kenaz.
�Souèástí toho velkého ob-
chvatu byla i krásná restaura-
ce, která byla postavena pøímo
na nádra�í, dneska nádra�í
�akvice, v anglickém stylu. (hustopece.
cz, 12. 9.) !!Sté výroèí úmrtí zakladate-
le esperantského klubu v Pardubicích
MUDr. Stanislava Schulhofa a 110 let es-
peranta v Pardubicích si v nedìli 22. záøí
2019 v kavárnì ROYAL Café (Pod Bøíz-
kami 800, Pardubice) pøipomenou pardu-
biètí esperantisté. Akce zaèíná v 10 hodin
a její souèástí je i náv�tìva hrobu
Dr. Schulhofa na �idovském høbitovì,
posezení u kávy a èetba Schulhofovy

poezie. Stanislav Schulhof zalo�il Klub
esperantistù v Pardubicích v roce 1909
a po dobu prvních deseti let byl jeho
pøedsedou. Kromì esperanta umìl fran-
couzsky a èínsky. Ve svých 45 letech se
sám nauèil anglicky natolik, �e pøekládal
z angliètiny do esperanta. Za první svìto-
vé války se zaèal uèit také turecky, proto-
�e mezi jeho pacienty bylo hodnì Turkù.
Narodil se 12. listopadu 1864, absolvoval
univerzitní studia v�eobecného lékaøství
a patøil do trojice významných pardubic-
kých �idovských lékaøù, kteøí se hlásili
k èeské národnosti: Dr. Vohryzek, Dr.
Thein a Dr. Schulhof. Pùsobil i jako no-
vináø, redaktor, spisovatel, divadelní dra-
maturg a básník. V letech 1911 a� 1912
vydal oceòované esperantské básnické
sbírky Per espero al despero (Nadìjí
k beznadìji), Kion la vivo alportis (Co
�ivot pøinesl) a Autunaj floroj (Podzimní
kvìty). Dr. Schulhof zemøel 18. srpna
1919 v Pardubicích a je zde pohøben na �i-
dovském høbitovì. (prvnizpravy.cz, 17. 9.)
!! Neznámý kudrnatý Jody David
Scheckter pøi�el závodit do Evropy
v roce 1971. Nejprve vzbudil pozornost
svým exotickým pùvodem, proto�e jiho-
afrického �ida tu opravdu je�tì nemìli!
První dojem ale Jody rychle nahradil ji-
nými. Byl rychlý, dravý, bezohledný
a pøedev�ím úspì�ný. V�e vyvrcholilo
ziskem mistrovského titulu v seriálu F1
9. záøí 1979. Letos se �na místo èinu�
v Monze vrátil po dlouhých ètyøiceti le-
tech v roli úspì�ného zemìdìlce a maji-
tele obrovské bio farmy Laverstoke Park.
(ctidoma.cz, 18. 9.) !! Odvolací pra�ský
mìstský soud vèera potvrdil extajemní-

kovi SPD Jaroslavu Staníkovi roèní pod-
mínìný trest kvùli výrokùm, je� pronesl
ve snìmovní restauraci na adresu homo-
sexuálù, Romù a �idù. Má také zaplatit
70 tisíc korun. Dopustil se trestných èinù
podnìcování k nenávisti vùèi skupinì
osob èi k omezování jejich práv a svobod
a popírání, zpochybòování, schvalování
a ospravedlòování genocid. Verdikt je
pravomocný. (LN, 20. 9.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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AUTUNAJ FLOROJ ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Dne 1. øíjna 1994, tedy pøed 25 lety,
se Státní �idovské muzeum promìnilo
na �IDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE � sbír-
ky a budovy muzea byly vráceny do
vlastnictví �idovské komunity (Fede-
race �idovských obcí a �idovské obce
v Praze); muzeum se pak stalo samo-
statnou institucí, v její� správní radì
jsou zastoupeny F�O, �OP a Minis-
terstvo kultury (jako zástupce státu,
jen� ponechal v muzeu to, co nabylo
po dobu státní existence). V následují-
cím ètvrtstoletí pro-
�la tato instituce,
je� patøí k nejvý-
znamnìj�ím muze-
ím svého druhu na
svìtì a dlouhodobì
je nejnav�tìvova-
nìj�ím muzeem
v ÈR, zásadními
pøemìnami. Opravi-
ly se a rekonstruo-
valy jeho budovy
(Pinkasova synago-
ga, administrativní
budova U Staré
�koly, Maiselova synagoga), restaura-
cí pro�el i Starý �idovský høbitov, za-
bezpeèily se sbírky, pøipravily se nové
stálé expozice, vzniklo Vzdìlávací
a kulturní centrum, rozvíjí se vìdecká
èinnost, náv�tìvníci oceòují øadu kul-
turních poøadù, které se ka�dý mìsíc
konají, i tematické výstavy v muzejní
Galerii Roberta Guttmanna. V posled-
ních letech probíhá obmìna expozic:
novou podobu dostaly instalace
v Klausové a Maiselovì synagoze,
v souèasné dobì prochází zásadní ob-
mìnou i expozice ve �panìlské syna-
goze. Samostatné �idovské muzeum
se za dobu své existence stalo nejen
�archou pamìti�, ale i institucí, která
doká�e �idovské dìdictví citlivì zpro-
støedkovat souèasným náv�tìvníkùm.

Dne 17. øíjna 2009, tedy pøed 10
lety, zemøel v Herzlii u Tel Avivu
doktor HANU� CVI WEIGL. Narodil se
roku 1912 v Bøeclavi v rodinì Roberta
Issachara Weigla a Grethe, roz. Glüc-
kové, a první roky �kolní docházky
absolvoval v tamní �idovské �kole.
Vystudoval èeské reálné gymnázium
a práva na Masarykovì univerzitì

v Brnì; souèasnì studoval na konzer-
vatoøi skladbu a dirigování. Po vo-
jenské slu�bì se stal advokátským
koncipientem. Od dìtství se zajímal
o sionismus: v Bøeclavi se úèastnil
èinnosti sdru�ení Techet lavan i Ha�o-
mer hacair, v Brnì pùsobil v Akade-
mische Lese- und Redehalle, roku
1938 se dostal do Landeskomité (Ná-
rodního výboru) v Zemském svazu
sionistickém. Díky tomu také získal
potøebný certifikát a v listopadu 1939
se mu podaøilo odjet do tehdej�í Pa-
lestiny (jeho rodièe a dal�í pøíbuzní
byli zavra�dìni za holokaustu). Prv-

ní léta se �ivil jako
pianista v kavár-
nách (v Palestinì
a v libanonském
Bejrútu), poté byl
obchodním zástup-
cem firmy Bat�a, od
roku 1954 zaèal
v Izraeli provozo-
vat advokacii, co�
èinil a� do pozdního
vìku. Hanu� Weigl
byl nejen schopný
právník, ale také or-
ganizátor a v letech

