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COVID-19
Od 15. února se zkracuje platnost oèkova-
cích certifikátù na 270 dnù od dokonèe-
ného oèkování. Certifikáty k posilovací
dávce mají nadále neomezenou platnost.

Koncem února dorazí do Èeské re-
publiky vakcína Nuvaxovid od spoleè-
nosti Novavax. Jedná se o proteinovou
vakcínu. Podává se ve dvou dávkách
s intervalem 21 dní. Je urèená k oèková-
ní dospìlých, nepou�ívá se pro oèková-
ní posilovací dávkou.

Od 1. února je spu�tìna pøedregistrace
k oèkování touto látkou, ta probíhá pro-
støednictvím centrálního rezervaèního
systému. 

Od 24. ledna 2022 mohou oèkování
posilovací dávkou po pìti mìsících od
dokonèeného oèkování podstoupit oso-
by a dìti star�í 12 let. Registrace probí-
há v�dy prostøednictvím centrálního re-
zervaèního systému. Posilovací dávka
se podává jako tøetí dávka po oèkování
dokonèeném vakcínami Comirnaty, Spi-
kevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po
aplikaci látky Janssen. Aplikují se vakcí-
ny Comirnaty a Spikevax od Pfizer/Bio-
NTech a Moderna, u osob ve vìku 12�17
let pouze vakcína Comirnaty.

Oèkování vìkové kategorie 12�15 let
probíhá primárnì v ordinacích praktic-
kých lékaøù pro dìti a dorost a na oèko-
vacích místech, která to umo�òují. Star-
�í zájemci o oèkování ve vìku 16�17 let
mohou nav�tívit libovolné oèkovací
místo. V pøípadì vakcíny Janssen se do-
poruèuje pøeoèkování u� po dvou mìsí-
cích.

Registrovat k oèkování se mohou dìti
ve vìku 5�11 let. Registrace probíhá
prostøednictvím centrálního rezervaèní-
ho systému. U oèkování je nezbytná pøí-
tomnost zákonného zástupce (postaèuje
pøítomnost pouze jednoho).

Je mo�né udìlat pøedregistraci na po-
silovací dávku oèkování proti covidu-19
na adrese crs.mzcr.cz. Registrace se
uvolní v den nároku na tuto dávku. Jak-
mile má vámi vybrané oèkovací místo
volnou kapacitu, pøijde vám PIN 2 k re-
zervaci konkrétního termínu. 

Od 17. ledna 2022 je dosud hrazeno
pìt PCR testù za kalendáøní mìsíc z ve-
øejného zdravotního poji�tìní osobám
mlad�ím 18 let, lidem rozoèkovaným,
osobám plnì oèkovaným a tìm, kteøí
nemohou být oèkovaní ze zdravotních
dùvodù. Hrazené samozøejmì zùstávají
také testy, které indikuje lékaø nebo hy-
gienická stanice.

Nezále�í pøitom, kdy budou testy pro-
vedeny, musí se jen dodr�et poèet testù
v daném kalendáøním mìsíci. Jediné
omezení je, �e výkon PCR testu lze na
jedno rodné èíslo vykázat pouze jednou
dennì.

Informace jsou aktualizovány ze strá-
nek ministerstva zdravotnictví.

MANTIC
�idovská obec v Praze uspìla se svou
grantovou �ádostí u Evropské unie, kte-
rá v následujících dvou letech význam-
nì podpoøí boj proti antisemitismu
v ÈR.

V lednu 2022 zaèala realizace projek-
tu Manifestations of Antisemitism in the
Czech Republic � Monitoring, Analysis,
Reporting and Application in Education
(MANTIC), který je spolufinancován
Evropskou unií prostøednictvím progra-
mu CERV. Projekt realizují tøi partner-
ské organizace: �idovská obec v Praze,
Federace �idovských obcí v Èeské re-
publice a �idovské muzeum v Praze.

Hlavním cílem projektu je boj proti
antisemitismu ve v�ech jeho podobách,
zamìøuje se proto zejména na zdokona-
lení monitoringu antisemitských inci-
dentù a podporu nahla�ování antisemit-
ských incidentù ze strany �idovských
subjektù i �iroké veøejnosti. V rámci
projektu bude zveøejnìna Výroèní zprá-
va o projevech antisemitismu v ÈR.
Projekt má i svou didaktickou èást. Vý-
stupy z Výroèní zprávy o projevech an-
tisemitismu v ÈR budou pou�ívány ve
vzdìlávání �ákù, studentù i uèitelù.

Dvouletý projekt MANTIC zaèal
v lednu 2022 pod registraèním èíslem
101049084. �idovská obec v Praze je
v projektu zodpovìdná za celkovou koor-
dinaci a za prùbì�ný monitoring a vyhod-
nocování projevù antisemitismu. Federace
�idovských obcí v Èeské republice na zá-
kladì podkladù �OP pøipravuje Výroèní

zprávy o projevech antisemitismu a zaji�-
t�uje jejich medializaci. �idovské muzeum
v Praze pou�ívá výroèní zprávy o proje-
vech antisemitismu ve svých vzdìláva-
cích programech pro �áky, studenty a uèi-
tele. Kontakt: mantic@kehilaprag.cz.   jt

Z TELÈE DO PIETRASANTY
Úspì�nì a za velkého zájmu publika za-
èala v sobotu 12. února v italské Pietra-
santì výstava malíøe-krajináøe Davida
Bartonì, který má svùj hlavní ateliér
v synagoze v Telèi.

Bartoò vystavuje v mìstském umì-
leckém centru Pietrasanty asi dvacet
obrazù, které zde namaloval bìhem nì-
kolikamìsíèního pobytu za covidové
pandemie. Kvùli svìtlu pro fotografy
a rou�kám se vernisá� odbývala venku
pøed výstavní síní. Pøímo se jí úèastnilo
kolem padesáti náv�tìvníkù, dal�í pade-
sátka si obrazy prohlédla krátce pøed
a po vernisá�i. Na v�ech kulturních ak-
cích poøádaných mìstem promlouvá
s oficiální �erpou pøes prsa starosta Piet-
rasanty Alberto Stefano Giovannetti.

Výstava nazvaná La dimensione interi-
ore del paesaggio (Vnitøní rozmìr kraji-
ny) potrvá do 6. bøezna. Autor k ní stihl
pøipravit také malý katalog ve formátu 12
x 12 cm, o dvanácti stranách, s patnácti
reprodukcemi obrazù a tøemi texty (vèet-
nì starostova) a �ivotopisem. Toskánská
Pietrasanta je oznaèována za Mekku ga-
leristù. Historické umìlecké centrum je
proslavené mramorovými lomy v okolí
a mimoøádným vztahem k umìní a umì-
leckým øemeslùm. V centru Pietrasanty
je okolo ètyøiceti galerií.                           jl
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Málo se ví, �e právním podkladem pro
vyhnání �idù z Iberského poloostrova
v roce 1492 byla listina, kterou historici
nazvali Dekretem z Alhambry (Decreto de
la Alhambra). Správnì bychom mìli ho-
voøit o dekretech v mno�ném èísle, proto-
�e tehdej�í �panìlsko tvoøila unie Ara-
gonského a Kastilského království, pro
jejich� území byly vydány separátní listi-
ny vyhotovené shodnì v Granadì dne 31.
bøezna 1492, tedy pøed 530 lety. Dekrety
pro obì království jsou po-
mìrnì rozsáhlé, nároèné
právní texty, sepsané ve sta-
ré kastil�tinì. Mají podob-
nou strukturu, která vychází
ze støedovìkých listin, pro
nì� je charakteristické èle-
nìní na úvodní protokol,
vlastní text a závìreèný eschatokol. Vzá-
jemnì se li�í pouze v nìkolika detailech. 

NARACE
Nejdùle�itìj�í èást listiny tvoøí tzv. nara-
ce, která detailnì uvádí konkrétní dùvody
a události, které vedly k jejímu vyhotove-
ní. Tedy pøíèiny, které ospravedlòovaly
rozhodnutí pro vypovìzení �idù ze zemì.
Oficiální zdùvodnìní se opíralo o nábo-
�enské dùvody, které sestavil generální
inkvizitor Tomás de Torquemada, jen� byl
také duchovním otcem my�lenky vypuze-
ní �idù ze zemì. Argumentace pro expulzi
zaèíná následovnì: Dobøe víte èi byste
mìli vìdìt, �e jsme byli informováni, �e
v na�ich královstvích �ijí tací �patní køes-
t�ané, kteøí praktikují �idovskou víru
a zøekli se na�í svaté katolické víry...

Tato formulace odkazuje na praxi,
kdy øada �idù v minulosti pod tlakem
vnìj�ích okolností formálnì pøestoupila
na katolickou víru, ale potají vyznávala
nábo�enství svých pøedkù. Tito tzv. noví
køest�ané (cristianos nuevos), jak byli
v rùzných dobových pramenech obvykle
nazýváni, èi velmi hanlivì té� marranos,
nadále pocit�ovali znaènou nedùvìru ze
strany �starých køest�anù� (cristianos vie-
jos). V ediktu je dále pøipomenuto pøede-
�lé � v oèích vydavatele zøejmì málo
úèinné � naøízení z roku 1480, kterým
byli �idé separováni do mìstských ghett.
Tento pøíkaz mìl eliminovat vzájemné
kontakty mezi køest�anskou a �idovskou
komunitou. Konkrétnì je uvedeno: Naøí-
dili jsme oddìlit �idy ve v�ech mìstech,
mìsteèkách a místech na�ich království,
dav�e jim �idovské ètvrtì a oddìlená
místa, kde by �ili pospolu ve svém høí-
chu.

Narace pokraèuje velmi ostrými výpady
proti �idùm. V obou dekretech jsou shod-
nì obvinìni z hereze, ale aragonský exemp-
láø, který je podstatnì více poni�ující ne�
kastilský, navíc naøkl �idy z nadmìrného
u�ívání lichvy. Doslova uvádí: Shledali
jsme, �e øeèení �idé, prostøednictvím ob-
rovské a nesnesitelné lichvy po�írají a po-
hlcují jmìní a podstatu køest�anù, uplatòují
bezbo�nì a nemilosrdnì lichvu vùèi køes-
t�anùm. K tomu vypoèítává dal�í pøestupky

a vìrouèné høíchy vèetnì rouhání a urá�ení
jména Je�í�e Krista, praktikování �ohav-
ných obøízek� a svìcení �idovských svát-
kù. Konkrétnì zmiòuje Pesach (Pascua)
a �ábes. Judaismus je dokonce oznaèen za
spoleèenskou �lepru�. Vlastní právní jádro
dekretu tvoøí tzv. dispozice, která vyjadøuje
konkrétní vùli vydavatele vypovìdìt �i-
dovské obyvatelstvo z království.

KOMINACE
Text pokraèuje tzv. negativní sankcí na-
zývanou té� kominace, která vypoèítává
trest v�em, kdo� se nebudou øídit pøíslu�-
ným ustanovením: Pokud nìkterý �id ne-
uposlechne tento výnos, vrátí-li se zpìt èi
bude nalezen v tìchto panstvích, bude po-
trestán smrtí a ztrátou majetku. �idé byli
pova�ováni stejnì jako v jiných støedovì-
kých státech za slu�ebníky královské ko-
mory, za majetek panovníka, s ním� moh-
lo být nakládáno dle libovùle zemìpána.
Trest konfiskace ve�kerých statkù navíc
platil pro v�echny osoby, které by jakkoli
napomáhaly �idùm. 

Vyhnání �idù bylo definitivní a bezpod-
míneèné. Zajímavostí je, �e v textu není ni-
kde zmínka o konverzi, pøesto�e mo�nost
pøestoupit na katolickou víru existovala
a byla v øadì pøípadù praktikována pro zá-
chranu �ivota i majetku. �idé museli opus-
tit zemi, pokud se nesrovnali s králi ve víøe
a nepøijali svátost køtu bìhem tøímìsíèní
lhùty, která konèila 31. èervence 1492. Ta
byla nakonec prodlou�ena do 10. srpna
kvùli prodlevì mezi oficiálním vydáním
dekretù a jejich následným zveøejnìním
v�em poddaným. To oficiálnì probíhalo od
1. kvìtna 1492 napøíè jednotlivými èástmi
Kastilské a Aragonské koruny. Pøed opu�-
tìním zemì museli �idé prodat svùj nemo-

vitý majetek, za který v�ak obdr�eli pou-
hou smìnku, proto�e vývoz zlata, støíbra
a mincí byl striktnì zakázán. Litera dekre-
tù doslovnì pøikazovala: Povolujeme jim
odvézt si svùj majetek po sou�i èi po moøi,
vyjma zlata, støíbra a mincí a dal�ích zaká-
zaných vìcí. Mezi tyto nedovolené vìci
patøil zejména export koní a zbraní. Na
konfiskaci majetku dohlí�ely zvlá�tní ko-
mise jmenované královskou kanceláøí tak,
aby zabezpeèily hladký administrativní

prùbìh pøevedení �idovské-
ho majetku na korunu. �idé
opou�tìli zemi jen se svými
osobními svr�ky a nejnutnìj-
�ími vìcmi. 

