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ZASEDÁNÍ RADY F�O 
Patnáctého prosince se uskuteènilo po-
slední zasedání Rady F�O v roce 2021
a to jak prezenènì, tak i on-line s následu-
jícím programem:1. Kontrola zápisu z po-
sledního jednání, 2. Plnìní rozpoètu F�O
za 3. ètvrtletí, 3. Schválení rozpoètu F�O
na rok 2022, 4. �ádost �MP o zmocnìní
ve vìci vyznaèení vlastnictví, 5. Dopis
�LU k transformaci, 6. �idovský høbitov
Prostìjov, 7. Antisemitismus a bezpeè-
nost, 8. Rùzné.

Zasedání øídil pøedseda F�O Petr Pa-
pou�ek, který v úvodu pøivítal velvyslan-
kyni státu Izrael v ÈR Annu Azari, která
nastoupila svou misi v létì leto�ního roku.
V krátkém pozdravu paní velvyslankynì
podìkovala radì za pozvání a ubezpeèila
pøítomné, �e � obdobnì jako její pøed-
chùdce � nav�tíví v dohledné dobì v�ech-
ny �idovské obce v ÈR. 

Je�tì pøed vlastním jednáním podìkoval
Petr Papou�ek Tomá�i Krausovi za jeho
dlouholetou èinnost ve funkci tajemníka
F�O, ze které odchází ke konci roku,
a pøedal mu vìcný dar. T. Kraus podìko-
val pøítomným za dosavadní spolupráci
i za projevy uznání a díkù.

Bod 1. Kontrola zápisu: Bez pøipomí-
nek, úkoly byly splnìny.

Bod 2. Plnìní rozpoètu F�O za 3. ètvrt-
letí: Rada vzala informaci na vìdomí bez
pøipomínek.

Bod 3. Schválení rozpoètu F�O na rok
2022: Pøedsedající informoval, �e v roce
2022 bude tøeba provést vyúètování daru
�M z roku 2020, pøidìleného na dva roky.
Pro dal�í období bude �idovským obcím
i pøidru�eným organizacím poskytnut pøís-
pìvek ve stejné vý�i. Poté se hlasovalo
o celkovém rozpoètu F�O na rok 2022,
který byl projednán a doporuèen prezidiem
a rozeslán v pøedstihu v�em èlenùm rady.

Hlasování: 33 pøítomných, 25 prezenè-
nì, 8 on-line, 33 pro, nikdo se nezdr�el
a nikdo nebyl proti. Rozpoèet F�O na rok
2022 byl schválen jednomyslnì.

Bod 4. �idovské muzeum v Praze � �á-
dost o zmocnìní ve vìci vyznaèení vlast-
nictví: Øeditel �MP L. Pavlát se obrátil na
zástupce F�O a �O Praha se �ádostí
o projednání mo�nosti získat archivní ma-
teriály, vztahující se k pøedváleèným �i-
dovským nábo�enským obcím a dal�ím
�idovským právnickým osobám, které se
nacházejí ve vlastnictví státu. O tyto mate-
riály by mìla �ádat F�O a povìøit �M je-
jich zpracováním, ulo�ením a pøíp. i digi-

talizací. J. Pacovský upozornil na usnese-
ní reprezentace �O Praha z tohoto týdne,
které tento návrh zamítlo. Na jednání re-
prezentace L. Pavlát po�ádal o revizi roz-
hodnutí vedení ze dne 6. prosince 2021,
které odmítlo tento návrh s tím, �e �se jed-
ná o archiválie pøíslu�ející �idovské obci
v Praze (�) a �ádá, aby v oznaèení fondu
byla jako vlastník uvedena �idovská obec
v Praze� (zejména se jedná o fond Israel-
ské nábo�enské obce Praha, který je ulo-
�en v Archivu hlavního mìsta Prahy). 

Na základì rozsáhlé diskuse bylo hlaso-
vání o návrhu L. Pavláta odlo�eno s tím,
�e znovu probìhne jednání mezi �M,
F�O a �O Praha.

Bod 5. �LU � dopis k transformaci:
�idovská liberální unie zaslala F�O dne
7. listopadu 2021 dopis, ve kterém kon-
statuje, �e splnila v�echny podmínky
stanovené aktuálnì platným Statutem
F�O k transformaci z pøidru�ené orga-
nizace F�O na øádnou �idovskou obec
v rámci F�O v ÈR. Po diskusi, ve které
vystoupili m. j. F. Fendrych, L. Kypta
a dal�í, doporuèila rada, aby se dal�ím
postupem zabývalo prezidium s tím, �e
rada se k hlasování o transformaci vrátí
v prùbìhu roku 2022. Pøedpokládá, �e
do té doby budou vyøe�eny sporné otáz-
ky, zejména paralelní existence nìkolika
subjektù, hlásících se k progresivnímu
judaismu.

Bod 6. �idovský høbitov Prostìjov:
P. Papou�ek informoval o situaci v Prostì-
jovì, kde F�O vlastní pozemek vedle ko-
munálního høbitova, o který mìsto proje-
vilo zájem. Smìnu za historický høbitov
v centru, který byl pøedmìtem dlouhodo-
bé kontroverze, v�ak mìsto odmítlo. Pod-
le nynìj�ích informaci byl projekt revitali-
zace historického høbitova zaøazen do
plánu mìsta na rok 2022, lze proto pøed-
pokládat mo�nost dohody a vyøe�ení celé-
ho problému v pøí�tím roce. 

Bod 7. Antisemitismus a bezpeènost:
P. Papou�ek upozornil na fakt, �e Evrop-
ská komise nedávno pøijala evropskou
strategii pro boj proti antisemitismu a pod-
poru �idovského �ivota. Pøipravuje se ná-
rodní strategie ve stejné oblasti a bude
mo�no získat finanèní prostøedky na pøí-
slu�né projekty s tímto zamìøením. Záro-
veò je mo�nost èerpat prostøedky na posí-
lení bezpeènosti od �idovské agentury
(Sochnut), pøedsedové �O se mohou ob-
rátit na koordinátory (pøedseda, J. Král). 

Bod 8. Rùzné: Vzhledem k úmrtí dosa-
vadní dlouholeté auditorky je tøeba zvolit
nového auditora pro rok 2021, na základì
doporuèení byl pro provedení auditu navr-
�en Ing. Ivon Rambousek.

Hlasování: 26 prezenènì, 5 on-line, 28
pro, 3 se zdr�eli hlasování, nikdo proti.
Vypracováním auditu pro rok 2021 bude
povìøen Ing. Ivon Rambousek.

! F. Fendrych upozornil na vznik pohøeb-
ního bratrstva Chevra kadi�a, které se
chce vìnovat pohøbùm osob, které neu-
znává tradièní halacha za �idy. K této pro-
blematice se vyjádøili Ch. Koèí a T. Kraus,
bylo upozornìno na mo�nost vyu�ít høbi-
tov v Brandýse nad Labem, který pro tento
úèel dala k dispozici �O Praha. K právním
nále�itostem vzniku tohoto pohøebního
bratrstva prozatím nedo�lo. ! J. Daníèek
informoval o tom, �e rekonstrukce syna-
gogy v Polici u Jemnice získala ocenìní
Národního památkového ústavu �Patri-
monium pro futuro� a byla pøihlá�ena do
obdobné evropské soutì�e. Pøí�tí zasedání
rady se bude konat 23. bøezna 2022.     red
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Osmnáctého prosince 2021 uplynulo u�
celých deset let od úmrtí Václava Hav-
la, jedné z mála skuteèných èeských
osobností druhé poloviny 20. století.
Havel si získal uznání a obdiv nejdøíve
jako dramatik, poté jako disident a po-
litický vìzeò a potom jako èeskosloven-
ský a èeský prezident doslova na celém
svìtì, pro který se stal symbolem obno-
vy demokracie a prosazování lidských
práv v zemích, posti�ených totalitou
a diktaturami. A v neposlední øadì byl
také èlovìkem, který to v�echno doká-
zal zastávat a prosazovat, ani� by pøi-
tom ztratil porozumìní pro lidské sta-
rosti i radosti. Èeská �idovská
pospolitost vzpomíná s vdìèností
na pochopení a pøátelství, které jí
projevil, napøíklad náv�tìvou bo-
hoslu�eb ve Staronové synagoze
i pøi jiných pøíle�itostech. A také
na jeho zásadní podíl na obnove-
ní dobrých vztahù mezi Èeskou repub-
likou a Státem Izrael. 

V lednu 2006 se Václav Havel zúèast-
nil v rámci projektu �idovského muzea
�Moje setkání s �idovstvím� veèera,
který se pro velký zájem veøejnosti usku-
teènil ve �panìlské synagoze. Pøipo-
meòme si jeho památku pøi pøíle�itosti
právì uplynulého výroèí nìkolika úryv-
ky z jeho odpovìdí na dotazy divákù.
A jeho památka at� je nám k po�ehnání.

Dámy a pánové, 
pøedev�ím vám dìkuji za va�e vlídné
pøijetí, za hezká slova na mou adresu
zde pronesená, i za vá� zájem a úèast.
Jak dobøe víte, nejsem �ádným velkým
znalcem talmudu èi �idovství a pøedpo-
kládám, �e ani �ádný takový výklad ode
mne neoèekáváte. Jsem schopen vám
nabídnout nìkolik svých vzpomínek,
zá�itkù, èi zku�eností. Uvítal bych v�ak,
kdyby jádro na�eho setkání bylo spí� ve
va�ich otázkách a mých odpovìdích,
abych vìdìl, co vás zajímá, a eventuál-
nì vás nìèím nenudil. 

! Mùj dìdeèek pocházel z rodiny velmi
chudé, ov�em ne chudé prapùvodnì, ale
zchudlé. Vystudoval architekturu a chtìl
se stát stavitelem, ale potøeboval základ-
ní vklad, aby mohl fungovat jako sta-
vební firma. Tehdy dìlával jeden èlovìk
ve stavebnictví profese, na které je dnes
pìtapadesát lidí. Pùjèil mu tehdy �idov-
ský bankéø, èi obchodník, a to se v na�í
rodinì nepøetr�itì pøipomínalo, �e dík
�idovi, jak se øíkalo, jsme se stali rodi-
nou podnikatelskou, bohatou, posléze

bur�oazní, za co� ov�em pøi�el pozdìji
zase úèet.

! Nikdy jsem nespojoval to, co se mi na
nìkom líbí nebo nelíbí, s jeho národnos-
tí nebo s etnickým pùvodem. Mì v�dy
zajímalo, zda ten který konkrétní èlovìk
páchá dobro, èi zlo. Jakmile se zaènou
v hodnocení propojovat lidské vlastnos-
ti s jejich národnostním nebo etnickým
pùvodem, je to zaèátek cesty do pekel.

! Spisovatel, který mé psaní a my�lení
ve vztahu ke svìtu nejvíce ovlivnil, byl
Franz Kafka. A mo�ná �e jeho prostøed-
nictvím literárnì do mì cosi �idovského

proniklo, ale mo�ná i celkovou atmosfé-
rou mìsta. To jsou tì�ko zachytitelné
a popsatelné vìci. Samo sebou mám rád
Broda, mám rád Werfela i dal�í pra�ské
�idovské autory. Z toho, co èlovìk vy-
pozoroval, je zøejmé, �e �ivot byl nepo-
mìrnì bohat�í, kdy� se tyto tøi elementy
kombinovaly. Mùj otec mi napøíklad øí-
kal, �e se dobøe znal s Milenou Jesen-
skou, která s sebou vodila takového ma-
lého mlèenlivého �ida, a �e �to asi byl
ten Kafka�.

! Byl to pro mì nesmírný zá�itek, nìco
strhujícího, co pochopí jen nìkdo, kdo
sám byl ve vìzení � a doufám, �e vás
tady mnoho takových není. V té pus-
totì ducha a �edivosti �ivota jsem ne-
mìl �ádnou smysluplnou èetbu ani èas
na ètení, ale mùj bratr mi v rámci do-
pisù, které mi docházely, opisoval na
pokraèování nìkteré Lévinasovy ese-
je. A v kontextu, v nìm� jsem to èetl,
mì to nesmírnì oslovilo, bylo mi to
ohromnì blízké a reagoval jsem na nì �
ponìkud za�modrchanì � ve vlastních
dopisech mé �enì z vìzení. Øíkám-li
za�modrchanì, pak proto, �e vìzeòská
cenzura to, èemu nerozumìla, pustila,
èím� mì vychovávala ke stále kompli-
kovanìj�ímu zpùsobu vyjadøování.
Kdy� jsem se z vìzení vrátil, èetl jsem
víc Lévinasových vìcí, byl s ním do-
konce v kontaktu a zval ho do Prahy,
co� se bohu�el neuskuteènilo. 

! S Pavlem Tigridem jsme byli dobøí
pøátelé dlouhá léta, dokonce si vzpomí-
nám, �e v roce �edesátém osmém se

o mì trochu staral. Bylo to v dobì Pra�-
ského jara, mìl jsem pas, vyu�íval jsem
ho a cestoval. Pøilétl jsem z Ameriky do
Paøí�e, kde byla totální stávka, a Pavel
Tigrid nastartoval auto a odvezl mì do
Bruselu na fungující leti�tì. Samozøej-
mì jsem ho znal dávno pøedtím z jeho
publikací a z èasopisu Svìdectví. Vzpo-
mínáte-li, byl kdysi ministrem kultury
za stranu lidovou. Ale Josef Lux ho ne-
mohl tehdy pøemluvit, a tak jsem mu já
volal do Paøí�e a tak dlouho jsem do nìj
mluvil, a� to pøijal. Zda byl nejlep�ím mi-
nistrem kultury, nevím, ale byl to napros-
to bezvadný èlovìk a má i své dùle�ité

historické zásluhy o dobrý vývoj.

! Mí pøátelé katolíci, at� u� nebo�-
tík mùj spoluvìzeò Václav Benda
èi souèasný kardinál, se mi posmí-
vají, �e mùj Bùh je pøíli� abstrakt-
ní, �e nemá �ádnou osobní tváø. Já
se k tomu doznávám. Je takový.

Co mù�u víc øíct...

! Vzpomínám si, �e nìkdy roku 1990
se schylovalo k novému kolu rozhovorù
mezi Palestinci a Izraelem. V první fázi
to mìlo být supertajné a teprve v dal�ích
fázích to mohlo vstoupit do veøejného
povìdomí. A já jsem tehdy navrhl jak iz-
raelským, tak i palestinským politikùm,
�e by ta dùvìrná jednání bylo z rùzných
dùvodù docela dobré vést v Praze. Obì
strany to velmi uvítaly, schylovalo se
k tomu, ale potom proti mnì vystoupila
na území èeské politiky vlna posmìchu,
�e si hraji na svìtového mírotvorce a �e
jsem utopista. Myslím, �e pomáhat vy-
tvoøit prostor pro mírová jednání není
�ádná hanba. Nakonec to probíhalo
v Oslu; Norsko tu roli pøijalo, kdy� Èe�i
øekli, �e se nebudou plést do cizí války
a cizího míru. Pamatuji si, �e se argu-
mentovalo i tím, �e ohro�uji bezpeènost
státu, kdy� pøitahuji teroristy apod.

! K tomu bych dodal to, co øíkám celý
�ivot, �e spoluodpovìdnost za svìt by
mìla býti obecná. V�ichni za tento svìt
a za jeho vývoj odpovídáme a v�ichni
bychom mìli tuto spoluodpovìdnost
pøijmout. Musíme to dìlat vìcnì, v kli-
du, s nadhledem, neposedle, nefanatic-
ky, musíme umìt zvá�it své síly, znát
hranice svých mo�ností. To je jasné. Ale
principiálnì nám nesmí být jedno, co se
dìje kdekoliv na této planetì.

(Vybráno ze sborníku Moje setkání se
�idovstvím, který uspoøádal Milo� Pojar
a roku 2006 vydalo �MP.)

Václav Havel
SPOLUODPOVÌDNOST

ZA SVÌT



SVÁTEK DAROVÁNÍ TÓRY
A KNIHA RÚT
Para�at Jitro
Para�at Jitro je první kapitolou pøíbìhu da-
rování Desatera. Jeho deset pøíkazù a záka-
zù nám pøirozenì splývá se dvìma kamen-
nými deskami, do nich� byly vytesány.
Pøesto v�ak 6. sivánu na svátek �avuot, kdy
si to pøipomínáme, nebylo Desatero daro-
váno v jakékoli písemné podobì. 

První dvì pøikázání sly�el Izrael pøímo
z úst Bo�ích a zbývajících osm si vyslechl
Mo�e, aby je pøetlumoèil lidu, proto�e
kdy� ten lid vidìl ty zvuky a pochodnì
a zvuk �ofaru a dýmající horu, øekli Mo�e-
mu: �Mluv s námi ty a uposlechneme,
a Bùh at�s námi nemluví, abychom nezem-
øeli!� Mo�e øekl lidu: �Nebojte se, Bùh
pøi�el, aby vás zkou�el a jeho bázeò byla
na va�ich tváøích a vy jste nehøe�ili!� Prv-
ní desky s Desaterem pøinesl Mo�e a� èty-
øicet dnù poté, a navíc je potom kvùli zla-
tému teleti rozbil, a druhé desky, které u�
sám vytesal, pøinesl a� v Den smíøení. A to
nemluvì o celé Tóøe, ji� mohl pøedat Izra-
eli a� krátce pøed svou smrtí. To mù�e být
i dùvod, proè se Tóra, kdykoli mluví
o svátku �avuot, vyhýbá zmínit o tom, �e
jde o den Darování Tóry, jak o nìm mluví-
me dnes, proto�e je slaven po sedmi týd-
nech �ní, zdùrazòuje jeho zemìdìlský
charakter a zjevení na Sinaji pomíjí, jako
by se z Tóry nedalo odvodit, �e pøipadá na
6. siván. 

I pøíbìh Knihy Rút, která je o tomto
svátku v synagogách pøedèítána té�, je za-
sazen do období p�enièné �nì, a svátek
�avuot v nìm pøímo není uveden. Otázku,
proè tomu tak je, nelze v�ak odbýt jen tím,
�e vrcholná duchovní událost na Sinaji,
zjevení Bo�í pøítomnosti celému národu
a uzavøení smlouvy s ním, byla jen pøede-
hrou k darování Tóry. 

Èteme-li v�ak megilat Rút, nemìlo by
nám uniknout, �e kdy� její hrdinka po
slavnosti na závìr p�enièné �nì ulehne
k nohám Boaze pod køídla jeho ochrany,
je tím naznaèena souvislost s køídly �echi-
ny, Bo�í Pøítomnosti, rozprostøenými nad
Izraelem. 

Boaz pøijal Rút pod svá køídla v den,
kdy Bùh na Sinaji pøijal pod svá køídla Iz-
rael, v den, kdy s ním uzavøel smlouvu.
Tato smlouva je odedávna vykládána jako
smlouva man�elská, ponìvad� se v ní Bùh
zavazuje být obci Izraele Bohem. A stejnì
tak slova, jimi� Rút odpovìdìla na slova
své tchynì, aby se po smrti jejího syna
vrátila ke své moábské rodinì, by mohl
zopakovat ka�dý proselyta rabínovi, kdy�

ho od tak riskantního kroku odrazuje: Tvùj
lid je mým lidem a tvùj Bùh mým Bohem. 

Naomi, kdy� v Moábu pohøbila svého
mu�e a oba své syny, nemìla Rút co dát,
a kdy� po návratu do Bejt Léchem øíkala,
aby se o ní u� nemluvilo jako o Naomi,
proto�e jí �adaj velice ztrpèil �ivot, mluvi-
la upøímnì a mù�eme si tedy být jisti, �e
své sna�e neidealizovala ani svùj lid, ani
jeho Boha. Uva�ujeme-li nad tím, èím zís-
kala úctu a lásku moábské snachy, byla to
pøímoèarost, s ní� dokázala èelit bolestné
pravdì. Následovala se svými dvìma syny
svého mu�e, aby pøe�ili hladomor v Jude-
ji, ale nakonec se tam trvale usadili a do-
volili obìma synùm, aby se o�enili s Mo-
ábkami. Bùh v�echny tøi zabil a ona mu
nemìla co vyèítat. 

Po návratu do Bejt Léchem chodila
v�ak Rút na její radu pabìrkovat na Boa-
zovo pole a svou láskou k Naomi získala
úctu tohoto mu�e. Kdy� se divila, proè se
k ní chová jako k vlastní dìveèce, aèkoli
je cizinka, øekl jí: �Bylo mi sdìleno v�e, co
jsi uèinila pro svou tchyni poté, co jí zemøel
mu�, a opustila jsi svého otce, svou matku

a svou rodnou zemi a ode�la jsi k lidu, kte-
rý jsi nikdy pøedtím neznala. Hospodin ti
oplatí tvé èiny a dostane se ti plné odmìny
od Hospodina, Boha Jisraele, pod jeho�
køídly jsi pøi�la nalézt ochranu.� A tak
Rút uposlechla Naomi i v tom, �e si
o slavnosti do�ínek pamatovala místo na
mlatu, kde se Boaz ulo�il, a ulehla tam
k jeho nohám. A kdy� se uprostøed noci
vydìsil a hmatal a hle, u jeho nohou mu
le�í �ena, tak na jeho otázku �Kdo jsi?�
øekla: �Já jsem Rút, tvá slu�ebnice, a ty
rozprostøi svá køídla na svou slu�ebnici,
proto�e jsi vykupitel!� 

V Izraeli platil zákon, �e dìdièná pùda
jednoho kmene nesmí svatbou vdovy po
bezdìtném mu�i pøipadnout jinému kme-
ni. Proto Tóra naøizuje, aby se s vdovou
o�enil jeden z pøíbuzných zemøelého a vy-
koupil tak osiøelou pùdu. Prvorozený syn,
který se potom narodil, byl v�ak potom
jako dìdic pole pokládán za syna zemøelé-
ho, ne za syna jeho vykupitele. Kdy� nej-
bli��í Elimelechùv pøíbuzný odmítl vy-
koupit osiøelé pole, ujal se ho Boaz
a prohlásil: �Jste dnes svìdky, �e jsem
z rukou Naomi získal, co patøilo Elimele-
chovi a co patøilo Kiljonovi a Machlonovi.
A �e jsem také získal za �enu moávskou
Rút, Machlonovu �enu, abych zachoval
jméno mrtvého pøi jeho dìdictví a jméno
mrtvého nebylo vyt�ato z lidu jeho bratøí
a z brány jeho místa, toho jste dnes svìd-
ky!� Dodnes mnozí ètenáøi vrtí hlavou
nad tím, �e si Boaz vzal Moábku, kdy�
Tóra výslovnì zakazuje sòatky s Moábci,
proto�e neposkytli Izraeli volný prùchod
svým územím a na radu Bileáma na nì
prostøednictvím svých dcer nastra�ili past.
Vysvìtlení, �e se zákaz týká jen moáb-
ských mu�ù, nemusí ka�dého uspokojit,
a je mo�né, �e i pøíbuzný, který odmítl
Elimelechovo pole pøijmout, tak uèinil
kvùli Rút, proto�e nechtìl pøestoupit zá-
kon. Boaz se v�ak rozhodoval na základì
toho, co o Rút vìdìl. 

Na pohled prozaický pøíbìh, jen� se ani
slovem nedotkne souvislosti se svatbou
Svatého, buï po�ehnán, s potomky Avra-
hama, Jicchaka a Jaakova, které vyvedl
z egyptského otroctví, zdùrazòuje tak pa-
ralelu mezi cizinkou Rút a Izraelem, který
na�el útoèi�tì pod køídly Bo�í prozøetel-
nosti jako ona a stal se z vlastní vùle prvo-
rozeným z národù, jak Bùh prohla�uje
v Tóøe: Mùj prvorozený syn je Jisrael. Rút
pak porodila Oveda, proto�e slou�il tomu,
aby nezanikla rodová linie, vedoucí ke
králi Davidovi a budoucímu vykupiteli Iz-
raele.                               EFRAIM K. SIDON
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Mark Podwal: �avuot, 2002.



ZATVRZENÉ SRDCE
Vaera (2M 6,2�9,35)
Klasický filosofický rébus � v para�e Vae-
ra, je�tì pøed první egyptskou ranou, mlu-
ví Bùh k Mo�emu: �Já v�ak zatvrdím fara-
onovo srdce a uèiním v egyptské zemi
mnoho svých znamení a zázrakù�� (2M
7,3) Problém je zjevný. Kdy� to byl Bùh,
kdo faraonovo srdce zatvrdil, kde pak byla
faraonova svoboda rozhodování? Buï
egyptský panovník mìl skuteènou volbu,
nebo nemìl. Pokud ano, byl za tvrdost své-
ho srdce odpovìdný on sám, ne Bùh. Po-
kud ne, znamená to, �e právì Bùh �tahal za
nitky�, urèoval faraonovy reakce? Jak to
shrnul Maimonides: Kdyby neexistovala
svobodná vùle, jaké místo by pak bylo pro
celou Tóru? Jakým právem by Bùh mohl
trestat zlo a odmìòovat dobro?