1987�1991 pùsobil jako prezident
Sdru�ení èeskoslovenských �idù �ijí-
cích v Izraeli (Hitachdutu), v dubnu
1990 pomáhal organizovat Svìtový
sjezd èeskoslovenských �idù v Izrae-
li, kterého se úèastnil i prezident
V. Havel. Pozdìji se editorsky vìno-
val sborníku Èeskosloven�tí �idé a je-
jich pøínos státu Izrael (vy�el hebrej-
sky roku 1998 a obsahuje 1800 hesel).
Jeho snem bylo poøídit soupis rodákù
�idovských obcí v èeských zemích,
kteøí pøe�ili �oa. Pøipravil také se-
znam rodin, pohøbených na �idov-
ském høbitovì v Bøeclavi, který byl
v podobì pamìtní desky odhalen na
stìnì høbitovní novogotické obøadní
sínì. Z bøeclavského høbitova toti� po
roce 1945 mnoho náhrobních kamenù
nenávratnì zmizelo a s nimi i jména
rodin, které èasto po mnoho generací
ve mìstì nebo v jeho okolí �ily. Èást
vzpomínek tohoto a� do vysokého
vìku energického a moudrého mu�e
byla oti�tìna v �idovské roèence
2008/2009, roku 2007 je vysílal Èes-
ký rozhlas Vltava.

(am, jd)

ZEMØEL GYÖRGY KONRÁD 

Maïarský spisovatel György Konrád patøí
spolu s Czes³awem Mi³oszem a Václavem
Havlem do trojice �východoevropských�
intelektuálù, kteøí zøejmì nejvíc ovlivnili
politický vývoj ve støední Evropì v druhé
polovinì 20. století a pøispìli k jejímu
smìøování k demokratické souèasnosti.
Jako poslední z nich ode�el z tohoto svìta
v pátek 13. záøí ve vìku 86 let György
Konrád. Zemøel v Maïarsku, v Budape�-
ti, kde mimo obèasné krat�í i del�í pobyty
v zahranièí �il.

Narodil se 2. dubna 1933 v Debrecínì
v �idovské rodinì, dìtství pro�il ve vý-
chodomaïarském Berettyóújfalu. Válku
se mu podaøilo pøe�ít u pøíbuzných
v Budape�ti � podrobnì o tom pí�e v ro-
mánu Odjezd a návrat z roku 2001 (jde
o první èást Pamìtí, které v roce 2018
vydalo pra�ské nakladatelství Acade-
mia). Po válce se mu i pøes hendikep
bur�oazního pùvodu podaøilo maturovat
a potom vystudovat na budape�t�ské uni-
verzitì maïar�tinu. Promoval v roce
1956, ve stejném roce, kdy byla sovìt-
skou armádou pod vedením mar�ála
Konìva v krvi utopena maïarská snaha
vymanit se z ruského podruèí.

V �edesátých a sedmdesátých letech
napsal knihy, které byly brzy pøelo�eny
do mnoha jazykù a rychle ho zaøadily
mezi nejvýznamnìj�í evropské spisova-
tele: Kurátor (1969), Zakladatel mìsta
(1977; èesky spoleènì 1996). Obì prózy
zobrazují maïarskou realitu zpùsobem,
který se vládnoucí garnituøe vùbec nelí-
bil, a tak ètenáøský ohlas jako vedlej�í
efekt zaøadil György Konráda mezi disi-
denty. Nemálo k tomu ov�em pøispìla
také sociologická analýza a prognóza vý-
voje reálného socialismu nazvaná Cesta
inteligence k tøídní moci, kterou roku
1974 napsal se sociologem Ivánem Sze-
lényim.

Po roce 1989 se stal respektovanou
osobností � v Maïarsku patøil k zakla-
datelùm Svazu svobodných demokratù,
a i kdy� �ádnou politickou funkci nepøi-
jal a vìnoval se nadále psaní, veøejného
�ivota své zemì se jako obèan úèastnil.
Byl zvolen pøedsedou Mezinárodního
PEN klubu (1990�1993) a prvním za-
hranièním prezidentem Berlínské aka-
demie umìní (1997�2003). A byl také
tím, kdo v�dy nacionalisty s pokojným
optimismem upozoròoval, �e je tu je�tì
�ir�í prostor � støední Evropa a potom
i Evropa vùbec.                                  (jd) 
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H. C. Weigl jako student brnìnské univerzity.



Jonathan Petropoulos
UMÌLCI ZA HITLERA
! Umìlci za Hitlera je kniha pøevá�nì
o modernistických umìlcích, kteøí se sna-
�ili najít kompromis s nacistickým re�i-
mem. Autor se soustøedí jak na umìlce, je-
jich� snahy selhaly (Walter Gropius, Paul
Hindemith, Gottfried Benn, Ernst Barlach,
Emil Nolde), tak i na ty, kteøí byli re�i-
mem akceptováni (Richard Strauss, Gus-
taf Gründgens, Leni Riefenstahlová, Arno
Breker, Albert Speer). Tyto osobnosti spo-
leènì reprezentují skrytou kulturní historii
nacistického Nìmecka. Ka�dá z nich si
musela projít bolestivými �ivotními vol-
bami a zavírat oèi pøed morálními a este-
tickými zásadami. Jejich pøíbìhy vná�ejí
nový pohled na re�im, ze kterého se Hitler
sna�il vytvoøit �diktaturu géniù�. Tato kni-
ha je pøíbìhem beznadìje a odhodlanosti,
iluzí a reality, nadìje a tragédie.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2019, z angliètiny pøelo�ila Anna Mit-
chell; 432 stran, doporuèená cena 450 Kè.

