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ZASEDÁNÍ RADY F�O
Ve ètvrtek 21. øíjna se uskuteènilo tøetí le-
to�ní zasedání Rady F�O, kterého se
úèastnilo 28 èlenù prezenènì a 7 online.
Program: 1) Kontrola zápisu z posledního
jednání; 2) pøedstavení budoucího tajem-
níka F�O; 3) rozpoèet F�O a jeho plnìní;
4) finance 2022; 5) rozpoèet F�O � plán
na rok 2022; 6) Bejt din F�O; 7) rùzné.
Program byl na �ádost Ch. W. roz�íøen
o samostatný bod 7) funkce místopøedse-
dù F�O, tak�e rùzné se ocitlo v definitiv-
ním programu jako bod è. 8.
Bod 1 � kontrola zápisu z posledního
jednání: Kontrola probìhla bez pøipo-
mínek, úkoly byly splnìny.
Bod 2 � pøedstavení budoucího ta-
jemníka F�O: Pøedseda uvedl, �e za
odcházejícího tajemníka T. Krause navr-
huje pana M. P., jeho� anga�ování prezi-
dium doporuèilo. M. P. se pøedstavil
osobnì a odpovídal na dotazy. Ch. W.
oznaèil výbìr kandidáta na pozici ta-
jemníka za nedostateènì transparentní.
Pøedseda svùj zpùsob výbìru kandidáta
na tajemníka F�O vysvìtlil a rada se
k pøijetí pana M. P. za tajemníka F�O
od 1. ledna 2022 vyjádøila hlasováním.
Pro bylo 37, zdr�eli se 2, proti 0.
Bod 3 � plnìní rozpoètu F�O v roce
2021: Pøedseda konstatoval, �e rozpoèet
F�O je i ve II. pololetí ve v�ech dùle�i-
tých ukazatelích dodr�ován, a tato sku-
teènost byla bez pøipomínek prezidiem
vzata na vìdomí. Také Rada F�O vzala
informaci o plnìní rozpoètu bez pøipo-
mínek na vìdomí.
Bod 4 � finance 2022: Pøedseda ozná-
mil, �e F�O má na svém fondu v �MP
urèité rezervy, se kterými se poèítá v le-
tech 2022 a 2023. Vzhledem ke kritické
finanèní situaci �MP je jejich pøevod na
F�O v roce 2022 nejistý. Pokud nebude
mo�né finance ze �MP pøevést v roce
2022, aèkoliv rozpoèet na rok 2022 s nimi
poèítá, Pøedseda navrhuje zálohovat tuto
èástku z vlastní rezervy F�O s tím, �e
fond v �MP bude Federaci pøeveden
v dal�ím nejbli��ím mo�ném termínu. 

Rozdìlení finanèních podpor pro rok
2022 bude projednáno a odsouhlaseno na
prosincovém jednání rady, èástka k dispo-
zici je stejná jako v roce 2020 a 2021. Si-
tuace v turismu a pøíjmech �MP je nejistá
a v�ichni musí poèítat s tím, �e i pøíspì-
vek ze strany státu na èinnost �idovských
obcí se prùbì�nì sni�uje. Pøedseda dále
zdùraznil, �e Federace se nestala vlastní-
kem nemovitostí z restitucí, a nemá tudí�
na rozdíl od vìt�iny obcí komerènì vy-

u�itelný majetek. Federace se bude v bu-
doucnosti sna�it finanènì pomáhat pøede-
v�ím �O bez hospodáøsky vyu�itelného
majetku a v mezích mo�ností i organiza-
cím pøidru�eným.
Bod 5 � rozpoèet F�O na rok 2022:
Pøedsedající okomentoval jednotlivé ka-
pitoly rozpoètu a uvedl, �e prezidium
rozpoèet projednalo a doporuèilo radì
ke schválení. Bìhem projednávání bodu
5 nebyly vzneseny �ádné pøipomínky.
Rozpoèet v pøedlo�eném znìní bude na
pøí�tí radì pøedlo�en ke schválení.
Bod 6 � Bejt din F�O: Bejt din, který
funguje v Brnì u� tøi roky, získá plat-
nost pro celou ÈR. Byl vypracován ná-
vrh smlouvy mezi vídeòským rabínem
Hotovelim, který Bejt dinu pøedsedá,
a F�O. Bejt din bude fungovat pro po-
tøebu èlenù èeských �O a pro zájemce
o konverzi. Výlohy budou hradit zájem-
ci o slu�bu Bejt dinu sami. Polo�ky
v ceníku, který bude pøílohou smlouvy,
jsou èástky reálné a pro èeské �adatele
dostupné, konstatoval pøedseda Papou-
�ek. M. H. pøipomenul existenci progre-
sivního Bejt dinu. P. Papou�ek pøítomné
ujistil, �e kompletní informace o obou
institucích bude rozeslána do obcí.

Hlasování o uzavøení smlouvy s rabí-
nem Hotovelim: pro 38, zdr�el se 0,
proti 2. Smlouva bude uzavøena.
Bod 7 � funkce místopøedsedù F�O:
Ch. W. pova�uje �opìtovné ru�ení ozná-
mených dat zasedáni RF�O z dùvodu èa-
sové indispozice pøedsedy jako známku
jeho �nenahraditelnosti��, co� pova�uje za
nesprávné a pro øízení F�O za nezdravé.
�Místopøedsedové F�O existuji jako ná-
hradníci pøedsedy. V pøípadì jeho nepøí-
tomnosti by jeden z nich mìl jednání rady
øídit.� Navrhuje rezoluci: V pøípadì, �e
pøedseda F�O se nebude moci zúèastnit
zasedání RF�O, její� datum bylo oznáme-
no, bude toto zasedáni øídit jeden z místo-
pøedsedù F�O. P. G. podal protinávrh:

nehlasovat o pøedlo�eném návrhu. Hlaso-
vání o protinávrhu: pro 29, proti 2 online,
zdr�el se 6. Protinávrh byl schválen.
Bod 8 � rùzné: M. L. informoval
o zmìnách pøi obsazování lù�ek v DSP
Hagibor. F�O má k dispozici 4 lù�ka,
v souèasné dobì 1 osoba na trvalém po-
bytu, dal�í lù�ka se vyu�ívají pro rekon-
dièní pobyt. Vyzývá �O, aby provedly
kontrolu ve svých �O, zda nemají klien-
ty, kteøí by trvalý pobyt potøebovali,
volná lù�ka jsou jinak vyu�ívána pro
èleny �O v Praze, popø. neobsazena.

P. ¡T. za �O Ústí nad Labem informo-
val radu, �e �O není spokojena se
správcovstvím Matana, a vyjmenoval
body, které vedou k nespokojenosti.
Problémem se ji� zabývalo prezidium
a rozhodlo, �e dojde k výpovìdi smlou-
vy s Matanou, a. s.

T. Kraus potvrdil své rozhodnutí
skonèit ve funkci tajemníka F�O a in-
formoval o problému v Institutu Tere-
zínské iniciativy a personálních zmì-
nách v této instituci. Po odchodu
øeditelky byl jmenován øeditelem M. T,
který v�ak velmi vá�nì onemocnìl.
Funkcí øeditele byl poté doèasnì povì-
øen T. Kraus, který se této problematice
hodlá vìnovat do budoucna.

P. G. informoval o pøípravì koncertu
Svìtlo porozumìní, který získal podpo-
ru Èeské televize. 4. 11. koncert zahájí
øeditel �MP ve �panìlské synagoze.

M. L. podìkoval T. Krausovi za pod-
poru pøi získání finanèní dotace na opra-
vu ohradní zdi høbitova v Ma�t�ovì.

D. M. za revizní komisi F�O infor-
moval o kontrole èlenské základny
�LU, která �ádá o pøemìnu na �O.
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V minulom èísle Rch som èlánok o stret-
nutí pápe�a so slovenskou �idovskou
komunitou ukonèil kon�tatovaním, �e
15. septembra opustil Slovensko... 

Pápe� pri tomto stretnutí síce neho-
voril dlho, ale povedal ve¾a, no urèite
nie v�etko... Mo�no práve preto po
jeho odchode nastalo rozpaèité ticho.
Atmosféru dobre vystihuje pointa jed-
ného z mojich ob¾úbených �idovských
vtipov: �...ale taký divný pocit ostal.�
V komunite sa niekto-
rým jeho prejav páèil,
iným zas chýbalo, �e ne-
menoval vinníkov, zod-
povedných za deportácie
a smrt� desat� tisícov �i-
dov. Podobná neistota sa
premietla aj na novinové
stránky. Nie �e by sa
o náv�teve hovorilo a písalo málo.
Prakticky v�etky denníky uverejnili
úryvky z jeho prejavu, ale boli to skôr
reportá�e ne� analýzy. A� 24. septem-
bra sa v dvoch mienkotvorných novi-
nách objavili èlánky, ktoré z rôznych
(a zároveò podobných) pozícií reflek-
tovali Franti�kov prejav. 

KÒAZ A FILOZOF
Ako prvý som èítal text, ktorý napísal
kòaz Peter Kri�an. V rubrike Denní-
ka N, nazvanej Nede¾ná nekázeò, Kri-
�an s neskrývaným nad�ením okrem
iné-ho uviedol: �Pred pár dòami na-
stala v Bratislave takisto nevídaná
a na rozdiel od pohybu nebeských te-
lies urèite neopakovate¾ná konjunkcia
udalostí. V slneènom poèasí babieho
leta pripomenul na Rybnom námestí
v Bratislave pápe� Franti�ek sloven-
ským katolíkom ich dejinné zlyhanie,
keï rovno pred osemdesiatimi rokmi
prijali vládne nariadenie, ktoré spravi-
lo zo �idovských spoluobèanov po-
d¾udí tretej kategórie.

Za nieko¾ko minút povedal viac ako
v�etci slovenskí biskupi (vrátane evan-
jelických a pravoslávnych) za 30 slo-
bodných rokov od Ne�nej revolúcie.
Z pápe�ovho prejavu sa nedá citovat�,
treba si ho znova vypoèut� a treba si ho
viackrát preèítat� celý. Pápe�ov prího-
vor patrí do uèebníc dejepisu a odporú-
èam ho ako povinnú literatúru. Franti-
�ek si pomník nami zbúranej synagógy
uctil ako najsvätej�ie miesto, na kto-
rom si vyzul sandále a hovoril a hovo-

ril� Kontrastuje to s u�i trhajúcim ti-
chom slovenských biskupov.� 

Zhodou okolností v ten istý deò rea-
goval aj filozof a obèiansky aktivista
Fedor Bla�èák. Titulok �Pápe� Tisove
meno nevyslovil� a perex: �Stretnutie
pápe�a so �idovskou komunitou
vzbudzovalo isté oèakávania. Nenapl-
nili sa� od prvého riadku signalizovali
autorovo sklamanie z preme�kanej prí-
le�itosti. Bla�èákove názory sú zaují-

mavé a ostro formulované, preto si do-
volím odcitovat� podstatnú èast� jeho
textu: �Spor o dedièstvo ¾udáckeho re-
�imu je ako gu¾a na nohe slovenskej
rímskokatolíckej cirkvi aj politiky pa-
mäti. Vleèie sa u� sedemdesiat rokov,
z toho posledných tridsat� sa otvorene
a stále s plnou vá�nost�ou diskutuje
o tom, èi by idea slovenskej �tátnosti
predsa len nemala byt� nadradená nad
v�etky ostatné na svete.

Rozde¾uje verejnost� aj historikov na
skupiny tých, ktorí vedia, �e Jozef Tiso
bol vojnovým zloèincom, a tých, ktorí
jeho odsúdenie a popravu vnímajú ako
zradu na slovenskom národe.

Vzh¾adom na tabu spojené s Tisom
a slovenskou cirkevnou vrchnost�ou sa
mô�e zdat�, �e pápe� svoj odkaz adre-
soval práve slovenským biskupom
a hovorí za nich. Nám ostatným tým
jemne odkazuje, �e otázka ,hanby pri-
znat� si� tragické politické a morálne
zlyhanie kòaza Jozefa Tisa by mala
smerovat� predov�etkým na Konferen-
cii biskupov Slovenska. Tam schop-
nost� priamo pomenovat� príèiny zla
isto nie je problém. Svedèí o tom inten-
zita, s akou si vedia pripomínat� zloèi-
ny komunizmu, aj nástojèivost�, s akou
trvajú napríklad na pokuse o blahore-
èenie biskupa Vojta��áka, odsúdeného
komunistami, hoci vedia, �e aj Vatikán
vie, �e Vojta��ák bol antisemita, èo za
vojny udal �ida a mal podiel na arizácii
kúpe¾ov na Spi�i.� Svoju kritickú úva-
hu ukonèil Bla�èák slovami: �Pri rie�e-
ní sporu o dedièstvo ¾udákov v na�ich

dejinách sa budeme musiet� spo¾ahnút�
sami na seba. A nie na zázraky od pá-
pe�a.� 

BIELE UKRI�OVANIE
Pápe�ova náv�teva rezonovala nielen
vo svete médií. Teologická fakulta Tr-
navskej univerzity a �idovský kultúrny
in�titút u� nieko¾ko rokov spoloène or-
ganizujú podujatie Otvárame dvere.
Ako naznaèuje u� názov, ponúkajú

predná�ky a diskusie na
témy, ktoré sú dôle�ité
pre obe komunity. V ok-
tóbri vystúpil profesor
Milo� Lichner, �kòaz, je-
zuita a prorektor TU�,
ale tie� jeden zo zaklada-
te¾ov a protagonistov
medzinábo�enského dia-

lógu. Téma: Pápe� Franti�ek a �idia.
Mal k tomu èo povedat�, preto�e sa ak-
tívne podie¾al na prípravách a priebehu
náv�tevy. Vlastné zá�itky, názory
a skúsenosti vylíèil v úvodnej èasti vy-
stúpenia. Následne sa pokúsil divákom
priblí�it� osobnost� pápe�a. Hovoril
o jeho mladosti, blízkom vzt�ahu s rabí-
nom Skorkom, spomenul, �e je znal-
com a milovníkom umenia. Stredobo-
dom prejavu bol Franti�kov ob¾úbený
obraz Biele ukri�ovanie od Marca Cha-
gala. Lichner precítene opísal pokoj,
ktorý vy�aruje z osobnosti trpiaceho
Krista aj obrazu ako celku. Interpreto-
val aramejský nápis nad jeho hlavou
i skutoènost�, �e miesto bedernej rú�ky
ho umelec odel do talisu. Zaujalo ma
priznanie, �zabudli sme na to, �e Je�i�
bol �id�. Keï skonèil, bol zvedavý na
názor moderátora. Kým Lichner si v�í-
mal, èo sa deje na krí�i a nad ním, Ma-
ro� Borský akoby h¾adel na iný obraz.
Nezaoberal sa Je�i�om ani krí�om
a zdôraznil, �e pod¾a neho umelecovu
predstavu odrá�a horiaca synagóga,
�id, ktorého prenasledovala skupina
(urèite nie dobromyse¾ných) mu�ov,
vydesená matka, chrániaca svoje diet�a
pred nebezpeèenstvom. 

Dozvuky Franti�kovej náv�tevy po-
tvrdili, �e pápe� odi�iel, ale problémy
ostali a dialóg (aspoò v tomto konkrét-
nom prípade) pripomína rovnobe�ky,
ktoré sa stretnú v nekoneène... �elanie,
aby sa k sebe priblí�ili, vy�aduje e�te
ve¾a práce, èasu a trpezlivosti.

PETER SALNER

PÁPE� ODI�IEL,
divný pocit ostal



JAK MU� NALEZL CHLAPCE 
(VAJE�EV)
Vìta, �e se Jaakov usadil v zemi pøebý-
vání svého otce, v zemi Kenaan (1M
37,1), neobsahuje jen prvoplánové sdìle-
ní, kde se Jaakov usadil, ale pøedzname-
nává vyprávìní Tóry a� do konce páté
knihy. Pojmy usadit se a pøebývat nejsou
ani v Tóøe, ani v rabínské tradici a ani
v �ivotní praxi synonyma, svým zpùso-
bem jsou mínìny jako protiklady. Pøebý-
vat v zemi znamená pobyt s vìdomím
jeho pøechodnosti, zatímco usadit se
pøedpokládá opak, budovat na daném
místì trvalý domov. Abraham o sobì
v�dycky mluvil jako o pøistìhovalci
v zemi Kenaan a Jicchak byl také dalek ji
pokládat za svùj domov, aèkoliv ji nikdy
neopustil. Jaakov se v�ak v zemi Kenaan
na rozdíl od otce a dìda usadil s celou ro-
dinou natrvalo, a jeho omyl dokládá pøí-
bìh, který následuje hned dal�í vìtou.
Nakonec je okolnostmi pøinucen se ze
zemì Kenaan s celou rodinou vystìhovat
do Egypta a jeho synové a vnuci zde dal-
�ích 210 let pøebývali jako pøistìhovalci
a otroci. Musíme si proto klást otázku,
jak dospìl k závìru, �e se mù�e v zemi
Kenaan usadit, kdy� mu bylo známo pro-
roctví, jeho� se dostalo ji� Avrahamovi:
Vìz, �e tvé sémì bude pøistìhovalcem
v zemi nikoliv jejich, �e je zotroèí a bu-
dou je utlaèovat ètyøi sta let. (1M 15,13)
Otázku si mù�eme zodpovìdìt tak, �e
znal i dovìtek, �e se sem vrátí a� ètvrté
pokolení, ponìvad� do té doby nebude
je�tì dovr�ena vina Emorejce (tamté�
15). Potvrzovala, �e ji Bùh slíbil dát jemu
a jeho potomstvu bez ohledu na to, �e
zde nebudou souvisle sídlit. Je v�ak také
mo�né, �e myslil jako èlovìk, pro nìho�
je pøání otcem my�lenky, a to naopak do-
kládá text, �e skýtal sluch Josefovým po-
mluvám jeho star�ích synù a byl slepý
k jejich zá�ti vùèi Josefovi samému. Jeho
city mu také mohly bránit pøijmout zemi
Kenaan za pøechodné bydli�tì, a dal�í
tomu dává zapravdu. Zaèátek oddílu Ve-
je�ev by tak skýtal nauèení, �e trest je ob-
sa�en ji� v prohøe�ku provinilce. Proto�e
Jaakov nebral Abrahamovo proroctví na-
tolik vá�nì, aby se jím øídil, a chtìl se
v zemi pøebývání svého otce usadit, tre-
stal sám sebe. Tóra to vlastnì naznaèuje
sama slovy, �e toldot Jaakov � Josef, tj.
�e Jaakovovy osudy byly závislé na Jose-
fovi, konkrétnì na tom, �e mu bylo sedm-
náct, byl chlapec a pásal se svými bratry,
syny �en svého otce Bilhy a Zilpy, a do-
ná�el jejich pomluvy otci. A Jisrael zase,

ponìvad� se mu narodil ve stáøí, miloval
Josefa nejvíc ze v�ech synù a udìlal mu
pruhovanou ko�ili. A kdy� bratøi vidìli,
�e si ho jejich otec zamiloval ze v�ech
jeho bratrù, na nìj soèili a nemohli se
s ním shodnout k míru (37,2�4). 

Abychom neztratili souvislost s realis-
ticky líèenou situací v rodinì, musíme na-
lézt vysvìtlení, co v dané souvislosti zna-
mená na první pohled nadbyteèná
informace, �e Josef byl chlapec. Ra�i to
vysvìtluje tím, �e si pøes svých sedmnáct
let poèínal dìtinsky, z hlediska kontextu
je v�ak správnìj�í výklad Rambanùv, �e
Josef pásal se syny slu�ek, jejich� péèi
a ochranì jej otec svìøil, proto�e se mu
narodil a� ve stáøí, a byl tedy v porovnání
se ètyømi nejstar�ími bratry, které mu po-
rodila Lea, je�tì chlapec. Je to dùle�ité
i proto, �e sny, které Josef vyprávìl bra-
trùm a otci, byly chápány jako projev
jeho cti�ádosti vládnout celé rodinì, aè-
koliv byl pøedev�ím pro nejstar�í ètveøici
bratrù chlapec. Proto�e mu otec zjevnì
dával pøednost pøed nimi, bratøi na nìj
�árlili a jeho otec to nespou�tìl z mysli.

Tím ménì se pak zdá pochopitelné, �e
kdy� bratøi ode�li pást brav svého otce do
�chemu, poslal za nimi Jaakov právì
chlapce, s ním� se nemohli v míru shod-
nout, aby mu pøinesl zprávu o tom, je-li
mír s nimi a s jeho bravem. A vyprovodil
ho z chevronské doliny a on pøi�el do
�chemu, do mìsta, z nìho� sám Jaakov
po masakru, který tam zpùsobili jeho nej-
star�í synové, z obav pøed okolními kme-
ny ode�el, byt� tam mìl koupené pole.
Obava, je-li mír s nimi, byla proto opráv-
nìná, ale proè tam poslal Josefa? Vychá-
zíme-li z pøedpokladu, �e se do �chemu
vypravili pást v�ichni jeho synové vèetnì
synù slu�ek, s nimi� obvykle Josef pásal,
zjevnì si ponechal svého chlapce doma,
aby ho neztratil. Co ho v�ak potom pøi-
vedlo k tomu, �e Josefa poslal za bratry,
a dokonce bez doprovodu? Co�pak mezi
svými lidmi nemìl jiného èlovìka, které-
ho by tam poslal? To v�echno dává smysl
jenom v pøípadì, �e si Jaakov uvìdomil,
v jakém nebezpeèí ostatní synové mohou
být, a on �e má pøitom starost jenom o Jo-
sefa. A proto�e si to uvìdomil, pochopil
také, proè Bùh zkou�el Avrahama, aby
obìtoval Jicchaka, a kdy� ve zkou�ce ob-
stál, tak mu po�ehnal právì pro tuto vìc,
kterou jsi uèinil, �es mi neodepøel svého
syna, svého jediného (22,16)! Jaakov tak
svého nejmilovanìj�ího syna Josefa obì-
toval Bohu jako Avraham Jicchaka.

A kdy� Josef pøi�el do �chemu, nalezl
ho blí�e neurèený mu�, jak bloudí po
poli, a zeptal se ho: �Co si pøeje�?�
Øekl: �Pøeji si své bratry, povìz mi, pro-
sím, kde pasou?� A on mu øekl: �Cesto-
vali odtud, sly�el jsem je øíkat, pùjdeme
do Dotan,� a tak �el Josef za svými bra-
try a nalezl je v Dotan. A oni, vidouce ho
zdálky, se je�tì pøedtím, ne� se k nim pøi-
blí�il, dohodli, �e ho zabijí (15�18). Aè-
koliv ho nakonec nezabili a prodali ho
jako otroka, je rabínská tradice zajedno
v tom, �e onen mu�, jen� bloudícího
chlapce nalezl, byl Josefovi vyslán Bo-
hem. Ke stejnému závìru dospìl ostatnì
i Josef, kdy� pozdìji bratrùm vysvìtlil,
�e mu sice chtìli zpùsobit zlo, ale Bùh
toho pou�il, aby zachoval pøi �ivotì po-
èetný lid (50,20). Nebýt v�ak toho, �e
mu� nalezl chlapce, Josef by se vrátil
k otci s nepoøízenou. To by mohlo vy-
svìtlovat, proè ten mu� Josefa hledal, ale
proè se ho ptal, co si pøeje�? Ne, neptal
se, co hledá! Ne� Bùh po�le Josefa do
Dotan, chce sly�et, co chce Josef, a kdy�
Josef odpoví: Pøeji si své bratry, Bùh mu
uká�e cestu.                  EFRAIM K. SIDON
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BÝT SÁM SEBOU
Vaji�lach (1M 32,3�36,43)
Epizoda, v ní� Jaakov zápasí v noci
s neznámým protivníkem a získává jmé-
no Jisrael, je pro pochopení toho, co
znamená být �id, zásadní. O identitì
onoho �mu�e�, jen� zápasil s praotcem,
existuje nìkolik teorií. Tóra ho nazývá
mu�em, prorok Ozeá� andìlem, na�i
moudøí tvrdí, �e to byl Samael, Esavùv
andìl strá�ný a síla vedoucí ke zlu. Jaa-
kov si byl jistý, �e to byl Bùh. 