NA NÁMÌSTÍCH 
A TR�I�TÍCH�

Dekrety byly vyhla�ovány ve známost
prostøednictvím královských prokurátorù.
Pro pøípadné odvolávání se proti neznalos-
ti tohoto královského výnosu byly dekrety
opatøeny promulgaèní klauzulí, která tako-
vé jednání pøímo vyluèovala: Aby se nikdo
nemohl vymlouvat z neznalosti, naøizujeme
tento list veøejnì vyhla�ovat na námìstích
a tr�i�tích. V textu dále následuje tzv. ko-
roborace, v ní� je oznámen zpùsob ovìøení
dekretu peèetí, a závìreèný protokol se
subskripcí a datací: Dáno v na�em mìstì
Granadì, dne tøicátého prvního bøezna
roku narození na�eho Pána ètrnáctistého
devadesátého druhého. 

V roce, kdy Kry�tof Kolumbus objevil
Nový svìt, opustili Sefardé natrvalo �pa-
nìlsko. Ti, kteøí se usadili v severní Africe
zejména v Maroku a Al�írsku, vyplouvali
nejèastìji z andaluských pøístavù v Cádi-
zu, Cartagenì èi z rejdy v El Puertu de
Santa María. �idé, kteøí míøili do Itálie,
odjí�dìli z pøístavù v Tarragonì, Saguntu
èi Valencii. Èást �idovské komunity ode-
�la nakrátko do Portugalska a Navarry,
èást se zabydlela na støedomoøských ost-
rovech, v Holandsku a v osmanské øí�i.
Vyhnání �idù ze �panìlska mìlo pro
zemi neblahé hospodáøské, kulturní i spo-
leèenské dùsledky. Podle odhadù opustilo
Pyrenejský poloostrov na 100 tisíc osob.
Ve �panìlsku bylo ustanovení dekretù
o vyhnání �idù oficiálnì zru�eno výno-
sem generála Franka a� v roce 1969.
V roce 2015 byl pøijat zákon, který umo�-
nil udìlit �panìlské obèanství potomkùm
vyhnaných Sefardù. Do konce roku 2021
obdr�elo na základì tohoto výnosu �pa-
nìlské státní obèanství 36 000 osob z cel-
kového poètu 153 000 podaných �ádostí. 

TOMÁ� BÌLOHLÁVEK, �MP

NAØIZUJEME DÁLE 
TÍMTO EDIKTEM�

Pøed 530 lety byly vydány dekrety z Alhambry



PSANÉ SLOVO 
(para�ot Pekudej, Vajikra)

Od par�at Teruma a� do konce knihy �e-
mot je hlavním tématem plán, výroba a se-
stavení pøíbytku Hospodinova majestátu.
Èastokrát je pøitom uvádìna paralela pøí-
bytku s horou Sinaj, na ni� sestoupil Bo�í
majestát, aby daroval Izraeli zákon Tóry.
Rabi Jonathan Sachs proto mluví o lidmi
vytvoøeném Pøíbytku jako o �pohyblivém
Sinaji�. Nejen proto, �e byl vyroben jako
pøenosný a putoval s lidem Izraele na jeho
cestách pou�tí a pøi dobývání zemì Izraele,
ale �e do nìj sestoupil Hospodinùv ma-
jestát. Zmiòuje v�ak i paralelu s Noacho-
vou archou, ji� podle Bo�ího plánu vyrobil
Noach, aby pøenesla zástupce v�ech druhù
�ivých bytostí s Noachem a èleny jeho ro-
diny pøes potopu svìta, ponìvad� ani zde
nemohla chybìt Bo�í pøítomnost, jak
o tom mluví øada midra�ù v souvislosti
s výkladem �svìtlíku archy� jako svìtla
�echiny. Zakladatel chasidismu rabi Jisrael
Baal �em Tov blahé pamìti pøitom odka-
zoval na pøenesený význam slova teva na
psané slovo, a opíral tuto my�lenku o roz-
mìry archy 30 x 300 x 50, odpovídající
znakùm lamed, �in a nun, tedy slovu La-
�oN, jazyk, øeè. 

Stejnì bychom podle mého názoru ne-
mìli opomenout smùlu, je� byla pou�ita
pøi stavbì archy, aby ji chránila pøed poto-
pením. Za nositelku a zachránkyni psané-
ho slova a jazyka tak mù�eme pokládat
i dal�í vysmolenou teva, do ní� Jocheved
ulo�ila tøímìsíèního Mo�eho a pustila ho
v ní po vodì. Køièícího hebrejského chlap-
ce vylovila faraonova dcera a dala mu jmé-
no Mo�e, proto�e ho �vytáhla z vody�,
pøesto�e jméno samo znamená, �e �z vody
vytahuje�. Tóra pomìrnì èasto ponechává
jméno vlastnímu úsudku ètenáøe, ale vy-
kládá je ponìkud jinak. Jako pøíklad uveï-
me i jméno Chava, co� fakticky znamená,
�e �ukázala� nìco, co pøedtím bylo skryto,
ale Adam si je vykládal tím, �e byla mátí
v�ech �ivých, kol chaj. Je-li stejný my�len-
kový pochod skryt v pojmu schránky jako
psaného slova, posouvá tím Tóra pøíbìh
Mo�eho i Noachovy schránky do katego-
rie podobenství. 

U Mo�eho jako tvùrce psaného slova
par excellence to pøímo bije do oèí a vede
nás to k závìru, �e autor vysmoleného psa-
ného slova a psané slovo se k sobì mají
jako slepice a vejce. Nelze definovat, co
bylo døíve, proto�e existence jednoho je
nemyslitelná bez existence druhého. 

Mluvíme-li o pøíbytku Bo�ího majestá-
tu, symbolika jeho zaøízení je zalo�ena na
èíslech, ale v hebrej�tinì, jak u� víme,
slou�í 22 znakù jak hláskám, tak èíslov-
kám. Ve svatyni nacházíme na polední
stranì zlatý svícen se sedmi svìtly a napro-
ti nìmu zlatý stùl s dvanácti chleby. Mezi
nì, av�ak blí�e nejsvìtìj�í svatyni západnì,
je umístìn zlatý oltáø, na nìm� knìz zapa-
loval vonné pøísady kuøidla a dával tak
z nich povstat sloupu vonného kouøe. Za
oponou v nejsvìtìj�í svatyni se koneènì
nalézá truhla, obsahující dvì kamenné des-
ky desatera, zakrytá zlatým víkem, z nìho�
vyrùstají postavy dvou cherubù, obráce-
ných k sobì od jihu a od severu. Tedy 7 +
12 + 1 + 2 = 22. Z tohoto souètu vychází
Sefer jecira (asi nejstar�í dolo�ená kniha
kabalistické tradice), kdy� rozdìluje znaky
22 písmen hebrejské abecedy na 7 znakù
s mìkkou a tvrdou výslovností, 12 znakù
s jedinou a 3 znaky alef, mem a �in jako
�matky�, proto�e se nalézají na zaèátku,
uprostøed a na konci abecední øady. V rám-
ci tématu mi�ny o Bo�ím stvoøení slovem
pøiøazuje Sefer jecira 12 znakù dvanácti

znamením zvìrokruhu v prostoru, 7 znakù
sedmi planetám a 3 znaky tøem �ivlùm,
vzduchu, vodì a ohni. Tak i tradice vztahu-
je symboliku 7 svìtel na sedm planet
a symboliku 12 pøedkladných chlebù na
dvanáct znamení zvìrokruhu. Zbývající
dva symboly ze tøí odpovídají �ivlùm vody
a ohnì, zatímco tøetí �ivel, vzduch, vyva-
�ující mezi tìmito protiklady, odpovídá
sloupu kuøidla, pøipravovanému na zlatém
oltáøi. 

S ním jedinkrát v roce, v Den smíøení,
vstupoval veleknìz do nejsvìtìj�í svatynì,
aby usmíøil za celý lid Izraele, a kdy� Bùh
trestal Izrael po Korachovì vzpouøe, usmí-
øil veleknìz Aharon Bo�í hnìv, stoje mezi
�ivými a mrtvými. Jak u� bylo pøedesláno,
hlavním tématem Tóry, poèínaje oddílem
Teruma a konèe závìrem posledního oddí-
lu knihy �emot, byl plán, výroba a sestave-
ní pøíbytku Hospodinova majestátu. Proto
se první slova následující knihy Vajikra
soustøeïují na smysl tohoto spoleèného
díla Boha a Izraele. Bùh ze Sinaje zavolal
svého slu�ebníka, aby s ním mluvil ze své-
ho pøíbytku ve svatostánku a øekl mu, co
má pøikázat synùm Izraele. Alef jako èí-
slovka 1 je proto mo�né chápat i ve vztahu
k hlasu �echiny, jen� rozmlouval s Mo�em
mezi dvojicí cherubù. V�echny výklady se
shodují v tom, �e si byli podobní jako vej-
ce vejci a li�ili se jenom tím, �e jeden vyrù-
stal z poledního kraje víka a jeden z pùl-
noèního. Hlas z nebe, který mezi nimi
rozmlouval, se stal pøístupný celému Izrae-
li v Torat Mo�e, v psaném slovì Tóry. 

Na závìr textu �ma Jisrael Bùh øíká: Já
jsem Hospodin, vá� Bùh, jen� vás vyvedl
z Egypta, abych vám byl Bohem. První èást
vìty je konstatování objektivní pravdy, ne-
podmínìné èasem ani situací, a ve druhé
Bùh zveøejòuje svou vùli stát se Bohem Iz-
raeli jako výslovné pøání. Musíme si proto
pøipomenout zaèátek par�at Teruma, kdy
Bùh mluví k Mo�emu a øíká mu: at� mi
udìlají svatyni a já se v nich ulo�ím. Toté�
je mínìno i v �ádosti, aby na stavbu pøíbyt-
ku pøispìl ka�dý, koho k tomu bude pobí-
zet jeho srdce, a proè je tento pøíspìvek od
jednotlivých lidí Bohem charakterizován
jako trumati, mùj, tedy Bo�í pøíspìvek. Je
to spoleèné dílo, a Bùh si je pøipravuje, aby
v nìm �ulo�il� svou Pøítomnost ve svém
stvoøení. A to je také odpovìï na otázku,
proè nestaèilo, �e Bùh s Mo�em mluvil
tváøí v tváø a ústa k ústùm i mimo horu Si-
naj a v dobì, kdy je�tì pøíbytek nestál. Ad-
resátem Bo�ího slova nebyl Mo�e, nýbr�
Izrael. 

EFRAIM K. SIDON
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�AL�ELET A KRIZE IDENTITY
Cav (3M 6,1�8,36)
Dobøí vùdci znají své hranice a sna�í se,
aby nedìlali v�echno sami: budují týmy
a dávají prostor ostatním. Vìdí, jak je
o�idné, kdy� jedinec soustøeïuje ve�ke-
rou moc ve svých rukou. Poznat vlastní
limity ale mù�e být bolestná zku�enost.

Tóra zaznamenává ètyøi takové zku-
�enosti. Nespojuje je jen téma, ale také
hudba, nebot� Tóra se nejen ète, ale také
intonuje, zpívá. Jedna kantilaèní znaèka
je známa jako �al�elet. Výraz znamená
øetìz a �al�elet, znaèící táhlou intonaci
a dùraz na oznaèené slovo, se také øetíz-
ku podobá. V Tóøe se vyskytuje jen èty-
øikrát a poka�dé jako znamení existen-
cionální krize. Tøikrát se nachází v První
knize Moj�í�ovì, poètvrté v na�í para�e.

Poprvé je �al�elet v pøíbìhu Lotovì
ve chvíli, kdy k Lotovi pøicházejí dva
mu�i a sdìlují mu, �e Sodoma bude zni-
èena a �e má odejít. Lot se zdráhá je po-
slechnout a nad slovem zdráhá � vajit-
mama � je �al�elet (19,16). Podruhé se
znaèka vyskytuje tam, kde Avraham
�ádá slu�ebníka (tradiènì ztoto�òované-
ho s Eliezerem), aby nalezl man�elku
jeho synu Jicchakovi. Komentátoøi tvr-
dí, �e Eliezer vìdìl, �e pokud by Jiccha-
kovi �enu nenalezl, Avrahamùv majetek
by pøipadl jemu nebo jeho potomkùm.
Pro�íval vnitøní svár, v nìm� nakonec
zvítìzila loajalita k Avrahamovi a Elie-
zer prosil Hospodina o �milost pro své-
ho pána� (24,12). Potøetí je tato znaèka
v pøíbìhu o Josefovi, ve chvíli, kdy se
musí ovládnout, aby nepodlehl vábení
Potifarovy man�elky. �al�elet je nad
slovem �zdráhal� (vejaman, 39,8).

