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TRYZNA V TEREZÍNÌ
Vzpomínková akce k uctìní obìtí nacis-
tické perzekuce se letos uskuteèní v ne-
dìli 5. záøí na Národním høbitovì pøed
Malou pevností mezi desátou a dvanác-
tou hodinou. Poøadatelem je Památník
Terezín pod zá�titou ministra kultury
ÈR, spolupoøadateli Ústecký kraj, Mìs-
to Terezín, Federace �idovských obcí
v ÈR a Terezínská iniciativa. Hlavní
projev pøednese pøedseda Ústavního
soudu Pavel Rychetský.                         pt

EVROPSKÉ DNY
�IDOVSKÉ KULTURY 2021
Na první záøijovou nedìli pøipadá letos
ji� dvacátý druhý roèník Evropského dne
�idovské kultury, jeho� cílem je sblí�ení
�idovské a ne�idovské spoleènosti, ale
také ochrana �idovského kulturního dì-
dictví. V jeho rámci pøipravili poøadatelé
v ÈR pestrou nabídku programù:
Synagoga Ú�tìk: nedìle 5. 9. od 17.00
� �idovské písnì v podání Petry Ernyei-
ové s doprovodem kytary a kontrabasu.
Koncert se koná za finanèní podpory
Nadaèního fondu obìtem holocaustu. 
�idovská obec Brno: nedìle 5. 9. od
18.00, sál OVK na tø. Kpt. Jaro�e 3 �
vernisá� výstavy americko-belgické ab-
straktní malíøky s �idovskými koøeny
Valentine Svihalek. 

Nedìle 5. 9., 13.00�16.00, synagoga
Agudas Achim Brno � komentované
prohlídky. Pondìlí 6. záøí od 17.00, Vila
Löw Beer, Drobného 22 � slavnostní za-
hájení putovní dvojvýstavy Pøetnuté �i-
voty a Archy rodiny Maierovy. Spoleènì
s výstavou bude pøedstaveno i první
èeské vydání Deníku Ruth Maierové za
pøítomnosti norského autora Jana Erika
Volda. 
Synagoga Polná: nedìle 12. 9. od 17.30
� Koncert pøi pøíle�itosti Evropského
dne �idovské kultury a k pøipomínce po-
lenské �idovské komunity, na nìm� vy-
stoupí Peter Györi a jeho hosté. Koncert
se koná za finanèní podpory Nadaèního
fondu obìtem holocaustu.
JudaFest: støeda 1. 9. � nedìle 5. 9. Le-
to�ní JudaFest bude pojat jiným zpùso-
bem. Bude se jednat o vícedenní akci,
co� umo�ní rozlo�it program do nìkoli-
ka dnù s cílem nabídnout náv�tìvníkùm
co nej�ir�í �kálu kulturní poøadù a pøed-
stavit v nich èeskou �idovskou kulturu
nejen v Praze, ale i v jiných mìstech
ÈR. Celý festival poøádá Èeská unie �i-
dovské mláde�e a je financován s laska-
vou podporou Nadaèního fondu obìtem

holocaustu a Federace �idovských obcí.
Spolupoøadateli jsou �O Plzeò, Brno
a Liberec. Podrobný program celého
festivalu najdete na www.fzo.cz        fzo

VÝSTAVY V SYNAGOGÁCH
V rámci projektu Deset hvìzd lze je�tì na
podzim nav�tívit nejen stálé expozice, ale
i krátkodobé výstavy, pøedná�ky a koncer-
ty. V bøeznické synagoze je a� do 31. 10.
pøístupná výstava mimoøádných zábìrù
èeské krajiny, poøízených kameramanem
a fotografem Lubomírem Stiburkem, na-
zvaná Na�e zem s nadhledem. V synagoze
v Brandýse nad Labem jsou (rovnì� do
31. 10.) vystaveny pod názvem Izrael �
ráj ornitologù práce Martina Lazarovièe,
ornitologa a fotografa pøírody.                 ca

TEREZÍN VIRTUÁLNÌ
Stejnì jako dal�í muzea a památky v Èes-
ké republice sna�il se i Památník Terezín
vyu�ít období dlouhodobé nucené uzavír-
ky ke zlep�ení svých internetových slu-
�eb. Od leto�ního roku si mohou zájemci
zdarma a ze svého domova projít v�echny
externí i vnitøní expozice Památníku Tere-
zín. Slou�í k tomu unikátní 3D model,

který je k dispozici na webových strán-
kách www.pamatnik-terezin.cz. Dostupná
je také placená verze, v rámci které si mo-
hou náv�tìvníci projít model s �ivým prù-
vodcem a dostat tak plnohodnotnou alter-
nativu ke klasické prohlídce. Podle autorù
projektu nemá rozsah 3D modelu konku-
renci ani v tuzemsku, ani v zahranièí.      sl

LUACH 5782�2021/2022
�idovský diáø � Luach � na rok 5782
(2021/2022) je ji� v prodeji. Obsahuje
pøehled �idovských svátkù a význaè-
ných dní, týdenní �idovský i obèanský
kalendáø, základní modlitby a po�ehná-
ní v hebrej�tinì s èeským pøekladem
vrchního rabína Karola Efraima Sidona
a adresáø �idovských obcí a organizací
v ÈR a na Slovensku. Autorem ilustrací
je malíø a grafik Mark Podwal.

Luach 5782 mù�ete koupit v Maiselo-
vì 18, Praha 1 (na rabinátu v 1. patøe
a v kanceláøi F�O ve 2. patøe) nebo v re-
dakci Ro� chode� (Izraelská 1, Praha 3,
Nový �idovský høbitov) za 70 Kè. Pøi
zaslání po�tou bude k cenì úètováno
po�tovné 30 Kè.

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

Luach 5782 je té� k dostání ve vybra-
ných pra�ských knihkupectvích (Acade-
mia na Václavském námìstí, Kalich
v Jungmannovì ulici, Oliva v Husovì
ulici a Primus ve Vìzeòské ulici) za do-
poruèenou cenu 100 Kè.                        at
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Milí a vá�ení,
rok se se�el s rokem a zase nejsme
o nic moudøej�í, ne� jsme byli. Vrá-
tím se tedy k tématu, s ním� jsme si
spolu s nejlep�ími odborníky doma
i ve svìtì lámali druhým rokem hla-
vy. Uprostøed srpna, co ty øádky pí�u,
poøád je�tì nevíme, máme-li covid za
sebou, nebo pøed sebou. Mo�ná ale,
�e k tomu problému nepøistupujeme
z té správné strany. Rád bych se
s vámi proto podìlil o moudrost, kte-
ré jsem nabyl,
kdy� jsem ho mìl
v sobì, a hlavnì,
nebyl jsem v tom
�ádnou výjimkou. 

S pøevozem do
Motola jsem sou-
hlasil s podmín-
kou, �e mì tam
jen prohlídnou, a nechtìl jsem ani
sly�et, �e bych na tom byl tak zle,
aby si mì tam museli nechat. Ta ne-
moc se chovala úplnì jinak, ne� jak
jsem byl zvyklý ze svých chøipek.
Horeèka mi stoupla v�dycky a� od-
poledne a dopoledne jsem se cítil
zdravý jako rybièka, a tak jsem si
nev�iml, �e jsem ji� na pohled ve
stavu tak zbìdovaném, v jakém
jsem objektivnì asi byl, nato� �e
bych pøipustil, �e za pár dní nepùjdu
na Jom kipur do synagogy. 

Místo toho jsem byl s oboustran-
ným zánìtem plic odkázán na po-
moc lékaøù, sester i pomocného per-
sonálu, a upøímnì jsem se modlil za
své uzdravení, co� jsem nikdy pøed-
tím neudìlal, modlit se sám za sebe.
Pøi tom jistì sehrálo významnou
roli, �e hned vedle závodili lékaøi se
smrtí mu�e v umìlém spánku, jeho�
dýchání pøevzal stroj. Koneènì jsem
si dokázal pøedstavit, jak snadno
bych mohl být na jeho místì. 

Popisovat stav, jemu� jsem se nej-
døíve podøizoval s pocity studu
a hanby za svou nemohoucnost, se
mi ani nechce, staèí, �e jsem byl nu-
cen pøenechat své tìlo péèi sester.
Pøedpokládám, �e podobným a èas-
to i hor�ím stavem nìkdy pro�la vìt-
�ina z vás, at�u� s covidem nebo bez
covidu. Èlovìk si to obvykle rád vy-
ma�e z pamìti, ponìvad� ho tìlo
døíve nebo pozdìji mù�e opìt zradit.
Mìl by si v�ak spí�e pøipustit, �e by

to mohlo mít jeho tìlo za úkol, a ne-
zbývá mu ne� ho splnit. Proto si
také troufám pøipomenout vdìènost,
s ní� jsme v takovém stavu pøijímali
péèi druhých a rychle se odnauèili
stydìt za svou bezmocnost. 

To je dùvod, proè jsem pøesvìdèen,
�e nejsem na svìtì jediný, kdo díky
tomu zavadil o moudrost. K tomu,
aby èlovìk nabyl ponìtí o moudrosti,
potøebuje pocítit svou bezmoc a obje-
vit potenciál pokory, musí, jak se zdá,

být v koncích se svými silami. K tomu
nepotøebuje být zrovna nemocný, dna
svých mo�ností lze dosáhnout i jinými

cestami, èlovìk je schopen se topit
i v lou�i vody, ale na meze svých sil
mù�e narazit i rozumem. Tak èi onak
mù�eme pak Bohu dìkovat za uspí�e-
ní procesu zmoudøení a ocenit dar, je-
ho� se nám dostalo. Otázku, proè být
vdìèný za to, �e ho nìkdo proti jeho
vùli uèí moudrosti, si mù�eme celkem
snadno zodpovìdìt. Ono se nám to
dìje od narození do smrti, ani� namí-
táme, �e jsme se neprosili, abychom

se nauèili chodit a pùl roku pøi tom pa-
dali s pláèem na zadek, uèili se mluvit,
a za nadávek rodièù atd. se uèili èíst
a psát a nekrást a nesmilnit a milovat
bli�ního svého jako sama sebe, kdy�
se nám nechce. 

Král �alomoun k tomu navíc pøi-
znává, �e moudrý sice chodí ve
svìtle a blázen ve tmì tápe, jenom�e
moudrost, kdy� jí èlovìk koneènì
ke stáru nabude, jenom stupòuje
zlost, ponìvad� ve svìtle lépe vidí

omezenost a bez-
práví kolem sebe
i v sobì. Co kdy�
v�ak pro to v�ech-
no máme vlohy,
které bychom bez
pomoci zvenèí
nedokázali rozvi-
nout, a �e tak po-

tøebujeme jiná lidská stvoøení a za
tím v�ím i Stvoøitele, který dokonce
zná i na�i skrytou vlohu pro skrom-
nost a pokoru, o které bychom bez
jeho pøispìní ani nevìdìli. 

Nebyl jsem sám, kdo vloni pocítil
vdìènost k doktorùm a sestøièkám,
miliony lidí na celé planetì jí daly
prùchod na balkonech a kde to jen �lo
a jak jen to �lo. Miliony lidí najednou
zmoudøely, a to �Dìkujeme vám!�
z na�eho nitra vytrysklo jedním de-
chem jako modlitba. Slovo, sotva�e
splyne z lidských úst, nelze u� vzít
zpìt. Tak s námi, zdánlivì zapomenu-
tá a neviditelná, �ijí dál, at�moudrá èi
hloupá, a spravedlivì nám vracejí, co
jsme do nich vlo�ili. Z tohoto hlediska
je moudré si vá�it bezmoci, proto�e
v ní se vracíme ke své podstatì. A to je
i smyslem léku, který nám jednou roè-
nì ke Dni smíøení podává na�e vlastní
�idovská tradice pod znaèkou Te�uva.
Pøekládá nám ji jako pokání, ale ve
své podstatì je to �odpovìï�, odpo-
vìï na otázku, ji� nám bez ustání kla-
de Stvoøitel a my jsme vìt�inou k jeho
hlasu hlu�í: �Kde jsi? Jsi vùbec ve
svìtì, který jsem pro tebe stvoøil, ane-
bo jsi ve svých pøedstavách, my�len-
kách a citech mimo skuteènost?� Ti
kdo to sly�í, odpovídají ve chvílích,
kdy si svou nouzi pøipou�tìjí: �Zde,
ve tvém svìtì, Pane, a dìkuji ti za to,�
a z toho plyne v�e dobré. 

Pøeji vám, pøátelé, skuteènì dobrý
rok.                         Vá� rabín Sidon

DOPIS
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA

K NOVÉMU ROKU 5782

Kresba: Mark Podwal.



PÍSNÌ TÓRY (VAJELECH)
Izrael se zrodil s písní a píseò mu na závìr
dnù má pøipomenout, co pøi prùchodu Rá-
kosovým moøem jasnìji ne� prorok Je-
chezkel zøela prostá �ena: Kdo mezi silný-
mi je jako ty, Hospodine, kdo je jako ty,
dokonalý ve svatosti, budící hrùzu, divy
konající! (2M 15,11) Izrael uvnitø zázraku
vidìl Boha jasnìji, ne� kdy jindy mohl.
Svatý, budi� po�ehnán, byl v�ude a ve
v�em kolem nìj a v nìm. A Bùh to ve dru-
hé písni potvrzuje: Nu�e vizte, já, já to
jsem, a �ádného bo�stva se mnou není, já
usmrcuji a o�ivuji, rozpoltil jsem a uzdra-
vím, z mé ruky nelze vyváznout. Podobnì
to pozdìji øíká prostøednictvím proroka:
Já jsem první a já jsem poslední, mimo
mne není Boha (Je�ajahu 44,6). 

V závìreèné Písni se v�ak Bùh obrací
k Izraeli za úplnì jiných souvislostí, ne�
kdy� ho za zázrakù a divù vyvádìl
z egyptského otroctví. Øíká-li tentokrát
vizte, já, já to jsem, mluví o dni, kdy (citu-
ji): vzplane mùj hnìv a skryji pøed nimi
svou tváø, kdy si Izrael najdou mnohá ne-
�tìstí a utrpení a on si øekne: Nena�la si
mne v�echna ta ne�tìstí proto, �e v mém
nitru není mého Boha? Zdá se tedy, �e za
dùvod, proè si zlo vybralo Izrael za cíl,
bude Izrael pokládat, �e ho Bùh opustil
a nemá ho ve svém nitru, at�u� z jakýchko-
li dùvodù. Pokud bychom to v�ak poklá-
dali za výraz kajícného doznání, mìla by
nás zarazit odmítavá reakce Svatého. On
na to øíká: Tento lid se zvedne a spustí se
s bo�stvy cizího lidu, mezi který tam pøi�el,
a opustí mne a vypoví smlouvu, kterou
jsem s ním uzavøel. Já pak onoho dne za
v�echno zlo, které spáchal, a �e se obrátil
k jiným bo�stvùm, budu nadále skrývat
svou tváø (5M 31,16�18). To, �e Izrael
opustil Boha atd., nepochybnì vzbudilo
Bo�í hnìv, ale Bùh ho neopustil, ponì-
vad� z jeho ruky nelze vyváznout, a skryl
pøed ním svou tváø. To je základní smysl
celé této Písnì. 

Podle midra�e vznesli andìlé proti stvo-
øení èlovìka rozhodné námitky. Nejpád-
nìj�í, jak se zdá, mìla v�ak Pravda, proto-
�e nebylo pochyb, �e èlovìk bude bytost
prolhaná. Jak by se také mìlo stvoøení
jako on, stvoøené s du�í v tìle a podobné
Bohu svobodnou volbou mezi dobrem
a zlem, vyvarovat l�i? V�dycky bude pod-
léhat sklonu pokládat svou �patnost za
dobro. Bùh proto Pravdu svrhl z nebes na
zemi, kde se ten zápas bude odehrávat
a odkud nutnì vyra�í. V Talmudu se èasto
mluví o tom, �e uèenec, zastávající ne-
správný, tj. l�ivý názor, ztrácí podíl na

skuteèném svìtì a je hoden smrti. Je proto
tøeba si uvìdomit, �e prázdno, nicota a z ní
vyvìrající zlo je integrální souèástí stvoøe-
ní. Nejnázornìji vysvìtlil tuto my�lenku
rabi Jicchak ben �lomo Luria (1534�
1572) pøedstavou cimcumu, sebesta�ení
svìtla Nekoneèna, jím� uvnitø nìj vznikl
prázdný prostor pro stvoøení z nièeho.
Charakteristická pro nì logicky je jeho
koneènost, omezenost a neschopnost se
dobrat pravdy o sobì, svìtu a o Bohu. Bùh
mù�e èlovìku pøikazovat a naøizovat, ale
do jeho volby vstupovat nemù�e. Mù�e se
na nìj hnìvat, kdy� ho neposlouchá a to
nejlep�í, co má, hází do ko�e na odpadky,
ale opustit ho nemù�e, nanejvý� skrýt pøed
ním svou tváø. Odpovìdí na to v�e je celý
pøíbìh Josefa a jeho bratøí, pøedev�ím Jo-
sefùv závìr: Vy jste mi sice zamý�leli zpù-
sobit zlo, ale Bùh, aby zachoval pøi �ivotì
poèetný lid, zamý�lel dobro (1M 50,20). 

�írat ha-jam, Píseò moøe, zaèíná slovy:
Tehdy zapìjí Mo�e a Jisrael tuto píseò Hos-
podinu, a závìreènou písní v knize Dvarim
jako by v odpovìï zpíval Hospodin Izraeli,

aby mu pøipomnìl poznání cestou z otroc-
tví. Není náhodou, �e Talmud srovnává
proroctví slu�tièky, úèastné tohoto zázraku,
s proroctvím Jechezkela. Ten popsal maase
merkava, dílo vozu, je� je pramenem mys-
tického výkladu nauky o Bohu. Jak je øeèe-
no v talmudském traktátu Chagiga, je maa-
se merkava naukou, ji� je paradoxnì
zakázáno uèit, s výjimkou toho, kdo dospìl
k pochopení Bo�í jedinosti. Jestli�e v�ak
k nìmu dospìje, mù�e po�ádat svého uèite-
le, aby jeho závìry vyslechl, a ten ho po-
tom mù�e vést dál a hloubìji. 

Jestli�e to je nejvy��í smysl a cíl stu-
dia Tóry, jemu� odpovídá vyznání víry
Ha�em je ná� Bùh, Ha�em je jeden, mu-
síme si pak nezbytnì klást otázku, jak
potom mohl rabi Akiva pokládat za zá-
kladní uèení Tóry pøíkaz chovej ve svém
srdci lásku ke svému bli�nímu, je jako ty,
a Hilel mìl dokonce prohlásit, �e celá
Tóra je k tomu komentáøem, vèetnì pøí-
kazu �ma: Miluj Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou
du�í a ze v�ech svých sil! 

Slovo re´a, pøítel, druh, bli�ní, je ale
odvozeno ze stejného koøene jako
pastýø, a Izrael odvozuje svùj biologic-
ký a duchovní pùvod od ro´im, pastýøù,
z nich� nejvy��í je ro´e Jisrael, pastýø
Izraele. Zdá se, �e systém pastýø � brav
je dodr�ován shora dolù a� po mno�inu
bratøí, z nich� je ka�dý pastýøem jemu
svìøeného stáda a jeden druhému je
re´a, bli�ním. Co s tím má v�ak spoleè-
ného ra, zlo, které je odvozeno z tého�
koøene rovnì�, a u�ití slovesa pást ve
smyslu pusto�ení, znièení (Mícha 5,5)?
Dobro je tøeba hledat i za hnìvem, který
provází vztahy mezi bli�ními a Bohem.
Jedinou mo�ností, jak se vyvarovat zla,
je chovat k svému bli�nímu lásku, pro-
to�e je jako ty. V den, kdy Bùh stvoøil
èlovìka, uèinil jej s Bo�í podobou�
a kdy� bylo Adamovi sto tøicet let, zplo-
dil [syna]ve své podobì jako svùj celem
a nazval jej jménem �et (1M 5,2�3).
Adam vìdìl, proè to, co mu bylo podob-
né, nazval �et � Zadek. Mo�emu ho Bùh
ukázal jako svou slávu, to nejcennìj�í,
co �ivý èlovìk mù�e z Boha spatøit. �e
stvoøil èlovìka podobného sobì, je dù-
vodem, proè má èlovìk chovat lásku ke
svému bli�nímu. V tom je kamocha,
jako ty. Kdo mezi silnými, Hospodine, je
jako ty? zpíval Izrael na moøi. Mezi sil-
nými nikdo, ale co platí pro ty silné, ne-
platí pro ty slabé dole. Milovat Boha
znamená chovat lásku k druhému èlovì-
ku.                                 EFRAIM K. SIDON
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Mark Podwal: Mìsíc ti�ri.





TOPO¼ÈANY, SEPTEMBER 1945
24. septembra 1945 sa v Topo¾èanoch
odohral smutne známy proti�idovský
pogrom. Bezprostredným podnetom na
jeho vznik bola fáma, pod¾a ktorej mal
v miestnej klá�tornej �kole �idovský le-
kár oèkovacou látkou vra�dit�krest�anské
deti. Následne dav preva�ne rozvá�ne-
ných �ien vtrhol do �kolskej budovy
a napriek odporu uèiteliek vyvliekol le-
kára MUDr. Bergera na námestie, kde
ho surovo zbili. 

Behom krátkeho èasu sa pogrom roz-
�íril do celého mesteèka, dav napadol
ka�dého zo �idov-
ských obyvate¾ov,
ktorý sa nestaèil
ukryt� do bezpeèia.
Výsledkom bolo
minimálne 47 rane-
ných ¾udí (z toho
15 t�a�ko) a znaèné
materiálne �kody. 

Udalosti zo sep-
tembra 1945 sú po-
písané v knihe slo-
venského historika Ivana Kamenca
H¾adanie a blúdenie v dejinách. Venuje
sa im aj dokumentárny film Miluj blí�-
neho svojho re�iséra Du�ana Hudeca
z roku 2005. Uvedenie filmu do vysiela-
nia verejnoprávnej Slovenskej televízie
(STV) bolo vtedaj�ím riadite¾om Ri-
chardom Rybníèkom brzdené. Pod¾a re-
�iséra Du�ana Hudeca sa vedenie STV
nedokázalo vyrovnat�s faktom, �e doku-
ment poukazuje na �zlyhanie katolíckej
cirkvi nielen poèas klérofa�istického slo-
venského �tátu, ale aj po vojne�. Rybní-
èek odvysielanie podmienil uvedením
diskusnej relácie o filme a pokú�al sa aj
o cenzorské zásahy do dialógov. 

Pred vojnou tvorili �idia asi tretinu
obyvate¾ov Topo¾èian (cca 3000 ¾udí),
po vojne v èase pogromu ich �ilo v mes-
te asi 500. Dnes ne�ije v Topo¾èanoch
ani jeden obyvate¾ �idovského pôvodu. 

BRATISLAVA, JÚL 2021
História sa opakuje. Hovorí sa, �e jej
prvé dejstvo je drámou a druhé fra�kou. 