Pro porozumìní této události je dùle�ité
pøipomenout si celý Jaakovùv �ivot: kdy�
se narodil, dr�el se Esava za patu; koupil
Esavovo prvorozenectví; ukradl jeho po-
�ehnání a podvedl svého otce. Jaakov byl
dítì, které chtìlo být Esavem. Proè? Pro-
to�e Esav byl star�í. Byl silný, vyspìlý, lo-
vec, otcùv oblíbenec. Napìtí mezi bratry
vyvrcholilo, kdy� Esav zjistil, �e Jaakov si
pøivlastnil otcovo po�ehnání. Esav se za-
pøísahal, �e a� otec zemøe, bratra zabije.
Jaakov uprchl k Lavanovi, kde ho èekal
dal�í konflikt; cestou domù se dozvìdìl,
�e se na nìj Esav chystá se ètyømi sty
mu�i. Tóra expresivnì líèí, �e Jaakova �to
velice vydìsilo a tísnilo�. 

Jaakov skuteènì bratra po�kodil. Tu
noc, kdy� se s ním mìl po dvaadvacetileté
nepøítomnosti setkat, zápasí Jaakov sám
se sebou a koneènì odhodí obraz Esava,
èlovìka, jím� tou�il být. Jedná se o zásad-
ní chvíli v Jaakovovì �ivotì. Nadále u�
bude spokojený, �e je takový, jaký je. 

Jedná se o jednu z velkých výzev
vùdcù. Je velice snadné, aby se vùdce
sna�il získat popularitu tím, �e bude ta-
kový, jakého ho chtìjí mít lidé, �e se
bude rozhodovat tak, aby získal okam�i-
té uznání, a nikoli na základì dlouhodo-
bého pøesvìdèení a svých zásad.

Velcí vùdci doká�ou snést to, �e jsou
neoblíbení. Jaakov nebyl vùdce, zatím ne-
existoval národ, jej� by mohl vést. Nicmé-
nì Tóra nám pøedkládá podrobný vhled
do jeho zápasu o identitu. Vìt�ina z nás
podobný boj za�ila. (Ostatnì slovo avot
neznamená jen otcové, patriarchové, ale
také archetypy.) Není snadné pøekonat
pøání být nìkým jiným. Jaakov øe�il mno-
ho konfliktù � s bratrem, s Lavanem, s na-
pìtím mezi Rachel a Leou a mezi svými
syny, Josefem a jeho bratry. Jako by nám
Tóra chtìla øíci, �e dokud trvá konflikt
v nás samých, budou existovat i spory ko-
lem nás. Abychom �ili v míru se svìtem,
musíme být v míru sami se sebou.

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách listopad/prosinec 2021

kislev/tevet 5782
Nadále je nutné nosit respirátory nebo rou�ky 

a dodr�ovat rozestupy dva metry.

Staronová synagoga
31. 11. nedìle konec letního èasu � pøechod na støedoevropský èas
5. 11. pátek Ro� chode� kislev

zaèátek �abatu 16.14 hodin
6. 11. sobota TOLDOT 1M 25,19�28,9

hf: Mal 1,1�2,7
konec �abatu 17.22 hodin

12. 11. pátek zaèátek �abatu 16.04 hodin
13. 11. sobota VAJECE 1M 28.10�32,3

hf: Oz 12,13�14,10
konec �abatu 17.12 hodin

19. 11. pátek zaèátek �abatu 15.55 hodin
20. 11. sobota VAJI�LACH 1M 32,3�36,43

hf: Abd 1,1�21
konec �abatu 17.05 hodin

26. 11. pátek zaèátek �abatu 15.48 hodin
27. 11. sobota VAJE�EV 1M 37,1�40,23

hf: Am 2,6�3,8
konec �abatu 17.00 hodin

28. 11. nedìle erev Chanuka � rozsvícení 1. svìtla !
29. 11. pondìlí 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla !!
30. 11. úterý 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla !!!
1. 12. støeda 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla !!!!
2. 12. ètvrtek 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla !!!!!
3. 12. pátek 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla !!!!!!

zaèátek �abatu 15.44 hodin
4. 12. sobota �abat 1. den Ro� chode� tevet � 6. den Chanuka

MIKEC 1M 44,1�44,17
mf: 4M 28,9�15; hf: Zach 2,14�4,7

konec �abatu 18.32 hodin
rozsvícení 7. svìtla                            !!!!!!!

5. 12. nedìle 7. den Chanuka � rozsvícení 8. svìtla  !!!!!!!!
6. 12. pondìlí 8. den Chanuka

V sobotu a svátcích �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin, sobotní mincha ve 13.30 hodin.
5. 11. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.14 hodin

12. 11. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.04 hodin
19. 11. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.55 hodin
26. 11. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.48 hodin
3. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.44 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu a o svátcích od 8.45 hodin.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 17 hodin (Praha 1, Maiselova 18, 3. patro),

nebo prostøednictvím on-line platformy Skype.
Více informací na kehila@bejtsimcha.cz.



J. E. ANNA AZARI nastoupila na post
velvyslankynì Státu Izrael v ÈR letos
v srpnu. Pøedtím vykonávala stejnou
funkci v Polské republice (2014�2019),
v Ruské federaci (2006�2010), na Ukra-
jinì a v Moldávii (1999�2003) a pùsobi-
la jako zástupkynì velvyslance v Ruské
federaci (1995�1997); její první mise
byla na Generálním konzulátu pro paci-
fický severozápad USA v San Francisku.
Na Ministerstvu zahranièních vìcí Státu
Izrael zastávala funkci zástupkynì gene-
rálního øeditele pro Eurasii. 

A. Azari pochází z Litvy, narodila se roku
1959 ve Vilniusu, roku 1972 odjela s rodièi
do Izraele. Bakaláøská studia historie
a anglické literatury absolvovala na Uni-
verzitì v Haifì, na které také pozdìji získa-
la magisterský titul v oboru politologie.

Paní velvyslankynì, pocházíte z litev-
ského Vilniusu. Jak si pamatujete léta
svého dìtství?
Dìtství jsem mìla krásné. A� do svých
dvanácti let, kdy se narodil mùj bratr,
jsem byla rozmazlovaný jedináèek, cho-
dila jsem do velice dobré umìlecké �ko-
ly, uèila jsem se hrát na klavír� Rodièe
byli in�enýøi, tatínek byl také amatérský
skladatel, zhudebòoval básnì.

Rodièe byli sionisté? A jak tì�ké bylo
dostat se ze Sovìtského svazu?
Na poèátku sedmdesátých let se do Izrae-
le emigrovalo jen ze sionistických pohnu-
tek. Odjeli jsme v lednu 1972, pár dal�ích
�idù pøijelo tehdy z Gruzie, pár nás z Lit-
vy. Mùj dìdeèek z otcovy stany pocházel
z Moskvy, byl dost velký komunista,
a kdy� si otec bral maminku, øekl: �Litev-
ská �idovka? Ta tì urèitì dostane do Pa-
lestiny.� Pøesnì to se stalo. Vystìhovat se
nebylo jednoduché a v na�em pøípadì to
bylo je�tì slo�itìj�í. Rodina mé matky,
udìlala alija u� ve tøicátých letech. V srp-
nu 1939 odjeli prarodièe s mou mamin-
kou, která byla je�tì dítì, na prázdniny do
Litvy a po podepsání paktu Ribbentrop �
Molotov a ruské okupaci Litvy zjistili, �e
jsou obèané Sovìtského svazu. Jejich ro-
dièe ov�em �ili v Tel Avivu, proto�e tehdy
do Litvy nejeli. Rodina se tedy rozdìlila.
Dìdeèek u� se pak ven nedostal, babièce
se to podaøilo, potom i mým rodièùm.
Myslím, �e litevská �idovská komunita
byla celkovì pomìrnì sionistická.

Jak jste si Izrael pøedstavovala?
Tì�ila jsem se. Rodièe se dlouho chysta-
li na emigraci, byla u nás taková rozèile-
ná a natì�ená atmosféra, èetla jsem teh-
dy Exodus od Leona Urise. Sice jsem
moc nechápala, oè bì�í, ale líbilo se mi
to. Ve Vilniusu zùstala po holokaustu
hrstka �idù, my jsme se navíc �ivota ko-
munity neúèastnili. 

Vzpomínám si, �e kdy� u� bì�el
emigraèní proces, aby nás pustili ze

Sovìtského svazu, otec prohlásil, �e by
mìl jít alespoò jednou do synagogy.
Taková byla asi úroveò nábo�enství
v na�í rodinì.

Udr�ujete nìjaké kontakty s rodnou
zemí?
Vùbec �ádné. Kdy� jsme odjí�dìli, byla
jsem malá, Litva byla souèástí Sovìt-
ského svazu�

V nové zemi jste si zvykla snadno?
Ano. Ve dvanácti letech jsem byla hodnì
dìtská, jazyk jsem se nauèila velice rych-
le, nìjak samospádem, �ádné potí�e jsem
nemìla, v Izraeli jsem se cítila dobøe.

V rámci bakaláøského studia v Haifì
jste se vìnovala historii a anglické li-
teratuøe.
V devatenácti mì zajímalo v�echno, co
nebylo praktické. Byla to zvlá�tní volba,

neslibovala, �e by se èlovìk po takovém
studiu nìjak dobøe u�ivil, ale takhle
jsem to nebrala. Pak jsem ale nastoupila
na ministerstvo zahranièí, co� byla
vlastnì zásluha mého man�ela. Studoval
toti� politologii a dozvìdìl se, �e se ote-
vírá kadetský kurz. V Izraeli se to tak
dìlá dodnes: ne� se tenhle kurz pro bu-
doucí diplomaty otevøe, nabízí se stu-
dentùm na univerzitách. Teï se to ale
vypisuje on-line, tehdy to bylo slo�itìj-
�í. Man�el si toho tedy v�iml a doporu-
èil mi ho s tím, �e �mám lep�í angliètinu
ne� on�. Tak jsem se dostala na minis-
terstvo zahranièních vìcí a mnohem po-
zdìji jsem vystudovala politickou vìdu.

Do východní Evropy jste se pak vráti-
la v roli diplomatky. Jak jste se cítila
na Ukrajinì a v Moldávii?
V prvé øadì chci øíct, �e Ukrajinu poklá-
dám za zemi, která je velice pøátelská.
Tak jsem to cítila tehdy, tedy na pøelo-
mu tisíciletí, a vnímám to tak i teï. Má
ukrajinská agenda se zabývala obvyklý-
mi vìcmi: udr�ovat kontakty s politic-
kými reprezentanty i veøejností, s místní
�idovskou obcí, která je celkem poèet-
ná, sna�it se zlep�it obchodní vztahy
a sna�it se pøedstavovat Izrael tak, aby
to lidi zaujalo jako cosi pozitivního. 

Moldávii jsem mìla jako dal�í zemi,
ale ne�ila jsem v ní, a tak jsem do ní ne-
investovala tolik energie. Tak to s tìmi
pøídavnými zemìmi bývá, èlovìk tam
obèas zajede, ale není to ten pravý kon-
takt, bere to jako vyru�ení z hlavní prá-
ce. Teï se Moldávie øe�í pøímo z Jeru-
zaléma, co� je, myslím, lep�í zpùsob.

A v Rusku?
Rusko byl zcela jiný pøíbìh. Samozøejmì
jsem dìlala toté� co na Ukrajinì a co vel-
vyslanectví dìlají, ale Rusko je na Blíz-
kém východì dùle�itý hráè, je to velká
øí�e, která ovlivòuje témìø v�e. Bylo èle-
nem kvarteta jednajícího o mírovém pro-
cesu na Blízkém východì, patøilo k ze-
mím, které pøipravily dohodu s Íránem,
v Rusku byla navíc spousta konzulárních
zále�itostí, proto�e tam jezdí mnoho rus-
ky mluvících Izraelcù. A to nemluvím
o snaze zabránit dodávkám zbraní do Írá-
nu nebo Sýrie, nìkdy úspì�né, nìkdy
ménì úspì�né. Byl to naprosto jiný roz-
sah práce ne� na Ukrajinì. 

Nebo nìco úplnì banálního: lety z jed-
né zemì do druhé. Jak známo, Izrael má
pro svá letadla, a my mìli spoustu letù,
pøísná bezpeènostní opatøení, co� dojed-
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NENÍ MNOHO TAKOVÝCH ZEMÍ
Rozhovor s novou velvyslankyní Izraele v ÈR paní Annou Azari

J. E. Anna Azari na snímku Karla Cudlína.



nat s Rusy nebylo v�dycky úplnì jedno-
duché. Rusko je prostì Rusko. A nepøála
bych vám moskevské dopravní zácpy!

Dostala jste se do kontaktu také s
místními lidmi, tedy s lidmi mimo di-
plomatický sbor?
Jistì. Mìla jsem pøátele, tedy v Kyjevì
a v Moskvì, ne v men�ích mìstech.

O mnoho let pozdìji jsem se dostala
pøi slu�ební cestì do Kyjeva právì
v dobì, kdy probíhaly demonstrace na
Majdanu. U� jsem èekala na leti�ti, má
ochranka mì na námìstí nepustila, ale
sedìli jsme tam s místními, popíjeli
a sledovali na internetu, co se dìje. To
byl silný zá�itek.

Jak vnímáte pozici Chabadu v Rusku?
Chabad je v Rusku nejsilnìj�í �idovská
nábo�enská organizace. Ale ta síla je re-
lativní, proto�e vìt�ina �idù v Rusku
není nábo�ensky zalo�ená. Ráda cho-
dím do divadla, a øekla bych, �e mezi
diváky a v divadelním provozu je víc
�idù ne� tìch, kteøí chodí do Chabadu.
Chabad je úspì�ný díky tomu, �e je na-
pojen na re�im. Vrchní rabín Ruské fe-
derace Berel Lazar je z Chabadu a je
hodnì spjatý s Vladimirem Putinem, je
pokládán za jeho pøítele. Putin a státní
struktury dodávají Lazarovi moc. Cha-
bad ov�em dìlá hodnì práce v oblastech
mimo Moskvu, tak�e tam díky své èin-
nosti zapou�tí koøeny. 

Pøed Èeskou republikou jste byla vel-
vyslankyní v Polsku. Jak hodnotíte
svou tamní misi?
Celkovì se mi v Polsku opravdu líbilo,
spolupráce byla vynikající, jako by ne-
existovaly �ádné pøeká�ky. Mìla jsem
podobné pocity jako ve va�í zemi. Ale
v lednu 2018 schválil parlament nový
zákon, týkající se holokaustu, konkrétnì
pokud by nìkdo pøipisoval Polákùm po-
díl na holokaustu, mìlo to být pøedmì-
tem trestního stíhání. Jednalo se vlastnì
o dodatek k zákonu a v pùvodní podobì
u� po øadì jednání ani neexistuje. 

Ale Izrael a Polsko se mezitím kvùli
tomu dostaly do ostrého sporu a pøed
soudem stanuli relativnì nedávno �
v únoru 2021 � dva historici. Byli to
Barbara Engelkingová a Jan Grabowski,
kteøí shromá�dili materiál z rùzných ob-
lastí Polska bìhem holokaustu a vydali
ho pod titulem A noc trvá. Osud �idù ve
vybraných okresech okupovaného Pol-
ska. Soud se konal proto, �e editoøi

údajnì køivì obvinili strýce jedné paní.
Zatímco Grabowski �ije v Kanadì, En-
gelkingová, pøední odbornice na var�av-
ské ghetto, �ije v Polsku, tak�e hlavní
bøemeno nesla ona, za to ji velice obdi-
vuji. Nakonec je soud zprostil viny. 

�patné vztahy Polska a Izraele pøetr-
vávají? 
Ano, zatímco zmínìný zákon u� neplatí,
spor mezi Izraelem a Polskem se ne-
uklidnil a otázka Polska a prùbìhu holo-
kaustu stále vzbuzuje emoce.

Od obnovení diplomatických vztahù
mezi obìma zemìmi v roce 1990 budovali
lidé dobré vùle na obou stranách mosty, ale
tahle krize je hodnì po�kodila. Navíc je
v Polsku dal�í problém: snaha omezit mo�-
nost restituce �idovského majetku. A vlast-
nì nejde ani tak o majetek, jako o pøístup
tamní reprezentace� Mrzí mì to.

A jak se tato krize dotkla vás, kdy�
jste v Polsku pùsobila?
Nebylo to pøíjemné. Vyjadøovala jsem se
ke kauze v médiích, nìkteøí Poláci mì za
izraelský postoj kritizovali. Na druhou
stranu mi hodnì z nich vyjadøovalo pod-
poru, dokonce mì oslovovali na ulici.
Nìkteøí se i omlouvali za pøístup jejich
vlády. Tak�e pøes tyto problémy na své
polské období vzpomínám v dobrém.
Mám moc ráda Var�avu a mám ráda Pol-
sko. Lidem, kteøí prohla�ují, �e Polsko je
antisemitská zemì, bych øekla, �e to je
stejnì rasistické, jako kdy� nìkdo tvrdí
nìco �patného o �idech.

Pøi projevu na terezínské tryznì jste
zmínila své pøátelství se spisovatelkou
Ruth Bondyovou. Patøila k impul-
sùm, kvùli kterým jste si vybrala Èes-
kou republiku?
S Ruth Bondyovou jsem se nìkolikrát
setkala, pøátelím se ale spí� s její dcerou.
Tím impulsem si nejsem zcela jistá. Èás-
teènì asi ano, proto�e Ruth pøelo�ila snad
v�echno, co si lze z èeské literatury v heb-
rej�tinì pøeèíst, vèetnì �vejka. Víte, ka�-
dý by chtìl do Prahy, to je pøirozené. Ale
myslím, �e nejvíce mé rozhodnutí ovliv-
nil Gary Koren, který pùsobil v Praze
pøed osmi lety a nesmírnì se mu tu líbilo.

Mnohokrát bylo øeèeno, jak vynikají-
cí jsou èesko-izraelské vztahy. Máte
pocit, �e v nich pøesto nìco chybí �
a na co byste se chtìla soustøedit?
Nemám pocit, �e nìco chybí, a pokud
ano, tak spí�e na na�í stranì. Myslím, �e

va�e podpora Izraeli je pro na�i zemi ve-
lice cenná, �e bychom si jí mìli víc vá-
�it; chtìla bych napøíklad uvítat v Èeské
republice více izraelských ministrù. Ne-
zále�í to samozøejmì jen na mnì, ale
budu se sna�it. 

A za druhé: Èeská republika je skuteè-
nì výjimeèná svým pìkným postojem
k �idùm a k Izraeli. Výjimeèná v tom
smyslu, �e nemám pocit, �e podpora Iz-
raele pøichází pouze z politické úrovnì,
ale �e politici v tomto pøípadì jednají
v souladu s lidmi. Neznám mnoho tako-
vých zemí. Dùle�ité ale je, aby se tato
tradice uchovala i pro dal�í generace.
Mìli bychom se tedy soustøedit na mladé
lidi. Jak to budeme dìlat, je�tì musíme
promyslet; uva�ujeme o programech
typu Young Leadership a agendì zamìøe-
né na zájmy mladých. Uvidíme.

Vá� man�el je liberální rabín. Plánu-
je, �e se nìjak zapojí do èinnosti míst-
ní liberální �idovské komunity?
Mùj mu� je rabínem v nejvìt�í izraelské
reformní komunitì v Tel Avivu. Døíve
mì na mise nedoprovázel, ale teï má
rok studijního volna, sabatikl. Tak�e
bude pobývat v Praze a obèas do Izraele
jezdit. Nemyslím si ale, �e by zde nìjak
pùsobil jako rabín.

Od man�ela asi víte, zda se reformní
komunita v Izraeli u� nìjak etabluje?
Nìco pokroèilo, získaly se urèité státní
dotace, rozbìhly se kurzy pro reformní
konverze, které stát uznává. Ale øíci, �e
problém je vyøe�en, to opravdu nelze.
Vezmìme si tøeba problém pøístupu ke
Zdi náøkù: Vìt�ina Izraelcù, tedy lidé,
kteøí nejsou praktikující nebo jsou ve
vztahu k nábo�enství spí�e liberální, si
nemyslí, �e to je a� tak dùle�itý pro-
blém. Ale zároveò si vìt�ina z nich mys-
lí, �e by prostor u Západní zdi mìl být
otevøený v�em, nejen ortodoxním �i-
dùm.

Paní velvyslankynì, mohla byste je�tì
øíci, jaké máte zájmy? Mluvila jste
o divadle�
Ano, mám ráda hudbu, operu, divadlo,
tak�e doufám, �e si tu v�e u�iji, u� jsem
na nìkolika koncertech byla. Zvlá�tní se
asi bude zdát, �e se mi líbí hudba Richar-
da Wagnera a tì�ím se na Bludného Ho-
lanïana ve Státní opeøe. V�imla jsem si,
�e Národní divadlo obèas hraje s anglic-
kými titulky, tak�e to také zkusím. 

ALICE MARXOVÁ
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Zfilmovat ji� legendární útìk Alfreda
Wetzlera (1918�1988) a Rudolfa Vrby
(1924�2006) z Osvìtimi a jejich snahu
zprostøedkovat svìtu princip nacistické
vyhlazovací ma�inerie �idù nebylo urèitì
jednoduché. Je-li pøedlohou snímku kni-
ha, je v�dy otázka, do jaké míry filmová
adaptace dostojí originálu. V tomto pøípa-
dì navíc mnozí zamìòují knihu Alfreda
Wetzlera Èo Dante nevidel z roku 1964
s asi známìj�ím zpracováním pøíbìhu Ru-
dolfem Vrbou Utekl jsem z Osvìtimi, je�
vy�lo anglicky pod názvem I cannot forgi-
ve roku 1963 a èesky poprvé
roku 1998. Aèkoli si èlovìk
mo�ná øíká, �e dal�í film na ta-
kové téma u� radìji vidìt ne-
chce, právì tento pøíbìh diváky
do kin urèitì pøivede. Ale do-
mnívám se, �e øada z nich ode-
jde zklamána. 

V ÚKRYTU
Film re�iséra Petera Bebjaka
se vìt�inu ze svých 94 minut
soustøeïuje na první fázi útì-
ku � který jako by probíhal bez
pøíprav a pøedchozí historie.
O hlavních hrdinech se divák
dozví jen to, �e jsou Slováci
a �idé a ocitli se v Osvìtimi,
kde mají díky svému postavení
písaøù lep�í pøehled o dìní.
Tajná pøíprava zprávy, tedy za-
pisování údajù o poètech mrt-
vých, náèrt tábora s plynovými
komorami atd., je pøedstavena
v krátké scénì v boudì slou�í-
cí jako márnice, na pozadí hro-
mady mrtvých tìl, která ale
pùsobí jako naka�írovaná re-
kvizita. A podobnì pùsobí i samotná
zpráva, ji� protagonista ukrývá do ple-
chových trubièek. Její zásadní význam
pochopí divák a� ve chvíli, kdy hlavní
hrdinové vklouznou do úkrytu a jejich
pomocník, jen� skrý� maskuje, pronese
cosi ve smyslu, �dejte svìtu vìdìt�.

Následují dlouhé minuty, bìhem
kterých sledujeme zimou se tøesoucí
uprchlíky v jámì pod hromadou klád
v prostoru vnìj�ího tábora (tedy a� za
nejpøísnìji støe�enou oblastí tábora
vnitøního). Jejich spoluvìzni zatím stojí

dlouhé hodiny v mrazu pøed barákem
a velitel lágru se je sna�í fyzickým
i psychickým týráním donutit, aby pro-
zradili, kam se dva Slováci podìli.

Cesta za svobodou a snaha zprostøed-
kovat svìtu fakta o skuteèné povaze
komplexu Auschwitz-Birkenau se pak
zdají spí�e dovìtkem onìch hrùzných
a a� pøíli� detailnì zobrazených hodin. 

TÉMÌØ BEZ DIALOGÙ
Re�isér Bebjak spolu se scenáristy Joze-
fem Pa�tékou a Tomá�em Bombíkem

jako by upozadili fakta a soustøedili se
jen na emoce a atmosféru. Pouèený di-
vák patrnì zná fakta o vyvra�dìní tere-
zínského rodinného tábora v bøeznu
1944, je� útìku pøedcházelo a bylo po-
slední kapkou v rozhodování, zda sku-
teènì tolik riskovat. Ale ti, co nevìdí,
nebudou z mnoha a� pøíli� artistnì poja-
tých zábìrù filmu úplnì moudøí.