V hrubých rysech je odpovìï obsa�ena
v pøesné volbì slov biblického vyprávìní.
A� do �esté rány je faraonovo zatvrzené
srdce pøièítáno Bohu. Ra�i vykládá zatvr-
zení faraonova srdce u druhé pìtice ran
jako trest za jeho vlastní neoblomnost,
která byla dùvodem, proè u prvních pìti
ran odmítl izraelský lid propustit.

Podle Maimonidova výkladu zatvrzení
faraonova srdce Bo�í mocí znamená, �e
�mu bylo odepøeno pokání a nebyla mu
propùjèena svoboda odvrátit se od zlého�.
Albo a Sforno pøicházejí s opaènou inter-
pretací. Bùh zatvrdil faraonovo srdce, prá-
vì proto, aby mu vrátil jeho svobodnou
vùli. Øada stra�ných ran zdevastovala
egyptskou zemi a faraon byl pod velkým
tlakem, aby Izraelity propustil. Kdyby tak
uèinil, nebyl by to projev jeho svobodné
vùle, nýbr� pùsobení vy��í moci. Proto
Bùh zatvrdil, utu�il jeho srdce tak, aby
i po prvních pìti ranách mohl skuteènì
svobodnì øíci ano, èi ne.

Nejprost�í, ale zároveò nejpøesvìdèivìj-
�í je vysvìtlení talmudických uèencù o je-
cer ha-ra, zlém sklonu. Rav Assi øekl:
�Zlý sklon je nejprve tenouèký jak vlákno
pavuèiny, pozdìji je v�ak silný jako ta�né
lano.� Rava øekl, �e zlý sklon je nejdøíve
�kolemjdoucí�, potom �host� a nakonec
�pán�. Zlo má dvì tváøe: První z nich, ob-
rácena k vnìj�ímu svìtu, zraèí to, co se
dìje s obìtí. Druhá tváø, obrácená dovnitø,
vyjadøuje to, co se dìje s pachatelem. Zlo
toti� svého strùjce polapí ve vlastní síti.
Ten pomalu ale jistì ztrácí svobodu a stá-
vá se poddaným, nikoli pánem zla.

Z komentáøù rabína J. Sackse ke Druhé knize
Moj�í�ovì, které v pøekladu Terezy Rej�kové
vydalo nakl. P3K (viz strany 18�19).
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách leden 2022

tevet/�vat/adar I. 5782
Na bohoslu�by je nutné se registrovat a dolo�it oèkovací certifikát 

nebo PCR test ne star�í ne� 72 hodin v den bohoslu�by.
Nadále je nutné nosit respirátory a dodr�ovat rozestupy dva metry.

Staronová synagoga
31. 12. pátek zaèátek �abatu 15.51 hodin

1. 1. sobota VAERA 2M 6,2�9,35
hf: Ez 28,25�29,21

konec �abatu 17.06 hodin
3. 1. pondìlí Ro� chode� �vat
7. 1. pátek zaèátek �abatu 15.59 hodin
8. 1. sobota BO 2M 10,1�13,16

hf: Jr 46,13�28
konec �abatu 17.14 hodin

14. 1. pátek zaèátek �abatu 16.08 hodin
15. 1. sobota �ABAT �IRA

BE�ALACH 2M 13,17�17,16
hf: Sd 4,4�5,31

konec �abatu 17.22 hodin
17. 1. pondìlí TU BI�VAT � NOVÝ ROK STROMÙ
21. 1. pátek zaèátek �abatu 16.19 hodin
22. 1. sobota JITRO 2M 18,1�20,23

hf: Iz 6,1�7,6; 9,5�6
konec �abatu 17.32 hodin

27. 1. ètvrtek Den památky obìtí holokaustu
28. 1. pátek zaèátek �abatu 16.31 hodin
29. 1. sobota MI�PATIM 2M 21,1�24,18

hf: Jr 34,8�22; 33,25�26
konec �abatu 17.42 hodin

1. 2. úterý 1. den Ro� chode� adar I.
2. 2. støeda 2. den Ro� chode� adar I.
4. 2. pátek zaèátek �abatu 16.42 hodin
5. 2. sobota TRUMA 2M 25,1�27,19

hf: 1Kr 5,26�3,13
konec �abatu 17.53 hodin

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.
31. 12. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.51 hodin

7. 1. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 15.59 hodin
14. 1. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.08 hodin
21. 1. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.19 hodin
28. 1. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.31 hodin
4. 2. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.42 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.



Mgr. MICHAL BU�EK (nar. 1975 v Mìlníce)
absolvoval studia judaistiky na HTF UK
a od roku 2001 pùsobí v �idovském muzeu
v Praze (�MP). Zamìøuje se na historii
kni�ního fondu muzea a na vyhledávání
knih a tiskù, uloupených bìhem nacistické
okupace. V Galerii Roberta Guttmanna pøi-
pravil výstavy �Nadìje je na dal�í strán-
ce�� 100 let knihovny �idovského muzea
v Praze (2007); �A vypravuj synu své-
mu�� Hagady ve sbírkách �idovského
muzea v Praze (2010) a �Pojï, milý
mùj�� Ilustrace k Písni písní (2016). Je
autorem øady odborných èlánkù.

V létì loòského roku získalo �MP zpìt
rabínskou bibli ze 16. století, která zmi-
zela bìhem druhé svìtové války. Psal
jste pro Rch èlánek a zmínil jste v nìm
vstøícné jednání jak aukèní sínì Sothe-
by�s, tak majitele sbírky, který knihu
vlastnil a bez náhrady vydal. Je to èastý
pøístup?
Úplnì èastý ne, ale zrovna významná
aukèní síò Sotheby�s se hlásí k politice na-
vracení uloupených pøedmìtù. Povìdomí
o tom, �e probíhá provenienèní výzkum,
tedy �e instituce i soukromníci by mìli
zkoumat, zda v jejich sbírkách není nìjaký
pøedmìt, který sice mohli získat v dobré
víøe koupí, nicménì pùvodnì pochází
z ukradeného �idovského majetku, u� ur-
èitì existuje. V�dy ale zále�í na konkrétní
instituci èi osobì, jak se zachová. 

Pokud v rámci aukce v Sotheby´s iden-
tifikují pùvodního vlastníka, sami se pøi-
hlásí, ovìøují, zda jde opravdu o dotyèný
majetek, a pak se podílejí na vracení pù-
vodnímu majiteli. To byl pøípad zmínìné
rabínské bible, v�imli si razítka knihovny
pra�ské obce na titulním listu. My jsme
pak nález je�tì ovìøili na základì záznamu
v pøedváleèném katalogu knihovny
i zmínky o ní v èlánku z roku 1935, který
napsal knihovník Tobias Jakobovits a ra-
bínskou bibli v nìm zmiòuje. Jednání
s majitelem, správcem knihovny Valma-
donna Trust Library, pak probíhala velmi
vstøícnì a Bombergovu rabínskou bibli
nám vrátil. V�dycky to tak samozøejmì
není.

Jak po knihách a tiscích, které byly
souèástí knihovny pøedváleèné pra�ské
nábo�enské obce, pátráte? A jak vý-
znamná to vùbec byla knihovna? 

Vìt�ina obecních knihoven vznikala
z darù soukromých sbìratelù, a to a� v 19.
a 20. století, døíve � na rozdíl od zámec-
kých èi klá�terních knihoven � neexisto-
valy. Díky asimilaci u� lidé nemìli zájem
shroma�ïovat poèetné judaistické kni-
hovny. At� u� se jednalo o rabíny, kteøí vì-
dìli, �e pro jejich sbírku nebude uplatnìní,
nebo o sbìratele, odkazovali své knihy �i-
dovské obci. Knihovna pra�ské obce
vznikla roku 1857, patøí tedy mezi nejstar-

�í komunitní knihovny v Evropì a patøila
mezi ty bohat�í. Sbìratelé jí dali spoustu
prvotiskù, vzácná vydání z 16. a 17. stole-
tí. Do jejího fondu patøí knihovna rabína
Salomona Rapoporta nebo rabína Barucha
Jejttelese. Patøí sem i knihovna Koppel-
manna Liebena, judisty, bibliofila a epi-
grafika. Celkem mìla asi 25 tisíc svazkù.

A nacisté se o ni zajímali.
Jistì. Obecní knihovnu hned po okupaci
zabavili a odvezli do Orientálního ústavu,
který sídlil v budovì právnické fakulty. Na-
cisté pátrali po nejvzácnìj�ích vìcech, aby
je mohli prodat a obohatit se. Nechávali si
vytipovávat vzácné tisky od odborníkù,
a to nejen u nás, ale v celé okupované Ev-
ropì, v�ude v této oblasti pracovali judaisté,
knihovníci, hebraisté. V Terezínì zpracová-
valo zabavené knihy tzv. Talmudkomman-
do. Po válce se zjistilo, �e vìt�í èást obecní
knihovny je stále pøímo v ústavu, naházená
na hromadì, proto�e se ji nacisté sna�ili
je�tì pøed koncem války zlikvidovat, èást
byla odvezena do Zlaté Koruny, dal�í èást
se nacházela na zámku v Koutech u Do-

ma�lic. Ale samozøejmì nebyla úplná, ztra-
tilo se asi 10 tisíc svazkù.

Vèetnì vzácných tiskù.
Ano. V�ichni, kdo se po válce sna�ili sbír-
ku zpracovat, utøídit ji (pøedev�ím to byl
hebraista Otto Muneles), hledali ztracené
a chybìjící knihy. Jak si lze pøedstavit, po
válce na tuto snahu nebyly ani kapacity,
ani finance, ani prostory, do Prahy se svá-
�ely ve�keré knihy, které mìly nìjakou
spojitost s judaismem. Do muzea se dostá-
valy tisíce a tisíce knih, jednak z Terezína,
jednak ze zámkù v severních Èechách,
kam se koncem války, kdy zaèalo bom-

bardování Berlína,
pøevezly knihy z Øí�e,
aby byly v relativnì
bezpeènìj�í oblasti.

Jak se tehdy knihy
dohledávaly?
Pøedváleèná knihovna
byla dobøe zpracova-
ná, mìla signatury,
kvalitní vázané i líst-
kové katalogy, zvlá�t�
pro hebraika a zvlá�t�
pro judaika. Podle
toho se mohli oriento-
vat a zjistit, která èísla
signatur chybìjí. Tak-
to systematicky se ale
v pováleèném chaosu

moc nepostupovalo: muzeum bojovalo
s nedostatkem místa i kapacit, nejen po
válce, ale v podstatì po celé období komu-
nismu. Tak�e a� po pádu re�imu a po od-
státnìní muzea v devadesátých letech se
sbírka doèkala odbornìj�ího pøehlédnutí
a zji�t�ování ztrát.

Mluvil jste také o razítku. 
V�echny institucionální knihovny mìly ra-
zítka, kterými oznaèovaly své knihy, a to
vìt�inou na titulním listu, na stranì 17 (tato
tradice se dr�í neuvìøitelnì dlouho) a vza-
du. Obecní knihovna mìla kromì razítek
je�tì �títky. Nìkdy donátoøi �ádali, aby je-
jich knihovna zùstala jako celek, v jednotli-
vých knihách pak bylo poznamenáno,
z jaké pozùstalosti èi daru svazek pochází �
to se psalo na �títky, které se do knih lepily.
Tak�e pro nás jsou vodítkem pøedev�ím ra-
zítka, signatury, �títky, zápisy v katalogu. 

Dohledalo se bìhem ètyøiceti let socia-
lismu vùbec nìco?
To nelze zjistit, ale pøedpokládám, �e po-
kud se nìco na�lo, vrátilo se to do sbírky.
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RAZÍTKA, SIGNATURY, �TÍTKY
Rozhovor s Michalem Bu�kem o pátrání po uloupených knihách

�Je to napínavé a zajímavé�� M. Bu�ek v knihovnì �MP. Foto Dana Cabanová.



Nalezl jsem nìjaké informace o knihách,
asi deseti kusech, které je�tì dodateènì
vracel Orientální ústav. Ne�lo tedy o �ád-
né vìt�í nebo významnìj�í celky.

A ztratilo se je�tì nìco?
To také nelze pøesnì øíct. Ale tato pùvodní
knihovna pra�ské �idovské obce byla od
ostatního knihovního fondu muzea oddì-
lena. Bylo a je na ni pohlí�eno jako na his-
torické jádro knihovní sbírky �idovského
muzea, tudí� to nejcennìj�í, tak�e se urèitì
víc dbalo na to, aby knihy nemizely.
V roce 2001 se muzeum pøestìhovalo
z Jáchymovy ulice do dne�ního sídla
U Staré �koly, vznikly nové depozitáøe
a mohla se udìlat nová kontrola muzejní-
ho fondu.

A zaèalo se také s intenzivnìj�ím pátrá-
ním?
Intenzivnìj�í dohledávání zaèalo zhruba
pøed �esti lety a souvisí to i s tím, �e se za-
èala víc zkoumat provenience kni�ních
fondù. �MP s tímto
výzkumem zaèalo ji�
v roce 2001, a postup-
nì se to roz�íøilo po
svìtì. Tak�e dnes u�
mnohé veøejné kni-
hovny v Evropì i ve
Spojených státech
zji�t�ují pùvod knih,
které mají ve svých
sbírkách, a vytváøejí
databáze, v nich� zve-
øejòují pùvodní vlast-
níky. To je pro nás
nejjednodu��í cesta,
jak urèit, zda se nìkde
nenacházejí knihy z pøedváleèné obecní
knihovny. 

Musíte tedy probírat databáze jednu po
druhé?
Cesta, jak dohledávat kní�ky, je trojí: prv-
ní jsou zmínìné databáze, kdy zadáme
vlastníka, objeví se konkrétní knihy a èas-
to i skeny a my mù�eme ovìøit, zda je tam
razítko pra�ské nábo�enské obce, respek-
tive její knihovny, pøípadnì i signatura.
V katalogu ovìøíme, �e je to opravdu ona
ztracená kniha, a pak zbývá zkontaktovat
souèasného vlastníka s �ádostí, aby nám
knihu vrátili. Druhá cesta spoèívá v tom, �e
dohledáváme tisky v katalozích knihoven
a nìkteré knihovny u� uvádìjí u bibliogra-
fického záznamu i provenienèní znaky. To
znamená, �e nemají vlastní specifickou
databázi vlastníkù, ale tyto informace uvá-

dìjí v on-line katalogu. A znovu: dohledá-
váme vlastníka, tedy knihovnu �idovské
nábo�enské obce, pøípadnì po�ádáme
o sken a zkontrolujeme razítka èi signatu-
ru. Nìkdy staèí zadat vlastníka a objeví se
konkrétní knihy, nìkdy musíme jít v kata-
logu knihu po knize a kontrolovat prove-
nienci. Stane se, �e hledáme knihu, která
u nás není k dispozici a �ádá ji nìjaký ba-
datel, tak zkou�íme, kde jinde ji mají. Pak
zjistíme, �e tisk, který je v jiné knihovnì,
je vlastnì ná�. Leckdy tak pøi procházení
katalogù jiných knihoven i v zahranièí do-
hledáme svazek z obecní knihovny.

Témìø detektivní práce�
Je to napínavé a nesmírnì zajímavé. Tøetí
cesta je pátrání v aukèních katalozích.
Vìt�inou se zveøejòují titulní listy, na kte-
ré se dávaly razítka a signatury. Prochází-
me kompletní nabídku aukce, jednotlivé
polo�ky a kontrolujeme, zda se nìkde ne-
nachází razítko knihovny. Kdy� jej objeví-
me, po�ádáme aukèní síò, aby knihu stá-

hla z prodeje, vzneseme na ni restituèní
nárok. V pøípadech, kdy jde o majetek
aukèní sínì, zaèneme jednat pøímo s ní,
pokud síò prodej zprostøedkovává, zkon-
taktuje nás se souèasným majitelem.

Aukèní katalogy sledujeme také z akvi-
zièního dùvodu, hledáme, zda se v nich
neobjeví nìco, co by doplnilo na�i sbírku,
bohemikální hebrejské tisky.

Je rozdíl mezi jednáním zahranièních
institucí a soukromníkù?
Urèitì. Jedná-li se o soukromého prodejce,
prodává kvùli zisku. Zásadnì na�e vìci ne-
kupujeme, a pokud nedojde k dohodì
a uznání na�eho nároku a knihu nevrátí èis-
tì na základì morálního hlediska, tak se
sna�íme o nìjakou kompenzaci. Napøíklad
darujeme knihu, kterou muzeum vydalo,
nebo knihu, ji� máme ve více exempláøích. 

A je rozdíl mezi tím, kdy� se knihy èi
tisky ocitly v �idovských rukou, a tím,
kdy� je vlastní knihovna èi univerzitní
instituce?
Obèas bývá komplikovanìj�í jednání s �i-
dovskými vlastníky, kteøí mají pocit, �e by
kniha mìla být v �idovských rukou, pøí-
stupná k bádání�

Ale tyhle podmínky muzeum snad
splòuje.
Správnì, tak v�dycky argumentujeme.
Vysvìtlujeme, �e pra�ská �idovská obec
stále funguje, nezanikla, �e knihovna je
nyní v �MP, ale muzeum ji nijak nezakon-
zervovalo, slou�í badatelùm. Tato jednání
bývají slo�itìj�í a zdlouhavìj�í, trvají tøe-
ba i roky. 

V souèasné dobì jednáme s Institutem
Lea Baecka v New Yorku o navrácení
dvou tiskù. Institut vznikl s cílem zachrá-
nit památky po nìmecky mluvících �i-
dech a zpøístupnit knihy badatelùm. Oni
sice uznávají, �e knihy patøily pra�ské
obecní knihovnì, ale nechtìjí je vracet
�nástupnickým organizacím�. 

Zde nastupuje vý�e zmínìná argumen-
tace a snaha vysvìtlit specifika historie
pra�ské obce, �e nebyla vylo�enì èeská
nebo nìmecká, a �e èe�tí �idé mluvili èes-
ky i nìmecky nebo jidi� a knihy sem tedy
patøí.

Jak snadno mohou badatelé tisky stu-
dovat?
V�echny si mohou dohledat v katalozích,
buï on-line, nebo v na�ich svázaných
a lístkových, a pak je studovat prezenènì
v badatelnì. Jsou pøístupné odborníkùm,
studentùm i laikùm.

Zále�í pøi pátrání také na osobních
kontaktech, zda máte v konkrétní síni
èi knihovnì �svého èlovìka�?
Osobní kontakty jsou dùle�ité. Kdy� se na
konferenci seznámím s kolegy ze zahra-
nièních institucí, stává se, �e oni pak mají
o dohledávání na�ich knih vìt�í zájem;
takto jsme navázali spolupráci s badateli
z Hochschule für Jüdische Studien v Hei-
delbergu. 

Vzácný je pøípad aukèní sínì Kesten-
baum & Company, v ní� se o problema-
tiku dohledávání a vracení knih zajímá
pøímo pan Kestenbaum. I díky osobní-
mu setkání probìhla jednání rychle
a úspì�nì. 

Je také rozdíl mezi tím kdy� jednáme
s lidmi z Evropy a Amerikou a Izraelem.

(pokraèování na str. 16)
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Razítka a jedna ze signatur pra�ské knihovny.



Sedìli jsme v Port Arthuru a Benno øekl:
�Tak revoluce se odkládá na neurèito.�

Takto zní úvodní vìta románu Josefa
�kvoreckého Zbabìlci (poprvé vy�el
v roce 1959), který popisuje události osmi
dní konce války v kvìtnu 1945 v jeho rod-
ném Náchodì. Kniha, je� se stala jednou
z nejdùle�itìj�ích textù èeské
prózy poloviny 20. století. A zá-
roveò jaksi mimodìk proslavila
hostinec Port Arthur. Hostinec,
který v témìø v nezmìnìné po-
dobì interiéru od roku 1904
funguje nepøetr�itì dodnes,
a dokonce pod tím samým
�nezávadným� názvem pøe�il
nacismus a i komunismus.

Od úmrtí Josefa �kvoreckého
(27. záøí 1924 Náchod � 3. ledna
2012 Toronto) ubìhne letos
v lednu u� deset let. Do Nácho-
da se je�tì po pádu komunistic-
kého re�imu stihl vrátit, oslavil
tu své osmdesáté narozeniny,
nav�tívil i zmínìný hostinec. Na námìstí
postavili slavnému rodákovi sochu; ale
upøímnì øeèeno, jediným autentickým
místem, je� alespoò v kulisách navozuje
atmosféru �kvoreckého mládí, je právì
Port Arthur. Pøipomeòme si jeho historii.

ZAKLADATEL RUDOLF STARK
V roce 1875 vybudovali v Náchodì �elez-
nici a nastal rychlý rozkvìt dosud malého
podhorského mìsteèka u polských hranic.
Na pøelomu 19. a 20. století vedl znaèný
nárùst obyvatel k rozvoji prùmyslu a no-
vých podnikatelských aktivit, vèetnì po-
hostinských. A právì tehdy, v roce 1903,
zakoupil �idovský podnikatel Rudolf
Stark kus pole v novì budované Rokytan-
ského (dnes Purkyòovì) ulici se zámìrem
postavit na nìm jednopatrový dùm. V pøí-
zemí byl plánován hostinec a dva byty,
v prvním patøe pak byty ètyøi. Stavba
domu (è. p. 473) s fasádou s prvky rané
secese byla dokonèena v srpnu 1904
a koncem tého� roku získal Rudolf Stark
hostinskou koncesi �prodávati pokrmy,
èepovati pivo a víno, výèep jemných liké-
rù, prodávati kávu, èaj, èokoládu a jiné
teplé nápoje a obèerstvení, dovolené hry�.
Nedlouho poté mu bylo povoleno i �pøe-
chovávání cizincù�.

Pro nový hostinec se musel najít i ná-
zev. Právì v té dobì se na Dálném výcho-

dì odehrávala rusko-japonská válka
(1904�1905). Hlavní námoøní základnou
carského Ruska byl pøístav Port Arthur,
a proto se nevyhnutelnì stal strategickým
cílem japonského císaøství. V kvìtnu 1904
po tì�kých krvavých bojích zaèali Japonci
pøístav obléhat, Rusové se 2. ledna 1905

vzdali a z námoøní základny v Port Arthu-
ru ustoupili. Tento váleèný konflikt v teh-
dej�í Evropì velmi pozornì sledovali, pøi-
èem� èeské sympatie byly jednoznaènì na
stranì Rusù, byt� v bojích neúspì�ných. 

Johannes Urzidil
v povídkové sbírce
Hry a slzy popisuje,
jak právì v dobì
rusko-japonské vál-
ky si macecha malé-
ho chlapce, rodem
Èe�ka, broukala:
�Jede fùra z Port
Arthura, na ní sedí
Kanimura�, zatímco
�chlapec a otec na-
proti tomu byli pro
Japonce a pohrdali
generálem Kuropat-
kinem. Tak byly ten-
krát rozdìleny stra-
ny v Praze. ,Hahaha,
generál Kuropatkin
vítìznì ustupuje,�
zasmál se otec nad novinami. ,Hahaha, ví-
tìznì ustupuje,� øehonil se syn a na zna-
mení jednotné fronty udìlal na macechu
dlouhý nos. Naèe� mu tatínek jednu vle-
pil, èistì pro formu.� Nicménì v Náchodì
byla volba neobvyklého názvu nového
hostince jistì pøíkladným vlasteneckým

èinem a pøilákala do nìj celou øadu zákaz-
níkù. Hostinec prosperoval a majitel Ru-
dolf Stark v roce 1907 za�ádal o stavební
povolení na jednopatrovou pøístavbu na-
vazující na hostinský lokál � taneèní sál
s galerií. 

OKÉNKEM VE DVEØÍCH
Na konci roku 1907 v�ak Stark kvùli níz-
ké finanèní prosperitì a znaèným dluhùm
ztratil o hostinec zájem a od roku 1908 se

stal novým hostinským (od roku
1910 i majitelem domu) Josef
Husinský s chotí. Zisk z pohos-
tinské èinnosti se nakonec po-
stupnì navý�il díky pronájmu
bytù v domì �lep�í spoleènosti�,
vy��í støední tøídì. Byty toti�
svým komfortem pøevy�ovaly
bì�ný náchodský standard. 

První svìtová válka zpùsobila
rozvíjejícímu se podnikání rá-
zem znaènou ztrátu. Odchod
mu�ù, otcù i synù z mnoha ro-
din na frontu, nedostatek potra-
vin, piva, vlastnì v�eho, srazil
tr�by na minimum. Majitel
domu Josef Husinský byl tak

nucen odprodat èást domu s taneèním sá-
lem (noví majitelé zde zøídili sklad) a do-
dnes patrný prùchod z hostince do taneè-
ního lokálu byl zazdìn. V pováleèné dobì
Èeskoslovenské republiky zaèal hostinec

pozvolna prospero-
vat, majitel dokonce
náhradou za taneèní
sál zakoupil v roce
1930 velký hudební
automat. 