Slovenský parlament rokuje poèas
júla 2021 o návrhu zákonov, ktoré majú
pomôct�pri rie�ení pandemickej situácie.
Pred parlamentom sa zhroma�ïujú od-
porcovia oèkovania. Davom sa �íria ab-

surdné hoaxy: �iadna pandémia nejest-
vuje, oèkovanie je výmysel slú�iaci na
zotroèenie slovenského národa. Nosit�
rú�ka je nezmysel. Po zaoèkovaní ¾udia
masovo zomierajú. Oèkovanie je 75krát
nebezpeènej�ie ako covid-19. Zaoèko-
vaním vám vlo�ia do tela mikroèíp, kto-
rý ovládne va�e myslenie. Po zaoèkova-
ní sa stanete neplodní a neplodné budú
aj va�e deti a dokonca aj ich deti! 

Je zvlá�tne, �e davu pred parlamentom
dominujú a oslovujú ho ¾udia z malej sku-
piny psychicky chorých jedincov, ktorí si
hovoria Obèiansky tribunál (OT). Odmie-

tajú legitimitu �tátu
a opierajú sa o blud-
né predstavy, ktoré
ich (pod¾a ich pred-
stáv) stavajú nad zá-
kon. V minulosti
boli viacerí predve-
dení na políciu
z dôvodov opakujú-
cich sa priestupkov
(sprejovanie budov,
ru�enie verejného

poriadku), v niektorých prípadoch boli aj
väzobne stíhaní. Prokuratúra ich spravidla
oslobodila na základe zdravotnej klasifi-
kácie ako neschopných výkonu trestu
z psychických dôvodov (bludné predsta-
vy, stihomam, schizofrénia). OT svoje ak-
cie a protesty nahráva a ukladá na YouTu-
be. Pozeranie týchto záznamov je v�ak
psychicky dost�nároèné. 

Toto sú ¾udia, ktorí 23. júla a v nasle-
dujúcich dòoch oslovovali pred parla-
mentom rozvá�nený dav nieko¾ko sto
¾udí. Protestujúcim sa podarilo dostat�
a� do bezprostrednej blízkosti budovy
parlamentu. Ich rastúcu agresivitu zasta-
vilo a� nasadenie policajných t�a�ko-
odencov. Protesty pokraèovali aj v nasle-
dujúcich dòoch a poèet protestujúcich
narástol nad tisíc osôb. Nie je celkom
jasné, èo protestujúci chcú, ale ich agre-
sivita a hluènost� rastie. Celodenného
protestu (29. júla) proti oèkovaniu, pan-
demickým opatreniam, prezidentke Èa-
putovej, èlenom vlády a parlamentu
(a nevedno proti èomu e�te) sa pod¾a
polície zúèastnilo a� 1500 ¾udí. 

Udalosti z Topo¾èian a nedávne pro-
testy v Bratislave spája to, �e pri ich
vzniku stáli fámy a bludné predstavy
presiaknuté primitívnost�ou. Av�ak sú-

èasné protesty v Bratislave charakteri-
zuje e�te jeden pozoruhodný fenomén.
Upozornil na neho pravidelný prispie-
vate¾ Rch, inak vedecký pracovník
Ústavu etnológie a sociálnej antropoló-
gie SAV a bývalý predseda �NO Brati-
slava Peter Salner. 

Protestujúci, aby pridali svojím názo-
rom na sile, sa opakovane porovnávajú
s postavením �idovského obyvate¾stva
v období holokaustu. Túto rétoriku
prebrala aj èast�politickej scény z radov
parlamentnej opozície. 

NEMIESTNE PRIROVNÁVANIE
Zaoèkovaní verzus nezaoèkovaní, to je
�delenie ¾udí na dve kategórie�, krièia
dne�ní antivaxeri. �Prví mô�u v�etko
a druhí nesmú niè.� Na Facebooku kolo-
vali ved¾a seba fotografie �idov, ktorí
èakali v marci 1942 na transport, a ¾udí,
ktorých �utrpenie� sa zakladalo na tom,
�e kvôli antigénovému testovaniu muse-
li dlh�ie stát�v radoch. Èast�antivaxerov
zvidite¾òovala svoj postoj nosením �ltej
�est�cípej hviezdy. Aj bývalý premiér
Peter Pellegrini v televíznej relácii pri-
rovnával postavenie nezaoèkovaných
k �idom, ktorí �museli poèas obdobia
holokaustu nosit� Dávidovu hviezdu�.
Nezahá¾ali ani sociálne siete: �Ako
v 2. svetovej, najprv �idom pripli �lté
hviezdy (oèkovacie preukazy), potom
mali zákaz nakupovat� a pohybovat� sa
von po 18. hodine (bez testu ani na
krok) a nakoniec smer koncentraèný tá-
bor � èo nás èaká?� 

K zdanlivej podobnosti oboch období
prispel aj zákaz vychádzania, obmedze-
nie ciest do prírody a obmedzenie pohy-
bu medzi okresmi. Spoloèenské pnutie
sa vyostrilo po príchode druhej vlny
pandémie, keï vláda vyhlásila (1. ok-
tóbra 2020) núdzový stav na celom úze-
mí Slovenska: V èase núdzového stavu
mô�e �tát v zmysle zákona obmedzit�
základné práva a slobody, a to v nevy-
hnutnom rozsahu na nevyhnutný èas. 

Prirovnávanie postavenia �idovského
obyvate¾stva poèas holokaustu s posta-
vením nezaoèkovaných ¾udí v súèasnej
pandémii je nemiestne a urá�livé voèi
obetiam holokaustu. Neostáva niè iné,
len dúfat�, �e po skonèení letných horú-
èav sa do verejného diskurzu o proti-
pandemických opatreniach dostanú aj
racionálnej�ie a slu�nej�ie prejavy, ne�
tie, ktoré odznievali poèas nedávnych
dní na uliciach Bratislavy a aj v priesto-
roch slovenského parlamentu.            (jf)
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DRÁMA A FRA�KA
Èo spája udalosti z Topo¾èian a nedávne protesty v Bratislave

Dav odpùrcù oèkování pøed slovenským 
parlamentem. Foto archiv.



Osobnost JUDr. PAVLA RYCHETSKÉHO
není tøeba pøedstavovat. Pra�ský rodák
(nar. 1943), absolvent Právnické fakulty
UK, signatáø Charty 77 se mohl do poli-
tického a profesionálního �ivota více za-
pojit a� po pádu komunistického re�imu.
Zastával funkce generálního prokuráto-
ra, místopøedsedy vlády, ministra sprave-
dlnosti a pøedsedy Ústavnìprávního vý-
boru Senátu. Od roku 2003 pùsobí jako
pøedseda Ústavního soudu Èeské repub-
liky. V souvislosti s pøipomenutím díla
Hanse Kelsena (viz str. 8�9) a plánova-
ným vystoupením na leto�ní terezínské
tryznì jsme mu polo�ili nìkolik otázek.

Vídeò si od loòského roku pøipomíná
sto let od pøijetí rakouské ústavy.
V této souvislosti je vìnována pozor-
nost i Hansi Kelsenovi, pra�skému ro-
dákovi, který k vytvoøení rakouské
ústavy pøispìl mj. návrhem omezení
nástrojù pøímé demokracie nebo pro-
sazením pomìrného volebního systé-
mu. Tato ústava inspirovala také dal�í
evropské konstituce, mj. i èeskosloven-
skou, která vstoupila v platnost, stejnì
jako ta rakouská, roku 1920. Èím ra-
kouský model èeskoslovenskou ústavu
konkrétnì inspiroval?
Úvaha, �e rakouská ústava inspirovala
i ústavu èeskoslovenskou, je ponìkud ne-
pøesná. Rakousko pøijalo svou ústavu
1. øíjna 1920, zatímco první ústava Èes-
koslovenské republiky byla pøijata ji�
6. bøezna 1920. Pøesnìj�í je konstatování,
�e práce na ústavách probíhaly v obou
státech soubì�nì a jejich spoleènou in-
spirací bylo � vedle ústavy USA, rakous-
ko-uherské Prosincové ústavy a ústavy
tøetí Francouzské republiky � dílo Hanse
Kelsena, kterého lze právem pova�ovat
za otce moderního ústavního systému
u nás i v sousedním Rakousku. Kelsen se
zaslou�il pøedev�ím o konstituování
ústavního soudnictví na evropském kon-
tinentu, pøièem� Ústavní soud èeskoslo-
venský byl prvním ústavním soudem
v Evropì. 

V rakouské ústavì byl zakotven mo-
del ústavního soudu jako nejvy��ího
ochránce demokracie a právního stá-
tu, který pøejalo i Èeskoslovensko.
Osvìdèil ústavní soud v krátkém ob-
dobí, které mu bylo vymìøeno � tedy

do nacistické okupace � svou úlohu?
Bylo po roce 1990 na co navázat?
Judikatura èeskoslovenského ústavního
soudu byla mezi dvìma svìtovými válka-
mi velmi skoupá a nezanechala význam-
nìj�í stopy. Základy souèasného ústavní-
ho soudnictví v na�í zemi polo�ilo a�
obligatorní pøezkoumávání nestandardní
legislativy pøijímané buïto cestou opatøe-
ní stálého výboru parlamentu, nebo do-
konce na základì zmocòovacích zákonù.

Hans Kelsen se proslavil jako zaklada-
tel právní nauky a pojetí práva jako
systému zcela nezávislého na politice èi
nábo�enství. Myslíte si, �e jeho prosa-
zování zastupitelské demokracie sou-
visí s nedùvìrou v �lidský faktor�,
tedy v to, �e obèané jako celek mohou
být pøi rozhodování snadno ovlivnìni
iracionálními faktory?
Kelsenova teorie �ryzí nauky právní� má
samozøejmì své slabiny spoèívající v pøe-
svìdèení o absolutní a nedotknutelné au-
tonomii a vnitøní souladnosti právního
systému. Stejnì tak i model Carla Schmit-
ta, který naopak svou kritikou slabosti li-
berálních institucí nechtìnì pootevøel pro-
stor pro autoritativní systémy vládnutí. 

S èím z Kelsenových zásad se ztoto�-
òujete? A je nìco, s èím byste na zákla-
dì svých �ivotních a profesionálních
zku�enostmi polemizoval?
Hans Kelsen se zaslou�il pøedev�ím
o ústavní zakotvení principu dìlby moci
jako základního pilíøe demokratického
právního státu. Jeho projekt hierarchic-
kého uspoøádání právního øádu a ústavy
jako základního zákona, kterému musí

být podroben celý právní systém, je trva-
lým paradigmatem moderní státovìdy.
Jeho pøedstavy o �v�emocnosti ústavního
soudnictví� v�ak doznaly s ohledem na
souèasný vývoj jisté trhliny.

Co pro vás jeho práce znamená?
Soudím, �e Kelsenovo dílo se stalo trvalou
souèástí moderního konstitucionalismu
postaveného na zastupitelské demokracii. 

Hans Kelsen byl velký zastánce liberální
demokracie; souèasnì chápal i její køeh-
kost a zranitelnost. �Demokracie je for-
ma státu, která se nejménì brání svým
protivníkùm,� napsal. Souhlasíte s tím?
S tím lze samozøejmì souhlasit, co�
ov�em neznamená liberální demokracii
jako formu vládnutí odmítnout, ale na-
opak je nutné ji neustále støe�it a hájit. 

Co dle vás nejsilnìji ohro�uje demo-
kracii v na�í zemi?
�íøení strachu z budoucnosti a úzkosti,
která je zpùsobilá vyvolat touhu po vládì
silné ruky a instalování nových mesiá�ù.

V záøí máte mluvit na tryznì, je� se
ka�doroènì koná v Terezínì za obìti
nacistické perzekuce. Na co budete na
tomto místì klást dùraz?
Není nikdy definitivnì vyhráno a svoboda
není samozøejmostí. Za hanebnou pova�uji
�protiuprchlickou� demagogii a odmítání
pomoci lidem, kteøí jsou ve svých zemích
ohro�ení zvùlí a násilím autoritativních re-
�imù. Je na�í elementární lidskou povin-
ností jim poskytnout ochranu a azyl. 

V Brnì má vzniknout nové dokumen-
taèní centrum holokaustu, jste v jeho
správní radì. Èím by mìl nebo mohl
podle va�eho názoru brnìnský projekt
k pøipomínce holokaustu a jeho obìtí
konkrétnì pøispìt?
Zatímco øada mìst (napø. Washington,
Jeruzalém, Praha i Berlín) mají své pa-
mátníky holokaustu, Brno nikoliv. Sou-
dím, �e osudy na�ich �idovských spolu-
obèanù z Brna i Moravy si takový
památník zaslou�í.

V rozhovorech zmiòujete knihy, které
ètete. Máte oblíbené �idovské autory?
Mám jich tolik, �e je zde nelze ani vy-
jmenovat. Ale za v�echny aspoò ty mnì
nejmilej�í: Chaim Potok, Philip Roth,
Bernard Malamud a Saul Below. A z èes-
kých Ota Pavel a Karel Poláèek.

ALICE MARXOVÁ

VÌSTNÍK 9/2021 7

JUDr. Pavel Rychetský. Foto archiv.

SVOBODA NENÍ SAMOZØEJMOSTÍ
Rozhovor s pøedsedou ÚS ÈR JUDr. Pavlem Rychetským



Aèkoli si Rakousko sté výroèí vzniku
ústavy a zalo�ení svého nejstar�ího
a nejvýznamnìj�ího kulturního festivalu
v Salcburku pøipomnìlo loni, svobod-
nìj�ího nadechnutí se pøi ústupu pande-
mie doèkalo a� letos. Se zpo�dìním se
tak zájemcùm zpøístupnila spousta akcí,
hlavnì výstav, které centennia pøipomí-
nají. Patøí k nim i expozice ve vídeòském
�idovském muzeu (JMW). To v paláci
Eskeles na Dorotheegasse nápaditì uspo-
øádanými dokumenty, fotografiemi, citá-
ty, obrazy, plakáty, kostýmními návrhy,
rekvizitami a filmovými záznamy pøi-

pomnìlo vznik, základní body a svìtový
význam první rakouské federální ústavy
a velkolepý rozmach Salcburského fes-
tivalu. Výstavy jsou pøedev�ím poctami
dvìma mu�ùm: tvùrci rakouské konsti-
tuce Hansi Kelsenovi a iniciátorovi
a zakladateli Salcburského festivalu, re-
�iséru Maxi Reinhardtovi a jeho kole-
gùm a kolegyním. První výstava se jme-
nuje Hans Kelsen und die Eleganz der
österreichischen Bundesverfassung
(Hans Kelsen a elegance ra-
kouské ústavy), ta druhá Je-
dermanns Juden: 100 Jahre
Salzburger Festspiele (Kdo-
koli a jeho �idé: 100 let Salc-
burského festivalu).

ÚSTAVA
Expozice vìnovaná Hansi
Kelsenovi pøedstavuje prin-
cipy první rakouské federální
ústavy, je� byla pøijata 1. øíj-
na 1920, a prezentuje je vel-
mi názornì, hlavnì pro mlad-
�í náv�tìvníky. Na listech
visících u stropu vlají formu-
lace z ní a na zemi na velkých kvádrech
jsou v nìmèinì a angliètinì struènì
pøedstaveny a vysvìtleny její hlavní zá-
sady: základní principy demokracie; zá-

sady dìlení moci; principy vlády práva
a republikánství. �idovské muzeum vy-
dalo k výstavì i komiks, který pøibli�uje
osud a dílo H. Kelsena a vznik a charak-
ter ústavy.

Rakouská federální ústava zahrnovala
také model ústavního soudu, který má
dohlí�et na ji� vyhlá�ené a platné záko-
ny, a v pøípadì, �e shledá, �e odporují
ústavì (jako nejvy��í státní normì), je
opravit. A právì to byl jeden z pøíspìvkù
Hanse Kelsena, jen� je pokládán za otce
rakouského modelu ústavního pøezku-
mu, který pøejala vìt�ina evropských
zemí, a jako první Èeskoslovensko.

PRA�SKÝ RODÁK
Hans Kelsen se narodil pøed 140 lety,
11. øíjna 1881 v Praze, v �idovské nì-
mecky mluvící rodinì. Otec Adolf byl
pùvodem z Halièe, maminka Auguste
pocházela z Jindøichova Hradce. Rodný
dùm stával na rohu Národní a Spálené
ulice, v místì dne�ního obchodního
domu MyTesco. (Na rohu je umístìna
pamìtní deska. Slavného právníka pøi-
pomíná i Kelsenova ulice v Karlínì.)
Kdy� mu byly tøi roky, pøestìhovali se
Kelsenovi do Vídnì. Otec vyrábìl lustry
a mezi jeho zákazníky patøily i vídeòské
�idovské obce a jejich synagogy. Hans
vystudoval práva na univerzitách ve
Vídni, Heidelbergu a v Berlínì; v letech
1919�1929 byl profesorem ústavního
a správního práva a právní filosofie, od
roku 1920 pøísedícím ústavního soudu.

Po rozpadu Rakouska-Uherska ho státní
kancléø Karl Renner povìøil, aby navrhl
federální ústavu nové republiky, co� se
také stalo. Do finální podoby se dostal

mimo jiné jím formulovaný princip zastu-
pitelské demokracie, dìlby moci a zmínì-
ný model ústavního soudu a pøezkumu.
V letech 1929�1933 pùsobil na univer-
zitì v Kolínì nad Rýnem, kvùli �idov-
skému pùvodu (aè pokøtìn) musel po
nástupu nacismu na post rezignovat.
Ode�el do �enevy, v letech 1934�1936
pùsobil i v rodném mìstì, kde vyuèoval
na pra�ské Nìmecké univerzitì. Roku
1940 se mu podaøilo emigrovat do USA.
Krátce pùsobil na Harvardu a od roku
1944 pracoval na Kalifornské univerzitì
v Berkeley. Zemøel roku 1973.

SYSTÉM ZÁVAZNÝCH NOREM
Kelsen proslul pojetím práva jako systé-
mu závazných norem, z nich� tou nej-
vy��í je ústava. Jeho �ryzí nauka práv-

ní� vychází ze zásady, �e
právní teorie má být �oèi�tìna
od ve�keré politické ideologie
a v�ech prvkù pøírodních
vìd�, èím� je my�lena psy-
chologie, sociologie, etika.
Jeho souèasník a kritik nì-
mecký právník Carl Schmitt
naopak tvrdil, �e státní zá-
jmy jsou právu nadøazeny.
O ústavní soudy tak nestojí
�ádné nedemokratické re�i-
my. První èeskoslovenský
zru�ili komunisté roku 1948,
obnoven mohl být a� po pádu
totalitního re�imu.

Kelsen se zabýval i vztahem práva
a sociologie, psychologie, filosofie
a právem mezinárodním. Navrhl sjedno-
cení právních systémù v rámci meziná-
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STOLETÍ ÚSTAVY A FESTIVALU
O výstavách ve vídeòském �idovském muzeu 

...a r. 1952 jako doktor h. c. na Kalifornské univerzitì.

Hans Kelsen jako ètyøletý...

Pohled do sálu s výstavou ke století ústavy. Foto Barbara Nidetzky, © JMW.
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rodního práva, èím� by vznikl univer-
zální právní øád a pøede�lo by se váleè-
ným konfliktùm. Roku 1950 vytvoøil
cenìný komentáø k Chartì OSN, v nìm�
poukázal na nutnost mezinárodních
soudních dvorù. 

STOLETÝ FESTIVAL
Zatímco Hans Kelsen pøispìl
nové rakouské republice for-
mulací ústavy, je� se pou�ívá
v podstatì dodnes, divadelní
a filmový re�isér Max Rein-
hard spolu s dramatikem
Hugo von Hofmannsthalem
zalo�ili její dosud nejvý-
znamnìj�í kulturní festival.
Reinhardt si roku 1918, na
vrcholu své kariéry, koupil
v Salcburku zchátralý zámek
Leopoldskron, který postup-
nì zrenovoval a jeho prosto-
ry a zahradu pou�íval pro di-
vadelní produkce a dílny. Od
toho se odvinul nápad zalo�it
hudební a divadelní festival
s dùrazem na skladby W. A.
Mozarta, jen� by se odehrá-
val pod �irým nebem, na ná-
mìstí pøed katedrálou, pøí-
stupný ka�dému, kdo by mìl
zájem. Rakouské úøady ná-
pad posvìtily, nebot� v nìm
vidìly pøíle�itost, jak pøilákat
do zemì turisty a pomoci
zdevastované ekonomice. 

Po prohrané svìtové válce a rozpadu
mocnáøství znamenal festival pro èerstvì
zalo�enou rakouskou republiku pokus
o harmonii a krásu, o cosi, co by v ideál-
ním pøípadì spojovalo lidi rùzných názo-
rù, národností a vìr. V oné dobì mohla
nìco takového nabídnout jen kultura.

Salcburk, rodi�tì W. A. Mozarta, bylo lo-
gickou volbou, mìsto má navíc výhod-
nou polohu: v krásném prostøedí pod ho-

rami, ve støedu Rakouska, snadno dosa-
�itelné ze v�ech stran i okolních zemí.

Z pohledu tradice mìsta u� volba tak
jasná nebyla, nebot� Salcburk nijak ne-
proslul jako tolerantní a novotám otev-

øené mìsto. Koneckoncù se traduje, �e
i Mozart byl po sporech se svým prvním
patronem, arcibiskupem Colloredem
odtud roku 1781 doslova �vykopnut�.
Salcburk byl tradiènì arcibiskupským
mìstem. Bohatství oblast èerpala z tì�-
by soli a obchodu a zdej�í stabilitu naru-
�ily nepokoje stoupencù reformace
a vzpoury bìhem nìmecké selské války
v 16. století. Po tomto období následo-
vala silná protireformace, spjatá s vý-
stavbou nádherných barokních kostelù
a palácù, pro mìsto typických. Roku
1731 naøídil arcibiskup, aby v�ichni
protestanti, kteøí odmítají katolictví,
mìsto opustili � ode�lo pøes 22 tisíc lidí.

�idé smìli v Salcburku pobývat od
13. století jako finanèní poradci a pùjèo-
vatelé penìz, museli v�ak nosit jako odli-
�ující znamení �pièatý klobouk (a pozdìji
dokonce zvonek, pøipevnìný k odìvu)
a dodr�ovat rùzná omezení. Období rela-
tivního klidu se støídala s výbuchy násilí,
pogromy a vyhánìním. �idovská obec
byla v Salcburku oficiálnì zalo�ena a�

roku 1867, kdy �idé získali rovná práva;
do roku 1882 zde �ilo 115 �idù a roku
1893 byla otevøena nová synagoga.