Plochý scénáø nedával hercùm moc
prostoru: ve filmu se toti� mnoho ne-
mluví, a pokud ano, tak nejasnì, nebo
naopak køeèovitì a teatrálnì. Pøitom

v kni�ní pøedloze není o dobré dialogy
nouze, a i kdy� její autor nemá nijak vy-
nalézavý jazyk (alespoò v èeském pøe-
kladu), rozhovory, a hlavnì ty, které ve-
dou Karel s Valerem (tedy Wetzler
s Walterem Rosenbergem, jen� si po-
zdìji ponechal své krycí jméno Rudolf
Vrba), jsou skuteènì �ivé. Filmoví
uprchlíci se spolu témìø nebaví, a co se
týèe jejich sporých promluv, jsou zcela
zamìnitelní: ani jeden z nich neøekne
nic, co by postavu skuteènì charakteri-
zovalo. Divák si snad zapamatuje jen to,
�e Wetzler je ten vìt�í a Vrba ten men�í.
Pøitom je-li nìkdo legendou èeskoslo-
venské váleèné historie, jsou to právì
autoøi osvìtimské zprávy. Je tedy záha-

dou, proè jejich postavy filmo-
ví tvùrci tak odbyli.

I kdyby vycházeli jen z kni�ní
pøedlohy, mìli spoustu vodítek
k jejich charakterizaci. Karel je
star�í a rozvá�nìj�í, Valer
(v dobì útìku mu nebylo ani
dvacet) je vznìtlivìj�í, vtipný,
ironický. Bìhem dlouhého po-
chodu pøekonávají strach, úna-
vu, nesnesitelnou bolest poranì-
ní, nejistotu, zda dr�í správný
smìr, a také narazí na pluk ese-
sákù, jim� se musejí vyhnout.
Pøi ka�dém odpoèinku spolu ho-
voøí, uklidòují jeden druhého,
podporují se. 

Filmy o útìcích èasto vyva-
�ují nesnesitelné napìtí èer-
ným humorem. V kni�ní pøed-
loze pøesnì takové repliky jsou
a je velká �koda, �e se ve filmu
neobjevují. Nìkolik pøíkladù
z èeského pøekladu Marie Li-
ehmové (Na�e vojsko, 1966):
Ve chvíli, kdy se uprchlíci pro-
pracují k tabuli, která oznaèuje
hranice táborové oblasti se slo-

vy Vstup na toto území je pøísnì zaká-
zán!, se Valer zeptá: �Zapomnìli napsat,
z které strany se nesmí na tohle území
vstoupit. Co øíká�, Karle, zevnitø, nebo
zvenèí?� (s. 163) A kdy� Karel budí zce-
la vyèerpaného Valera, ten mu øíká:
�Ví�, co se mi zdálo, ne� jsi mì probu-
dil? Pøi�li jsme domù a lidé na nás: Po-
dívejte se na ty blázny! U� je dávno po
válce a oni, prý, pojïte osvobozovat
koncentráky!� (s. 172) 

Pochod polským a pak slovenským po-
hranièím se ve filmu odehrává v lesích
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ZKLAMÁNÍ ZE ZPRÁVY
O snímku re�iséra Petera Bebjaka o útìku z Osvìtimi
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a kamenitém podrostu, pøipomínajícím spí-
�e Brdy. Dramatickou scénu, kdy Wetzler
a Vrba narazí na obávanou hydrocentrálu
støe�enou esesáky (u ní� byla chycena
pøedchozí skupina uprchlých vìzòù), fil-
maøi vynechali, a tak vyèerpávající cesta
pùsobí monotónnì u�
jen proto, �e se ode-
hrává témìø v tichu. 

OTÁZKY
A ODPOVÌDI
Také samotné setkání
uprchlíkù s realitou
v rodné zemi je ve
snímku hodnì ochu-
zené. Kdy� si uvìdo-
mí, �e zatímco oni
pro�ívali v Osvìtimi
peklo, venkovní svìt
øe�í z lágrového po-
hledu zcela podru�né
starosti, postupnì jim
dochází, �e to nejtì�-
�í je vlastnì èeká: donutit pøíslu�né lidi,
aby jim uvìøili a jednali. 

Kni�ní hrdinové se sna�í své zku�enosti
sdìlit nejprve svým slovenským �domá-
cím�, kteøí je skrývají a vzornì o nì peèu-
jí, ale o Osvìtimi vlastnì nic sly�et nechtì-
jí; pak lékaøi v Èadci, poté v �ilinì
skupinì osob, o ní� se domnívají, �e by
mohla vìci pomoci (dìlníku napojenému
na odboj, �výcarskému novináøi, pra�ské-
mu právníkovi a posléze panu Warrenovi,
spojce Mezinárodního èerveného køí�e).
Bìhem tìchto setkání uprchlíci odpovídají
na øadu dotazù a své odpovìdi se pøes ner-
vozitu a rozèilení nauèí postupnì formulo-
vat co nejvýsti�nìji a nejnázornìji, jak je
naprosto zøejmé z kni�ní pøedlohy Co
Dante nevidìl: �Mù�ete nám øíci o kon-
krétních zvìrstvech esesákù?� ptá se �vý-
car. Valerùv oblièej se protáhne bezmez-
ným údivem. Pøekvapeni jsou v�ichni,
proto�e o nièem jiném se tu dosud nehovo-
øilo. �To je toté�,� odpoví rozpaèitì Valer,
�jako kdybyste chtìli, abych vám povídal
o nìjaké konkrétním dnu, kdy v Dunaji
tekla voda.� Pak se ale pustí do výètu
konkrétních �ukázkových� zloèinù.

Pokud mìl film oslovit i mlad�í diváky,
pak by byl právì tento formát otázek a od-
povìdí, týkající se základního chodu tábo-
ra a jeho úèelu, zcela zásadní. Sepisování
zprávy je ve filmu vizuálnì pùsobivé, ale
hlavní �výslech� se odehrává jen mezi
oèividnì nedùvìøivým Warrenem a rozèi-

lenými uprchlíky, kteøí se pøekøikují, ani�
by mìli pøíle�itost systematicky (aè emo-
tivnì) odpovìdìt na øadu Warrenových
dotazù. Tím se hodnota jejich svìdectví
a také pùsobivost filmu znaènì sni�uje. 

Naléhavosti snímku nedodají ani útr�ky
veøejných projevù
souèasných populis-
tù, antisemitù a xeno-
fobù (od Mariana
Kotleby pøes Marine
Le Penovou po Do-
nalda Trumpa), které
zaznívají pøi závìreè-
ných titulcích. Spí�e
se zdá, �e je tam re�i-
sér Bebjak vsunul na
poslední chvíli, aby
svému dílu dodal na
aktuálnosti. 

KE KNI�NÍ
PØEDLOZE
Èetba Wetzlerovy

knihy také napoví, proè se osudy mu�ù,
kteøí stáli bok po boku v nejnároènìj-
�ích �ivotních chvílích, po válce roze�ly
a proè ka�dý napsal svou knihu. Wetzle-
rùv text, psaný pod pseudonymem Jozef
Lánik (jméno z fale�ných dokladù po
útìku z tábora), vy�el v socialistickém
Èeskoslovensku
roku 1964, tedy rok
po Vrbovì knize, je�
vy�la poprvé v Lon-
dýnì pod názvem
I cannot forgive.
(Lánik je ale pode-
psán i pod textem
Krátká historie a �i-
vot v osvìtimském
pekle v letech 1942�
1945, jen� vy�el ji�
roku 1945 a patøí
k prvním svìdec-
tvím na toto téma.) 

Beletristické zpra-
cování Wetzlerových
vzpomínek Co Dante
nevidìl je psáno ve
tøetí osobì se snahou
zprostøedkovat jed-
notlivosti osvìtimské skuteènosti a útìku.
Nechybìjí v nìm ov�em dobì poplatné
zmínky o významu komunistického odbo-
je v táboøe, co� je teze, kterou Rudolf
Vrba rezolutnì vyvracel. �Dokud sem �il
v Praze, i Útìk, i Zpráva byly pova�ovány

za ,tajné� a tabu, nevím proè. Jen co jsem
ode�el do emigrace v srpnu 1958, hned se
ustálila nìjaká ,komise� a zaèaly se je�tì
ve stejném roce a pak v období 1958�64
vyrábìt rùzné královodvorské spisy, podle
kterých já (a také Wetzler) jsme byli pou-
ze po�t�áci, kteøí jednali podle plánu nìja-
ké mytologické Organizace na Záchranu
�idù a která byla v pozadí vedená nìjakou
stranou, samozøejmì Stranou, víme kte-
rou,� vyjádøil se mj. Vrba.

Hlavní hrdina Karel v Lánikovì knize
mluví také o �slabosti Spojencù� a víøe,
�e pøítr� transportùm by mohla uèinit
�Moskva�. Zajímavé je, jak málo se
v tomto textu o Osvìtimi vyskytují slova
�id èi �idovský: mluví se o transportech,
nevinných obìtech, mu�ích, �enách, dì-
tech èi o �chlapech z ghetta�. Tuto urèi-
tou vágnost pøejímá i film, ov�em sou-
èasnì postrádá kvality Wetzlerovy knihy:
napìtí, dobøe vykreslené hlavní postavy,
pøedev�ím zmínìného �Valera�. Dodej-
me je�tì, �e poprvé vy�la Wetzlerova
kniha se skuteèným jménem autora a�
roku 2009 a do tohoto � ji� pátého � vy-
dání byl také zaøazen první slovenský
pøeklad osvìtimské zprávy. 

Film Zpráva navíc nezapøe inspiraèní
zdroje: artistní kompozicí a brutalitou nì-
kterých scén Nabarvené ptáèe (nejvýraznì-

ji ve scénì s vìzni po-
noøenými a� po krk
v ba�inách), detailnì
snímanými tváøemi
mu�ù na apelplacu
Saulova syna èi obra-
zem vìzòù jako �tva-
né zvìøe mlèky
prchající lesem Dé-
manty noci. S posled-
ními dvìma se ov�em
kvalitou nemù�e rov-
nat. A tak musím kon-
statovat, �e tým Pete-
ra Bebjaka èasto
ponechal stranou to
podstatné, co dìlá
z Wetzlerovy knihy
napínavé svìdectví.
Je �koda, �e mo�nost
pøevést na filmové

plátno tak silný a navíc skuteèný pøíbìh
a jeho hlavní hrdiny byla vyu�ita jen èás-
teènì.                                  ALICE MARXOVÁ

(Zpráva. Film natoèený roku 2020 v re�ii
Petera Bebjaka, 94 minut. V hlavních ro-
lích Noël Czuczor a Peter Ondrejièka.)

A.Wetzler napsal o útìku knihu Co Dante nevidìl.

R. Vrba pojmenoval èeské vydání svého 
svìdectví Utekl jsem z Osvìtimi.
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�idovské muzeum v Praze (�MP) spravu-
je pøedváleènou knihovnu �idovské nábo-
�enské obce v Praze ji� od roku 1945, kdy
se stala souèástí muzejních sbírek. Tato
knihovna patøila mezi nejstar�í komunitní
knihovny v Evropì, její zalo�ení
se datuje k roku 1857. Fungová-
ní knihovny ukonèila nacistická
okupace, bìhem ní� byla zkon-
fiskována. Zabavené tisky pøe-
vezli nacisté z prostor �idovské
radnice do Orientálního ústavu
v Praze, pozdìji èást také do
klá�tera ve Zlaté korunì èi do
Kout u Doma�lic. Po kompliko-
vaném pøevozu knih do obnove-
ného �idovského muzea vyka-
zovala sbírka znaèné ztráty,
zvlá�tì mezi starými a vzácnými
tisky. Bì�nou praxí nacistù bylo
nechat si vytipovat z konfisko-
vaných knihoven vzácné hebrej-
ské tisky, které pak zcizili a pro-
dali zájemcùm na svìtovém
trhu. Výnosy z prodeje mnohdy
pou�ili pro osobní obohacení.
Touto cestou se vzácné knihy
dostávaly nejen ze zemì pùvod-
ní provenience, ale také z evrop-
ského kontinentu. Jen ojedinìle
se daøí tyto ztracené exempláøe
dohledat a získat. Identifikace
knih z pøedváleèné obecní kni-
hovny v zahranièních institucích
a jejich navrácení do Prahy je
jedním z úkolù pracovníkù od-
boru knihovny �MP. Na�í snahou je ob-
novit sbírku v co nejpùvodnìj�ím rozsahu.
Pro identifikace knih z pøedváleèné obecní
knihovny jsou nejprùkaznìj�ím prove-
nienèním znakem razítka knihovny, signa-
tury a záznamy o knihách v pøedváleèných
katalozích knihovny. Dochované katalogy
judaik a hebraik, na jejich� vzniku se podí-
lel poslední vedoucí knihovny Tobias Jako-
bovits, má muzeum také ve své správì. 

PÁTRÁNÍ
Provenienèní prùzkumy svých sbírek pro-
vádìjí nìkteré knihovny samy a data zve-
øejòují prostøednictvím speciálních data-
bází nebo ve svých on-line katalozích.
V nich lze vyhledat a ovìøit po�adované-
ho pùvodního vlastníka a posléze identifi-
kovat konkrétní knihy. Obtí�nìj�ím zpù-
sobem, jak lze dohledat ztracené knihy, je

provìøování aukèních webových portálù
a nabídek aukèních síní. Jak v databázích
institucí, tak v nabídkách aukèních síní se
nám podaøilo nìkolik knih identifikovat
a uspìt pøi jednáních o navrácení. V nìkte-

rých pøípadech samy aukèní sínì oslovují
muzeum s �ádostí o identifikaci prove-
nience tisku. Právì tak tomu bylo v pøípadì
Bombergovy rabínské bible z 16. století.

Pøed nìkolika lety aukèní síò So-
thebys kontaktovala muzeum s �ádostí
o identifikaci razítka
z titulního listu heb-
rejského tisku. Aè-
koliv bylo razítko
�patnì èitelné, rozpo-
znali jsme, �e patøilo
knihovnì pra�ské ná-
bo�enské obce. Vy-
�ádali jsme si dal�í
skeny a detailnìj�í informace o knize, kte-
rá nemìla vlastní signaturu, proto�e vzác-
né tisky obecní knihovny byly od fondu
pøístupného veøejnosti organizované-
ho podle signatur oddìleny a vylouèeny

z bì�ného u�ívání. Na základì dostup-
ných informací jsme provenienci urèili
a dolo�ili záznamem v pøedváleèném ka-
talogu knihovny, �e vlastníkem tisku byla
pra�ská obec. Obecní pùvod dolo�il také
èlánek T. Jakobovitse pro Vìstník �idov-
ské nábo�enské obce v Praze z roku 1935,
v nìm� vyjmenovává nejcennìj�í díla za-
stoupená ve sbírce knihovny. Bombergo-

va rabínská bible zde zaujímá
pøední místo. 

DANIEL BOMBERG
Daniel Bomberg (kolem 1483 �
kolem 1550) byl køest�anský be-
nátský tiskaø, který patøil mezi
nejvýznamnìj�í vydavatele heb-
rejských knih. Narodil se v Ant-
verpách a do Benátek pøesídlil,
aby zde pomáhal s rodinným
podnikáním. V Benátkách se se-
známil s augustiniánem Felicem
da Pratou, �idem, který konver-
toval ke køest�anství a který mu
doporuèil vydávat hebrejské
knihy. Bomberg zalo�il úspì�-
nou tiskárnu, v ní� zamìstnával
rabíny a uèence, a publikoval
v ní na 200 dìl. Dr�í prvenství
ve vydání kompletního Baby-
lonského a Jeruzalémského tal-
mudu s komentáøi (v letech
1520�1524), pøièem� jeho vy-
dání stanovila standardy, které
jsou pøi tisku Talmudu nadále
pou�ívány. V�echny tisky se vy-
znaèovaly dokonalou typografií
za pou�ití kvalitního inkoustu
a papíru. Bomberg se roku 1539
vrátil do Antverp, kde nìkdy

mezi lety 1549�1553 zemøel. Tiskárna po-
kraèovala po jeho odchodu ve svém díle
do roku 1548. 

Bombergovým prvním tiskaøským po-
èinem byla v letech 1517�1518 (nìkteré
zdroje uvádìjí 1516�1518) ètyøsvazková

Mikra�ot gdolot (tzv.
rabínská bible) ob-
sahující Tóru (Pen-
tateuch), Nevi�im
ri�onim (Pøední pro-
roci), Nevi�im
achronim (Zadní
proroci) a Ktuvim
(Spisy). Specifikem

tohoto tisku jsou mnohá prvenství pro
hebrejské vydání Tanachu. Titulní list,
který popisuje obsah díla, je poprvé vyve-
den s architektonickým rámováním, popr-
vé jsou uvedeny kapitoly a nadpisy ver�ù,

RABÍNSKÁ BIBLE OPÌT V PRAZE
O návratu vzácného tisku z pøedváleèné knihovny pra�ské obce 

Poèátek textu knihy Bere�it v ornamentálním rámu, kolorovaný døevoøez.
Inv. è. H 173.172.

Nová slepotisková vazba se zlatým �títkem.
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poprvé do�lo k rozdìlení knih Samuelo-
vých, Královských a Letopisù na dvì
a oddìlení knihy Ezdrá� a Nehemjá�. Toto
dìlení a znaèení není pùvodnì �idovské,
odvozuje se od praxe køest�anského du-
chovenstva. Kromì vlastního textu Tana-
chu obsahuje Targum (aramejský pøeklad)
a výbìr støedovìkých �idovských komen-
táøù biblických knih vèetnì Ra�iho, Kim-
chiho, Nachmanida, Gersonida aj., z nich�
nìkteré nebyly pøedtím vydány. Èást knih
obsahuje na závìr masoretické shrnutí
s uvedením poètu ver�ù. Poslední díl ob-
sahuje také tøináct èlánkù víry Maimonida
a Ben-A�erovo pojednání z 10. století o li-
turgických akcentech biblického textu. 

Exempláø z obecní knihovny byl svázán
do dvou svazkù, z nich� první obsahuje
Tóru a Spisy a druhý Knihy prorocké.
Tisk o velikosti 40 cm na vý�ku a 27 cm
na �íøku je ve velmi dobrém stavu bez nut-
nosti restaurátorského zásahu. Vyti�tìný je
na ruèním papíøe, svázán v nové ko�ené
slepotiskové vazbì s nalepeným zlaceným
�títkem na høbetu s titulem knihy a s ruènì
�itým dvoubarevným kapitálkem. Jednot-
livé biblické knihy jsou uvedeny døevoøe-
zovými incipity, z vìt�í èásti ruènì koloro-
vanými, a oddìleny malými ko�enými
ètverci vlepenými na vnìj�ím okraji stra-
ny pro snaz�í nalistování zaèátku textu.
Latinský vpisek na titulním listu nás jen
informuje, �e byl roku 1700 u�íván tutt-
lingenským diákonem, pozdìj�ím ebin-
genským faráøem Johannem Jakobem
Schmidem (1671�1743), narozeným
v Erdmannhausenu. Od nìj pochází zøej-
mì i vìt�ina latinských a hebrejských
vpiskù k biblickému textu a k nìkterým
komentáøùm objevující se v obou dílech
rabínské bible.

Zdlouhavá korespondence s aukèní síní
nás dovedla ke zji�tìní, �e se tisk, resp. tis-
ky nacházely v proslulé Valmadonna Trust
Library. Následovala jednání s právním
zástupcem konsignanta, která skonèila do-
hodou o vrácení tiskù. Muzeum by rádo
vyjádøilo svou vdìènost správcùm nadace
Valmadonna Stiftung za jejich ochotu na-
vrátit tisky bez protiplnìní a uznání, �e
knihy byly pøed druhou svìtovou válkou
majetkem �idovské obce v Praze. Nadace
proklamuje, �e je Valmadonna v dobré
víøe získal a� mnoho let po skonèení vál-
ky. Muzeum dále uznává pøínos Valma-
donna Stiftung, a zejména jejího správce,
zesnulého Jacka Valmadonny Lunzera,
pro zvý�ení povìdomí veøejnosti o význa-
mu tiskù v kánonu renesanèních hebrej-
ských dìl Daniela Bomberga.

VALMADONNA TRUST LIBRARY
Valmadonna Trust Library tvoøila sbírka
13 000 hebrejských ti�tìných knih a ruko-
pisù, z nich� mnohé patøí mezi nejvzác-
nìj�í a nejstar�í díla hebrejské tiskaøské
produkce. Byla jednou z nejrozsáhlej�ích
soukromých sbírek na svìtì a obsahovala

díla vydaná ve významných centrech heb-
rejského knihtisku 15.�18. století, zvlá�tì
v Benátkách, Konstantinopoli, Praze, So-

luni, Basileji, Amsterdamu èi Livornu.
Obsahovala mno�ství inkunábulí, tj. tiskù
vydaných pøed rokem 1500. Své jméno

získala po Valmadonnì, mìsteèku poblí�
Alessandrie v severozápadní Itálii, s ním�
jsou spojeny pøíbuzenské vztahy rodiny
Lunzer.

Jack Valmadonna Lunzer (1924�2016)
byl obchodníkem s prùmyslovými dia-
manty a jedním z nejvìt�ích sbìratelù
hebrejských tiskù 20. století, který po �est
desetiletí shroma�ïoval vzácné hebrejské
tisky a rukopisy z celého svìta, zejména
z Itálie. Narodil se v Antverpách, kde jeho
britský otec pracoval jako prodejce dia-
mantù pro spoleènost De Beers. Jeho dì-
deèek Julius byl zakládajícím prezidentem
synagogy Adath Yisroel v Londýnì, kam
se Jack V. Lunzer jako dítì pøestìhoval.
Zpoèátku pracoval ve firmì svého otce,
pozdìji zalo�il vlastní firmu Industrial
Diamond Company. V roce 1948 se o�enil
s Ruth Zippelovou, která se narodila v Itá-
lii a její� otec, polský obchodník, vlastnil
rozsáhlou sbírku italských hebrejských
tiskù z 16. století. Man�elé sbírku pøevezli
do Londýna jako základ pro vznikající
Valmadonnovu knihovnu. Na poèátku
roku 2009 byla kompletní sbírka, její�
hodnota se odhadovala na více ne� 40 mi-
lionù USD, vystavena v New Yorku spo-
leèností Sotheby�s.

J. V. Lunzer zemøel 18. prosince 2016.
Aèkoliv si pøál, aby se jeho sbírka zacho-
vala jako celek, nena�la se instituce, která

by byla schopna astronomic-
kou èástku zaplatit. Vìt�í èást
knihovny zakoupila na poèát-
ku roku 2017 Národní kni-
hovna Izraele prostøednictvím
aukèní sínì Sotheby�s, její
men�í èást se stala pøedmìtem
dra�by aukèního domu Ke-
stenbaum & Company. Díky
spolupráci aukèní sínì Sothe-
by�s s �MP se Bombergova
rabínská bible nestala souèástí
�ádné z aukcí, ale vrátila se
zpìt do Prahy. 

Závìrem bychom rádi podì-
kovali Ministerstvu zahraniè-
ních vìcí, jmenovitì Lucii
Hindlsové a Arno�tu Kare�ovi,
jako� i Robertu Øehákovi za
pomoc pøi pøevozu tiskù do Pra-
hy, který se uskuteènil prostøed-
nictvím generálního konzulátu
ÈR v New Yorku. Vzácné vy-
dání neocenitelnì obohacuje
muzejní sbírky. Tisk mohou zá-

jemci studovat v badatelnì knihovny. 
MICHAL BU�EK, �MP

FOTO DANA CABANOVÁ, © �MP

Titulní list prvního dílu Mikra�ot gdolot
s architektonickým rámem. Inv. è. H 173.172. 