Po roce 1939,
v období druhé svì-
tové války, nastala
pro hostinec Port
Arthur nejtragiètìj�í,
ale zároveò nejslav-
nìj�í éra. Jak uvádí
historik Jan Èí�ek,
ke konci roku 1939
byl Josef Husinský
pøinucen ukonèit
�ivnost a vedení
hostince pøevzal Jo-
sef Bárta, jen� se �

na rozdíl od pana Husinského � mohl vy-
kázat árijským pùvodem. Po pøijetí norim-
berských rasových zákonù nicménì Port
Arthur zùstal jediným hostincem v Ná-
chodì, jej� mohli nav�tìvovat �idé. Ale
i to nakonec bylo pøíli�. Novì bylo naøíze-
no, �e nápoje �idùm mohou být podávány
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PORT ARTHUR
O náchodském hostinci, jeho historii a geniu loci 

Restaurace se starým nápisem Port Arthur pøed �lakýrnickým� zásahem.

Dveøe s okénkem se dochovaly dodnes.
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pouze malým okénkem ve dveøích vedou-
cích z lokálu na chodbu. Velkým parado-
xem ov�em je, �e krátce pøed válkou pou-
�ívali toto okénko naopak nìmeètí
obyvatelé Náchoda, aby nemuseli s �idov-
skými hosty Port Arthuru sedìt v jedné
místnosti. Dveøe s okénkem se dochovaly
v pùvodním provedení dodnes.

Tou slavnìj�í stránkou váleèné éry Port
Arthuru ale bylo, �e se lokál stal od roku
1942 dvakrát týdnì zku�ebnou Zachova-
lova jazzového orchestru. Scházeli se zde
mladí pøíznivci Nìmci zakazované swin-

gové muziky. Pøesnì tak, jak popisuje
v Zbabìlcích Josef �kvorecký. 

V roce 1942 zemøel Josef Husinský, jeho
man�elka Franti�ka zahynula o rok pozdìji
v koncentraèním táboøe. Po druhé svìtové
válce hostinskou èinnost provozoval a� do
roku 1947 Josef Bárta, po jeho smrti jeho
�ena a následnì Eli�ka Hofmanová-Rejchr-
tová. V roce 1953 v rámci komunistického
nuceného ru�ení �ivností byl hostinec pøe-
veden do nájmu státního podniku Restaura-
ce a jídelny (RaJ). V roce 1961 byl celý
dùm rozhodnutím okresního národního vý-
boru státem vyvlastnìn a pøe�el do správy
bytového podniku. 

V SOBOTU A NEDÌLI ZAVØENO
V éøe reálného socialismu se v hostinci
èasto støídal personál. Z nedostatku finan-
cí se neprovádìly technické a stavební
úpravy (roz�íøení restaurace na celé pøíze-
mí) a hostinec takto �pøe�íval� a� do kon-
ce roku 1989. V rámci restitucí v roce
1991 byl celý objekt vrácen paní Hofma-
nové-Rejchrtové. Od té jej tého� roku
koupil souèasný vlastník domu a zároveò
provozovatel hostince Port Arthur pan Mi-
loslav Barto�. 

V roce 1991 byla fasáda domu (jeden
z nejvýznamnìj�ích dokladù první fáze
secesní výstavby mìsta) zapsána do seces-

ního architektonického dìdictví mìsta Ná-
chod s po�adavkem na její zachování. Pan
Barto� pouze ponìkud necitlivým zpùso-
bem vymìnil pùvodní døevìná okna domu
za plastová. Aby mohl plastová okna vy-
mìnit, musel se z fasády domu odstranit
i vývìsní plechový �tít s názvem �Hosti-
nec Port Artur� a logem RaJ z doby, kdy
jej provozoval stát. Tím se na fasádì od-
kryl pùvodní nápis z roku 1904
�RESTAURACE � RESTAURATION �
PORT ARTHUR�. Bohu�el, tento histo-
rický nápis byl pøed dvìma lety devasto-

ván jakýmsi �lakýrní-
kem�, který jej zcela
neodbornì barbarsky
�restauroval�. Na dal-
�í opravy (pøedev�ím
�otøískané� fasády)
a úpravy stávající ma-
jitel zatím nemá fi-
nanèní prostøedky,
a tak zùstal interiér té-
mìø intaktnì zacho-
ván ve své pùvodní
podobì, vèetnì vyøe-
závaných ornamentù
vstupních dveøí do
domu, zábradlí scho-

di�tì, døevìných obkladù stìn i prosklené
døevìné pøedìlové stìny obou èástí lokálu.
Také mohutný kuleèník uprostøed lokálu
zdá se být pùvodní.

Úsmìvný je pøíbìh obrazu s temati-
kou tanèících párù v Port Arthuru od
malíøe Bohumila �paniela, náchodského
souputníka a pøítele Josefa �kvorecké-

ho. Obraz se spisovateli tak zalíbil, �e
jej pou�il na obálku prvního vydání Pri-
ma sezony ve svém exilovém naklada-
telství �68 Publishers v Torontu. Aby
nezpùsobil potí�e �panielovi, do tirá�e
napsal, �e obraz s názvem Benno´s Big
Band Blues namaloval americký malíø
Buddy Biderbecke, jeho� narození se
shodovalo s datem narození �kvorecké-
ho. 

Hostinec Port Arthur je v provozu do-
dnes, a to ve v�ední den od 16 hodin, o so-
botách a nedìlích je zavøeno. Má svoji po-
klidnou atmosféru, stùl �tamgastù � ale
pøedev�ím neuvìøitelného a nezapomenu-
telného genia loci.

Text, foto, repro TOMÁ� MAZAL

Spisovatel a editor Tomá� Mazal, znalec
díla Bohumila Hrabala, napsal mj. knihu
Putování k Port Arthuru. Cestopis zbabìl-
cù (2007), pro ni� na základì míst a po-
stav zmínìných ve �kvoreckého díle vy-
tvoøil tematický náchodský místopis po
autorových stopách a stopách pamìtníkù
a hlavnì pamìtnic. Dùmyslný pøebal kni-
hy tvoøí pøeti�tìná mapa, ji� �kvorecký
v rámci svých mladických �nesmyslných
kartografických èinností� (jeho slovy) vy-
tvoøil a vlepil do pøedsádky prvního stro-
jopisu Zbabìlcù. Strojopis daroval své
spolu�aèce z filosofické fakulty Marii �ti-
chové a ta vzácnou památku dala právì T.
Mazalovi, který originální vlepenou map-
ku objevil. 

Jedná se o klasický plán mìsta ze tøicá-
tých let 20. století, jej� �kvorecký opatøil
vlastní legendou vepsanou èervenou tu�-
kou podle dìje Zbabìlcù (vyznaèuje
v nìm napøíklad protitankovou pøeká�ku,
Nejezchlebovic sklad a øadu dal�ích, cel-
kem pøes dvacet míst).

Zajímavý je ov�em i plán samotný, na
nìm� jsou vyznaèeny továrny, hotely, res-
taurace, obchody a provozovny. Figurují
zde napøíklad Mautnerovy textilní závody
(po znárodnìní Tepna Náchod) èi �idovská

ulièka a také dvì lokace, které známe ji� ze
vzpomínek paní Vìry Tomanové (viz �i-
dovská roèenka 2017/2018). Jednak na Ra-
�ínovì tøídì lékárna U Èerného koníèka, ji�
vlastnil její otec pan Bayerle, a jednak fir-
ma jejího dìdeèka: Leo Strass a spol., výro-
ba a velkoobchod textilním zbo�ím na Tyr-
�ovì tøídì. Star�í bratr paní Tomanové,
Pavel, byl muzikant a hrával s orchestrem.
Akde jinde ne� v Port Arthuru.              (am)

Interiér zùstal zachován v témìø pùvodní podobì.

Náchod, kresba Josefa �kvoreckého.
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V paøí�ském nakladatelství Viviane Ha-
my nedávno vy�la kniha Yorama Lekera,
vìnovaná maïarskému �idovskému
právníkovi Rezsöovi Kasztnerovi, který
se spolu s dal�ími pokou�el najít cestu,
jak zachránit maïarské �idy pøed zkázou
holokaustu, co� se dílèím zpùsobem i po-
daøilo. Po válce byl v Izraeli obvinìn, �e
�zaprodal svou du�i nacistùm�, a naøèe-
ní z kolaborace ho pøipravilo o èest,
a nakonec i o �ivot. Kniha L�âme au diab-
le (Du�i ïáblu) znovu otvírá pøípad, kte-
rý nebyl dodnes uspokojivì a spravedlivì
uzavøen a ve své dobì vyvolal velkou po-
zornost i spoustu vá�ní. Yoram Leker,
právník a ve Francii známý spisovatel,
není na celém pøípadì zainteresován jen
jako romanopisec nebo historik. Mezi
�idy, kteøí díky Rezsöovi Kasztnerovi
pøe�ili, byla i jeho matka. 

Pøipomeòme si pøi této pøíle�itosti fak-
ta a okolnosti tohoto podivného a tragic-
kého pøíbìhu.

*   *   *
¨
A� do bøezna 1944 bylo Maïarsko admi-
rála Horthyho spojencem nacistického
Nìmecka. Nicménì Horthy, pøesto�e byl
antisemita, u�etøil maïarské �idy nej-
hor�ího � transportù do vyhlazovacích tá-
borù. Kdy� zaèalo být zøejmé, �e válka
vítìzstvím nacistù a jejich satelitù ne-
skonèí, zahájil maïarský první ministr
Miklós Kállay tajná jednání se Spojenci
s cílem uzavøít separátní mír. Hitler, který
se o tìchto jednáních dozvìdìl, vyslal do
Maïarska nìmecké vojenské jednotky.
Ty 19. bøezna 1944 obsadily Budape�t�
a krátce nato byly zahájeny deportace
maïarských �idù.

VÝBOR 
PRO POMOC A ZÁCHRANU
Tehdy vstupuje do hry právník Rezsö
Kasztner, mu� �kultivovaný, sebevìdo-
mý a schopný se ovládat� a také dobrý
hráè pokeru. Krátce pøedtím zalo�il s Jo-
elem Brandem Výbor pro pomoc a zá-
chranu �idù pùvodnì ve snaze pomáhat
uprchlíkùm z okolních zemí, kteøí se po-
kou�eli získat útoèi�tì v Maïarsku, kde
byly pomìry v tomto ohledu o nìco lep�í
� a hlavnì, nehrozily tam transporty na
východ. To se s pøíchodem Nìmcù radi-
kálnì zmìnilo a výbor se za nové situace
soustøedil na snahu �idy, kteøí se v Ma-

ïarsku nacházeli, dostat naopak do bez-
peèí mimo Maïarsko. Kasztner a Brand
se rozhodli vsadit v�echno na jednu kar-
tu. Jménem výboru se pokusili pøesvìdèit
Himmlera, øí�ského vùdce SS, který se
po Stalingradu stále více obával o svou
kù�i, �e by mu mohli být u�iteèní jako
prostøedníci pøi vyjednávání s Brity
a Amerièany. Výmìnou za to by maïar-
�tí �idé unikli deportaci.

Konkrétní jednání vedli s odborníkem
na �koneèné øe�ení a jeho uskuteènìní�
Adolfem Eichmannem, který pøijel do
Budape�ti, aby øídil pøesun maïarských

�idù do Osvìtimi. Eichmann, na rozdíl
od toho, co o nìm pí�e Hannah Arendto-
vá, v Budape�ti nevystupoval jako nìkdo,
kdo pouze vykonává rozkazy. Svou roli
pøi vyhlazování uskuteèòoval iniciativnì,
s krajní krutostí a osobnì ji pro�íval. Na-
konec ale �v zájmu Øí�e� a s Himmlero-
vým souhlasem akceptoval, aby se Brand
pokusil zprostøedkovat dohodu mezi Spo-
jenými státy nebo Velkou Británií a SS
o výmìnì zhruba milionu �idù za stano-
venou cenu: 10 000 nákladních automo-
bilù pro východní frontu, 200 tun èaje,
800 tun kávy, 2 000 000 beden mýdla
a dal�í polo�ky. Jako �záloha� mìl být po
uzavøení dohody poslán první konvoj 20
tisíc �idù místo do Osvìtimi do Rakouska
a potom do nìkteré zemì, která je pøijme. 

V kvìtnu 1944 odcestoval Brand s nì-
meckým pasem, který mu obstarala SS,
do Istanbulu, kde jednal nepøíli� úspì�nì
o Eichmannovì nabídce se zástupci �i-
dovské agentury. Tam u� ho zøejmì zaèa-
la sledovat britská tajná slu�ba. Po pøíjez-

du do Aleppa na syrsko-turecké hranici,
kde mìl projednat celou zále�itost s Mo-
�em �aretem, øeditelem politického od-
dìlení �idovské agentury, byl Brity, kteøí
tehdy mìsto kontrolovali, zatèen a uvìz-
nìn. Informace o jednáních se poté, co ná-
vrh nepro�el v Londýnì ani ve Washingto-
nu, objevily v médiích a to znamenalo
konec nadìjí na záchranu maïarských
�idù touto cestou. Jejich transporty do
Osvìtimi ostatnì, ani� o tom Brand vìdìl,
u� probíhaly.

Joel Brand se u� do Maïarska nevrátil.
Kasztner pokraèoval ve vyjednávání s Eich-
mannem. Jednání se vleklo, zatímco ka�-
dý den odjí�dìly konvoje do Osvìtimi.

KASZTNERÙV VLAK
Himmler nebyl jediný, kdo si uvìdomo-
val, kam vìci spìjí. Také dùstojník SS
Kurt Becher, kterého Himmler jmenoval
komisaøem v�ech nìmeckých koncent-
raèních táborù a náèelníkem �ekonomic-
kého oddìlení� SS v Maïarsku, se sna�il
zajistit si alibi i prostøedky pro pováleèné
období. Byl ochoten s Kasztnerem spolu-
pracovat. Výsledkem této spolupráce, za
kterou si ostatnì nechal Becher slu�nì
zaplatit, byl takzvaný Kasztnerùv vlak,
dílèí, ale úspì�ná polo�ka snahy o zá-
chranu maïarských �idù.

Do 35 dobytèích vagonù se nakonec
dostalo 1684 lidí. Vybírala je komise, je-
jím� èlenem byl i Kasztner. Na seznamu
se ocitla rùznorodá spoleènost � sionisté,
ortodoxní i ultraortodoxní �idé (jedním
z rabínù, kteøí dostali místo, byl i Joel
Teitelbaum, satmarský rebe), byli tam si-
rotci, umìlci, �eny v domácnosti, banké-
øi, novináøi a také èlenové Kasztnerovy
rodiny. Kasztner osazenstvo vlaku ve své
pováleèné zprávì pro sionistický kongres
nazval �Noemovou archou� � mìly tu
být zastoupeny pokud mo�no v�echny
slo�ky �idovské komunity v Maïarsku.

Poté, co bylo Kurtovi Becherovi vy-
placeno výkupné (tøi kufry hotovosti,
�perkù, zlata a akcií), mohl vlak 30.
èervna 1944 opustit Budape�t�. Pøesto�e
Eichmann slíbil, �e pojede pøímo do
�výcarska, dorazil vlak 8. èervence do
Bergen-Belsenu v Nìmecku, kde byli
cestující ubytováni ve zvlá�tním oddì-
lení. V srpnu pak byla do �výcarska
dopravena první skupina 318 osob a a�
7. prosince zbývajících 1350. 

ZLOÈIN
Kasztner se svou �enou a malou dcerou
emigroval do Palestiny v roce 1947.

KASZTNERÙV PROCES
O záchranì obìtí holokaustu, kvalifikované jako kolaborace

Rezsö Kasztner v roce 1950. Foto archiv.
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Úèastnil se izraelského politického �ivo-
ta, slou�il jako úøedník ve vládì strany
Mapaj Davida Ben Guriona a redigoval
stranické noviny v maïarském jazyce.
Pøispíval i do maïarskojazyèných novin,
které tehdy v Tel Avivu vycházely.

Na poèátku padesátých let byla zaháje-
na jednání mezi západním Nìmeckem
a Izraelem o od�kodnìní a náhradách za
�nepopsatelné zloèiny, spáchané jménem
nìmeckého lidu, které volají po morál-
ním a hmotném od�kodnìní�, kterých se
úèastnil rovnì� Svìtový �idovský kon-
gres. Na nejvy��í úrovni byla jednání
vedena mezi izraelským ministrem za-
hranièních vìcí Mo�em �aretem a spol-
kovým kancléøem Konradem Adenaue-
rem. David Ben Gurion, který stál v èele
izraelské koalièní vlády, dohodu o repa-
racích v roce 1952 podpoøil s tím, �e je
nezbytná k obnovì toho, co bylo znièeno
a nacisty uloupeno obìtem holokaustu. 

To, co poté následovalo, pøedstavuje
zøejmì nejvìt�í krizi a rozkol, kterému
byla izraelská spoleènost bìhem trvání
samostatného státu vystavena. Proti do-
hodì se vá�nivì postavila jak pravice
(Cherut a V�eobecní sionisté), tak levice
(Mapam) s toto�ným hlavním argumen-
tem, �e pøijetí od�kodnìní znamená od-
pu�tìní nacistùm za jejich zloèiny. Do-
cházelo k demonstracím a násilným
støetùm protestujících, kteøí zaútoèili i na
budovu izraelského parlamentu, s policií.
A v této vzru�ené dobì, kdy byly znovu
a znovu pøipomínány hrùzy holokaustu,
se objevil Malkiel Gruenwald, vydávající
vlastním nákladem bro�ury, útoèící na
�zkorumpované vùdce, na chamtivé ve-
øejné èinitele a politiky v�eho druhu, ze-
jména ty z vládnoucí strany Mapaj�,
a pøedlo�il svou bro�uru è. 51. V ní obvi-
nil Kasztnera, v té dobì mluvèího minis-
terstva obchodu a èlena Mapaj, z kolabo-
race s nacisty a podílu na smrti 400 000
maïarských �idù. Dále mu kladl za
vinu, �e ze zi�tných dùvodù vypovídal
v norimberském procesu ve prospìch
plukovníka SS Kurta Bechera, který byl
zatèen a byl vy�etøován jako váleèný zlo-
èinec, aby tento neprozradil jejich spo-
leèné obchody a loupe�e.

V roce 1953 podal generální prokurá-
tor Chajim Cohen za vládu Kasztnero-
vým jménem na Gruenwalda trestní
oznámení pro urá�ku na cti. Soud, který
by za normálních okolností vìc vyøídil za
dvì stání, trval dva roky, byl masovì sle-
dován a dále polarizoval u� tak rozdìle-
nou izraelskou veøejnost. Gruenwaldùv

advokát �muel Tamir, bývalý èlen Irgunu
a spojenec opozice vedené Beginem, do-
cílil toho, �e místo projednávání pode-
zøení z pomluvy, které se mìl dopustit
jeho klient, se pøelíèení zmìnilo v politic-
ký proces s Kasztnerem a v jeho zastou-
pení s labouristickou vládnoucí stranou.
Soudce Benjamin Halevi (pozdìji posla-
nec Knesetu za Cherut) nakonec Gruen-
walda obvinìní z urá�ky na cti zprostil
a o Kasztnerovi prohlásil, �e �zaprodal
svou du�i ïáblu�. Koalièní vláda, která
�alobu podala, pak v dùsledku obvinìní,
�e strana Mapaj bìhem války nedostateè-
nì pomáhala pronásledovaným evrop-
ským �idùm, odstoupila.

A TREST
Kasztner se stal v Izraeli v�eobecnì nená-
vidìnou osobou. Rezignoval na svou funk-

ci na ministerstvu a byl i se svou rodinou
cílem nevybíravých útokù a inzultací.
Ètvrtého bøezna 1957 byl, kdy� se vracel
okolo pùlnoci do svého bytu v Tel Avivu,
tøíèlenným komandem, skládajícím se
z veteránù polovojenské organizace Le-
chi, oznaèované také jako Sternùv gang,
tì�ce zranìn tøemi výstøely z pistole. Na
následky zranìní pak 15. bøezna zemøel.
Vrahy se podaøilo dopadnout. Jeden
z nich, Zeev Eckstein uvedl, �e se poku-
sil Kasztnera zabít, aby se mu pomstil za
jeho spolupráci s Eichmannem a dal�ími
nacisty. Bìhem soudu vy�lo najevo, �e
Eckstein byl placeným informátorem �in
Bet, bezpeènostní izraelské slu�by. To
vyvolalo podezøení, �e Kasztner byl us-
mrcen s jejím vìdomím. Jeho vrazi byli
odsouzeni na do�ivotí, ale po sedmi le-
tech dostali milost. 

V lednu 1958 zru�il Nejvy��í soud Iz-

raele rozsudek, vynesený první instancí,
konstatoval, �e v procesu do�lo k vá�-
ným pochybením, zprostil Kasztnera ob-
vinìní z kolaborace s nacisty a ze snahy
se tímto zpùsobem obohatit. Konstatoval
rovnì�, �e na výbìru osob do záchranné-
ho vlaku nelze najít nic, co by se mu
mohlo vytknout. V�ech pìt soudcù Nej-
vy��ího soudu ale potvrdilo verdikt soud-
ce Haleviho �o zloèinném a køivopøíse�-
ném zpùsobu�, kterým Kasztner po válce
zachránil nacistického váleèného zloèin-
ce Bechera.

SVÌDECTVÍ V NORIMBERKU
Zùstává tedy záhada výpovìdi v Norim-
berku. Yoram Leker uvádí zdroje, které
potvrzují, �e pøedtím, ne� Kasztner
pøednesl své svìdectví k Becherovi
v Norimberku, pøedlo�il ho k posouzení
�idovské agentuøe, pøesnìji øeèeno její-
mu pokladníkovi Eliezeru Kaplanovi.
Proè?

Ledacos mluví pro následující hypoté-
zu: Becher, který mìl na starosti uloupený
�idovský majetek, nashromá�dil spoustu
penìz. Mohl dostat návrh, �e pokud bude
souhlasit s jejich pøevedením (nebo ales-
poò jejich èásti) na konto tajné armády
budoucího Státu Izrael, výmìnou získá
svìdectví, které sice nebude jeho obhajo-
bou, ale ani mu nepøití�í a dá mu reálnou
�anci vyváznout z obvinìní z váleèných
zloèinù. Aby Kasztner nepo�kodil svou
vládu, dr�el tuto transakci v tajnosti. Lze
si proto polo�it otázku: nerozhodly se ho
izraelské tajné slu�by odstranit jako nepøí-
jemného svìdka?

V oblasti dohadù je v�echno mo�né.
Pochybnosti nezmizí, dokud archivy
zpravodajských slu�eb zùstanou ve
�státním zájmu� uzavøeny. Je jen tì�ko
pøedstavitelné, �e by pravda o tomto pøí-
padu mohla je�tì dnes ohrozit bezpeè-
nost �idovského státu. Podle Lekera je
témìø jisté, �e Kasztnerovo svìdectví
v Norimberku bylo objednáno �idov-
skou agenturou. 

Jedno je známo u� dnes: Skuteènost,
�e Kasztner pomohl pøe�ít 1670 lidem, se
paradoxnì stala jednou z hlavních pøíèin
toho, �e jen málokdo byl v padesátých le-
tech minulého století v Izraeli pøedmì-
tem srovnatelné veøejné nenávisti a opo-
vr�ení jako on.

Pøipravil a citace z recenze knihy L�âme
au diable, kterou uveøejnila Sonia Combe
ve francouzském ètrnáctideníku En atten-
dant Nadeau, pøelo�il jd.

Jediný dostupný snínek M. Gruenwalda. Foto archiv.
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Adresa je docela prostá: Twin Farms, Bar-
nard, stát Vermont, USA. Usedlost nìkoli-
ka stavení, rozlo�ených na mírné stráni se
skalkou a stromy, z velkých oken výhled
na blízký rybník a mo�no dohlédnout na
vzdálené Støíbrné je-
zero, a hlavnì na za-
lesnìné kopce Green
Mountains. Do mìs-
teèka na nákup jen pár
kilometrù, jinak bla-
hodárný klid. Prostor-
ná farma s bohatou
knihovnou, krbem,
modernì zaøízenou
kuchyní, terasou i ate-
liérem se stala domo-
vem Maximu Kopfovi
(1892�1958), èeskému
malíøi rakousko-nì-
meckého pùvodu. Ra-
menatou postavou
spí� pøipomínal boxe-
ra, du�i mìl vehementní a vitální, a navíc
se narodil do pohnuté doby. Pøátelé mu øí-
kali �neznièitelný Max� pro jeho energii,
veselost a kurá�nost. I jeho malba jako
kdyby pøesnì odrá�ela jeho nasazení � ex-
presivní tahy �tìtcem, doslova víøení
a erupce mrakodrapù (to kdy� zachycoval
New York) nebo kopcù a palem, to kdy�
maloval tahitské krajiny. Ale a� tady, ve
Vermontu, tak vzdáleném Praze, na�el ko-
neènì spoèinutí. A také místo pro hrob.
A to díky své tøetí man�elce, slavné ame-
rické novináøce Dorothy Thompsonové
(1893�1961), která si vermontskou used-
lost poøídila ve tøicátých letech se svým
druhým man�elem, americkým spisovate-
lem Sinclairem Lewisem, nositelem No-
belovy ceny za literaturu. 