Na�e sidra se zaobírá obìt�mi, �al�elet
nalezneme nad slovem �zaøíznut� (va-
ji�chtat) (3M 8,23) ve chvíli, kdy byl
zaøíznut obìtní býk a Mo�e vzal tro�ku
jeho krve, ji� pøenesl na Aharonovo
ucho, ruku a nohu. Text nijak nenazna-
èuje, �e by Moj�í� procházel krizí iden-
tity. Nicménì jestli�e se zamyslíme, dù-
vody ke znepokojení mìl: dosud to byl
on, kdo vedl národ, od této chvíle mìl
Aharon vykonávat dohled nad rituální-
mi obìt�mi, i on se mìl stát svého druhu
vùdcem: veleknìzem. 

V�ichni ètyøi zmínìní protagonisté si
museli v kritické chvíli (vyznaèené tou-
to zvlá�tní znaèkou) ujasnit, kdo jsou,
jakou mají zodpovìdnost a kam sahají
hranice jejich moci.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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Od zaèátku ledna 2022 pùsobí jako ta-
jemník Federace �idovských obcí v ÈR
Ing. Mgr. MICHAEL PELÍ�EK. Narodil se
roku 1980 v Brnì, kde také vystudoval
gymnázium a absolvoval Právnickou fa-
kultu Masarykovy univerzity a Ekono-
micko-správní fakultu té�e univerzity
(obor podnikové hospodáøství). V roce
2005�2006 strávil rok v rámci programu
Erasmus na École Supérieure de Com-
merce de Chambéry ve Francii. V rámci
studia pracoval pro obchodní spoleènost
Arval Trading a po absolutoriu pro sku-
pinu Veolia. V letech 2013�2021 pùsobil
jako øeditel kanceláøe Ústavu pro studi-
um totalitních re�imù. M. Pelí�ek hovoøí
anglicky a francouzsky. Má dvì dìti.

Pane Pelí�ku, rozhovor vìt�inou zaèí-
náme rodinou, dìtstvím�
Na dìtství mám pìkné vzpomínky, i kdy�
jsem za�il je�tì období socialismu. Jako
vìt�í jsem pak v devadesátých letech pro-
�il (a nikdy na to nezapomenu) uvolnìní
a svobodu, energii a nadìji ve spoleènosti.

Rodina: Maminka se narodila v Petro-
hradu (tehdy Leningradu) v typické rus-
ké �idovské intelektuální rodinì. Mùj
pradìdeèek Mojsej Ratner byl zubaø, pra-
babièka Roza byla lékárnice. V máminì
rodinì byla velmi dùle�itá kultura: babièka
Inessa studovala na Petrohradské konzer-
vatoøi hru na klavír a hudební pedagogiku.
Babièka se provdala a záhy se rodina pøe-
stìhovala do Brna. V Brnì to pak profes-
nì dotáhla a� na profesorku na Janáèkovì

akademii, celý �ivot se vìnovala výuce
hry na klavír, mezi její �áky patøili napø.
pianista Igor Arda�ev nebo souèasný øedi-
tel Èeské filharmonie David Mareèek.
Máma mi o svém dìtství v Rusku vyprá-
vìla, èasto vzpomíná na ka�doroèní ná-
v�tìvy u pøíbuzných. Ale ani ti u� tam
ne�ijí, emigrovali, èásteènì do Izraele
a èásteènì do Ameriky, ale stále jsme
v úzkém kontaktu. 

Mluvil jste o energii a nadìji v devade-
sátých letech. Sledoval jste také, jak se
obnovuje brnìnská �idovská obec? 
Máma byla èlenkou obce u� pøed pádem
komunismu. Ale vzhledem k pomìrùm
mì ani bratra na obec nevodila. To se sta-
lo a� po sametové revoluci, tak�e mám ta
devadesátá léta spojená i s objevováním
�idovství a celkovou atmosféru na brnìn-
ské obci. Je to malá komunita, ve které se
v�ichni znají, a v�ichni tenkrát mìli
ohromný elán. Generace mých rodièù
byla zhruba stejnì stará, jako jsem já teï,
tedy ètyøicátníci, otevíraly se jim úplnì
nové obzory a my, jejich dìti, a mí vrs-
tevníci jsme za rodièi tak nìjak vláli. 

Rád vzpomínám na to, kdy� se zaèaly
hromadnì slavit svátky, poøádaly se spo-
leèné akce, první náv�tìvy synagogy,
rùzné spoleèné pobyty napø. na horách,
brigády, výlety, zájezdy do Izraele. Obec
napø. zaji�t�ovala i kurzy angliètiny. Cho-
dil jsem tam s kamarády, i to mì bavilo,
a �e to bylo na obci, tak jsme se tam díky
tomu je�tì více zabydleli. 

Chodili jste s babièkou na koncerty?
Babièka nás na nì s bratrem pravidelnì
brala a mrzelo ji, kdy� mì to moc nebavi-
lo. Byly i pokusy, abych na nìco hrál, ale
hudební talent jsem nezdìdil, mùj bratr
na�tìstí ano. 

Proè jste si vybral studium práv?
Chodil jsem na gymnázium a nemìl jsem
úplnì jasno kam dál, práva mi pøipadala
jako zajímavá mo�nost. Ale u� bìhem
studií mi bylo jasné, �e dobrý advokát
nebo soudce ze mì nebude. Bìhem stu-
dia práv jsem proto zaèal studovat je�tì
ekonomicko-správní fakultu, konkrétnì
obor podnikové hospodáøství. Studium
ekonomie mì bavilo víc, zejména tím,
jak se mi znalosti roz�iøovaly, a hlavnì
navzájem propojovaly.

Práva vám pøipadala suchopárná?
Studium spí� vy�adovalo memorování,
ve kterém jsem nevidìl úplnì smysl. Na
druhou stranu studium ekonomie mì
opravdu bavilo. Rád jsem chodil do �ko-
ly. Co� bylo vlastnì poprvé v �ivotì, kdy
jsem si nìjakou �kolu opravdu u�íval.

Na Erasmus jste pak odjel právì
v rámci studia ekonomie?
Pøesnì tak. Pova�uju to za jeden z nejlep-
�ích nápadù, které se mi podaøily usku-
teènit. Od gymnázia jsem se uèil fran-
couzsky jako druhý jazyk, ale nikdy jsem
poøádnì nemluvil. Tak jsem si øekl, co
s tím udìlat jiného ne� se do Francie vy-
dat� 

Mìl jsem �tìstí v tom, �e jsem si nevy-
bral velkou klasickou univerzitu, kam se
na Erasmus vìt�inou jezdí, kde jsou za-
hranièní studenti èasto pospolu, a nako-
nec mluví hlavnì anglicky a jsou ve
vlastní sociální bublinì. 

Vybral jsem si men�í specializovanou
obchodní �kolu. V�ichni se mezi sebou
znali. Uèili jsme se spoleènì s Francouzi,
kteøí za studium mimochodem platili po-
mìrnì vysoké �kolné. Tak�e jsem mìl
�tìstí na dobrou �kolu, hodnì jsem se na-
uèil. Mìsto Chambéry je navíc v Alpách
a hory, sníh, zimu a ly�e mám opravdu
rád.

Specializoval jste se na nìjakou kon-
krétní problematiku?
Ne, ani to nebylo mo�né� Ale po skon-
èení programu jsem se rozhodl, �e bych
si pobyt mohl prodlou�it a najít nìjakou
stá�. Podaøilo se mi to, pracoval jsem pak
ve francouzské firmì, která se zabývala
obchodem. Já mìl za úkol zaji�t�ovat od-
byt do Èeska a na Slovensko. Firma síd-
lila u hranic se �výcarskem a já jsem si
nakonec pøes �enevskou �idovskou obec
sehnal ubytování v �enevì.

Jak jste se v �enevské komunitì cítil?
Byl jsem tam sám, a tak jsem se sna�il
úèastnit se komunitního �ivota. Chodil
jsem v sobotu do synagogy, na svátky mì
v�dycky nìkdo pozval domù, rozhodnì
jsem se necítil osamìle. Díky obci jsem
nebyl cizinec v cizím mìstì. Hrál jsem
taky mìstskou ligu za basketbalový klub
Makkabi �eneva� Ve firmì mi chtìli
stá� zmìnit na standardní zamìstnání,
jen�e tehdy jsem je�tì nedokonèil ekono-
mickou fakultu, tak�e jsem se po pùl roce
vrátil do Brna. A pak jsem si na�el práci
v Praze.
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NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ
Rozhovor s novým tajemníkem F�O Michaelem Pelí�kem

Foto Tereza Kotláriková.



Ve Veolii�
Ano. To je francouzská spoleènost, která
se zamìøuje na environmentální slu�by.
Já jsem pracoval v její divizi soustøedìné
na vodárenství, mìla i aktivity v dopravì
a v energetice. V Praze bylo centrum pro
východní Evropu, ale také pro Itálii,
a dokonce pro Arménii. Tak�e jsem díky
tomu hodnì cestoval.

Do Ústavu pro studium totalitních re-
�imù jste ode�el, proto�e vás zajímá
historie?
Ve Veolii jsem skonèil v rámci velké re-
strukturalizace a nastoupil do ÚSTR. Já
mìl o té instituci pouze základní infor-
mace, ale zaujalo mì to, proto�e nabídka
byla velmi seriózní a historie mì urèitì
zajímá. Dostal jsem za úkol øízení admi-
nistrativy. Ústav pro studium totalitních
re�imù je pomìrnì velká instituce, má
pøes sto zamìstnancù, vìt�inou jsou od-
borníci, historikové, kteøí dìlají svou ba-
datelskou práci. A souèasnì je to organi-
zaèní slo�ka státu, a musí se proto
dodr�ovat spousta pravidel a administra-
tivních procesù, které stát vy�aduje, na-
pøíklad i od ministerstev.

V èem konkrétnì práce spoèívala?
Bylo nutno hlídat a upravovat procesy,
aby v�echno mìlo urèitou �tábní kulturu,
odpovídalo pravidlùm, ale souèasnì, aby
se instituce rozvíjela a naplòovala svùj
potenciál.

Seznamoval jste se i s obsahem bada-
telských projektù?
Seznamoval, ale pøiznám spí�e selektiv-
nì a ne do hloubky. Ale mám tady zrovna
poslední èíslo èasopisu Pamìt� a dìjiny,
který ÚSTR vydává. Zatím jsem jím jen
listoval, ale na nìkteré èlánky se tì�ím,
napø. na èlánek Ondøeje Vojtìchovského
o èeskoslovensko-jugoslávské spolupráci
ve stavebnictví nebo èlánek Adama Hra-
dilka o zapomenutém masakru skupiny
�idovských civilistù bìhem Slovenského
národního povstání. Neuvìøitelný a na-
prosto �okující pøíbìh�

Práce historika je velmi svobodné povo-
lání. Je nìkdy ale obtí�né zajistit, aby jejich
práce mìla plánované výstupy, a souèasnì
aby jim zùstala jejich svoboda, kterou
z podstaty své práce nutnì potøebují.

Abyste je nezatì�oval malichernost-
mi...
Nìjak tak. Instituce potøebuje publikovat,
není v jejím zájmu, aby historici bádali

tak øíkajíc do �uplíku. Ale je nutné tøeba
stanovit termíny, které jsou reálné, uhlí-
dat je� Tohle jsem na�tìstí dìlat nemu-
sel, spí� jsem to pozoroval. Docházelo
k rùzným situacím, kdy se naplánovalo,
�e rukopis vznikne za dva roky, a za rok
a pùl jsme se se�li a zjistilo se, �e se obje-
vily dal�í archivní materiály, které je po-
tøeba do práce zahrnout, a plány se muse-
ly mìnit. 

Asi jste se tam hodnì nauèil.
Nejvíc jsem si tam uvìdomil, �e nic není
takové, jak vypadá na první pohled.

Jak se stalo, �e jste se ocitl ve funkci
tajemníka F�O?
Dostal jsem nabídku pøímo od pøedsedy
federace Petra Papou�ka, se kterým se
znám asi dvacet let, s tím, �e pan Tomá�
Kraus se chystá do penze. Velmi mì tato
nabídka potì�ila. Nakonec jsem musel
být schválen prezidiem a radou federace.