Poèátek textu knih Divrej ha-jamim v ornamentálním rámu, 
kolorovaný døevoøez. Inv. è. H 173.172. 
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Judaismus není systematický, je sociální:
�Judaismus je to, co �idé øíkají, �e je,�
uvedl v jednom rozhovoru rabín Neil Gill-
man (1933�2017), profesor �idovské filo-
zofie na newyorském Jewish Theological
Seminary of America a výrazná postava
konzervativního proudu judaismu v USA
a v Kanadì, kde se Gillman v Quebec City
narodil. Je autorem nìkolika knih, ve kte-
rých se zabývá základními otázkami i po-
chybnostmi, s nimi� je souèasný èlovìk
v souvislosti s vírou, pøedev�ím �idovskou,
konfrontován. V pøekladu máme k dispozi-
ci jeho práci Vzkøí�ení a nesmrtelnost
v �idovském my�lení (The Death
of Death. Resurrection and Im-
mortality in Jewish Thought), kte-
rá vy�la èesky v roce 2007. Díky
tomu, �e Gillman nepsal svou kni-
hu pro akademiky, ale jeho cílem
bylo �oslovit v první øadì inteli-
gentní a zainteresované ètenáøe
z øad veøejnosti�, nijak nezastara-
la a stále stojí za to si ji pøeèíst
a promyslet. Proto�e obsahuje ne-
jen pøehled �idovských uèení o po-
smrtném �ivotì od Bible po sou-
èasnost, ale i autorovu snahu najít
osobní odpovìdìt na tázání, co pro
nás toto v�echno dnes znamená,
jakým zpùsobem to máme chápat
a èemu bychom mìli vìøit. A do-
chází k závìru, �e �tyto otázky ne-
vy�adují odta�itou objektivnost,
ale existenciální svìdectví�.

�Tato kniha není o smrti. Pokud
o nìèem je, tak o �ivotì. Není
o tom, jak �ít, ale o smyslu lidské-
ho �ití.� Tak zní první vìty první
kapitoly. Ale souèasnì se dále konstatuje,
�e �hovoøit o smyslu lidského �ivota zna-
mená hovoøit také o smrti, proto�e skuteè-
nost, �e v�ichni zemøeme, je nevyhnutel-
nou souèástí na�ich �ivotù. Otázka se pak
klade takto: Jaké místo zaujímá smrt
v na�í �ivotní zku�enosti? Jak zaèleníme
realitu smrti do na�eho chápání �ivota?� 

Pøedstava, �e nezvratný fakt konce ka�-
dého �ivota neznamená definitivní vítìz-
ství smrti v individuálním ani kolektivním
údìlu èlovìka a �e na konci dní budou
mrtví vzkøí�eni, mìla v judaismu v rùzných
historických obdobích rùznou podobu. Vy-
víjela se od prvních prorokù a� po dokon-
èení Talmudu v 5. století o. l. víc ne� tisíc
let, aby se pak stala souèástí ka�doden-

ních modliteb a skuteèností, o které se ne-
pochybuje. Teprve støetnutí �idù s moder-
ní dobou zaèátkem 19. století pøineslo
zmìny v pohledu na základ �idovské es-
chatologie a jedno z ústøedních témat ju-
daismu, kterým je doktrína o posmrtném
�ivotì. Tehdy se od sebe zaèala vzdalovat
dvì pojetí. Pøívr�enci tradice trvali na do-
slovném znìní, které oèekává tìlesné vzkøí-
�ení mrtvých, moderní nábo�ensky cítící
�idé zaèali chápat vzkøí�ení spí�e jako du-
chovní nesmrtelnost. Za tímto odli�ným
pøístupem se skrývaly dal�í názorové roz-
díly, které ve svých dùsledcích vedly k roz-

èlenìní dosud jednotného judaismu na nì-
kolik smìrù v Evropì i v Americe. 

Neil Gillman shroma�ïuje stanoviska,
která v této vìci obsahuje Bible, Talmud,
midra�e a rabínská literatura, podrobnì
se vìnuje Maimonidovi a jeho spisùm
o posmrtném �ivotì, názorùm støedovì-
kých �idovských mystikù i snahám skloubit
�idovskou eschatologii s vìdeckým pozná-
ním v moderní dobì, které se postupnì
promítly i do reformy konzervativní a ze-
jména liberální liturgie.

S jeho chápáním vztahù mezi mýtem
a nábo�enstvím, funkce mýtù a jejich exi-
stenciální pravdivosti èi s názorem, �e
�Bible ve svém celku je lidským pochope-
ním �textu�, který ve své dávné pùvodní

formì stojí mimo lidské vìdomé chápání,
�e nejde o Bo�í vùli v èisté podobì, ale
o na�e veskrze lidské pochopení této
vùle�, nemusí a jistì nebude ka�dý sou-
hlasit. Ale závìry, ke kterým dospìl, pøed-
kládá autor ètenáøi ve zcela nedogmatické
a neagresivní podobì a pøedpokládá, �e
�inteligentní a zainteresovaný ètenáø�,
pokud bude obèas jiného názoru, doká�e
tento svùj názor formulovat v podobném
duchu a podlo�it ho relevantními argu-
menty.

Neil Gillman patøí celým svým �ivotem
konzervativnímu pojetí judaismu. Jak do-
kládají následující ukázky z knihy, chápe
ho jako hledání alternativních zpùsobù
pochopení nábo�enské podstaty judaismu,
které se necítí vázáno výhradnì objektiv-

ním, doslovným popisem Bo�ích
skutkù.                                           jd

* * *
SMRT V BIBLI
Od dob Talmudu a� podnes judais-
mus uèil, �e lidé mohou oèekávat
jakousi formu �ivota po smrti.
V Bibli v�ak najdeme jen velmi
málo náznakù tohoto uèení. Pokud
bychom skuteènì chtìli spoléhat
jen na ni, do�li bychom k úplnì
opaènému závìru. Témìø celá
Bible vnímá smrt jako koneènou
zále�itost. Pouze tøi biblické pasá-
�e jednoznaènì tvrdí, �e alespoò
nìkteøí jedinci budou po své smrti
opìt �ít. A jen jediný z nich mù�e-
me s urèitou mírou pøesnosti zaøa-
dit do poloviny 2. století pø. o. 1.,
co� je na biblické texty velmi
pozdní datum. S výjimkou tìchto
pasá�í Bible pomìrnì jasnì øíká,
�e v�ichni lidé umírají a jejich smrt
je koneèná. Ve skuteènosti se do-
zvídáme o smrti témìø v�ech pro-

tagonistù biblických pøíbìhù: zemøel
Adam i Noe, zemøeli v�ichni tøi patriar-
chové stejnì jako pramatky Sára a Ráchel,
také Josef, Moj�í�, Mirjam a Aron.

Toto pravidlo má jen dvì tajemstvím za-
halené výjimky. Gn 5,21�24 uvádí Heno-
cha, jednoho z deseti generací od Adama
k Noemovi. Dozvídáme se, �e devìt z tìch-
to mu�ù �ilo øadu let, �e zplodili dìti a poté
�ili dal�í øadu let, ne� zemøeli. O Henocho-
vi nicménì èteme: �I chodil Henoch s Bo-
hem. A nebylo ho, nebot� ho Bùh vzal� (Gn
5,24). Toto tajemné líèení mù�e být formou
sdìlení, �e Henoch také zemøel, ale text
není v tomto pøípadì jednoznaèný.

Druhou výjimkou je Elijá�. Ve Druhé
královské 2,11 se pí�e, �e �ohnivý vùz

VZKØÍ�ENÍ A NESMRTELNOST
Otázka posmrtného �ivota v Bibli a v judaismu

Eliá� stoupá do nebe. Rusko, 15. století.
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s ohnivými koni je od sebe (s Elí�ou) od-
louèil a Elijá� vystupoval ve vichru do
nebe�. Je dùle�ité podotknout, �e èasem
jak Henoch, tak Elijá� � a zvlá�t� Elijá� �
sehrají dùle�itou roli v �idovské imagina-
ci, a to patrnì proto, �e ani o jednom se
výslovnì nepí�e, �e zemøel

.
REALITA SMRTI
Zabývat se otázkou posmrtného �ivota
znamená v první øadì pøijmout realitu
smrti. Mù�e to pùsobit protismyslnì, pro-
to�e pøinejmen�ím v lidových pøedstavách
jsou zmínky o posmrtném �ivotì zdánlivì
urèené právì k tomu, aby realitu smrti
zpochybnily. Není tomu tak! Platí pravý
opak. Uèení o posmrtném �ivotì zpochyb-
òují koneènost smrti, zpochybòují názor,
�e smrt pøedstavuje koneèný bod na�eho
individuálního údìlu a rovnì� individuál-
ního vztahu k Bohu � nezpochybòují v�ak
její realitu. Rozdíl mezi realitou smrti
a její koneèností mù�e být jemný, ale pøi-
tom zásadní. Mù�eme dokonce tvrdit i to,
�e dokud plnì nepøijmeme skuteènost, �e
na�e smrt je opravdová, nemáme ani dù-
vod dohadovat se, zdali máme posmrtný
�ivot èi nikoli. [...]

Nikdy zcela nedocením plný dosah
toho, co judaismus tvrdí o mém posmrt-
ném �ivotì, dokud v plném rozsahu nepøi-
jmu skuteènost své smrti. Ne nìjaké ab-
straktní smrti, ne v�eobjímající lidské
smrtelnosti � nejde o to vzít na vìdomí, �e
v�echny �ivé bytosti musí jednou zemøít,
jde právì o mou vlastní smrtelnost v celé
její bolestné naléhavosti. Jestli ve skuteè-
nosti nikdy nezemøu � proè se znepokojo-
vat posmrtným �ivotem? Právì proto, �e
dennì �iji s neodbytným vìdomím toho,
�e ji� brzy zde nebudu, na mne tak doléhá
otázka, co se mnou po smrti bude. A její
naléhavost se stupòuje s blí�ícím se kon-
cem mých dnù.

V�echny �ivé bytosti jednou zemøou,
ale jen lidé �ijí s vìdomím své smrti. To je
dìsivý paradox zakotvený v srdci lidské
existence: Jsme �ivoèichové, kteøí si jsou
vìdomi své �ivoèi�né podstaty. Vedeme
�ivot podobný �ivotu zvíøat: jíme, pijeme
a páøíme se. Pøesto máme vìdomí sebe
sama. Známe své tìlesné funkce a doká�e-
me je ovládat. Myslíme, rozli�ujeme a cí-
tíme. Jsme schopni lásky a velkorysosti,
viny a beznadìje. Doká�eme odhalovat ta-
jemství pøírody a vytváøet velkolepá umì-
lecká díla. Mù�eme dokonce spøádat teo-
rie o vlastním posmrtném �ivotì (jako to
právì teï èiním já). A pøesto umíráme
smrtí zvíøat.

William James nazývá smrt �èervem
v jádru v�ech na�ich obvyklých radostí�.

Skuteènost, �e mù�eme zemøít, �e vùbec
mù�eme onemocnìt, je tím, co nás mate...
Potøebujeme �ivot, který se nevztahuje ke
smrti, zdraví, je� není náchylné k nemoci,
takové dobro, které nezanikne, dobro, je�
pøesahuje dary pøírody.

�ít s neustálým vìdomím tohoto para-
doxu je vskutku témìø nemo�né, a proto
se jej vìt�ina z nás tak zoufale sna�í po-
pøít. Takový postoj je ale s postupujícím
vìkem nebo v dùsledku smrtelné nemoci
stále tì��í udr�et.

To, jak pøistupuji k vlastní smrti, má
rozhodující vliv na to, jak pøistupuji
k vlastnímu �ivotu. Právì to dává tématu
vlastního posmrtného �ivota je�tì vìt�í
naléhavost. Hloubat o posmrtném �ivotì
neznamená prostì zjistit, co se mnou bude
v nìjaké blí�e neurèené budoucnosti;
ovlivòuje to ka�dodenní zpùsob mého �i-
vota. Je-li má smrt nedílnou souèástí �ir�í
reality, je� formuje mùj �ivot, pak zabývat
se vlastním �ivotem znamená zabývat se
rovnì� svou smrtí. Samozøejmì mohu
také �ir�í otázky po smyslu vlastního �ivo-
ta nechat stranou; vìt�ina z nás tak èiní.
Ten, kdo se v�ak nespokojí s �ivotem ze
dne na den bez hlub�ího smyslu, bez
smyslu pro to, co znamená �ít jako lidská
bytost, nebo jak �ivotní zku�enost èlovìka
dr�í pohromadì a nabývá na významu,
bude se muset døíve nebo pozdìji postavit
vlastní smrti a zaèlenit tuto skuteènost do
�ir�ích souvislostí, je� vymezují �ivot, kte-
rý èlovìk pro�ívá.

Ani já nevím o nic lépe ne� ostatní lid-
ské bytosti, co se mnou bude po smrti.
Zpùsob mého souèasného �ivota v�ak
ovlivòuje to, èemu v souvislosti s vlastní
smrtí vìøím. Proto na mne otázka mého
posmrtného �ivota doléhá dnes.

MO�NOST VOLBY
PRO MODERNÍ �IDY
Na tomto místì se hodí podotknout, �e
souèasná ortodoxie pøijímá vzkøí�ení pøes-
nì z tého� dùvodu, proè je liberální �idé
odmítají: v�ichni je chápou jako doslovné
prohlá�ení. V�ichni tito myslitelé vìøí, �e
uèení o vzkøí�ení je mo�né vykládat pou-
ze, jako by popisovalo, v doslovném ob-
jektivním smyslu, událost, k ní� dojde
pøesnì tak, jak je to popsáno, nìkdy v bu-
doucí dobì. Proto ortodoxní �idé toto uèe-
ní potvrzují a liberální odmítají. Nikdo se
nepokou�í posoudit jazyk, kterým je toto
uèení formulováno v tradièní literatuøe,
ani gnoseologický status eschatologické-

ho my�lení, ani v je�tì �ir�ím smyslu teo-
logický jazyk jako takový.

Zùstává zde tedy obecnìj�í otázka: Exis-
tuje alternativa k teologické doslovnosti?
Musí být v�echny na�e popisy Bo�ích
skutkù chápány výhradnì objektivnì, do-
slova? Existují alternativní zpùsoby po-
chopení toho, jak mohou lidské bytosti ho-
voøit o Bohu? Mohou mít lidské bytosti
objektivnì pøesnou pøedstavu o Bohu
a o tom, co Bùh èiní? A pokud ne, zname-
ná to, �e v�echny ostatní pøístupy jsou de-
gradovány na èistý sekularismus? Zjedno-
du�enì øeèeno, je nábo�ensko-teologický
fundamentalismus jedinou dostupnou
mo�ností pro moderní zbo�né �idy?

Ve vìt�inì tìchto zále�itostí v�ech od-
no�í moderního liberálního judaismu rov-
nì� chybí seriózní systematické posouzení
teologické záva�nosti uèení o vzkøí�ení,
jeho mo�ný význam pro �idy dne�ní doby
a pøesné dùvody, proè je dnes nepøijatelné.
Kromì obecných a povrchních zobecnìní
zde nenajdeme zájem ani se zamyslet nad
jeho mo�nou aktuálností pro souèasné
my�lení. Nikdo se v první øadì neptá, co
pro lidskou bytost znamená �mít� tìlo,
nebo proè nás Bùh obdaøil tìlesnou exi-
stencí, nebo jakou teologickou hodnotu
s sebou tìlesná existence mù�e nést.

Podobnì zará�ející je absence jakého-
koli seriózního studia teologické hodnoty
alternativního uèení o duchovní nesmrtel-
nosti. Napøíklad se zdá, jako by ka�dý
pøedpokládal, �e je naprosto jasné, co je
du�e, �e lidské bytosti vlastnì mají du�i
a �e tato du�e nìjak souvisí s tìlem.

Koneènì ani jeden z tìchto myslitelù se
neptá, jak tyto otázky ovlivòují na�e chá-
pání Boha a vztahu Boha ke stvoøení a lid-
stvu. Tvrdit, �e Bùh o�ivuje mrtvé, se vel-
mi li�í od tvrzení, �e Bùh propùjèuje
nesmrtelnost du�i. V prvním pøípadì jde
o událost, jedineènou manifestaci koneèné
Bo�í moci nad smrtí. Ve druhém Bo�í zá-
sah není zapotøebí. Platón jasnì pochopil,
�e du�e jsou nesmrtelné prostì proto, �e
jsou takové: duchovní substance nikdy ne-
umírají.

Naru�it rovnováhu mezi tìmito dvìma
uèeními znamená víc ne� jen zmìny v na-
�ich eschatologiích. Rovnì� to pøedstavu-
je podstatnou zmìnu na�eho chápání
Boha a k nìèemu takovému by se nemìlo
pøistupovat lehková�nì.

(Neil Gillman: Vzkøí�ení a nesmrtelnost v �i-
dovském my�lení. Vydalo nakladatelství Vy-
�ehrad v roce 2007, pøelo�ila Kateøina Kof-
roòová, 256 stran, dop. cena 80 Kè.)
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Podzimní potulka po slovenských Malých
Karpatech, které se zdvíhají od Dunaje
a le�í na dohled Bratislavy, mì dovedla do
tøí kapesních mìsteèek, jejich� historie je
spojená s existencí �i-
dovských komunit.
Svätý Jur, Pezinok
a Modra. Tøi místa od
sebe vzdálená jen pár
kilometrù. Co zde
dnes zùstalo po po-
èetných �idovských
komunitách? 

SOFER I VRBA
Svätý Jur le�í v úpatí
Karpat a línì stoupá
do ku�elovité strá-
nì. Jeho urbanistické
rozlo�ení pøipomíná
z ptaèí perspektivy
trojúhelník. A proto�e
le�í na sluneèních
stráních a jedineèném podlo�í, krajina je
rytmizovaná vinicemi. Místní bílá vína,
pøedev�ím silvány a ryzlinky, jsou mezi vi-
naøi pojmem. Svätojurské víno patøívalo do
nejlep�í trojice v celém Uhersku, spoleènì
s tokajským a �oproòským. Dnes je vysoce
hodnocen Limba�ský silván a Prostredná
hora. Mají jiskrnou chut�, zlatistý odstín
a vùni pokosené louky. Teï, kdy� tím kra-
jem procházím, probíhá vinobraní. Prùjez-
dy do stavení jsou plné ko�ù s èerstvì natr-
hanými hrozny vína, krajem voní tøíslovina
a melancholické svìtlo proniká úzkými
okny a �mátrá v klenutých sklepech, kte-
rým se tu øíká �pivnice�. 

Mnozí z �idovských obyvatel, kteøí zde
�ili od støedovìku, byli také vinaøi, jak nás
informuje místní kronika. V roce 1529, po
dìsivém pogromu v sousedním Pezinku,
byli �idé vyhnáni, av�ak v prùbìhu 18. sto-
letí se v Jure nábo�enská obec obnovila.
V prùbìhu 19. století se stal Jur multietnic-
kým a multikonfesijním místem � �ili tu
Slováci, Nìmci, Maïaøi, �idé a pozdìji
i Èe�i, katolíci, evangelíci a �idé. �idé po
jistou dobu tvoøili pìtinu obyvatelstva, na
poèátku 20. století jich bylo kolem dvou
stovek. Svätý Jur byl pomìrnì bezpeèným
místem, proto se také na krátký èas stal úto-
èi�tìm jednomu z nejvýznamnìj�ích �idov-
ských uèencù ve støední Evropì, uèiteli
Tóry a Talmudu Mo�e Schreiberovi, zná-
mému pod jménem Chatam Sofer. Ten se

se svou rodinou uchýlil do Karpat na zaèát-
ku roku 1809, kdy byla Bratislava obléhaná
armádou Napoleona Bonaparta. V èase
svého exilu Chatam Sofer dál vyuèoval

a napsal zde také své
jediné autobiografic-
ké pojednání � Sefer
Hazikaron. Nìkolika-
hodinový �azyl� zís-
kal ve Svätom Jure
Rudolf Vrba, který za
dramatických okol-
ností utekl (s druhem
Alfrédem Wetzlerem)
z Osvìtimi, aby svìt
informovali o nìmec-
kých zvìrstvech. Jed-
no z tajných setkání
se uskuteènilo právì
v piaristickém klá�-
teøe ve Svätom Jure
20. èervna 1944, kde
Vrba za pøítomnosti

pøekladatele Mordowicse informoval
Mons. Martilottiho, pape�ského nuncia na
Slovensku, o vyhlazování �idù. Setkání
mìlo podobu �estihodinového výslechu
s cílem zjistit dùvìryhodnost zprávy, která
mìla být následnì odeslána do Vatikánu. 

NADÌJE PRO SYNAGOGU
Bohatou pøítomnost �idovské komunity
v Jure dnes pøipomíná ji� jen chátrající bu-
dova synagogy a od roku 2000 pamìtní
místo vìnované obìtem
holokaustu. Pod základy
rodinných domù se ztratily
oba �idovské høbitovy
a také budova, v ní� se na-
cházela mikve. Synagoga,
pocházející z konce 18.
století, má dramatickou
historii a jen zázrakem do-
sud stojí, i kdy� její støecha
je ji� èásteènì propadlá.
Poprvé byla vyrabovaná
v bøeznu 1939 nìmeckými
vojáky, kteøí odvezli boho-
slu�ebné pøedmìty. �idov-
ská obec se pokusila tyto
pøedmìty získat zpìt odvoláním se na
okresním úøadì, ale ten jí odpovìdìl, �e
o takové vìci pøeci úøad nìmeckého velite-
le nemù�e �ádat. Jiný útok na budovu pøi-
�el v noci z 1. na 2. kvìtna 1941, kdy byl
v synagoze zalo�en po�ár. 

Po válce pøe�la celá budova do rukou
státu a posléze si ji pro zemìdìlské úèely
odkoupil soukromník, kterého postihla ko-
munistická kolektivizace. Patrová synago-
ga chátrala a dnes se nalézá v kritickém
stavu, aèkoli rùzné obèanské iniciativy na
její �alostný stav upozoròovaly. Teprve
v minulém roce se stát rozhoupal a zastu-
pitelstvo Bratislavské �upy odsouhlasilo
odkoupení vzácné památky do svého
vlastnictví s tím, �e �synagóga je vzh¾a-
dom na svoje umiestnenie a celkovú kul-
túrnu hodnotu ideálnym miestom, kde
mô�e byt� zriadená galéria, interaktívne
múzeum, èitáreò, prípadne iné kultúrne za-
riadenie. Na�im cie¾om je udr�anie histo-
rickej a kultúrnej hodnoty stavby a jej sprí-
stupnenie národnej kultúrnej pamiatky
v�etkým obyvate¾om kraja�. 

KLADIVAA PSI
HLINKOVY GARDY
V sousedním Pezinku jsem synagogu hle-
dal marnì. Stála nedaleko hlavního námìs-
tí. Podle fotografií byla postavená v maur-
ském stylu, s bohatou �tukovou výzdobou,
polookrouhlými okny a dvìma vì�emi
roku 1872, kdy v mìstì �ilo kolem pùl tisí-
covky �idù. V její blízkosti se nacházel byt
kantora a rituální mikve. Celý prostor byl
obehnaný elegantním secesním plùtkem se
vstupní branou s kovanými prvky. �el
v roce 1957 byla str�ena a dnes na jejím
místì stojí brutálnì nevzhledný mamut �
stavba Slovenské spoøitelny. Teprve v roce
2002 se na jejím prùèelí objevila malá pa-
mìtní deska, vìnovaná památce znièené
stavby a zavra�dìných �idovských obyva-

tel. Z nového �idovského høbitova, který
byl zalo�en v polovinì 19. století, zùstalo
zachováno alespoò torzo. Star�í høbitov
zmizel bohu�el definitivnì. Na konci tøicá-
tých let jej �idovská obec pod nátlakem
musela poskytnout mìstu, které na nìm

TØIKRÁT Z MALÝCH KARPAT
aneb Kterak porazit Capablancu i vlastní strach

Synagoga v Pezinku, zboøená v roce 1957.

Synagoga v Modre, dnes rodinný dùm. Foto M. D.



chtìlo zalo�it ovocný sad. V dobì Sloven-
ského �tátu celý pozemek vlastnila místní
skupina Hlinkovy gardy, její� èlenové kla-
divy a palicemi znièili náhrobky a plochu
pøebudovali na cvièi�tì pro své bojové psy.
Holokaust pak dílo zkázy dokonal.

Av�ak i v Pezinku se na�li odvá�ní køes-
t�an�tí sousedé, kteøí poskytli pomoc, úkryt
a jídlo. Právì z tohoto mìsteèka pochází
nìkolik man�elských párù, které patøí mezi
Spravedlivé mezi národy. Man�elé Zárubo-
vi skrývali dlouhé mìsíce v udírnì, malé
místnosti, ze které vedl jen komín, rodinu
Diamantových. Rozálie Bínovská s man�e-
lem Hermanem ukrývali za války dvì rodi-
ny �idovského pùvodu v komoøe 3 x 4 m.
Byly v ní jen dvì postele, kýbl a d�bán
s vodou, více se neve�lo. Dveøe byly zaba-
rikádované skøíní. Ukrývaní nemohli svítit
ani mluvit nahlas. Zvlá�t� v dobì, kdy se do
domku na devìt mìsícù nastìhoval nìmec-
ký oficír. 