NEORGANIZOVANÝ
V PØEORGANIZOVANÉM SVÌTÌ
Právì do Vermontu za Kopfovými pravi-
delnì na letní dovolenou zají�dìli v padesá-
tých letech 20. století z New Yorku man�e-
lé Urzidilovi, spoleènì tu snili o ztracené
støední Evropì a nahlas meditovali (èesky
i nìmecky) nad silou pøírody, øádem vesmí-
ru a nábo�enskými otázkami. Dorothy
Thompsonová napsala v roce 1960 roz-
sáhlej�í vzpomínku My Husband Maxim
Kopf (èeský pøeklad K. Nohelová), ve kte-
ré vypráví: �Pro Maxima byl Bùh �ivot,

nejen lidský �ivot, ale ve�kerý �ivot � �i-
vot stromù, zvíøat, kvìtin, zemì, kamenù,
slunce, moøe a hvìzd a nesrovnatelné sub-
limace �ivota, kterou je umìní. (...) Maxi-
mùv �ivotní pøíbìh je pøíbìhem 20. století,

válek a revolucí, ve
kterém je nejnebez-
peènìj�í být svobod-
ným èlovìkem bez
nálepky, neorganizo-
vaným v pøeorganizo-
vaném svìtì.� 

Vrat�me se v�ak do
støední Evropy a na
samý poèátek Kopfo-
va �ivota. Maxim
Kopf se narodil pøed
sto tøiceti lety, 18. led-
na 1892 v osm hodin
ráno ve Vídni, a kdy�
mu bylo �est let, pøe-
stìhovala se rodina do
Prahy, kam byl otec

jako státní úøedník pøelo�en. Otec toti� za-
stával místo ni��ího úøedníka na minister-
stvu vnitra, ale úøednická práce ho nièila
(�nadaný, ale ne�t�astný�) a podle Kopfo-
va svìdectví se ve ètyøiceti letech upil

k smrti. Navzdory této bolesti se pro nìj
�Praha�, jak prohlásil pozdìji, stala jed-
ním �z nejkrásnìj�ích mìst. (�) Já jsem
vyrostl pod hradèanskými støechami, blíz-
ko støedovìké ètvrti, kde byl vzduch plný

starobylé tajemnosti a kde znìly klá�terní
zvony.� Studia na pra�ské akademii musel
pøeru�it, nebot� byl povolán na frontu Vel-
ké války. V ní byl ranìn, posléze se nervo-
vì zhroutil a onemocnìl tuberkulózou:
�Mysleli si, �e umírám, tak poslali pro ka-
plana, ale pøevezl jsem je...� smál se po-
zdìji. Po válce se díky stipendiu dostal na
drá�ïanskou akademii a pøedev�ím � inici-
oval vznik umìlecké skupiny Die Pilger,
která sdru�ovala nìmecky mluvící umìlce,
�ijící v Èechách vèetnì �idovských. Èlen-
kou se stala také sochaøka Mary Durasová,
první Kopfova man�elka, s ní� del�í èas
pobýval v New Yorku a Paøí�i, kde se
úèastnil Salonu nezávislých v Grand Palais
a Podzimního salonu. V té dobì maluje fi-
gurativní obrazy archetypálních stavù a si-
tuací (Poutník, Poèetí, Pieta) s pøítomností
tajemného svìtla. Na obraze Poslední veèe-
øe (z roku 1920, dnes ve sbírkách �idov-
ského muzea v Praze) útlé a vypjaté ruce
úèastníkù, sedících kolem stolu, se dychti-
vì natahují k prosvìtlenì záøícímu støedu,
jakémusi posvátnému grálu, mystickému
a uzdravujícímu srdci svìta. 

TISÍCE UCPANÝCH ZÁCHODÙ
V polovinì dvacátých let Kopf poprvé ce-
stuje na Tahiti a Markézy (bude se tam
vracet) a je uchvácen tamní bujnou pøíro-
dou a pùvabem místních �en, které stejnì
jako pøed ním Paul Gauguin vá�nivì zo-

brazuje v sytých barvách. �Hledal jsem
barvy,� øíkal pozdìji �nádherné, pulsující
barvy.� Dùle�ité je pøipomenout, �e spolu
se svým �idovským pøítelem Friedrichem
Feiglem a Willim Nowakem v té dobì za-

NEZNIÈITELNÝ MAX
Pøed 130 lety se ve Vídni narodil èeský malíø Maxim Kopf

Zimní Praha, 1930.

Maxim Kopf: Vlastní portrét, 1929.
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lo�ili nové sdru�ení, nazvané Prager Se-
cession. Zcela jistì nejvýznamnìj�í spolek
nìmecky hovoøících výtvarníkù v Èe-
chách, který také sdru�oval významné
mecená�e a sbìratele umìní a poøádal vý-
stavy, kterých se úèastnili napø. Max
Beckmann, Oskar Kokoschka èi Paul
Klee. Jen�e nìmecká
okupace a následná válka
v�e rozmetá, vèetnì �ivo-
tù èlenù Prager Secessi-
on. Antinacista Kopf,
který je zdrcen vyobco-
váním �idovských pøátel
z veøejného �ivota, otev-
øenì prohla�uje, �e ne-
chce �ít v øí�i �vedené
maniakem, který si mys-
lí, �e je umìlec, obklope-
ným kriminálníky, kteøí
se pova�ují za teutonské
rytíøe�. Ve svých vzpo-
mínkách Odpust�te, �e
�iju (publikováno v Re-
volver Revue è. 49) popi-
suje, jak v první den oku-
pace nièil ve svém bytì
protinacistickou literaturu tím, �e ji spla-
choval do záchodu, a� v celém domì
ucpal odpadní rouru. Kdy� druhý den po-
tkal domovnici, naléhavì si mu stì�ovala,
�e v celé Praze nemohla sehnat instalatéra,
nebot� ucpaných záchodù jsou po celém
mìstì tisíce. 

MAX, MISTR KUCHAØSKÝ
Kopfovi se nakonec i díky úplatkùm po-
daøí zmizet z protektorátu do Francie, aby
tam byl spolu s dal�ími èeskými umìlci

(Divi�, Pelc aj.) zatèen pro podezøení ze
�pioná�e a vìznìn v proslulém paøí�ském
kriminále Santé. Zhubl, otekly mu nohy,
bez holení mu narostl mohutný plnovous,
lehce ze�edivìl a vypadlo mu �est zubù.
Posléze je vláèen internaèními tábory
v Maroku a na Martiniku. Akvarely
a kresby, které tam èrtá a prodává, mu za-

ruèují alespoò základní ob�ivu. Zdokonalí
tam v�ak své kuchaøské umìní, které pak
bude osvìdèovat i v domácí, velkoryse
vybavené kuchyni ve Vermontu a pøed
pøáteli prohla�ovat: �Velice rád vaøím
a krmím lidi. I proto, �e mám v kuchyni
soukromí a volnost. V�dyt� odtud mù�u

v�echny vyhodit.� V jednom americkém
magazínu také vyjde reportá� z kuchynì
man�elù Kopfových. Malíø je fotografem
zachycen pøi pøípravì pokrmù v bílé zástì-
øe a reportérka popisuje: �Kopfovi pìstují
a mrazí zeleninu, stejnì jako maso a drù-
be�. Ve velké kuchyni peèou chléb. (...)
Man�el se zájmem vaøí ú�asné veèeøe. �est
lidí se tu dennì stravuje. A kdy� se shro-
má�dí sousedé na party, je jich tu a� 125.� 

MÁTE DOBRÝ OBLIÈEJ
Vysvobozením se pro Kopfa stane cesta
do USA, kam dorazí na konci roku 1941.
Tøeba hned dodat, �e o jeho �vysvoboze-
ní� se zasadil ministr exilové vlády Jan
Masaryk, který zajistil
víza a peníze na cestu.
Pøi prvních krocích na
americké pùdì celní in-
spektor, probíraje se jeho
akvarely a tøemi páry po-
no�ek, ke Kopfovi pro-
nese: �Pane, máte dobrý
oblièej, v Americe se
vám povede výbornì.�
Èeskoslovenská exilová
vláda Kopfovi také po-
skytne malou finanèní
pomoc, tak�e si mù�e do-
volit pronajmout levný ateliér v Brookly-
nu. Dorothy Thompsonová pozdìji vzpo-
mene na Maxovy americké zaèátky:

�Mezi prodejci ko�e�in v New Yorku je
mnoho èeských �idù. Sly�eli o tomto
umìlci z Prahy a najali si ho, aby portréto-
val jejich matky, za co� Maxim dostával
po 35 dolarech. O tìch èasech mluvil s po-
bavením: ,Mìl jsem malovat z fotografií
staré �eny v domácnosti s rukama ztvrdlý-

ma drhnutím podlah.
Jen�e jejich synové chtì-
li, abych promìnil jejich
matky ve vévodkynì
s dlouhými úzkými prsty,
odstranil jim z oblièejù
v�echny vrásky, a pøitom
zachoval podobu. Kdyby
mì jen bývali nechali na-
malovat tu krásu a smu-
tek, úsilí a obìtování se,
zaznamenané v jejich
tváøích... Ale za to by ne-
bylo tìch 35 dolarù.��

Dosud málo rozlu�tì-
nou epizodou je Kopfùv
sòatek s �idovskou �e-
nou, ji� si vzal z èistì for-
málních dùvodù � mìl jí
tím pomoci k cestì z Ev-

ropy za oceán. Jisté je jen to, �e se Maxe
nechtìla jen tak lehce vzdát a vehementnì se
bránila rozvodu. Dorothy Thompsonová jí
nakonec musela vyplatit od�kodné ve vý�i
desítek tisíc dolarù. Ostatnì, man�elství
s Dorothy bylo pro Maxe velice �t�astné.
Díky ní koneènì na�el pevný domov. Po-
skytla mu bezpeèné zázemí, umo�nila vìno-
vat se pouze malíøství a sochaøství, vedla
s ním dlouhé inspirativní debaty a pokou�ela
se ho prosadit do amerických galerií.

ZUØIVÁ REPORTÉRKA
Thompsonová nebyla �ádná druhoøadá
publicistka, ale �pièková reportérka a ev-
ropská meziváleèná korespondentka pøed-

ních amerických novin,
rozhlasové stanice NBS
a v neposlední øadì také
spisovatelka. Její kniha
Nové Rusko, jejím� zá-
kladem byla náv�tìva
v Sovìtském svazu
v roce 1928, otevøenì po-
pisuje bol�evickou deci-
maci nábo�enství a øádì-
ní v�emocné tajné policie
NKVD. Pozdìji bude ve-
lice kriticky referovat
o Stalinovì diktátorském

re�imu, paktu Molotov�Ribbentrop èi ka-
tyòském masakru. 

(pokraèování na str. 23)

Pobøe�í na Tahiti, 1934.

Dùm ve Vermontu. Foto archiv. 

Kopf s Dorothy Thompsonovou. 
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Ètvrtstoletí a rok uplyne v lednu od
smrti Ester Krumbachové (13. ledna
1996), výtvarnice, návrháøky divadel-
ních a filmových kostýmù, scénografky,
scenáristky, re�isérky a spisovatelky.
Její rozmanitou práci i svéráznou osob-
nost pøipomíná brnìnský Dùm umìní. 

Výstava pøedstavuje pøed �esti lety
získanou pozùstalost výtvarnice, která
zahrnuje kostýmní návrhy, kresby, dopi-
sy, fotografie, �perky a mno�ství texto-
vého materiálu (rukopisy a strojopisy
scénáøù, povídek èi diáøe). 

V sálech bì�í projekce úsekù z nej-
slavnìj�ích snímkù, na nich� se E.
Krumbachová podílela, a dále vynikají-
cí dokument o ní od Vìry Chytilové; ze
záznamu zní její hlas. Pøípadné náv�tìv-
níky v�ak nutno varovat: nejedná se
o výstavu v pravém slova smyslu, tedy
o takovou, kde jsou artefakty utøídìny
a opatøeny popiskami, zasazeny do urèi-
tého kontextu. Brnìnská prezentace je
skuteènì pøedev�ím pøehlídkou získané-
ho a veøejnosti poprvé zpøístupnìného
materiálu. Na výstavu, která by pøehled-
nì a zajímavì shrnula její práci, si pozo-
ruhodná postava èeského filmu zøejmì
je�tì musí chvíli poèkat (nabízí se sté
výroèí jejího narození, tedy rok 2023).

Zmínìnou pozùstalost vlastnil a� do
roku 2016 poslední
partner Ester Krum-
bachové Ivan Paik,
který ji poté pøedal
organizaci Are | are-
events.org; v koneèné
fázi by mìl být archiv
pøístupný on-line a fy-
zicky se nalézat
v Umìleckoprù-
myslovém museu
v Praze. 

Ti, kdo se o její
tvorbu zajímají, do-
stali díky zpøístup-
nìnému odkazu
je�tì dal�í dárek �
knihu 5 a 1/2 scéná-
øe Ester Krumba-
chové od filmového
a divadelního teo-
retika Jana Bernarda, ucelenou a vyèer-
pávající publikaci na téma scenáristické
práce E. K., zahrnující i její filmografii
a bibliografii. 

DIVADLO
Ester Krumbachová se narodila 12. listo-
padu 1923; vyrùstala v Brnì v rodinì slo-

venského in�enýra s maïarskými koøeny.
Její dìtství a mládí není pøesnì zdokumento-
váno, fakta se opírají o vzpomínky pamìtní-
kù a ty pøedev�ím o vyprávìní samotné vý-
tvarnice. Ester o sobì prohla�ovala, �e
v sobì má maïarsko-cikánsko-�idovskou
krev, pøièem� první èást mìl na svìdomí

otec a tu �idovskou
matka, povoláním
uèitelka. Rodièe ne-
tvoøili �t�astný pár,
otec se man�elce ani
dìtem pøíli� nevìno-
val, následoval roz-
vod. Otcova spoleè-
nost v dobì okupace
zahrnovala i kontak-
ty s pøedstaviteli na-
cistického re�imu,
díky nim� ochránil
bývalou man�elku
a dceru se synem
pøed deportací. Ester
za�ila úèast v odboji,
zatèení gestapem
a nasazení v Berlínì
a ihned po válce od-
jela do Terezína, aby

peèovala o bývalé vìznì naka�ené tyfem,
úèastnila se i obnovy nacisty zdecimova-
ných Lidic. 

V Brnì po válce dostudovala Vysokou

�kolu umìlecko-prùmyslovou, obor u�i-
té malby a grafiky. Na starost jí pøipadla
i péèe o nepraktickou matku a o bratra
Jana, rodina �ila ve velmi nuzných pod-
mínkách. Po absolvování �koly ode�la �
aby si nezadala s komunistickým re�i-
mem � pracovat do zemìdìlství a k zed-
níkùm, vystøídala øadu manuálních pro-
fesí (dle svých slov kromì �hrobnictví
a prostituce� pro�la snad v�emi mo�ný-
mi zamìstnáními). 

K práci v oboru se dostala v polovinì
padesátých let, kdy nastoupila jako malíø-
ka kulis a divadelní výtvarnice v Èeských
Budìjovicích. Zde se také seznámila s re-
�isérem Miroslavem Macháèkem, jen� jí
zaèal svìøovat kostýmní a scénografickou
práci. Roku 1956 pak spoleènì ode�li do
Prahy, pracovali nejprve v Mìstských di-
vadlech pra�ských (1956�1963) a v letech
1959�1964 i v Národním divadle. Jako
tvùrkynì kostýmù èi scénografka (nebo
obojí) spolupracovala pøedev�ím s M.
Macháèkem, ale také s Ladislavem Smoè-
kem, Rudolfem Hru�ínským, Otou Orne-
stem èi Miroslavem Horníèkem a v Budì-
jovicích a Praze se podílela na desítkách
her klasických, moderních a jedné opeøe;
k nejzdaøilej�ím patøila výprava a kostý-

my pro Bulgakovùv Útìk v roce 1959. Do
divadla se krátce vrátila na poèátku deva-
desátých let inscenacemi Pygmalion (ND)
a Cid (Divadlo na Vinohradech). 

S návrhy kostýmù pro nìkteré hry se
náv�tìvník brnìnské výstavy seznámí:
i bez kontextu si je mù�e vychutnat jako
zajímavé, historií odìvù pouèené a sou-
èasnì hravé ilustrace elegantních postav,
podané se �vihem, pevnou linkou a barev-
nou plochou, s mnoha výraznými doplòky
(klobouky, �álami, �átky, závoji ad.). Je�tì

�MÍT TOLIK SIL� 
Zpøístupnìná pozùstalost Ester Krumbachové: výstava a publikace

Ester Krumbachova pøi natáèení filmu Jana Nìmce 
O slavnosti a hostech, 1966. Foto Karel Je�átko.

Z výstavy: V bytì E. K. Foto L. Jarcovjáková.

E. Krumbachová: Andìl, 1992. Dar Janu Nìmcovi.



zajímavìj�í by samozøejmì bylo kontext
znát nebo � zachovaly-li se snímky (èi do-
konce filmové záznamy) z her � je porov-
nat s výsledným tvarem. 

�EDÁ EMINENCE NOVÉ VLNY
V �ir�ím povìdomí zùstává Ester Krumba-
chová jako filmová výtvarnice, scenáristka,

re�isérka, jako
pøíslu�nice filmo-
vé nové vlny �e-
desátých let, spo-
lupracovnice Ja-
na Nìmce, Vìry
Chytilové, Vojtì-
cha Jasného, Kar-
la Kachyni, Jaro-
mila Jire�e (ale
také Otakara Váv-
ry). Snímky, na
kterých se podíle-
la, asi není tøeba
jmenovat, zmiò-
me ty nejdùle�i-

tìj�í: Transport z ráje, Démanty noci, Kdyby
tisíc klarinetù, At� �ije republika, Koèár do
Vídnì, O slavnosti a hostech, Sedmikrásky,
Muèedníci lásky, Penzion pro svobodné
pány, V�ichni dobøí rodáci, Kladivo na èaro-
dìjnice, Ovoce rajských stromù jíme, Valerie
a týden divù, Vra�da ing. Èerta (autorský
film), Ucho atd. Vìt�ina z nich skonèila v se-
dmdesátých letech v trezoru, promítat se
smìly ve velmi omezené míøe nebo a� po
pádu komunistického re�imu.

V dokumentu Zlatá �edesátá (2. díl,
k vidìní on-line) se bývalí umìleètí ko-
legové a pøátelé Krumbachové shodují
v tom, �e Ester patøila jednak ke �pièko-
vým profesionálùm, jim� se �íøí vzdìlá-
ní (proè musí kostýmní výtvarnice po-
øád citovat Schopenhauera? divil se prý
svého èasu jeden re�isér), umìleckého
zábìru, výtvarného citu, smyslu pro
symboliku, význam barev èi detailù rov-
nal málokdo. Dále byla nesmírnì velko-
rysá a nezi�tnì inspirativní, jakási ��edá
eminence� nové vlny. Re�isérùm pøispí-
vala nápady, které tak zásadnì pøispìly
k vyznìní filmu, �e si posléze ani nevy-
bavovali (nebo nechtìli vybavit), od
koho pocházely, a ona sama si na kon-
krétní vymezení svých zásluh nepotrpì-
la. Netøeba dodávat, �e se do její práce
otiskly �ivotní zku�enosti, mravní síla
a nesmírná svobodomyslnost.

Jan Nìmec vzpomíná, jak do nadèa-
sové polohy posunula jeho film Déman-
ty noci (1964), a to tím, �e prchající vìz-
nì �nevybavila� koncentráènickým

mundúrem, ale civilními �aty, a z mu�ù,
kteøí je pronásledovali, vytvoøila civilis-
ty na honu. Nìmec té� pøipomíná její
klíèovou roli pøi vzniku Vávrova
snímku Kladivo na èarodìjnice podle
kni�ní pøedlohy Václava Kaplického, díky
ní� se film o inkvizièním procesu s èarodìj-
nicemi na Moravì stal jedním z nejpùsobi-
vìj�ích podobenství o procesech padesá-
tých let. Krumbachová spolupracovala na
scénáøi a dnes, kdy èeské filmy kvalitními
scénáøi zrovna nevynikají, stojí za to cito-
vat, jak se na práci pøipravovala: �Na scé-
náøi jsme (s O. Vávrou) pracovali ji� del�í
dobu, první verzi scénáøe mìl u� pøipra-
venou, bylo ale nutné, abychom se do-
stali dovnitø pøíbìhu. Já jsem ka�dý den
pøipravila mo�né psychologické polohy
jednajících postav a z tìch vyvozené di-
alogy. Zde jsme u dùle�ité vìci. Scená-
rista musí respektovat literární pøedlo-
hu, ale jak jsem u� øekla, musí si ji
pøivlastnit, musí s ní cítit. Studium tak
stra�livé události bylo pro mne velmi
svízelné, re�isér Vávra mi na moje pøání
dokonce opatøil fotografii obrazu, co�

byl portrét upáleného inteligenta, dìka-
na Lautnera. Dívala jsem se na jeho
chytrý, nosatý oblièej od rána do veèera,
visel nad mým pracovním stolem. Mùj
soucit s ním a obdiv k jeho du�evní síle
mìl na mne dobrý vliv. Uvìdomila jsem

si, �e i já musím mít tolik sil, abych
vlastnì s chladným rozumem dokázala
vzbudit v divákovi stejné sympatie
a stejný soucit � a moje trápení pøestalo.

Tj.: látka se mi
stala osobní ctí.�

STUDIE, 
SCÉNÁØE,
VZPOMÍNKY
Jan Bernard v nì-
kolika studi-
ích èerpajících
z pozùstalosti
a z mnoha dal�ích
pramenù shrnu-
je Krumbachové
scenáristickou práci
pro film, její spo-
lupráci s øadou re-
�isérù a autorù. 

Zabývá se
(spolu s Kristýnou Vaòkovou) i její tvor-
bou pro televizi, tvorbou v zahranièí,
nerealizovanými projekty. Analyzuje
zpùsob její práce, jej� i sama formulo-

vala v textu urèeném
pro studenty Was-
hingtonské univerzi-
ty, kteøí v devadesá-
tých letech jezdili do
Prahy na filmové
kurzy vedené Jose-
fem Lustigem (viz
citát vý�e). J. Ber-
nard do knihy vlo�il
materiál, dle kterého
si ètenáø o pracov-
ním postupu udìlá
sám tu nejplastiètìj�í
pøedstavu: dosud ne-
publikované scénáøe,
je� psala s Janem
Nìmcem (Ètyølístek
pro �tìstí, Tøi bratøi
a zázraèný pramen),
v rùzných etapách
vývoje, jako synopsi,
filmovou povídku,
námìt, literární scé-
náø; její první skici
k filmu Jméno kódu
Rubín a dále návrh
neznámého scénáøe

Vstupné. Spolupráci s Vìrou Chytilovou
zastupují literární scénáø k filmu Sed-
mikrásky a k nerealizovanému pokraèo-
vání Sedmikrásky II. Ten napsaly Chyti-
lová s Krumbachovou v roce 1990.  

(pokraèování na str. 16)
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Kostým hulána.

Kostým pro pana Higginse,
Pygmalion, 1993.

Z výstavy v Domì umìní v Brnì � pøehlídka divadelních kostýmù. Foto am.



(dokonèení ze str. 7)
Nìmecko a nìmecké knihovny jdou aktiv-
nìj�í cestou, provádìjí provenienèní prù-
zkum a iniciují vrácení knih pùvodním
vlastníkùm. Takto se nám vrátilo nìkolik
tiskù z Freie Universtität v Berlínì.

Funguje provenienèní výzkum i naopak
� tedy �e �idovské muzeum vrací knihy,
které se do jeho knihovny dostaly ve vá-
leèných svozech, ale patøí jinam?
Máme databázi pùvodních vlastníkù knih,
zatím není veøejná, ale bì�nì s ní pracuje-
me. Kdy� se na nás nìkdo obrátí, jsme
schopni øíct, zda se knihy konkrétní dota-
zované provenience
v �MP nacházejí.
Nìkteré knihy u� se
restituovaly, jiné kau-
zy jsou rozpracované.
Pro navracení knih
zahranièním institu-
cím zatím není právní
rámec, tato otázka je
mnohem slo�itìj�í�

Zahranièní partne-
øi, kteøí vracejí knihy, mají jiný právní
kodex?
Ka�dý stát má jiný právní systém. My do-
dr�ujeme v maximální míøe zákony. Víme
o tom, �e tu jsou knihy, které patøily zahra-
nièním organizacím, víme, které knihy to
jsou, a urèitì se budeme sna�it je na zákla-
dì budoucích jednání vrátit. Muzeum má
jasnou restituèní politiku, dochází k vrace-
ní umìleckých pøedmìtù soukromým oso-
bám. Ve�keré informace jsou dostupné na
webových stránkách �MP. S institucemi je
to zatím slo�itìj�í. 