Tak�e jste neváhal.
No, váhal jsem, a hodnì. Zaèal jsem si
uvìdomovat, co tato práce v�echno obná-
�í. Nìkolikrát jsem se s Petrem Papou�-
kem se�el, abychom si vyjasnili celou
øadu otázek, co se ode mì oèekává,
v èem jsem schopen být pro federaci u�i-
teèný. Mé nad�ení pak zaèalo dostávat
reálné mantinely.

A v èem tedy jste èi nejste pro federaci
u�iteèný?
Moji u�iteènost proká�e a� èas. V komu-
nitì se pohybuju od dìtství. Vím, jak fe-
derace funguje, doká�u se orientovat
v rùznì slo�itých vztazích, at� u� meziin-
stitucionálních, tak i mezilidských. Mám
i touhu nìco �idovské komunitì vrátit,
proto�e mi hodnì dala a dává.

Vyrùstal jsem v men�í obci v Brnì, ale
souèasnì v Praze u� asi ètrnáct rokù �iji,
v pra�ské komunitì se pohybuju, nìkolik
let jsem pracoval jako dobrovolník a byl
aktivní v Èeské unii �idovské mláde�e.
A tak pøibli�nì vím, jak ta obec funguje,
mám tu spoustu kamarádù, známých,
spoustu lidí znám od vidìní. Prostøedí mi
není vùbec cizí, co�, jak jsem si u� potvr-
dil, je devíza k nezaplacení. Nedovedu si
úplnì pøedstavit, �e by na tuto pozici na-
stoupil nìkdo zvenèí, kdo by se v komu-
nitì vùbec neorientoval.

V èem tedy spoèívaly va�e obavy?
Tomá� Kraus vystupuje èasto v médiích
a dìlá to podle mého názoru dobøe. Ne-

bude jednoduché na nìj v tomto navázat.
Stál jsem také o to, abychom si s panem
Krausem práci nejen pøedali, ale abych
mìl mo�nost s ním dále urèité vìci kon-
zultovat, a to se daøí.

Máte pocit, �e by federace mohla dìlat
víc pro men�í komunity?
V�dycky se dá dìlat víc. Nicménì si mys-
lím, �e federace dlouhodobì zastupuje
v�echny obce. Ale samozøejmì, pra�ská
obec je veliká, v Praze je �idovské muze-
um, které je pro �idovskou komunitu vel-
mi dùle�ité, vìt�ina aktivit probíhá v Pra-
ze, tak�e komunity v regionech to mají
tì��í. Tak to prostì je a je potøeba je nadále
podporovat.

V dobì, kdy vzniká tento rozhovor,
jste ve funkci nìco pøes mìsíc. U� jste
poznal, na co byste se chtìl více sou-
støedit?
Za tuto krátkou dobu nevidím nic, co by
se mìlo dramaticky mìnit, ale poøád se
s rozsáhlou agendou seznamuji. Péèe
o na�e pøe�iv�í a seniory je prioritní a ur-
èitì by to takto mìlo zùstat. V péèi o pa-
mátky se také udìlal za poslední roky ob-
rovský kus práce. Navíc tu nejsem od
toho, abych nìjaké zmìny vymý�lel, na
to jsou volení zástupci ve federaci, ale
jsem od toho, abych je pak pomáhal rea-
lizovat.

Mám v plánu se osobnì seznámit se
v�emi komunitami a zjistit, v jakých fun-
gují podmínkách. Seznámím se také
s pøidru�enými organizacemi, napøíklad
pøí�tí týden mám setkání se zástupci Èes-
ké unie �idovské mláde�e. A kdy� jsme
v tom výètu, tak se nesmí zapomenout na
dal�í klíèové organizace a instituce, napø.
Nadaèní fond obìtem holocaustu, Tere-
zínská iniciativa atd. Postupnì se sezna-
muji se zapojením federace i do meziná-
rodních organizací. 

Zmínil jste Èeskou unii �idovské mlá-
de�e a práce s mlad�ími se celkovì
hodnì zdùrazòuje. Máte pøedstavu,
jak by v této oblasti federace mohla
pomoci?
V práci s mláde�í hrají zásadní roli Lau-
derovy �koly, které teï dle mého názoru
fungují skvìle; jak dobøe, to docení mo�-
ná a� následující generace. Nicménì nám
trochu chybí zapojení lidí, kteøí z této
�koly vyjdou � tedy dvaceti- a� tøicetiletí.
Vnímám, �e federace se v této oblasti
sna�í být proaktivní.

(pokraèování na str. 13)
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Zaèátek zimy roku 1923 nevìstil na Vy-
soèinì, pøesnìji v mìsteèku Lipnici, pøile-
pené k mohutnému trèkovskému hradu,
nic veselého. Mrzlo, jen pra�tìlo a na lip-
nickém vidrholci obzvlá�t� profukovalo.
V malém domku pod hradem umíral na
matraci nata�ené na podlahu spisovatel
Jaroslav Ha�ek (1883�1923). Nebylo mu

ani ètyøicet let. Je�tì plánoval, �e a� obdr-
�í pas, o který pøed nedávnem po�ádal,
vyrazí do �teplých krajù�, do �panìlské
Barcelony za �vagrem Bejèkem, aby se
tam rozehøál s doufáním, �e �mírné klíma
dovolí, abych se pøed uplynutím 3 mìsícù
pozdraven vrátil�. To mu v�ak ji� dopøá-
no nebylo, dodýchal ve støedu 3. ledna.
Mezi jeho poslední texty patøí vedle závì-
ti dva dopisy, které adresoval svému �i-
dovskému sousedovi a pøíteli Vítìzslavu
Bondymu, lipnickému obchodníkovi, vý-
robci lihoviny, vydavateli pohlednic a za-
slou�ilému po�árníkovi. 

V DVANÁCT SE JDE DO HAJÁ
Bondy patøil k Ha�kovým nejbli��ím lip-
nickým pøátelùm, vedle nadlesního Hu-
berta Böhma, hostinského Alexandra In-
valda, uèitelù Oldøicha �ikýøe a Josefa
Jakla, osobního písaøe Klimenta �tìpán-
ka, továrníka a majitele Malého mlýnku
Josefa Koláøe, starosty a pekaøe Jana
Rajdla, provozovatele kamenolomu Do-
minika Charamzy èi starosty místního
Sokola Jaroslava �tolce. Dne 21. prosince
1922 Ha�ek posílá (pravdìpodobnì po
slu�ebné Terezii �pinarové) pøíteli Bon-
dymu ver�ovaný vzkaz-pozvánku: �Milý
Bondy!/ Jako ondy!/ Partie hry, mariá�,/
v�dyt� to zná�!/ Pan lesmistr, ty a já,/
v dvanáct se jde do hajá!/ Tvùj Jaroslav
Ha�ek.� Zámìr je jasný � zahnat chmury,
tìlesná trápení a nebýt sám. Bondy je do-
brý kumpán. Vtipný spoleèník trefných
hlá�ek. Energický, který se umí za pultem
i v palírnì hbitì otáèet. Na fotografickém

portrétu z té doby pøipomíná hustými, od-
státými vlasy pichlavého je�ka. Suchá
kù�e pokrývá útlý oblièej plný jemných
vrásek, pod nosem huòatý knír, mírnì
zvednuté oboèí a odstávající u�i. Na dal�í
dochované fotografii je zachycen s ko-
nìm � v saku a s bílým motýlkem na
krku. Venkovský elegán. 

FIREMAN
Dal�í dopis posílá Ha�ek Bondymu po
slu�ce o pár dní pozdìji: �Milý pøíteli
Bondy! Pøijï ke mnì. Je zde Dominik
Charamza, starosta Rajdl a já. Vezmi s se-
bou lahev èajové esence. Nemù�e�-li,
po�li ji po Rézi. Tu�ím v�ak, �e pøijde�
osobnì. Lahev mù�e� eventuelnì poslat
pøedem nebo je�tì lépe po�li i láhev Trè-
kova likéru. Tvùj Jar. Ha�ek.� Byla to
pravdìpodobnì pøíprava na poslední pit-
ku, proto�e Ha�kovi oèividnì docházely
síly. Stále opakoval: �Jakmile se jednou
polo�ím � více nevstanu.� Pøivolaný lékaø
dr. Novák mu poté zakázal alkohol. Ha-

�ek tedy poslední týden �ivota pil pouze
mléko s èajem a klel: �Hrom mìl zabít onu
krávu, která první zaèala dojit mléko.� 

Pohøebního prùvodu, který probìhl na
Tøi krále a vyprovázel Ha�kovu rakev na
lipnický høbitov, se vedle houfu pøátel
úèastnil také Vítìzslav Bondy v hasièské
uniformì. Bondy byl zaslou�ilý lipnický

po�árník. Jako pìtiletý za�il v záøí 1869
obrovský po�ár mìsteèka. Padla tehdy
popelem vìt�ina domù (61), radnice, kos-
tel, �kola a hrad, který kompletnì vyho-
øel. Bondy si pamatoval, jak prudký vichr
rozná�el oheò po do�kových støechách.
A také jak hrad, viditelná dominanta celé-
ho kraje, plál nìkolik nocí jako obrovská

pochodeò, která osvìtlovala tváøe vydì�e-
ných lidí. Rád prý vyprávìl, jak poté je�tì
dlouho Lipnice doutnala a jak pøijí�dìli
z okolních vsí a mìst lidé s povozy a pøi-
vá�eli chleba pro obyvatele, kteøí ztratili
støechy nad hlavou. O pár let pozdìji bylo
na Lipnici zalo�eno hasièské dru�stvo, do
kterého byl následnì jako èlen pøizván
i soused Bondy a v roce 1906 byl staros-
tou obce Antonínem Vejsadou a dal�ími
radními dokonce zvolen za námìstka ve-
litele hasièù. 

DVÌ SMRTI
Vítìzslav Bondy byl lipnický rodák, na-
rodil se 28. záøí 1864 a s man�elkou Ma-
rií, rozenou Baumgartenovou (pocháze-
la z Náchoda a vyrùstala v Golèovì
Jeníkovì), vychovávali pìt dìtí. Z nich�
nejnadanìj�ím byl bezpochyby Max,
který absolvoval obchodní �kolu ve
Vídni a pracoval tam v textilní továrnì
jako úèetní. Musel v�ak narukovat do
Velké války a padl na jejím konci na ital-
ské frontì. Oznámení øíká, �e �v posled-
ních tì�kých bojích na Piavì ztratil svùj
drahý �ivot 30. bøezna 1918 z dùvodu
støely do hlavy v nadìjném vìku 24 let�,
a byl pohøben na vojenském høbitovì
v Passarella di Sotto nedaleko Benátek.
Bondyovi �ijí v nízkém domì è. p. 49 na
sva�itém lipnickém rynku, mezi radnicí,
se kterou pøímo sousedí, a farou. Z ná-
mìstí se levými dveømi vstupuje do kolo-
niálu se smí�eným zbo�ím a vpravo do
výèepu. Dùm má dvorek do zadního trak-
tu. V soupisu majetku Bondyovi uvádìjí,
�e chovají kravku, konì (viz dochovaná
fotografie) a sedm husí. V obchodì a na
poli jim vypomáhá Terezie Bondyová,
Vítìzslavova sestra, a Antonie Kahouno-
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MILÝ BONDY! JAKO ONDY!
O Vítìzslavu Bondym, pøíteli Jaroslava Ha�ka na Lipnici

Lipnice s trèkovským hradem.

Lipnice � Bondyho krámek je vpravo vedle radnice.

Kabinetní fotografie Vítìzslava Bondyho.
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vá ze Zábìhlic. Tragédie potkala Bondyo-
vu rodinu 12. srpna 1920, kdy� v humpo-
lecké nemocnici umøela na tuberkulózu
ve vìku 55 let Bondyho man�elka Marie.
Od té doby zùstane vdovcem.

KUPUJTE U BONDYHO 
Reklamní slogan v regionálních novinách
hlásá: �Vítìzslav BONDY � Zalo�eno
1878, výroba jemných likérù, punèovin a
speciality TRÈKOVKY.� O tomto Trèko-
vì likéru, Bondyho specialitì proslavené
po celém okrese, víme tolik, �e jím pan
domácí plnil malé sudy i lahve a doporu-
èoval jej slovy: �Vítìzslavem Bondym
novì vynalezený Liquer schválen panem
MUDr. Jaroslavem Ka�parem, mìstským
lékaøem z Humpolce, zvlá�tì proti neza-
�ívání pokrmu ve velkém i malém dopo-

ruèuje se za levné ceny!� V roce 1888 li-
kér Bondy pøihlásí na hospodáøsko-
prùmyslovou výstavu v Nìmeckém Bro-
dì, kde získá èestné ocenìní. Trèkùv likér
mìl tehdy dvì varianty � ta silnìj�í se
jmenovala �Tøicetiletá walka� a slab�í,
s men�ím obsahem alkoholu, �Bùrian
Trèka z Lipnice�. 