UMÌLEC-BADATEL
Namístì je také pøipomenout, �e pezinská
�idovská komunita dala svìtu øadu pozoru-
hodných mu�ù, mezi nimi� vyniká Richard
Réti (1889�1929), jeden z nejslavnìj�ích
èeskoslovenských �achistù, autor knih dnes
ji� klasické �achové literatury a novátor nì-
kterých �achových zahájení a postupù. Syn
pezinského lékaøe studoval ve Vídni
a o jeho osudu rozhodl fakt, �e ve slavné
vídeòské kavárnì Café Central zapomnìl
rukopis své disertace, na které pracoval
bezmála rok a se kterou se ji� neshledal.
Místo univerzitního titulu tedy �pøestoupil�
do �achového svìta. Nìkolik let se dr�el ve
svìtové �pièce a v roce 1924 porazil (po
osm let nepora�eného) mistra svìta Capa-
blancu. O rok pozdìji vytvoøil svìtový re-
kord v simultánní høe naslepo: hrál proti
devìtadvaceti soupeøùm s výsledkem jed-
nadvacet výher, dvì prohry a �est remíz.
Jeho slavný kolega Tartakower o nìm kdy-
si prohlásil: �On je umìlec-badatel, který se
nezaobírá pøíèinou zále�itostí, ale podsta-
tou�� Je tøeba dodat, �e Mìstské muzeum

v Pezinku se v posledním desetiletí sou-
stavnì vìnuje pøipomínání historie �idov-
ské komunity, poøádá na toto téma výstavy
a v muzeu je mo�né zakoupit i zajímavou
publikaci Tragédie pezinských �idù v pa-
mìti obyvatel mìsta, kterou napsala histo-
rièka Franti�ka Èechová (1948�2016).

DÙMYSLNÝ ÚKRYT
Mìsteèko Modra je pøedev�ím známé po-
bytem slovenského obrozeneckého barda
Ludovíta �túra (jeho nad�ivotní socha vé-
vodí a kyne celému námìstí), který zde
pøi�el ne�t�astnì o �ivot (smrtelnì se zranil
loveckou zbraní, a i tato událost zde má pa-
mátník). Naprosto skrytì je tu (ne)pøipomí-
nána historie místní �idovské komunity.
Synagoga se nachází na ji�ním okraji histo-
rické zástavby v linii mìstského opevnìní.
Skelet synagogy stojí, av�ak její nitro bylo

nevkusnì pøestavìno soukromým vlastní-
kem na obytný dùm a ateliér. Pøímo naproti
stojí muzeum keramiky s hrdým, av�ak po-
nìkud ironicky znìjícím nápisem nad
vchodem: �Chráòme dìdiètvo ná�ich ot-
cov�. Mimochodem �idovský høbitov byl
v Modre znièený v roce 1960.

Silnou �idovskou stopu nacházím o pár
set metrù dál. V øídkém parku stojí rozlehlá
secesní vila, bývalý evangelický sirotèinec,
který byl postaven v roce 1913 podle pro-
jektu významného èeskoslovenského ar-
chitekta Du�ana Jurkovièe. V den mé ná-
v�tìvy Modre bylo otevøeno. V objektu,
který je prázdný a znovu patøí evangelické
církvi, probíhá výstava nìkolika mladých

slovenských umìlcù. Procházím se domem
sám. Velkoryse je pojaté prosvìtlené scho-
di�tì s pùvodním døevìným zábradlím.
Sály i místnosti v�ak nesou stopy necitli-
vých zásahù z doby normalizace, kdy zde
sídlilo pekaøské uèili�tì. Po chvíli vstupuji
do malého temného kamrlíku v levé èásti
budovy. �mátrám po vypínaèi, rozsvìcím
a pøed sebou vidím na zdi páskou pøilepený
malý papírek s nápisem: �V tejto miestnos-
ti poèas vojnových rokov ukrývali pøed ne-
meckými vojakmi deti, ktoré mali �idov-
ský povod.� 

Pozdìji si tuto informaci ovìøuji v histo-
rické literatuøe. Zásadní podíl na záchranì
asi pìtadvaceti �idovských dìtí mìl mod-
ravský evangelický faráø Július Dérer
(1895�1963), energický mu� rozlièných
aktivit (mj. i v protialkoholické lize, co� se
ve zdej�ím vinaøském prostøedí nesetkáva-
lo mezi jeho farníky zrovna s velkými sym-
patiemi). Ka�dopádnì dokázal ve váleèné
dobì v sobì potlaèit strach a pomoci dru-
hým v nouzi. Za pomoci správce Bohumila
Kadleèíka zachránil v sirotèinci mezi jiný-
mi �idovku Janu Tannerovou, kterou jako
malou do ústavu pøivedli její rodièe s úpìn-
livou prosbou o pomoc. Rodièe byli za nì-
kolik týdnù deportováni do vyhlazovacího
tábora, Jana v Modre pøe�ila a Dérer jí po-
mohl i po válce, aby mohla absolvovat
støední �kolu. Jana Tannerová také dosvìd-
èila, �e se v sirotèinci ukrývali dal�í �idov-
ské dìti a dva dospìlí. Jistým �tìstím pro
jejich pøe�ití byla skuteènost, �e v èásti bu-
dovy sídlilo velitelství nìmecké letecké
jednotky a dùstojník luftwaffe, který byl
sám pùvodnì evangelickým faráøem, a Dé-
rerovu èinnost jistým zpùsobem kryl. Ko-
munistický re�im �ocenil� Júliuse Dérera
za jeho zásluhy tím, �e ho zbavil státního
souhlasu, tak�e posléze pracoval jako dìl-
ník v Pozemních stavbách v Bratislavì.
V roce 1996 dostal od státu Izrael vyzna-
menání Spravedlivý mezi národy in memo-

riam. Pøíbìh záchrany �idovských dìtí by
ve vile v Modre mìla trvale pøipomínat pa-
mìtní tabulka.                      MILO� DOLE�AL
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Synagoga ve Svätom Jure z konce 18. století.
Foto M. Dole�al.

Rozálie Bínovská s man�elem. Foto archiv.

Bývalý evangelický sirotèinec v Modre. Foto archiv.



Fotograf Pavel Dias (1938), který letos
v dubnu v 83 letech zemøel, se narodil

v Brnì. Studoval na FAMU kameru, ale
postupnì se soustøedil výhradnì na foto-
grafii a èasem se zaøadil mezi pøední
pøedstavitele èeské fotografické �koly.
Jedním z hlavních témat, kterým se dlou-
hodobì vìnoval, byly nacistické koncent-
raèní tábory v promìnách a souvislostech
pováleèného èasu. V roce 2008 obdr�el

cenu Osobnost èeské fotografie za dlou-
hodobý pøínos udìlovanou Asociací foto-
grafù Èeské republiky. Jako pedagog pù-
sobil na SUP� v Brnì, pra�ské FAMU

(1995 jmenován docentem, 2004 profeso-
rem) a zlínské Univerzitì Tomá�e Bati.

HLUBINY PAMÌTI
Jak se k tématu koncentraèních táborù
dostal, vysvìtluje Dias v rozhovoru
s Karlem Hví�ïalou, poøízeném v roce
2009 pro èasopis Euro.

�Musím zaèít trochu oklikou: Proto�e
jsem vyrùstal bez otce, mùj dìdeèek,
matèin otec, který byl øídícím uèitelem,

pøevzal jeho roli. A to byl èlovìk, který
pøe�il jak výslechy na gestapu, tak kon-
centraèní tábor Buchenwald, kam se do-
stal kvùli podpoøe partyzánù. Ostatní

dva strýci válku nepøe�ili. Jeden byl za-
støelen jako vysoko�kolák po 17. listo-
padu a druhý zahynul ve vìzení. Kdy�
se staøeèek koneènì vrátil z toho Bu-
chenwaldu, dozvìdìl jsem se poprvé
nìco o koncentrácích. Døíve jsem o tom
nic nevìdìl, ale ta slova Buchenwald
a Auschwitz, tedy Osvìtim, èlovìku na-
hánìla strach. Poprvé jsem se do Bu-
chenwaldu dostal se zájezdem FAMU
do Výmaru v roce 1961 a najednou jsem
si uvìdomil, kdy� jsem se díval na foto-
grafie, které jsem dovezl, �e by to moh-
lo být téma, �e tomu bych se mohl
opravdu vìnovat, a zaèal jsem do Bu-
chenwaldu a do koncentraèních táborù
v Polsku pravidelnì jezdit. V roce 1968
jsem se dostal do Mauthausenu u Lince
a pracoval jsem na tom tématu a� do
roku 1995, do výroèí osvobození. Tehdy
jsem tento cyklus nazvaný Torzo uza-
vøel. Pozdìji z nìj vznikly Hlubiny pa-
mìti.�

Pavel Dias Torzo nikdy nedoplnil tex-
tem. Pokus zde ale byl � a to ze strany
Diasova pøítele, spisovatele Zena Dostá-
la, kterého Dias o napsání textu po�ádal.
Nejednalo se o popis fotografií, autor
vyjadøoval své vlastní pocity, které
v nìm fotografie evokovaly. Zámìr v�ak
nebyl dokonèen ani dílèím zpùsobem
publikován.

Pøi práci na tématu Dias nemohl pomi-
nout skuteènost, �e mnohé z obìtí, které
v koncentraèních táborech zahynuly, byli
�idé: �Náklonnost k �idùm byla u mì
také zpùsobena tím, �e tøi moji pøíbuzní
skonèili v koncentraèních táborech a dva
zemøeli. Zavra�dili je kvùli odboji, ne
proto, �e by byli �idé. Osud tìch mých
pøíbuzných mì ale s �idy spojil,� vysvìt-
lil svùj dlouhodobý zájem o judaismus
a �idovskou historii. 

VZPOMÍNKY PRO BUDOUCNOST
Jako poctu Pavlu Diasovi a souèást vzpo-
mínkových akcí k osmdesátému výroèí za-
hájení deportací �idù z èeských zemí do
vyhlazovacích táborù uspoøádaly Památník
ticha a Umìleckoprùmyslové museum
v Praze spoleènou výstavu, která pod ná-
zvem Torzo � vzpomínky pro budoucnost
pøedstavuje výbìr z tøicet dva let trvající
autorovy snahy zachytit, zpracovat a zdo-
kumentovat místa utrpení i jejich promìny
v èase. Zachytit návraty pøe�iv�ích, pøedá-
vajících svìdectví svým blízkým, i ná-
v�tìvníky, kteøí se pøi�li na vlastní oèi pøe-
svìdèit o historii, která je zapsána i do na�í
souèasnosti. Vystavená fotografická kolek-
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SVÌDECTVÍ NÁVRATÙ
Výstava fotografií z pozùstalosti Pavla Diase 

Pavel Dias: Osvìtim, 60. léta.

P. D.: Osvìtim, 1975.



ce z pozùstalosti Pavla Diase je souèasný
kurátorský výbìr z více ne� pìti tisíc foto-
grafií, z nich� vìt�ina nebyla dosud prezen-
tována. Fotografie doplòují citáty význam-
ných historikù a sociologù, spisovatelù
a renomovaných osobností na dané téma. 

Pavel Dias: Torzo � vzpomínky pro bu-
doucnost. Koncepce, námìt, synopse: Pa-
vel �tingl, kurátor, výbìr fotografií: Luká�
Bártl, grafický design: Jan Havel. Výstava
je pøístupná v Domì U Èerné Matky Bo�í,
Ovocný trh 19, Praha 1 ve 4. podla�í do

28. 11. Otevøeno úterý: 10�20, støeda ne-
dìle 10�18 hodin. O doprovodných pro-
gramech (v�dy v úterý od 18 hodin) více
na stranì 25. jd

Dòa 31. augusta 2021 skonèil v rámci
�idovského múzea v Prahe (�MP) pro-
jekt Yerusha, podporovaný Rothschil-
dovou nadáciou Hanadiv Europe. Slovo
�jeru�a� znamená v hebrejèine dediè-
stvo a rovnako je aj cie¾om projektu Ye-
rusha zhroma�ïovat� �idovské kultúrne
dedièstvo vo forme judaík roztrúsených
po archívoch celej Európy. Cie¾om tejto
aktivity je vytvorenie celoeurópskej da-
tabázy archívnych fondov a zbierok, tý-
kajúcich sa �idovských dejín a kultúry.
Do projektu sa zatia¾ zapojilo 550 in�ti-
túcií z 28 krajín Európy. V súèasnosti je
zhroma�dených u� 12 000 archívnych
popisov, ktoré budú verejnosti k dispo-
zícií po plánovanom sprístupnení on-
line databázy v priebehu roku 2021
(www.yerusha.eu).

REGIONÁLNE ARCHÍVY
Výskum pre Yerusha bol spojený s pro-
jektom EHRI (European Holocaust Re-
search Infrast-
ructure) � Eu-
rópskou infra�t-
ruktúrou pre vý-
skum holo-
kaustu. Zatia¾
èo v�ak do pro-
jektu Yerusha
boli zhroma�ïované archiválie pochád-
zajúce z rokov 1848�1939, pre EHRI
výskumníci zhroma�dili archiválie tý-
kajúce sa udalostí po roku 1939, od
uplatòovania prvých proti�idovských
nariadení v období protektorátu, ghetoi-
záciu obyvate¾stva, deportácie a� po po-
vojnové pramene, ktoré dokumentujú
návrat pre�iv�ích domov. Rovnako aj
z projektu EHRI je výstupom on-line
databáza, ktorá je prístupná na interne-
tových stránkach organizácie (www.
ehri-project.eu). Databáza EHRI aj Ye-
rusha vzniká v anglickom jazyku, je
teda prístupná aj zahranièným bádate-
¾om a jej cie¾om je u¾ahèit� identifikáciu
a prístup k relevantným archiváliám. 

Pod zá�titou �MP to bol u� tretí ús-
pe�ne ukonèený projekt Yerusha. Tento-
krát sa zameral na regionálne archívy,
a to najmä v stredných Èechách; pokry-
té boli ale aj vybrané archívy z ju�ných
a západných Èiech a ju�nej Moravy.
Celkovo bolo cie¾om projektu doplnit�
do databázy judaiká z regionálnych ar-

chívov, ktoré v predchádzajúcich projek-
toch neboli zahrnuté. Keï�e predchádza-
júce projekty sa úspe�ne venovali morav-
ským archívom, ale aj Slovensku, vyplnil
Yerusha 3 chýbajúcu medzeru.

Výskum prebehol v 29 archívoch
(vrátane Národného archívu v Prahe)
a celkovo bolo zhroma�dených 335 po-
pisov fondov, ktoré obsahujú judaiká,
prípadne vznikli èinnost�ou �idovských
organizácií, spolkov alebo obcí.

ZAUJÍMAVÉ NÁLEZY
Pre èeské krajiny je charakteristické, �e
väè�ina dochovaných judaík je koncent-
rovaná v �idovskom múzeu v Prahe.
Preto bol výskum v regionálnych archí-
voch Èiech a Moravy plný zaujímavých
nálezov a informácií, o ktorých nemu-
seli mat� bádatelia doteraz povedomie.
Okrem preskúmania ve¾kých fondov,
v ktorých sa nachádzajú judaiká, ako sú
napríklad archívy krajských a okres-

ných súdov, ar-
chívy jednotli-
vých miest
a obcí, ale aj ce-
lo�tátnych úra-
dov z fondov
Národného ar-
chívu, boli zhro-

ma�dené aj popisy fondov �idovských
osobností, ktoré pôsobili v èeských re-
giónoch a hrali významnú úlohu na
úrovni regionálnych komunít. 

V priebehu projektu sa podarilo nájst� aj
archívy �idovských obcí, ktoré sa do Pra-
hy nedostali a ostali v regionálnych archí-
voch. Medzi ne patria dokumenty naprí-
klad �idovskej obce Hoøice (SOkA Jièín)
alebo �idovských �kôl (napr. Izraelská
�kola Humpolec, SOkA Pelhøimov).

Keï�e databáza má za cie¾ slú�it� bá-
date¾om dlhodobo, archivári podie¾ajú-
ci sa na projekte zaradili do databázy aj
fondy, ktoré v tejto chvíli e�te nie sú pre
verejnost� sprístupnené, ale po ich uspo-
riadaní sa v nasledujúcich rokoch poèíta
s ich sprístupnením v bádate¾niach ar-
chívov.

Úspe�né ukonèenie projektu priná�a
bádate¾om nový zdroj informácií a �i-
kovnú pomôcku umo�òujúcu preh¾ad ar-
chívnych fondov obsahujúcich judaiká,
ktoré by mo�no inak ostali opomenuté.

JANA TURANSKÁ
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P. D.: Buchenwald, 1975.

P. D.: Ravensbrück, 1975.

O PROJEKTU YERUSHA
Celoeurópska databáza �idovských archívnych fondov
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V �ádné sportovní disciplínì se tak vý-
raznì neprojevuje kvalitativní i kvanti-
tativní pøevaha sportovcù �idovského
pùvodu jako ve høe královské � v �achu.
Jména jako Botvinnik, Tal, Spasskij,
Fischer, Korènoj èi Kasparov znají po
celém svìtì i lidé, kteøí �achovnici v �i-
votì nevidìli. Tal je témìø v ka�dé køí-
�ovce. �achoví laici a v mnoha pøípa-
dech ani �achisté vy��ích výkoností
v�ak nezøídka netu�í, �e tito slavní vel-
mistøi jsou �idé. 

WILHELM STEINITZ
Do 19. století titul mistra svìta v �achu
je�tì neexistoval. K tehdej�ím nejbrilant-

nìj�ím svìtovým hráèùm patøili mj. dva
�achisté s �idovskými koøeny: Wilhelm
Steinitz (1836 Praha � 1900 New York)
a Johannes Zukertort (1842 Lublin �
1888 Londýn). Bylo nutno rozhodnout,
kdo je opravdu ten nejlep�í. Zukertort
vyzval k zápasu Steinitze, proto�e právì
ten byl neoficiálnì pova�ován za nejsil-
nìj�ího �achistu na svìtì. První oficiální
zápas o titul mistra svìta v �achu se mezi
tìmito rivaly uskuteènil v roce 1886
v USA a zvítìzil Wilhelm Steinitz, rodák
z pra�ského ghetta. Steinitzùv význam
v �achu je ohromující. Jako první zjistil,
�e �achová hra se øídí jistými logickými
zákony, a formuloval zásady �achové
strategie a taktiky. Pøi hodnocení pozice
vìnoval velkou pozornost slabým a sil-
ným polím, rychlosti ve vývinu figur (tj.
snaze ovládnout pole, na nich� je pùsob-
nost té které figury nejvìt�í), otevøeným
sloupcùm, pì�covým strukturám atd.

Jedna ze Steinitzových zásad je, �e hráè,
který má výhodu, je povinen útoèit. Jinak
o svou výhodu mù�e pøijít. Jeho my�len-
ky platí dodnes. 

EMANUEL LASKER
Steinitzùv nástupce na �achovém trùnu
byl nìmecký velmistr �idovského pùvodu
Emanuel Lasker (1868 Berlinchen, teh-
dej�í Prusko � 1941 New York). Ten dr�í
nepøekonatelný rekord. Byl mistrem svìta
27 let, co� je dnes absolutnì nemyslitelné.
Lasker polo�il základy psychologického
chápání �achu. Uvìdomil si, �e �achy se
nehrají jen na �achovnici, ale jsou soubo-
jem dvou intelektù, dvou lidí, kteøí mají

rùzné povahy. Studoval peèli-
vì partie svých soupeøù a sna-
�il se pochopit styl jejich hry,
jejich uva�ování a slabiny.
Proti hráèi, který mìl útoèný
styl hry, se sna�il sám útoèit,
aby se soupeø musel bránit.
Obranáøe zase nutil k útoku.
Vytváøel na �achovnici tako-
vou pozici, která nebyla sou-
peøi pøíjemná a nesouznìla
s jeho herním stylem. Dìlal
zámìrnì slab�í tahy a dostá-
val se schválnì do hor�í pozi-
ce. Tak ukolébal pozornost
soupeøe, který se domníval,
�e Lasker není ve formì a on
má partii vyhranou. V tu chví-

li v�ak zaèal hrát Lasker naplno. Soupeø,
pøekvapen náhlým obratem, znejistìl,
znervóznìl a zaèal dìlat chy-
by, kterých pak Lasker vyu�il
k vítìzství. 

SALO FLOHR
Mezi vynikající hráèe �idov-
ského pùvodu v období pøed
druhou svìtovou válkou patøí
dále napø. Akiba Rubinstein,
Aron Nimcoviè a Richard
Réti, autor slavných �acho-
vých studií, který porazil ku-
bánského mistra svìta José
Raula Capablancu. Ten pøed-
tím osm let neprohrál. Réti,
rodák z Pezinoku, je pova�ován za èesko-
slovenského �achistu. Zemøel v roce 1929
v Praze. Dále jsou to napø. Rudolf Spiel-
mann, Siegbert Tarrasch, Savielly Tartako-
wer nebo Salo Flohr. Tento rodák z Ukraji-

ny se stal roku 1933 èeskoslovenským ob-
èanem a mistrem Èeskoslovenska. Bylo
domluveno, �e v roce 1939 sehraje v Praze
zápas o titul mistra svìta s Rusem Alexan-
drem Aljechinem. Sponzorem zápasu byla
firma Bat�a. Po nìmecké okupaci Èesko-
slovenska z toho v�ak se�lo. Flohr uprchl

do Sovìtského svazu, který reprezentoval
do konce �ivota. Po smrti mistra svìta Al-
jechina v roce 1946 �achový trùn osiøel.
Mezinárodní �achová federace (FIDE)
proto musela uspoøádat turnaj, který by ur-
èil nového mistra svìta. Konal v roce 1948
v Haagu a v Moskvì a jeho vítìzem se stal
sovìtský velmistr Michail Mojsejeviè Bot-
vinnik. Ten je pova�ován za otce tzv. so-
vìtské �achové �koly. 

MICHAIL MOJSEJEVIÈ 
BOTVINNIK
Botvinnik mìl pøezdívku Patriarcha a vy-
choval mnoho vynikajících �achistù, mezi

kterými byli napø. Karpov a Kasparov.
Vynikal vìdeckým pøístupem: kladl velký
dùraz na hlubokou analýzu vlastních
i soupeøových �achových partií. Byl ne-
smírnì pracovitý a podøizoval �achùm

�ACHY A �IDÉ
aneb Od Wilhelma Steinitze po Jana Nìpomòa�èiho

První souboj o titul: Steinitz versus Zukertort, 1886. Starý tisk.

Rodák z Pezinoku Richard Réti. Foto archiv.

Mistr svìta Capablanca versus Emanuel Lasker, 1925. Foto archiv.
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svùj denní re�im. Jeho vyzyvatelem byl
v roce 1950 David Bron�tejn. Zápas skon-
èil nerozhodnì, a tak Botvinnik titul obhá-

jil. V roce 1957 v�ak prohrál zápas s Vasi-
lijem Smyslovem, který byl také
�idovského pùvodu. Následující rok v�ak
Botvinnik titul získal zpìt. V roce 1960 se
situace opakovala. Botvinnik prohrál zá-
pas s legendárním Michailem Talem,
av�ak v pøí�tím roce titul opìt vybojoval.
Definitivnì ho ztratil v zápase s Arménem
Tigranem Petrosjanem v ro-
ce 1963. 