MAX REINHARDT
Tého� roku stanul v mìstském
divadle v Salcburku Reinhardt
poprvé na jevi�ti. Aè z nìj otec
(�idovský obchodník pùvodem
ze slovenské Stupavy) chtìl
mít bankovního úøedníka, roz-
hodl se být hercem. Po krát-
kém anga�má v Salcburku
ode�el do Berlína. Zprvu po-
kraèoval v herecké dráze, pak
zaèal v Kleines Theater hry re-
�írovat a proslavil se originálnì
pojatou inscenací Gorkého
dramatu Na dnì. Roku 1905 se
stal øeditelem Deutsches Thea-
ter a postupnì øady dal�ích ber-
línských a vídeòských divadel.
Reinhardt je pova�ován za za-
kladatele re�isérského divadla,
kdy re�isér vede ka�dou insce-
naci podle vlastní interpretace
a øídí v�echny její slo�ky, vèet-
nì výbìru hudby, rozvr�ení
prostoru, kulis a osvìtlení.
Spolupracoval s pøedními gra-
fiky, scénografy a architekty
(mj. s Emilem Orlikem, Edvar-
dem Munchem a Oskarem Str-
nadem), hudebníky (Kurtem
Weillem, Erichem Korngol-

dem, Richardem Straussem) a herci.
Funkci øeditele festivalu vyu�il Rein-

hardt svrchovanou mìrou a jeho pojetí
(koncerty, opery a drama) se stále udr-
�uje. Hrálo a hraje se pod �irým nebem,

pøedev�ím na Katedrálním námìstí,
v jízdárnì èi v zahradách Leopoldskro-
nu.

(pokraèování na str. 17)

Scéna Oskara Strnada pro Sen noci svatojánské, 1927

Alexander Moissi jako Jedermann, 1929. © JMW.

Inscenace Jedermanna na Katedrálním námìstí v Salcburku, 1927. Foto Ellinger. © JMW.
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Národní divadlo v Brnì uvedlo v èer-
vnu leto�ního roku èeskou premiéru
poslední hry britského dramatika sira
Toma Stopparda nazvané podle zná-
mé vídeòské �idovské ètvrti Leopold-
stadt. V Londýnì mìla premiéru
v lednu 2020. S prakticky celým sou-
borem Mahenovy èinohry ji nastudo-
val re�isér Radovan Lipus. Výjimeè-
nost Leopoldstadtu v dosavadní
dramatické tvorbì autora, který v pøí�-
tím roce oslaví 85. narozeniny, nespo-
èívá pouze v tom, �e jde o nìkolika-
vrstevné pøíbìhy � o historii nìkolika
pøíbuzensky propojených vídeòských
�idovských rodin od konce 19. století
do poloviny padesátých let století mi-
nulého. Stoppardova hra je pøedev�ím
jeho velice komplikovanou osobní
anamnézou a archeologií � autor se
v dùmyslnì vystavìné transpozici vra-
cí ke svým zamlèeným a zasutým èes-
kým �idovským koøenùm. Svým rodi-
èùm Eugenu a Martì Strausslerovým
se narodil v roce 1937 ve Zlínì a do-
stal jméno Tomá�. Jeho otec byl léka-
øem a byl zamìstnán u Bat�ù. Tìsnì
pøed nìmeckou okupací stihl majitel
svìtoznámé firmy vyslat své �idovské
zamìstnance do zahranièních filiálek
� rodina Strausslerových se tak ocitla
a� v Singapuru. Relativní bezpeèí
skonèilo japonskou invazí v roce 1942
a rozdìlená rodina musela
prchnout do Indie � loï, jí�
cestoval otec, v�ak Japonci
potopili. Matka s dvìma
syny se usadila ve známém
mìstì èaje Dárd�ilingu na se-
verovýchodì zemì a pozdìji
se provdala za britského dù-
stojníka Kena Stopparda,
který oba syny adoptoval
a dal jim i nové pøíjmení.
Nad Tomovou èeskou a �i-
dovskou minulostí se v pod-
statì zavøela voda. Nevím,
byl-li Stoppardùv adoptivní
otec rovnou antisemita, �idy ka�do-
pádnì rád nemìl, ale tento pøíslu�ník
�hrdého Albionu� patrnì nemìl v pøí-
li�né oblibì ani pøedstavitele jiných
národù. U múzického Tomá�e mohla
otèímovi také vadit jeho jemnost a cit-

livost. Výchova v nové rodinì z nìj
uèinila gentlemana britského støihu
a hráèe kriketu. Ve høe Bílý mu� a ble-

dá tváø George Taboriho, jiného svì-
tového dramatika �idovského pùvodu,
který se pro zmìnu narodil v Buda-
pe�ti, si hlavní postava �ivící se hra-
ním indiánù ve westernech polo�í jed-
noho dne otázku: Jaký já jsem vlastnì
�id? V�dyt� se opravdovému �idovi
podobám stejnì jako westernový in-
dián skuteènému. Východiskem refle-

xe rodových koøenù v�ak u Stopparda
není morální kocovina. �Èlovìk se
nemù�e narodit osmiletý,� øíká autor,
pøesnìji on sám jako postava v jeho
høe. Hlavním motivem u nìho patrnì
bylo vìdomí dluhu vùèi �idovským

pøedkùm, a to pøedev�ím vùèi tìm,
kdo nepøe�ili �oa, ale nejspí� mu pøes
v�echna �ivotní zvýhodnìní bylo do-
cela tìsno v britském �jinobytí�. Ze
zlínské minulosti nezùstalo vùbec nic,
ale nìco snad pøece: neznámá �ena
mu pøi náv�tìvì rodného mìsta v roce
1977 ukázala jizvu po ránì na ruce,
kterou jí o�etøil jeho otec. Srovnáním
Stoppardova genealogického schéma-
tu s genealogií postav jeho hry v diva-
delním programu lze snadno odhalit
rùzné paralely. Leopoldstadt vypou�tí
tragické tichomoøské dobrodru�ství
rodiny Strausslerových � o matku se
syny se stará britský diplomat Percy
Chamberlein a jeho adoptivní syn
Leopold Rosenbaum pøijímá otèímo-
vo pøíjmení a nechává si øíkat Leo.
V Èechách nemá jméno Chamberlein
v souvislosti s rokem 1938 nejlep�í
zvuk � jde o autorùv zámìr, nebo jen
o shodu okolností? 

* * *
Velká zvìt�enina obrazu Gustava
Klimta v pozadí scény napovídá, �e se
v úvodu brnìnské premiéry Stoppar-
dovy hry ocitáme ve Vídni vrcholící
secese; pí�e se ostatnì rok 1899.
U podlouhlého stolu se pøi sederové
veèeøi pøed Pesachem shromá�dila
celá rozvìtvená �idovská rodina.
Slavnostní øeè dr�í Babi Emilie, mat-
ka rodu, ji� ztìlesnila Marie Durnová,
která je nejvýraznìj�í hereckou figu-
rou celého pøedstavení. A to nejen
støízlivým a zároveò velice výrazným

zpùsobem, jakým ète a vy-
svìtluje svaté texty, nebo
vlídností, s ní� oslovuje ne-
posedné dìti, ale i ironií, ne-
li sarkastièností, kdy� ko-
mentuje názory a skutky
gojim, �pohanù�. Repliky
vìt�iny ostatních hercù, jich�
se na scénì vèetnì dìtských
pøedstavitelù objeví více ne�
tøicet, se ne v�dy (a pokud
vùbec) vyhrocují tak výraznì
a pøesnì a� na �pièku jazyka
a èasto je pak strhává proud
bì�né konverzace. 

Pøi pozdìj�í náv�tìvì pøátel se ho-
voøí � vìt�inou mezi mu�i � o místì
�idù ve svìtì, o zvlá�tnostech jejich
údìlu a charakteru. Mluví se o rodáku
z moravského Pøíboru Sigmundu Freu-
dovi, který u� nìkolik let marnì èeká

LEOPOLDSTADT
aneb Jinobytí Tomá�e Strausslera

Viktor Kuzník jako Leo Chamberlain.

Sestry Ka�kovy, Hana Drozdová (Sally).
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na jmenování profesorem, o Gustavu
Mahlerovi, narozenému v èeských
Kali�tích, který má na Svìtové výsta-
vì v Paøí�i dirigovat svou symfonii,
ale také o Theodoru Herzlovi, jen� má
údajnì v úmyslu vytvoøit pro �idy sa-
mostatný stát na
Madagaskaru. Jedni
z diskutujících dbají
o svou �idovskou
identitu, ale jiní
opou�tìjí víru otcù
a jen dodr�ují rodin-
nou tradici, dokonce
se stávají katolíky
nebo bezvìrci, asi-
milují se. V následu-
jících obrazech se
postupnì vytváøí ge-
nealogický proplete-
nec nìkolika �idov-
ských rodin, ve kterém pøi tro�e
nepozornosti divák snadno ztratí pøe-
hled. Bude �idùm lépe? Konfrontace
Emiliina syna továrníka Herrmana
(Petr Kubes) s poruèíkem od dragou-
nù Fricem, s ním� se dopustila nevìry
jeho �ena Gretl, neponechává �ádné
iluze. Fric jej tvrdì odká�e do patøiè-
ných mezí. Gretl ve ztvárnìní Hany
Tomá� Brie�tianské �vypadá, �e je�,
ale ve skuteènosti není, je Hermanno-
vou ne�idovskou man�elkou, ��ikse�,
co� má mít svùj význam v budoucnu. 

A� mnohem, mnohem pozdìji Her-
mann nìkomu z rodiny podává hodnì
krkolomný výklad, �e �enino cizolo�-
ství dávno naplánoval pøedem, aby
jeho syn Jacob, který mìl vzejít z mat-
èina zapomenutí se s dragounem, ne-
byl z tohoto dùvodu �idem, co� mu
mìlo zachránit �ivot i zajistit pøetrvá-
ní rodinné. Ze�ílel snad? Ve skuteè-
nosti získal od Frice místopøíse�né
svìdectví a� dodateènì. Obèas se po-
daøilo nìkoho zachránit i tímto nebo
podobným zpùsobem � a nacisté teh-
dy na�tìstí nemohli mít k dispozici
vzorky DNA. Ivan Dejmal nezahrál
pøesvìdèivì pouze postavu sebevìdo-
mého Frice, snad je�tì lépe mu vy�el
hnìdý Civilista terorizující po an�lusu
se �templem v ruce a z moci úøední
�idy vyhánìné z domovù a zbavované
majetku. Ze zbývajících hercù pøíjem-
nì pøekvapil Michal Bumbálek v roli
Hermannova bratra Ludwiga, podi-
vínského génia, který se doká�e uná-

�et radikálnì teoretickými otázkami
i ve chvíli, kdy kolem padají hrozivé
trakaøe velkých dìjin. Bumbálek ze
své postavy nedìlá komickou figurku,
ale propùjèuje jí v mezních chvílích
dùstojnost dobrotivého èlovìka, který

by nedokázal zalhat. Jeho bratr Her-
mann k nìmu pøivádí svého synka Ja-
coba, aby zjistil, má-li nadání na mate-
matiku. Ludwig chlapci zadá zdánlivì
jednoduchou úlohu � seèíst prvních de-
set èísel. Po trochu del�í chvilce se to
Jacobovi podaøí a Ludwig jeho výkon
pochválí jako nadìjný, ale otci vy-
svìtlí, �e geniální Carl Friedrich

Gauss v mlad�ím vìku bleskovì seèetl
ne deset, ale tisíc èísel, nebot�mìl vy-
my�lenu úspornou metodu. Vùbec se
o Ludwigovi nedá øíci, �e by spadl
z vi�nì � v rozhovorech v úvodní èásti
docela realisticky upozoròuje na ne-
bezpeèí asimilace. 

* * *
Obrazy a scény zahrnují období v roz-
pìtí zhruba pìtapadesáti let, od konce
19. století do roku 1955, kdy se Ra-
kousko vymanilo ze sovìtské sféry vli-

vu a stalo se neutrálním státem. V té
dobì se také mohl vydat do zemì ado-
ptivní syn Percyho Chamberlaina Leo
a setkat se s pøe�iv�ími pøíbuznými. Pro
re�ii tu vzniká urèitý problém: èasové
pøedìly mezi konkrétním dìním v osu-
dech jedincù nebo rodin vyplòují pøí-
ruèkové informace o probìhnuv�ích
svìtových událostech vylíèené nìkte-
rým protagonistou. Vznikají tak � ob-
zvlá�t�v druhé èásti pøedstavení trvající-
ho zhruba tøi hodiny � urèité stojaté
vody a øeèeno v �achové terminologii
dìní na scénì ztrácí tempo. Podobné
svého druhu poznámky pod èarou je sa-
mozøejmì obtí�né divadelnì uchopit,
ale v èeském prostøedí by je snad �lo
alespoò krátit � pokud si autor jako své-
ho èasu S³awomir Mro¿ek výslovnì ne-
vymínil, �e se v textu hry nic krátit ne-
smí. (Tyto pasá�e jsem se sna�il
pøeklenout sèítáním èísel podle Gaus-
sovy efektivní metody, ale moc daleko
jsem se nedostal.) ¨

Nejsilnìj�í tak ze Stoppardovy hry,
ale i z brnìnské inscenace zùstávají
místa vystavìná na evokacích z dìtství
(nábo�enské svátky a rodinné slavnos-
ti) a opøená o bezprostøední zku�enost.
Babi Emilie by mohla koneckoncù mít

podle paralelní ana-
logie fiktivních po-
stav a skuteèných
osob z rodinné histo-
rie vzor v autorovì
prababièce. Byla by
�koda, kdyby se
Stoppardova hra
mìla hrát pouze
v Brnì a potom za-
padnout. Mo�ná mìl
Leopoldstadt napsat
u� døív, ale i tak ne-
lze jeho i na støedo-
evropské pomìry
velice zvlá�tní osud

pominout. Je otázka, mají-li divadla
v Praze nebo tøeba ve Zlínì, Stoppardo-
vì rodném mìstì, dostateènì kvalitní
ansámbl. V Brnì to bylo pùl na pùl.

JOSEF MLEJNEK

Národní divadlo Brno, Mahenova èino-
hra � Tom Stoppard: Leopoldstadt.
Pøeklad Pavel Dominik. Re�ie Radovan
Lipus. Scéna David Bazika. Kostýmy
Marie Jirásková. Hudba Milo� �tìd-
roò. Premiéra 19. 6. 2021.

M. Durnová (Babi Emilie), P. Kubes (Hermann), T. Groszmannová (Vilma).

Martin Sinièák (Leo), Eli�ka Zbranková (Nelly), Adam Koutný (Leo), Jana
�tvrtecká (Eva), Michal Bumbálek (Ludwig). Foto na této dvoustranì ND Brno.
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Midra� jako termín oznaèuje metodu
výkladu Tóry i literaturu, která takový
výklad obsahuje. Slovní základ dara�
mù�eme pøelo�it jako pátrat, zkoumat,
vykládat, interpretovat i uèit � a slovo
midra� v�echny tyto významy obsahuje.
Jak uvádí Karol Sidon v pøedmluvì ke
svému pøekladu Ka-
pitol rabiho Eliezera,
�úèelem midra�ù
bylo pøedev�ím vy-
kládat a objasòovat
biblický text tam,
kde nebyl zcela jas-
ný smysl nebo bylo
potøeba ho nìjak
osvìtlit�. Vznikaly
od 3. století a� po vr-
cholný støedovìk,
a zejména ty, které
patøí do skupiny tzv.
agadických midra�ù,
textù soustøedìných
na pøíbìhy, s nimi�
se v Bibli setkává-
me, byly velmi po-
pulární a roz�íøené.
Tam, kde biblický text struènì konstatu-
je, pátrají autoøi midra�ù na jiných mís-
tech Tanachu po detailech a dovozují
pøekvapivé podrobnosti na základì sé-
mantických postupù a analogií. Zásad-
ním pøedpokladem jejich èinnosti je
pøesvìdèení o absolutní spolehlivosti
biblického textu, ve kterém je ulo�eno,
a tedy tam lze nalézt v�e, vèetnì detailù.
Mnohé z takto doplnìných pøíbìhù se
pak stalo, zejména v a�kenázské tradici,
souèástí �idovského folkloru, jak to do-
kládají napøíklad chasidská vyprávìní,
ale i mnohé knihy Jicchaka Ba�evise Sin-
gera.

Dejme je�tì slovo pøekladateli. �Kapi-
toly rabiho Eliezera (Pirke derabi Elie-
zer), zvané té� Barajta rabiho Eliezera,
patøí mezi nejpozoruhodnìj�í díla v mid-
ra�ické tradici a jeden z nejèastìji citova-
ných midra�ù v rabínské a midra�ické
tradici. Moderní historici kladou vznik
tohoto midra�e do první poloviny 9. sto-
letí. Autor zùstává v anonymitì a jednot-
livé proslovy klade do úst skuteènì �ijí-
cím, legendárním nebo imaginárním
rabínùm. Za místo vzniku se pova�uje
Itálie, nìkteøí historici podle odkazù na
islám umist�ují vznik Kapitol do Palesti-

ny, ale podle kapitol a kalendáøe bychom
mohli usuzovat i na byzantský pùvod.
V �idovské tradici se za zdroj textu, se-
psaného v 8.�9. století, pova�uje uèení
Eliezera ben Hyrkana.

Pøedmìtem Kapitol jsou první dvì kni-
hy Moj�í�ovy (Genesis a Exodus) a svi-

tek Ester a autor se
ponejvíce inspiroval
Mi�nou, Jeruzalém-
ským Talmudem
a starými midra�i
(Midra� Raba), ale
i pobiblickou a apo-
kryfickou literaturou
(Kniha Jubileí, Zá-
vìt�dvanácti patriar-
chù, Kniha Heno-
chova, Moudrost).

Kompozici Kapi-
tol rabiho Eliezera se
podrobnì vìnoval
pøekladatel do angliè-
tiny a autor komentá-
øe Gerald Friedlander
(The Chapters of
Rabbi Eliezer the

Great, London, 1916). Podle nìj dílo ob-
sahuje zejména téma Deseti sestoupení
Boha na zem (kap. 14, 21, 25, 34, 40, 41,
46, 54), v druhé øadì díla Maase Bere�it
(popis tvoøení svìta) a Maase Merkava
(popis svìta andìlù obklopujících Boha
v nebesích) (viz kap. 6�8, 10�11, 34, 51
ad.) a v tøetí øadì �mone esre, meditaci
v modlitbì. Tato tøi témata netvoøí ucele-
ný soubor a má se za to, �e dochovaných
54 kapitol je jen zlomkem souboru pù-
vodního.

Kapitoly rabiho Eliezera nezu�ují ani
nezpøesòují texty Tóry, jak to dìlají jiné
exegeze a výklady tøeba v Talmudu, ale
text naopak roz�iøují do prostoru. Na roz-
díl od glos a vysvìtlivek na okraji stránek
v Talmudu Kapitoly kreativním zpùso-
bem pøepisují Tóru jako jakési �druhé
slovo�. Známé pøíbìhy tvoøení svìta,
zvìøe a èlovìka jsou rozèlenìny a mezi
nì jsou vsunuty pøíbìhy dal�í. Napøíklad
v pøíbìhu o pojedení ovoce ze zakázané-
ho stromu v Tóøe následuje pouze:
...a dala také svému mu�i. V Kapitolách
je text výmluvnìj�í: �ena si øekla, bìda
mi, nyní zemøu a Bùh dá Adamovi místo
mì jinou �enu. Musím pøinutit Adama,
aby okusil také, a tak zemøeme spoleènì.

Èasté jsou v Kapitolách také zmínky
o zvycích a hala�e, at�u� se týkají minja-
nu nebo chování k zesnulým, obøadu
Havdaly, troubení na �ofar bìhem mìsíce
elul, oslav spojených s obøízkou nebo re-
citace �almu 92 o �ábesové modlitbì.
Tato zvyková a halachická ustanovení se
pozdìji postarala o masivní roz�íøení
i kredibilitu Kapitol v Evropì, konkrétnì
Ra�i z nich cituje v komentáøi k traktátu
Megila 22b.

Pøelo�it Kapitoly rabiho Eliezera, text,
který je podstatnì závislý na struktuøe
a specifiènosti hebrejského jazyka, a za-
chovat jeho srozumitelnost, jazykovou
korektnost a souèasnì i celkovou prù-
zraènost a pùvab je úkol, na který by si
mohl troufnout málokdo. Na tom, �e se
rabimu Sidonovi podaøil do té míry, jak
dokládá následující ukázka, se nepo-
chybnì podílejí jak jeho dlouholetá práce
na pøekladu Pìti knih Moj�í�ových a dal-
�ích hebrejských nábo�enských textù, tak
i øada knih a románù, které v jazyce pøe-
kladu napsal a vydal.                              jd

* * *
KAPITOLA DESÁTÁ: JONA
Pátého [dne stvoøení] utekl pøed tváøí
Bo�í Jona. A proè utekl? To proto, �e po-
prvé jej [Bùh] poslal, aby navrátil hranici
Izraele na pùvodní místo, a jeho slova
obstála, ponìvad� je øeèeno (2. Král.
14,25): Navrátil hranici Izraele od Levo
Chamat. Podruhé jej ale poslal do Jeru�a-
lajim, aby mìsto znièil, ale kdy� se káli,
Svatý, buï po�ehnán, uèinil dle svého
milosrdenství, slitoval se a neznièil, a Iz-
raelci ho pak oznaèili za fale�ného proro-
ka. Potøetí jej pak poslal do Ninive, ale
Jona usoudil, �e to je národ naklonìný se
kát, a Svatý, buï po�ehnán, pak se�le
svùj hnìv na Izrael, a øíkal, copak mi ne-
staèí, �e mì Izraelci oznaèují za fale�né-
ho proroka, a teï mì tak budou oznaèo-
vat i pohané? Tak�e mi nezbývá ne�li
prchnout na místo, na nìm� není Jeho
majestát. Kdyby to mìlo být nebe, je
o nìm øeèeno (Z 113,4): Jeho majestát je
na nebesích, a o zemi se také øíká, �e tam
je Jeho majestát, ponìvad� je øeèeno (Je�.
6,3): jeho majestát je plností zemì!, tak�e
prchnu na místo, kde není o Jeho ma-
jestátu øeèeno, �e tam je.

Jona sestoupil do Jafo, jenom�e tam
loï, na kterou chtìl nastoupit, nena�el,
proto�e u� byla od Jafo vzdálena na dva
dny cesty. Co udìlal Svatý, buï po�e-
hnán, aby Jonu vyzkou�el? Pøivedl na
moøe vichøici a vrátil loï do Jafo. A kdy�
to Jona vidìl, radoval se ve svém srdci

PIRKE DERABI ELIEZER
Vychází klasický midra� v èeském pøekladu rabiho Sidona
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a øekl: Nyní vím, �e cesta pøede mnou je
urovnaná! Øekl jim: �Nastoupím s vámi!�
Øekli mu: �My ale jedeme a� k moøským
ostrovùm do Tar�í�e.�

Øekl jim: �Pojedu s vámi!� A aèkoliv je
zvykem zaplatit za cestu a� pøi výstupu
z lodi, Jona s radostí zaplatil pøedem, ponì-
vad� je øeèeno (Jona 1,3): Jona se zvedl, �e
pøed tváøí Hospodina prchne do Tar�í�e atd.

Kdy� se vzdálili na den cesty, stanul
nad nimi zprava i zleva na moøi orkán,
a zatímco jiné lodi proplouvaly a vracely
se v míru za klidného moøe, loï, na kte-
rou nastoupil Jona, byla ve velkém ne-
bezpeèí, ponìvad� je øeèeno (1,4): Loï
byla hotova se rozlomit.