Detlef Brandes
ÈE�I POD NÌMECKÝM 
PROTEKTORÁTEM
! Profesor Detlef Brandes, známý a v�e-
obecnì uznávaný nìmecký historik spe-
cializující se mj. na èesko-nìmecké vztahy
ve 20. století, zachycuje ve své práci kom-
pletní dìjiny tzv. Protektorátu Èechy
a Morava. Na základì podrobného studia
jak èeských, tak nìmeckých pramenù podá-
vá faktograficky bohatou syntézu nìmecké
okupaèní politiky, èeské kolaborace a od-
boje, jako� i v�ech stránek veøejného �ivo-
ta v Èechách a na Moravì v letech
1939�1945. Oè zdr�enlivìj�í je ve svých
explicitních hodnoceních, o to více pro-
mlouvají uvádìná fakta. Monografický
charakter práce, jako� i �íøe a hloubka
zpracování dané tematiky nemá obdoby
v èeské ani nìmecké literatuøe. Pro svou
mimoøádnou objektivitu je cenìna nìmec-
kými i èeskými historiky a jako základní
dílo zùstává nepøekonána. Poprvé vy�la
èesky v roce 1999. Pro souèasné vydání ji
autor podstatnì pøepracoval, doplnil o cca
sto rukopisných stránek, v nich� zohlednil
vývoj poznání dané problematiky a� do
souèasnosti a v nìkterých dílèích aspek-
tech korigoval své závìry. 

Vydalo nakl. Prostor v Praze roku 2019;
3. vydání. Z nìmèiny pøelo�il Petr Dvoøá-
èek. 768 stran, dop. cena 797 Kè.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! Varhanní koncert 2. øíjna od 18.00: hra-
je Pøemysl K�ica. Program: skladby J. S.
Bacha, M. Duruflého, P. K�ici, Maxe Re-
gera.

UVEDENÍ KNIHY ALEF BET TEÏ!
! Ve ètvrtek 17. øíjna v 18 hodin se
v knihkupectví XAO, Krymská 29 (Praha
10), koná slavnostní uvedení obrázkové
knihu Alef bet teï!, je� malé i velké ètená-
øe seznámí se základními znaky hebrejské
abecedy, vèetnì znakù pro samohlásky.

Souèasnì se omlouváme za chybu v po-
pisce k ilustraci ke knize v minulém èísle: na
obrázku je pomeranè, tedy hebrejsky tapuz. 

UVEDENÍ KNIHY SVÌT MODLITEB
! Ve ètvrtek 31. øíjna v 19 hodin se v sále
ve 3. patøe �idovské radnice koná uvedení
knihy Svìt modliteb rabína Elieho Munka,
kterou vydává pra�ské nakladatelství Ga-
ramond. Jedná se o nejlep�í komentáø si-
duru, který byl napsán v jiném jazyce ne�
hebrej�tinì. Souèástí knihy a Munkových
komentáøù, které pøelo�il Leo Pavlát, jsou
i èásti siduru, je� uvádíme poprvé kni�nì
v pøekladu rabína Karola Sidona.

NAVRACENÍ IDENTITY
! K pøipomenutí 80. výroèí vzniku pro-
tektorátu, zavedení norimberských zákonù
a zahájení druhé svìtové války pøipravilo
Centrum pro dokumentaci majetkových
pøevodù kulturních statkù obìtí druhé svì-
tové války ve spolupráci s Umìleckoprù-
myslovým museem v Praze, Územní pa-
mátkovou správou NPÚ na zámku
Sychrovì a Národní galerií Praha výstavu
pøedmìtù z majetku obìtí druhé svìtové
války, které se dostaly po válce do státních
sbírek. 

Umìleckoprùmyslové museum pøipravi-
lo originální a pùsobivou instalaci, pøedsta-
vující jak pøedmìty samé, tak osudy jejich
pùvodních majitelù (viz Rch 8/2019). Vý-
stava potrvá ji� jen mìsíc, do 3. listopadu.

VÝSTAVY V SYNAGOGÁCH
! Sezona v �idovských revitalizovaných
objektech je�tì nekonèí: v øíjnu lze napøí-
klad nav�tívit výstavu fotografií Pavlíny
Schultz a Pavla �tìpánka v synagoze
v Polné; výstavu fotografií Karla Cudlína
v synagoze v Brandýse nad Labem èi
umìlecké kvilty Chedvy Meroz v miku-
lovské synagoze. Podrobnìj�í info nalez-
nete na www.desethvezd.cz.

SYNAGOGA TURNOV
! V turnovské synagoze se dne 11. øíjna
od 20 hodin koná pøedná�ky eurokomisaø-
ky Vìry Jourové.

FESTIVAL IZRAELSKÉHO FILMU 
KOLNOA
! Ve dnech 2.�6. øíjna se v Praze koná ji�
3. roèník Festivalu izraelského filmu
KOLNOA. Uvede ètrnáct filmù pøevá�nì
v èeské premiéøe, pìt blokù ukázek mladé
tvorby pøedních izraelských filmových �kol
a doprovodný program v podobì pøedná�ek
zahranièních i tuzemských hostù. 

Festival pøivítá pøedního izraelského re-
�iséra Erana Riklise, jen� je známý napøí-
klad filmy Citronovník nebo Syrská ne-
vìsta. Svùj snímek Úkryt o izraelské
agentce Mosadu, která chrání libanonskou
informátorku ve zdánlivì bezpeèném úkry-
tu v Hamburku, pøijede uvést spolu s pøed-
stavitelkou hlavní role Netou Riskin. Dru-
hý Riklisùv snímek Olivovník vypráví
pøíbìh neèekaného spojenectví mezi dva-
náctiletým palestinským uprchlíkem a iz-
raelským vojenským pilotem sestøeleným
nad Bejrútem v roce 1982.

Diváci budou moci zhlédnout dva sním-
ky zakladatele izraelského dokumentárního
filmu Davida Perlova: Po stopách ladina
a Vzpomínky na proces s Eichmannem,
který se zamý�lí nad tím, jak proces promì-
nil izraelské vnímání holokaustu. 

Tématu Adolfa Eichmanna se vìnuje
i televizní zpravodaj Jakub Szántó. V rám-
ci své pøedná�ky Reportá� jako minifilm
pøedstaví i rozhovor s Eichmannovým ka-
tem a dal�í silné minipøíbìhy, které se
ukrývají uprostøed denního zpravodajství
napøíè historií, kontinenty a spoleèenský-
mi vrstvami.