ROBERT JAMES 
FISCHER
Po Petrosjanovi se stal
mistrem svìta v roce 1969
Boris Spasskij a po nìm
geniální Amerièan Robert
James Fischer (1943 Chi-
cago � 2008 Reykjavík);
oba mìli �idovské koøeny.
Legendární zápas Spasskij versus Fis-
cher v Reykjavíku v roce 1972 sledoval
s napìtím celý svìt. Byl to souboj sovìt-
ského mistra svìta s americkým vyzyva-
telem, a zápas tak mìl i politický vý-
znam. Bobby Fischer zvítìzil, a tím
pøeru�il tradici, �e pováleèní mistøi svìta
byli jen ze Sovìtského svazu. Fischera
mnozí odborníci pova�ují za nejvìt�ího
�achistu 20. století. Rozdíl mezi ním
a ostatními nejlep�ími svìtovými vel-
mistry byl propastný. Na cestì k titulu
mistra svìta porazil velmistra Marka Taj-
manova 6 : 0 a stejným rozdílem i jedno-
ho z nejvá�nìj�ích kandidátù na tento ti-
tul, dánského velmistra Benta Larsena.
Exmistra svìta Petrosjana Fischer porazil
v kandidátském zápase 5 : 1 pøi tøech re-
mízách a obhájce titulu Spasského 7 : 3
pøi jedenácti remízách. V roce 1975 Fis-
cher odmítl nastoupit k zápasu s Anatoli-
jem Karpovem. Proto byl titulu mistra

svìta zbaven a oficiálních turnajù se do
konce �ivota neúèastnil. Aè byl �idov-
ského pùvodu po obou rodièích, tvrdil,

�e �idem není, a proslul svý-
mi proti�idovskými výroky
a neskrývaným antisemitis-
mem. Je pohøben na Islandu,
kde se v roce 1972 stal mist-
rem svìta.

GARRY KASPAROV
Nástupcem Fischera na �a-
chovém trùnu byl Rus Ana-
tolij Karpov a po nìm Garry
Kasparov, pùvodním jmé-
nem Vajn�tejn. Jeho otec
zemøel, kdy� bylo Garrymu
sedm let, a kdy� mu bylo

dvanáct, jeho arménská matka ho pøe-
jmenovala na Kasparova (poru�tìlou
podobou svého pøíjmení za svobodna).
Michail Botvinnik �ertem vyèítal Kas-
parovovi, �e toto pøíjmení pøijal kvùli
tomu, aby mìl snaz�í postup v sovìtské
spoleènosti. �To jsem já neudìlal,� øíkal
Botvinnik hrdì. Kdy� se ho zeptali, jak

se jmenovala za svobodna jeho matka,
usmál se a pravil: �Rabinovièová.�

SMYSLOV, TAJMANOV, 
KORÈNOJ
Kasparovem konèí tradice �idovských
mistrù svìta. Zatím. Kasparov, který
ztratil titul v zápase s Vladimirem
Kramnikem v roce 2002, byl tøináctým
mistrem svìta, z nich� bylo osm �idù:
Steinitz, Lasker, Botvinnik, Smyslov,
Tal, Spasskij, Fischer a Kasparov.
V druhé polovinì 20. století byla v�ak
je�tì celá øada dal�ích slavných �idov-
ských �achistù. Alexander Bìljavskij,
Ruben Fine, Jefim Geller, Andre Lili-
enthal, Miquel Najdorf, Lev Polugajev-
skij, Lajos Portisch, Samuel Reshewsky,
Leonid Stein, Laszlo Szabo, Mark Taj-
manov a mnoho jiných. Tajmanov byl
také výborný klavírista, kterému vychá-
zely nahrávky a byl zahrnut do edice

Great Pianists of the 20th Century. Va-
silij Smyslov se chtìl v mládí pùvodnì
vìnovat opernímu zpìvu. I stalo se, �e
kdy� se tito dva velmistøi se�li na nìja-
kém turnaji, pokud to bylo mo�né,
uspoøádali po jeho skonèení koncert.
Smyslov zpíval a Tajmanov ho doprová-
zel na klavír. 

Zvlá�tní místo mezi �idovskými �a-
chisty má velmistr Viktor Korènoj (1931
Leningrad � 2016 Wohlen, �výcarsko),
který patøil do vysokého vìku k absolutní
�achové �pièce. Pro agresivní styl mu øí-
kali Viktor Hrozný. V roce 1976 emigro-
val pøes Nizozemí do �výcarska a v le-
tech 1978 a 1981 hrál zápasy o titul
mistra svìta se sovìtským obhájcem
Karpovem, který v�ak titul udr�el. 

JAN NÌPOMÒA�ÈIJ
I kdy� �idov�tí �achisté, at�u� jsou z jaké-
koli zemì, patøí ke �pièce, Izrael zatím
svého mistra svìta nemá. Nejblí�e titulu
byl z izraelských �achistù minský rodák
Boris Gelfand, který ode�el do Izraele
v roce 1998. Roku 2012 sehrál zápas o ti-

tul mistra svìta s Indem
Anandem, a i kdy� �acho-
vou korunu nezískal, je
dodnes jedním z nejlep-
�ích svìtových velmistrù.
V souèasné dobì patøí
k �pièkovým velmistrùm
�idovského pùvodu napø.
Levon Aronjan, Daniil
Dubov, Jan Nìpomòa�èij,
Teimur Rad�abov, Peter
Svidler aj. Nejvý�e z nich

je jednatøicetiletý ruský velmistr Jan
Nìpomòa�èij (zvaný Nìpo), který letos
v dubnu zvítìzil v turnaji kandidátù v Je-
katìrinburgu a stal se vyzyvatelem nor-
ského mistra svìta Magnuse Carlsena. Po

devíti letech tak bude bojovat o �achovou
korunu opìt velmistr �idovského pùvo-
du. Zápas se uskuteèní brzy: od 24. listo-
padu do 16. prosince, a to v Dubaji.

PAVEL KIRS

Akiba Rubinstein za mlada. Foto Wikipedia Commons..

Legendární souboj: Fischer (vpravo) versus Spasskij, 1972. Foto archiv.

Nový mistr svìta? J. Nìpomòa�èij. Foto archiv.
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V Národním divadle v Brnì uvedli v øíjnu
operu Benjamina Brittena Peter Grimes
v re�ii a scénickém provedení Davida Ra-
doka. Jejími hlavními aktéry jsou lidé
z jednoho anglického pøímoøského mìs-
teèka, rybáø Peter Grimes, pova�ovaný
vìt�inou místních za vyvrhele, pár jedin-
cù, kteøí se mu sna�í pomoci � a hlavnì
moøe. Moøská hladina a obloha tvoøí celou
zadní stìnu jevi�tì �
horizont, jen� je díky
nápadité projekci
promìnlivý a v podo-
bì �mlhy� pøesahuje
a� na jevi�tì a do hle-
di�tì, a to zcela hma-
tatelnì. Moøe a vítr
jsou v opeøe ale také
�ivly, které ovlivòují
lidské chování. Brit-
tenova nádherná
hudba doká�e vyjád-
øit pohyb vln, poryvy
vìtru i ducha, bouøi
i klidnou hladinu,
a také zoufalé a mar-
né hledání �ivotního
pøístavu. 

Minimalistickou
scénu tvoøí jen nìko-
lik rekvizit: zábradlí, lodní stì�nì v pøísta-
vu a na moøi, pár prken pøedstavuje hosti-
nec a rybáøovu chatrè. 

Hlavní pozornost místních je upjata na
Petera Grimese, jen� �ije osamìle mimo
mìsteèko a jako pomocníky si ze sirotèin-
ce kupuje malé chlapce, kteøí se � pøes své
mládí a omezené síly � stávají jeho uèed-
níky. Pøedlohou Brittenovy moderní opery
z roku 1945 se stala báseò Georga Crab-
bea The Borough z roku 1810 o osudech
ètyø lidí z pøímoøského malomìsta. Pojed-
nává mj. o krutém rybáøi, v jeho� slu�bách
postupnì tragicky zahynou tøi malí uèni.
Britten a jeho libretista Charles Montagu
Slater dìj zjemnili (mj. ubylo dìtských
obìtí) a zkomplikovali interpretaci tak, �e
není èernobílá. Operu psali za druhé svì-
tové války a s nezapadáním do spoleènos-
ti mìl skladatel (jako homosexuál a odpí-
raè vojenské slu�by) své zku�enosti.
�Námìt, který je velmi blízký mému srdci
� zápas jedince proti mase. Èím je spoleè-
nost krutìj�í, tím je krutìj�í i jednotlivec,�
prohlásil Britten. 

V tìchto intencích postupuje i Radok,

který zvýrazòuje antipatie, je� �normální�
lidé cítí k nìkomu odli�nému, a promìnu,
k ní� dochází, kdy� se soudný èlovìk sta-
ne souèástí o své svaté pravdì pøesvìd-
èeného davu. Jeho Grimes (part zpívá
�védský tenorista Joachim Bäckström) je
pøedev�ím ne�t�astník, který se chce vy-
rovnat druhým, mít dùm, majetek, snad
také man�elku. Jediný zpùsob, jak toho

dosáhnout, je tvrdì
pracovat, �vychytat
celé moøe�, dostat se
k penìzùm a �vy-
koupit se�: �Koupím
nám domov, koupím
nám respekt a kou-
pím nám svobodu od
bolesti, posmì�kù,
drbù a pomluv,� sli-
buje uèitelce Ellen
(v podání Jany �rej-
my Kaèírkové), která
ho jako jedna z mála
bere takového, jaký
je, a upøímnì a lásky-
plnì mu chce pomo-
ci. I kdy� má Grimes
pøed oèima i v srdci
nezmìrné moøe, jeho
my�lení nepøesáhne

horizont mìsteèka, jeho� obyvatele chce
pokoøit. Rybáø tak svou zatvrzelostí pøipo-
míná kapitána Achaba a jeho hon za bílou
velrybou... 

Vìt�ina obyvatel má o Grimesovi jasno,
a aè soud nikdy nepotvrdil, �e by nìkomu
úmyslnì ublí�il, pokládá ho za vraha.
Místní �domovní dùvìrnicí�, která sleduje
ve�kerý pohyb a v�echno �podezøelé�
hned hlásí, je paní Nabob Sedleyová v po-
dání Jitky Sapary Fischerové. Je to jakási
sleèna Marplová naruby: zda je naøèení
z viny pravdivé, nezkoumá, viníka rovnou
osoèuje, a aè ji místní nemají moc v lásce,
nakonec jí vìt�ina dává za pravdu. Ti, kdo
se jako jednotlivci chovají rozumnì, se
v rámci davu stávají nemilosrdnou tresta-
jící úderkou, v tomto pøípadì a� brutálnì
pùsobícím sborem: �Toho, kdo námi po-
hrdá, znièíme,� hrozí Grimesovi.

Brnìnská inscenace nabízí díky skvìlé-
mu pìveckému a orchestrálnímu výkonu,
nápadité scénì a stále aktuálnímu tématu
mohutný, v�echny smysly pohlcující zá�i-
tek. Pøí�tí (a v tomto roce poslední) pøed-
stavení se koná 2. prosince.                 (am)

NA SHLEDANOU V BØEZNICI

Je�tì v mìsíci øíjnu, sice u� jen o sobotách
a nedìlích, ale pøece bylo mo�né nav�tívit
bøeznickou synagogu s její expozicí o his-
torii zdej�í �idovské obce, která byla po
staletí svázaná s historií bøeznického pan-
ství a jeho majitelù. Svým zpùsobem tahle
symbióza pokraèuje i v souèasnosti, jen
namísto Malovcù, Lok�anù z Lok�an, Je-
ní�kù z Újezda èi Krakovských z Kolovrat
nastoupil dnes Národní památkový ústav,
který krásný renesanèní zámek spravuje
a zpøístupòuje veøejnosti. Mezi nabízené
náv�tìvnické okruhy patøí u� nìkolik let na
základì dohody s F�O také bøeznická sy-
nagoga, situovaná uprostøed jednoho z nej-
zachovalej�ích �idovských historických
sídli�t� v Èechách. 

Národní památkový ústav se na samém
konci sezony rozhodl pootevøít pozvaným
støedoèeským památkáøùm a dal�ím part-
nerùm okénko do sezony pøí�tí a uspoøádal
14. øíjna slavnostní otevøení nové expozice
na zámku Bøeznice, nazvanou Renesance
na dotek. Prostøednictvím audiovizuálních
modulù i reprezentativních interiérù je tu
pøedstavena nejen stylová èistota zámecké
architektury, ale i pozoruhodné události,
které se tu v minulosti odehrály.

Mezi nejzajímavìj�í patøí pochopitelnì
historie vztahu arcivévody Ferdinanda Ty-
rolského a Filipíny Welserové, kteøí uza-
vøeli svùj tajný sòatek právì na bøeznickém
zámku v lednu 1557. Byl to sòatek tzv.
morganatický � Filipína, i kdy� dcera jed-

noho z nejbohat�ích nìmeckých bankéøù,
byla spoleèensky hluboko pod horizontem
habsburských nevìst. Ale její Ferdinand ji
nikdy neopustil, nezru�il svùj sòatek a od-
mítl kvùli ní dokonce i polský trùn. 

Nìkteré výjevy z této morganatické lás-
ky byly v rámci otevøení expozice pøedve-
deny jako �ivé obrazy. A zde je tøeba øíci,
�e moduly jsou sice interaktivní, ale s �i-
vými obrazy se mìøit nemohou.

(jd) 

PETER GRIMES V BRNÌ
O inscenaci moderní opery Benjamina Brittena

Rybáø, moøe a mlha... Foto M. Olbrzymek.

Ferdinand a Filipína v �ivém obraze. Foto J. D.



A� do øíjna jsme psali hlavnì o tom, co se
odehrává v Izraeli. Tedy po bøeznových
volbách, ve kterých Benjamin Netanjahu
nezískal vìt�inu k sestavení vlády, a po
èervnovém vzniku kabinetu Naftaliho
Bennetta. Teï pøi�el èas na to, co se dìje
kolem Izraele.

Pomalu se blí�í pùlrok fungování nové
vlády � po souvislých 12 letech je to první
vláda bez Netanjahua v èele, zato vedená
bývalým lídrem hnutí osadníkù. Bennetto-
va vláda se opírá o vìt�inu jednoho hlasu
v Knesetu a je slo�ená z neuvìøitelnì pest-
ré smìsky: od radikální pravice (sám Ben-
nett) pøes solidní pravý støed (Benny
Ganc), liberály (Ja�ir Lapid), labouristy
(Merav Michaeliová), ra-
dikální levici (strana Me-
rec) a� po islamisty. Jedi-
nì tímto zpùsobem �
autor tìchto øádek ho
v Lidových novinách na-
zval koèkopsem � �lo vy-
tlaèit od vlády �Bibiho�.
Èi�ela z toho úèelovost
a v�eobecnì se �koèko-
psu� pøedpovídalo krátké
trvání. Ale ubìhl skoro
pùlrok a vláda funguje a�
pøekvapivì hladce.

S podivem mù�e být u�
to, �e se nerozhádala mezi
sebou. A snad je�tì s vìt-
�ím podivem pozorujeme,
�e premiér Bennett je ve svìtì � ba i v tom
liberálnì demokratickém � pøijímán bez
problémù, ba se vstøícností. Urèitì ne s ta-
kovou, s jakou by mohl poèítat nìkdej�í
lídr hnutí osadníkù. I v praxi se ukazuje
jedna vìc, o které jsme u� psali. Faktem,
�e Bennett dokázal vytìsnit z úøadu pre-
miéra Netanjahua, v levicovì liberálním
svìtì pova�ovaného za ztìlesnìní ïábla,
vymazal své pøedchozí prohøe�ky.

Bennettovu vládu vítá administrativa
prezidenta Joe Bidena v USA (tam je�tì
nezapomnìli, �e �Bibi� a� pøíli� okatì sá-
zel na Trumpa). Bennett je, byt� bez fan-
fár, vítán v arabských zemích, se kterými
Izrael loni navázal vztahy � a nevadí, �e
je to de facto odkaz Trumpa a Netanja-
hua. Jede se dál, jak dosvìdèila cesta mi-
nistra zahranièí Lapida do Bahrajnu, kde
osobnì otevíral izraelskou ambasádu.
Zato v Americe zaèíná nará�et stát Izrael
jako takový, bez ohledu na to, kdo je èi
není premiér.

NEMAJÍ PLÁN B
Jak u� bylo øeèeno, kdy� premiér Bennett
pøijel v srpnu poprvé do Ameriky, prezidet
Biden ho pøijal vøele. Zcela jinou atmosfé-
ru ale zachytil novináø Ben Caspit na
webu Al-Monitor, kdy� popisoval øíjnové
jednání bezpeènostních týmù z USA a Iz-
raele. Ve Washingtonu proti sobì sedìli
poradci pro národní bezpeènost Jake Sul-
livan a Ejal Hulata plus dal�í �pièky z obo-
ru. Spoleènou øeè ale moc nena�li, hlavnì
vùèi Íránu.

Prezident Biden prohlásil, a jeho porad-
ce Sullivan to Izraelcùm zopakoval, �e
nejlep�í cestou k ukonèení íránského ja-
derného programu je diplomacie (tedy ná-

vrat k jaderné dohodì, z ní� Amerika za
Trumpa vystoupila), a pokud jednání se-
l�ou, USA mohou pøistoupit k jiným pro-
støedkùm. Ale k jakým? Jak vá�nì to mys-
lí? To je zásadní otázka.

Caspit cituje � v anonymitì � lidi z pro-
støedí jednacího týmu a shrnutí vyznívá
následovnì. To, co se oznaèuje za ménì
pøíznivé klima, je ve skuteènosti sílící
frustrace Izraele z toho, �e obì strany jsou
na jiné vlnì. �Atmosféra byla pøátelská
a otevøená, ale v jádru vìci je situace �pat-
ná. Ba velmi �patná,� líèil spolupracovník
Bennyho Gance. Izraelské stranì vadí
hlavnì toto: Amerika sází na návrat Íránu
k jaderné dohodì velmocí a nerozvíjí jiný
plán. �Nemají �ádný plán B,� øíká citova-
ný zdroj. �Nemají alternativy, a co je vù-
bec nejhor�í, nedìlá jim to starosti. Tu si-
tuaci nahlí�ejí úplnì jinak ne� my.�

Problém je v tom, �e pro Ameriku je
teï prioritou Èína, pak domácí politika,
covid a zpùsob, jak tu èi onu politiku pro-

tlaèit Kongresem. Írán je v poøadí jejích
priorit a� nìkde dole, necítí se jím ohro�e-
na a sama se necítí pod tlakem. Proto ani
nemá potøebu rozvíjet, co myslí onìmi �ji-
nými prostøedky� vùèi hrozbì Íránu. Izrael
tím nemyslí válku, ale napøíklad velké vo-
jenské cvièení v Perském zálivu, vplutí le-
tadlové lodì èi cílenì vypu�tìné zprávy
o testování nových bomb. Jen�e Bidenova
Amerika takhle konkrétnì vùbec neuva-
�uje, a� izraelskému zdroji uklouzne po-
vzdech: �Zaèínáme postrádat Obamovu
administrativu.�

VADÍ OCHRANA �IVOTÙ?
V Americe je�tì zùstaneme. Rozruch vy-
volává i pnutí v rámci Demokratické stra-
ny. Ta má od loòska vìt�inu v Kongresu,
ale tak tìsnou, �e se poèítá ka�dý hlas.

Proto získávají sílu i hlasy
okrajovì radikální. Co�
platí na mladé poslankynì
levicového køídla strany.
Øíká se jim The Squad �
Tým èi Úderka. Jsou mi-
láèky západní levice u�
proto, �e nezastupují tra-
dièní bílé Amerièany: Ale-
xandria Ocasio-Cortezová
je pùvodem z Portorika,
Rashida Tlaibová pochází
z Palestiny, Ayanna Press-
leyová je Afroamerièanka
a Ilhan Omarová se naro-
dila v Somálsku. A jak se
ukázalo na zaèátku podzi-
mu, pokud jde o Izrael, vy-

stupují radikálnì proti nìmu.
Ocasio-Cortezová navrhla ve Snìmovnì

reprezentantù rezoluci blokující finanèní
pomoc pro izraelský systém �elezná kopu-
le. Co� je ukázka iracionality. �elezná ko-
pule je pøece systém antiraket, který lidské
�ivoty nelikviduje, ale chrání. Lahav Char-
kovová v listu The Jerusalem Post pøipo-
míná: kdy� Hamás z Gazy svými raketami
ostøeluje Izrael, zabíjí �idovské i arabské
Izraelce èi Palestince. Takto pøi�li letos
o �ivot i Halil Awad (52) a jeho dcera Na-
dine (16) v Lodu. Jaký smysl by mìlo za-
razit financování ochrany proti této hroz-
bì? Ideologové si ho ov�em najdou.

Hlasování o americké vojenské pomoci
Izraeli nakonec pro�lo, ale pøedchozí od-
por je tøeba pova�ovat za výstrahu. Pøed
radikální levicí v USA u� varuje dokonce
list Ha�arec, který a� dosud pùsobil spí�e
jako filiálka amerického progresivismu
v Izraeli. Co v�e z toho vzejde, teprve uvi-
díme. ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Úderka se ozývá

Ayanna Pressleyová, Ilhan Omarová, Alexandria Ocasio-Cortezová, Rashida Tlaibová.