R. Chanina øíká: Zástupci sedmdesáti
jazykù byli na lodi, a ka�dý mìl ve své
ruce svou modlu, ponìvad� je øeèeno
(1,5): Námoøníci se báli a ka�dý volal
k svému bohu a padali na tváø a øíkali:
Volejme ka�dý k svému bohu, a bùh,
jen� odpoví a zachrání nás z toho ne�tìs-
tí, je Bùh! A volali ka�dý k svému bohu,
ale nepomohlo to. A Jona zatím usnul
z úzkosti své du�e a spal. Pøi�el k nìmu
kapitán lodi a øekl mu: �My tady stojíme
mezi �ivotem a smrtí, a ty si usne� a spí�!
Z jakého lidu jsi?� Øekl mu: �Jsem Heb-
rejec.� A on mu øekl: �Sly�eli jsme, �e je
bùh Hebrejcù velký, tak se zvedni a volej
k svému bohu, tøeba se nám uká�e Bùh
a uèiní s námi zázraky, jaké uèinil vám
v Rákosovém moøi!� On jim v�ak øekl:
�Nebudu vám zapírat, �e jste se v tomto
ne�tìstí ocitli kvùli mnì. Zvednìte mne
a spust�te mne do moøe a moøe se uklid-
ní,� ponìvad� je øeèeno (1,12): Zvednìte
mne a spust�te mne atd.

Rabi Simon øíká: Ti mu�i v�ak nechtìli
svrhnout Jonu do moøe a vrhali losy a los
padl na Jonu, ponìvad� je øeèeno (1,7):
A vrhali losy atd. Co uèinili? Vzali nádo-
by, které byly v lodi, a naházeli je do
moøe, aby se jim ulehèilo, ale vùbec to
nepomohlo. Chtìli veslovat k pobøe�í,
av�ak nemohli. Tak co udìlali? Vzali
Jónu do podpalubí lodì, zastavili se
a øekli: �Hospodine, Bo�e svìta, nepøi-
kládej nám za vinu nevinnou krev, ponì-
vad� neznáme charakter tohoto mu�e.�
On jim v�ak øekl: �Zvednìte mne a spust�-
te mì do moøe!� tak ho hned vzali, pono-
øili ho a� po jeho kolena a moøe pøestalo
bouøit. Jakmile jej v�ak vytáhli k sobì,
moøe se opìt rozbouøilo. Tak ho ponoøili
a� po krk a moøe pøestalo bouøit. Ale zno-
vu jej vytáhli, a kdy� se kolem nich moøe
opìt rozbouøilo, ponoøili ho celého
a moøe bouøit pøestalo.

Rabi Tarfon øíká: K tomu, aby pozøela
Jonu, byla ta ryba urèena od �esti dnù
stvoøení, ponìvad� je øeèeno (2,1):
K tomu, aby pozøela Jonu, urèil Hospo-
din velkou rybu. Vstoupil do jejích úst
jako èlovìk vstupující do veliké synago-
gy a stál a dvì oèi té ryby svítily Jonovi
jako prùsvitná okna. R. Meir øíká: Perla
zavì�ená v útrobách ryby svítila Jonovi
jako toto slunce o polednách a ukazovala
mu v�echno, co je v moøi a v propastech,
a o tom mluví text �almu (97,11): Pro
spravedlivého je zaseto svìtlo.

Ryba mu øekla: �Neví�, �e mi nastal
den, kdy budu snìdena ústy Livjatana?�
Jona jí øekl: �Zaveï mne k nìmu,� a po-
tom øekl Jona Livjatanovi: �To kvùli tobì
jsem sestoupil, abych znal místo, kde
pøebývá�, ponìvad� ti v budoucnosti
uvá�u provaz na jazyk a vytáhnu tì
a obìtuji pøi velké hostinì, uspoøádané
pro spravedlivé.� Ukázal mu peèet�Avra-
hamovu a øekl: �Pohleï na znamení
smlouvy!� a Livjatan prchl od Jóny na
vzdálenost dvou dní.

Øekl tedy [rybì]: �Nu�e, zachránil
jsem tì pøed Livjatanem, zato mi uka�
v�echno, co je v moøi a v propastech!�
I ukázala mu velký proud vodstev Oceá-
nu, ponìvad� je øeèeno (2,6): Propast
mne obklopila. A ukázala mu Rákosové
moøe, jeho� nitrem pro�el Izrael, ponì-
vad� je øeèeno (2,6): Rákosí mi opletlo
hlavu. A ukázala mu místo, z nìho� vy-
cházejí moøské pøíboje a vlnobití, ponì-
vad� je øeèeno (2,4): V�echny tvé pøíboje

a vlnobití pøese mne pøe�ly. A ukázala
mu sloupy zemì a její základy, ponìvad�
je øeèeno (2,7): Ta zemì, její závory jsi za
mnou navìky zasunul. A ukázala mu ge-
hinom, proto�e je øeèeno (2,7): Ale vy-
zvedl jsi ze znièení mou du�i, Hospodi-
ne, Bo�e mùj! A ukázala mu spodní �eol,
ponìvad� je øeèeno (2,2): Z útrob �eolu
jsem køièela, tys sly�el mùj hlas. A uká-
zala mu Hospodinovu svatyni, ponìvad�
je øeèeno (2,7): A� k základùm hor jsem
sestoupil, a z toho se uèíme, �e Jeruzalém
stojí na sedmi horách. A ukázala mu
úhelný kámen zemì, zalo�ený v propas-
tech pod Hospodinovou svatyní, na nìm�
stojí a modlí se Korachovi synové.

Ryba mu øekla: �Nu�e, Jono, kdy� u�
stojí� pod Hospodinovou svatyní, modli
se a bude ti odpovìzeno!� Jona tedy øekl
rybì: �Vrat�se na místo, kde ses pøedtím
zastavila, proto�e si pøeji se modlit.�
Ryba se zastavila a Jona se zaèal modlit
pøed tváøí Svatého, budi� po�ehnán:
�Pane svìta, jsi nazýván tím, jen� svrhne
a vyzvedá, vytáhni mne tedy, kdy� jsem
klesl! Jsi nazýván tím, jen� usmrcuje
a o�ivuje, o�iv mne tedy!� Ale on mu ne-
odpovìdìl, dokud z jeho úst nevy�la tato
slova: �Splním, co jsem slíbil, kdy� jsem
slíbil vytáhnout Livjatana a obìtovat ho
pøed tvou tváøí, a splním to v den záchra-
ny Izraele.� Svatý, budi� po�ehnán, oka-
m�itì pokynul a Jonu propustil, proto�e
je øeèeno (2,11): Hospodin øekl rybì a ta
vyplivla Jonu na sou�.

Námoøníci v�ak vidìli v�echna ta vel-
ká znamení a divy, která Svatý, buï po-
�ehnán, uèinil s Jonou, a ponìvad� se
Jona modlil, jak je øeèeno (2,9): At� ty,
kdo zachovávají l�ivé marnosti, opustí
jejich milost, okam�itì vstali a vyhodili
ka�dý jeden svého boha do moøe a vrátili
se do Jafo a putovali do Jeruzaléma
a obøezali maso své pøedko�ky, ponìvad�
je øeèeno (1,16): Ti mu�i se báli Hospo-
dina velkou bázní a obìtovali Hospodinu
obìt�. A jak mohli obìtovat obìt�, kdy�
obìti od modloslu�ebníkù nejsou pøijí-
mány? To znamená, �e to byla krev
smlouvy, je� je jako krev obìti. A splnili
slib, �e ka�dý z nich pøivede svou �enu
a v�echny, co jim patøí, k bázni Jonova
Boha. A slíbili a splnili to, co platí pro
proselyty.

Kapitoly rabiho Eliezera. Midra�. Z heb-
rej�tiny pøelo�il Karol Efraim Sidon. Vy-
dalo nakladatelství Garamond v roce
2021, 236 stran, mìkká vazba. Doporu-
èená cena 290 Kè.

Titulní list Pirkej rabi Eliezer, Sabbioneta (Itálie), 1568.
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Do dlouhé øady zpola zapomenutých
velkých tvùrcù 20. století nále�í také
malíø a grafik Ludwig Meidner. Naro-
dil se 18. dubna roku 1884 ve mìstì
Bernstadt (dnes Bierutów v Polsku)
ve støedním Slezsku v rodinì obchod-
níka. Mimochodem ve stejný den
i rok se narodil v tì�ínském Slezsku
jiný významný zapomenutý tvùrce,
o kterém se v minulosti v Ro� chode�i
ji� psalo � Michel Fingesten. 

STUDIA A VÁLEÈNÁ LÉTA
Meidner se na pøání rodièù mìl stát
kameníkem, v letech 1903�1905 u�
v�ak studoval na akademii ve Vrati-
slavi a poté v roce 1905�1906 v Berlí-
nì, kde se uèil umìní leptu u Herman-
na Strucka. Roku 1906 odjel do Paøí�e
a do roku 1907 nav�tìvoval kurzy na
Julianovì akademii. V Paøí�i se sezná-
mil s dílem Pabla Picassa, Paula Gau-
guina, Jamese Ensora, co� mìlo vliv
na jeho výtvarné smìøování. Seznámil
se s Amedeem Modiglianim a stali se
pøáteli. Roku 1908 se
vrátil zpìt do Nìmec-
ka. Na pøelomu roku
1911 a 1912 zalo�il
spoleènì s Jacobem
Steinhardtem a Ri-
chardem Janthurem
skupinu Die Pathetiker
a v listopadu 1912
mìli v galerii Der
Sturm Herwartha Wal-
dena v Berlínì výsta-
vu, na které Meidner
poprvé vystavil své
�apokalyptické kra-
jiny�, hoøící mìsta
a devastovaná místa,
záhadné kompozice
plné pøedtuch hrùz
první svìtové války,
která zanedlouho vy-
pukla. Koncem roku
1913 uzavøel pøátel-
ství s mladým, dnes ji� témìø zapome-
nutým expresionistickým básníkem
Ernstem Wilhelmem Lotzem, který
padl hned na poèátku války. Jeho smrt
Meidnerem velmi otøásla a malíø pod
jejím vlivem vytvoøil cyklus Válka,

ulice a kavárny, ve kterém velmi kri-
ticky zobrazil váleèné hrùzy a utrpení,

masu lidství zbavených vojákù, kteøí se
projevují jako dobøe naprogramované
stroje poslu�né jakýchkoli pøíkazù.

Maloval a kreslil v kavárnách blaho-
bytnì vysedávající hosty, spokojený
dobytek mnohdy se skuteènì zvíøecí-
mi tlamami èi krvelaènými tváøemi,
naplnìný v ten prvý èas váleèného
bìsnìní nad�ením z postupujících

vojsk a s tím spojených vítìzství, by-
tosti neschopné komunikace a ponoøe-
né pod �klebem radosti do vlastní zlo-
by. V roce 1916�1918 pùsobil jako
tlumoèník v zajateckém táboøe a defi-
nitivnì se stal pacifistou. Roku 1919
byl jedním ze zakládajících èlenù No-
vembergruppe, tého� roku vy�la jeho
první monografie z pera Lothara Brie-
gera s Meidnerovým textem, ve kte-
rém zpochybòuje stávající øád a vyzý-
vá umìlce, aby se stali socialisty.
Krátce nato, zklamán ruskou revolucí,
socialistické ideje opustil a stáhl se do
soukromí. 

NÁVRAT K �IDOVSTVÍ
Od poloviny 20. let se vrací ke svým
koøenùm a zaèíná �ít podle nábo�en-
ských pravidel judaismu, uzavírá pøá-
telství s berlínským rabínem Leem
Baeckem. Maloval a kreslil starozá-
konní scény, vytváøel portréty zbo�-
ných �idù. Od roku 1924 pùsobil jako
profesor malby na akademii v Berlínì.
Po pøevzetí moci nacisty byl Meidner
ihned zaøazen na seznam zakázaných
umìlcù a jeho autoportrét byl vysta-
ven na výstavì �zvrhlého umìní�. Od

roku 1935 pùsobil
jako uèitel kreslení na
�idovské �kole v Ko-
línì nad Rýnem.
V roce 1939 se mu
podaøilo emigrovat do
Anglie. V letech
1940�1941 byl v�ak
také v Británii jako
�nepøátelský� cizinec
perzekvován a byl
umístìn v nìkolika in-
ternaèních táborech.
Roku 1953 se vrátil,
pøedev�ím kvùli své-
mu mateøskému jazy-
ku, do Nìmecka.
Zemøel 14. èervna
1966 v Darmstadtu,
kde je pochován na
�idovském høbitovì. 

Pro nás není bez za-
jímavosti, �e do okru-

hu Meidnerových pøátel patøil také
Bedøich Feigl, který �il v Berlínì ne-
daleko od jeho ateliéru, a pozdìji se
stýkali v Anglii. V Berlínì nav�tìvo-
vali pravidelnì proslulou kavárnu
Café des Westens a Feigl se té� úèast-

LUDWIG MEIDNER
Pacifista, revolucionáø, emigrant, malíø a vìøící �id

Ludvig Meidner: Autoportrét, lept, 1922.

Apokalyptická krajina, olej na plátnì, 1912.



nil pravidelných støedeèních setkání
malíøù, básníkù a spisovatelù v Meid-
nerovì ateliéru. Meidner té� napsal
øadu aforismù o rùzných umìlcích,
které v�ak kni�nì nevy�ly. Z rukopisu
byly teprve pøepsány do katalogu
Meidnerova díla, který vy�el ve dvou
svazcích roku 1991. Ru-
kopis je datován 1950
a je zajímavé, �e autor
psal pod jménem Bedøich
Feigl, které potom �krtl
a napsal �LMeidner�.
Mo�ná je Feigl autorem
nìkterých z nich. O Feig-
lovi: �Bedøich by rád na-
maloval to, co Friedrich
nedokázal� a druhý �U�
ne mladík, ale nadìjný
staøec�.

DÍLO
Meidnerovo dílo je velmi
rozsáhlé a rùznorodé.
V letech 1912�1914 na-
maloval øadu mìstských scén s pokøi-
venou perspektivou a se silným expre-
sivním nábojem, ve kterých zcela
intuitivnì zobrazil nadcházející èasy.
Hoøící mìsta, bortící se domy, dýmají-
cí spáleni�tì, v dìsu prchající lidi, jed-
notlivce i anonymní zástupy. Z pøelo-
mu let 1912/1913 pochází obraz

Revoluce inspirovaný Lotzovou básní.
Meidner v popøedí namaloval mladé-
ho rebela (básníka Lotze) s praporem
v ruce, který symbolizuje vzpouru
proti starým èasùm pod korouhví bu-
dování nového a lep�ího svìta. Za vál-
ky namalovaný obraz Pøedchozí den,

stejný jako den dne�ní a mo�ná i zít-
øej�í zachycuje v kopcovité krajinì
opu�tìné trosky pod potemnìlým
nebem se skupinou lidských bytostí
v popøedí. Tváøe pokøivené strachem,
zlobné hádající se oblièeje, které ani
v ne�tìstí neopou�tìjí jejich sobecké

vlastnosti. Úplnì v popøedí k zástupu
otoèená hlava mu�e s èernou kapucí
a s pozdvi�enou pravicí, snad proroka
starých èi nových poøádkù, kterého
sleduje s pot�ouchlým úsmì�kem jen
jedna �enská tváø. Bez zbyteèných at-
ributù naprosto dokonale expresivnì
vyjádøená totální bezútì�nost a ne-
smyslnost doby.

Meidner je té� autorem øady portré-
tù. Vedle nìkolika, mnohdy velmi se-
beironických autoportrétù maloval
øadu svých pøátel a známých. Pozoru-
hodné jsou zejména dva portréty dnes
témìø zapomenutého expresionistic-
kého spisovatele, bohéma a anarchisty
Maxe Herrmanna-Neisseho. Oba ob-
razy, malované silnì pastózními bar-
vami, zobrazují zkrouceného, znaènì
pokøiveného èlovìka s útlým a køeh-
kým tìlem (Herrmann-Neisse byl vel-
mi malého vzrùstu), kterému dominu-
je velká hlava a jako protipól ruce
s dlouhými, propletenými kostnatými
prsty. Ve tváøi pichlavé, ale velmi vní-
mavé oèi, u�i, které doká�ou sly�et,
a vypouklá, sevøená ústa, která kdy�
se dají do pohybu, umìjí øíci i øadu
vìcí velmi nepøíjemných. Mistrné
portréty èlovìka ve své podstatì hlu-
boce ne�t�astného, namalované s po-
chopením a s úèastí. Zajímavé srovná-
ní nabízí portrét Herrmanna-Neisseho

od George Grosze èi od Otty Dixe,
které jsou malovány v duchu nové
vìcnosti a pouze realisticky zobrazují
malého èlovíèka s výrazem nenávisti
ve tváøi. Výjimeèné jsou také dva ole-
jem malované portréty berlínského li-
berálního rabína a filosofa Dr. Lea

Baecka. V podstatì rea-
listicky malované, první
z roku 1931, druhý z roku
1948. Ve výrazu tváøe
u�lechtilého èlovìka je
zachyceno v�e. Na prvém
pøedtucha dìsivé tragé-
die, na druhém osud �i-
dovstva. Pøesto�e byl
Meidner k liberálnímu �i-
dovství, které Baeck vy-
znával, velmi kritický, je-
jich pøátelství trvalo celý
�ivot a Meidner Baecka
pokládal za nejmoudøej�í-
ho a nejvzdìlanìj�ího
èlovìka, s jakým se kdy
setkal. 

Za druhé svìtové války se v Anglii
Meidner dostal do velkých hmotných
problémù a po nucené internaci na ost-
rovì Man �il v tísnivé chudobì. Nemo-
hl si dovolit olejové barvy, maloval
proto akvarelem na papír a vytvoøil

také øadu kreseb tu�kou a uhlem. Tak
vznikl rozsáhlý cyklus Utrpení �idù
v Polsku a Masakry �idù v Polsku.
Souèasnì karikaturami komentoval si-
tuaci v Nìmecku a v kresbách s nad-
sázkou a humorem zachycoval �ivot
v tehdej�í Anglii.                 JAN PLACÁK
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Revoluce, olej na plátnì, 1912/13.

Portrét Maxe Herrmanna-Neisseho, olej na plátnì, 1913. Portrét Leo Baecka, olej na plátnì, 1948.



Pøed sto lety, 1. záøí 1921, se v Praze narodil
OTA B. KRAUS, spisovatel, pedagog a grafo-
log. Za�il Terezín a Osvìtim, bìhem �oa ztra-
til své nejbli��í. Po válce vydal svou prvotinu
� Zemì bez Boha, roku 1949 odjeli s man�el-
kou Ditou (roz. Polachovou) a malým syn-
kem do Izraele. Zpoèátku �ili v provizorním
mìsteèku u Haify. Prostøedí a spoleènost
evropských imigrantù zobrazil pozdìji ve
svých prózách, psaných anglicky. Sté výroèí
narození Oty B. Krause pøipomínáme úryv-
kem z dosud nepublikované povídky Straw-
berry Fields (dávno pøed Beatles), celou ji
naleznete v �idovské roèence 5782. 

***
Kdy� jsme pøijeli do Izraele, byli jsme stra�-
livì chudí. Na�tìstí jsme nevìdìli, �e jsme
tak chudí, proto�e v�ichni kolem nás na tom
byli stejnì, tak�e jsme se domnívali, �e být
chuïasem k téhle zemi prostì patøí. Bohat-
ství je ale relativní hodnota, a kdy� jsme po-
rovnali ná� tì�ký údìl s nouzí ostatních, ne-
cítili jsme se o nic hùø ne� na�i sousedé. Tím
ale nemyslím pana Helfgotta z vesnického
dru�stva, který mìl hned vedle vodárenské
vì�e domek se dvìma lo�nicemi.

My, novì pøíchozí, jsme obývali osm
døevìných baráèkù, které stály v �irokém
pùlkruhu na píseèné dunì mezi skládkou
a høbitovem. V létì se písek tak rozpálil
a navr�il, �e kdy� jsme �li domù, pøipadali
jsme si, jako bychom se brodili vaøící po-
lévkou.

Nìkdy navál vítr písek k na�im dveøím
a musel jsem lopatou prokopat tunel. Ne-
mìli jsme elektøinu, jídlo jsme vaøili na pet-
rolejových hoøácích a svítili jsme si petro-
lejkami se zaèouzenými cylindry, které pøi
sebemen�ím dotyku praskly. Dvakrát týdnì
vyjí�dìl na dunu mu� s vozíkem ta�eným
oslem a prodával led a petrolej. Jen�e jak
led a petrolej uchovával ve stejné bednì
pøikryté pytlem, led do sebe natáhl petrole-
jový zápach a do petroleje pronikla voda,
a tak na�e lampy prskaly a syèely. Ale ne-
stì�ovali jsme si, proto�e jak øíkával ná�
soused pan Zimmerman: ��patné poèasí je
lep�í ne� �ádné poèasí.�

�Správnì,� souhlasil pan Feigenblatt,
�nikdy není tak �patnì, aby nemohlo být
je�tì hùø.�

�Hospodin se stará i o nejmen�í ptáèe,�
prohlásil pan Lakato�. �Postará se i o nás.
Jednoho dne se snad posadíme pod vlastní
fíkovník a vinnou révu.�

Abychom se nìjak protloukli, �li jsme na
výpomoc k místním farmáøùm, kteøí vyu�i-
li na�í neznalosti, døeli z nás kù�i a platili co
nejménì. 

�Jaký fíkovník a jaké víno?� tázal se pan
Kubín, dívaje se pøitom zamy�lenì na holý
píseèný pøesyp, na nìm� tu a tam vykuko-
valy trsy africké trávy, která byla tak tvrdá,
�e ji nechtìl �rát ani Ferdinand, osel pana
Federa. �Vìdìl jsem, jak je tì�ké být �id
mezi Ne�idy, ale nikdy mì nenapadlo, jak
tì�ké je být �id mezi �idy.�

Pan Kubín mluvil
v�dycky na rovinu, vìci
nazýval pravými jmény.
Pøed válkou se jmenoval
Kohn, ale kdy� se vrátil
z lágrù, rozhodl se, �e se
své �idovské identity
zbaví, a pøejmenoval se
na Kubína, aby splynul
s èeským prostøedím.
Nové jméno mu moc
nepomohlo, proto�e
v�ichni, �idé i Ne�idé,
kdo ho døív znali jako
pana Kohna, mu teï øí-
kali pan Konkubín, co�
bylo je�tì hor�í.

Ale �patné èasy se
støídaly s lep�ími a jed-
noho dne jsme se dozvìdìli, �e bychom ve
mìstì v domì odborù mohli získat �elez-
nou postel, matraci a vojenskou deku.

�Je to tak hodinka cesty,� sdìlil nám pan
Levinson, ná� zemìdìlský instruktor. �el
jsem hodinu do mìsta, nalo�il si na záda
postel a vyrazil zpátky. Pak jsem �el znovu
pro matraci, pak pro druhou postel a pak
pro druhou matraci. Druhý den ráno jsem
pøinesl deky. Bylo to vyèerpávající, hlavnì
ten poslední úsek pøes �havý písek, ale po-
stele ná� pokoj hodnì vylep�ily; pøedtím
jsme v nìm mìli jen dva petrolejové hoøá-
ky a petrolejku visící na høebíku. 