Náv�tìvníci se mohou tì�it na ji� tradièní
pøedná�ku izraelské filmové vìdkynì Ruth
Ben Hadar Hufnagel, která se tentokrát
zamìøí na fenomén izraelského seriálu.
Souèástí doprovodného programu budou
i ukázkové lekce hebrej�tiny pøipravené ja-
zykovou �kolou Ulpan.

Festival si také pøipomene nedávno ze-
snulého spisovatele Amose Oze. Na jeho
poèest bude uvedena filmová adaptace ro-
mánu Mùj Michael. Dokumentární sekce
je zamìøena na portréty významných lite-
rárních osobností Izraele (jidi� básníka
Avrahama Suckevera, sionistického vùdce
Zeeva �abotinského, básníka Chaima
Nachmana Bialika).

KOLNOA také nabídne �estici hraných
filmù: komedii re�isérky Ramy Burnstein
Svatební plán; snímek z ultraortodoxního
prostøedí tvùrce Aviho Neshera Jiný pøí-
bìh a komedii z fotbalového prostøedí De-
vadesátiminutová válka.

Celý program naleznete na adrese
www.kolnoa.cz, vstupenky na festival lze
kupovat i online na www.kinopilotu.
cz. V�echny filmy jsou uvádìny v pùvod-
ním znìní s èeskými a anglickými titulky.
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o ètvrté
! Ve ètvrtek 17. øíjna mezi nás zavítá
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., respekto-
vaný historik se zamìøením na politické,
hospodáøské a sociální dìjiny støední a vý-
chodní Evropy.
! Ve ètvrtek 31. øíjna pøijde PhDr. Petr
Koláø, bývalý velvyslanec ÈR ve �védsku,
Irsku, USA a Rusku. 
! Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza
Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 10. 10. v 19.00: Fantazie pro housle
a harfu / Silvie Hessová & Kateøina Engli-
chová. Na programu zazní skladby roman-
tických skladatelù i kompozice �idovských
autorù 20. století. Vstupenky lze zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v In-
formaèním centru �MP (Maiselova 15),
v síti Ticket Art, Prague Ticket Office a na
webových stránkách muzea. Vstupné
230 Kè / 150 Kè.
! Nedìle 13. 10. v 16.00: Festival demo-
kracie: Izrael a vzestup neliberální demo-
kracie. Základní pilíøe demokracie, mezi
nimi nezávislé soudy a nezávislá média, se
v mnohých demokratických zemích stávají
terèem demokraticky zvolených politikù.
V pøedvolebních kampaních jsou pøedstavi-
telé opozice zobrazováni jako hrozba pro
stabilitu státu. V jakém stavu je izraelská
demokracie? V èem se li�í a v èem jsou si
podobné neliberální tendence v USA
a v Evropì ve srovnání s Izraelem? O tom
a dal�ích tématech budou diskutovat bývalá
zahraniènìpolitická poradkynì �imona Pe-
rese a poslankynì Knesetu Einat Wilf, his-
torik Hebrejské univerzity a politický ko-
mentátor Gadi Taub. Moderuje Irena
Kalhousová. Program je souèástí Festiva-
lu demokracie poøádaného v rámci 23.
roèníku mezinárodní konference Forum
2000. V angliètinì se simultánním tlumoèe-
ním. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 3. 10.: Deset hvìzd: historie �idov-
ských komunit na Opavsku a Krnovsku.
Jan Dvoøák z Ústavu pro studium tota-
litních re�imù, autor multimediální expo-
zice na téma �idov�tí prùmyslníci, podni-
katelé a vynálezci, která je umístìna
v revitalizované synagoze v Krnovì, ve