Jaké vzácné knihy èi tisky, kromì rabín-
ské bible, se podaøilo získat ze zahranièí
zpìt do muzea?
Úspì�nì jsme jednali se zmínìnou aukèní
síní Kestenbaum & Company, v ní� jsme
urèili tisk z roku 1523, Mikne Abram, za-
bývající se hebrejskou gramatikou. Aukèní
síò byla zároveò majitelem knihy a vrátila
nám ji bez jakéhokoli nároku na kompen-
zaci. Ze star�ích tiskù bych zmínil pra�ský
tisk Ger�oma Kohena �eelot u-t�uvot
z roku 1590, který se nám podaøilo identi-
fikovat na aukci Kedem Auction House
v Jeruzalémì. Dále bych uvedl benátský
spis z roku 1683 Sefer ocar hachajim, ten
kolega objevil na internetovém obchodu
AbeBooks. V souèasné dobì jednáme

s Kalifornskou univerzitou v Los Angeles
a dále s University Libraries Washingtonské
univerzity v St. Louis, kde se nachází asi 30
knih, které by se mìly vrátit do Prahy.

Máte svùj seznam priorit?
Patøí do nìj nejstar�í a nejvzácnìj�í tisky z 16.
a 17. století. To jsou ale knihy, které se mnoh-
dy nacházejí v soukromých sbírkách, tak�e
jsou v podstatì nedohledatelné, pokud se
sbírka neocitne v aukci, jako tomu bylo v pøí-
padì rabínské bible. Dosud se nám vrátilo asi
deset starých tiskù, dal�í desítky èekají. Hle-
dáme také novìj�í knihy z 19. a 20. století.
Jde nám o nalezení co nejvìt�ího poètu ztrát,

obnovit sbírku v co
nejpùvodnìj�í podobì.
Význam pro nás má
i informace, kde se
ztracené knihy v sou-
èasnosti nacházejí, �e
nebyly znièeny. 

Má-li soukromník
starý tisk a chce ho
prodat, musí jen
soukromníkovi�

Ano, pokud nese provenienèní znaky a lze
pøedpokládat, �e v aukèní nabídce bude
identifikován a pùvodní vlastník èi dìdic
vznese po�adavek na jeho navrácení. Ni-
kdy vùèi tìmto lidem nevystupujeme tak,
jako bychom je pova�ovali za zlodìje
nebo spoluviníky, v�dy je upozorníme na
skuteènost, �e se jedná o nacisty uloupený
majetek, a pak zahájíme jednání.

Je to vymahatelné, nebo zále�í na dobré
vùli majitelù?
Mù�eme vznést po�adavek. Vymahatelnost
se øídí právem konkrétní zemì, co� je po-
mìrnì slo�itá, hlavnì nákladná zále�itost.
Sna�íme se dosáhnout dohody. Uvìdomu-
jeme si, �e se èasto mezi majiteli a knihou
vytvoøí urèité pouto, vnímají ji jako legálnì
získaný majetek, který dovezl nìkdo z rodi-
ny do nové zemì v pøedstavì, �e ji zachra-
òuje, �e je pøipomínkou pøedváleèného �i-
vota. Mohou mít pocit, �e jim bereme
rodinnou vzpomínku. V tìchto pøípadech
nabízíme, �e pøipravíme èlánek a seznámí-
me veøejnost s osudem jejich rodiny a dané
knihy. Nicménì se mù�e stát, �e komunika-
ce ustane a jednání skonèí neúspìchem.
Jedná se o emotivní zále�itost. Také proto
øada lidí pátrá po knihách svých rodièù
a prarodièù � jsou èasto jedinou památkou
na nì.                                   ALICE MARXOVÁ

�MÍT TOLIK SIL�
(dokonèení ze str. 15)
Hlavní hrdinky v nìm nále�itì zestárly
a jejich øádìní se projevuje v je�tì mno-
hem bizarnìj�í a temnìj�í podobì.

Tereza Brdeèková vybrala pro publika-
ci nìkolik textù, oti�tìných v novinách
a èasopisech (úvahy, rozhovory, filmové
námìty) a Krumbachové synovec Jan
(syn jejího milovaného a pøedèasnì zem-
øelého bratra, �pièkového odborníka na
historii èeskoslovenského letectví) pøi-
spìl nìkolika emotivními vzpomínkami
na �tetu�. Filmografii snímkù E. Krum-
bachové a její bibliografii sestavil Milo�
Fikejz a zaøazeno je i nìkolik dosud ne-
publikovaných snímkù.

Zatímco kniha pøedstavuje Ester
Krumbachovou jako filmaøku a pozoru-
hodnou tvùrèí osobnost, výstava ukazu-
je pozùstalost, vèetnì strojopisù velmi
osobních, nemocí, pokroèilým vìkem
i osamìlostí ovlivnìných dopisù pøáte-
lùm. Nìkteré u� byly publikovány (Prv-
ní kní�ka Ester), ale v syrové podobì
pùsobí je�tì silnìji. Artefakty z pozùsta-

losti nedoká�ou
rozlehlé a èistým
stropním svìt-
lem prosvícené
sály galerie na-
plnit, zùstává
hodnì prázdného
prostoru. Tato
prázdnota je v pro-
tikladu k bytu, jej�
Ester Krumba-
chová obývala se
svými mnoha

koèkami a který je k vidìní na jedné z pre-
zentovaných fotografií: V záplavì knih,
kvìtin, zrcadel, soch, obrazù, fotografií, pa-
pírù a rùzných objektù se na fotce vyjímá
malý bílý døevìný koník, jen� snad býval
houpací nebo souèást kolotoèe. Tenhle ko-
ník, nyní u� pochroumaný a bez høívy,
v galerii obývá celou stìnu a prázdno ko-
lem nìj je výmluvné. 

ALICE MARXOVÁ

Výstava s názvem Ester Krumbachová
potrvá v Domì umìní mìsta Brna a� do
6. bøezna 2022 (www.dum-umeni.cz).
Knihu Jana Bernarda 5 a 1/2 scénáøe
Ester Krumbachové vydalo nakladatelství
Akademie múzických umìní v Praze roku
2021. Má 542 stran, fotografickou pøílohu;
dop. cena je 499 Kè (v e-shopu NAMU ji
lze koupit za 449 Kè).

16 VÌSTNÍK 1/2022

RAZÍTKA, SIGNATURY, �TÍTKY

�títek svazku z knihovny rabína Rappaporta.

Po letech u� jen jako exponát.



Archiv a knihovna �idovského muzea
v Praze zahájily v lednu 2020 spoleèný
projekt zamìøený na digitalizaci, restauro-
vání a ochranu manuskriptù a vzácných
tiskù, jej� finanènì podpoøil významný za-
hranièní partner. Projekt
zahrnoval èást archivní,
která spoèívala v restau-
rování a digitalizaci ru-
kopisù, kontrole skenù
a jejich následném hro-
madném importu do
muzejní databáze Col-
lectiveAccess vèetnì fi-
nální katalogizace jed-
notlivých manuskriptù.
Knihovní èást spoèívala
ve výrobì ochranných
obalù pro bezpeèné ulo�ení starobylých �i-
dovských tiskù, nafocení jejich titulních
listù a podrobnou katalogizaci jednotli-
vých svazkù v knihovním katalogu Aleph.  

RESTAUROVÁNÍ MANUSKRIPTÙ
V archivní èásti projektu jsme museli u 14
svazkù provést specializované konzervaè-
ní a restaurátorské zásahy, aby bylo mo�né
následnì s knihami bezpeènì manipulovat
a pøistoupit k vlastnímu skenování. Odbor-
ní restaurátoøi opravili drobná mechanická
po�kození listù záplatami z japonského pa-
píru. Vyspravili pøedsádky i jednotlivé
slo�ky ruèním papírem. Nalepili zpìt na
pùvodní místo rozvolnìné èásti, které se
rozklí�ily v dùsledku degradace pùvodního
tmelu. Uvolnìné slo�ky listù zafixovali dru-
hotným �itím, po�koze-
né usòové a papírové po-
kryvy desek i høbetù
nahradili doplòky z od-
povídajícího materiálu.
Tam, kde bylo tøeba, pro-
vedli barevné retu�e
potahového papíru
a zkompletovali vazbu.
Celoko�ené i poloko�e-
né vazby vèetnì textil-
ních a ko�ených tkanic peèlivì oèistili mìk-
kým �tìtcem a jemnou gumou od prachu,
neèistot a dal�ích polutantù. 

Soubì�nì s restaurováním po�kozených
svazkù probíhala digitalizace tìch ma-
nuskriptù, které nebylo tøeba opravovat.
Pøi digitální konverzi jsme nejprve refor-
mátovali velké svazky. Nejvìt�í a zároveò
nejobjemnìj�í kniha mìla úctyhodný for-

mát 55 x 40 x 15 cm s rozsahem 931 strá-
nek. Naproti tomu nejmen�í svazek obsa-
huje 113 listù. Nejstar�í titul pocházel
z roku 1724, nejmlad�í byl datován rokem
1834. I s ohledem na tyto skuteènosti

a vzhledem k celkové-
mu rozsahu díla jsme
digitální konverzi svìøili
odborné externí digitali-
zaèní firmì. Ta bìhem
dvou let reformátovala
dle národního standardu
pro digitalizaci rukopi-
sù v�echny manuskripty
speciálními technikami,
které zaji�t�ují neporu�e-
ní originálu. Kromì sní-
mání jednotlivých listù

byly zdigitalizovány také desky, pøíde�tí
a høbety knih. 

Archiv v rámci toho-
to projektu zdigitalizo-
val celkem 23 svazkù
rukopisných knih z 18.
a 19. století. Konkrétnì
se jednalo se o ètrnáct
Knih zpráv a devìt Knih
osvìdèení z fondu �i-
dovské nábo�enské
obce v Praze. Výstu-
pem je 11 881 barev-
ných skenù zhotove-
ných jednak jako bezpeènostní kopie
archiválií ve formátu multipage TIFF, jed-
nak jako studijní kopie ve formátu JPEG.
Bezpeènostní kopie, které zachycují co

nejvìrnìji originál, jsou
urèeny k trvalé archiva-
ci. Naopak studijní ko-
pie budeme pøevá�nì
vyu�ívat pro prezentaè-
ní a badatelské úèely.

Po odevzdání dat pøi-
stoupili archiváøi �i-
dovského muzea nejpr-
ve k dùkladné kontrole
skenù, poté k jejich

hromadnému importu a katalogizaci jednotli-
vých svazkù v muzejní databázi Collective-
Access. V�echny zdigitalizované knihy z fon-
du �idovské nábo�enské obce v Praze jsou
k dispozici badatelské veøejnosti na interneto-
vých stránkách https://collections.jewishmu-
seum.cz/. Tím jsme naplnili jeden z na�ich
hlavních cílù, toti� zpøístupnit archivní pra-
meny co nej�ir�ímu okruhu badatelù. 

KNIHOVNÍ ÈÁST
Kromì restaurování a digitalizace archivá-
lií byl projekt vìnován také problematice
ochrany a zabezpeèení 240 starých tiskù
z fondu pùvodní knihovny �idovské nábo-
�enské obce v Praze, které jsou i pøes své
vysoké stáøí pøístupné ètenáøùm ve studov-
nì. Èást tohoto knihovního fondu byla do-
posud provizornì chránìna obálkami
a deskami, nìkteré svazky byly zabaleny
do bavlnìné gázy. V rámci tohoto projektu
byly zhotoveny speciální ochranné obaly,
které podstatnì zlep�ily ulo�ení knih. Na
míru vyrobené obaly pøedstavují úèinný
zpùsob preventivní ochrany knihovních
dokumentù. Dnes je pou�ívají knihovny
na celém svìtì. Slou�í nejen jako vhodný
prostøedek k trvalému deponování svazkù,
ale chrání je také pøed pøípadným mecha-
nickým po�kozením bìhem èasté manipu-
lace, eliminují kontaminaci neèistotami
a prachem a chrání dokument pøed zvý�e-
nou vlhkostí a kontaktem s vodou. 

Po dokonèení zakázkové výroby obalo-
vých materiálù byly ná-
slednì nafoceny v�echny
titulní listy vèetnì celko-
vých pohledù na knihy
ve Fotooddìlení �idov-
ského muzea. Proto�e
velká èást starých tiskù
je ji� zdigitalizována ji-
nými knihovnami, zvoli-
li jsme digitalizaci pouze
titulních listù, co� umo�-
ní jejich snaz�í identifi-

kaci pøi vyhledávání v katalogu. V závìreè-
né fázi provedli knihovníci rekatalogizaci
dosud nezpracovaných knih do on-line kata-
logu Knihovny �idovského muzea a doplni-
li k nim odkazy na fotografické obrazy.
V budoucnu budou tyto tisky postupnì res-
taurovány, ale pøesto�e opravy fondu probí-
hají prakticky nepøetr�itì, jedná se vzhledem
k rozsáhlosti fondu knihovny �MP o velmi
pomalý a finanènì nároèný proces.

Pøesto�e se jednalo o relativnì malý vzo-
rek (240 knih ze zhruba 16 000 svazkù pù-
vodní knihovny), dobøe dokumentuje roz-
manitost této knihovní sbírky. Najdou se
zde knihy v nìkolika abecedách (latinka,
�vabach, hebrejská èi arabská abeceda),
v rùzných jazycích (hebrej�tina, nìmèina,
èe�tina, latina aj.), knihy s pergamenovou,
ko�enou, papírovou èi textilní vazbou, vy-
soké od 12 do 48 cm a silné od 1 do 14 cm.
Tematicky je zahrnuta nejen judaistická èi
biblická literatura, ale i historická pojedná-
ní, beletrie èi poezie.

TOMÁ� BÌLOHLÁVEK, LENKA ICHOVÁ
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RESTAUROVÁNÍ A DIGITALIZACE
Archiv a knihovna �MP dokonèily spoleèný projekt

Midra� Tanchuma: ha-nikra jelamdenu 
ve-hu midra� al Chami�a chum�ej Tora,

Amsterdam 1733.

Corpus Juris Canonici. Tomus Primus
[Lipsii], 1695. © �MP.

Tur orach chajim, Dyhernfurth 1790.
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V rozhovoru, jej� poskytl roku 2004 aus-
tralské rozhlasové stanici, hovoøil vrchní
britský rabín JONATHAN SACKS (1948�
2020) o jedné z mnoha svých aktivit, kon-
krétnì o sloupku Credo, který psal od
roku 1993 pro londýnské Timesy. Na
otázku reportérky, za jak dùle�itou tuto
rubriku pova�uje, odpovìdìl: �Británie
je velice sekulární zemì, a pøesnì proto se
mi líbí, �e mohu vynést
nábo�enství z posvátného
místa na veøejné námìs-
tí. ,Credo� znamená ,vì-
øím� a nikdo z nás nedo-
ká�e �ít bez víry: víry
v na�e místo ve vesmíru,
ve smysl lidského �ivota,
v na�e ideály, ve vìci,
o nich� si myslíme, �e
pro nì stojí za to �ít,
a dokonce se obìtovat.
A myslím, �e tyto víry
nás v�echny spojují a �e formují na�i ve-
øejnou debatu. A proto si opravdu zaslu-
hují, aby se jim dostalo �ir�í pozornosti
ne� jen v kongregaci, tedy v synagoze
nebo v kostele.� Právì tato schopnost �
vynést judaismus do veøejného prostoru
a poukázat na nìj jako na uèení, je� sku-
teènì tvoøí základy civilizace a je stále
aktuální � byla na rabínu Sacksovi zøej-
mì nejpozoruhodnìj�í. 

Své komentáøe k Pìti knihám Moj�í-
�ovým psal pravidelnì øadu let, zpøí-
stupòoval je na své webové stránce
i dal�ích platformách (www.rabbi-
sacks.org; www.aish.com) v cyklu na-
zvaném Covenant & Conversation a vy-
dal je i kni�nì. Pøi jejich formulaci jako
by pøedpokládal, �e ti, kdo je ètou, nema-
jí v�dy hlub�í znalosti, ale �e je výklady
k Tóøe zajímají. Takovým ètenáøùm pak
systematicky, ètivì a s poutavými analo-
giemi s problémy souèasné spoleènosti
a s odkazy na filosofii, sociologii, psy-
chologii a literaturu pøedstavoval pod-
statu judaismu. 

V èeském velice kvalitním a pøesném
pøekladu Terezy Rej�kové vycházejí
nyní Sacksovy komentáøe ke Druhé kni-
ze Moj�í�ovì. Nakladatelství P3K tak
navazuje na vydání titulu O svobodì
a nábo�enství (2008), který zahrnoval
výbìr komentáøù ke Knize první, a v ná-
sledujících �esti letech plánuje vydat
zbývající tøi èásti.

Následující ukázka je komentáø k pa-
ra�e Mi�patim (2M 21,1�24,18) a vìnuje
se smyslu detailního výètu zákonù obsa-
�ených v tomto oddílu. Publikujeme ji bez
poznámek pod èarou a vysvìtlivek, které
jsou v knize uvedeny.                          (am)

MI�PATIM (Toto jsou zákony)
Kontrast mezi para�ami Jitro a Mi�patim

snad nemù�e být vìt�í.
V první z nich nás Tóra
pøivádí k nejvelkolepìj-
�ímu setkání lidí a Boha,
ke zjevení na hoøe Sinaj
a k obecnému výètu zá-
sad, v�itých pod po-
jmem desatero pøikázá-
ní. Druhá para�a nás
zahrnuje ohromným
mno�stvím detailù: øe�í
zákony týkající se pro-
pou�tìní otrokù, zodpo-

vìdnosti za zpùsobení újmy, ochrany ma-
jetku a mnohé dal�í. Jako bychom se
posunuli od bo�ských zále�itostí k tìm
prozaickým, od v�eobjímající mravní
nauky k poznámkám pod èarou ve sbírce
zákonù. Mezi obìma para�ami v�ak exis-
tuje hluboké propojení. To nám pomáhá
pochopit Ra�i, nejvìt�í z vykladaèù Tóry.

Úvodní vìtu para�i � �A toto jsou
právní ustanovení, která jim pøedlo�í�.�
(Exodus 21,1) � Ra�i komentuje:

�A toto jsou právní ustanovení� � Kdy-
koli [jedinì Tóra] u�ije slovo �toto�, znaèí
tím pøedìl od toho, co bylo øeèeno pøed-
tím. Kdykoli u�ije výraz �a toto�, znaèí to
naopak spojitost s tím, co bylo øeèeno
pøedtím. [Je to proto, abychom se uèili, �e]
tak jako pøedchozí naøízení [desatero pøi-
kázání] byla dána na Sinaji, tak i tyto [ob-
èanské zákony] byly dány na Sinaji. Proè
tedy jsou obèanské zákony postaveny hned
vedle pravidel o oltáøi [na konci pøedchozí
kapitoly]? Aby nám bylo øeèeno, �e máme
umístit sanhedrin [nejvy��í soud] do blíz-
kosti svatynì. �Která jim pøedlo�í�� � Bùh
øekl Mo�emu: Nemysli si, �e je budu uèit
nìjaký zákon dvakrát nebo tøikrát, dokud
ho nebudou znát slovo od slova, a nebudu
mít snahu jim vysvìtlit opodstatnìní a vý-
znam [zákona]. Proto Tóra øíká: �která
jim pøedlo�í��, jako prostøený stùl plný po-
krmù pøipravených k po�ití.

Ra�i ve svém výkladu pøedkládá hned
tøi pozoruhodná tvrzení, která nastiòují

obrysy judaismu. První stanoví, �e tak
jako jsou obecné zásady judaismu pøed-
stavené v desateru dány Bohem, tak jsou
jím dány i nejjemnìj�í detaily obèan-
ských zákonù.

V �edesátých letech 20. století projek-
toval dánský architekt Arne Jacobsen
nový kampus jedné z oxfordských kolejí.
Nespokojil se pouze s návrhem budovy,
øe�il i podobu pøíborù èi jídelního servi-
su, dohlí�el na výsadbu ka�dé rostliny
v kolejních zahradách. Na otázku, proè
tak èinil, odpovìdìl slovy jiného archi-
tekta, Ludwiga Miese van der Rohe:
�Bùh je v detailech.�

To je veskrze �idovský postoj. Nìkdo
se domnívá, �e svatá je v judaismu jeho
velká vize, nevyjádøená nikde tak pøe-
svìdèivì jako v desateru na Sinaji. Jistì
je pravda, �e Bùh je v detailech: �Tak
jako pøedchozí naøízení byla dána na Si-
naji, tak i tyto [obèanské zákony] nám
byly dány na Sinaji.� Velikost judaismu
nespoèívá pouze v jeho vzne�ené vizi
svobodné, spravedlivé a ohleduplné spo-
leènosti, ale také ve zpùsobu, jím� tuto
vizi sná�í �na zem� v podobì detailních
zákonù.

Mnozí filosofové v rùzných dìjinných
obdobích, Platón, Aristotelés, Locke,
Hume, Kant èi Mill, se sna�ili definovat
mravní �ivot s vyu�itím rùzných obec-
ných principù: racionality, soucitu, slu�-
by, povinnosti nebo nejvìt�ího �tìstí pro
co nejvy��í poèet lidí. Jakkoli dùle�ité je-
jich teorie jsou, morálka, má-li se stát
skuteèným textem a texturou spoleènosti,
musí být transformována do konkrétních
pravidel chování. Morálními se stáváme
nejen vlastním chováním, ale i tím, jak se
v ka�dodenním �ivotì chovají ostatní.
Morálka je jako jazyk. Stejnì jako si ne-
mù�eme vytvoøit vlastní jazyk a doufat,
�e jeho prostøednictvím budeme komuni-
kovat s ostatními, nemù�eme si vytvoøit
vlastní morálku a doufat, �e si s ní bude-
me moci pøíjemnì �ít s ostatními ve spo-
leènosti sdílených ideálù.

Proto se Bùh v Tóøe obecnì a v Mi�pa-
tim konkrétnì zjevuje ve formì pravidel
a zákonù, nebot� právì ony dávají kontu-
ry spoleèenskému øádu. Zde je jednodu-
chý pøíklad:

Jestli�e se rozhodne� vzít do zástavy
plá�t� svého bli�ního, do západu slunce
mu jej vrátí�, nebot� jeho plá�t�, kterým si
chrání tìlo, je jeho jedinou pøikrývkou.
V èem by spal? Stane se, �e bude ke mnì
úpìt a já ho vysly�ím, ponìvad� jsem mi-
lostivý (Exodus 22,25�26).

BÙH JE V DETAILECH
Z knihy komentáøù rabína Jonathana Sackse ke Knize Exodus

Rabi Jonathan Sacks. Foto archiv.
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To je zákon s lidskou tváøí. Na první
pohled se jedná o obyèejnou obchodní
transakci. Nìkdo si vypùjèí peníze a jako
zástavu dá vìøiteli kus odìvu, ve starovì-
ku asi zcela bì�ná zále�itost. Tóra nás
v�ak nabádá, abychom nezapomínali na
existenèní situaci daného èlovìka. Mo�-
ná je dlu�ník chudý a nemá k pøikrytí nic
ne� onen plá�t�. Vìøitel musí s takovou
mo�ností poèítat. Podle práva má sice ná-
rok si zástavu ponechat, ale základy slu�-
né spoleènosti jsou více ne� jen právní.

Tóra pøidává je�tì odùvodnìní. Bùh
o chudém dlu�níku øíká: �Stane se, �e
bude ke mnì úpìt a já ho vysly�ím, ponì-
vad� jsem milostivý.� Bùh zákonodárce
není vzdálenou abstraktní entitou. Je pøí-
tomen v �ivotech tìch, kteøí jeho zákony
dodr�ují. A tak jako On mírní výkon spra-
vedlnosti milostí, musí èinit i Bo�í lid.

V�imnìme si, jakým zpùsobem nás
Tóra tomuto principu uèí. Vyu�ívá kon-
krétní pøíklad. Neøíká: �Mìjte soucit,�
ale jasnì ukazuje, jakou podobu mù�e
uvedený princip mít v ka�dodenním �i-
votì. V knize Deuteronomium nalezne-
me jiný pøíklad: �Nikdo nesmí zabavit
mlýnské kameny, spodní ani bìhoun, ne-
bot� takový èlovìk jako by zabavil sám
�ivot� (24,6). Zde ten, kdo potøebuje
pùjèku, nemù�e protihodnotou nabídnout
nic jiného ne� vìc, jí� si vydìlává na �i-
vobytí. Pokud bude ruèit právì touto
vìcí, nebude schopen dluh splatit a do-
stane se do dluhové pasti.

I zde Tóra pøibli�uje zásady mravního
�ivota konkrétní ilustrací. Nachmanides
v komentáøi k pøíkazu z Deuteronomia
(6,18): �Bude� dìlat jen to, co je správné
a dobré v Hospodinových oèích�, vysvìt-
luje, �e není mo�né detailnì urèit, jaký je
morální postup v ka�dé lidské interakci.
�ivot je pøíli� slo�itý a nepøedvídatelný.
Z toho dùvodu nám Tóra dává jak obecná
pravidla, tak konkrétní pøíklady, abychom
vidìli nejen celý obraz, ale i konkrétní
tahy �tìtcem. Bùh není jen v obecnostech,
ale i v detailech.