Nelíbila se mi pustina pøed na�imi dveø-
mi a probral jsem to s na�ím místním výbo-
rem. �Nepøi�li jsme sem snad proto, aby
díky na�emu úsilí rozkvetla pou�t�?�

�Správnì,� souhlasil pan Zuckerman,
�vzpomeòte si na pionýry, kteøí vysou�eli
chederské ba�iny, nakazili se malárií, ale
pøesto a� do svítání tanèili horu.�

Zato pan Konkubín, èlovìk bez víry
a pøedstavivosti, �ádnou mo�nost zlep�ení

nepøipou�tìl. �Plivni stokrát do moøe a ne-
zvedne se. Pou�t� je pou�t� a pou�tí zùsta-
ne,� mávl rukou nad píseènou pustinou.

Neodradil mì. Jednoho dne kdy� jsem se
vracel z kopání zavla�ovacího systému pro
pana Her�kovice, jsem v pøíkopu na�el
malý divoký odrostek. Od první chvíle se
mi stromek zalíbil. Byl malièký, ale statný
s vroubkovanými pìtiprstými listy a nafia-
lovìlým kmenem. Vykopal jsem ho se v�e-
mi koøínky a zasadil ho pøed na�i boudu.
Ka�dý veèer jsem ho zaléval a jednou týd-
nì mu pøinesl slepièí trus, který jsem �típ-
nul v drùbe�árnì a donesl domù v kapse.
To, jak stromek prospíval, pøedèilo má
nejsmìlej�í oèekávání: narostly mu tmavo-
zelené listy a ka�dým dnem o kousek po-

vyrostl. Byl jsem na nìj
nále�itì hrdý: nejen�e
zkrá�lil píseènou dunu,
ale poskytl nám náznak
nadìje a trvalosti.

�Strom je jako èlo-
vìk,� prohlásil pan Fe-
her. �Koøeny stojí ve
sraèce, ale hlavu má
otoèenou ke hvìzdám.�

Jednoho dne pan
Zimmerman, který byl
praktický èlovìk, do-
konce navrhl, abychom
na�li víc divokých od-
rostkù a vysadili z nich
za na�imi baráky les.
�Mohli bychom prodá-
vat døevo,� zahledìl se

obdivnì na mùj stromek.
�A zalo�it pilu,� prohlásil pan Feigen-

blatt.
�A továrnu na výrobu nábytku,� dodal

pan Lakato�.
Strom nás inspiroval a pozvedl nám du-

cha. Podívali jsme se na nìj, ne� jsme �li do
práce, a nav�tívili jsme ho, kdy� jsme se
vrátili, unavení a �pinaví od hlíny.

Nìkolik dní jsem byl nejoblíbenìj�ím
èlovìkem mezi nováèky, ale má sláva dlou-
ho nevydr�ela. Ukonèila ji náv�tìva pana
Levinsona, toho zemìdìlského instruktora,
který nás mìl uèit, jak pìstovat okurky, zelí
a lilek.

�Jednoho dne,� sdìlil nám, �vám �i-
dovská agentura mo�ná dá domek s jed-
nou místností, pìt dunamù pùdy a pùlku
muly.�

�Proè jenom pùlku?�
�Budete se o ni dìlit se sousedem. Tøi

dny vy, tøi dny on. Copak si myslíte, �e �i-
dovská agentury je milionáø, aby rozdávala
celé muly?�

16 VÌSTNÍK 9/2021

Ota B. Kraus
STRAWBERRY FIELDS
(dávno pøed Beatles)

Skoèec obecný (Ricinus communis).



Jako existuje láska na první pohled, exis-
tuje i nepøátelství na první pohled. Pan Le-
vinson mì nesná�el od prvního dne, kdy
jsme se seznámili, proto�e jsem mìl, jak
øekl, rozvratné my�lenky.

�Ka�dý pìstuje okurky,� øekl jsem, �proè
bych nemohl zasadit nìco exotiètìj�ího,
tøeba pórek nebo jahody?�

�Proto�e tu nerostou.�
�A pokazím nìco, kdy� to zkusím?�
Pan Levinson se na mì pohrdavì podí-

val. �Na�i praotcové, necht� je jejich památ-
ka po�ehnaná, obdìlávali tuhle zem tøi tisí-
ce let, a nikdy jahody nesázeli.�

Ka�dým dnem strom o nìkolik centimet-
rù povyrostl, roztáhl korunu, která �elestila
ve vìtru. Brzy se stal domovem pro hejna
vrabcù, spoustu bulbulù se �lutými zadeè-
ky a párek lejskù.

Sousedé mi strom závidìli a pøicházeli
obdivovat jeho vzne�ené stvoly, nachové
listy a korunu, v ní� se hem�ili zpìvaví
ptáci.

�Roste tak rychle,� rozplýval jsem se,
��e budeme v�ichni brzy odpoèívat v jeho
stínu.�

Kdy� pøí�tì dorazil pan Levinson, aby
nás uèil, jak pìstovat okurky, zastavil se
u mého stromu a tázavì se na mì podíval.

�Co to je?�
�Tohle je stromek,� ukázal jsem na od-

rostek. �Abyste vìdìl,� pokraèoval jsem,
�mohli bychom z takových stromù zasadit
les a prodávat stavební døevo.�

�To byste chtìl? Víte, co jste zasadil? Je
to skoèec, keø, který roste v ka�dé �karpì
a v semenech má ricin. Døevo? Jediné, co
z nìj mù�ete dostat, je prùjem.�

Od toho dne se mi v�ichni ve vesnici
smáli a ka�dý, kdo mì najal, abych mu
okopal zelí nebo vyèistil kuøatùm výbìh,
nevynechal jedinou pøíle�itost, jak si do mì
rýpnout.

�Zácpou asi dneska netrpíte, co,� zahih-
òal se pan Katzenelbogen, který mìl bílého
konì jménem Sultán.

�Les z ricinovníkù?� zeptal se pan Fein-
stein. �Díky vám by dostalo bìhavku celé
mìsto.�

Kdy� jsem kromì pìstování ricinovníku
chodil je�tì ka�dý týden na promítání fil-
mù, které se konalo venku pøed na�ím kul-
turním støediskem, pøi�el jsem u� o ve�ke-
rou reputaci. 

�Mladíku,� varoval mì pan Teitebaum,
pro kterého jsem pracoval v nedìli. �S va�í
zemìdìlskou zabednìností a s tak marnivý-
mi zvyky se domku ve vesnici nedoèkáte
nikdy.�

(Z angliètiny pøelo�ila A. Marxová)

(dokonèení ze str. 9)
Za zahajovací hru zvolil anglickou støe-
dovìkou moralitu Jedermann (Kdokoli)
v moderním pøepracování Hugo von Hof-
mannsthala. Hlavní postava � boháè, pro
kterého pøichází Smrt � ztìlesòovala sa-
motné Rakousko a jeho situaci� Diváci
byli nad�ení, ov�em bigotnìj�í èást Salc-
burèanù se bouøila s tím, �e církev �za-
prodala mìsto �idùm�, nebot� hlavní
hvìzdou festivalu byla protestantská hra,
upravená �idovským autorem, provedená
�idovským re�isérem, který vyu�il jako
hlavní kulisu katedrálu.

Jedermann se v�ak stal symbolem
festivalu a s pøestávkami (od roku 1946
pak ka�doroènì) ho zahajuje. 

Reinhard re�íroval v Salcburku kla-
sický repertoár, mj. Fausta èi Sluhu
dvou pánù a v leopoldskronské zahradì
svùj dal�í mistrný kus Sen noci svato-
jánské, Shakespearovu pohádkovou ko-
medii o iracionalitì lásky. Uvedl do ní
snové lesní baletní scény, v nich� tanèí
víly za doprovodu orchestru sestavené-
ho z trpaslíkù. Výpravu a kostýmy svì-
øil Oskaru Strnadovi, co� je dal�í umì-
lec, kterého výstava pøipomíná: moderní
architekt, designér a �ádaný scénograf,
jeho� koøeny vedou èásteènì do Èech. 

V expozici lze zhlédnout úryvek z fil-
mového zpracování Snu, které vzniklo
v Reinhardtovì re�ii roku 1935 v produkci
Warner�s Brothers s hudbou Felixe Men-
delssohna v úpravì Ericha Korngolda,
a také zlomek starozákonního dramatu
Cesta zaslíbení od Franze Werfela. Toto

oratorium Reinhardt re�íroval pro Manhat-
tan Opera House, premiéru mìlo v lednu
1937, ale inscenace byla tak nákladná (po-
èítala napøíklad s tisícovkou komparzistù),
�e po nìkolika reprízách zkrachovala. 

V Rakousku panovala od roku 1934
klerofa�istická diktatura, pøedstavy o har-
monickém souladu národností a vìr vzaly
za své. Hugo von Hofmannstahl zemøel
ji� roku 1929, Reinhardt smìl Salcburský
festival vést do roku 1937. Zámek mu
zpusto�ili a po an�lusu arizovali nacisté.
Slavný re�isér uprchl pøes Británii do
USA, kde roku 1943 zemøel.

Salcburk se stal po druhé svìtové válce
sídlem velení americké armády, a proto�e
Amerièané obnovení festivalu podporovali,
konal se hned v srpnu 1945. Kromì Maxe
Reinhardta se ho ji� nemohla zúèastnit øada
dal�ích umìlcù �idovského pùvodu. Mnozí
se nevrátili z exilu, mnozí byli zavra�dìni
v koncentraèních táborech, dal�í se na festi-
valu u� nechtìli podílet, proto�e netou�ili
hrát spolu s lidmi, kteøí za války spolupraco-
vali s nacisty. Ti, jako napøíklad dirigenti
Karl Böhm nebo Herbert von Karajan, úèin-
kovat nìjaký èas nesmìli, brzy se v�ak na je-
vi�ti objevili. Do Salcburku se z amerického
exilu vrátila vdova po Reinhardtovi hereèka
Helene Thimigová a také pra�ský rodák, �i-
dovský herec Ernst Deutsch. Dlouhá léta
pak hrál v Jedermannovi postavu Smrti.

Výstava vìnována H. Kelsenovi potrvá
do 10. øíjna; výstava o Salcburském festi-
valu do 21. listopadu 2021. Obì lze vøele
doporuèit. Více informací na www.jmw.
at.                                       ALICE MARXOVÁ
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Zleva: Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt a Einar Nilson v Leopoldskronu. Foto Ellinger. © JMW.
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KNIHY
Z JERUZALÉMSKÉ SYNAGOGY
Nedávno jsem èetla zprávu o tom, �e se
v Brnì na �idovské obci objevily tisíce
starých �idovských knih. Budou se jim
tam vìnovat v rámci velkého projektu.
Mám z toho radost a pevnì vìøím a dou-
fám, �e se co nejdøíve zaènou knihy digita-
lizovat a ty, které mají vyznaèeného maji-
tele, nabídnou co nejdøíve pøíslu�ným
rodinám po celém svìtì. Vìt�ina jejich
majitelù byla zavra�dìna v �oa, ale èasto
�ijí jejich pøíbuzní, pro které jsou tyto kni-
hy velice významnou osobní vzpomínkou
na jejich blízké. 

Asi pøed sedmi lety mi
�ámes Jeruzalémské sy-
nagogy pan Michal Du-
nayevský pøed svých od-
chodem z funkce øekl, �e
se v synagoze nachází
velké mno�ství starých
�idovských knih a �e
v místnosti urèené pro
personál je v krabicích
nìkolik knih s razítkem
Lieben (mùj dìda Salo-
mon Hugo Lieben, za-
kladatel �idovského mu-
zea, mìl pøed válkou
velikou knihovnu). Sho-
dou okolností jsem se brzy nato do jedné
z místností, kde byly skladovány desítky
krabic od banánù plných knih, dostala.
Otevøela jsem první knihu navrchu krabi-
ce. Bylo v ní razítko Lieben. 

Najednou tu pøede mnou le�ely knihy
mého dìdy a øady dal�ích pøíbuzných.
Nìkteré byly velmi ponièené, nìkteré za-
chovalé. Jedná se pøedev�ím o modlitební
knihy nebo rùznou nábo�enskou literatu-
ru, v�e ale vysoce osobní � v nìkterých
knihách byly vlo�ené vizitky nebo jiné
upomínky, osobní vzkazy, vpisky nebo
podpisy. �O v Praze se díky aktivitì øady
lidí a pøedev�ím díky Pavlu Veselému
rozhodla knihy základnì vyèistit, o�etøit
a katalogizovat. Do toho pøi�la koronakri-
ze, Pavel Veselý se nám ozval, �e �O
v Praze musí z dùvodu úspor knihy pøesu-
nout z depozitáøe, kde se s nimi pracova-
lo, co� stálo nìkolik desítek tisíc roènì.
Byly potom opìt pøevezeny do Prahy
a umístìny v krabicích do Jeruzalémské
synagogy. Zva�ovalo se, co s nimi dále,
pohøbít je? � co� by odpovídalo nábo�en-
ským pøedpisùm, ale zároveò by se tak

ztratily konkrétní pøíbìhy, osobní vzkazy
a dal�í detaily v knihách zaznamenané. 

Knihy se tak ocitly v jakémsi vakuu.
Øeditel �idovského muzea v Praze Leo
Pavlát nechtìl, aby byly knihy pohøbeny,
zároveò ale upozoròoval na chybìjící per-
sonální kapacity na jejich zpracování
v �idovském muzeu v Praze. Zaèali jsme
komunikovat s pøedsedou F�O Petrem
Papou�kem, kterého mezitím oslovila �O
v Brnì s tím, �e má kapacity a zázemí pro
katalogizaci i dal�í práci s knihami. 

Velice doufám, �e knihy budou v Brnì
brzy katalogizovány a budou zveøejnìny

svazky, které obsahují
osobní razítka, ex libris,
podpisy nebo dal�í vpis-
ky, je� by pomohly iden-
tifikaci pùvodních maji-
telù, a �e se jako vzácné
rodinné památky nabíd-
nou rodinám pøe�iv�ích. 

Je jasné, �e ne� se kni-
hy zpracují, bude to po-
mìrnì dlouho trvat, ale
je to obrovský kus pøíbì-
hu, který by se mìl zaèít
co nejdøíve zveøejòovat
v základní digitální for-
mì a sna�it se aktivnì
dohledávat pozùstalé

pøíbuzné po celém svìtì. Knihy le�ely
pøes 70 let pod støechou a �nebyly nièí�,
a teï koneènì by se mohly vrátit k rodi-
nám pozùstalých po pùvodních majite-
lích. Je to také mo�nost jak prostøednic-
tvím tìchto knih mù�e vznikat nový vztah
k tématu, nové vazby a tøeba i �iroká �i-
dovská komunita v tom nejlep�ím slova
smyslu. 

Vìra Roubalová Kostlánová

KNIHOVNA
UKRADENÝCH NADÌJÍ
Dovolte, abychom Vám pøedstavili pro-
jekt �Knihovna ukradených nadìjí, Vehi-
gad´ta le-vanecha (A bude� o tom vyprá-
vìt svým potomkùm� Ex. 13:8)�, který
je projektem �idovské obce Brno na zá-
chranu a zpøístupnìní �idovských nábo-
�enských (rituálních) knih pocházejících
ze svozù z období holocaustu a po druhé
svìtové válce.

Na�e obec získala od Federace �idov-
ských obcí v Èeské republice a od pra�-
ské �idovské obce soubor cca 13 000
knih. Zdánlivì ohromná sbírka knih, kte-

ré se sna�íme zachránit, je pouhým frag-
mentem minulých knihoven. Dovolíme si
parafrázi dvou výrokù. Ten, kdo zachrání
i jedinou knihu, jako by zachránil celý
pøíbìh. Silou �idovství je schopnost si
pøíbìhy pamatovat a vyprávìt je. A právì
tomu chce tento projekt dostát.

Soubor knih je pøipomínkou �idù a je-
jich osudù v dobì holocaustu. �íøeji pak
vypovídá o �ivotech evropských �idù,
pøedev�ím obèanù pøedváleèného Èesko-
slovenska (území tzv. protektorátu Èechy
a Morava) a o jejich nacistické perzekuci.
Vypráví ale i o pováleèném stavu �idov-
ské komunity v Èeskoslovensku, komu-
nistické nesvobodì a slo�ité cestì �idov-
ských komunit v posledních tøiceti letech.

U nìkterých knih tohoto souboru se na-
víc jedná o mnohdy jedinou památku na
zavra�dìné. Knihy jsou z velké èásti po-
depsané, nacházejí se v nich vìnování dì-
tem, pøátelùm, pøíbuzným, oslavencùm
bar micva a rùzné osobní poznámky.

Knihy byly nacisty zabaveny a naprostá
vìt�ina jejich vlastníkù zavra�dìna. Právì
proto je jedním z hlavních cílù projektu
a jeho nedílnou souèástí také zveøejnìní
jmen pùvodních vlastníkù a pøedání knih
jim nebo jejich potomkùm. Zejména na to
je zamìøena èinnost na�í obce a její spo-
lupráce s Centrem pro dokumentaci ma-
jetkových pøevodù kulturních statkù obìtí
II. svìtové války, o. p. s., a s dal�ími sub-
jekty zabývajícími se studiem judaismu.

Cílem a smyslem projektu je knihy za-
chránit, zpøístupnit je v dostupných databá-
zích, ale hlavnì chceme, aby vyprávìly pøí-
bìh o tom, jak se to v�echno stalo. Cílem
projektu na záchranu knih je varování pøed
zrùdností nacismu, ale také pøipomínka
toho, jak snadné je ztratit svobodu a demo-
kracii. Soubor knih tak bude pøínosem k ak-
tuálnì probíhajícím snahám o objektivní
historiografickou revizi dosud ponìkud ste-
reotypnì pøedkládaného obrazu èeské spo-
leènosti první republiky jako ideální demo-
kracie a rovnì� k diskusi o antisemitismu
v èeské spoleènosti v dobì rozkladu habs-
burské monarchie, formování èeskosloven-
ského státu a v meziváleèném období.

Podnìty, dotazy apod. k projektu �Kni-
hovna ukradených nadìjí� mù�ete zasílat na
e-mailové adresy: projekt-knihy@zob.cz
a secretary@zob.cz (nejlépe na obì souèas-
nì).

�idovská obec Brno � JUDr. Jáchym
Kanarek, pøedseda; Menashe Kliment, ra-
bín; Mgr. Ivana Yael Nepalová, M.A., ve-
doucí projektu. (Oba texty jsou redakènì
mírnì kráceny.)

DVA DOPISY O KNIHÁCH
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�ivot sa so mnou pohráva. Tak pomeno-
val známy izraelský spisovate¾ David
Grossman svoje zatia¾ posledné dielo
a vedel preèo... Knihy tohto autora be-
riem v�dy do rúk s oèakávaním nieèoho
neèakaného. Ako príklad spomeniem,
�e v jeho prípade, keï vojde kôò do
baru, tak sa nejedná o zaèiatok bezdu-
chého vtipu, ale o verejnost�ou i kritikou
cenený literárny text... 

Grossman naplnil moje predpoklady
aj v tomto prípade, nebolo to v�ak jed-
noduché. Poznám dobré knihy, ktoré do
èitate¾a (a èitate¾ do nich) jednoducho
vojdú. A potom sú iné dobré knihy,
s ktorými èlovek musí bojovat�, kým si
(pokia¾ predèasne nerezignuje) v plnom
rozsahu uvedomí ich kvality. Práve do
tejto kategórie pod¾a mòa patrí i táto
�pecifická rodinná sága. Centrálnymi
postavami sú tri generácie �ien jednej
rodiny. Hlavná hrdinka, �babka� Vera
Novak, jej jediná dcéra Nina a vnuèka
Gili, ktorá je rozprávaèkou príbehu.
V knihe samozrejme nechýbajú ani
mu�ské postavy: Verin druhý man�el
Tuvja, jeho syn filmár Rafi (Gilin otec,
ktorý sa (ne)�t�astne zamiloval do Ni-
ny). Sú dôle�ití, predstavujú v�ak skôr
komparz ne� hýbate¾ov deja. V tomto
smere je urèitou výnimkou len tieò Ve-
rinho dávno màtveho prvého mu�a Mi-
lo�a.

TAK V�ETKO ZAÈALO...
Text sa zaèína v roku 1962 (dej sa v�ak
prelína medzi minulost�ou a budúcnos-
t�ou). Vtedy umrela Tuvjova prvá man-
�elka (a matka ich jediného syna Rafi-
ho), èím sa uvo¾nilo javisko pre hviezdu
knihy. Na dosky, ktoré tvoria svet, vstu-
puje a� o rok neskôr, keï vdovca Tuvje-
ho v kibuce zoznámili s Verou Novak:
�Prist�ahovala sa do Izraela z Juhoslávie
a zaèali �it� ako pár. Vera pri�la do Izrae-
la s jedinou dcérou Ninou, vysokým se-
demnást�roèným dievèat�om s plavými
vlasmi a podlhovastou tvárou, bledou
a ve¾mi krásnou, no takmer bez výrazu.
Chlapci z Rafaelovej triedy volali Ninu
sfinga.� Grossman naznaèil aj ne¾ahké
detstvo Verinej dcéry: �Povrávalo sa, �e
keï bola jej mama politickou väzenky-
òou v gulagu, Ninu, vtedy e�te diet�a,
vyhodili na ulicu. Vravelo sa ,na ulicu�
a sprevádzal to ve¾avýznamný poh¾ad.

Povrávalo sa, �e v Belehrade sa pridala
ku gangu vlèích deciek, ktorý uná�al iné
deti, aby dostal výkupné. Vravelo sa.
¼udia klebetia.� 

Nielen pre letné prázdniny som knihu
èítal s viacerými krat�ími èi dlh�ími pre-
stávkami. Mo�no práve preto som sa spo-
èiatku len t�a�ko orientoval. Zdalo sa mi,
�e dej je chaotický, unikali mi súvislosti,
nechápal som protagonistov a dôvody ich
konania. Napriek tomu som bol odhodla-
ný dotiahnut� tento zdanlivo beznádejný
zápas a� do konca. Tvrdohlavost� sa vy-
platila. ¼ady sa zaèali lámat� v záve-
reènej �tvrtine knihy, keï som u� tu�il
pointu a uvedomoval si, �e hodnotou
knihy je viac ne� len dobrá povest� auto-
ra. Po doèítaní som sa bez váhania vrátil
znovu na zaèiatok a knihu som vychut-
nával v pokoji a bez prestávok. Zrazu sa
mi páèilo v�etko: autorov jazyk (a tým
aj preklad), postupné odha¾ovanie dra-
matických osudov Very, Niny, ale aj Ra-
fiho a ostatných èlenov tejto neobyèaj-
nej rodiny. Ocenil som tie�, �e napriek
tragickému príbehu a priebehu tu ne-
chýba ani situaèný (chví¾ami dost� èier-
ny) humor. Pobavil ma komický, ale
¾udsky krásny opis zoznámenia Very
s Tuvjom a jeho synom, ale aj prvé stret-
nutie Rafiho s Ninou èi Verino prizna-
nie, �e keï s Tuvjom
robili �to�, obrátili
v�dy fotografie zo-
snulých man�elských
partnerov tvárami
k stene, s dodatkom,
�e tú stenu poznali
ozaj dôkladne. 