své pøedná�ce pohovoøí o historii �idov-
ských komunit a památek na Opavsku
a Krnovsku. Pøedná�ka je souèástí cyklu
Deset hvìzd.
! 13. 10. v 10.00: Nedìlní dílna pro rodièe
a dìti: Lvíèek Arje slaví Sukot (svátek sta-
nù). Spoleènì s Arjem si budeme vyprávìt
o putování �idù pou�tí a jejich pøebývání
v doèasných pøíbytcích, tzv. sukách, malou
suku si vyrobíme. Opravdovou suku dìti
nav�tíví v prùbìhu prohlídky. Prohlídka: Je-
ruzalémská synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 17. 10.: Proti�idovská naøízení v provin-
ciálních statutech Arno�ta z Pardubic.
Pøedná�ka Daniela Soukupa z Ústavu pro
èeskou literaturu AV ÈR se zamìøí na ana-
lýzu církevnì-právního kodexu z roku 1349
a jeho postoje k �idovské komunitì v èes-
kých zemích. Pøedná�ka je souèástí cyklu
Kapitoly z dìjin �idù v èeských zemích od
støedovìku po emancipaci.
! 23. 10.: Neklidný Støedoevropan Viktor
Ullmann. V øíjnu uplyne 75 let od tzv. pod-
zimních likvidaèních transportù z Terezína
do Osvìtimi, do kterých byl vedle øady dal-
�ích �idovských hudebníkù a umìlcù zaøa-
zen skladatel, klavírista a hudební organizá-
tor Viktor Ullmann (1898�1944). Osud
tohoto mimoøádného tvùrce pøiblí�í hudební
historièka a publicistka Magdalena �ivná.
! 24. 10.: �idé, nebo Nìmci? Nìmecky
mluvící �idé v pováleèném Èeskosloven-
sku, Polsku a Nìmecku. Kniha �idé, nebo
Nìmci? mapuje osudy nìmecky mluvících
�idù v Èeskoslovensku, Dolním Slezsku,
Halièi a Nìmecku v dobì po druhé svìto-
vé válce. Pøedstaví ji její spoluautorka Ka-
teøina Èapková spoleènì s recenzentem
Chadem Bryantem. Veèerem provede
Barbora Èiháková z Ústavu pro èeskou
literaturu AV ÈR. Kniha bude na místì
k prodeji.
! 31. 10.: Paøí��tí literáti u Goebbelse
1941 a 1942: Robert Brasillach. Osudy
mnoha pøedních francouzských spisovatelù
v dobì druhé svìtové války pojí úèast na
neblaze proslulých literárních kongresech
ve Výmaru v letech 1941 a 1942. V první
pøedná�ce z cyklu o kolaborujících fran-
couzských literátech se esejistka a publi-
cistka Ladislava Chateau zamìøí na osud
romanopisce a novináøe Roberta Brasilla-
cha (1909�1945), který stál za okupace
v èele antisemitského týdeníku V�udybyl.
! Výstavy v prostorách OVK: Fotografie
Lenky Hoffmannové z Evropských maka-
bejských her v Berlínì 2015. Do konce øíj-
na; po�èt 12�16, pá 10�12, bìhem veèer-
ních programù a po domluvì. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 3. 10.: Architektonická procházka:
Stavby Otto Eislera v centru Brna. Ko-
mentovaná procházka s historièkou archi-
tektury Zuzanou Ragulovou seznámí po-
sluchaèe s Eislerovými dochovanými i ji�
neexistujícími èi nerealizovanými stavba-
mi. Sraz je v 17.00 na Moravském námìstí
u modelu Brna.
! 6. 10. od 10.30 hodin, Nezamyslova 27,
Brno-�idenice: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Medvídek Dubi mezi Brnem a Je-
ruzalémem. Na øíjnové dílnì zazní jednak
pøíbìhy malíøky Anny Ticho a malíøe Lud-
wiga Bluma, ale ke slovu pøijde také mapa
a pøedev�ím pera, �tìtce a barvy.
! 7. 10.: Pøedstavení knihy Encyklopedie
�idovských památek Moravy a Slezska. Ar-
chitekt a památkáø Jaroslav Klenovský se
témìø ètyøi desetiletí vìnuje terénní péèi
o nemovité památky �idovské kultury na
území Moravy a Slezska. Nedávno vydaný
encyklopedický svazek komplexnì popisu-
je �idovské nemovité památky na území
Moravy a Slezska � ty, které se dochovaly,
i ty, které ji� neexistují. Knihu bude mo�né
na místì zakoupit. 
! 23. 10.: Brnìnské gestapo. Autor knihy
Brnìnské gestapo 1939�1945 a pováleèné
soudní procesy s jeho pøíslu�níky historik
Vladimír Èerný promluví o nacistické tajné
státní policii a hlavnì o její èinnosti v Brnì.
Knihu bude mo�né na místì zakoupit.
! 24. 10.: Z dìjin antijudaismu a antise-
mitismu II: Promìny postavení �idovského
obyvatelstva na Pyrenejském poloostrovì
v 15. a 16. století ve svìtle tzv. iberijského
rasismu. Nejen o osudech køest�anù-kon-
vertitù �idovského pùvodu, kteøí se stali
podøadnou rasou vylouèenou ze spoleènos-
ti, pronásledovanou inkvizicí a� do poèátku
19. století, promluví historièka Lena Ara-
va Novotná.
! 31. 10.: Hudebnì-literární veèer k 100.
výroèí narození Gideona Kleina. Slavnost-
ní komponovaný veèer s koncertem pøední-
ho èeského klavíristy Pavla Zemena pøipo-
mene hudebníka a skladatele Gideona
Kleina (1919 Pøerov � 1945 Fürstengrube).
Poøad je souèástí projektu �Gido se vrací
domù!�, který pøipomíná �ivot a dílo tere-
zínských umìlcù. Bìhem veèera bude pøed-
stavena monografie Dopis od Gideona za
úèasti autora, anglického muzikologa Da-
vida Fligga. Ukázky pøeète herec �imon
Bilina. Více na www.gidofest.com.
! Výstava v sále OVK Brno: fotografie
brnìnské synagogy Agudas achim od Libo-
ra Teplého. Vstup volný.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Uèíme se mimo �kolní lavice: Proto-
�e se budova v Belgické ulici stále je�tì
dostavuje, vyjely v první polovinì záøí
v�echny tøídy na �kolu v pøírodì nebo
vzdìlávací akci. Studenti septimy a ok-
távy se vydali na exkurzi do Izraele.
! Srdeènì zveme: Bejachad, Laudero-
vy �koly a Tøígeneraèní komunitní cent-
rum si vás dovolují pozvat na Hagibor
open aneb Odpoledne v suce. Koná se
17. øíjna od 14.30 do 17.00 v DSP Hagi-
bor (Vinohradská 159). Èekají vás dílny
na téma Na cestì, pøipravené studenty
a rodièi poøádajících organizací, posezení
v suce a mo�nost splnit micvu tøesení lula-
vem, bohaté obèerstvení, �ivá hudba
a mnoho dal�ího.

ULPAN PRAHA
! Nový �kolní rok zaèíná v pra�ské �kole
moderní hebrej�tiny � Ulpanu Prahu. Na-
bízí kurzy pro zájemce od úplných zaèá-
teèníkù, pøes zaèáteèníky fale�né, mírnì
pokroèilé i pokroèilé studenty èi zájemce
o konverzaci, firemní èi individuální výu-
ku. Kurzy se konají jednou èi dvakrát týd-
nì v ulici Pod Terebkou 15, Praha 4 (u sta-
nice metra Vy�ehrad). Studentùm je
k dispozici knihovna, videotéka, izraelský
tisk a celá øada doplòkových studijních
materiálù. Hlavní dùraz je pøi výuce kla-
den na komunikaci, hravou formu vyuèo-
vání, na porozumìní a okam�ité praktické
pou�ívání nauèené látky. Lektoøi komuni-
kují se studenty u� od zaèáteènické úrovnì
co nejvíce v hebrej�tinì. Ve �kole uèí èe�tí
lektoøi a rodilí mluvèí.

Pra�ský Ulpan není jen jazykovou �ko-
lou. Je to také komunita lidí, které spojuje
zájem o historii i souèasný �ivot Izraele.
Pro studenty a lektory se konají nìkolikrát
do roka filmové projekce a netradiènì po-
jaté oslavy �idovských svátkù. Ulpan vy-
dává elektronický Zpravodaj. V rámci
cyklu Ulpan uvádí� se nìkolikrát do roka
konají pøedná�ky zabývající se tématy
moderní izraelské spoleènosti. 
! Více informací o kurzech ve �kolním
roce 2019/2020 i dal�ích akcích nalez-
nete na www.ulpan.cz; bli��í informace
podá Pavlína Èermáková (pavlina.cer-
makova@ulpan.cz).