Druhým, neménì zásadním principem
je, �e obèanské právo není svìtské. Ne-
vìøíme my�lence: �Odevzdejte tedy, co
je císaøovo, císaøi, a co je Bo�í, Bohu.�
Vìøíme v oddìlení moci, ale ne v sekula-
rizaci práva nebo spiritualizaci nábo�en-
ství. Sanhedrin, nejvy��í soud, musí být
v blízkosti Chrámu proto, abychom se
uèili, �e právo vychází z nábo�enského
pøesvìdèení.

Podle slavné rabínské tradice, kdy� Mo�e
stoupal k nebi, aby pøijal Tóru, andìlé Bohu

namítali: �Copak dá� to, co Ti je nejdra��í,
obyèejným smrtelníkùm?� A Bùh vyzval
Mo�eho, aby jim odpovìdìl. Mo�e se obrá-
til k andìlùm a pravil: �V Tóøe se øíká: Pa-
matuj na den odpoèinku, �e ti má být svatý.
Co�pak vy, andìlé, pracujete, �e potøebujete
den odpoèinku? V Tóøe se øíká: Cti svého
otce i matku. Co�pak máte rodièe, které by
bylo tøeba ctít? V Tóøe se øíká: Nesesmilní�.
Co�pak mají andìlé pud, který by je k tomu
svádìl a který by bylo nutné takovým záka-
zem kontrolovat?� A tak andìlé s námitka-
mi pøestali.

Bùh je na nebesích, my ho v�ak uctívá-
me zde na Zemi: právì o tom je Tóra �
slovo, které samo znamená �zákon, uèe-
ní, morální výchova�. Prostøednictvím
nástrojù práva ustanovujeme duchovní
pravdy v konkrétních podmínkách fyzic-
kého svìta. Tím do svého pozemského
jednání vná�íme zlomky nebes.

Nejen�e je v judaismu Bùh zákonodár-
cem, ale i samotné zákony jsou promìòo-

vány a prodchnuty znameními transcen-
dence. To pøedznamenává ji� výrok
v první kapitole Tóry o rovnosti a nedìli-
telné dùstojnosti lidské bytosti jako obra-
zu Bo�ího (Genesis 1,26�27). Právo
a spravedlnost jsou primárními nositeli
rovnosti.

Proto musí být ve spoleènosti ctìn
právní øád, který nikomu nestraní a se
v�emi nakládá stejnì: �Nepøidá� se k vìt-
�inì, páchá-li zlo. Nebude� vypovídat ve
sporu s ohledem na vìt�inu a pøevracet
právo. Ani nemajetnému nebude� v jeho
sporu nadr�ovat� (Exodus 23,2�3).

Ve vysokých patrech mystiky nalézá-
me Boha v nejskrytìj�ích hlubinách lid-

ské du�e, stejnì je v�ak pøítomen i ve ve-
øejném prostoru a spoleèenských struktu-
rách: na tr�i�tích, v kuloárech moci, na
soudních dvorech. Mezi soudy (kde se
støetává èlovìk s èlovìkem) a Chrámem
(kde se potkává èlovìk s Bohem) nesmí
stát �ádná pøeká�ka.

Tøetím a nejpozoruhodnìj�ím princi-
pem je, �e právo nepatøí právníkùm. Toto
je dìdictvím ka�dého �ida: �Nemysli si,
�e je budu uèit nìjaký zákon dvakrát
nebo tøikrát, dokud ho nebudou znát slo-
vo od slova, a nebudu mít snahu jim vy-
svìtlit opodstatnìní a význam [zákona].
Proto Tóra øíká ,která jim pøedlo�í�� jako
prostøený stùl [�ulchan aruch] plný pokr-
mù pøipravených k po�ití.� Odtud je od-
vozen název nejslavnìj�ího kodexu �i-
dovského práva �ulchan aruch z pera
rabiho Josefa Kara.

U� od nejdávnìj�ích dob vy�adoval ju-
daismus od ka�dého, aby znal zákony
a rozumìl jim. Znalost práva nikdy nebyla
støe�eným vlastnictvím elit. Dùkazem je
slavný ver�: �Zákonu [Tóøe], který nám
pøikázal Mo�e jako odkaz Ja�akovovu
shromá�dìní� (Deuteronomium 33,4). U�
v 1. století obèanského letopoètu Josephus
Flavius napsal: �Pokud by se nìkdo zeptal
na zákony kohokoli z nás, odøíkal by je
v�echny snáz ne� vlastní jméno. Máme je
vryty do svých du�í a jen vzácnì je nìkdo
poru�í, proto�e se jim uèíme nazpamìt� od
prvních okam�ikù, kdy nabýváme pozná-
vací schopnosti. Proto se nikdo ani nemù-
�e do�adovat prominutí trestu.� Mo�ná
z tohoto dùvodu je mezi �idy tolik právní-
kù. Judaismus je nábo�enstvím práva, ne
proto, �e by nevìøil v lásku (�Bude� milo-
vat Hospodina, svého Boha� � Deuterono-
mium 6,5 �, �bude� milovat svého bli�ní-
ho jako sebe samého� � Leviticus 19,18),
ale proto, �e bez spravedlnosti se nemù�e
rozvíjet ani láska, ani svoboda, ani lidský
�ivot.

Para�a Mi�patim, se v�emi detailními
pravidly a pøedpisy, nám vedle dech be-
roucí velkoleposti sinajského zjevení
mù�e pøipadat jako antiklimax. Ale není
tomu tak. Para�a Jitro pøiná�í vizi, jen�e
Bùh je v detailech. Bez vize je právo sle-
pé, bez detailù v�ak vize pluje kdesi
v nebi. Díky detailùm je Bo�í pøítomnost
zde, na Zemi, kde ji potøebujeme nejvíce.

Z knihy Jonathana Sackse Týdenní ètení
z Tóry. Kniha Exodus, ji� v pøekladu Ka-
teøiny Rej�kové vydalo pra�ské naklada-
telství P3K. 320 stran, poznámky, dop.
cena 449 Kè (v e-shopu P3K 310 Kè).
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Kdy� v roce 2012 Ari Seth Cohen, mladý
newyorský bloger a fotograf, publikoval
svou knihu Advanced Style (Pokroèilý
styl), vycházející z jeho stejnojmenného
blogu, netu�il, jakou vlnu zájmu o elegant-
ní seniorky a seniory se stylem tím vyvolá.
New York je jich pøitom plný, staèí se jen
rozhlédnout. Neodmyslitelnì patøí ke ko-
loritu tohoto pestrobarevného mìsta, stejnì
jako buskeøi v parcích nebo poulièní stán-
kaøi s kávou a bagely.

IRIS APFELOVÁ
Ráda bych zde pøedstavila dvì mimoøádné
osobnosti, o kterých se v knize pí�e. První
je Iris Apfelová, která na konci srpna 2021
oslavila sté narozeniny. Bývalá obchodni-
ce s textilem a designérka interiérù se stala
módní ikonou a známou celebritou ji� pøed
mnoha desetiletími. �Self-made business-
woman� Iris Apfelová s nadmìrnì velký-
mi kulatými brýlemi je autorkou nìkolika
knih a v souèasné dobì jednou z nejvýraz-
nìj�ích osobností newyorské módní scény.
Navrhuje obleèení, �perky a rùzné objekty
a inspiruje lidi rozmanitých profesí, zejmé-
na mladé, kterým vyhovuje její pozitivní
pøístup k �ivotu, její sarkastický smysl pro

humor a schopnost dìlat si legraci sama ze
sebe a svého vìku (oznaèuje se za �nejstar-
�ího �ijícího teenagera�). 

Narodila se jako Iris Barrelová v Astorii
v newyorské ètvrti Queens v nepøíli� ma-
jetné �idovské rodinì. Vyrùstala u prarodi-
èù v Brooklynu, kde se zaèala zajímat
o druhy látek; pozdìji studovala dìjiny
umìní v New Yorku a Wisconsinu. V roce
1948 se provdala za Carla Apfela a spoleè-
nì s man�elem (který se rovnì� do�il stov-
ky, zemøel v roce 2015) zalo�ili v roce

1950 úspì�nou textilní firmu Old World
Weavers specializující se na repliky histo-
rických tkanin ze 17., 18. a 19. století.
Vzory shánìli v Evropì, kam èasto jezdili,
zabývali se i restauraèními projekty, které
zahrnovaly i práci v Bílém domì. Mezi je-
jich klienty patøily Estée Lauder, Greta
Garbo, Jacqueline Kennedyová Onassiso-
vá a dodávali zbo�í americkým preziden-
tùm od Harryho Trumana a� po Billa Clin-
tona. Tak Iris pøi�la ke
své pøezdívce �První
dáma textilu�. Firmu
provozovali man�elé
Apfelovi a� do deva-
desátých let. 

Jejím �ivotním mot-
tem je �Móda se dá
koupit, styl nikoli�
a prohlásila: �Oblékám
se sama pro sebe, vù-
bec mì nezajímají
trendy nebo co si
o mnì kdo myslí.�
Tato vyznavaèka ek-
lektické módy, výrazných barev a vrstvení
odìvù je také propagátorkou a sbìratelkou
kostýmního �perku, tedy nepøehlédnutel-
ných kouskù na hranici volného umìní.
Nìkteré kupuje za pár dolarù na ulici v Har-
lemu od poulièních prodavaèù, dal�í za tisí-
ce na Páté avenue v Bergdorf Goodman,
nejluxusnìj�ím obchodním domì ve mìstì.
V roce 2005 uspoøádalo výstavu její kolek-
ce obleèení a doplòkù newyorské Metropo-
litní muzeum. Letos na jaøe 2022 se mù�e-
me tì�it na její novou kolekci odìvù, kterou
pøipravuje pro znaèku H&M. A tak se s její-
mi unikátními a hravými kousky, urèenými
pro v�echny vìkové kategorie, budou moci
seznámit i módní nad�enci v Èesku.

ILONA ROYCE SMITHKINOVÁ
Druhou inspirativní osobností je Ilona
Royce Smithkinová, rodným jménem Ro-
senkranzová, která zemøela loni 1. srpna
ve vìku 101 let. Narodila se v roce 1920
v Polsku, vyrùstala ve Francii a Nìmecku,
v Berlínì a posléze v Antverpách, kam
s rodièi uprchla pøed nacismem, studovala
malíøství. V roce 1938 se rodina dostala do
New Yorku. Ilona se brzy vdala, její man-
�el v�ak záhy padl ve druhé svìtové válce.

Je známa svými portréty vyvedenými
olejem èi èervenou hlinkou. Malovala na-
pøíklad ruskou �idovskou filosofku Ayn

Randovou, s ní� se pøátelila, a dramatiky
Tennessee Williamse a Eugena O�Neilla,
pøedstavila se na øadì výstav. S pedagogic-
kou èinností zaèala v roce 1970 a patøila
k prùkopnicím výuky výtvarného umìní
prostøednictvím televize. Mìla své poøady �
Ilonina paleta, Kreslení s Ilonou, z nich�
posléze vytvoøila samostatnou knihu.

Tato v�dy veselá a energická dáma s ne-
zamìnitelným vøelým úsmìvem a dro-
bounkou postavou (mìøila necelý metr
a pùl) pùsobila té� jako kabaretní zpìvaèka
a taneènice. V kabaretu zpívala písnì Edith
Piaf a Marlene Dietrich. 

Jejím poznávacím znamením byly dlou-
hé øasy výraznì zrzavé barvy, které si vytvá-
øela z vlastních vlasù; zaujala tím, jak �za-
chraòovala�, tedy pøe�ívala ze starých
kouskù nové, vytváøela doplòky z de�tníkù
a pro kreace vyu�ívala i staré hraèky, tøeba
ply�ové medvídky. Veøejnost se o ní dozvì-
dìla a� po vydání zmínìné knihy Advanced
Style a Ilona Smithkinová se ve svých více
ne� 90 letech stala tváøí presti�ních mód-
ních kampaní i rádkyní mladých. �Mladí
lidé vkroèí do dospìlého �ivota pøíli� rych-
le, nemají dìtství. Jako kdy� se urychlují ja-
hody, aby døíve dozrály. Vypadají dobøe, ale
nemají �ádnou chut�.� Vystoupila také v nì-
kolika dokumentech, v nich� zmínila trau-
matické zá�itky z dìtství, které se jí podaøilo
pøekonat a� v pokroèilém vìku.

Ilonu jsem poznala osobnì, natáèela
jsem s ní pøed lety interview a na náv�tìvu
v její malé garsonce v srdci West Village,
kde bydlela od roku 1947, na její dobrosr-
deènost, pohostinnost a �arm nikdy neza-
pomenu. Vyprávìla mi, jak v dìtství jezdi-
la s rodièi do Karlových Varù a poctila mì
tím, �e se rozhodla namalovat mé oko.

Osobnosti jako Iris Apfelová a Ilona
Smithkinová ukazují, jak je mo�né stár-
nout nejen s grácií a elegancí, ale i se znaè-
nou dávkou elánu, kreativity a humoru. 

MONIKA HANKOVÁ, NEW YORK

ADVANCED STYLE
O dvou stoletých dámách, které mají styl

Ilona Royce Smithkinová v ateliéru. Foto archiv.

Iris Apfelová, první dáma textilu. Foto archiv.



Po loòském roce jako by Izraelci ani ne-
mìli jednoznaèný cíl. My�leno pro poli-
tické napìtí ve spoleènosti. Ta strávila
léta na barikádì mezi fanou�ky a odpùrci
Benjamina Netanjahua. Po loòsku, kdy
Bibi neuspìl dostateènì u voleb a u� pùl
roku není premiérem, se nabízí otázka.
O co se bude spoleènost hádat? Na jaké
barikádì spolu bojovat?

Ano, ke startu roku 2022 lze øíci, �e
nejnápadnìj�í spoleèenská barikáda zmi-
zela. A �e vláda Naftaliho Bennetta, která
pøi svém vzniku pùsobila ryze úèelovì
(jediné pojítko � odstavit od moci Bibi-
ho), nestabilnì, ba a� bizarnì (sdru�uje
party od pravice pøes levici a� po islamis-
ty), funguje a� pøekvapi-
vì normálnì.

Ale jsou tu i dùle�ité
vìci nebarikádového ra-
�ení. K nim patøí hlavnì
obava z Íránu a jeho cesty
k jaderné bombì. Od
konce listopadu ve Vídni
jednají mocnosti (Rusko,
Èína, Británie, Francie,
Nìmecko � USA jen jako
host na chodbì) s Íránem.
Míøí k obnovení dohody,
kterou protlaèil americký
prezident Obama, ale Do-
nald Trump z ní vycou-
val. Tì�ko být prorokem.

Írán usiluje o obnovu
dohody, ale s tím, �e se
zároveò zru�í ve�keré sankce vùèi nìmu.
Právì proti tomu se staví Izrael, který
doufá ve stejný postup USA, nebot� v ta-
kovém øe�ení vidí jen uvolnìní dal�ích
penìz pro Írán k urychlení jaderného pro-
gramu.

Pokud dohoda obnovena nebude, a pre-
miér Bennett apeluje na USA, aby se na
rozhovorech o ní nepodílely, situace by
mohla dospìt k vojenskému zásahu proti
jaderným zaøízením Íránu. V ideálním
pøípadì by to byl zásah pod vedením
USA, v hor�ím pøípadì by ho provedl Iz-
rael na vlastní odpovìdnost. Zní to docela
drsnì a výsledek by byl nejistý (Írán
nemá ta zaøízení pohromadì na jednom
místì), ale izraelská veøejnost za takovým
øe�ením stojí.

Ústav demokracie zveøejnil 8. prosince
prùzkumová èísla za izraelské �idy. 61
procent jich pokládá Írán za existenèní
hrozbu, 58 procent souhlasí s útokem na

jeho jaderná zaøízení i bez souhlasu USA.
Èím� není øeèeno, �e takový úder pøijde.
Znamená to jen tolik, �e izraelská veøej-
nost bere tuto variantu zcela vá�nì.

RAMALLÁH NECHCE CHAOS
Írán je ukázkou problému, který se øe�í na ne-
veøejných jednáních, telefonáty do Washing-
tonu, ve �tábech armády a tajných slu�eb.
Tak�e informace pronikající do médií nemusí
odpovídat tomu, co se skuteènì chystá, ale
spí� tomu, co �táby chtìjí, aby se dostalo na
veøejnost � a tím i k u�ím protivníka.

Pak tu jsou problémy rázu pøízemnìj�í-
ho. Z pohledu globálních stratégù banál-
ního. Ale oèima lidí na místì jde o vìci,

které skuteènì vypovídají o stavu spoleè-
nosti a jejích nálad. V tomto pøípadì spo-
leènosti izraelské a palestinské, chcete-li
�idovské a arabské ve Svaté zemi. Ukáz-
ku pøinesl 1. prosinec.

Po silnici na Západním bøehu jelo auto
se dvìma braslavskými chasidy, jedním
z �idovské osady �ilo, druhým z osady
Elad. Míøili zøejmì na Jeruzalém, ale nej-
spí�e si popletli cestu a nedopatøením za-
jeli do metropole Palestinské samosprávy
Ramalláhu. Tak to popisuje server Ynet.
Ale zajímavìj�í je to, co následovalo.

Kdy� se auto ocitlo na námìstí Al-Mana-
ra, obklopil ho mohutný dav místních lidí,
cestující vytáhl, auto ponièil a zapálil.
S obìma chasidy to nevypadalo dobøe, ale
v kritický okam�ik zasáhla palestinská poli-
cie, poskytla jim ochranu a brzy poté je pøe-
dala izraelským úøadùm. Celý incident byl
zachycen na videu a jeden ze svìdkù pak
øekl, �e oba Izraelci �pøe�ili jistou smrt�.

V podstatì �lo o nahodilý incident, který
skonèil �t�astnì. Co je na nìm zvlá�tního?
Proè ho na webu Israel Hayom rozebíral
plukovník v záloze Rozen Icik? Jako ná-
povìda poslou�í fakt, �e u� v úvodu svého
textu pou�il výraz �lynè v Ramalláhu�.

Zde se musíme vrátit k poèátku druhé
palestinské intifády, do øíjna 2000. Tehdy
se podobným nedopatøením ocitli v Ra-
malláhu dva zálo�níci Cahalu � Vadim
Nur�ic a Josi Avrahami. I oni se v podobné
situaci dostali na policejní stanici, ale vtrhl
do ní rozlícený dav a lynèoval je � umlátil
je a ubodal. Z toho dne pochází zábìr jed-
noho z vrahù, jak stojí v oknì a davu uka-
zuje zakrvavené ruce. Poté byla obì mrtvá
a zohavená tìla vláèena po námìstí Al-
Manara.

Po 21 letech se tedy podobná situace
opakovala, leè se �t�ast-
ným koncem. Co z toho
vyvozuje Rozen Icik?
V podstatì to, �e nynìj�í
incident ukázal známky
nadìje i chmury.

POZOR NA LOD
ÈI AKKO
Nadìje se opírá o to, �e
oba ne�t�astníky zachráni-
la palestinská policie.
Èím� dolo�ila, �e dává
pøednost spolupráci s iz-
raelskými úøady pøed ra-
dikalismem. Doká�e si
pøedstavit, �e kdyby po-
dobný chaos, který pøed
dvaceti lety vedl k intifá-

dì, nyní oslabil palestinské úøady, i na Zá-
padním bøehu by otevøel cestu Hamásu.

Nejde tu jen o historické paralely. Loni
v kvìtnu (viz Rch 6/2021) byl Izrael pøe-
kvapen, kdy� bìhem raketového ostøelo-
vání z Gazy a odvety Cahalu vyhøezlo et-
nické násilí ve smí�ených mìstech jako
Lod èi Akko. O tento zá�itek se opírají
zmínìné chmury. Orgány Palestinské sa-
mosprávy dávají pøednost spolupráci, ale
to nelze pøená�et na nálady v ulicích. Ty
mají svùj vlastní vývoj, jak se ukázalo
loni v kvìtnu v Lodu èi Akku.

Úhrnem � Izrael by se mìl pøipravit na
to, �e pøi dal�ím vyhrocení situace tøeba
zvenèí by mohl èelit ohro�ení na více
frontách, na tøech, èi dokonce ètyøech
souèasnì. Je to memento, které pøipomí-
nají právì takové napohled banální inci-
denty, jako byl ten 1. prosince v Ramal-
láhu.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Nadìje i chmury

V podstatì �lo o nahodilý incident, který skonèil �t�astnì. Ramalláh po zásahu palestinské policie.



Nezisková organizace Post Bellum pøed-
stavila novináøùm v Machoòovì obchod-
ní pasá�i v Pardubicích novou interaktiv-
ní expozici Pamìti národa, která je nabitá
technologiemi a umí válku i komunismus
pøiblí�it mladým. Veøejnosti se otevøe a�
po zvládnutí covidové epidemie. Macho-
òova obchodní pasá� je pro svoji eleganci
pova�ována za nejznámìj�í dílo architek-
ta, který významnì poznamenal podobu
centra mìsta. U� zdálky viditelný strohý
èerný banner lákající na první interaktiv-
ní výstavu klíèových okam�ikù 20. stole-
tí pod pasá�í poukazuje na jiný svìt. Svìt
zrùdných totalitních re�imù v podobì na-
cismu a komunismu, o nich� lidé v Èes-
koslovensku ve dvacátých letech, kdy
Machoòova pasá� vznikala, netu�ili, �e
nalomí páteø národa. Interiéry podzem-
ních prostor s re�ným zdivem nasvìtle-
ným témìø a� rudou barvou pùsobí tí�i-
vì. Jen velký nápis �Pravdì v�dy vìrni
zùstanem� znaèí, �e ne v�e je ztraceno.
�e jde o interaktivní expozici plnou
nejmodernìj�ích technologií, která má
oslovit hlavnì mladou generaci, pozná
ka�dý hned na zaèátku. Moderní expozi-
ce toti� �ádného �ivého prùvodce nepo-
tøebuje. Ve sklepní galerii je prùvodcem
tablet se sluchátky. Mráz po zádech èlo-
vìku bìhá ve chvíli, kdy se zaène mluvit
o deportaci èeských a moravských �idù
a z reproduktorù se ozývají jména �idov-
ských obyvatel Pardubic, kteøí na�li smrt
v plynových komorách koncentraèních
táborù.. (MF DNES, 1. 12.) !!Na otázku
�Ne ka�dý slaví køest�anské svátky, a ne
v�ichni køest�ané je slaví ve stejný den,
tak zdùvodòuje komisaøka Dalliová svùj
návrh na zru�ení slova Vánoce. Jak rozu-
míte tomuto argumentu?� odpovídá re�i-
sér Jiøí Strach v rozhovoru pro týdeník
Respekt: �Pak zru�me i silvestra, proto�e
v Sydney ho slaví o deset hodin døív!
Zru�me Chanuku a Velikonoce, proto�e
se ka�dý rok slaví v jiné dny. Zru�me
Den nezávislosti, proto�e chudáci otroci
byli tehdy v�echno, jen ne nezávislí.
Zru�me v kvìtnu Den vítìzství, proto�e
rozhodnì ne v�echny národy Evropy mo-
hou s èistým svìdomím slavit� Tahle
argumentaèní plytkost je po mém soudu
tak dìsivá, �e se skoro a� stydím, a� ji
jednou za pár století budou historikové
hodnotit, �e jsem �il v tak hloupé dobì.
V dobì, kdy o na�em slovníku mohla

rozhodovat jedna, nikým nevolená paní.�
(9. 12.) !!�Pøed ètrnácti dny musela ka-
nadská lékaøská vìdkynì Carrie Bouras-
sová opustit svou pozici, kdy� vy�lo na-
jevo, �e pøedstírala, �e je pøíslu�nicí
jednoho z tamních domorodých národù.
Roz�íøila tak øady osobností tohoto konti-
nentu, jako je demokratická senátorka
a uchazeèka o prezidentskou nominaci
Elizabeth Warrenová (je� si taky vymys-
lela indiánský pùvod) anebo Rachel Do-
lezalová. Podobnì jako u této osoby, je�
si mezitím zmìnila jméno na Nkechi