Na tomto mieste cí-
tim potrebu zmienit�
sa o preklade tohto
zlo�itého diela. Vera Novák pochádzala
z èasti Srbska, kde sa hovorilo po ma-
ïarsky. Hoci autor na rôznych miestach
vyzdvihol, �e mala v hebrejèine bohatú
slovnú zásobu, nestratil sa v nej �peci-
fický maïarský prízvuk a Silvia Sin-
gerová to priblí�ila aj v slovenskom
preklade. Ako rodáèka z Ko�íc, kde
u najstar�ej generácie dodnes poèut�
slovenèinu, poznaèenú maïarskou mi-
nulost�ou mesta, pozná charakteristické
prvky tohto jazykového prejavu. Jeho
nositelia písmeno ch nahrádzajú hlás-
kou h, èasto vynechávajú zámeno �sa�

a niekedy robia chyby v skloòovaní.
(Som zvedavý, ako si s týmto problé-
mom poradí v budúcnosti prípadné
èeské vydanie.) Prekladate¾ka vlo�ila
uvedené prvky do Veriných prejavov
citlivo, tak�e sa z nich nestala karika-
túra.

SOFIINA VO¼BA
V èase nepriate¾stva medzi Sovietskym
zväzom a Juhosláviou obvinili Verinho
man�ela Milo�a zo stalinizmu. Presved-
èený komunista a obdivovate¾ mar�ala
Tita vo väzení spáchal samovra�du.
Èerstvú vdovu postavili pred morálnu
dilemu: buï verejne potvrdí klamstvo,
�e jej màtvy man�el bol naozaj stalinis-
ta, alebo ju po�lú na nieko¾ko rokov do
gulagu na ostrove Goli otok. Uprednost-
nila pravdu a èest� màtveho man�ela
a speèatila tak vlastné utrpenie, ale aj
dlhoroèné trápenie a neskor�ie vá�ne
psychické problémy svojej vtedy de-
vät�roènej dcéry, ktorú umiestnili do
bezdetnej rodiny Verinho �vagra. (Ako
sa ukázalo, klebety v jej prípade nekla-
mali a Nina sa ako èlenka detského gan-
gu aktívne podie¾ala na lúpe�iach.)

Nemám záujem (a asi ani schopnost�)
podrobnej�ie opísat� obsah a vyvrchole-
nie knihy. Spomeniem len, �e vnuèka
Gili spolu so svojím otcom Rafaelom
presvedèili devät�desiatnièku Veru, aby
nahovorila na kameru (a zachovala tak
pre poèetné potomstvo) svoje spomien-

ky. Súèast�ou projektu
sa stala aj cesta do Ju-
hoslávie, ku ktorej sa
pripojila aj Nina.
V dramatických dia-
lógoch, ktorých èast�
sa odohráva v pries-
toroch bývalého gu-
lagu, sa èitate¾ po-
stupne dozvedá, pre-
èo väzenkyne, ktoré

mali na základe vlastných skúseností
mo�nost� porovnania, pova�ovali pome-
ry v Goli otoku za hor�ie, ne� za�ili
v Osvienèime� 

Namiesto závereèného hodnotenia
tejto zaujímavej knihy sa uspokojím
s kon�tatovaním, �e si s nami pohráva
nielen �ivot, ale aj David Grossman�

PETER SALNER

David Grossman: �ivot sa so mnou po-
hráva. Z hebrej�tiny do sloven�tiny pøe-
lo�ila Silvia Singerová. Vydalo nakl.
Artforum v Bratislavì roku 2020. 233
stran, dop. cena 296 Kè.

KNIHA O LÁSKE A UTRPENÍ
Nový román Davida Grossmana vo slovenskom prekladu

David Grossman. Foto archiv.
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Dne 24. èervence zemøel na Manhattanu ve
vìku 93 let legendární newyorský komik,
filmový a televizní herec Jackie Mason,
kterého si pamatují generace Amerièanù
nejen díky nezamìnitelnému �idovskému
humoru, ale také pro jistou kontroverznost,
výrazná gesta a silný jidi� pøízvuk.

Mason, vlastním jménem Yacov Mos-
he Hakohen Maza, se narodil v roce 1928
ve státì Wisconsin v ortodoxní rodinì �i-
dovských emigrantù z bìloruského Min-
sku. O pìt let pozdìji se rodina pøestìho-
vala na newyorskou Lower East Side, do
ètvrti �idovských imigrantù z východní
Evropy. Yacov, nejmlad�í ze �esti dìtí
(a jediný narozený ji� na pùdì USA),
záhy pochopil, �e jeho �ivotní dráha byla
dávno pøedurèena: stejnì jako jeho otec
a dal�í dvì generace pøed ním se mìl stát
rabínem. 

Za studií na Yeshiva University jezdil
na brigády do populárních letních rezortù
v tzv. �idovských Alpách (jak se øíkalo
pohoøí Catskills na severu státu New
York, kde trávilo dovolenou mnoho new-
yorských �idovských rodin). Nejprve
pracoval jako plavèík, a to i pøesto, �e ne-
umìl plavat (jeho �éf mu prý tehdy øekl:
�Hlavnì to neøíkejte hostùm�), ale záhy
zaèal vystupovat s dal�ími bavièi, kteøí se
starali o rozptýlení hostù. Zde se poprvé
projevil jeho komediální talent. Kdy� mu
bylo pìtadvacet (a dle svých slov �ve sta-
vu vzrùstajícího utrpení�) byl skuteènì
uveden do rabínského úøadu a stanul
v èele dvou kongregací v Pensylvánii
a Ji�ní Karolínì. Jeho bohoslu�by se
záhy proslavily (a to i v ne�idovských
kruzích), nebot�je èasto prokládal vtipy.

SVÌT PODLE JACKIEHO
Kariéra Jackieho Masona, oznaèovaného
jako �King of Kvetch� (Král reptalù), se
naplno rozvinula v �edesátých letech 20.
století. Po otcovì smrti v roce 1959 opus-
til rabínský post a zaèal se plnì vìnovat
profesi pódiového komika. Po výstupu
v populární The Steve Allen Show v roce
1961 se stal pravidelným hostem rùz-
ných klubových a varietních pøedstavení
a televizních estrád. Jako autor i herec
vystupoval v �esti one-man show na
Broadwayi, které mu vynesly nebývalou
popularitu: J. Mason je dr�itelem tøí cen
Emmy a øady dal�ích význaèných ocenì-
ní. Na Brodwayi debutoval jako �idov-

ský vdovec Nat Weiss v komediální diva-
delní høe A Teaspoon Every Four Hours,
kterou napsal spoleènì s Mikem Mort-
manem (1969). Objevil se také v nìkoli-
ka filmech, napø. v History of the World,
Part I. (1981).

Mason si nikdy nebral servítky a vìrný
svému mottu �Honesty is more important
than modesty� (ve smyslu �upøímnost
nade v�e�) se pomìrnì èasto dostával do
vyhrocených situací. Jeho pravidelné vý-
stupy v kultovní The Ed Sullivan Show

v první polovinì �edesátých let skonèily
v roce 1964 poté, co byl obvinìn z ob-
scénního gesta urèeného pøímo Sulliva-
novi (Mason se proti obvinìní ohradil
a spor skonèil u soudu). Tento spor a také
vystoupení v Las Vegas v roce 1966, pøi
nìm� mj. poukázal na velký vìkový roz-
díl mezi tehdej�ími novoman�eli Fran-
kem Sinatrou (50) a hereèkou Miou Far-
row (21), mu pøinesly øadu problémù,
nìkdo dokonce vystøeílil do okna jeho
hotelového pokoje. Nastal pokles popu-
larity a zlom v dosavadní kariéøe; pøí�tí
dvì desetiletí vystupoval pouze po noè-
ních klubech. Ov�em svùj urá�livý hu-
mor a právo být politicky nekorektní há-
jil a� do konce �ivota. Pozdìji Mason

nechvalnì proslul dal�ími kontroverzní-
mi výroky, a sice na adresu Davida Din-
kinse, který se na zaèátku devadesátých
let 20. století stal prvním afroamerickým
starostou mìsta New York. O dvacet let
pozdìji pou�il stejné jidi� výrazy s raso-
vým podtextem ve spojení s Barackem
Obamou. O jeho politických názorech
vypovídá, �e obdivoval rabína Meira Ka-
haneho a podporoval bývalého preziden-
ta Donalda Trumpa.

V roce 1986 oslavil Jackie Mason tri-
umfální comeback se sólovou show na-
zvanou Jackie Mason: Svìt podle mì! Ta
se doèkala více ne� 550 repríz a stala se
jeho nejúspì�nìj�ím poøadem, za který

obdr�el zvlá�tní ocenìní Tony
Award, Outer Critics Award, Ace
Award a posléze také cenu Emmy
za zkrácenou verzi, kterou promí-
tala HBO. Tentý� poøad mu vynesl
také nominaci na cenu Grammy.
Následovaly dal�í úspì�né one
man shows; jedním z jeho posled-
ních poèinù byla hra Jackie Ma-
son: The Ultimate Jew (2008).

J. Mason namluvil té� øadu po-
stav: svùj hlas propùjèil napø. rabí-
novi Hymanovi Krustofskému,
otci klauna Krustyho v populár-
ním animovaném seriálu Simpso-
novi; tato role mu v roce 1992 vy-
nesla tøetí cenu Emmy.

KOMIK 
ZTRACENÉHO SVÌTA
Jackie Mason byl komikem svìta,
který ji� neexistuje, jeho styl humo-
ru byl pøirovnáván k humoru Mar-
ka Twaina. V nekrologu v New
York Times zaznìlo, �e Mason do-
vedl uchovat klasický americko-�i-
dovský styl humoru i dlouho poté,

co se zavøely podniky v Catskills, ale ne-
jenom to, �dokázal ho dostat a� na Broad-
way�. Celý �ivot peèlivì pozoroval lidi,
zejména své pøátele a známé, a to byla
hlavní inspirace jeho vtipù. Pøi pøedávání
ceny Tony v roce 1987 prohlásil: �Dnes
veèer se cítím jako Ronald Reagan. Ten
zùstal celý �ivot hercem, o politice nevì-
dìl nic, a pøesto se stal prezidentem Spoje-
ných státù. Já jsem bývalý rabín, který ne-
vìdìl nic o herecké profesi, a dnes jsem
dostal cenu Tony.�

Jeho dlouholetý pøítel Raoul Felder
øekl, �e Masonùv náhled na svìt odpoví-
dal Talmudu: �At�jste mu øekli cokoli, za-
èal se s vámi hned hádat.�

MONIKA HANKOVÁ, New York

ZEMØEL JACKIE MASON
Ode�el bývalý rabín, který se stal ikonou stand-up comedy

Jackie Mason v roce 1987. Foto archiv.



Jako by se v èervnu nezmìnila vláda.
Jako by z politiky neode�el Benjamin
Netanjahu. Jako by Izrael nemìl �nejdi-
voèej�í� vládní koalici v historii, slepe-
nou ze v�eho mo�ného a opírající se
o vìt�inu jednoho hlasu. Toto si mù�e
leckdo øíkat pøi ohlédnutí za létem,
prázdninami èi závìrem roku 5781.

Lze øíci, �e v�e fungovalo, jako by
�ádná velká zmìna nebyla. Mo�ná je to
tím, �e bylo horké léto. Mo�ná tím, �e
strategicky vzato se na Blízkém výcho-
dì nic extra nedìlo (nepoèítáme-li pád
Kábulu do rukou Tálibánu, ale to je u�
Støední východ). A mo�ná tím, �e po-
zornost svìta pohltily olympijské hry
v Tokiu, kvùli pandemii
covidu o rok odlo�ené.
Ale pozor, tady se musí-
me zastavit. Zde Izrael
vyboèil z modelu �jako
by �ádná velká zmìna ne-
byla�.

Leto�ní olympiáda byla
pro Izrael nejúspì�nìj�í
v historii. K celkové histo-
rické bilanci zemì (3 zlaté,
1 støíbrná, 9 bronzových
medailí z OH) pøispìla
dvìma zlaty z gymnasti-
ky a dvìma bronzy z juda
a taekwonda. Èím� se po-
starala o nový a nezvyklý
pocit. Je to poprvé, kdy
pí�eme o sportu v Izraeli, ani� by �lo
o zpolitizované pøípady. Napøíklad ta-
kové, kdy Írán nutí své judisty, aby
nenastupovali proti izraelským (viz
Rch 12/2019). Ano, konèící léto se vy-
myká tím, �e právì olympiáda pøine-
sla velký úspìch Izraeli a nám inspira-
ci.

NA NÁV�TÌVU DO MAROKA
Do znaèné míry je to tím, �e úspìch vy-
niká na pozadí rutinních �neudálostí�.
Sem patøí tøeba pokraèování zápasu
s covidem. Právì na vrcholu léta, kdy�
se u� u� zdálo, �e prooèkovaný Izrael je
�za vodou� a na cestì k normálu bez
uzávìr, rou�ek a dal�ích nepøíjemností,
pøi�lo dal�í utu�ení. Od srpna probíhá
pøeoèkování lidí nad 60 let u� tøetí dáv-
kou vakcíny. Na ve�keré veøejné akce,
od shromá�dìní po náv�tìvu hospody,
smìjí jen oèkovaní, uzdravení (lidé se
získanou pøirozenou imunitou) nebo

èerstvì testovaní. Jako v øadì jiných
zemí, kde se �íøí coronavirus ve variantì
delta.

Je�tì loni na jaøe by byla velkou udá-
lostí oficiální náv�tìva ministra zahranièí
Jaira Lapida v Maroku. Ale na podzim
byly uzavøeny Abrahámovské dohody �
navázání vztahù Izraele s Emiráty, Ba-
hrajnem, Súdánem a Marokem za pro-
støednictví USA �, a ty zmìnily mìøítka.
Lapidova cesta do Maroka a jím pøedané
pozvání pro krále Mohameda VI. k ná-
v�tìvì Izraele je sice událostí, ale ne u�
senzací. Je i jistým odkazem politiky éry
Benjamina Netanjahua a Donalda Trum-
pa.

Zmínit lze i drobnou událost z Liba-
nonu. Kdy� èlenové Hizballáhu 6. srpna
odpálili nìkolik raket na Izrael z oblasti
blízko hranic, cestu zpìt jim zahradili
místní drúzové. Dopadlo to tak, �e pøije-
li vojáci regulérní libanonské armády,
ètyøi mu�e Hizballáhu zadr�eli a raketo-
mety jim zabavili. Byla to náhoda, èi zá-
van nového trendu vùèi ozbrojeným mi-
licím? Tì�ko øíci.

GYMNASTKA PO VOJNÌ
A teï u� ke sportu. Olympijské hry pøi-
ná�ejí jeden témìø rituál. Bývá zajímavé
sledovat, jací sportovci a èinovníci se
odmítnou utkat èi setkat s Izraelci. Letos
proti izraelskému soupeøi nenastoupili
judisté z Al�írska a Súdánu, zato v �en-
ské soutì�i na sebe narazily Raz Her�-
ková z Izraele a Tahaní Alachtaníová ze
Saúdské Arábie. A svìte div se � zápas
normálnì probìhl a obì soupeøky si nor-
málnì podaly ruce. Banální situace, ale

mezi sportovci tìchto zemí pøelomová
(web Times of Israel to oznaèil za �his-
torický zápas v judu�).

Dìjiny izraelského olympismu jsou
dlouhé. Olympijský výbor vznikl u�
v mandátní Palestinì (1933), ale na hry
do nacistického Berlína (1936) výprava
nejela. Nejela ani na pováleèné hry do
Londýna (1948), nebot�po vzniku státu
Izrael byly jiné starosti. Tak�e oficiální
premiéra Izraele se konala v Helsinkách
(1952). První medaile získali v Barcelo-
nì (1992) judisté Ja�el Aradová (støíbro)
a Oren Smad�a (bronz). První zlato
v Athénách (2004) jachtaø Gal Fridman
za vítìzství ve windsurfingu. Následo-
valy drobnìj�í úspìchy a letos získali
hned dvì zlaté gymnasté. I oni ilustrují
dne�ní izraelskou spoleènost.

Chronologicky první je
Artom Dolgopjat. U� podle
jména se rýsuje, �e jde
o �ida východního ve
smyslu z postsovìtské ob-
lasti. Narodil se roku 1997
na Ukrajinì, pak rodina
ode�la do Izraele, kde se
prosadil ve sportovní gym-
nastice. Ale potýká se s jed-
ním problémem. Kdy� vy-
hrál zlato, vláda pøeru�ila
zasedání, spojila se s ním
po telefonu a vzdala hold
národnímu hrdinovi. Proto-
�e v�ak Dolgopjat není ha-
lachický �id (jen po otci)
a �ije s bìloruskou pøítelky-

ní, kdyby se chtìl v Izraeli o�enit, mìl by
problém, který se vìt�inou øe�í sòatkem
v cizinì, napøíklad na blízkém na Kypru.

Jeho zlatá kolegynì Linoy A�ramová
je východní �idovka ve smyslu sefard-
ském � pùvodem z Øecka a Jemenu,
a vyhrála v moderní gymnastice. Více
v�ak zaujme toto: Gymnastky teï èasto
pøipomínají holèièky �kolního vìku.
A�ramová má ale po základní vojenské
slu�bì, co� v tomto prostøedí pùsobí
exoticky. Web Mezinárodní gymnastic-
ké federace ji roku 2018 citoval takto:
�Chodím na vojnu od 8 do 11 hodin kro-
mì dnù, kdy mám závod. Jsem nìco
jako sekretáøka a mám skvìlého �éfa,
pro nìho� dìlám administrativu.�

Jak vidíme, v tomto pøípadì se pravidla
pøizpùsobují potøebám i v Izraeli. Nicmé-
nì A�ramová trvala na aspoò symbolické
slu�bì vlasti, aè by se zøejmì mohla vyre-
klamovat z vojny úplnì. A to o nìèem
svìdèí.                        ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Linoy A�ramová získala zlatou medaili v moderní gymnastice. Foto archiv.



Je tomu dvacet let, co se zrodila my�lenka
na poøádání koncertù vá�né hudby v zápa-
doèeských synagogách. Leto�ní program
zahájil v nedìli 8. 8. komorní orchestr
Harmonia Praha v Kasejovicích, dal�í kon-
certy se konají v Hartmanicích (29. 8.),
v nedalekém bavorském Flossu (5. 9.),
v Radnicích (12. 9.), v Plzni (19. 9.) a ve
Kdyni (26. 9.). Jubilejní roèník bude hostit
na�e pøední èeské
umìlce, kteøí byli po
léta s festivalem tìs-
nì spojeni, at� ji� jeho
hlavního protagonis-
tu, houslistu Mirosla-
va Vilímce, èi vio-
loncellisty Jiøího
Ho�ka s jeho dcerou
Dominikou Weiss
Ho�kovou. Stì�ej-
ním okam�ikem leto�ního roèníku bude
koncert houslového dua s mezinárodní
presti�í. Ve Staré synagoze v Plzni pøed-
vedou 19. záøí svoje umìní ve �výcarsku
�ijící Natasha Korsakova se svým partne-
rem, italským houslistou Manrico Pado-
vanim. (Rokycanský deník, 4. 8.) !!Aè-
koli se v den tiskové konference Èeské
televize k seriálu Osada objevil na obloze
mráèek jen sporadicky, na støe�e Radosti
na pra�ském �i�kovì v úrovni dvanáctého
patra foukal silný nárazový vítr. Zpoèátku
pøíjemný element ale pøinesl komplikace
hereèkám i v�em zúèastnìným. Jana Plod-
ková, je� v novém seriálu ztvární man�el-
ku praktikujícího �ida v podání Josefa Po-
lá�ka, si vzala na pracovní událost letní
klobouk, který si kvùli vìtru musela pøidr-
�ovat na hlavì, a pøesto jí vlasy nelichoti-
vì poletovaly kolem oblièeje a dlouhá
suknì za ní jen vlála. Výbìr prostor pro
konání tiskové konference v�ak neprospìl
ani jejím kolegyním, mezi nimi� byla na-
pøíklad Petra Nesvaèilová, Pavla Beretová
èi Eva Leinweberová, kterým se také ne-
daøilo zkrotit vítr ve vlasech, zatímco se
ostrému slunci bránily alespoò pomocí
sluneèních brýlí. Tisková konference se
neobe�la bez úèasti fotografù, jim� focení
rozcuchaných hereèek komplikovalo ostré
svìtlo. (Sedmièka, 12. 8.) !! Uherský
Ostroh, mìsto s významnou �idovskou
minulostí, plánuje uctít celkem 82 obìtí
nacismu památníkem a výstavou Austra-
lanky s ostro�skými koøeny Anny Zahal-
ky. O památníku ve tvaru Davidovy hvìz-

dy je témìø rozhodnuto, vzniknout by mìl
u� pøí�tí rok v místech bývalé synagogy.
Pokud jde o chystanou výstavu australské
fotografky Anny Zahalky, rozhodne o mí-
stu a termínu výstavy protiepidemická si-
tuace. Expozice nazvaná Osudy vìcí bude
mapovat �ivot jejích pøedkù z Uherského
Ostrohu a Prahy, uprchlíkù pøed nacisty.
(Mf DNES, 12. 8.) !! Archeologové

v roce 2013 na�li pøed
hotelem Bohemia
v Chrudimi v zákla-
dech jednoho z domù
dvoudílnou nádr�
z rozmìrných pískov-
cových kvádrù
o hloubce jednoho
metru. Oznaèili ji za
�idovskou rituální lá-
zeò z 16. století. Ná-

lez v Chrudimi je výjimeèný tím, �e je ná-
dr� dvoudílná. Takové mikve se v Evropì
èastìji objevují a� od 18. století se zmì-
nou hygienických pravidel. Archeologové
to chápou jako unikátní zále�itost. Odbor-
níci z �idovského muzea to vysvìtlují
zase tím, �e to mikve není. (5plus2, 13. 8.)
!!�idovská obec byla v Lomnici u Ti�no-
va zalo�ena hrabìtem Antonínem Ama-
tem Sérenyim. Èlenové tohoto etnika
v mìsteèku �ili u� od
16. století, ale teprve
o dvì stì let pozdìji se
komunita výraznì roz-
rostla díky novým osad-
níkùm pøibyv�ím sem
z Lysic. Území �idovské
ètvrti dodnes tvoøí vý-
znamný urbanistický
komplex, který vznikl
severnì od historického
jádra mìsteèka. �idov-
ská ètvrt� se pùvodnì
skládala z 35 domù,
k nim� patøil �pitál s láz-
ní, �kola s rabinátem
a hostinec. Vìt�ina ta-
mìj�ích budov (byt� pøestavìných) se za-
chovala a� do dne�ních èasù. Opravdu ne-
pøehlédnutelná je zdej�í synagoga. Jedná
se o jednopatrový objekt na pùdorysu ob-
délníku se zaoblenými náro�ími v západ-
ním rohu námìstí. Budova byla vystavìna
roku 1794 v pozdnì barokním stylu. Vy-
u�ívána jako modlitebna byla a� do zaèát-
ku druhé svìtové války, pak se zmìnila na

sklad. V souèasnosti se v bývalé synagoze
konají svatební obøady, probíhají zde vý-
stavy a poøádají se koncerty. (turistika.cz,
15. 8.) !! �Úplnì obejít se nedaly odsun
Nìmcù a holokaust. Postavení tìchto té-
mat v expozici je v�ak pøinejmen�ím
zvlá�tní. Autoøi umístili vedle sebe do
podlahy tøi pochozí vitríny, z nich� v první
je odsun Èechù z pohranièí v roce 1938,
v druhé deportace �idù do koncentraèních
táborù a ve tøetí pováleèné vyhnání Nìm-
cù. V ka�dé vitrínì je kufr s odìvy a osob-
ními vìcmi a filmové zábìry lidí, kteøí na-
stupují do vagonù èi aut. Kromì nadpisu
chybí jakýkoli text. Tì�ko øíct, jestli je
vhodné �vyva�ovat� vyhnání tøí milionù
Nìmcù vyhnáním 170 tisíc Èechù, ale po-
stavit na stejnou úroveò vyvra�dìní 80 ti-
síc �idù je vyslovenì podivné,� najdeme
mimo jiné v èlánku o právì otevøené ex-
pozici k dìjinám 20. století v Národním
muzeu. (Deník N, 19. 8.) !! �Ale ne� se
pustíme do odsudkù, plivání, kácení soch
a proèi�t�ování uèebních plánù, uvìdom-
me si, �e citlivý Neruda ve stáøí velmi ost-
øe vnímal národní otázky a pra��tí �idé
mìli trochu jiné priority, co� jejich døívìj-
�ího obhájce notnì rozladilo. A kdy� pøi-
dáme tvrdohlavou zarputilost pøíslu�níkù
vyvoleného národa, která se zøejmì støetla
se zarputilostí vizionáøského básníka, jsou
Nerudovo rozèarování a zatrpklost ales-
poò vysvìtlitelné. Básníci mívají køehké
du�e a podivné vrtochy. Proto nám ale

èasto pøedají poselství,
které moralisté bez chy-
bièky nedoká�ou zachy-
tit.� (Mf DNES o Janu
Nerudovi, 21. 8.) !!