BEJT SIMCHA
! Komunita Bejt simcha poøádá kurzy
hebrej�tiny a kurzy judaismu. Ivrit pro
zaèáteèníky � ka�dé úterý od 18.00;
kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18 ho-
din; pro støednì pokroèilé od 19.30.

! Úvod do judaismu ka�dé úterý od
19.45.

Lekce se konají v sídle BS, Maiselova
4, Praha 1. Bli��í informace získáte na
adrese kehila@bejtsimcha.cz.

KURZY MODERNÍ HEBREJ�TINY
V BRNÌ
! �idovská obec Brno poøádá ka�doroè-
nì kurzy moderní hebrej�tiny. Kurzy
jsou urèeny jak pro úplné zaèáteèníky,
tak pro rùzné pokroèilosti a jejich výuka
probíhá 1x týdnì v Brnì na tø. Kpt. Jaro-
�e 3 a zahrnuje celkem 30 lekcí po 90
minutách. Cena kurzu èiní pro dospìlé
3700 Kè, pro studenty a dùchodce (po
pøedlo�ení prùkazu) 3000 Kè.

Své dotazy a �ádosti o zaslání závaz-
né pøihlá�ky smìøujte na telefon 544
509 622 nebo e-mail: secretary@zob.cz.

BESAMIM
KURZ IZRAELSKÝCH TANCÙ
! Pøijïte poznat izraelské lidové tance
a s nimi moderní izraelskou hudbu. Ta-
nec mìl v �idovském �ivotì v�dy dùle-
�ité místo. Izraelské tance navazují na
tuto tradici a souèasnì v sobì odrá�ejí
i moderní izraelskou hudbu a taneèní
styly. Nemusíte chodit s taneèním part-
nerem, mù�e se pøidat i jednotlivec;
energickou atmosféru si u�ijí lidé jaké-
hokoli vìku.

Vítáme zaèáteèníky i pokroèilé.
Lekce se konají v Z� Jiøího z Podì-

brad, Praha 3 (stanice metra A), a to
ka�dý ètvrtek od 19 do 22 hodin. Vykro-
ète do nového roku taneèním krokem!

Bli��í informace: Ondøej Novák, be-
samim@volny.cz, tel.: 603 852 917,
www.besamim.cz.

TEREZÍNSKÉ KALENDÁRIUM 
ON-LINE
! Terezínské Kalendárium Miroslava
Kárného a Margity Kárné, které sleduje
den po dni události v terezínském ghet-
tu, je novì pøístupné na adrese https://
c.holocaust.cz/files/old/pdfs/zdroje/tere-
zinske_kalendarium_verze1092019.pdf.

KULTURNÍ PROGRAM 
HAGIBOR
! 16. øíjna od 14.00: Klavírní odpoledne
� hraje Ema Trávníèková. 

! 25. øíjna od 14.00: Klavírní koncert
studentù ze tøídy prof. Anety Majerové
Dorù�kové.
! Výstavy: Fotografie Vladimíra
Sonntaga; Co se do Obecních novin ne-
ve�lo � fotografie Petra Balajky; My�-
lenky svìtla � obrazy z výtvarné dílny
Denního centra Hagibor. 

DNY �IDOVSKÉ KULTURY
OLOMOUC
! Ve dnech 23. 10.�10. 11. se v Olo-
mouci koná 12. roèník festivalu Dny �i-
dovské kultury, letos s mottem Jidi� stá-
le �ije! Pod zá�titou velvyslance Izraele
J. E. Daniela Merona akci poøádá olo-
moucká �idovská obec ve spolupráci
s Centrem judaistických studií FF Uni-
verzity Palackého. 

Hlavním tématem leto�ního roèníku
je tedy jidi�. �Jidi� dnes mluví jen úzká
skupina ultraortodoxních �idù, pro kte-
ré je hebrej�tina jako posvátný jazyk pro
bì�nou komunikaci nepøípustná. Pøesto
je tento pùvodnì západogermánský ja-
zyk s øadou hebrejských, aramejských,
ale i slovanských výpùjèek stále �ivý.
Pùvodní sláva a rozmach z pøelomu 19.
a 20. století, kdy se jidi� mluvilo po celé
východní Evropì, v New Yorku a na
mnoha dal�ích místech, je ji� pryè,
av�ak bohatství východo�idovské kultu-
ry konzervované v literatuøe, divadle
a filmu zùstalo zachováno. 

V pøedná�kách se soustøedíme na
rozdílný vývoj a sociální konotace na
východì Evropy a v Americe, pøipome-
neme nìkteré podstatné výsledky jazy-
kového výzkumu a pouká�eme na pøe-
sahy v souèasné kultuøe. Ve filmové
sekci pøedstavíme ètyøi snímky, mj.
dnes ji� kultovní jidi� filmy American
Matchmaker a The Light Ahead vý-
znamného amerického re�iséra a olo-
mouckého rodáka Edgara Ulmera.

Program øíjen:
! 23. øíjna od 17 hodin (Mozarteum):
pøedná�ka jazykovìdce Orena Romana
z Univerzity Ben Guriona v Izraeli �
Struèný vhled do dìjin jidi� kultury.
(Simultánnì tlumoèeno, vstup volný.)
! 31. øíjna od 17 hodin (Mozarteum):
pøedná�ka judaisty Petra Vin�e � Jidi�
zpìv a jidi� vzdor.