Amare Diallo, toti� byli její pøedkové ve
skuteènosti èeskoslovenského pùvodu.
Tyto zprávy na první pohled patøí do
rubriky zajímavostí. Jen�e se vyskytují
s pravidelností, je� prozrazuje, �e jde
o nìco víc ne� vrtochy pár vy�inutých je-
dincù. �e jde o jakýsi rituál nebo �ivotní
strategii èi civilizaèní chorobu � at�u� se
na to díváte odkudkoli, je to nìco pøí-
znaèného pro dne�ní americkou civiliza-
ci. Zajímavé tedy jsou. Tøeba profesorka
afrických dìjin Jessica Krugová. Ta zaèa-
la jako studentka tím, �e spolu�ákùm tvr-
dila, �e je napùl al�írského pùvodu. Pak
pocházela bez bli��ích specifik z velko-
mìstského èerno�ského ,hoodu� a jejím
pøíbuzným, i kdy� jen spirituálním, byl
rapper Biggie Smalls. Anebo její pøedko-
vé pøi�li odnìkud z Karibiku a imigraèní
úøedníci chybnì pøepsali jejich jméno
,Cruz� na ,Krug�. Nejnovìji byla dcerou
portorikánské narkomanky z Ji�ního
Bronxu. A také komunitní aktivistkou
a taneènicí salsy jménem Jess La Bom-
balera. A� v roce 2020 pøiznala, �e je ze
støedostavovské �idovské rodiny z Kan-

sas City,� èteme v týdeníku Echo v èlán-
ku L�u si, ani nevím jak. (9. 12.) !!Nì-
kdej�í továrna v Brnìnci se má promìnit
v muzeum Oskara Schindlera. O tom se
na Svitavsku hovoøí u� roky a zámìr
v�dy tak nìjak vy�umìl. První èást mu-
zea pøitom mìla být otevøená u� letos.
Nyní to ale koneènì vypadá nadìjnì. Na-
daèní fond Archa rodiny Löw-Beer a Os-
kara Schindlera po�ádal o stavební povo-
lení k vybudování památníku v bývalé
textilce Vitka v Brnìnci. Objekt má mít
podobu sklenìného pavilonu. Sklenìný
pavilon bude první budova, která bude
postavena. Je vyprojektovaná a øe�í se
stavební povolení, má být vydáno bìhem
zimy. To by nadaènímu fondu otevøelo
mo�nost po�ádat o dotaci z evropských
fondù. Demolièní výmìr na zbourání
vedlej�í budovy, kde má pavilon stát, je
vydaný, pøipravená je u� i pøípojka in�e-
nýrských sítí. Z pùvodní budovy, kde
spali dìlníci, má vzniknout Schindlerova
archa, kde by se promítal film Schindle-
rùv seznam re�iséra Stevena Spielberga
a také dokumenty. Dal�í prostor bude vì-
nován rodinì Löw-Beerových, které to-
várna pøed válkou patøila a pøed èasem
její vìt�í èást znovu odkoupila. Expozice
se zamìøí i na �idovskou historii v Èes-
koslovensku. (Pardubický deník, 9. 12.)
!! �,O osudech èeskoslovenských �idù,
kteøí dnes �ijí v Izraeli, jste s re�isérem
Karlem Fuksou natoèili dokumenty Do-
mov ztracený a Domov nalezený. Jak se
se zku�enostmi z války vyrovnávali oni?�
,Shledal jsem tøi druhy lidí. Jedni o tom
bez problémù mluvili. Druzí o tom odmí-
tali mluvit ze strachu nebo to v sobì chtì-
li vytìsnit, zabetonovat, a tøetí se ze za-
èátku zdráhali, ale kdy� se pak do toho
t�uklo, uvolnila se stavidla a následoval
pøíval rùzných vzpomínek a zá�itkù.
Osobnì si myslím, �e je nejlep�í cesta
o tom nemlèet a nebát se o tom mluvit se
svými dìtmi. Není dobøe to v sobì potla-
èit,�� øíká Arno�t Goldflam v rozhovoru
pro èasopis Téma a na jiném místì uvádí:
�Jako dítì jsem byl posedlý pøemý�lením
o tom, co bych dìlal, kdyby pøi�la válka.
Vymý�lel jsem rùzné fígle, jak bych se
zachránil. Chtìl jsem být pøipravený na
nejhor�í. Taky jsem pøemý�lel, jak bych
unikl z koncentraèního tábora. �e bych
ve vodì jako Vinnetou dýchal pøes stéblo
trávy nebo �e bych si postavil minipo-
norku z kýblù a podobnì. Pozdìji jsem
zjistil, �e se na to dopøedu pøipravit nelze.
Nikam neuteèete.� (10. 12)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
V prosinci oslavil v plné �ivotní síle sté
narozeniny novináø, fotoreportér, spiso-
vatel a filmaø GEORG STEFAN TROLLER.
Narodil se 10. prosince 1921 ve Vídni
v rodinì úspì�ného ko�e�níka, jeho� ro-
dina pocházela z Brna (otcùv bratr Nor-
bert zde zùstal a pùsobil jako architekt).
Po an�lusu uprchl do Francie a dále do
USA. Do Evropy se vrátil jako voják,
Amerièanùm pøekládal pøi výsle�ích nì-
meckých váleèných zajatcù, stal se foto-
reportérem americké armády. Za�il kon-
centraèní tábor Dachau krátce po jeho
osvobození a to, co spatøil, v nìm zùsta-
lo po celý �ivot; sám ztratil bìhem holo-

kaustu vìt�inu pøíbuzných. O váleèných
zku�enostech mluví i v novém dvouho-
dinovém filmu Výklad skuteènosti, který
s ním natoèila re�isérka Ruth Rieserová
a mìl v Trollerovì pøítomnosti premiéru
loni ve Vídni. Prohlásil, �e fotoaparát
mu slou�il jako ochranný �tít pøed èasto
bolestnou skuteèností.

Po válce studoval v USA drama, ve
studiích pokraèoval na paøí�ské Sorbon-
nì. Jako �urnalista pracoval pro nìkolik
nìmeckých rozhlasových a televizních
stanic, toèil dokumenty, psal eseje a tvo-
øil fotografické knihy. Pro nìmeckou te-
levizní stanci ZDF natáèel dvaadvacet
let velice populární rozhovory s rùzný-
mi osobnostmi, mj. slavnými herci a re-
�iséry (B. Bardotová, M. Brando, W. Al-
len). �ije v Paøí�i, nepou�ívá poèítaè ani
internet. Roku 2019 vydal memoáry
a nazval je Liebe, Lust und Abenteuer.
97 Begegnungen meines Lebens (Láska,
touha a dobrodru�ství. 97 setkání mého
�ivota). Jeho nejnovìj�í kniha se jmenu-
je Mých prvních sto let a v rozhovoru
pro týdeník Jüdische Allgemeine prozra-

dil, �e bude psát ka�dý mìsíc do listu
Die literarische Welt pøíspìvky o slav-
ných spisovatelích, které osobnì poznal.

U� ètvrtstoletí ubìhlo od tragické
smrti PETRA KOSÁKA, který zemøel
15. ledna 1997 ve vìku pouhých 42 let.
Pocházel z pra�ské lékaøské rodiny,
jeho dìdeèek MUDr. Leo Kosák patøil
k zakladatelùm proslulého soukromého
sanatoria pro nemoci nervové a plicní
ve Veleslavínì (léèila se zde mj. Char-
lotta Garrigue-Masaryková). Vystudo-
val Vysokou �kolu dopravní v �ilinì,
poté pùsobil na pra�ském magistrátu,
roku 1996 se stal tajemníkem �idovské
obce v Praze. S man�elkou Evou, roz.
Medkovou, malíøkou a historièkou umì-
ní, mìli ètyøi dìti � Mikulá�e, Adélu,

Zuzanu a Davida � a rodina,
jak øekl rabín Sidon ve smu-
teèním projevu, byla skuteè-
ným smyslem a støedobo-
dem jeho �ivota. Památka na
tohoto laskavého a obìtavé-
ho èlovìka at� je nám k po�e-
hnání.

Na leden pøipadá je�tì jed-
no smutné výroèí: pøed deseti
lety, 23. ledna 2012, zemøel
MILO� POJAR � historik, spi-
sovatel, editor a první velvy-
slanec Èeskoslovenska (poté
Èeska) po pádu komunismu
v Izraeli. Narodil se v Praze

roku 1940 v èesko-�idovské rodinì Pop-
perových, matku jeho otce a celou �ir�í
rodinu vyvra�dili nacisté. M. Pojar se
stal sazeèem (z kádrových dùvodù ne-
mohl v padesátých letech studovat), po-
sléze vystudoval orientalistiku na FF
UK, postgraduální studia absolvoval na
Kolumbijské univerzitì v New Yorku.
Dlouhá léta pùsobil v nakladatelství
Academia, nejprve jako sazeè a výrobní
referent, poté jako redaktor kni�ních ti-
tulù. Celý �ivot se zajímal o èeskou, �i-
dovskou a èesko-�idovskou historii,
psal pro samizdat èi pod cizími jmény
do odborných èasopisù. Jako velvysla-
nec zásadnì napomohl rozvoji znovu-
obnovených diplomatických vztahù
s Izraelem, které na základech, je� vy-
budoval, fungují dodnes. Po návratu
z mise se stal øeditelem Vzdìlávacího
a kulturního centra �idovského muzea
v Praze. Bohu�el ji� posmrtnì vy�la
jeho kniha T. G. Masaryk a �idovství.
Jeho osobnost, erudice, noblesa a slu�-
nost velice scházejí, a nejen èeskému �i-
dovskému spoleèenství.               (vt, am)

NEZNIÈITELNÝ MAX
(dokonèení ze str. 13)
Za svého pobytu ve Vídni se pøátelila
s Thomasem Mannem, Stefanem Zwei-
gem, Janem Masarykem, uskuteènila
øadu rozhovorù s významnými evropský-
mi osobnostmi (Sigmundem Freudem,
Richardem Straussem, císaøovnou Zitou,
ale také s Trockým èi Atatürkem). Jako
�éfka berlínské redakce The New York
Post dvakrát vedla interview s Hitlerem
a její nìmecká zku�enost se stala zákla-
dem pro knihu I Saw Hitler! (Setkala
jsem se s Hitlerem), v ní� popisuje ne-
bezpeèí nacistické ideologie, pronásledo-
vání �idù i existenci prvních nìmeckých
koncentraèních táborù. Kniha byla nì-
meckými úøady pova�ována za urá�ku
národní cti a novináøka byla následnì
z Nìmecka vyho�tìna. Její vliv a pøátel-
ství s Eleanor Rooseveltovou mìlo vliv
na uzákonìní naturalizace nìmeckých
politických emigrantù (Thomas Mann èi
Carl Zuckmayer) ve Spojených státech.
Je mo�né, �e se s Kopfem letmo setkala
u� za svého pobytu v Evropì, ale podstat-
nì a� v New Yorku v dobì, kdy obìma
bylo kolem padesáti let. Pozdìji k tomu
napsala: �Myslím, �e jsem okam�itì vì-
dìla, �e s ním chci zùstat nav�dy. Vìdìla
jsem, �e s ním bych se u� nikdy nièeho
nebála a �ivot by nabral dal�í rozmìr �
poznání, co znamená svoboda, jeliko�
jsem potkala naprosto svobodného èlovì-
ka. Vìdìla jsem, �e je v nìm také neuna-
vitelná veselost.�

I NA DNÌ JE �IVOT ZÁZRAK
Ráno 6. èervence 1958 se Maxim Kopf
probudil ve vermontském nemocnièním
pokoji (nìkolik týdnù pøed tím jej postihl
infarkt) a po�ádal zdravotní sestru o ma-
lou laskavost: �Myslím, �e by mi bylo
lépe, kdybych se posadil.� Zvedla postel
a unavený malíø vzápìtí v sedu zemøel.
Svùj �ivot okomentoval lapidárnì: �Jsem
èlovìk, který se celý �ivot pokou�el být
umìlcem, tím nejlep�ím umìlcem, jak
mu Bùh dovolí. A mùj pøíbìh vypráví
o tom, jak historie ovlivòuje a (mo�ná)
nièí a mo�ná tvoøí a zachraòuje lidi jako
já, kterých jsou na svìtì tisíce a miliony.
Napsal jsem to, nebo spí� øekl, nikoli pro-
to, abych lidi stra�il, ale abych je rozvese-
lil, abych øekl, �e �ivot je kouzelný zá-
zrak, �e i kdy� jsme úplnì na dnì, je stále
zázrakem. A �e je dobøe být na�ivu,
i kdy� se za to, �e �ijeme, musíte omlou-
vat.�                                   MILO� DOLE�AL
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Georg Stefan Troller. Foto archiv.



Elias Canetti
DODATKY Z HAMPSTEADU
KNIHA PROTI SMRTI
! Výbor zahrnuje dva texty Eliase Canetti-
ho. V souboru esejù Kniha proti smrti autor
medituje nad ohranièeností existence èlo-
vìka; jeho koneènost tu
vá�nivì odmítá, tu se s ní
rezignovanì smiøuje. Do-
datky z Hampsteadu zahr-
nují zápisky z let 1954�
1971. V Hampsteadu,
anglickém mìstì, kde nì-
jaký èas �il, zaznamená-
val Canetti své postøehy
o politice, umìní èi tvùr-
cích. Jedná se o struèné
i obsáhlej�í úvahy, krátké
i del�í my�lenky, nìkdy té-
mìø aforistické, ale v�dy
pronikavé.

Vydalo nakl. Academia
v Praze roku 2021. Z nìmèiny pøelo�il Ha-
nu� Karlach. 476 stran, dop. cena 565 Kè
(v e-shopu nakl. 462 Kè).

Josif Brodskij
RAJ�TÍ PTÁCI ZPÍVAJÍ, 
A NEPOTØEBUJÍ PRU�NOU VÌTEV
! Josif Brodskij je znám jako virtuos kla-
sické ver�ové formy, kterou modernizoval
a dovedl a� na hranici jejích mo�ností.
V jeho díle je ale i nìkolik pozoruhodných
básní, zcela rezignujících na klasický ver�.
Není jich mnoho, necelá dvacítka, v tomto
svazku zahrnutá v úplnosti. Výbor navazuje
na dvì pøedchozí Brodského sbírky vydané
nakladatelstvím Opus �
Øímské elegie (2004)
a Benátské strofy (2013).

Vydalo nakl. Opus
v Martínkovicích roku
2021. Z ru�tiny pøelo�ila
Maita Arnautová. 52
stran, dop. cena 228 Kè.

Etgar Keret
TAK U� LE ¡T
! Ve dvaadvaceti povíd-
kách jednoho z nejoblí-
benìj�ích izraelských au-
torù souèasnosti jdou
ruku v ruce nejv�ednìj�í
situace s fantaskními
pøedstavami a srdceryvné chvilky s cynic-
kým humorem. Postavy se potýkají se zá-
ludnostmi rodièovství a války, s omamný-
mi látkami a dorty, pamìtí a láskou. Jejich
osudy se nikdy neubírají oèekávanou ces-
tou a nepøestávají pøekvapovat, bavit a do-
jímat. 

Vydalo nakl. Garamond v Praze roku
2021. Z hebrej�tiny pøelo�ily Tereza Èerná

a Magdaléna Jehlièková. 200 stran, dop.
cena 280 Kè (v e-shopu nakl. 168 Kè).

Adam Drda
PØED BRANOU 
NENÁVRATNA
! Na podzim 2021 uply-
nulo osmdesát let od chví-
le, kdy nacisté zahájili
systematické deportace �i-
dù z Èech a Moravy do vy-
hlazovacích táborù. K výro-
èí vy�la kniha vzpomínek
pamìtníkù pøe�iv�ích �oa.
V�ichni zakusili antise-
mitskou perzekuci, v�ich-
ni jen zázrakem pøe�ili
nacistické �koneèné øe�e-

ní �idovské otázky�
a ztratili své blízké. 

Vydalo nakl. Kniha
Zlín roku 2021. 288 stran,
dop. cena 349 Kè.

Josef Vohryzek
ROZKYMÁCENÝ
SVÌT
! Výbor pøedstavuje lite-
rárního kritika a pøekla-
datele Josefa Vohryzka
(1926�1998) jako kritic-
kého myslitele o povaze
komunistického re�imu,

o èeské
a slovenské spoleènosti
ve spoleèném státì a po
jeho rozpadu, o vztahu
silnìj�ího a slab�ího, vìt-
�iny a (romské a �idov-
ské) men�iny. Kniha je
èlenìna do ètyø oddílù.
První tvoøí texty o spoleè-
nosti a politice pøed ro-
kem 1989 a po pádu ko-
munistického re�imu.
Druhý díl sestává z textù
o rasové nesná�enlivosti.
Tøetí èást pøiná�í texty
o knihách, v jejich� prv-
ním plánu figuruje téma

politického, národnostního a rasového na-
pìtí, nesouladu nebo nenávisti, reflexe nad
díly publicistickými (V. Mr�tík), memoáro-
vými (M. Bubeníèková-Kuthanová, S. Wi-
esenthal, G. Konrád) nebo beletristickými
(A. Giòa, V. Tøe�òák, J. Fränkl, Ch. Potok,
I. Ferková, I. B. Singer). Závìreèný oddíl
zaujímají Vohryzkovy vzpomínky z roku
1991. Autor v nich podrobnì vzpomíná na

své dìtství v pra�ské �idovské neortodoxní
rodinì, na pobyt ve �védském exilu v letech
1940�1950, kam ho rodièe je�tì staèili vy-
slat, i na slo�itou repatriaci v komunistickém
Èeskoslovensku padesátých let 20. století,
kam se Vohryzek vrátil; jeho rodina bìhem
války zahynula v nacistických vyhlazova-
cích táborech.

Vydalo nakl. Triáda v Praze roku 2021.
Uspoøádal, k vydání pøipravil, komentáøe
a medailon napsal Michael �pirit. 292 stran,
dop. cena 319 Kè (v e-shopu nakl. 271 Kè).

Jiøí Weil
MOSKVA-HRANICE
! Dokumentární román Moskva-hranice
je jedna z prvních kritik stalinismu, autor
v nìm na základì autentické zku�enosti líèí
atmosféru stalinských èistek v Sovìtském
svazu ve tøicátých letech 20. století. Ve své
dobì kniha vyvolala prudkou polemiku
i nevùli zejména levicových intelektuálù.

Na pøímý pokyn Klemen-
ta Gottwalda ji znièujícím
zpùsobem odsoudil Wei-
lùv blízký pøítel Julius
Fuèík. Druhého vydání se
doèkala a� v roce 1991.

Vydalo nakl. Triáda
v Praze v rámci Spisù Ji-
øího Weila (4. díl). Edici
Jarmily Ví�kové revido-
val a k vydání pøipravil
Michal Kosák. Edièní po-
známku a komentáø na-
psali Hana Kosáková
a Michal Kosák. 488
stran, dop. cena 469 (v e-

shopu nakl. 399 Kè).

Isaac Bashevis Singer
RUDOVLÁSKA KEJLE
! Román vycházel v letech 1976�1977 na
pokraèování v jidi� v deníku Forverts, ale
v anglickém pøekladu dosud kni�nì nevy�el
a autor jej nedovedl do koneèného stavu,
nechal mu otevøený konec. Singer ètenáøe
zavádí jak do �idovské Var�avy, tak do Ame-
riky a velice otevøeným a pøímoèarým zpù-
sobem líèí pomìry ve var�avském podsvìtí.
K prostitutce Kejle zahoøí láskou nepøíli� po-
èestný Jarme a hned po první spoleèné noci
se s ní o�ení. Ke dvojici se v�ak pøihlásí �ej-
díø Max, jejich starý známý, který provozuje
své pochybné obchody na obou stranách oce-
ánu, a man�elskou pohodu rozvrátí. Ne�t�ast-
ná Kejle se zamiluje do rabínského synka
Bunema a následuje ho do Ameriky. 

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2021.
Z anglického rukopisného originálu s pøi-
hlédnutím k jidi� èasopiseckému vydání
pøelo�ila Gita Zbavitelová. 312 stran, dop.
cena 398 Kè.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU 
�IDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
AUDITORIUM
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøa-
dy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! Pøi náv�tìvì akcí dodr�ujte laskavì
aktuální hygienická opatøení.
! 9. 1. od 10 hodin: Nedìlní dílna pro
rodièe a dìti: Lvíèek Arje slaví Tu bi-
�vat. Víte, proè �idé v Izraeli zasazují
v tento den nové stromy? A v èem se
strom podobá èlovìku? Nauèíte se no-
vou písnièku, zatancujete si a ochutnáte
nìkteré plody, kterými oplývá Zemì za-
slíbená. Vstupné 70 Kè. Prohlídka: �pa-
nìlská synagoga.
! 10. 1.: Ètenáøský krou�ek americ-
kých �idovských autorù: Bernard Mala-
mud. Pøi setkání s amerikanistkou Hanou
Ulmanovou z Filozofické fakulty UK se
budou probírat dvì povídky (Kouzelný
soudek, Jezerní paní) Bernarda Malamuda
(1914�1986). Text doporuèujeme pøeèíst �
knihy jsou k zapùjèení ve zkrácené vý-
pùjèní dobì v knihovnì �MP nebo je lze
získat na vy�ádání na e-mailu: lucie.kri-
zova@jewishmuseum.cz.
! 13. 1.: Chrámy ve starovìkém Jeruza-
lémì: Evidence, kontroverze, nové teo-
rie. Pøedná�ka doc. Filipa Èapka z Evan-
gelické teologické fakulty UK se bude
vìnovat mo�nostem, kde, kdy a jaký se
nacházel v Jeruzalémì chrám v dobì �e-
lezné II (10.�6. století pø. o. l.). 
! 20. 1.: Vernisá� dvojvýstavy Pøet�até
�ivoty & Archy rodiny Maierovy. Vý-
stavy pojednávají o osudu �idovské dív-
ky s moravskými koøeny Ruth Maierové
a o pøíbìhu její rodiny. 
! 26. 1.: �idov�tí architekti v Praze:
Max Spielmann. Pøedná�kový cyklus
historika architektury Zdeòka Luke�e
uvede významné, dnes v�ak ji� pozapo-
menuté osobnosti pra�ské architektonic-
ké scény 20. století. Lednová pøedná�ka
pøedstaví dílo architekta Maxe Spiel-
manna (1881�1970), autora mnoha sta-
veb rodiny Petschkù i dal�ích budov.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 7, Praha 1)
! 6. 1. od 19.00: Dechové kvintety /
The Prague Philharmonia Wind Quin-
tet. Koncert jednoho z pøedních èeských
dechových kvintetù, jeho� èlenové pù-
sobí v dechové sekci orchestru PKF �
Prague Philharmonia. Na programu jsou
skladby autorù od baroka po souèasnost.

Vstupenky lze zakoupit v pøedprodeji
v Informaèním centru muzea (Maiselo-
va 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Of-
fice � Via Musica a na webových strán-
kách www.jewishmuseum.cz. Vstupné
230 Kè/150 Kè.
! 19. 1. od 18.00: Nebojte se gefilte fi�!
Beseda s Andreou Ernyeiovou a Pavlí-
nou �ulcovou, autorkami stejnojmenné
kuchaøky a projektu, jeho� cílem je o�ivit
�idovskou kuchyni a pøiblí�it tradièní re-
cepty v�em, kteøí si na nì sami doma ne-
troufají nebo rádi poznávají nové chutì.
Moderuje Jan Fingerland. Vstup volný. 
! 25. 1. od 19.00: Mariusz Urbanek:
Alma Rosé. Monodrama v re�ii Olgy
Struskové. Pøíbìh vynikající houslistky
Almy Rosé (1906�1944), je� byla v roce
1943 kvùli �idovskému pùvodu deporto-
vána do Osvìtimi. Zde se stala dirigent-
kou �enského táborového orchestru.
Úèinkují Sarah Haváèová a Dámské
smyècové kvarteto. Pøedstavení se usku-
teèní v rámci pøipomínky Dne památky
obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm
proti lidskosti a vzniklo ve spolupráci
s Nadací Bente Kahan. Vstup volný. 

Jaroslav Róna:
NOVÉ OBRAZY
! Do konce ledna 2022 je v Galerii
Václava �pály (Národní 30, Praha 1)
pøístupná výstava obrazù od Jaroslava
Róny. Jedná se o nìkolik desítek olejo-
maleb z posledních let, jejich� tématy
jsou historické pøíbìhy, a hlavnì pocity
zmaru z lidské nepouèitelnosti. Výstava
je otevøená dennì od 11 do 19 hodin.

MODIGLIANI V ALBERTINÌ
! Výstava díla Amedea Modiglianiho
(a jeho kolegù malíøe Pabla Picassa
a sochaøe Constantina Brâncuºiho, viz
Rch 12/2021) je ve vídeòské Albertinì
opìt otevøená a potrvá u� jen do 9. led-
na 2022. Více na www.albertina.at.

GENIZY Z ÈESKÝCH 
A MORAVSKÝCH SYNAGOG
V rámci projektu Tajemství pùdy: Nálezy
z geniz èeských a moravských synagog,
který vzniká za podpory Fondù EHP
a Norska, hodlá �idovské muzeum v Pra-
ze pøedstavit veøejnosti soubor 1650 novì
restaurovaných sbírkových pøedmìtù.
Jedná se svitky Tóry, sviteèky do mezuz
a modlitebních øemínkù, amulety, uèební
pomùcky, kapesní kalendáøe a nejrùznìj�í
vìci osobní potøeby, které pracovníci mu-
zea nalezli v uplynulých desetiletích na
pùdách èeských a moravských synagog.
Genizami �idé naplòovali pøíkaz, �e mají
odkládat pøedepsaným zpùsobem pøed-
mìty, které ji� neplní svou rituální roli,
ale z nábo�enských dùvodù je není mo�-
né znièit. Dùvodem naøízení je respekt
k Bo�ímu jménu, které hebrejské svitky
èi knihy a dal�í tiskoviny èasto obsahují.
Pracovníci muzea nalezli i pøedmìty ne-
textové: draperie (které se dotýkaly svitkù
Tóry, a proto získaly svatost), pokrývky,
povijany, ale také èepièky, obøízkové zá-
stìry, a dokonce obuv (jednotlivé boty
i páry). 