1. záøí 2021 byla zahájena nová dlouho
oèekávaná výstava ��idovská obec
v Blovicích�. V blovickém Lidovém
domì na�li zájemci nìkolik panelù
o na�ich �idovských spoluobèanech,
o jejich �ivotì a osudech a zejména
tragickém skonu v dobì druhé svìto-
vé války. Náv�tìvníkùm výstavy byla
k dispozici mapka se zakreslením býva-
lých �idovských objektù vèetnì znaèe-
ných tras k �idov-
skému høbitovu.
Autorem výstavy je
Irena Hambergero-
vá (mìsto Blovice)
a Michal Èervenka
z Muzea ji�ního Pl-
zeòska v Blovicích.
Grafické práce jsou
dílem paní Lucie
Podrou�kové. Orga-
nizaèní zaji�tìní
mìl na starosti øedi-
tel MKS Lidový
dùm Václav Pod-
rou�ek. Výstava byla otevøena do úte-
rý 14. 9. 2021. Akce vyvrcholila pøed-
ná�kou Dr. Freda Chvátala ��idé na
Blovicku�, která se uskuteènila v pá-
tek 10. 9. 2021 od 18 hodin v Lidovém
domì. Nikdy na na�e bývalé spoluobèa-
ny nezapomeneme! (Blovické noviny,
4. 10.) !!Pøibli�nì tøicet lidí se v pátek
17. záøí zúèastnilo v Daèicích v Anto-
nínské ulici pøed domem è. 181 polo�e-
ní Kamenù zmizelých na památku
Maxe, �tìpánky, Jiøího a Vìry Vohryz-
kových, kteøí byli za druhé svìtové
války deportováni a zavra�dìni v kon-
centraèním táboøe Osvìtim. Bìhem
krátkého pietního aktu promluvil sta-
rosta mìsta Karel Mackù a pøedseda
Senátu Parlamentu ÈR pan Milo� Vy-
strèil. Rodina pana Vohryzka patøila
v Daèicích k nejvìt�ím podnikatelùm
a v Antonínské ulici zøídila v roce 1919
továrnu pro ruèní pletací stroje, kterou
po smrti star�ího bratra Richarda v roce
1934 vedl právì Max Vohryzek Byl
pøedstavitelem daèických �idù a v�e-
obecnì byl pova�ován za dobrého a poc-
tivého èlovìka. Byl zatèen gestapem
a po dlouhých útrapách deportován do
Osvìtimi, kde v èervenci 1942 zemøel.
Jeho �ena �tìpánka s dìtmi Jiøím (6 let)
a Vìrou (4 roky) zahynula v Osvìtimi

v prosinci 1943. (Daèický zpravodaj,
6. 10.) !!�Dalo by se øíct, �e ty drastic-
ké diety ne�kodí pouze zdravým lidem,
kteøí �ádnou drastickou dietu nepotøe-
bují a pou�ívají drastické diety èistì
jako otu�ování. Pou�ívají to jednou za
rok tøeba jako jednodenní pùst. Tøeba to
dìlají �idé na Jom kipur a dìlají k tomu
je�tì dal�í jiné vìci. To znamená dìlají
to jenom jako z plezíru, jak by øekla

moje babièka. Pro
nemocné lidi platí
to, �e v�dycky
obézní si má dávat
vìt�í pozor na to, co
bude dìlat. A mìl
by to zkonzultovat
s lékaøem pøedtím,
ne� se do toho pus-
tí,� radí vý�ivová
poradkynì K. C.
v rozhovoru pro
ÈRo Region 7. 10.
!! V souvislosti
s vodou nelze opo-

menout nejslavnìj�í místní vodní plo-
chu � Máchovo jezero. Vzniklo na
pøíkaz Karla IV. v roce 1366, tenkrát
pod názvem Velký rybník. �Zbudoval
a vyzvedl rybník podivuhodné velikos-
ti, jakési velké vodstvo pod hradem
Bezdìz,� pí�e kronikáø Bene� Krabice
z Veitmile o králi a císaøi. Rybník se ale
stal známìj�ím a� mnohem pozdìji,
s rozvojem �eleznice v 19. století. Novì
zavedená trat� v Doksech pøet�ala Velký
rybník a vznikl tak Malý rybník, který
byl posléze v roce
1929 zavezen.
S �eleznicí pøi�el
rozvoj turismu
a pùvodní zemì-
dìlské mìsteèko
Doksy se zaèalo
mìnit na centrum
lázeòské a rekreaè-
ní. Hudebník Anto-
nín Bennewitz sem ode�el na odpoèi-
nek v roce 1901 a bezdìènì tak stál
u pùvodu Doks jako letoviska. Za Ben-
newitzem jezdili slavní �áci a z Doks se
stalo poutní místo èeské hudby. Je�tì
pøedtím, ne� se zrodil Máchùv kult, ve
vilkách pøebývali bohatí pra��tí Nìmci
a �idé, na léto i se svými rodinami. Ve
druhé polovinì dvacátých let u� se Èe�i

zaèali ozývat, aby to bylo jezero Má-
chovo. (Zemì a lidé, 13. 10.) !!Britský
in�enýr �ijící v Praze Trevor Sage se
pustil do èi�tìní kamenù zmizelých,
malých, mosazí pokrytých dla�ebních
kostek zasazených do chodníku, které
pøipomínají obìti nacistického re�imu
a umist�ují se pøed domy, v nich� �ily.
S tím zaèal zároveò odkrývat pøíbìhy
tìch, jejich� jména jsou na nich vyryta,
a nyní o nich pøipravuje knihu. �V èer-
venci 2018 jsem si pøeèetl èlánek na
stránkách BBC o Gerhardu Geierovi ze
Salcburku, který vyèistil v�echny Stol-
persteine ve svém mìstì. Stejnì jako já
není �id a ani jeho rodina nebyla zasa-
�ená holokaustem,� vzpomíná Trevor,
co ho v roce 2018 vlastnì inspirovalo.
(Právo, 14. 10.) !!Hollywoodská øada
kosmetiky, proslulá po celém svìtì, má
ve své historii stopu vedoucí do Polska.
Zakladatelem známé znaèky Max Factor
byl toti� polský emigrant Maksymilian
Faktorowicz. Díky nìmu dnes máme
make-up v rùzných odstínech, rtìnky
v nekoneèné �kále barev, lesk na rty, øa-
senky vodìodolné i ty pro objem øas.
Max Factor se narodil 15. záøí 1872
jako Maksymilian Faktorowicz v Pol-
sku a pocházel z chudé �idovské rodiny
s mnoha dìtmi. Byl tøikrát �enatý a mìl
�est dìtí. Nejprve pracoval v Rusku
jako výrobce paruk, v roce 1904 emi-
groval s rodinou do Ameriky. V�iml si,
�e herecké líèení se pou�ívá na oblièej
v silných vrstvách a na filmovém plátnì
vypadá nepøirozenì. Zaèal tedy s líèidly
experimentovat. Chtìl vymyslet make-
up, který by byl dostateènì tenký a pùso-
bil dobøe na plátnì. V roce 1914 vy�el
ven se svým novým výrobkem, který

mu udìlal nesmr-
telné jméno v ob-
lasti kosmetiky
a který brzy vy�a-
dovaly v�echny hol-
lywoodské hvìzdy.
Byl to Factorùv
make-up s flexibilní
tukovou barvou ve
dvanácti odstínech

Color Harmony. Záhy patøily v�echny he-
recké celebrity tehdej�ího Hollywoodu ke
stálým zákazníkùm jeho salonu Max Fac-
tor, který se dodnes nachází poblí� Holly-
wood Boulevard. Mezi jeho klienty patøi-
ly i takové hvìzdy jako Charlie Chaplin,
Rita Haywortová, John Wayne, Marlen
Dietrichová, Frank Sinatra a dal�í. (VIP
Svìt, 18. 10.)          jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 150 lety se 14. øíjna 1871 ve Vídni
narodil skladatel a dirigent ALEXANDER
ZEMLINSKY. Pocházel ze �idovsko-mus-
limsko-katolické rodiny, vychováván byl
v �idovském prostøedí. Jeho dìd (matèin
otec), sefardský �id ze Sarajeva jménem
�em Tov Semo, patøil k rodinì význaè-
ných nakladatelù, �em Tov sám byl pøívr-
�enec haskaly; své pokrokové názory pro-
jevil i tím, �e se o�enil s muslimkou.
S man�elkou a dcerou Klarou se pak v �e-
desátých letech 19. století odstìhovali do
Vídnì, kde Semo zalo�il list El Correo de
Vienna pro místní sefardskou komunitu.

Zemlinského otec Adolf von Zemlinsz-
ky pocházel z katolické rodiny ze sloven-
ské �iliny (ov�em nikoli �lechtické: predi-
kát von byl nepravý). Ode�el do Vídnì,
kvùli své �enì Klaøe roz. Semo konverto-
val k �idovství a pùsobil pak jako �urnalis-
ta a sekretáø sefardské nábo�enské obce.
Syn Alexander se narodil v Leopoldstadtu,
od dìtství projevoval hudební nadání,
v deseti letech zpíval ve sboru sefardské
synagogy a poté v ní hrál na varhany. Rané
vzdìlání absolvoval v �idovské �kole.

Roku 1884 byl Alexander Zemlinsky
pøijat na konzervatoø Spoleènosti pøátel
hudby, kterou absolvoval roku 1892
Symfonií d moll. Zásadní pro nìj bylo se-
známení s Arnoldem Schönbergem, kte-
rému se, aè jen o tøi roky star�í, stal men-
torem a po Schönbergovì svatbì se
Zemlinského sestrou Mathildou i �va-
grem. Schönbergovým prostøednictvím
se seznámil s osobnostmi tehdej�í umì-
lecké Vídnì, s Gustavem Mahlerem (je-
ho� budoucí �enu Almu Schindlerovou
vyuèoval hudbì a hluboce a beznadìjnì
ji miloval), Franzem Schrekerem, Hu-
gem von Hofmannsthalem aj.

Zemlinsky pùsobil jako kapelník Carlo-
va divadla v rodné ètvrti, kde zùstal tøi se-
zony. Po mezistanici v Divadle na Vídeòce
následovalo anga�má ve Volksoper, kde
získal zásadní zku�enosti operního diri-
genta. 

Roku 1911 nastoupil jako �éf opery No-
vého nìmeckého divadla v Praze. S ní jsou
spjata jeho mistrovská léta jako dirigenta
i skladatele, a zároveò Zemlinského pùso-
bení znamenalo vrcholná léta pra�ské nì-
mecké opery. V Praze mìlo premiéru jeho
stì�ejní dílo Lyrická symfonie na ver�e Ra-
bindranátha Thákura, uvedl zde Schönber-
govy Gurrelieder a ve svìtové premiéøe
jeho monodrama Oèekávání. Bìhem jeho

umìleckého vedení se uvádìla rovnì� díla
Ernsta Køenka, Paula Hindemitha, Ericha
Wolfganga Korngolda èi Franze Schreke-
ra. Zemlinského zásluhou byly pro pøevá�-
nì nìmecky mluvící publikum uvádìny
také opery èeských skladatelù B. Smetany,
A. Dvoøáka èi L. Janáèka.

V letech 1927�1931 pùsobil Zemlin-
sky v Krollovì opeøe v Berlínì, poté di-
rigoval pohostinsky (èasto Èeskou fil-
harmonii). Po Hitlerovì nástupu k moci
se vrátil do Vídnì. Tého� roku se v Cu-
rychu uskuteènila premiéra jeho opery
Køídový kruh. Po an�lusu se Zemlinsky
(aè konvertoval k protestantismu, byl na
úøadech veden jako �id) rozhodl se svou

druhou �enou, pra�skou rodaèkou Loui-
sou Sachsel a s dcerou z prvního man�el-
ství emigrovat do USA. Vystìhovalecký
pas mu pomohly vyøídit èeskoslovenské
úøady. 

Mrtvicí paralyzovaný skladatel u� v�ak
na nový zaèátek kariéry nemìl sílu; zemøel
15. bøezna 1942 v Larchmontu ve státì
New York. Roku 1985 byl jeho popel pøe-
vezen do rodného Rakouska a ulo�en na
vídeòském Ústøedním høbitovì.

Jeho pozoruhodnou a doposud ne zcela
docenìnou hudbu, pohybující se na nej-
vzdálenìj�í hranici tonální harmonie, pøi-
pomnìl v øíjnu v Praze festival Zemlinsky
150 v rámci projektu Musica non grata.
Ve Státní opeøe, v Divadle hudby a ve
�panìlské synagoze zaznìly jeho sklad-
by, mj. Lyrická symfonie èi fragment
opery Malva, i skladby jeho souèasníkù
a autorù, kteøí ho ovlivnili. Dramatur-
gicky se na festivalu podílel muzikolog
Antony Beaumont, jen� je i autorem
skladatelovy biografie Zemlinsky (vyda-
né v Londýnì roku 2000).                 (am)

HUGO MEISL
Pøed 140 lety, 16. listopadu 1881, se
v Male�ovì nedaleko Kutné Hory narodil
v �idovské rodinì Ludvíka a Karoliny, ro-
zené Mauthnerové, HUGO MEISL. Rodin-
ná tradice �ádala, aby se stal obchodní-
kem, a tak jej rodièe poslali ve dvanácti
letech do Vídnì na studia obchodní �koly.
Poté pracoval jako bankovní úøedník v ra-
kouské Zemské bance. Smyslem jeho �i-
vota se ale stal fotbal, tehdy je�tì mladý
sport importovaný z Anglie. �Zku�ený
úøedník, silnì rozptylovaný jinými zá-
jmy� stálo v jeho pracovním posudku pøi
�ádosti o dovolenou. Meisl hrál fotbal
amatérsky od roku 1895 za Vienna Cric-
ket and Football-Club. Je�tì víc ne� na
høi�ti v�ak vynikl v roli organizátora, kde
uplatnil svùj diplomatický talent a bohaté
jazykové znalosti. Stál u zrodu Rakouské-
ho fotbalového svazu a jeho vstupu do
FIFA, na stockholmské olympiádì pùso-
bil jako rozhodèí. 

V letech 1919�1937 trénoval rakous-
kou fotbalovou reprezentaci známou
jako Wunderteam, která byla poèátkem
tøicátých let pokládána za nejlep�í mu�-
stvo svìta. Nejvìt�í hvìzdou jeho mu�-
stva byl dal�í èeský rodák Matthias Sin-
delar (Matìj �indeláø z Kozlova na
Vysoèinì), zvaný Papírník. V roce 1924
pøi�el Hugo Meisl s my�lenkou na poøá-
dání Støedoevropského poháru jako prv-
ní pravidelné mezinárodní klubové sou-
tì�e. Na berlínské olympiádì roku 1936
dovedl Meisl Wunderteam ke støíbrné
medaili. Zemøel 17. února 1937 na in-
farkt myokardu, je pohøben na vídeò-
ském Ústøedním høbitovì. 

Hugo Meisl je pokládán za otce moder-
ního pojetí fotbalu � a tím se nemyslí jen
skvìlé vedení týmu. V jeho biografii Hugo
Meisl aneb Vynález moderního fotbalu
(èesky 2011) se pí�e: �Meisl patøil k prv-

ním, kdo nale-
zl odpovídající
strukturu fotba-
lového provozu
a vytvoøil eko-
nomické zákla-
dy pro fotbalo-
vý sport jako
masový feno-
mén. Pøispìl

k tomu, �e fotbal se stal souèástí profesio-
nálních mezinárodních struktur, poèínaje
reformou FIFA pøes vytvoøení mistrovství
svìta a� k organizaci evropských soutì�í
pro klubová a národní mu�stva.�        (am)
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NEBOJTE SE GEFILTE FI�: 
�IDOVSKÁ KUCHAØKA
! Nebojte se gefilte fi� pøiná�í výbìr �i-
dovských receptù vyzkou�ených �éfku-
chaøkou a zakladatelkou palaèinkárny Ga-
letka Andreou Ernyeiovou. Kromì gefilte
fi� najdete v knize recepty napøíklad na
chalu, �oulet, latkes a dal�í jídla. Autorky
nezùstaly jen u a�kenázské kuchynì a pøi-
daly i nìkolik sefardských a støedomoø-
ských receptù (humus, babaganu� nebo
tabboulleh). Kuchaøka nabízí také vegeta-
riánské alternativy tradièních pokrmù. To,
jakou roli v �idovství hraje jídlo, odrá�í
i symbolika pokrmù, které se na jednotlivé
svátky jedí, a kniha se tak stává zároveò
prùvodcem �idovským rokem.

Kuchaøka vyjde do konce listopadu, ale
u� nyní je mo�né si ji objednat v pøedpro-
deji pøes Donio Plus (projekt Nebojte se
gefilte fi�) za zvýhodnìnou cenu 350 Kè.
V rámci tohoto projektu si lze objednat
také kulináøské workshopy nebo kulináø-
ský �ábes v domácí atmosféøe zvaný kuli-
�ab. Více informací: https://www.donio.
cz/nebojte-se-gefilte-fis.

Vydává JCC Prague, z. ú., v roce 2021.
Pevná vazba, 92 stran, doporuèená cena
350 Kè. 

Avrom Bendavid-Val
V NEBI JE PUSTO
! Mìsteèko Trochenbrod, v pol�tinì Zof-
jówka, se od vìt�iny podobných míst ve
východní Evropì li�ilo pouze tím, �e jeho
obyvatelé byli a� na výjimky �idé a mluvi-
li jidi�. V záøí 1939, po sovìtské invazi do
Polska, byla Zofjówka zaèlenìna do Ukra-
jinské sovìtské socialistické republiky
a pøejmenována na Sofijovku. O dva roky
pozdìji ji nacistické Nìmecko anektovalo
pod germanizovaným názvem Trochen-
brod. Její obyvatelé byli povra�dìni, domy
srovnány se zemí a v�echny zbylé stopy
byly odstranìny po návratu sovìtské moci. 

Nacisti ani komunisti v�ak nedokázali
znièit ducha místa, je� nadále �ilo v pøíbì-
zích a legendách o malém kousku nebe
ukrytém hluboko v lese. K jeho nesmrtel-
nosti pøispìla právì dokumentární próza
Avroma Bendavida-Vala V nebi je pusto,
je� poprvé vy�la roku 2010.

Autor je americký ekonom a syn jedno-
ho z pøe�iv�ích obyvatel Trochenbrodu.
Øadu let pátral v historii zmizelého mìsta
a shroma�ïoval informace o �ivotì svého
lidu, o jeho zvycích a kultuøe. Výsledkem
je podmanivý obraz �tetlu od zalo�ení na
zaèátku 19. století pøes jeho zkázu a� do
dne�ních dnù, kdy existuje u� jen jako
vzpomínka.

Kniha vychází s pøedmluvou Jonathana
Safrana Foera, jen� k nevelkému souboru

knih vìnovaných Trochenbrodu pøispìl
románem Naprosto osvìtleno (2002).

Vydalo nakladatelství Prostor v Praze
roku 2021. Z angliètiny pøelo�ila Kateøina
Klabanová. 256 stran, dop. cena 297 Kè.

KONFERENCE 
O HUGO BERGMANNOVI
! Centrum pro studium holokaustu a �i-
dovské literatury na Filozofické fakultì
UK v Praze (nám. Jana Palacha 1) hostí
ve dnech 3.�4. listopadu mezinárodní
konferenci o filozofu, sionistickém mysli-
teli, humanistovi, zakladateli Národní
knihovny v Jeruzalémì a prvním rektoro-
vi Hebrejské univerzity, pra�ském rodá-
kovi a pøíteli Franze Kafky Hugo Berg-
mannovi. 

Kromì èeských odborníkù vystoupí na
konferenci historici z USA, Velké Británie,
Nìmecka a Izraele. Podrobný program kon-
ference, která se koná v angliètinì, nalezne-
te na www.holokaust.ff.cuni.cz.

TEPLICKÝ CIMES
! V listopadu poøádá Ulpan Teplice pod
zá�titou Velvyslanectví státu Izrael v ÈR
ji� desátý roèník Dnù �idovské kultury
s názvem Teplický cimes. Letos zaèíná
v nedìli 7. listopadu a bìhem následují-
cích tøí týdnù lze nav�tívit øadu akcí, mj.
koncert nizozemské skupiny Amsterdam
Klezmer Band, projekci filmu R. Polan-
ského �aluji!, ukázku izraelské kuchynì,
výstavu ilustrovaných �idovských anekdot
Jiøího �imona èi pøedstavení Moje první
�idovské Vánoce v Divadle F. X. �aldy.
Podrobný program a dal�í informace na-

leznete na www.teplickycimes.cz, rezer-
vace vstupenek na tel. è. 724 219 200.

VÝSTAVA O KURTU EPSTEINOVI
! Podøipské muzeum v Roudnici nad La-
bem (nám. Jana z Dra�ic 101) zve na vý-
stavu s názvem Kurt Epstein, roudnický
obèan a významná osobnost �idovské ko-
munity v Roudnici nad Labem. Výstava
pøibli�uje �ivot rodiny Epsteinovy, která
se mezi prvními vymanila z roudnického
ghetta a výraznì pøispìla k rozvoji spole-
èenského a spolkového �ivota v tomto
mìstì. Významnou osobou byl nejstar�í
syn Maxmiliána Epsteina Kurt, který se
pøed druhou svìtovou válkou stal dr�ite-
lem olympijské medaile a mnoha jiných
cen za reprezentaci ve vodním pólu. Boha-
tý obrazový doprovod seznámí s osudy ro-
diny nejen pøed válkou, ale i bìhem holo-
kaustu a po skonèení váleèných útrap,
které se podaøilo pøe�ít pouze Kurtu Ep-
steinovi. 

Výstava je umístìna na dvaceti velkých
panelech s texty a pùsobivými starými fo-
tografiemi z rodinné sbírky. Na pøípravì
výstavy se vedle dcery Kurta Epsteina
americké spisovatelky Heleny Epsteinové,
øeditele a pracovníkù Podøipského muzea
v Roudnici podíleli také pracovníci Pa-
mátníku Terezín. 

H. Epsteinová vydala o svém otci knihu
s názvem A Jewish Athlete: Swimming
against the Stereotype in 20th Century Eu-
rope. K výstavì i knize se na stránkách
Rch vrátíme.

Otevøeno je ne�pá od 10 do 16.00; o ví-
kendu lze pro skupiny od 5 osob domluvit
pøístup na e-mailu podripskemuzeum@se-
znam.cz èi na èísle 416 810 761.

MOSKEVSKÁ GOTIKA
! Ji� jen do 21. listopadu potrvá v Národ-
ní galerii v pra�ském Veletr�ním paláci vý-
stava dìl malíøe Viktora Pivovarova, nazva-
ná Moskevská gotika (viz Rch 7/2021).
Dùmyslnì instalovaná výstava (vèetnì
dvou dokumentárních filmù) zkoumá zá-
sadní témata umìlcova díla, poèínaje místy,
kde strávil dìtství, nebo tajemstvími mi-
nulosti a konèe erotikou a groteskou. 

Na více ne� dvou stech dílech vytvoøe-
ných v prùbìhu padesáti let pøedstavuje
expozice Pivovarovu bohatou �ivotní drá-
hu v plné �íøi, od surrealistických a kon-
ceptuálních obrazù, kreseb a alb vytvoøe-
ných v Moskvì v sedmdesátých letech 20.
století a v Praze po pøestìhování do Èech
v roce 1982, a� po jeho podmanivá nová
díla, která jsou vystavena poprvé. Obrazy
tohoto malíøe doká�ou diváka dojmout
i rozesmát, vedou k zamy�lení, snìní
i kontemplaci.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Po dlouhé pauze se v pondìlí 15. listo-
padu koná dal�í Káva. Pøivítáme na ní
vzácného hosta: re�iséra, dramatika, spi-
sovatele a herce Arno�ta Godflama. Bu-
deme si povídat o knize Standa a jeho ba-
bièka, zeptáme se na Tatu èi jaké to je mít
dvacetiletého syna a patnáctiletou dceru.

Program zaèíná v 15.30. Oficiální po�a-
davek pro úèastníky: bezinfekènost dle ak-
tuálních pravidel.

Poøad pøipravil Honza Neubauer.

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.
! Pro náv�tìvu kulturních akcí dodr�uje
�MP následující pravidla: náv�tìvníci
s výjimkou dìtí do dovr�ení 12 let vìku se
u vstupu proká�í tzv. bezinfekèností; ve
vnitøních prostorách muzea je povinné mít
zakrytá ústa a nos respirátorem èi nano-
rou�kou; osoby vykazující klinické pøízna-
ky onemocnìní covid-19 mají vstup zaká-
zán; u vstupu do prostor OVK èi Maiselovy
synagogy mají náv�tìvníci k dispozici
dezinfekci na ruce.
! 8. 11.: Ètenáøský krou�ek amerických
�idovských autorù. S amerikanistkou Ha-
nou Ulmanovou z FF UK budou v �esti se-
zeních rozebrány krátké prózy Philipa
Rotha, Bernarda Malamuda, Isaaca B.
Singera, Saula Bellowa, Cynthie Ozickové
a Grace Paleyové. Po pøedstavení autora
bude následovat ukázková analýza zvole-
ných povídek, na kterou navá�e debata.
Listopadové setkání bude vìnováno po-
drobnému výkladu dvou povídek Philipa
Rotha (1933�2018) Obránce víry a Fa-
natik Eli. Texty doporuèujeme pøeèíst �
kniha Sbohem, mìsto C. a pìt povídek je
k zapùjèení ve zkrácené výpùjèní dobì
v knihovnì �MP, pøípadnì texty za�leme
na vy�ádání na e-mailu: lucie.krizova@je-
wishmuseum.cz.
! 10. 11.: F jako fragment. Osudy vìzòù
brnìnského transportu v ghettu Minsk.
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
Radany Rutové a Jany �plíchalové tyto
nejen pro �idovské obyvatele tragické mil-
níky pøipomene. Pøedná�ka je souèástí
cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách
pamìtníkù a dokumentech �MP.

! 14. 11. od 10.00: Nedìlní dílna pro ro-
dièe a dìti: Lvíèek Arje a výprava za po-
znáním jazykù. Lvíèek Arje seznámí dìti
s biblickým pøíbìhem o Babylonské vì�i,
spoleènì si ji zkusí postavit a poznají pøi
tom rùzné abecedy a jazyky. Na závìr si
zazpívají popletenou píseò a vydají se za
hebrejskými rukopisy a tisky. Prohlídka:
Maiselova synagoga. Vstupné 70 Kè. 
! 15. 11.: �ivotní pøíbìh Artura Radvan-
ského. V listopadu tohoto roku by se do�il
sta let výrazný èlen pra�ské �idovské obce
Artur Radvanský (1921�2009). V 18 le-
tech byl roku 1939 zatèen za pomoc
uprchlíkùm do Polska a poté pro�el �esti
koncentraèními tábory. Jako jediný z po-
èetné rodiny pøe�il a vrátil se do Èeskoslo-
venska. Vedle své práce a rodiny se aktiv-
nì podílel na �ivotì pra�ské komunity,
v ní� se vìnoval zejména dìtem a mláde�i.
Na A. Radvanského bude vzpomínat jeho
dlouholetá spolupracovnice Michaela Vid-
láková. 
! 24. 11.: Evangelium v kontextu souèas-
ného výzkumu judaismu období druhého
chrámu. Cílem pøedná�ky Franti�ka Ábe-
la z Evangelické bohoslovecké fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavì je
pøedstavit souèasný stav bádání v oblasti
judaismu období druhého chrámu, primár-
nì v kontextu výzkumu �ivota a zvìstí
Pavla z Tarzu. 
! 25. 11.: Souèasný izraelský film: Tel
Aviv v plamenech. V poslední èásti cyklu fil-
mové historièky Alice Aronové bude ke
zhlédnutí mistrná sonda do �ivota Palestincù

a �idù od izraelského re�iséra Sameha Zoa-
biho. Komedie Tel Aviv v plamenech (Izrael,
Lucembursko, Nìmecko, Francie 2018, 97
min.) vypráví o Salamovi, který jezdí dennì
do práce pøes izraelskou kontrolu. Kdy� se
kontrolující voják dozví, �e Salam je scená-
ristou populárního televizního seriálu, roz-
hodne se zasahovat do dìje a pomáhat utvá-
øet pøíbìh. V originále s èeskými titulky.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 7, Praha 1)
! 11. 11. od 19.00: Smyècové variace /
Trio Domenica. Koncert nizozemsko-èes-
kého smyècového tria. Bìhem koncertu
zaznìjí skladby z klasického repertoáru
Ludwiga van Beethovena i skladby skla-
datelù 20. století Gideona Kleina a Leo
Weinera. Vstupenky na koncert mo�no za-
koupit v pøedprodeji v Maiselovì synago-
ze, v Informaèním centru muzea (Maiselo-
va 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office
� Via Musica a na webových stránkách
�MP. Vstupné 230 Kè/150 Kè. 