Stephan je plavèíkem u�
osmadvacet let. To, �e
jsou izrael�tí plavèíci to-
lik sly�et, vysvìtluje tím,
�e dùraz je hlavnì na
prevenci. �Kdy� vidím,
jak malé dítì utíká do
hluboké vody, hned varu-
ju rodièe,� øíká. �To
samé, kdy� vidím èlovì-
ka, jak se pohybuje u mís-
ta, kde jsou silnìj�í prou-

dy,� dodává. Stephan ale nepatøí k tìm, kteøí
na plá�ích skoro nezmlknou. �Lidé si k moøi
chodí odpoèinout, nepotøebují mì po-
slouchat. Varuju jen dvakrát, napotøetí u�
zachraòuju,� øíká. �Kdy� je zachráním
pøed utonutím, pak mi dìkují, nosí koláèe,
a hlavnì, pøí�tì mì poslechnou,� pí�e se
v Mf Dnes v èlánku o koupání v Tel Avivu
(21. 8.)                    jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 115 lety vznikly v severoèeském
Jáchymovì láznì zalo�ené na úèincích
radonové vody (pocházející z místního
uranového dolu), která pøíznivì pùsobí
na nemoci ko�ní a pohybového ústrojí,
na choroby nervù i diabetes. Zalo�ení
lázní je spjato se jménem MUDr. LEO-
POLDA GOTTLIEBA (1852 Karda�ova
Øeèice � 1916 Ústí nad Labem).

L. Gottlieb pocházel z rodiny �idovské-
ho obchodníka se slámou, vystudoval
gymnázium v Jindøi-
chovì Hradci a medi-
cínu ve Vídni. Po ab-
solutoriu pracoval jako
obvodní lékaø v rodné
Karda�ovì Øeèici,
v roce 1889 byl jme-
nován okresním léka-
øem v Jáchymovì.

Bìhem svého lé-
kaøského pùsobení se
seznámil s prací Ma-
rie Curie-Sk³odowské
a navázal spolupráci
s Ing. �tìpem pøi vý-
zkumu vyu�ití radonové vody. Oficiálnì
ho zkoumáním úèinkù radonové vody
z dolu na uranovou rudu Werner (po
druhé svìtové válce pøejmenovaného na
Rovnost a nechvalnì proslulého vyu�í-
váním otrocké práce politických vìzòù)
povìøil roku 1905 císaøský ministr ze-
mìdìlství hrabì von Buquoy. Zpoèátku
lékaø vyu�íval vodu jen k pitným kú-
rám, ale dal�í výsledky bádání ho pøi-
mìly zalo�it v Jáchymovì neoficiální
koupelové láznì. Fungovaly v domì pe-
kaøe Kühna (v tomto domì na dne�ním
námìstí Republiky èp. 282 se dodnes
zachovaly dvì pùvodní kabinky). Vìno-
val se i umìlé pøípravì radonové vody,
ji� vyrábìl louhováním odpadù z jáchy-
movské továrny na uranové barvy. 

Jak se vìhlas koupelí �íøil, pøestávaly
svou kapacitou staèit. Roku 1909
MUDr. Gottlieb pøipravil koupel pro anglic-
kého krále Eduarda VII. a do roku 1910
o�etøil ve svých lázních 750 osob. Mezitím
se ji� zaèalo s výstavbou lázeòského ústavu,
prvního svého druhu na svìtì. Lázeòská bu-
dova (k. k. Kuranstalt für Radiumtherapie),
velká dvoukøídlá budova s atriem navr�ená
architektem Eduardem Zotterem, byla ote-
vøena pøed 110 lety, na podzim 1911. 

Tého� roku vydal MUDr. Gottlieb
spoleènì s jáchymovským �kolním in-

spektorem Müllerem publikaci Radium-
bad St. Joachimsthal (Rádiové láznì Já-
chymov) a za svou práci byl jmenován
do funkce vrchního okresního lékaøe
a byl mu rovnì� udìlen titul císaøského
a královského rady. V roce 1912 pøedne-
sl na 6. mezinárodním sjezdu pro v�e-
obecnou a lékaøskou radiologii v Praze
pøíspìvek o léèbì a lázních. 

Do roku 1938 byla po MUDr. Gottlie-
bovi pojmenována v Jáchymovì ulice
(dne�ní Mánesova), poté byla kvùli jeho
�idovskému pùvodu pøejmenována.
V souèasnosti nemá zakladatel svìtovì

proslulých lázní ve
mìstì ani pamìtní
desku. Pùvodní lázeò-
ská budova byla pøe-
jmenována na Aqua-
centrum Agricola.

*   *   *
K po�ehnanému vìku
mù�eme popøát spiso-
vateli IVANU KLÍMOVI,
který se 14. záøí do�í-
vá 90 let. Ètenáøùm ho
asi není tøeba pøíli�
pøedstavovat: prozaik,
esejista, publicista,

dramatik, autor rozhlasových her a próz
pro dìti, nejpøekládanìj�í souèasný èeský
tvùrce, ale také bývalý vìzeò terezínského
ghetta, v dobì normalizace manuální pra-
covník a organizátor samizdatové literatu-
ry, který se po pádu komunistického re�i-
mu stal nositelem Ceny Franze Kafky,
Ferdinanda Peroutky a Magnesia Litera. 

V loòském roce poskytl Ivan Klíma
rozhovor Kateøinì Pellantové ze spoleè-
nosti Pamìt� národa a v jeho závìru na
otázku �Jakou úlohu má spisovatel ve
spoleènosti dnes?� odpovìdìl: �Jako
v ka�dé dobì. Psát dobøe a pravdivì.
Neplést si literaturu ani s politikou, ani
s propagováním jakékoliv ideologie, ani
s nedìlním kázáním, znát svoji míru.
Pokud lze, ani moc neradit. Ne�íøit zby-
teèné chmury.�

O týden pozdìji, 22. záøí, se do�ívá
75 let brnìnský rodák, dramatik, proza-
ik, divadelní re�isér a scénárista, autor
kní�ek pro dìti a øady zdaøilých adapta-
cí podle Franze Kafky a Karla Poláèka
ARNO�T GOLDFLAM. Jeho hlas s lehkým
moravským pøízvukem a témbrem první
republiky pozná snad ka�dý a pro svùj
�veselý pesimismus� patøí k nejoblíbe-
nìj�ím souèasným autorùm a hercùm. 

Redakce Ro� chode� pøeje obìma
oslavencùm Ad mea veesrim �ana! (am)

ZEMØEL JUDr. TOMÁ� HOLAS

První pováleèná generace, lidé narození
krátce po roce 1945, pomalu odcházejí.
Jsou to lidé, kteøí vyrùstali v padesátých
letech, pro�li �edesátými léty s jejich
obèas bláhovými nadìjemi, ukonèenými
ruskou okupací a pak dvacetiletým ob-
dobím husákovské normalizace. V ní se
sna�il ka�dý �ít a pøe�ít, jak to �lo,
a ov�em také, jak svìdomí dovolilo. Ne-
bylo málo tìch, kteøí si s re�imem pod-
statnì zadali, ale byli i takoví, kteøí
i tímto podivným bezèasím dokázali
projít se ctí. K tìm nepochybnì patøil
Tomá� Holas, právník a od roku 1975
advokát, narozený v roce 1946 a zesnu-
lý na konci èervence leto�ního roku.

Za totality poskytoval neoficiálnì
právní pomoc lidem, kteøí se dostali do
problémù skrze svou nekonformnost
vùèi tehdej�ímu zøízení, a patøil � po-
dobnì jako napøíklad Otakar Motejl �
k právníkùm, kteøí si i v této dobì udr-
�eli kredit slu�ných lidí.

Já jsem se s Tomá�em Holasem sezná-
mil krátce po roce 1990 takøíkajíc slu�eb-
nì. Jak Federace �O, tak i pra�ská obec
potøebovaly v té dobì naléhavì dobrého
právníka, který by obìma institucím po-
mohl prosadit od�kodnìní pro pøe�iv�í ho-
lokaustu a restituci zabaveného majetku
�idovských obcí, institucí i jednotlivcù. �e
se to víceménì podaøilo, je v nezanedba-
telné míøe i zásluha JUDr. Tomá�e Holase.
Aè nemìl �idovský pùvod, ochotnì se
vìci ujal a pøipravil øadu návrhù a práv-
ních øe�ení, které se pak staly souèástí le-
gislativy a provádìcíh pøedpisù, je� od-
�kodnìní i restituce umo�nily.

Velmi se také zaslou�il o odstátnìní �i-
dovského muzea, pøevedení jeho sbírek na
F�O a vznik
muzea v jeho
souèasné práv-
ní i majetkové
podobì. Vyøe�il
problém, kte-
rý pøedstavoval
právní názor ze
strany minister-
stva kultury, �e
toti� legislativa
vznik nestátní-
ho �idovského muzea neumo�òuje, a nao-
pak dokázal, �e to mo�né je.

Rád bych mu za nás za v�echny, za
celou �idovskou pospolitost v èeských
zemích podìkoval. Byl to dobrý a spra-
vedlivý èlovìk.                                       jd
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MUDr. Leopold Gottlieb.

Foto archiv.



Kolektiv autorù
JUDAICA BOHEMIAE, 56
! Koncem èervna 2021 vy�lo nové èíslo èa-
sopisu Judaica Bohemiae, 56 (2021), 1. Sva-
zek zahajuje studie Daniela Soukupa, je� se
zabývá pozdnì støedovìkou proti�idovskou
rétorikou a podrobnì zkoumá vnímání �idov-
ské komunity v èeských zemích v církevních
dílech z doby vzniku pra�ského arcibiskup-
ství. Pøíspìvek Marie Buòatové nabízí kom-
plexní pohled na zlatnické øemeslo v Praze
16. století a pøibli�uje podmínky, za kterých
se mu smìli vìnovat �idé. Sleduje té� jejich
zapojení do dal�ích finanèních obchodù i �ir-

�í kulturnì-sociální rámec jejich �ivota. Pøís-
pìvek Zdeòky Stokláskové analyzuje okol-
nosti volby �idovských uèencù do funkce
rektora Nìmecké univerzity v Praze a pro-
blémy, kterým museli èelit, proto�e byli �i-
dovského vyznání.

V rubrice Zprávy pøedstavují Michaela
Sidenberg, Iveta Cermanová a Jana �plícha-
lová koncepci, obsah a podobu nové stálé
expozice �idovského muzea v Praze �idé
v èeských zemích, 19.�20. století ve �panìl-
ské synagoze. Zpráva Arno Paøíka se vìnuje
rekonstrukci barokní venkovské synagogy
v Polici na Moravì a zpráva Lenky Matu�í-
kové výstavì translokaèních plánù �idov-
ských obydlí z 18. století, kterou na podzim
2020 uspoøádal Národní archiv v Praze.

Závìreèná sekce èasopisu obsahuje recen-
ze publikací Jakuba Hausera a Evy Janáèové
(eds.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy an-
tisemitismu ve støední Evropì (Ivana Ebelo-
vá) a èeského vydání knihy Petera Hallamy
Nationale Helden und jüdische Opfer. Tsche-
chische Repräsentationen des Holocaust (Ná-
rodní hrdinové a �idovské obìti: Holokaust
v èeské kulturní pamìti; Alena Heitlinger). 

Judaica Bohemiae, která vycházejí od roku
1965, se specializují na vydávání odborných
studií k dìjinám a kultuøe �idù v èeských ze-
mích, respektive �ir�ím støedoevropském pro-
storu (území nìkdej�í habsburské monarchie).
Publikaèními jazyky jsou angliètina a nìmèina.

Vydalo �idovské muzeum v Praze roku
2021. Anglicky a nìmecky; 138 stran, dop.
cena 350 Kè.

Kolektiv autorù
�IDÉ V ÈESKÝCH ZEMÍCH 
V 19.�20. STOLETÍ 
! Publikace kolektivu domácích autorù pøi-
ná�í celkový pohled na �idovskou historii
moderní doby v èeských zemích v 19. a 20.
století. Nejedná se o odbornou historickou
studii, publikace je postavena pøedev�ím na
obrazovém materiálu. Koncepènì navazuje
na døívìj�í publikaci A. Putíka Dìjiny �idù
v èeských zemích v 10.�18. století, pøièem�
spoleènì tvoøí struèný obrazový prùvodce
dìjinami �idù v èeských zemích od poèátkù
osídlení do souèasnosti.

První èást je vìnována poèátkùm �idov-
ské emancipace od josefinských reforem a�
do zásadních zmìn po revoluci v roce 1848.
Uvolnìní restrikcí v �ivotì �idù pøispìlo
k jejich postupné emancipaci a integraci do
vìt�inové spoleènosti a k oficiálnímu obèan-
skému a politickému zrovnoprávnìní v ra-
kousko-uherské monarchii v roce 1867.
Rostoucí politický antisemitismus a snaha
po obnovení vlastní kultury vedly ke zrodu
sionistického hnutí a poèátku úsilí o dosa�e-
ní vlastní národní identity. 

Druhá èást publikace pod názvem �idé
v èeských zemích mezi svobodou a totalitou
se zabývá historickými událostmi po mni-

chovské dohodì a okupaci Èech a Moravy
v bøeznu 1939, poèátku nacistické perzekuce
�idovského obyvatelstva. Pozornost je vìno-
vána i �idovskému odboji. Závìreèná èást
pojednává o obtí�ném obnovování �ivota
�idù v pováleèném období, jejich pronásle-
dování v období komunistického re�imu

a o novém obrození �idovské komunity
v Èeské republice po pádu komunismu v li-
stopadu 1989. 

Kniha vychází v èeské i anglické mutaci
a doprovází jí 165 vyobrazení exponátù
z nové stálé expozice ve �panìlské synagoze
ze sbírek �idovského muzea v Praze a dal�ích
institucí, vèetnì mnoha dobových fotografií,
z nich� øada je zde reprodukována poprvé. 

Vydalo �idovské muzeum v Praze roku
2021. Èeská a anglická mutace, 100 stran,
dop. cena 129 Kè.
! Publikace z produkce �MP lze zakoupit
v muzejním obchodì ve �panìlské syna-
goze, v Klausové a Vysoké synagoze a na
e-shopu (www.jewishmuseum.cz/e-shop).

SHAI MAESTRO
! Do ÈR se po covidové pauze vrací izraelský
skladatel a pianista Shai Maestro, který své
stálé trio roz�íøil na kvarteto. Dosavadní sesta-

vu (piano, kontrabas a bicí) doplnil trumpetista
Philip Dizack. Spoleènì pøedstaví album Hu-
man, a to 23. záøí v 19.30 v pra�ském divadle
U Hasièù (vstupenky na www.jmw.cz) a pak
25. záøí v 19.30 v brnìnském Cabaretu des Pé-
chés (www.cabaretdespeches.cz).

LEOPOLDSTADT V BRNÌ
! Nenovìj�íí hru britského dramatika Toma
Stopparda Leopoldstadt uvádí ND v Brnì. Na
podzim v termínech 21. záøí od 19.00 a 7. øíj-
na od 19.00. Více na www.ndbrno.cz. (Re-
cenzi na pøedstavení viz str. 10�11 v tomto
èísle.)

NEJISTÁ SEZÓNA
! Galerie hlavního mìsta Prahy pøipravila pro
prostory Trojského zámku v Praze 7 výstavu
èeských moderních umìlcù s pøípadným ná-
zvem Nejistá sezóna. Mezi exponáty nalezne-
me i díla Jaroslava Róny a Ale�e Veselého �
právì jeho objekt Enigma II z roku 1963 patøí
v expozici k nejzajímavìj�ím. Výstava je pøí-
stupná do 31. øíjna, více na www.ghmp.cz.
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Ale� Veselý: Enigma II, detail.



ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU 
�IDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
AUDITORIUM
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají
poøady v 18 hodin a je na nì volný
vstup.
! 13. 9.: Babí Jar � genocida kyjev-
ských �idù za druhé svìtové války.
V záøí uplyne 80 let od masakru v Ba-
bím Jaru, pøi nìm� nacisté v okupova-
ném Kyjevì bìhem 29. a 30. záøí
1941 zavra�dili témìø 34 tisíc kyjev-
ských �idù. Do roku 1945 zde pak
bylo zavra�dìno více ne� sto tisíc
lidí rùzných národností, vyznání
a spoleèenského postavení, z nich�
dvì tøetiny tvoøili �idé. Pøedná�ka ukrajin-
ské historièky z Historického ústavu Aka-
demie vìd Ukrajiny Tetiany Pastu�enkové
pøedstaví historii lokality na pozadí dìjin
20. století. Pøedná�ka bude pøená�ena
z Kyjeva se simultánním tlumoèením
a s mo�ností následných dotazù. Po pøed-
ná�ce si lze prohlédnout výstavu v prosto-
rách OVK. Akce se koná ve spolupráci
s Velvyslanectvím Ukrajiny v ÈR. 
! 14. 9.: Mezinábo�enské polemiky
v Bagdádu 10. století. Teologicko-filozo-
fické pojednání Kniha zjevených pravd
a rozumových argumentù, jeho� autorem
je �idovský nábo�enský myslitel Saadja
ben Josef (882�942), bylo ve své dobì re-
voluèním èinem. V rámci �idovské nábo-
�ensko-právní literatury toti� pøedstavuje
nový typ textu, který lze popsat jako první
vìdeckou monografii v �idovském pro-
støedí. Spis, jen� vznikl v kosmopolitním
prostøedí Bagdádu 10. století, pøedstaví
doc. Daniel Bou�ek z katedry Blízkého
východu FF UK a Dita Válová z Ústavu
filozofie a religionistiky FF UK, kteøí text
pøelo�ili a opatøili úvodní studií. 
! 19. 9. v 10.00: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Lvíèek Arje vypráví o stvoøení svì-
ta. Lvíèek Arje dìtem vysvìtlí, jak se slaví
�idovský Nový rok (Ro� ha�ana), a bude
jim vyprávìt o stvoøení svìta a prvních li-
dech. Dìti se nauèí písnièku a ochutnají tra-
dièní sváteèní pokrmy. Prohlídka: Starý �i-
dovský høbitov. Vstupné 70 Kè.
! 22. 9.: Eskalace proti�idovské politiky
po nástupu Reinharda Heydricha do
funkce zastupujícího øí�ského protektora.
Pøed 80 lety, na podzim roku 1941, do�lo
k nìkolika pøelomovým událostem, které
ovlivnily dìní v protektorátu Èechy Mora-
va na mnoho dal�ích let. Pøedná�kový cy-
klus historièek �idovského muzea v Praze
Jany �plíchalové a Radany Rutové tyto
milníky, tragické nejen pro �idovské oby-
vatele, pøipomene. Pøedná�ka je souèástí

cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách
pamìtníkù a dokumentech �MP.
! 23. 9.: Souèasný izraelský film: �iroce
otevøené oèi. Pátá èást filmového cyklu
filmové historièky Alice Aronové se ode-
hrává v ultraortodoxní �idovské komunitì
v jeruzalémské ètvrti Mea �earim. Fasci-
nující pøíbìh o lásce, o hledání víry a iden-
tity �iroce otevøené oèi (Izrael, Nìmecko,
Francie 2009, 91 min.) natoèil talentovaný
izraelský re�isér Haim Tabakman. 
! Výstava v OVK: Babí Jar na pozadí dì-
jin 20. století. Výstava vypráví pøíbìh rokle
Babí Jar v Kyjevì v prùbìhu minulého stole-
tí. Pùvodnì malebná krajina se v roce 1941
stala jedním z nejvìt�ích popravi�t� v dìji-
nách druhé svìtové války. Autorem výstavy
je historik, spolupracovník Muzea historie
mìsta Kyjeva a zakladatel obèanského sdru-
�ení Babí Jar Vitalij Nachmanoviè. Projekt
byl realizován s podporou Ukrajinského
ústavu národní pamìti v Kyjevì a kanadské
nadace Ukrajinsko-�idovské setkání. Od
1. do 31. 9. 2021, po�èt 12�16, pá 10�12,
bìhem veèerních programù a po domluvì.
Vstup volný.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 7, Praha 1)
! 30. 9. od 19.00: Pøíbìh èeských svitkù
Tóry: Beseda s Jeffreym Ohrensteinem. Té-
matem besedy s pøedsedou organizace Me-
morial Scrolls Trust (MST) z Londýna Jeff-
reym Ohrensteinem je pozoruhodný pøíbìh
1564 èeských svitkù Tóry, které se v roce
1964 dostaly do Londýna a mnohé z nich
dnes slou�í v synagogách po celém svìtì.
Beseda se koná pøi pøíle�itosti stálého pro-
pùjèení jednoho ze svitkù Tóry pra�ské pro-
gresivní �idovské komunitì Ec chajim, která
se po �idovské obci Olomouc stane teprve
druhou èeskou �idovskou komunitou, do kte-
ré se vrací èeský svitek ze sbírky MST. Bese-
da bude tlumoèena do èeského jazyka. Mo-
deruje rabín David Maxa. Vstup volný. 