Výzkum genizot probíhal v devadesá-
tých letech 20. století v objektech ve
vlastnictví Federace �idovských obcí
ÈR i jejích èlenských organizací. Pra-
covníci muzea prozkoumali 13 lokalit
a získali pøes 3000 nálezù, nejstar�í
z 16. a nejmlad�í z 19. století. Èasto se
jedná o pouhé fragmenty a restaurování
tìchto pøedmìtù je nároèné. Nejvý-
znamnìj�í nálezy pocházejí ze synagog
v Bezdru�icích, Kdyni, Bøeznici, V�era-
dicích, Zalu�anech, Neveklovì, Rych-
novì nad Knì�nou èi Lu�i.

Na projektu zpøístupnìní kulturního
dìdictví �idovské komunity se kromì
�MP podílejí dal�í tøi instituce: Regio-
nální muzeum v Chrudimi, Západoèes-
ké muzeum v Plzni a Norské centrum
pro studium holokaustu a men�in
v Oslu. Veøejnosti se projekt pøedstaví
jednak na tematických výstavách pøímo
v regionech, odkud nálezy pocházejí:
výstava Tajemství pùdy, která se nejdøí-
ve uskuteèní v Chrudimi (7. 4.�30. 6.
2022) a zamìøí se na nálezy z východo-
èeských geniz. Dal�í výstava pak ve
druhém ètvrtletí roku 2023 probìhne
v Plzni a zamìøí se na nálezy ze západ-
ních Èech. Výsledky bádání budou pre-
zentovány také v dvojjazyèném katalo-
gu a prostøednictvím on-line sbírkového
katalogu, pøipravovaných webových
stránek a sociálních sítí.              (tz, am)
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! �kolní oslava Chanuky: Leto�ní �kol-
ní oslava Chanuky �áky, studenty i peda-
gogy velice potì�ila. Nejrùznìj�í protiepi-
demická opatøení nás sice pøimìla zmìnit
plány, ale i tak celá �kola spoleènì svátek
pro�ívala. Vzhledem k souèasné situaci se
nemohl konat chanukový bazar ani jsme
ka�dé ráno nezapalovali svíèky spoleènì
(jednotlivé tøídy se støídaly). Nicménì tra-
dièní �bojovka� probìhla, byt� v men�ích
�kolních skupinkách.
! Projektový den: V prùbìhu prvního
pololetí probíhají jednou mìsíènì pro-
jektové dny s projektovými dílnami.
Zastøe�ujícím tématem pro v�echny
skupiny je pøíbìh, konkrétnì �síla pøíbì-
hu�. Jedna dílna probíhá celá v anglièti-
nì, jiná má pøírodovìdné téma a zabývá
se ochranou zvíøat. V projektové dílnì
�Pøíbìhy domù kolem nás� studenti ab-
solvovali krátký okruh s aplikací iWalk,
která je provedla po stopách nìkdej�ích
�idovských obyvatel na Vinohradech,
a dal�í dílnu nav�tívil Arno�t Goldflam,
který se studenty hovoøil o tom, jak se
dìlá audiokniha. 
! A co dál? Kam po Lauderkách? V lis-
topadu pøi�la do L� øada na�ich absolven-
tù, aby na panelové diskusi debatovali
s na�imi souèasnými studenty oktávy
a septimy o volbì vysoké �koly. Absol-
venti pøi debatì hovoøili o tom, jakou V�
si vybrali a proè, jak se pøipravovali na
pøijímací øízení, co jim pomáhalo pøi sa-
motném studiu, zda vysoká �kola splnila
jejich oèekávání a co bylo pøi pøechodu
z gymnázia nejtì��í. Debata se toèila i ko-
lem uplatnìní po dokonèení studia.

ip

NADACE �IDOVSKÉ OBCE 
V PRAZE
! Správní rada Nadace �idovské obce
v Praze vyhla�uje výbìrové øízení na na-
daèní pøíspìvky pro rok 2022. Témata:
podpora vzdìlávání a èeského �idov-
ského �kolství; ochrana kulturních pa-
mátek; rozvoj �idovských tradic na
území Èeské republiky. 
! �ádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaných formuláøích Na-
dace �idovské obce v Praze. Termín uzá-
vìrky je stanoven k 28. 2. 2022. Bli��í in-
formace a formuláøe jsou k dispozici na
e-mailové adrese: nadacezovp@volny.cz,
dále také na internetu: https://www.kehi-
laprag.cz/cs/stranka/partnerske-organiza-
ce/nadace-a-fondy/nzop_244.

jk

PØEDPLATNÉ RO� CHODE� 
Pøedplatné pro ÈR � papírové vydání
! Pøedplatné pro Èeskou republiku zaji�t�uje
výhradnì distribuèní firma SEND. Pøedplat-
né èasopisu si lze objednat (nebo obnovit)
on-line na èasopisovém portálu WWW.
SEND.CZ takto: vpravo nahoøe zadáte do
okénka �hledání� Ro� chode�, naskoèí Vám
mo�nost objednání vyplnìním formuláøe. 

Objednat si èasopis lze v Sendu i telefo-
nicky pøes call centrum 225 985 225 (mo-
bil 777 333 370) nebo zasláním e-mailové
zprávy na adresu send@send.cz. Platit lze
on-line kartou, pøevodem i slo�enkou, kte-
rou distributor zasílá.

Pøedplatné pro ÈR je 480 Kè za rok;
240 Kè za pùl roku. Èasopis je posílán
v neprùhledné folii.
Pøedplatné do zahranièí � klasické pa-
pírové vydání
! Pøedplatné do zahranièí vyøizuje redak-
ce Ro� chode�. Objednávky zasílejte las-
kavì na e-mail: roschodes@sefer.cz.
! Roèní pøedplatné do Evropy stojí
800 Kè. Pro úhradu ekvivalentu èástky
v EUR nebo v Kè je èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX)
u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní symbol:
122022; údaj pøíkazce: jméno pøedplatitele.
! Roèní pøedplatné do zámoøí je 1000 Kè.
Pro úhradu ekvivalentu èástky v USD je
èíslo úètu: 030031-1936511339/0800
(IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651 1339;
BIC GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.;
variabilní symbol: 122022; údaj pøíkazce:
jméno pøedplatitele.
Pøedplatné elektronické verze èasopisu
ve formátu PDF
! Objednávky pøedplatného, zasílaného
v podobì PDF v ÈR zaji�t�uje redakce Ro�
chode�. Objednávky zasílejte laskavì na
e-mail: roschodes@sefer.cz.
! Roèní pøedplatné stojí 300 Kè. Platební
údaje: èíslo úètu: 030031-1936511339/0800
u Èeské spoøitelny, a. s. (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX);
variabilní symbol: 122022; údaj pøíkazce:
jméno pøedplatitele.

BRNO�MINSK
! Èeská televize informovala, �e histori-
kùm se podaøilo identifikovat 552 obìtí
holokaustu z øad nìkdej�ích studentù a ab-
solventù Masarykovy univerzity v Brnì.
Jejich jména si mohli pøeèíst náv�tìvníci
výstavy, která se konala v listopadu na �e-
rotínovì námìstí v Brnì v rámci dvouden-
ního dokumentárního cyklu Brno�Minsk. 

Loni 16. listopadu uplynulo 80 let od
prvního transportu z Brna do ghetta
v Minsku. Domù se vrátila jen hrstka de-
portovaných. �éf Ústavního soudu Pavel
Rychetský zdùraznil nutnost pøipomínat si
obìti i hrdiny minulosti a bojovat proti xe-
nofobii a antisemitismu i v souèasnosti.
Studenty �idovského pùvodu, kteøí se na
Masarykovì univerzitì vzdìlávali v letech
1919�1939, dohledávali odborníci v uni-
verzitním archivu podle záznamu o nábo-
�enství. Tehdy �lo o povinný údaj. Nalezli
1107 lidí, nejsou mezi nimi ti, kteøí dekla-
rovali, �e jsou bez vyznání. Následnì his-
torici v�echna jména provìøovali v data-
bázích obìtí holokaustu v Terezínì,
Izraeli, Nìmecku a Spojených státech.
Výstava pak zmiòuje 552 studentù a ab-
solventù, jejich� jména se podaøilo v data-
bázích nalézt. Vìt�ina byla zavra�dìna. 

Na Masarykovì univerzitì studovala za
první republiky øada cizincù, mezi nimi
�idé tøeba z dne�ního Bìloruska, Ukraji-
ny, Moldavska, Polska a Pobaltí. Koncem
tøicátých let minulého století zaèali �idov-
�tí studenti i pedagogové èelit restrikcím,
nakonec museli univerzitu opustit.

Brnìnská akce nepøipomnìla jen trans-
porty brnìnských �idù do Bìloruska v lis-
topadu 1941. Pozornost vìnovala také
souèasné situaci a Bìlorusùm, kteøí na�li
nyní nový domov v Èesku. Mezi nimi
jsou i studenti, kterým Masarykova uni-
verzita nabídla speciální stipendia. Akce
vyvrcholila 17. listopadu veèer debatou
o nesvobodì v souèasném Bìlorusku.

NÌPOMÒA�ÈIJ NENÍ MISTREM
! Ruský �idovský �achista Jan Nìpomòa�-
èij se v listopadu v Dubaji nestal mistrem
svìta � titul obhájil 31letý norský �achista
Magnus Carlsen. Souboj se stejnì starým
vyzyvatelem Janem Nìpomòa�èim se roz-
hodl u� po jedenácté ze ètrnácti vypsa-
ných partií. Prvních pìt partií je�tì skonèi-
lo remízou, ale z dal�ích ètyø Carlsen tøi
vyhrál a po remíze celkový triumf zavr�il.
Zklamaný Nìpomòa�èij prohlásil, �e to,
co se mu pøihodilo s Carlsenem, se mu
�v podstatì nikdy na �ádné akci nestalo�.
�Musím zjistit, proè to tak bylo,� dodal.
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v mesiaci
január slávi sviatok svojich narodenín: pán
Július Koval, nar. 6.1. � 89 rokov; pán Michal
Oráè, nar. 8.1. � 73 rokov; pani Yveta Wilman-
nová, nar. 21.1. � 59 rokov; pán Vojtech Grûn,
nar. 20.1. � 66 rokov, a pán Jaromír Wolt, nar.
26.1. � 70 rokov. V�etkým úprimne prajeme
ve¾a zdravia. Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci január oslávia narodeniny: pán
RNDr. Franti�ek Alexander � 74 rokov; pán To-
má� Ascher � 86 rokov; pani Ing. Zuzana Barto-
vá � 88 rokov; pán Ing. Pavel Deutsch � 73 ro-
kov; pani Zuzana Dolej�í � 70 rokov; pani
Mgr. Ru�ena Färberová � 70 rokov; pán
RNDr. ¼udovít Fischer � 82 rokov; pani Eva
Fundárková � 88 rokov; pán PhDr. Tomá� Kraus
� 76 rokov; pani Denisa Nikodemová � 86 ro-
kov; pán Ivan Novák � 79 rokov; pán Ondrej
Petö � 87 rokov; pán Ing. Michal Petrá� � 74 ro-
kov; pán Ing. Sudek � 65 rokov; pani Eva Sva-
rinská � 78 rokov, a pani Soòa �iliaková � 70 ro-
kov. Prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
S ¾útost�ou oznamujeme, �e vo veku 93 ro-
kov zomrela pani Magda �imková a vo veku
88 rokov pani MUDr. Maja �teruská.

Zichronan livracha!

�O BRNO
V lednu oslaví své narozeniny: pan Tomá�
Balbinder, nar. 28.1. � 62 let; Hugo Bure�,
nar. 28.1. � 10 let; paní Danu�ka Cupalová,
nar. 19.1. � 90 let; Amálie Dole�alová, nar.
29.1. � 9 let; paní Bedøi�ka Felixová, nar.
17.1. � 87 let; paní Klára Hájková, nar. 8.1. �
45 let; pan Matú� Horvatoviè, nar. 4.1. � 27
let; paní Vìra Maníková, nar. 10.1. � 51 let;
Aurélie Matysková, nar. 30.1. � 6 let; Mal-
kah Eva Matysková, nar. 30.1. � 10 let; paní
Lenka Neumanová, nar. 7.1. � 41 let; pan Ri-
chard Salzman, nar. 20.1. � 45 let; pan Petr
Urban, nar. 6.1. � 36 let; Petr Urban, nar. 4.1.
� 9 let, a pan Jan Vlèek, nar. 11.1. � 45 let.
V�em pøejeme dobré zdraví a pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V lednu oslaví jubileum na�i èlenové: pan
Martin Elis �achar � 34 let; pan David Chod �
43 let; paní Zuzana Janèaøíková � 59 let; paní
Mgr. Isabela Jelínková � 52 let; paní Pavla
Kroupová � 43 let; paní Kateryna Machek �
52 let; pan Ivan Schachter � 81 let, a pan Vasyl
Tyrpak � 60 let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V lednu oslaví narozeniny: pan Viktor Klein,
nar. 2.1. � 75 let, a paní Dr. Lena Arava-No-
votný, nar. 13.1. � 56 let. Jmenovaným pøeje-
me hodnì zdraví a pohody do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci január oslávia narodeniny: pán
Peter Boèek � 75 rokov; pán Marcel Deri �
76 rokov; pani PhDr. Eva Dudová � 62 ro-
kov; pán Ing. Jozef Grünmann � 76 rokov;
pani Eleonóra �najdárová � 78 rokov; pán
MVDr. Ivan Skljarszky � 61 rokov; pán Pa-
vel Tkáèik � 68 rokov; Ladislav Krämer � 65
rokov; pán Ing. Róbert Gold � 62 rokov,
a pán Rami Schlanger � 67 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V prosinci oslavili narozeniny: paní Sára
Èerníková, nar. 13.12. � 30 let, pan Pavel
Avraham Vrátný, nar. 17.12. � 63 let, a pan
Jan Hrdlièka, nar. 26.12. � 49 let. 

V lednu oslaví narozeniny JUDr. Petr Pta-
èovský, nar. 29.1. � 80 let. V�em na�im jubi-
lantùm pøejeme pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V lednu oslaví jubileum: pan Rudolf Bux-
baum, nar. 24.1. � 65 let; paní Hana Cvrká-
lová, nar. 24.1. � 75 let; pan Jiøí Fi�er, nar.
7.1. � 86 let; paní Jarmila Látalová, nar.
19.1. � 78 let; pan JUDr. Petr Ritter, nar.
20.1. � 72 let; pan Lazar Pinchasov, nar.
22.1. � 71 let; sleèna Zuzana Hrbková, nar.
6.1. � 22 let, a sleèna Dominika Sedláèko-
vá, nar. 3.1. � 27 let. Pøejeme jim pevné
zdraví, �tìstí a pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V prosinci oslavili narozeniny: paní Helena
Jüngerová, nar. 26.12. � 75 let; pan Ing. Ro-
man Mamula, nar. 13.12. � 55 let; pan Jind-
øich Markoviè, nar. 8.12. � 74 let; paní
Ing. Eva Spasovová, nar. 4.12. � 52 let, a pan
Ing. Vladimír Weis, nar. 30.12. � 75 let.

V lednu oslaví jubileum: paní Eva Riho-
vá, nar. 4.1. � 45 let; paní Mgr. Eva Skotni-
cová, Ph.D., nar. 19.1. � 49 let; pan Rudolf
Synek, nar. 28.1. � 69 let; pan Petr Aron Te-
saø, nar. 20.1. � 50 let, a pan Ladislav Tuma,
nar. 1.1. � 74 let. V�em jubilantùm pøejeme
jim pevné zdraví, �tìstí a pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e 2. prosince 2021
zemøela ve vìku 83 let paní Mgr. Libu�e �i-
gutová. Zichrona livracha!

�O PLZEÒ
V lednu oslaví narozeniny: pan Michael
Beck � 79 let; paní Edith Ka�parová � 86 let;
paní Marcela �imandlová � 80 let, a paní
Eva �vecová � 84 let. V�em oslavencùm pøe-
jeme hodnì zdraví. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V lednu oslavují narozeniny: paní Rù�ena
Blechová, nar. 26.1. � 88 let; pan Toman
Brod, nar. 18.1. � 93 let; pan Petr Budínský,
nar. 7.1. � 81 let; paní Edita Diamantová, nar.
6.1. � 75 let; pan Hanu� Gaertner, nar. 4.1. �
96 let; paní Vìra Kaucká, nar. 11.1. � 88 let;
paní Marie Renata Kolínová, nar. 9.1. � 85
let; paní Viktorie Krupièková, nar. 10.1. � 95
let; paní Anna Kunstová, nar. 21.1. � 92 let;
pan Ivan Lefkovits, nar. 21.1. � 85 let; paní
Tamara Merunková, nar. 30.1. � 82 let; paní
Lisa Miková, nar. 31.1. � 100 let; pan Jiøí Pa-
covský, nar. 27.1. � 75 let; paní Frideta Seid-
lová, nar. 28.1. � 91 let; paní Dagmar �aba-
tová, nar. 16.1. � 75 let; pan Alfred �evèík,
nar. 21.1. � 87 let; paní Inka Vostøezová, nar.
4.1. � 92 let; pan Karel Weiss, nar. 10.1. � 86
let, a paní Helena Wiener, nar. 14.1. � 80 let.
V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne 5.
prosince 2021 zesnula ve vìku 84 let paní
Ing. Nona Smìlá. Se zesnulou jsme se rozlou-
èili 7. prosince v obøadní síni na Novém �i-
dovském høbitovì v Praze. Zichrona livracha!

S lítostí oznamujeme, �e dne 23. listopadu
2021 zemøel ve vìku 81 let pan Thomas
Lamberk. Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci január sa do�ívajú jubileí títo na�i
èlenovia: pani Ing. Margita Eckhausová � 64
rokov; pán Mgr. Tomá� Èentík � 35 rokov;
pani Erika Zelmanovièová � 74 rokov, a pani
Eva Petrová �78 rokov. Jubilantom prajeme
v�etko najlep�ie. Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V lednu oslaví narozeniny: pan Jan Váòa, nar.
14.1. � 46 let; paní Lucie Rolko-Nová, nar. 5.1.
� 57 let; paní Anna Mertová, nar. 17.1. � 54 let,
a pan Tomá� �tìpnièka, nar. 30.1. � 68 let. Pøe-
jeme jim pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V lednu oslaví narozeniny: paní Ing. Klára
Pocedièová, Ph.D., a paní MgA. Eva Matì-
jíèková. Jmenovaným pøejeme hodnì zdraví
a pohody do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!
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UKRAJINSKO-�IDOVSKÉ FÓRUM
V polovinì prosince se konalo ji� potøetí
Kyjevské �idovské fórum, kvùli pande-
mické situaci ov�em jen v on-line podobì.
Ve virtuálním prostoru se ho zúèastnila
øada osobností z Ukrajiny, Izraele, Evropy
a USA, vèetnì prezidenta V. Zelenského
a jeho izraelského protìj�ku J. Herzoga.
Úèastníci fóra si pøipomnìli 30. výroèí na-
vázání ukrajinsko-izraelských vztahù.
Konstatovali, �e zemi, je� je sice po Rus-
ku nejvìt�í v Evropì, ale patøí k tìm nej-
chud�ím, pomáhají vazby na izraelské fir-
my. Z Ukrajiny do Izraele emigrovalo na
pùl milionu �idù, a mnozí z nich mají zá-
jem o obchod s rodnou zemí. V pandemic-
ké krizi, kdy se zde nechalo zatím naoèko-
vat jen 17 procent obyvatel, nabízí Izrael
vakcíny i lékaøskou pomoc.

Fórum se konalo v dobì vyostøeného
napìtí mezi Ruskem a Ukrajinou a prezi-
dent Zelenskyj v projevu pøirovnal svou
zemi k �idovskému státu: �Ukrajinci
i �idé si vá�í svobody a usilují o to, aby
budoucnost jejich zemí odpovídala jejich
pøedstavì a nikoli budoucnosti, ji� nám
chystají druzí. Izrael je pro Ukrajinu èasto
pøíkladem.� 

PO ODCHODU KANCLÉØKY
Odchod Angely Merkelové z funkce nì-
mecké kancléøky vyvolal otázky, zda
nový kancléø pùjde v politice vùèi �idov-
skému státu v jejích stopách. Pøed ètrnácti
lety v bøeznu 2008 pronesla Merkelová
v projevu v Knesetu památnou vìtu, která
vymezila základ zahranièní politiky vùèi
Izraeli. Vyjádøila stud nad minulostí své
zemì a zdùraznila historickou odpovìd-
nost Nìmecka za �idovský stát: �Tato his-
torická odpovìdnost Nìmecka je souèástí
smyslu jeho existence. To znamená, �e
pro mì jako nìmeckou kancléøku je zcela
zásadní izraelská bezpeènost.� Oèekává
se sice, �e sociální demokrat Olaf Scholz
a jeho vláda, v ní� jsou zastoupeni i pøed-
stavitelé strany Zelených, se v nìèem s iz-
raelským vedením neshodnou (pøedev�ím
co se týèe jaderné dohody s Íránem nebo
výstavby izraelských osad na Západním
bøehu), ale �e politika, ji� nastolila Angela
Merkelová, má u� tak pevné základy, �e ji
nové vedení nezmìní.

NÁVRAT K DOHODÌ S ÍRÁNEM
Soubì�nì s prosincovými a zatím bezvý-
slednými jednáními ve Vídni, kde se se�li
zástupci Francie, Velké Británie, Nìmec-
ka, Èíny a Ruska, aby hovoøili o mo�nosti
návratu k mezinárodní dohodì s Íránem se

snahou kontrolovat jeho jaderný program,
jednali i izrael�tí pøedstavitelé.

�éf Mosadu David Barnea a ministr
obrany Benny Ganc se vydali do Wa-
shingtonu, aby upozornili americké pøed-
stavitele na své obavy a na krizový scénáø.
Podle Izraele je jediný zpùsob, jak kontro-
lovat íránský program, nikoli smlouva, je-
jí� podmínky Íránci nedodr�í, ale tlak, ne-
uzavírání �patných smluv a neukonèování
sankcí. Izrael se obává o svou bezpeènost
a v pøípadì nutnosti je rozhodnut zabránit
nejhor�ímu a zaútoèit na íránská jaderná
zaøízení. (K tématu viz strana 21.)

SPIELBERGOVA KNIHOVNA
V prosinci oslavil americký re�isér Steven
Spielberg 75. narozeniny. Pøi této pøíle�i-
tosti pøipomnìl list Forward, �e slavný re-
�isér, autor mj. filmù Èelisti, E. T. � Mimo-
zem�t�an, Jurský park, série Indiana Jones
èi Mnichov, se také zaslou�il o digitalizaci
pøes 12 tisíc jidi� knih. Díky jeho dotaci
mohla vzniknout Digitální jidi� knihovna
Stevena Spielberga jako souèást ji� známé
Nadace Spravedlivých (www.righteous-
persons.org). Tato nadace, kterou zalo�il
díky výtì�ku z filmu Schindlerùv seznam,
pomáhá rùzným �idovským kulturním
a historickým projektùm. Spielbergova
knihovna obsahuje skeny jidi� publikací
nejrùznìj�ích �ánrù od dìtských knih po
poezii. Nachází se na adrese na www.yid-
dishbookcenter.org. 

STROM �IVOTA V NEW YORKU
V Museum of Jewish Heritage, známé
newyorské instituci, která se od roku 1997
systematicky vìnuje dokumentování ho-
lokaustu, se loni v prosinci konala akce
pøipomínající událost, která se stala v led-
nu 1943 v Terezínì. Tehdy se nìkolik dìtí
pod vedením uèitelky Irmy Lauscherové
rozhodlo zasadit javor, který propa�ovaly
do tábora a o který pak peèovaly. Pøed bu-
dovou muzea nyní vysadili �Strom dìtí�,
který vyrostl jako odno� pùvodního stro-
mu. Vzpomínkové akce se kromì vedení
muzea a zástupcù mìsta zúèastnilo nìko-
lik význaèných hostù, mj. historik Micha-
el Berenbaum èi pamìtník a bývalý tere-
zínský vìzeò Fred Terna, který vyrostl
v Praze. O javor se budou starat �áci z ne-
daleké základní �koly. 

GERDA III
V rámci svých aktivit se Museum of Jewish
Heritage (MJH) podílelo na opravì a zpøí-
stupnìní dánské lodi Gerda III. Loïku, po-
stavenou roku 1926, vlastnil dánský námoø-
ní dùstojník a strá�ce majáku. Svou
�hvìzdnou hodinu� za�ila � stejnì jako dal-
�í veslice � na podzim 1943. Tehdy se Dá-
nové rozhodli zachránit své �idovské souse-
dy pøed deportací do koncentraèních táborù.
Zorganizovali pomoc a na soukromých
a rybáøských lodích odvezli ohro�ené �idy
(na sedm tisíc osob, témìø celou �idovskou
populaci zemì) do neutrálního �védska.
Dánsko Gerdu darovalo newyorskému
MJH. To ji nechalo zrestaurovat a vystavilo
ji v Mystic Seaport Museum, námoøním
muzeu v Connecticutu.                      (am, mh)
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Gerda III v pøístavu na øece Mystic v Connecticutu.