TORZO � VZPOMÍNKY
PRO BUDOUCNOST
Doprovodné programy k výstavì
! Výstava fotografií Pavla Diase, poøádaná
ve spolupráci s Umìleckoprùmyslovým mu-
seem v Praze v Domì U Èerné Matky Bo�í,
Ovocný trh 19, Praha 1, ve 4. patøe (viz text
na str. 16�17) potrvá do 28. listopadu.

Doprovodné programy probíhají v�dy
v úterý v 18.00. Výklad je zdarma k platné
vstupence do výstavy. Vstupenky získáte
on-line (www.upm.cz) a v pokladnì UPM.
! 2. 11. Luká� Bártl: komentovaná pro-
hlídka kurátora výstavy. 
! 9. 11. Karel Cudlín: Stigmatizovaná
místa 1 � beseda s dokumentárním foto-
grafem.
! 16. 11. Pavel �tingl: komentovaná pro-
hlídka autora výstavního libreta.
! 23. 11. Beseda Pavla �tingla s Janem
Havlem, výstavním grafikem a studentem
Pavla Diase.
! 30. 11. Richard Homola: Stigmatizova-
ná místa 2 � beseda s dokumentárním fo-
tografem.

NABÍDKA PRO �KOLY
! Vzdìlávací program realizovaný pro tuto
výstavu nabídne studentùm i pedagogùm
jedineèný vhled do problematiky zobrazo-
vání a interpretace historických událostí
a faktù na pozadí procesu od èerpání ze
svìdectví a pamìti pøímých úèastníkù a� po
pøedávaná poselství pøí�tím generacím.
Konkrétní termín pro svou tøídu si mù�ete
domluvit na e-mailu rezervace@pamatnik-
ticha.cz. Více informací získáte na www.
pamatnikticha.cz.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Maturanti �kolního roku 2020/21:
Spoleènost Cermat zveøejnila srovnání vý-
sledkù státních maturit, a to z didaktických
testù z èeského jazyka, cizích jazykù a ma-
tematiky. Ve v�ech pøedmìtech, nejen ve
srovnání se v�emi maturitními obory, ale
i jen v porovnání s ostatními gymnázii, si
na�i studenti vedli nadprùmìrnì. V èeském
jazyce na�i studenti dosáhli prùmìrnì 85,5
%, zatímco prùmìr gymnázií je 81,5 %.
V cizích jazycích na�i studenti splnili prù-
mìrnì test na 93,2 %, zatímco prùmìr
gymnázií je 90,5 %. V matematice na�i
studenti prùmìrnì splnili test na 78,8 %,
zatímco prùmìr gymnázií je 60,6 %. Na-
�im loòským maturantùm dìkujeme
a jsme rádi, �e i pøes obtí�nou pøípravu
v dobì lockdownu maturitu zvládli s velmi
dobrými výsledky.
! Nový �kolní rok v e-�kole: Zaèátkem
øíjna jsme slavnostnì zahájili dal�í �kolní
rok na�í e-�koly, ve které se vzdìlávají
v hebrej�tinì, judaismu a angliètinì dìti
i dospìlí z celé ÈR a ze Slovenska. Pøi
této pøíle�itosti opou�tí koordinátorský
mùstek e-learningu Irena Nìmcová, která
odchází po tøech letech vynikající práce
za povinnostmi ve svém hlavním zamìst-
nání na sociálním oddìlení �OP. Irena
vedla e-�kolu v nelehké covidové dobì
a v èase pandemie pomohla na svìt skvì-
lým veèerním komunitním on-line setká-
váním se zajímavými hosty, panelovým
diskusím, on-line vaøení nebo on-line ète-
ní pohádek na dobrou noc. Vedle toho øí-
dila kolos desítek malých i velkých stu-
dentù v on-line kurzech. Mnohokrát jí
dìkujeme za ve�kerou práci, pøejeme
mnoho úspìchù v jejím souèasném povo-
lání a zároveò dr�íme palce její nástupky-
ni a zku�ené uèitelce Al�bìtì Glancové.
! Výuka a douèování: S ohledem na
uplynulý covidový �kolní rok a v souladu
se zámìry M�MT vznikla na L� podpùrná
soustava pro výuku. Jde o systém podpory,
douèování, náprav apod. Hodiny navíc
(nejvíce se týkají èe�tiny, matematiky a ci-
zích jazykù) pro �áky a studenty, kterým
by pomohla intenzivnìj�í výuka, zaji�t�ují
uèitelé na�í �koly, asistenti pedagoga, stu-
denti vy��ího gymnázia a externisté. Ná-
klady hradí �kola. Více informací nalezne-
te na www.lauder.cz. (ip)

80. VÝROÈÍ DEPORTACÍ
! V listopadu pokraèují programy k 80.
výroèí zahájení deportací èeských a mo-
ravských �idù. Program organizují �idov-
ské muzeum v Praze, Památník Terezín,

Památník ticha, Terezínská iniciativa, In-
stitut Terezínské iniciativy, Federace �i-
dovských obcí, �idovská obec Praha, Na-
daèní fond obìtem holocaustu, Vìèná
nadìje, Opera Národního divadla a Umì-
leckoprùmyslové museum v Praze.
! 4. 11.: Setkání bývalých vìzòù ghetta
v Památníku Terezín zavr�ené operou
Brundibár v podání Dismanova souboru.
! 6. 11., 19.00: Musica non grata �
Symfonie è. 21, Kadi� od Mieczys³awa
Wajnberga. Koncert v historické budovì
Národního divadla.
! 7. 11., 11.00: Brundibár. Tradièní te-
rezínská inscenace v podání souboru
Dìtské opery Praha v cyklu festival
Vìèná nadìje.
! 10. 11., 19.30: �ivot a hudba v Terezí-
nì. Pøedná�ka Zuzany Peterové a Vojtì-
cha Blodiga s hudebním doprovodem ve
Winternitzovì vile v Praze.
! 13. 11., 10.00: Pøedná�ka o filmové re-
flexi pøíbìhù 20. století na festivalu Nez-
lomní a obìtovaní 2021. Rodinné filmové
dopoledne Památníku ticha v pra�ském
kinì Oko pro Muzeum XX. století.
! 16. 11., 16.30: Transport Brno � Min-
sk, MUNI. Vernisá� výstavy Masaryko-
vy univerzity v Brnì k výroèí prvního
�idovského transportu z Brna do Min-
sku, spojený minicyklem filmù v uni-
verzitním kinì Scala.
! 23. 11., 19.30: Koncert Vìèné nadìje.
Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leo-
poldinum Orchestra uvedou ve �panìlské
synagoze skladby terezínských skladatelù.
! 24. 11., 16.00: Pochod �ivých se svíèka-
mi. Symbolická pout� k výroèí pøíchodu
prvního transportu do Terezína v roce
1941 z Bohu�ovic nad Ohøí do Terezína.
! 28. 11., 18.00: Svìtlo pro vítìzství.
Zapálení prvního chanukového svìtla
pøed nádra�ím Bubny zahájí osmidenní
cyklus Svátku svìtel.

PØEDPLATNÉ RO� CHODE�
NA ROK 2022
! Pøedplatné èasopisu si lze objednat
(nebo obnovit) on-line na èasopisovém
portálu WWW.SEND.CZ. Vpravo na-

hoøe zadáte do okénka �hledání� Ro�
chode�, naskoèí Vám mo�nost objedná-
ní vyplnìním formuláøe. Objednat si
èasopis lze i telefonicky pøes call cent-
rum 225 985 225 (mobil 777 333 370)
nebo zasláním e-mailové zprávy na ad-
resu send@send.cz. Platit lze on-line
kartou, pøevodem i slo�enkou, kterou
SEND zasílá; èasopis je posílán v ne-
prùhledné folii. Pøedplatné pro ÈR zù-
stává 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 Evropu nebo 1000 Kè
pro zámoøí) mohou své objednávky i na-
dále zasílat do redakce, tedy na roscho-
des@sefer.cz. Na této adrese nebo na tele-
fonních èíslech 226 235 217 (m. 606 733
573) Vám rádi zodpovíme ve�keré dotazy
týkající se pøedplatného. Redakce Rch

ZEMØELA JANET MALCOLMOVÁ
Dne 16. èervna 2021 zemøela v New Yor-
ku spisovatelka, novináøka a autorka kolá-
�í JANET CLARA MALCOLMOVÁ. Narodila
se v Praze roku 1934 jako Jana Klára Wie-
nerová v rodinì Hanny, roz. Taussigové,
a Josefa Wienerových. Otec byl oblíbený
lékaø hercù a umìlcù (mj. léèil èleny Osvo-
bozeného divadla), ale také spisovatel, au-
tor humorných èrt a aforismù, které psal
pod pseudonymem Alcantara. Roku 1939
se Wienerovým podaøilo odjet do Spoje-
ných státù. Zde otec pøijal jméno Joseph
A. Winn a stal se uznávaným psychiatrem.

J. Malcolmová vystudovala Univerzitu
v Michiganu, poté �ila s man�elem Donal-
dem ve Washingtonu, posléze v New Yor-
ku. Byla známa jako novináøka (pøedev�ím
pro list The New Yorker), psala recenze, ese-
je a nìkolik knih, v nich� se vìnovala svým
�ivotním zájmùm: literatuøe, fotografii
a psychoanalýze. Mìla osobitý vysoce ana-
lytický styl, èerpající z psychoanalytických
technik, který nìkteré ètenáøe provokoval,
ale vìt�inu zaujal. Hluboce se zabývala
otázkou vztahu autora a jeho objektu, od-
krývala morální volby, je� musí èinit novi-
náøi. Napsala mj. knihu o slavných párech:
o Gertrudì Steinové a Alici Toklasové
a o básnících Sylvii Plathové a Tedu Hug-
hesovi. Roku 1981 vydala knihu Psychoa-
nalysis: The Impossible Profession, je� je
cenìna pro odbornost i vtipné podání. Dal-
�ími díly byly In The Freud Archives èi The
Journalist and the Murderer. Dle jednoho
nekrologu Malcolmová psala �literární kri-
tiky jako kriminální dramata a reportá�e ze
soudních síní sledovala jako romány�.  (am)
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�ej èlenke, ktorá v mesi-
aci november slávi sviatok svojich na-
rodenín: pani Judita Suchánová, nar.
14.11. � 75 rokov. Prajeme jej ve¾a
zdravia a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci november oslávia narodeni-
ny: pani Mgr. Mariana Ascherová � 79
rokov; pani Ing. Alena Breinerová � 60
rokov; pán Juraj Eckstein � 94 rokov;
pani Ági Fränklová � 75 rokov; pani
Anna Hilvertová � 78 rokov; pani Jana
Kaiserová � 79 rokov; pani Agne�a
Kri�ková � 84 rokov; pán Ing. Jura
Mencer � 85 rokov; pán prof. Pavol Me�-
t�an, PhDr. � 75 rokov; pani Erika Orlí-
ková � 84 rokov; pani Anna Pova�anová
� 74 rokov; pani Daniela Ing. Prekopo-
vá � 75 rokov; pán Peter Smékal � 84
rokov, a pani O¾ga Urbaníková � 76 ro-
kov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci listopadu oslaví své narozeni-
ny: paní Petra Dvoøáková, nar. 18.11. �
40 let; paní Karin Czernayová, nar.
16.11. � 58 let; pan Pavel Fröhlich, nar.
6.11. � 58 let; pan Yoav Kidar, nar.
28.11. � 62 let; pan Dan Kniebügl, nar.
8.11. � 26 let; paní Dita Längsten,
21.11. � 42 let; pan Vladimír Látal, nar.
21.11. � 60 let; pan Martin Mayer, nar.
3.11. � 40 let; pan Jan Pelí�ek, nar. 2.11.
� 39 let; paní Alexandra Strnadová, nar.
10.11. � 72 let, a paní Eva Zikmundová,
nar. 7.11. � 64 let. V�em pøejeme dobré
zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V listopadu oslaví jubileum na�i èleno-
vé: paní Victoria Francisko � 55 let; Petr
Frejlach � 13 let; pan Peter-Klaus Idel
�62 let; paní Ing. Jitka �imonová � 73
let; paní Andrea Klímová � 40 let; pan
Jan David Reitschläger � 48 let; pan Ja-
romír Lux � 56 let; paní Lucie Schönau �
27 let, a pan Viktor Trpak � 34 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny: pan To-
má� Klein, nar. 6.11. � 52 let, a pan Jo-
sef Fischer, nar. 16.11. � 73 let.

Ad mea veesrim �ana!

Omluva
V øíjnovém èísle Ro� chode� jsme omy-
lem uvedli narozeninové pøání panu La-
dislavu Guttmanovi, který zemøel dne 1.
bøezna 2021. Pozùstalým a ètenáøùm se
za chybu velmi omlouváme.

Redakce Rch

�NO KO�ICE
V mesiaci november oslávia narodeni-
ny: pán Andrej Landau � 75 rokov; pán
Ing. Juraj Galko � 64 rokov; pán Tomá�
Jakuboviè � 70 rokov; pán Tomá� Mit-
telmann � 75 rokov; pani JUDr. Viera
Kanáriková � 66 rokov; pani MUDr.
Katarína Moze�ová � 73 rokov, a pán
Franti�ek Hubert � 76 rokov. V�etkým
prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
So smútkom oznamujeme, �e v mesiaci
október nás opustil pán Július Lefkoviè.

Zichrono livracha!

�O OLOMOUC
V listopadu oslaví jubileum paní Eva
Kolesníková, nar. 13.11. � 85 let. Pøeje-
me jí pevné zdraví, �tìstí a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V listopadu oslaví narozeniny: pan
Ing. Jiøí Wurzel. Pøejeme mu dobré
zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny: paní
Tehila Bednáøová � 39 let; paní Hana
Janèíková � 89 let; pan MUDr. Jind-
øich Lorenc � 68 let, a paní Vìra Uh-
lová � 68 let. V�em oslavencùm pøeje-
me hodnì zdraví, �tìstí a osobní
spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: pan
Karel Frankl, nar. 15.11. � 75 let; paní
Bohumila Havránková, nar. 17.11. � 94
let; paní Hana Horynová, nar. 3.11. � 75
let; paní Helga Ho�ková, nar. 10.11. � 92
let; paní Eva Chotovinská, nar. 22.11. �
88 let; paní Vìra Chudáèková, nar. 11.11.
� 88 let; paní Olga Jirásková, nar. 16.11.
� 92 let; paní Marie Køí�ková, nar. 26.11.
� 93 let; paní Helena Lyerová, nar. 1.11.
� 83 let; paní Luisa Matou�ková, nar.
25.11. � 91 let; pan Jiøí Munk, nar. 2.11.
� 89 let; paní Malvína Polevá, nar. 17.11.
� 87 let; pan Mark Polevoj, nar. 16.11. �
89 let; pan Jindøich Roèovský, nar. 12.11.
� 91 let; paní Marie �moková, nar. 11.11.
� 83 let, a paní Tat�ána Veligura, nar.
13.11. � 75 let. Do dal�ích let pøejeme
v�em pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V listopadu oslaví narozeniny paní Jana
Urbanová, nar. 10.11. � 84 let, a paní Len-
ka Èapková, nar. 4.11. � 43 let. V�em na-
�im jubilantùm pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví narozeniny paní Pav-
la Schõpfová a paní Milada Narwová.
Jmenovaným pøejeme hodnì zdraví
a osobní pohodu do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

ZEMØEL
prof. PhDr. LUDVÍK VÁCLAVEK
S velkou lítostí oznamujeme, �e dne
4. øíjna 2021 zemøel ve vìku 90 let
prof. PhDr. Ludvík Václavek, významná
osobnost olomouckého kulturního dìní,
germanista, historik literatury, emeritní
dìkan Filozofické fakulty UP, dlouholetý
vedoucí katedry germanistiky FF UP, èlen
vìdeckých rad a akademických senátù,
èlen sdru�ení profesorù Societas cognito-
rum, dr�itel mezinárodních ocenìní: Her-
derovy ceny (Rakousko), ceny za péèi
o nìmecký jazyk (Nìmecko) a ceny mìsta
Olomouce, �kolitel desítek doktorandù,
vychovatel nìkolika akademických gene-
rací germanistù v Olomouci, Brnì a Pre-
�ovì, univerzitní Mistr, milý kolega a pøí-
tel. S profesorem Václavkem jsme se
rozlouèili v pondìlí 11. øíjna v obøadní síni
olomouckého krematoria.

S úctou vzpomíná
Univerzita Palackého v Olomouci.
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�VÉDSKO � IZRAEL: 
NOVÝ POÈÁTEK?
V øíjnu nav�tívila Izrael �védská ministry-
nì zahranièí Anna Lindeová a ukonèila
tak sedmileté �zmrazení� diplomatických
kontaktù mezi tìmito zemìmi. Ty zpùso-
bil odli�ný pohled na vztah Izraelcù a Pa-
lestincù, mj. i fakt, �e �védsko uznalo
roku 2014 stát Palestinu. Rok po teroris-
tických útocích v Paøí�i, pøi nich� bylo
zavra�dìno 130 lidí, prohlásila tehdej�í
ministrynì zahranièí Wallströmová, �e
útoky mohou mít spojitost s palestinskou
frustrací. K náladì ve �védsku pøispívá
i v�eobecná mediální a spoleèenská kriti-
ka státu Izrael. 

Pøed ministerskou náv�tìvou se v Mal-
mö, tøetím nejvìt�ím �védském mìstì
a místì s nejvy��í koncentrací antisemit-
ských projevù v zemi, páchaných jak ex-
tremistickými islamisty, tak neonacisty,
konala mezinárodní konference. Jejím cí-
lem bylo nalézt pro tuto situaci konkrétní
øe�ení. 

Ministryni Lindeovou uvítal její izra-
elský protìj�ek Jair Lapid. Náv�tìvu
oznaèil jako �nový poèátek pøátelství
a spolupráce� mezi zemìmi.

NA PAMÌ ¡T �IDÙ Z NIZOZEMSKA
V záøí byl v Amsterdamu odhalen památ-
ník holandským obìtem �oa, deportova-
ným jak pøímo z Nizozemí, tak z dal�ích
zemí. Navrhl jej architekt Daniel Libes-
kind a tvoøí ho labyrint dva metry vyso-
kých cihlových zdí. Do ka�dé cihly je vy-
ryto jedno jméno obìti s datem narození
a úmrtí, celkem 102 000 jmen, kromì �i-
dù té� 220 zavra�dìných Sinti a Romù.
Tisíc cihel zùstalo prázdných � pro obìti,
jejich� jména nejsou známa. Památník od-
halil nizozemský král a je umístìn na ulici
Weesperstraat, blízko �idovské ètvrti.

VRA�DA SIRA AMESSE
V pùli øíjna byl pøi setkání se svými volièi
z okrsku Southend West v kostele v Le-
igh-on-Sea zavra�dìn konzervativní po-
slanec britského parlamentu sir David
Amess. Útoèník, 25letý zradikalizovaný
Brit somálského pùvodu Ali Harbi Ali byl
zatèen a obvinìn z vra�dy. Amess bìhem
své dlouhé kariéry prosazoval zákony na
ochranu zdraví lidí i zvíøat, byl odpùrcem
potratù a pøívr�encem odchodu Británie
z EU. Vzpomínala na nìj i místní �idov-
ská komunita, v ní� byl èastým hostem.
Letos v lednu pøi debatì ke Dni památky
obìtí holokaustu se emotivnì vymezil
vùèi antisemitismu.

ZNOVU DO IZRAELE
Po roce a pùl, kdy do Izraele kvùli pan-
demii nemoci covid-19 v podstatì ne-
smìli cizinci, by se zemì mìla od 1. li-
stopadu otevøít turistùm. Ov�em jen
tìm, kdo jsou plnì oèkováni vèetnì tøetí
dávkou vakcíny. Pokud tyto podmínky
splòují, mohou do Izraele volnì cestovat
bez testù a karantény. Dosud se neví,
zda se to týká i dìtí mlad�ích dvanácti
let, které se prozatím nesmìly oèkovat.

JAMES BOND A �IDÉ
Na stránkách www.aish.com lze mj. na-
lézt text o nìkolika �idovských faktech
spojených s britským kni�ním a filmo-
vým hrdinou Jamesem Bondem. Autor
Ian Fleming, jen� o dobrodru�stvích
agenta 007 napsal 12 románù, obdaøil
svého hrdinu vlastnostmi, které by dnes
�okovaly: pøezíravostí vùèi ka�dému, kdo
nebyl Brit, a pohrdáním lidmi odli�né
barvy pleti a rasy. Fleming sám byl anti-
semita a zápornou postavu Aurica Gold-
fingera napsal tak, aby vzbuzovala pøed-
stavu konspiraèní teorie. Aurum znamená
v latinì zlato stejnì jako anglické gold,
tak�e samotné jméno evokuje touhu po
penìzích. Padoucha navíc Fleming po-
jmenoval po svém sousedovi v londýn-
ském Hampsteadu � významném �idov-
ském architektu Ernö Goldfingerovi. 

Snímek mìl premiéru roku 1964 a stal se
svìtovým hitem. V Izraeli byl ale naèas za-
kázán, nebot� se zjistilo, �e nìmecký herec

Gert Forbe, který hrál Goldfinera, byl od
roku 1929 èlenem NSDAP. Kdy� pak vy�lo
najevo, �e Frobe byl sice nacista, ale za vál-
ky ukrýval �idovskou �enu a její rodinu, za-
èal se snímek ve Svaté zemi opìt promítat. 

Pro postavu agenta 007 se Fleming mo�-
ná inspiroval skuteèným �idovským �pio-
nem Sidneym Reillym. Narodil se jako �lo-
mo Rosenblum na Ukrajinì a stal se èlenem
britské speciální zpravodajské slu�by (pøed-
chùdkynì slavné MI6). V agendì mìl boj
s bol�evismem a za první svìtové války do-
dával informace o dìní v Nìmecku. S Bon-
dem ho spojovaly hráèská vá�eò a slabost
pro �eny, ale na rozdíl od nìj byl Reilly na-
konec v Moskvì (kam byl zøejmì znovu vy-
slán Brity) zatèen a roku 1925 popraven. 

MARS V NEGEVU
Rakouské vesmírné fórum ve spolupráci
s izraelskou vesmírnou agenturou vybudo-
valo prototyp základny, která by slou�ila
astronautùm na Marsu. Nachází se v 500
metrù hlubokém a 40 kilometrù �irokém
kráteru Machte� Ramon v Negevské pou�ti
na jihu Izraele (pojmenovaném po izrael-
ském astronautovi Giladu Ramonovi).
Pou�tní krajina s pùdou v odstínech oran-
�ové pøipomíná rudou planetu a �estice as-
tronautù (z nich jedna �ena) z nìkolika
zemí zde po tøi øíjnové týdny simulovala
podmínky mise ve vesmíru. �ili odøíznuti
od svìta, ven vycházeli jen v tì�kých ska-
fandrech a provádìli rùzné testy, vèetnì
zkou�ky prototypu dronu, který pracuje bez
GPS. Cílem pobytu bylo té� studovat lid-
ské chování a dopad izolace na astronauty.
Podobná simulace se konala ji� roku 2018,
trvala v�ak jen ètyøi dny. (am)
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Procházka po Marsu v Negevu.