ZAPIJEME TU NÁMAHU!
Do Bondyho výèepu chodíval Ha�ek vìt-
�inou dopoledne, kdy vylezl ze svého br-
lohu v pokoji hostince U Èeské koruny.
Majitel �Lexa� Invald mu po ránu vìt�i-
nou odmítal nalít, a tak spisovateli nezbý-
valo nic jiného ne� se pøemístit o pár met-
rù ní� do kvelbu pøítele Bondyho. Tam

léèil kocovinu a probíral �ivot s tìmi, kte-
ré tam potkal nebo zatáhl z rynku, aby
mìl s kým pít a rozmlouvat. Na jedno do-
poledne u Bondyho ve svém kni�ním
portrétu Jaroslava Ha�ka vzpomíná E.
A. Longen: �Na�el jsem Ha�ka ve výèepu

lihovin. U� svítil mastným potem, rudý
jak mák a èastoval nìjaké tuláky, které se-
bral na Lipnici. Chtìl jsem, aby se vrátil
se mnou domù, �e budeme pokraèovat
v psaní divadelní hry, ale Ha�ek mì od-
byl: ,Ne, dnes nedìlám, slavím hluboký
zármutek.� Otevøel dveøe a køièel ven na
náves: ,Lidi, �ura se mi vèera o�rala.
Pojïte se mnou na zlost pít.� Najednou
spatøil na vr�íèku faráøe, jen� se dùstojnì
ubíral ze �koly na faru. Ha�ek se k nìmu
pøihnal, popadl ho za ruku a zval: ,Pane
faráøi, pojïte si se mnou pøipít na bratr-
ství. V�ichni jsme jen lidé a ka�dého tvo-
ra mám rád, jenom idioty opovrhuji.� (...)
Pak zmerèil, �e nìkolik kameníkù namá-
havì táhne do pøíkrého kopce ke kostelu
vozík s balvany. Ihned se rozbìhl na po-
moc a tlaèil ze v�ech sil tì�ký náklad do
vrchu. Pøed koøalnou kázal zastavit: ,Za-
pijeme tu námahu!� A platil za v�echny.
Dìtem, je� pøicházely do krámu, kupoval
cukrátka, neopomíjeje jim pøikazovat:
,Va�te si mne, dìtièky. Mìjte mne v úctì,
nebot� jsem nejlep�í pøítel pana faráøe
a pøimluvím se za vás, abyste se dostaly
do nebíèka.� Teprve po poledni jsem do-
vlekl Ha�ka k Invaldùm.� 

ALKOHOL �KODÍ ZDRAVÍ
Hned v sousedním domì, patrové radnici,
sídlila èetnická stanice a bydlel tam s rodi-
nou dlouholetý mìstský strá�ník a ponoc-
ný Franti�ek �tìpánek, jeho� syn Kliment
se postupnì stal Ha�kovým �dvorním� pí-
saøem. Ha�ek mu za pravidelnou apaná�
diktoval v onìch lipnických mìsících po-
kraèování �vejka a nìkolik povídek.
A �tìpánek zanechal na tuto pozoruhod-
nou etapu svého �ivota vzpomínky, ve
kterých obdivnì líèí Ha�kovu geniální pa-
mìt� a mistrovskou schopnost vypravìè-
skou a improvizaèní. Kliment vylíèil také

drobnou epizodu, která se pøihodila ve
výèepu u Bondyho � Ha�ek se tam setkal
s paní �tìpánkovou, Klimentovou mat-
kou, kterou v té dobì je�tì osobnì neznal.
A ta mu zaèala domlouvat, aby nechal pití
alkoholu, �e je podle pohledu docela slu�-
ný pán, chlast �e �kodí zdraví a �e man-
�el-strá�ník u� nemá tolik síly, aby mohl
opilce tahat na zádech. Ha�ek souhlasnì
pøikyvoval a porouèel si dal�í �tamprlata,
a� nakonec �matku z krámu vyhodil�.
Bondy se chytal za hlavu a donutil �Jar-
ku�, aby se �el ihned ke �tìpánkùm
omluvit a slíbit, �e si dá na alkohol oprav-
du velký pozor.

SLADCE SPAL JSI JAKO SNOP
A byl to Ha�ek, který pøíteli Bondymu
k narozeninám 28. záøí 1921 sepsal rýmo-
vanou oslavnou gratulaci. Do hostince
k Invaldùm sezval lipnickou spoleènost
a �tìpánkovi nadiktoval slavnostní po-
zvánku: �Spolek zaslou�ilých obèanù
Lipnice poøádá veèírek na oslavu naroze-
nin Vítìzslava Bondyho, továrníka a ob-
chodníka s likéry, imitátora ducha hrabìte
Trèky a organizátora soudních pozemko-
vých sporù.� Uprostøed veèera Ha�ek

skuteènì vystoupil na �idli, byl pøidr�o-
ván, vy�ádal si klid a zaèal nahlas dekla-
movat: 

Drahý pøíteli!
Dnes se�li jsme se, bychom ti�e
slavili jeden veliký den
a pro�ili zde v intimitì

Syn Vítìzslava Bondyho Oto. 

Vítìzslav Bondy se svým konìm.

Vítìzslav Bondy v hasièské uniformì.
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pohádku krásnou jako sen...
Buï dlouho zdráv, buï dlouho zdráv!
Padesát osm let! Co v�e si pro�il v svìtì!
Ve vìku �esti let si hradu po�ár zøel,
� a shoøel hrad a celé mìsto vzplálo,
jen ty jsi pøitom ucelel...
Buï dlouho zdráv, buï dlouho zdráv!
A nabyv pøitom zku�enosti velké,
jak po�ár tøeba uhasit,
po dlouhých létech postavil ses v èelo
v�ech nadhasièských kapacit...
Buï dlouho zdráv, buï dlouho zdráv!
Tys v Trèkùv likér duch rytíøský vlo�il,
pohádku pitek starých dob,
po nìm si èasto údy svoje slo�il
a sladce spal jsi jako snop...
Tak obìtí ses vynálezu svého,
jak v�dy hrdina, ty stal,
kdy� vyná�el jsi likér Trèkùv
a jakost jeho prozkoumal...
Buï dlouho zdráv, buï dlouho zdráv!
I pozemkové spory velmi hbitì
ty organizovati zná�,
v�ech intrik rozplete� ty sítì
a o v�em v�udy pøehled má��
Buï dlouho zdráv, buï dlouho zdráv!

Sálem znìl potlesk, Bondy byl dojat
a Ha�ek pravdìpodobnì nezmo�en pøípit-
ky mezi jednotlivými slokami pøijímal
slova uznání. Zmýlil se v�ak v jednom,
a to nejdùle�itìj�ím bodì � Bondyho uèi-
nil o rok star�ím. Ve skuteènosti mu právì
bylo padesát sedm let.

SPOKOJENÉ STÁØÍ
V archivu muzea Jad va�em je ulo�eno
nìkolik fotografií Vítìzslava Bondyho
i jeho syna Oty. Známá je také zimní fo-
tografie z roku 1931 � na lipnickém ná-
mìstí zachycuje radnici s nastoupenými
èetníky, Bondyho krámek a pøed ním
benzinovou pumpu, která patøila k ob-
chodu. Je tøeba také dodat, �e s roz-
vojem turistiky a objevování èeských
hradù, vèetnì Lipnice, se Bondy stal vy-
davatelem øady pohlednic s lipnickými
motivy, které jsou dnes vyhledávanou
raritou.

Poslední zachovaná fotografie lipnic-
kého obchodníka Vítìzslava Bondyho �
v hasièské uniformì a s vyznamenáním �
byla pravdìpodobnì poøízena v záøí
1934, kdy slavil sedmdesáté narozeniny.
Stojí v pozoru, je drobný, ji� pro�edivìlý,
jemnì se usmívá a na hlavì má hasièskou
èepici. Do�ívá svùj pestrý �ivot v domov-
ské Lipnici a doufá, �e �ivnost ji� brzy
pøedá synu Otovi, který se o�enil s mla-
dou �enou Irmou ze sousedního Èejova. 

11 BALÍÈKÙ MUCHOLAPEK
ZN. TOXIT
Co se ve druhé polovinì tøicátých let
mohlo na Vysoèinì pøi poslechu rádia je-
vit jen jako po�tìkávání hysterického
vùdce nìmeckých nacistù, dostalo o pár
let pozdìji reálnì hrùzné kontury. Docho-
vané archivní dokumenty k Vítìzslavu
Bondymu a jeho podniku hovoøí chladnì
protokolární øeèí. 

Nejdøíve je na èetnické stanici na Lip-
nici vy�ádán podrobný soupis �idovského
obyvatelstva.

Dne 21. èervna 1939 musí být v�echny
�idovské podniky, jejich� majitelé jsou
�idé, oznaèeny jednotnì jako: Jüdisches
Geschäft � �idovský obchod.

K 31. èervenci 1939 následuje soupis
jejich pozemkového majetku.

Soupis inventáøe, vìcí a dluhù �idov-
ských podnikù je vy�ádán v bøeznu
1941 a sepsal jej horlivý lipnický èet-
nický strá�mistr, zastupující vrchního
Jaro�e, právì dlícího na dovolené. Mj.
uvádí: �Oznamuji, �e v obchodì �ida
V. Bondyho se nachází tento inventáø:
4 pulty, 1 regál se zásuvkami, 2 regály
bez zásuvek, 4 kávomìry plechové,
1 obchodní váhy se záva�ími, 4 døevìné
soudky na obsah 10 l, 6 na obsah 20 l,
3 na obsah 30 l, 1 na obsah 50 l, 2 sudy
na obsah 6 hl, 1 na obsah 3 1/2 hl, 13 na
obsah 1 hl, 10 na obsah 50 l, 5 rùzných
opletených demijonù, 1 kovová èerpací
pumpa na petrolej, 1 plechová lopatka
na mouku, 100 ks starých sklenìných

lahví, 5 kg papírových sáèkù. Zbo�í:
4,25 kg mýdlového pracího prá�ku,
2,25kg jednotného mýdla, 43 balíèkù
prá�ku k drhnutí zn. Hellax, 42 balíèkù
prá�ku na èi�tìní kovù zn. Kaèka, 5 ba-
líèkù prá�ku na drhnutí zn. Drhlík,
29 lahvièek tekutého krému na obuv
zn. Derbyol, 17 lahvièek rùzné velikosti
se zbytky tresti k výrobì likérù, 11 ba-
líèkù mucholapek zn. Toxit.� 

Vzápìtí pøichází zákaz s dosud vlast-
ními vìcmi jakkoli nakládat a dispono-
vat. 

V èervnu 1941 se koná odhad krám-
ského nábytku a polí.

Zájemcù o zabavený Bondyho maje-
tek je na Lipnici hodnì. Pod cenou v�e
získává Karel Honzík, obchodník z Lip-
nice.

V kvìtnu 1942 jsou Bondyové, Ví-
tìzslav, Oto a Irma, obesláni, aby se
v urèený èas dostavili na shroma�di�tì
do Kolína. Zavezou je do Okrouhlice
na nejbli��í vlakovou stanici. V kolín-
ské �kole èekají s dal�ími na transport
do Terezína. Transport AAc je vypra-
ven 9. èervna 1942. 

Oto s Irmou jsou 13. èervna 1942
transportem Aai vyvezeni do vyhlazo-
vacího tábora Sobibór a tam zavra�dìni. 

Pár dní po svých 78. narozeninách je
do dobytèího vagonu nahnán lipnický
výrobce jemných koøalek, punèovin
a trèkovky Vítìzslav Bondy. Vlak vyjí�-
dí 15. øíjna 1942 a do Treblinky dorazí
o dva dny pozdìji. Totálnì vyèerpaný
Bondy sotva tu�í, co se kolem nìj dìje.
Postupnì s dal�ími se dobelhá do plyno-
vé komory. Zanedlouho poté bude jeho
mrtvá tváø ozáøena prudkým plamenem
a spálena.