PODZIMNÍ PROGRAM 
PAMÁTNÍKU TICHA
Nádra�í Bubny (Bubenská 177/8b, Praha 7)

! V rámci kni�ního veletrhu Svìt kni-
hy, který probíhá na hole�ovickém Vý-
stavi�ti ve dnech 22.�25. 9., se ve støe-
du 22. 9. od 17.00 hodin koná
v Památníku ticha uvedení anglického
pøekladu knihy Ondøeje Kundry Ven-
dulka, cesta za svobodou zachycující
pøíbìh holèièky z ikonického snímku
fotografa Jana Lukase. Anglický název
zní Vendulka � Flight to Freedom
(nakl. Karolinum Press, 2021).
! V sobotu 25. 9. od 10.00 do 12.00
hodin pøedstaví David Vaughan knihu
Tomá�e a Martina Welsových Sancta
Familia (nakl. Triáda, 2020). Autorská

prezentace kni�ní vzpomínky na rodinu ar-
chitekta Rudolfa Welse zasazená do atmosfé-
ry Prahy krátce pøed vypuknutím druhé svì-
tové války. Na autorské ètení navá�e
vycházka Hole�ovicemi s odborným výkla-
dem historika architektury Zdeòka Luke�e.
! V pondìlí 4. 10. od 17.00 hodin pøedstaví
Lenka Horòáková svou knihu Civade: Sym-
fonie o novém svìtì (nakl. Argo, 2020).
Autorská prezentace knihy navazující na pøí-
bìh Vladimíra Vochoèe, bývalého èeskoslo-
venského konzula v Marseille, kterému se na
poèátku druhé svìtové války podaøilo za-
chránit stovky lidských �ivotù. 
! Ve støedu 6. 10. od 17.30 hodin se koná
autobiografické pøedstavení o nev�ední
hereèce a zpìvaèce Hanì Frejkové jako ar-
cheologie osobní minulosti v re�ii Miøen-
ky Èechové a produkci Tantehorse. Insce-
nace se jmenuje Invisible I./ Hannah.
! Ve dnech 13. 10.�28. 11. se v Domì
U Èerné Matky Bo�í koná výstava snímkù
Pavla Diase s názvem Torzo, vzpomínky
pro budoucnost. Expozice dosud nezve-
øejnìných snímkù tøicetiletého svìdectví
návratù na stigmatizovaná místa spojená
s pøíbìhy �oa bude unikátní vzpomínkou
na nedávno zesnulého fotografa. Pøipravil
Památník ticha ve spolupráci s pra�ským
Umìleckoprùmyslovým museem.
! V sobotu 16. 10. od 17.00 hodin se koná
Bubnování pro Bubny 2021. Tradièní ve-
øejný happening s vá�ným podtextem opì-
tovnì pøipomene první �idovský transport
vypravený z okupované Prahy pøed osm-
desáti lety. 
! Ve dnech 1. 10.�13. 10. se uskuteèní
pøedpremiéry filmu Zpráva. Experimentální
uvedení hraného filmu re�iséra Petera Beb-
jaka o útìku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetz-
lera z Osvìtimi. Projekce spojené s diskusí
pro �koly a zájemce o téma v místech, kde
pùsobí aktivní �idovské komunity. 

Více informací získáte na stránkách
www.pamatnikticha.cz.
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Pavel Dias: Osvìtim-Bøezinka, 1975.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Zahájení �kolního roku bude ve znamení
preventivního antigenní testování na pøí-
padný výskyt infekce covid-19. Slavnostní
zahájení bude omezeno, zúèastní se ho jen
prvòáèci a primáni a jejich rodièe. Výuka
stejnì jako krou�ky a pøíprava na pøijímací
zkou�ky pobì�í, pokud nenastane mimo-
øádná situace, dále normálnì, v mìsíci záøí
s èastými pøestávkami kvùli Vysokým svát-
kùm. Více informací na www.lauder.cz.

TRYZNA KEVER AVOT
! Tryzna Kever avot na památku na�ich
blízkých zavra�dìných bìhem �oa, ji� po-
øádá Památník Terezín a Federace �idov-
ských obcí, se konala v nedìli 29. srpna
u terezínského krematoria. Projevy prone-
sli nová izraelská velvyslankynì v ÈR, J.
E. paní Anna Azari, øeditel Památníku Te-
rezín Jan Roubínek a zemský rabín Karol
Sidon. Následovala modlitba kadi� na bøe-
hu øeky Ohøe. 

Tradièní pietní setkání probìhlo v po-
klidné a soustøedìné atmosféøe.

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA
! Srdeène Vás pozývame na celosloven-
skú spomienkovú tryznu Nezabudnutí su-
sedia. Koná sa na �idovskom cintoríne vo
Zvolene od 10.00, konèi slávnostným kon-
certom na zvolenskom zámku.

GUSTAV MAHLER
Slovem i obrazem
! Zuzana a Eugen Brikciusovi zvou k pro-
hlídce plakátové výstavy Gustav Mahler
slovem i obrazem, která se ve dnech 3.�12.
záøí koná na ètyøech plakátovacích plochách
v ulicích Prahy (trasa zaèíná v ulici Na Poøí-
èí u kostela sv. Josefa a konèí panelem na

Klárovì u stanice metra Malostranská. Ver-
nisá� se koná dne 2. záøí v 17.00 slavnost-
ním vylepováním prvního panelu. Výstavu
lze zhlédnout i on-line na www.brikcius.eu.

MAREK BOUDA
Pøed okýnkem a za okýnkem
! Výstavu fotografií z prostøedí Malé Stra-
ny v dobì pandemie od Marka Boudy lze
ve dnech 3.�22. záøí zhlédnout v prosto-
rách Spolku obèanù a pøátel Malé Strany
a Hradèan (Malostranské nám. 4, Praha)
ka�dou støedu a ètvrtek 14�18.00. 

FEBIOFEST
! Filmový festival Febiofest (Praha
17.�24. záøí) pøiná�í dva pozoruhodné iz-
raelské snímky: Laila in Haifa, re�ie
Amos Gitai � drama s komediálními prv-
ky o jedné osudové noci v baru v pøístav-
ním mìstì Haifa, kde se proplete osud pìti
�en. Festivalu se osobnì zúèastní scéna-
ristka filmu Marie-Jose Sanselme. Asia,
re�ie Ruthy Pribar � film s vycházející
hvìzdou izraelského filmu Shirou Haas.
Více informací na www.febiofest.cz.
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PØEDPLATNÉ MÌSÍÈNÍKU RO� CHODE�
Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi,
Èeská po�ta zru�ila k 31. srpnu pra�skou poboèku své pøedplatitelské a distribuèní slu�by Postservis a vý-
raznì zvý�ila po�tovné. Pro abonenty, kteøí si Rch pøedplatili u Èeské po�ty, se podaøilo nalézt náhradního
distributora, spolehlivou firmu SEND, spol. s r. o. K tému� distributorovi pøecházejí od 1. ledna 2022
i abonenti, kteøí si dosud objednávali Ro� chode� pøes na�i redakci. Mrzí nás to, ale vzhledem ke zmìnì
v systému po�tovného (zru�ení zvýhodnìné sazby pro tiskové zásilky, které v�ak mohou distributorské fir-
my nadále vyu�ívat) bychom pøi pokraèování vlastní distribuce museli citelnì zvý�it pøedplatné. Pøi distri-
buci pøes SEND zùstává vý�e abonmá zachována a i tato firma èasopis zasílá v neprùhledném obalu.

Pøedplatné pro rok 2022 v Èeské republice proto laskavì smìøujte výhradnì k firmì SEND. Stáva-
jícím pøedplatitelùm distributor SEND abonmá automaticky obnoví a za�le výzvu k zaplacení pøed-
platného s informací, jak postupovat (kterou lze samozøejmì ignorovat a abonmá bude ukonèeno).
Postup je jednoduchý:

Pøedplatné èasopisu si lze objednat (nebo obnovit) on-line na èasopisovém portálu WWW.
SEND.CZ. Vpravo nahoøe zadáte do okénka �hledání� Ro� chode�, naskoèí Vám mo�nost objednat si
mìsíèník vyplnìním formuláøe. Objednat si èasopis lze i telefonicky pøes call centrum na èísle 225 985
225 (mobil è. 777 333 370) nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu send@send.cz. Platit lze on-line
kartou, pøevodem i slo�enkou, kterou SEND zasílá.

Pøedplatné pro ÈR zùstává zachováno: 480 Kè za rok; 240 Kè za pùl roku. 

Zájemci o pøedplatné v podobì PDF (300 Kè za rok) a zahranièní pøedplatitelé (800 Kè za rok pro Evro-
pu nebo 1000 Kè pro zámoøí) mohou své objednávky i nadále zasílat do redakce, tedy na roschodes@se-
fer.cz. Na této adrese nebo na telefonních èíslech 226 235 217 (m. 606 733 573) Vám rádi zodpovíme ve�-
keré dotazy týkající se pøedplatného.

Velice si vá�íme Va�eho zájmu o èasopis a doufáme, �e nám svou pøízeò zachováte i nadále. 
Dìkujeme Vám a pøejeme v novém �idovském roce 5782 pevné zdraví a v�e dobré. 

redakce Rch



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme èlenom, ktorí v mesiaci
september slávia sviatok svojich narode-
nín: pani Darina Kossárová: nar. 11. 9. �
83 rokov, a pán Tomá� Gálik, nar. 4. 9. �
74 rokov. Prajeme im ve¾a zdravia. Ad
mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci september oslávia narodeni-
ny: pán Juraj Alexander � 77 rokov; pani
Dagmar Dvorská � 90 rokov; pán Ing. Pe-
ter Gero � 79 rokov; pani Jasna Hatiarová
� 74 rokov; pán Ing. Peter Horák � 71 ro-
kov; pani doc. RNDr. Mária Hvastijová �
85 rokov; pani Viera Kamenická � 73 ro-
kov; pani Ing. Eva Kozáková � 70 rokov;
pani Mária Országová � 87 rokov; pani
MUDr. Eva Salamonová � 65 rokov; pani
MUDr. Daniela Stanitzová � 74 rokov;
pán Nathan Karol Steiner � 88 rokov; pán
MUDr. Peter �t�astný � 80 rokov; pani Vi-
era �urdová � 74 rokov; pán Juraj Vajda �
71 rokov; pani Ing. Viera Va�ková � 76
rokov; pán PhDr. Jozef Weiss � 88 rokov;
pani PhDr. Mária Weissová � 88 rokov,
a pani PhDr. Zuzana Wisterová � 71 ro-
kov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V záøí oslaví své narozeniny: paní Vìra
Bakalová, nar. 14. 9. � 80 let; pan Samuel
Blau, nar. 5. 9. � 19 let; pan Petr Fi�a, nar.
15. 9. � 66 let; pan Arno�t Goldflam, nar.
22. 9. � 75 let; pan Boaz Harel, nar. 27. 9.
� 45 let; pan David K�ica, nar. 13. 9. � 46
let; paní Hana Nìmeèková, nar. 30. 9. �
39 let; paní Eva Pìnèíková, nar. 8. 9. � 89
let, Elijah Shai Selinger, nar. 19. 9. � 13
let; paní Ráchel Michaela Selingerová,
nar. 20. 9. � 48 let; pan Tomá� Schuller;
nar. 10. 9. � 47 let; paní Rù�ena Svobodo-
vá, nar. 13. 9. � 73 let; paní Michaela
Walsbergerová, nar. 10. 9. � 46 let, a paní
Ivana Zapletalová, nar. 16. 9. � 59 let.
V�em pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V záøí oslaví jubileum na�i èlenové: paní
Ing. arch. Karolína Bergmanová � 47 let;
pan Mgr. Jaroslav Faltýn � 45 let; pan Pa-
vel Frejlach � 47 let; paní Gabriela Jirás-
ková � 32 let; pan Miroslav Majzlík � 74
let; paní Jana Majzlíková � 44 let; paní
Zlata Palkovièová � 37 let; sleèna Jael �i-
monová � 12 let, a pan Václav Tùma � 76
let. Jubilantùm pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KARLOVY VARY
V záøí oslaví narozeniny: paní Daniela
Bendová, nar. 21. 9. � 49 let, a paní Ildikó
Lörintzy, nar. 26. 9. � 51 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V záøí oslaví narozeniny: paní Jitka Pi-
vrncová, nar. 1. 9. � 33 let; pan Pavel
Gerö, nar. 16. 9. � 48 let, a paní Eva Gärt-
nerová, nar. 23. 9. � 84 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V záøí oslaví jubileum: paní Eva Franklo-
vá, nar. 5. 9. � 74 let; pan Matyá� Ritter,
nar. 15. 9. � 28 let; pan David Ritter, nar.
15. 9. � 28 let; paní Eva Skládalová, nar.
14. 9. � 74 let; pan Daniel Per�in, nar. 12. 9.
� 35 let, a sleèna Anna Klime�ová, nar.
12. 9. � 18 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V záøí oslaví narozeniny: Boris Buèek,
nar. 22. 9. � 13 let; paní PhDr. Judita
Freundlichová, nar. 16. 9. � 84 let; pan
Bc. Jan Hess, nar. 8. 9. � 48 let; paní Olga
Urbanová, nar. 15. 9. � 51 let, a pan Ra-
dim Voznica, nar. 13. 9. � 44 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny: pan Arno�t
Bergmann � 65 let; pan MUDr. Marcel
Hájek � 56 let; paní Sarah Ruth Hájková
� 31 let, a pøedseda obce pan Jiøí Löwy �
64 let. Pøejeme v�em pevné zdraví a spo-
kojenost. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Gertruda
Denská, nar. 25. 9. � 91 let; paní Dagmar
Friedová, nar. 11. 9. � 99 let; paní Erika
Gärtnerová, nar. 30. 9. � 84 let; paní Jana
Hamplová, nar. 2. 9. � 91 let; pan Ivan

Klíma, nar. 14. 9. � 90 let; pan Karel
Köcher, nar. 21. 9. � 87 let; paní Helena
Krouská, nar. 12. 9. � 100 let; paní Mi-
chaela Mareèková, nar. 25. 9. � 83 let;
paní Marie Marková, nar. 29. 9. � 83 let;
paní Zuzana Mináèová, nar. 24. 9. � 90
let; paní Helena Tatarová, nar. 7. 9. � 83
let, a paní Eva Vavrou�ková nar. 13. 9. �
81 let. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e dne 8. srpna
zemøel ve vìku 90 let pan prof.
MUDr. Tomá� Radil, DrSc. Pøe�iv�í �oa,
lékaø, neurofyziolog, vìdec a autor vzpo-
mínek s názvem Ve ètrnácti sám v Osvìti-
mi. Se zesnulým jsme se rozlouèili dne
11. srpna v obøadní síni Nového �idov-
ského høbitova v Praze.

Se smutkem oznamujeme, �e dne
21. srpna zemøela ve vìku 100 let paní
Albertina Farská, rozená Lang.

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci september sa do�ívajú jubileí
títo na�i èlenovia: pani Judita Gregu�ová
� 93 rokov; pani doc. RNDr. Júlia Hlavá-
èová, CSc. � 74 rokov, a pán Ing. Juraj
Levický � 75 rokov. Jubilantom prajeme
z celého srdca v�etko najlep�ie.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V záøí oslaví své narozeniny: pan Milo�
Lichtenstein, nar. 6. 9. � 40 let; paní Sonja
Lichtensteinová, nar. 18. 9. � 75 let; paní
Tereza Skálová, nar. 26. 9. � 36 let; pan
Vít Lichtenstein, nar. 7. 9 � 36 let; pan Sa-
muel Látal, nar. 9. 9 � 22 let; pan Domi-
nik Látal, nar. 17. 9. � 28 let; paní Gabrie-
la Becková, nar. 1. 9. � 46 let, a paní
�eindly Faerman, nar. 20. 9. � 90 let. 

Ad mea veesrim �ana!

KEHILA TRENÈÍN
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci september slávia sviatok svo-
jich narodenín: pani Tatiana Bièanovská �
71 rokov; pani Eleonóra Nápoká � 71 ro-
kov; pani Marta Groplová � 80 rokov,
a pani Slávka �ilinèanová � 79 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V záøí oslaví narozeniny paní MUDr. An-
tonie Chuchutová a paní Mgr. Bc. Vìra
Valtová. Do dal�ích let pøejeme jmenova-
ným pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!
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POSLEDNÍ �ID V KÁBULU
V Kábulu ovládaném Talibánem zùstává
poslední afghánský �id, �esta�edesátiletý
Zebulon Simantov. Kdy� Mo�e Margaten,
newyorský ultraortodoxní �id, po�ádal iz-
raelsko-amerického obchodníka Motiho
Kahanu, aby Simantova z Kábulu dostal,
Simantov odmítl. Nechce jet do Izraele, ne-
bot� mu tam hrozí trest za to, �e odmítá vy-
dat své �enì, která tam �ije, get, rozvodový
list. Prostøedky urèené pro Simantovu zá-
chranu v�ak nepropadly: Kahana po do-
mluvì s Margatenem (který sehnal dal�í
peníze) dokázal odvézt z Kábulu èlenky af-
gánského fotbalového týmu a dvì právniè-
ky s rodinami, celkem 23 lidí. V záchran-
ných misích hodlají oba mu�i pokraèovat.

ZLATÍ IZRAEL�TÍ PARALYMPICI
K úspìchùm izraelských olympionikù (viz
strana 21) se pøidali i paralympici. Do uzá-
vìrky tohoto èísla získal izraelsko-arabský
plavec Lyad �arabi zlatou medaili za 100
metrù znak. Jedná se o prvního izraelsko-
arabského paralympijského/olympijského
medailistu v historii; dal�í zlaté medaile
(na 200 a 400 metrù volný zpùsob) získal
jednadvacetiletý Mark Malyar, trpící od
narození ochrnutím páteøe.

Pøipomeòme, �e roku 2019, kdy se ko-
naly Svìtové závody paraplavcù, odmítla
poøadatelská zemì Malajsie, aby se turnaje
úèastnili izrael�tí sportovci. Poté byly zá-
vody pøemístìny do Londýna.

MINISTØI TERORISTÉ
V nové íránské vládì zasedli dva èlenové,
kteøí jsou spjati s útokem na �idovské cent-
rum AMIA v Buenos Aires v roce 1994.
Pøi ataku bylo zavra�dìno 85 lidí a 300
bylo zranìno. V srpnu schválil parlament
Achmada Vahidiho jako ministra vnitra
a Mohsena Rezaie jako viceprezidenta pro
ekonomické zále�itosti. Podle vy�etøovate-
lù tragédie hráli jmenovaní mu�i pøi pøí-
pravì útoku zásadní roli a Interpol na nì
vydal mezinárodní zatykaè. 

MALÝ JERUZALÉM 
NA SEZNAMU UNESCO
�idovské památky v nìmeckých mìstech
Mohuè, �pýr a Worms byly pøidány do se-
znamu svìtového kulturního dìdictví
UNESCO. Tamìj�í komunity patøily k nej-
starobylej�ím v nìmecky mluvícím svìtì
a prosluly svými je�ivami, synagogami, ra-
bíny a uèenci. Ve Wormsu, zvaném �Malý
Jeruzalém�, a v Mohuèi studoval v �edesá-
tých letech 11. století budoucí komentátor
Tanachu a Talmudu Ra�i. Památky zahrnu-

jí synagogy, je�ivy, mikve, radnici a staré
høbitovy. UNESCO ocenilo jejich význam
pro poznání a�kenázské tradice v 11.�14.
století a fakt, �e tyto budovy slou�ily jako
prototyp staveb pro evropské �idovské ko-
munity.

ODMÍTANÍ SEFARDÉ
Roku 2015 pøijal �panìlský (a portugal-
ský) parlament jednomyslnì zákon, na je-
ho� základì má zemì udìlit obèanství po-
tomkùm sefardských �idù, které ze zemì
roku 1492 vyhnala katolická inkvizice.
Z Iberského poloostrova muselo odejít
pøes 200 tisíc �idù. 

Pro získání obèanství mìl postaèit doku-
ment, �e alespoò jednoho pøedka inkvizice
pronásledovala; �adatel se nemusel vzdát
dosavadního obèanství, ale mìl prokázat,
�e umí �panìlsky a podstoupit test z �ob-
èanské nauky�. Do roku 2019 �panìlské
úøady vy�ly vstøíc 34 tisícùm �adatelùm
z více ne� 150 tisíc; pak jako by dveøe uza-
vøely. Aèkoli lhùta pro proces byla oficiál-
nì prodlou�ena, �adatelé se èasto nedoèka-
jí �ádné odpovìdi nebo dostanou odpovìï
negativní. List New York Times v èlánku
z èervence leto�ního roku popisuje, kolik
úsilí a finanèních prostøedkù lidé do po-
tøebných dokumentù investují vèetnì pla-
teb za cesty do �panìlska èi za právní po-

moc. Nejvíce �ádostí pøi�lo z Latinské
Ameriky.

Nìkteøí �adatelé vnímali obèanství spí�e
symbolicky, jako zpùsob, jak se vyrovnat
s perzekucí svých pøedkù, pro jiné to byla
�ivotní �ance. Napøíklad pro devítièlennou
rodinu Marka Cabrery z venezuelské Va-
lencie by odjezd ze zemì su�ované ekono-
mickou krizí a poulièními gangy znamenal
výhru. Cabrera do �ádostí ji� investoval
pøes 50 000 dolarù, témìø ve�keré rodinné
úspory, a zatím se doèkal jen odmítnutí.
Podle imigraèního právníka ze Zaragozy se
zmìnil pøístup k �ádostem. V pøedchozích
letech staèilo k pøijetí jen notáøské potvrze-
ní o platnosti dodaných dokumentù a vlád-
ní úøedníci notáøská rozhodnutí akceptova-
li, v leto�ním roce je zaèali revidovat.

DOBROVOLNÍCI NA HØBITOVÌ 
V létì vyèistili dobrovolníci z Maïarska,
Izraele, Kanady, USA a Bìloruska mnoho
sekcí �idovského høbitova na budape�t�ské
Kozmovì ulici. Høbitov, jen� se rozlohou
77 hektarù øadí k nejvìt�ím �idovským po-
høebi�tím v Evropì, byl zalo�en pøed 130
lety a je v nìm ulo�eno na 300 tisíc zesnu-
lých. (Pro srovnání: pra�ský Nový �idov-
ský høbitov je zhruba tøetinový.) Pøibli�nì
dvì tøetiny budape�t�ského høbitova byly
zarostlé náletovými døevinami a vinnou ré-
vou, nebot� není v silách místní obce zajis-
tit prùbì�nou údr�bu. 

Kromì dobrovolníkù se rozhodli pomo-
ci dva ameriètí obchodníci s maïarskými
koøeny, M. Pinter a M. Perl, kteøí zalo�ili
Spoleènost pøátel budape�t�ského høbitova
a na péèi pøispívají.                                          
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Michal Meron: �idovská svatba ve Wormsu.