Festival pokraèuje filmovými projek-
cemi, výstavou fotografií Jindøicha
Buxbauma a v nedìli 10. 11. tematickou
mìstskou hrou po stopách �idovské pøí-
tomnosti v Olomouci. Celý program na-
leznete na adrese www.muo.cz/dzko. 
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�NO BRATISLAVA
V mesiaci október oslávia narodeniny:
pani MUDr. Yvonna Farská � 89 rokov;
pán Ing. Jaroslav Franek � 73 rokov; pani
Mária Inczeová � 81 rokov; pani Elena
Krajèovièová � 71 rokov; pani Helena
Krivová � 73 rokov; pán prof. Ing. Juraj
Stern � 79 rokov; pani Alena Strapková �
76 rokov, a pani Eva �kamlová � 71 ro-
kov. Jubilantom prajeme v�etko najlep�ie.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci október oslávi narodeniny:
pani Marianna Belanová, nar. 16.10. � 74
rokov, a pani Ingrid Turèanová, nar. 16.10.
� 56 rokov. V�etkým úprimne prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Vít Barto�,
nar. 21.10. � 56 let; paní Genovéva Dostál-
ková, nar. 29.10. � 69 let; paní Kateøina
Králová, nar. 4.10. � 43 let; paní Sandra Lá-
talová, nar. 3.10. � 33 let; pan Radek Ma-
ník, nar. 14.10. � 52 let; paní Miriam Nav-
rátilová, nar. 15.10. � 49 let; pan Michael
Pelí�ek, nar. 9.10. � 39 let; paní Marie Su-
dová, nar. 9.10. � 80 let, a paní Susana Ur-
banová, nar. 6.10. � 86 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V øíjnu oslaví narozeniny pan Ladislav
Guttman, nar. 7.10. � 65 let. Pøejeme mu
v�e nejlep�í do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v októbri
slávia sviatok narodenín: pani Katarína Bar-
kániová � 66 rokov; pán Ing. Eugen Blau �
79 rokov; pán Ing. Du�an Èierny � 73 ro-
kov; pani Mgr. Marianna Èierna � 73 rokov;
pani MUDr. Hedviga Forbatová � 69 rokov;
pán Tomá� Gregor � 71 rokov; pán Ing. Vla-
do Jakubik � 73 rokov; pán JUDr. Pavol Si-
tar � 73 rokov; pán Alexander Malý � 67 ro-
kov; pani MUDr. Katarína �alamonová �
66 rokov; pán Ing. Ernest Salzer � 49 rokov;
pán Tibor �imonoviè � 62 rokov; pán To-
má� Stark � 72 rokov, a pani PhMr. Zuzana
Szantová � 93 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V øíjnu oslaví narozeniny: sleèna Ester
Adamová, nar. 5.10. � 21 let, a pan Walter
Wiener, nar. 27.10. � 91 let. V�em na�im
jubilantùm pøejeme hodnì zdraví; �tìstí
a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V øíjnu oslaví �ivotní jubileum: pan Pavel
Buxbaum, nar. 4.10. � 64 let; paní Al�bìta
Dostálová, nar. 11.10. � 83 let, a paní Hel-
ga Smékalová, nar. 28.10. � 89 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Robert
Dvoøák, nar. 15.10. � 49 let; paní Dana Je-
øábková, nar. 2.10. � 80 let; paní Olga Ko-
márková, nar. 16.10. � 56 let; paní Anastá-
zie Osièková, nar. 20.10. � 73 let; pan
Vladimír Svìtel, nar. 20.10. � 71 let; sleè-
na Katrin Tesaøová, nar. 20.10. � 15 let,
a pan Michal Samuel Tesaø, nar. 29.10. �
18 let.

Ad mea veesrim �ana!
�O PLZEÒ
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Michal
For�t � 56 let; pan Miroslav Lederer � 72
let; pan Vilém Lederer � 77 let; paní Alena
Popperová � 87 let, a pan Jan Stadler � 81
let. V�em na�im jubilantùm pøejeme hod-
nì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Otto Becker, nar. 31.10. � 82
let; paní Helena Dvoøáková, nar. 15.10. �
85 let; paní Hana Hornová, nar. 22.10. �
86 let; pan Ev�en Jokl, nar. 22.10. � 87 let;
paní Dagmar Luke�ová, nar. 6.10. � 96 let;
pan Zdenìk Makovec, nar. 23.10. � 87 let;
paní Viera Marvinová, nar. 28.10. � 97 let;
paní Hana Rù�ièková, nar. 8.10. � 83 let;
paní Judita Timplová, nar. 8.10. � 92 let;
pan René Walla, nar. 14.10. � 82 let, a pan
Rolf Wiener, nar. 1.10. � 85 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je mou smutnou povinností oznámit, �e po
krátké nemoci zemøela v Nìmecku dne 4.
srpna moje maminka, dlouholetá èlenka
pra�ské �idovské obce, paní Adéla Trousi-
lová, nar. 9. prosince 1924 v Hradi�ti na
východním Slovensku. Pohøeb se konal
18. srpna na Novém �idovském høbitovì
v Praze. Hana Weissbarth, dcera

Opustila nás na�e kamarádka, paní Iby
Trousilová. Byla stále velice mladá, dobøe na-
lo�ená; ráda jsem pøijímala její rady a vá�ila si
jejích postøehù. Jsme moc smutní. Vera Trnko-
vá s Olinkou, Petrem, Chiarou a Danielem

S hlubokým zármutkem oznamujeme, �e
dne 2. záøí zemøel ve vìku 51 let pan
Mgr. Václav Kozel. Dle svého pøání byl
pohøben v Izraeli.

Dne 10. záøí zemøela ve vìku 88 let paní
Rada Raisa Biller. Se zesnulou jsme se roz-
louèili 13. 9. v obøadní síni N�H v Praze.

Dne 16. záøí zemøela ve vìku 94 let paní
Zuzana Nadjarová. Se zesnulou jsme se roz-
louèili 19. 9. v obøadní síni N�H v Praze.

Zichronam livracha.

�NO PRE�OV
V mesiaci október sa �ivotného jubilea
do�íva èlenka �NO Pre�ov pani Lívia Pe-
terová � 80 rokov. Jubilantke prajeme
z celého srdca v�etko najlep�ie, ve¾a zdra-
via a pohody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V októbri oslávia narodeniny: pani Eva
�t�astná � 79 rokov; pán Ing. Martin Poriez
� 70 rokov, a pán Ing. Jozef Vojdan � 79
rokov. Srdeène gratulujeme a prajeme
v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V øíjnu oslaví své narozeniny paní Eva
Kotrbová, paní Dana �aferová a paní
Mgr. Yvone �aferová. Pøejeme jim stálé
zdraví a pohodu. Ad mea veesrim �ana!
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�KOLA R. S. LAUDERA V SOFII
V polovinì záøí byla v bulharské Sofii
otevøena Základní �idovská �kola R. S.
Laudera, která navazuje na èinnost sofij-
ského státního uèili�tì èásteènì podporo-
vaného tímto americkým �idovským pod-
nikatelem a filantropem. Nová �kola má
88 �ákù do dvanácti let. Poèítá se s tím, �e
jak bude �ákù pøibývat, získá �kola novou
budovu s dostateènou kapacitou, která
obsáhne v�ech dvanáct tøíd bulharského
základního a støedního �kolského systé-
mu. �idovské dìti mimo hlavní mìsto se
budou moci vzdìlávat prostøednictvím e-
learningu. Na otevøení �koly dorazil
z USA i její zakladatel R. S. Lauder, který
se zúèastnil té� oslav 110. výroèí zalo�ení
Velké sofijské synagogy. Podìkoval rodi-
èùm, �e dìti do �koly pøihlásili, a prohlá-
sil, �e doufá, �e �áci budou díky ní na své
�idovství hrdé. Bulharská �idovská ko-
munita èítá asi 6000 lidí. Lauderovy �ko-
ly fungují ji� v Praze, Var�avì, Moskvì,
Tule, Budape�ti, Athénách, Berlínì, Kolí-
nì nad Rýnem a ve Vídni. 