DLOUHO BUÏ�
Na konci �edesátých let bude domek
Bondyù na Lipnici str�en a na jeho mís-
tì postavena po�ární zbrojnice. Mo�ná
by to mohla být neokázalá pocta Bondy-
ho památce. V�dyt� ona Ha�kova rýmo-
vaná gratulace Vítìzslavu Bondymu
konèí hasièským: 

A nakonec ti pøání nesem vøelé,
pod vedením necht� slavným tvým
tvá støíká støíkaèka jak navzdory v�emu,
èím� oslavný ji� konèím rým.
Dlouho buï zdráv, dlouho buï zdráv!

MILO� DOLE�AL

(Pou�ité fotografie pocházejí z fondu Jad
va�em v Jeruzalémì.)

Vítìzslav Bondy s man�elkou.
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Jsou osudy, jejich� tragika jako by pøe-
kraèovala v�echny myslitelné meze, a to
i v kontextu jiných mimoøádnì tragických
osudù. Pøesto lze i v tìchto osudech pro-
dchnutých nevýslovnou bolestí v�dy ales-
poò zahlédnout stopy nìjakého svìtla,
mnohdy se dokonce nositelé tìchto osudù
sami stávají zdroji takového nepochopi-
telného, dìjinami zadupané-
ho, a pøesto silného svìtla. 

Jedním z tìch, jim� bylo
nalo�eno opravdu pøespøíli�,
byla mladá básníøka Selma
Merbaumová, její� osmnác-
tiletý �ivot vyhasl roku 1942
na pryènì pod stropem bará-
ku v koncentraèním táboøe
Michajlovka na Ukrajinì.
Selma Merbaumová, autorka
více ne� padesáti básní s titu-
lem Sebrané kvìty, je� vìno-
vala svému pøíteli Lejseru Fichmanovi
�na památku a s vdìèností za mnoho ne-
zapomenutelnì krásného�, a nìkolika po-
zoruhodných pøekladù, vèetnì nìmecké-
ho pøekladu Verlainovy Podzimní písnì,
se øadí do �iroké spoleènosti básníkù
a básníøek, jejich� osudy mají spoleèné
dvì skuteènosti � tou první je �idovství,
tou druhou Bukovina. U Selmy Merbau-
mové je tato pøinále�itost k pozoruhodné
plejádì bukovinských autorù �potvrzena�
i pokrevním poutem � s Paulem Celanem
mìla toti� spoleèného pradìdeèka. Stejnì
jako Celan patøí Merbaumová bezpochy-
by k tomu nejlep�ímu, co Bukovina � ten-
to støedoevropský Jeruzalém, pøes který
se mnohokrát a z mnohých stran neúpro-
snì pøevalily dìjiny � dala nejen nìmec-
kojazyèné, ale i svìtové literatuøe. To má
nyní mo�nost zakusit i èeský ètenáø, ne-
bot� celé autorské dílo Selmy Merbaumo-
vé vydalo v loòském roce nakladatelství
Opus v pøekladu Vìry Koubové.

KA�DÉ SLOVO NA SVÉM MÍSTÌ
Sbírku svých básní s názvem Blütenlese
Merbaumová tìsnì pøed deportací vlast-
noruènì svázala a pøipojila vìnování své-
mu pøíteli Lejseru Fichmanovi, jen� se
v roce 1944 pokusil uprchnout z nuce-
ných prací do Palestiny. Loï v�ak byla
torpédována a katastrofu nikdo nepøe�il.
Fichman Selminy básnì prozíravì zane-
chal u jejich spoleèné kamarádky, a tepr-
ve v roce 1976 vy�la v Izraeli sbírka v ná-

kladu 400 výtiskù. Byly to právì básnì
bukovinských nìmecky pí�ících autorù,
mezi nimi také Selmy Merbaumové, kte-
ré postupnì pøispìly k jinému vnímání
nìmeckého jazyka v Izraeli � nejen jako
jazyka vrahù, ale té� jako jazyka obìtí.

Básnì Selmy Merbaumové jsou sku-
teènì v mnoha smìrech pozoruhodné.

Jednak svou formální doko-
nalostí, pøesností rýmù i ná-
padnou zvukomalbou, která
pøímo prý�tí z ka�dého ver-
�e, jednak svou hloubkou,
která svìdèí o velmi rychlém
(ostatnì okolnostmi vynuce-
ném) autorèinì dospívání ve
zralou �enu a básníøku. Díky
tomu, �e sbírka byla vydána
dvojjazyènì, navíc s citli-
vým doslovem pøekladatel-
ky, který obsahuje i ukázku

z pøekladù Selmy Merbaumové, se pøed
námi otvírá komplexní podoba malého,
av�ak hutného díla. Pøeklad �etrnì zacho-
vává strukturu originálu, nepùsobí to
ov�em nijak køeèovitì � naopak, èeské
ver�e jsou splavné, volnì dýchají, na dru-
hou stranu v nich nelze pøeslechnout po-
nìkud vìt�í míru sentimentu, ne� jakou
nacházíme v originálu. To je, myslím,
zcela pochopitelné, proto�e pøekládat ta-
kové ver�e se jistì neobejde bez zjitøe-
ných citù a urèitého pohnutí. 

Smutek a melancholie na jedné stranì,
na druhé opojení �ivotem, pøírodou, lás-
kou� To jsou dva vìèné póly poezie
a nejinak tomu je i u Merbaumové � zde
ale jako by to bylo celým jejím pøíbìhem
i krátkou dobou, po kterou jí bylo dáno
tvoøit, nìjak akcentováno. Pøi èetbì má
èlovìk pocit, �e ka�dé slovo je na svém
místì, ka�dý obraz pøesnì zapadá, proto-
�e básníøka nemá èasu nazbyt, nemù�e si
dovolit plýtvat svou tvùrèí energií. Vyslo-
vila se tak, jak mohla a umìla, a my mù-
�eme jen �asnout, �e uprostøed bezedné
hrùzy dokázala v sobì objevit pramen.

Podzim
Dé�t� �edì tká
svùj zpìv mi dnes
pln touhy a
pln zármutku.
Sny osleplá
jsem jak ten pes.
Tak samotná

a � jdu.
Lesk pohasne
a lásky sen
sem pohlédne,
smrt ve tváøi.
A kolem mne,
co duh a pìn! � 
To touha jde
a � �umaøí.
Dny podzimní � 
a v slzách se
tu rozhlí�í,
co vyhaslo.
V�ak podzim ví:
pryè �tìstí je,
dech vzalo mi
a � �lo.

Je tì�ké vybrat báseò èi jedno místo,
je� by hovoøilo za v�echny a dokázalo
vystihnout charakter básnictví Selmy
Merbaumové. Pøesto v�ak báseò s ná-
zvem Poém pocit�uji jako jakési cent-
rum, osu v�ech zbývajících. Velmi dob-
øe je zde cítit ona protichùdnost tolik
vlastní jiným autorèiným básním, proti-
klady se zde setkávají, �ivot a smrt se
ocitají na jedné rovinì, jako by mezi
nimi nebyla témìø �ádná hranice. Po-
slední slova Poému jsou pak èirým svì-
dectvím, odrazem reality zvané �oa.

Já chtìla bych �ít.
Hleï, �ivot tak pestrý je.
Má plesy rád, jsou pøekrásné.
A mnoho rtù tu èeká, 
smìje se a �hne
a radost nahlas sdìluje.
Tøeba jen ta silnice, jak stoupá:
tak �iroká a svìtlá, jak by na mne
èekala.
A kdesi v dálce vzlyká touha,
je� mezi nás se napjala.
A vítr volá, svi�tí po lese,
on øíká mi, �e �ivot zpívá. (�)
Mìsíc je støíbro nad hlavou.
Topoly �edé jsou.
A vítr se do mne opírá.
Silnice svìtlá tak.
Pak�
Pak pøijdou oni 
a za�krtí mne.
Pro mne a pro tebe
Smrt.
�ivot se zvrt�,
rudì �umí a plesá.
Pøes noc mne
�krt�.
Smrt.

JOSEF KROUTVOR ML.

�IVOT MÌ �KRT�
O sbírce Sebrané kvìty básníøky Selmy Merbaumové

Foto archiv.
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K nejznámìj�ím �védským jazzovým
hudebníkùm 20. století patøí dodnes
èinný kontrabasista, skladatel a autor
ve �védsku nesmírnì populárních pís-
ní k filmùm podle knih Astrid Lind-

grenové (Pipi Dlouhá punèocha, Dìti
z Bullerbynu) Georg Riedel. Uvádí se,
�e neexistuje prakticky �ádný �véd,
který by si obèas nìkterou z jeho písní
pro dìti nezanotoval. Ale Riedel není
zdaleka jen autor hudby pro dìti. Jeho
pøedev�ím jazzové kompozice nahráli
takoví instrumentalisté jako Duke El-
lington, Stan Getz èi Dizzy Gillespie.
A jako kontrabasista patøil a stále patøí
k tìm nejlep�ím nejen ve �védsku.
Narodil se 8. ledna roku 1934 v Kar-
lových Varech.

KARLSBAD
Jeho otec Karel Riedel byl známý
karlovarský architekt. Postavil ve
mìstì mimo jiné klá�ter redemptoris-
tù a kostel Panny Marie Pomocné, je-
ho� vysoká cihlová vì� patøila k do-
minantám mìsta, ne� byla spolu
s kostelem v roce 1984 str�ena. Matka
byla (jako první �ena ve Varech) dìt-
ská lékaøka. V roce 1938 rodièe do�li
k závìru, �e vzhledem k sociálnìde-
mokratické orientaci otce a �idovské-
mu pùvodu matky je nejvy��í èas ode-
jít do emigrace. Svùj zámìr staèili
je�tì uskuteènit. Otec odjel na jaøe do
�védska a po nìkolika mìsících ho
následovala matka se ètyøletým Geor-
gem a jeho sestrou. V rozhovoru, kte-
rý poøídila Martina Fialková, o tom

Riedel øíká: �Cestovali jsme pak pøes
Polsko, Pobaltí a Finsko, stále nás
kontrolovali vojáci, jeli jsme nìkolik
dní. Kdy� jsme se dostali do Helsinek
a potøebovali se nalodit a dopravit do

�védska, nemìla
maminka u� vùbec
�ádné peníze. Byla
velice vyèerpaná
a zoufalá. Na�tìstí
kapitán lodi se nad
ní ustrnul a pøikázal
svým lidem, aby
pro nás na lodi na�li
volnou kabinu �
a tak jsme se dostali
do �védska.�

Tak si zachránili
�ivot. Nikdo z je-
jich pøíbuzných,
kteøí v Èechách zù-

stali, válku nepøe�il.
Po válce se rodièe chtìli vrátit, ale

ani skuteènost, �e Georgùv otec byl
antifa�ista a jeho �ena �idovka, nic
nezmìnila na skuteènosti, �e mu jako
sudetskému Nìmci bylo odebráno
èeskoslovenské obèanství.

Tak se stal Georg �védem.

STOCKHOLM
Riedelovi se usadili ve Stockholmu.
�Poté, co jsme tam pøi�li, jsem strávil
dva mìsíce na letním táboøe, abych se
nauèil �védsky. Kdy� jsem se vrátil
domù, nemohl jsem najednou mluvit
s rodièi, tak rychle jsem nìmèinu
a pochopitelnì i èe�tinu zapomnìl.
Nìmecky dnes mluvím, ale èesky u�
bohu�el ne. Mamince �véd�tina zpo-
èátku moc dobøe ne�la, a tak jsem jí
pomáhal se domlouvat. �védsko se mi
zdálo krásné, takové èisté. A hlavnì tu
bylo bezpeèno. To platí dodnes, i kdy�
u� bohu�el ne tak úplnì,� vzpomíná
Georg. 

Od osmi let chodil do hudební �ko-
ly, hrál na housle, ale postupnì ho èím
dál víc pøitahoval jazz, který byl v pa-
desátých letech ve �védsku hodnì ob-
líbený. V patnácti zaèal hrát na kon-
trabas, studoval na Hudební akademii
ve Stockholmu a v devatenácti u� byl
èlenem známého jazzového orchestru

Larse Gullina a o rok pozdìji zaèal
hrát v bandu klarinetisty a altsaxofo-
nisty Arneho Domnéruse, skupiny,
která se zapsala do dìjin nejen �véd-
ského jazzu. 