SJEZD LABOURISTÙ A IZRAEL
Na sklonku záøí se v Brightonu konal sjezd
britské labouristické strany (LP). Souèasnì
s ním se uskuteènilo setkání parlamentní
skupiny jménem Labouristiètí pøátelé Pa-
lestiny & Blízkého východu. Vystoupila na
nìm stínová ministrynì LP Emily Thorn-
berry a prohlásila, �e pokud dojde k pøed-
èasným volbám a labouristé v nich zvítìzí,
zasadí se o to, aby nová vláda pova�ovala
za prioritu uznání palestinského státu, dále
svolání konference o palestinských lid-
ských právech a �okam�ité zrevidování
ve�kerého prodeje zbraní do Izraele� s tím,
�e by bylo �zaji�tìno, aby tyto zbranì nena-
padly nevinné palestinské civilisty v Gaze
èi jinde�. Protiizraelské projevy zaznìly
i z úst dal�ích mluvèích. 

Delegáti na sjezdu LP jednomyslnì
pøijali rezoluci s názvem �etická zahra-
nièní politika�, je� v podstatì vyzývá
k bojkotu izraelských výrobkù a zasta-
vení dodávek zbraní do Izraele. Sál za-
plavily palestinské vlajky a ozývalo se
skandování �Free Palestine�. 

Sjezd strany potvrdil nejèernìj�í obavy
z toho, jaká by byla labouristická politi-
ka vùèi Izraeli po pøípadném vítìzství
v pøedèasných volbách. Jak to vyjádøila
Jennifer Gerberová, pøedsedkynì skupi-
ny Labouristiètí pøátelé Izraele: �Labour
Party pod vedením Jeremyho Corbyna
se stala domovem proti�idovských ra-
sistù a lidí, kteøí nenávidí Izrael.� 

RAKOUSKÉ OBÈANSTVÍ 
POTOMKÙM
Rakousko zjednodu�í proceduru udìlování
státního obèanství pøímým potomkùm obìtí
nacismu. Pøíslu�nou novelu zákona schváli-
la v záøí velkou vìt�inou hlasù dolní komo-
ra rakouského parlamentu Národní rada.
Novì budou mít nárok na rakouský pas
i nìkteøí lidé z Èeska. O rakouské obèanství
si budou moci za�ádat ve zjednodu�eném
øízení dìti, vnuci a pravnuci obìtí nacismu,
kteøí v dùsledku pronásledování do roku
1955 opustili Rakousko nebo se do nìj kvù-
li nacistùm nemohli vrátit. Dosud byla èaso-
vá hranice urèena rokem 1945. Vìt�ina lidí,
kterých se norma týká, jsou �idé. 

Pøedseda rakouské �idovské obce Os-
kar Deutsch v prohlá�ení uvedl, �e no-
vela má historickou dimenzi. �Tímto
rozhodnutím dostojí Rakouská republi-
ka své historické odpovìdnosti,� uvedl.
Roz�íøit okruh obìtí nacismu a jejich
potomkù, které mohou získat obèanství,
se chystá také Nìmecko. 

SBÍRKA PRO KNIHOVNU
Pøedstavitelé Svazu �idovských obcí v Itá-
lii zahájili sbírku na opravu knih ze staré-
ho øímského rabínského semináøe. Jedná
se o stovky svazkù z 16.�19. století, které

se po nìmecké okupaci Itálie roku 1943
dostaly jako váleèný lup do Nìmecka. Po
válce byly nalezeny a navráceny do Øíma.
Nyní se v�ak mnohé z nich nacházejí ve
velmi �patném stavu. Výtì�ek sbírky by
mìl být pou�it i na restaurování dal�ích ar-
tefaktù z knihovny �idovské obce, mj. na
opravu svitkù Tór, které byly ponièeny pøi
záplavách v roce 1966.

NETFLIX UVEDL COHENA
Americká spoleènost Netflix, která za po-
platek poskytuje filmy online a sama je
vyrábí, uvedla dlouho oèekávánou mini-
sérii Spy (�pion) v re�ii Gideona Raffa.
Pøedstavuje osud agenta Mosadu Eliho
Cohena, jen� v letech 1962�1965 pùsobil
v Sýrii. Hlavní roli si zahrál známý brit-
ský herec Sacha Baron Cohen. 

V �esti dílech zachycují tvùrci snímku
Cohenovu misi, bìhem ní� dokázal pronik-
nout mezi nejvy��í syrské spoleèenské, ob-
chodní a hlavnì politické a vojenské kruhy.
Získal tím mno�ství klíèových informací,
které Izrael dokázal vyu�ít jak okam�itì,
tak následnì v �estidenní válce. Roku 1965
byl Eli Cohen odhalen a veøejnì popraven.
Sacha B. Cohen, jen� proslul svými kome-
diálními a mystifikaèními rolemi, hraje
agenta pøesvìdèivì, a to pøedev�ím v polo-
ze, je� je mu vlastní � tedy svým zpùsobem
jako mystifikátora nejvy��ího kalibru. Zdù-
razòuje Cohenovy lidské stránky, jeho ku-
rá�, ale i nervozitu a strach. Snímek se tak
sice stává spí�e sondou do �pionského øe-
mesla ne� výpovìdí o Cohenových skut-
cích a napjaté dobové situaci, ale i tak je ur-
èitì zajímavé ho vidìt.                           (am)
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S. B. Cohen v roli Eliho Cohena. Foto archiv.