JAZZ PO �VÉDSKU
V orchestru Arneho Domnéruse se Ri-
edel setkal a s pianistou Janem Johans-
sonem, skvìlým muzikantem a sklada-
telem. Pøátelství a spolupráce s ním
výraznì ovlivnila Riedelovo dal�í umì-
lecké smìøování kontrabasisty i sklada-
tele. V roce 1964 spoleènì nahráli hu-
dební album Jazz p oa svenska (Jazz po
�védsku). Jedná se o dvanáct skladeb,
vycházejících ze �védského folkloru
v jazzových úpravách Jana Johansso-
na. Album mìlo obrovský úspìch. Ne-
jen �e se stalo ve �védsku nejprodáva-
nìj�í jazzovou deskou v�ech dob
(prodalo se ho na ètvrt milionu kopií),
ale svojí prùzraènou melodièností,
hloubkou i prostou a nádhernou sou-
hrou klavíru a kontrabasu zahájil Jazz
po �védsku nový trend v evropském
mìøítku, cestu, po které se v �edesá-
tých letech vydalo hodnì jazzových
hudebníkù i skladatelù. �S Janem
jsem spolupracoval velice dlouho �

skonèilo to ne�t�astnì, autohavárií
v roce 1968, pøi ní� se zabil. Mìli
jsme k sobì velmi blízko. On byl ten
pravý �véd, který se v hudbì vracel
ke svým koøenùm, k folkloru � a já
s ním, pøesto�e v jeho zemi vlastnì

KONTRABASISTA A SKLADATEL
�védský jazzman Georg Riedel z Karlových Varù

Jan Johansson. Foto archiv.

Georg Riedel. Foto archiv. 



VÌSTNÍK 3/2022 13

nemám domov. To je to, co jsem mu
tak trochu závidìl, �e mìl z èeho èer-
pat. Jako ka�dý �véd mìl nìkde na
venkovì babièku v tom èerveném døe-
vìném domeèku� Udìlali jsme spo-
leèné album Jazz p oa svenska, které se
potom docela celoevropsky proslavi-
lo,� øíká Riedel v rozhovoru. 

Ne� do�lo k ne�t�astné havárii v roce
1968, natoèili s Johanssonem je�tì
Äventyr i jazz och folkmusik (Dobro-
dru�ství v jazzu a v lidové hudbì,
1965), Live in Tallinn (1966), Jazz p oa
ryska (Jazz po rusku, 1967) a spoustu
jednotlivých skladeb pro rozhlas, jako
duo i ve vìt�ím obsazení. 

PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA
V roce 1968 zaèal Johansson, který
rovnì� skládal filmovou hudbu, spo-
lupracovat s Astrid Lindgrenovou na
filmu podle její svìtoznámé knihy
Pipi Dlouhá punèocha. Práci v�ak u�
nedokonèil, a tak
byl komponováním
hudby pro film po-
vìøen Riedel. Pou-
�il jednu melodii,
kterou mìl Johans-
son u� pøipravenou
a slo�il pro film ce-
lou øadu melodií
dal�ích. Pro dal�í
film podle Lindgre-
nové, Dìti z Buller-
bynu, u� psal hudbu
sám. �Pro filmy Astrid Lindgrenové
to bylo asi pìtadvacet písnièek, hodnì
rùzných melodií. Pak jsem napsal je�-
tì nìkolik set dal�ích dìtských písni-
èek, zkomponoval taky nìjaké dìtské
opery a muzikály, v�dycky s vlivem
jazzu. Taky hudbu k baletu o Pipi, ten
mìl premiéru v roce 2005. Vìnuju se
komponování pro dìti opravdu hod-
nì.�

Celkem napsal Riedel hudbu k �e-
desáti filmùm. K jeho nejznámìj�ím
melodiím ale patøí právì písnì z fil-
mù, urèených dìtem. Setkaly se s vel-
kým ohlasem a nìkteré pøímo zlidovì-
ly.

Na otázku, kde v�ude hrál, odpoví-
dá: �V�ude mo�nì v západní Evropì,
v Thajsku a Japonsku. Ale taky v Rus-
ku, kam jsme dostali v roce 1962, za
Chru�èova, pozvání na jazzový festi-
val. Ale pøesto jsme tam nemohli jet

jako jazzoví muzikanti, ale jako tu-
risté, co� byl problém, proto�e jsme
potøebovali s sebou nástroje a aparatu-
ru. Vzpomínám si, jak z nás v Moskvì
byli úplnì pryè, kdy� jsme se jen tak
procházeli po Rudém námìstí, bavili
se s lidmi a oni zjistili, �e jsme oprav-
du ti jazzoví muzikanti ze Západu,
které poslouchají z rádia. Hráli jsme
tam pak v parku a Rusové se divili, �e
se nebojíme� V Èeskoslovensku
jsem byl v roce 1966, je�tì pøed Dub-
èekem. V�echno bylo tehdy tak opti-
mistické � hráli jsme v Lucernì, také
na jazzovém festivalu, potkal jsem se
tøeba s Karlem Krautgartnerem, taky
s Janem Hammerem, otcem dnes slav-
ného Jana Hammera, který �ije
v USA.�

SPOJOVÁNÍ �ÁNRÙ
Za svoji celo�ivotní práci získal Georg
Riedel �iroké uznání i øadu ocenìní.

Napøíklad za tele-
vizní balet Rie-
daighlia (1957) ce-
nu Prix Italia, �véd-
ský král mu udìlil
medaili Litteris et
artibus, hudební
akademie medaili
za propagaci hud-
by. Jeho diskogra-
fie zahrnuje na
osmdesát titulù.
Vìt�ina z nich pøe-

kraèuje hranice �ánrù. Jak øekl: �Ani si
neumím pøedstavit, jak bych kompono-
val, ani� bych ve své tvorbì nespojoval
rùzné �ánry. Nikdy jsem si nevybral je-
den �ánr na úkor druhého, vlastnì
tomu v�dy bylo naopak, chtìl jsem,
aby jeden �ánr dobarvoval ty druhé.� 

Pøesto jeho pùvodní hudební domé-
nou byl a je jazz, jak to dokazuje
i dnes, ve svých 88 letech. Poslechnì-
te si, tøeba na YouTube nebo Spotify,
Jazz p oa svenska. U� první skladba
v poøadí, Visa froan Utanmyra (Píseò
z Utammyry) vás pøesvìdèí, ze umìní
Georga Riedela, hudebníka narozené-
ho v Karlových Varech, kterého �véd-
sko zachránilo pøed holokaustem, je
nìèím, co by èlovìk nemìl v �ádném
pøípadì minout.                                  jd

(V textu je citováno nìkolik odpovì-
dí z rozhovoru, který s G. Riedelem
vedla Martina Fialková.) 

NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Co byste si konkrétnì pøedstavoval?
Urèitì nìjaké mo�nosti pro setkávání,
mo�nost poøádat kulturní a spoleèenský,
vzdìlávací, mo�ná i sportovní program.
Zkrátka, aby tahle generace mìla pro-
stor, kde by se mohla setkávat a cítila se
v nìm svobodnì, jako doma, co� cítím,
�e tady trochu chybí.

Proto také vzniklo �idovské komunit-
ní centrum, JCC�
Pøesnì tak, to je z velké èásti reakce na
nenaplnìnou poptávku. Pøedstavuji si nì-
jakou kavárnu nebo bar, prostì místo pro
setkávání, po práci nebo po �kole. Mladí
by si tam èetli, uèili se nebo by mohli
i pracovat, bylo by to místo pro setkávání
a diskusi. Mo�ná, kdyby se vytvoøil tako-
vý prostor, program u� by vznikl � ale u�
by ho mìli vymý�let právì ti mlad�í, ne
abychom øíkali my, co mají dìlat. 

Patøí k úkolùm federace i vytvoøení
prostoru pro stoupence progresivního
proudu judaismu?
Myslím, �e ano, federace to má zakot-
veno i ve svém statutu.

A jaký k nìmu máte vy vztah?
Neortodoxní smìry �idovství tu jsou, a je
tøeba to pøijmout. Z vlastní zku�enosti
mohu øíci, �e hledání cesty k �idovství je
normální, je to slo�itá cesta a má rùzné
køi�ovatky. Pro mì bylo v devadesátých
letech dùle�ité setkání s rabínem Gold-
steinem z Londýna, který se tehdy sna�il
o roz�iøování liberálního judaismu do
støední a východní Evropy. Jezdil uèit do
Brna a díky nìmu jsem mohl jet i na letní
tábor, který v Anglii poøádala liberální
kongregace. Zá�itek, kdy jsem se sezná-
mil s liberálním �idovstvím, mi pak
usnadnil cestu k tradiènímu �idovství,
které je mi bli��í a osobnì mi dává vìt�í
smysl. Nechci ale øíkat, �e tohle je ta
správná cesta: nìkdo mù�e mít úplnì ji-
nou zku�enost. Dokud ty smìry stojí ved-
le sebe, a ne proti sobì, je to v poøádku
a je tøeba to podporovat.

Èemu se vìnujete ve volném èase?
Na prvním místì pro mì jsou dìti a ro-
dina. Sna�ím se vìnovat i sám sobì, ètu,
zaèal jsem se uèit nìmecky, doplòuji si
�idovské vzdìlání a taky sportuji, nejra-
dìji venku na èerstvém vzduchu.

ALICE MARXOVÁ
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PØÍBUZNÍ 
V kupé tøetí tøídy sedìli naproti sobì dva
páni. Kdy� vlak sebou trhl, aby opustil
stanici Kostomlaty, podíval se jeden
z nich pøes noviny na svùj protìj�ek. Pak
u� se na nìho koukal poøád. Kdy� pak se
blí�ili k Nymburku, tu se ji� nezdr�el,
slo�il noviny a pravil: �Poslouchaj, pane
� �e jsem tak smìlej � máúcta, pane �
slu�ebník, pane, oni mnì pøipadaj nìjak
známej � nejsou oni pan Reini�?� 

Protìj�í pán narovnal si kravatu, povy-
táhl man�ety, pokrèil rameny a pravil:
�Kterej Reini�? Reini� z Plznì?�

�Ne!� 
�Reini�, prýmkáøské zbo�í ve velkém

i v malém?� 
�Ne!�
�Reini� s tím nosem?� 
�Ne!� 
�Reini�, co se vyrovnal?� 
�Ne!� �Tak teda kterej Reini�? Snad ne

ten Reini�, co mìl øíct starýmu Traubovi:
voni mlèej, voni maj nejmíò co poví-
dat!?�

�Já u� vidím, �e nejsou pan Reini�,�
povídal zvìdavý pán, �ponìvad� kdyby
byli pan Reini�, tak by vìdìli kterej. To
se tak hned nezapomíná. Oni nejsou �ád-
nej pan Reini�.� 

�Øíkám já, �e jsem Reini�?� 
�A øíkám já, �e jsou Reini�? Já jsem si

jako myslel � kdyby náhodou � podob-
nost tu je � já mám s tím Reini�em nìja-
ké jednání, at� mnì rad�i nechodí na oèi �
já jsem Artur Popper � dovoluji se pøed-
stavit � Popper od firmy Freud & Piek,
módní zbo�í.� 

�Já jsem Hugo Lüftschütz, prokurista
firmy Edmunda Robièka nástupce Ru-
dolf Klein ��

�Co�e � Rudolf Klein � není to ten
Klein, co mluví na �r�, továrna na obuv,
Vysoèany?�

�Ano, ten je to,� pøisvìdèil pan Lüft-
schütz, �velikej èlovìk � mocnej èlovìk �
tì�kej èlovìk � bude komerèním radou ��

�Ale jdou!� podivil se pan Popper.
�Tohle bych nikdy neøek � Rudolf Klein
a komerèní rada! � On je takovej rada,
jako já jsem primabalerína � to mnì vy-
pravujou novinku! V�dyt� je to taková
malinká továrnièka � kdepak � dílna je to
� to se ví, musí v tom být ,nástupce� � on
ten Robièek byl nic a Klein je nula, ale je
�nástupce� a dr�í si prokuristu, má toho

zapotøebí! � Já vám øíkám, �e tihle ná-
stupci jsou samej �vindl!�

�Jakej �vindl?� urazil se pan Lüft-
schütz. �Vy mù�ete nìco vypravovat � to
mám rád, kdy� se moc mluví � jestli
chcete nìco vìdìt � to je ohromnej pod-
nik � obuv Noblesse zná celej svìt ��

�A co voni budou mluvit,� vpadl mu
do øeèi pan Popper, �to mám rád, kdy� se
moc mluví � voni mnì chtìjí nìco vypra-
vovat? � Já znám Kleina, kdy� byl je�tì
takhle malej � byl rád, kdy� jsem mu dal
vydìlat pìtikorunu � takovej �norer � po-
moh si a dìlá velkýho � �

�Psst!� zasyèel výstra�nì pan Lüft-
schütz, ukazuje na spolucestující. �Ne-
køièej tak � nemusí ka�dý v�ecko sly�et �
øeknou: Dva �idi, a je jich v�ude plno ��

�Vidìj � to mám moc velikej strach,�

vpadl mu sebevìdomì do øeèi pan Pop-
per, �já se budu nìkoho ptát � na mnì je
nejmíò vidìt, �e jsem �id � povídala sleè-
na Bendová: Pane Popper, do nich bych
to nikdy neøekla � jenom kdy� zaènou
mluvit, je vidìt, jakého jsou vyznání �
èestné slovo, pane! Jednou � to si nechaj
vypravovat � jedu vlakem � tøetí tøída je
plná � mnoho øeèí � mluví se o politice
a nadává se na �idy � rád bych vidìl tøetí
tøídu, ve které by se nenadávalo na �idy �
taková tøetí tøída neexistuje, pane � to je
statisticky dokázáno � to u� sám pánbùh
tak zaøídil � a já si pìknì sedím v koutku
a mlèím a myslím si: Ty mlè a neplet� se
do nièeho! � 

A vidìj, sedìl jsem tam mezi nimi �
a oni pøece nadávali, tak je z toho vidìt, �e
nikdo nepoznal, �e jsem jako unsereiner �
a jeden tlustej pán sedí vedle mne a ten
ved hlavní slovo a v�dycky se na mì obrá-
til a povídal: Øeknou, jestli nemám prav-
du! � Já na to: To vìdí, já dr�ím s nima!
A on mnì poklepá na rameno a povídá: To
je vidìt, �e jsou dobrej na�inec a Staroslo-

van! � To bych øek, u� mùj tatínek byl nej-
vìt�í Staroslovan ze vsi, to u� je v rodinì.
� Povídal ten tlustej pán: Za kterou firmu
cestujou? � Za kterou firmu bych cesto-
val? � To je taky otázka! � Za firmu Freud
& Piek, módní zbo�í. � A on mì na to: Co
to, �e slou�ej u �idù? Nevìdìj, �e nás �idi
ujaømujou a sajou na�e mozoule? � Já po-
vídám: U jakejch �idù? Copak je to �idov-
ská firma? � A snad ne? � Nápad! Pan Fre-
ud je nejvìt�í antisemit, kterýho znám
(a to je taky pravda: Mají ponìtí, co má
øeèí, kdy� jdu na nìho, aby mnì pøidal � to
je �éf, o jéjej!), a pan Piek, kdy� potká
�ida, je celej pryè. � Nato øekl: Odpustìj,
já to jen tak myslel, moje jméno je Anto-
nín J. Trno�, první køest�anský závod
s módním zbo�ím. � A co vám budu dlou-
ho vypravovat: Pan Trno� je teï mùj nej-
lep�í kunèaft �� 

�No, a je dobrej?� tázal se pan Lüft-
schütz. 

�No � ne; jestli je dobrej � a jak je dob-
rej � platí kasa � krám má velkej � zbo�í
dost, ale vypadá to u nìho jako ve voleb-
ní kanceláøi: V�ude má nápisy a hesla:
�Svùj k svému!� � �Køest�anský závod!� �
,�ádný �idovský brak!� � Koukám na to
a myslím si: Kdyby ses nestaral tolik
o politiku a dával rad�i pozor na svýho
pøíruèího � mnì se ten èlovìk nìjak nelí-
bí � myslím, �e jsem ho vidìl v Arku hrát
ferbla � mo�ná �e hraje na úèet køest�an-
ského závodu. � Jinak je to firma moc
dobrá, pokud vím � to se ví, èlovìk nikdy
neví � kolikrát pøijde èlovìk k znièení,
kdy� mu na hlavu padne kvìtináè, jak øí-
kal mùj bejvalej �éf, co jsem se u nìho
uèil � co se na mì koukaj, pane Lüfts-
chütz? � To je �aket, co? � Co myslej, �e
jsem za nìj dal � to by neøekli � padesát
korun a je�tì mnì pøidal �est párù kalo�í
� jeden konzum mnì byl dlu�en � nemìl
peníze, ten konzum, a tak mnì dali na ten
dluh tenhle �aket � dal jsem si ho vy�eh-
lit a je jako novej � elegantní, co? Ale co
budu dìlat s tìmi kalo�emi � je to pro
sedmiletý dìcka � neznaj nìkoho, kdo by
mìl �est sedmiletých dìcek? � Co se na
mì poøád koukaj, pane prokurista?� 

�Pane Popper,� tázal se pan Lüft-
schütz, �teï jsem si vzpomnìl, nemaj oni
v Brnì pøíbuzné? � Popper, sklo a porcu-
lán, má dva syny, jeden �tuduje na dokto-
ra, druhej na in�inýra �� 

�Popper, sklo a porculán? � Nebudu
znát Poppera � jak se tak mù�ou ptát:
V�dyt� je to mùj strejc, Popper, sklo
a porculán � vzal si sestøenici z maminèi-
ny strany �� 

KAREL POLÁÈEK: DVÌ POVÍDKY
z knihy Povídky izraelského vyznání

Karel Poláèek pøi práci. Foto archiv.



�Jeho paní je rozená Glaserová z Tejni-
ce,� pravil Hugo Lüftschütz, �Fanny
Glaserová, nejstar�í z pìti dcer �� 

�Jak to vìdí?� divil se pan Popper.
�Jak to vím � otázka! � Nebudu znát

Glasera z Tejnice � pøece Glaser, pøed-
stavený nábo�enské obce, nosí brejle �
náramnì rozumnej pán � jeho syn je
doktor � moc hledanej � slavnej mu� �
já jsem s ním jedna ruka � hraju s ním
�ach � v�dycky prohraje a zlobí se �
kdepak se mnou � já jsem èlen devìta-
padesáti �achových spolkù � on je mùj
bratranec � tatínek si vzal sestøenici sta-
rýho Glasera �� 

�A podívejme se,� zaradoval se pan
Popper, �tak jsme teda pøíbuzní � znáte
to pøísloví: Tak dlouho spolu dva �idi
mluví, a� jsou pøíbuzní � to se bude tatí-
nek divit, a� mu to budu vypravovat �
øekne: Abys ty nena�el nìkde pøíbuzného
� a já opravdu pøivezu si z ka�dé túry nì-
jakého pøíbuzného � my jsme veliká ro-
dina � napijou se, pane Lüftschütz � jen
se napij, Lüftschützi � jakýpak voni,
kdy� jsme z pøátelstva � to je prima ko-
òak!�

�Na zdraví!� pøipil si pan Lüftschütz
z láhve. �Brr! � Ta je �� 

�Na zdraví!� pøipil pan Popper. �A ví�
co,� povídal dùvìrnì, vytahuje karty
z kapsy, �kdy� tady tak pìknì sedíme �
dáme si ferbla � korunku vízo � zùstane
to v rodinì �� 

�Prosím vás, jaký je to vedle rámus, to je
nìco hrozného, jdìte se tam podívat!�
pravil ustra�enì jakýsi nervózní pán s ba-
vlnkou v u�ích. �At� si nìco neudìlají!� 

�Ale,� pravil lhostejnì prùvodèí,
chrastì kle�tièkami, �dva páni se tam do-
mluvili, �e jsou pøíbuzní. Lístky, prosím,
pánové!� 

* * *

NÁSLEDKY
VYSTOUPENÍ Z CÍRKVE 
Av�ak pøihodilo se, �e pan Adolf Blum
zøekl se víry svých otcù. 

Svoje vystoupení z církve odùvodòo-
val minulou sobotu v kavárnì Areo takto:
�Kdy� jsem tam pøi�el, posadím se v zad-
ní lavici a slu�nì hledím. A nic. � Najed-
nou pøijde �ames��

�Který �ames?� zeptal se pan Blau se
zájmem. 

�Ten, co má cvikr se �òùrkou,� vysvìt-
lil pan Blum. (�Aha!� pomyslil si na to
Blau.) �Pøi�el cvikr se �òùrkou a ptá se:
�Co tu chtìj?�, povídám: �Co bych tu

chtìl? Pøi�el jsem se na Jom kipur smíøit
s Pánembohem.� � �Mají zaplacený se-
dadlo?� ptá se �ames s cvikrem. � �Jaký
sedadlo?� � �Kdy� nemají zaplacený se-
dadlo, jdou si smiøovat se s Pánembo-
hem, kam chtìjí. Tady je Jom kipur pou-
ze pro pány, který si zaplatili.� � Povídám
mu: �Poslouchají, já jim nìco øeknu,� ale
nic jsem nepovídal, ale sebral se a �el.
Chtìl jsem mu ale øíct jenom jednu vìc:
�Voni mizernej �amesi,� a vùbec vynadat
mu, co se do nìho vejde.�

�Dobøe udìlali,� povídal pan Blau.
�Co si dneska �amesové dovolují, to u�
je, jak se øíká, moc. Na venkovì je jim je-
den dobrej. Kdy� jsem servíroval v Stra-
�ecí Kdýni, tak tam �ames bìhal po mìs-
tì a pìknì prosil: ,Pane Blau, pan Katz
má Jahrzeit, jsou tak dobrej, pøijdou do
kostela, aby bylo minjan.� Ale v Pra-
ze�?�

�No vidìj. Má jeden zapotøebí, aby se
dal od �amesù urá�et? Tak jsem si øekl:
Dost, a dal jsem se k èeskoslovenské
církvi.� � �A jak to udìlali? To se dali po-
køtít?� 

�Jakýpak pokøtít? To mají tak: Do�el
jsem si k tomu jejich knìzi � vzdìlaný
pán s fousama � zaklepu: �Maucta� �
�Pán s vámi,� povídá ten kazatel. � Poví-
dám mu co a jak. On mì vyslechl, pohla-
dil si bradu a pravil: �My to neberem tak
zostra jako ti øím�tí. Jenom to bych se rád
vás zeptal: Raète vìøiti v Pána Je�í�e?� �
Povídám: �Je-li to podmínka, proè ne?� �
Tak jsme si povídali a on hned: �Bratøe
Adolfe� a byli jsme jedna ruka.�

�Tak to je náramnì jednoduchý?� po-
divil se pan Blau. 

Pan Blum pøisvìdèil, ale ponìvad�
objevil se pan Fuchs, na kterého èekali,
nechali hovoru o nábo�enství a dali se do
tarokù. 

Paní Hermínu velmi mrzelo, �e ten její
Adolf vyvedl takovou vìc a vystoupil
z víry. �Jse� starej blázen � co s tebou,�
pravila svému man�eli. �Ty mlè!� odbyl
ji dùraznì pan Blum, �ty tomu nerozu-
mí�, �enská!� � Paní Hermína mávla ru-
kou a myslila si své. Av�ak co se letos ne-
stalo. Pøi�ly svátky, v�ude velké uklízení,
hrnce se leskly, podzimní sluníèko sladce
svítilo: Byl Ro� ha-�ana a po ulici bylo
plno �idù a ti záøili sváteènì a vzne�enì,
a kdo byl obyèejný �id, mìl na hlavì tvr-
dý klobouk, ale pøíruèí a obchodní cestu-
jící �li do kostela v cylindru, jeho� lesk
zvy�oval dùstojnì slávu Nového roku.
I pan Adolf Blum sváteènì plál. A odpo-

ledne se�ly se u Blumù panièky a ka�dá
ta panièka pøivedla hromadu dìtí s sebou
a bylo ohromné mno�ství sváteèních
øeèí. 

Tehdy pan Blum zmlkl a bylo pozoro-
vati, �e se velmi zatrudil. S nikým ne-
mluvil, paní Hermínu ostøe odbyl a pra-
vil, �e je mu mís pøed �ivotem. Sedával
veèer v kuchyni na slu�èinì posteli, kou-
øil melancholicky z dýmky, kýval hlavou
a myslil si: �Nemám �ádný podìkování
za svoje starosti.� � Tak trucoval nìkolik
dní a posléze zahnal chmury z èela
a usmíøil se se svìtem. 

�Øekni mnì, starej, co ti bylo?� tázala
se paní Hermína.

�Co by mnì bylo?� 
�No, �es koukal jako vejr a s nikým

nemluvil? Co jsem ti udìlala?�
�Cos mi udìlala? To není nic, �e ani

dìti na Ro� ha-�ana negratulovaly? To já
u vás nejsem nic? Sedím s panem Blau
v kavárnì a pøijde tam paní Blau a jeho
dcera �molková, co si vzala �molku,
a jejich holèièka s pugétem, a zpùsobnì
se pokloní a ta paní �molková napovìdì-
la: ,Dìdeèku, já ti pøeju�� a holèièka do-
povìdìla: ,� mnoho �tìstí a zdraví
k svátku,� a ten Blau mìl radost a já jsem
tam sedìl jako opu�tìnej � mì si nikdo
nev�ímá � já nejsem nikdo � za ty moje
starosti�� 

�Ale!� pravila paní Hermína jízlivì.
�To se na to podívejme! Co je tobì do
Ro� ha-�ana? Ty jse� køest�an, abys vìdìl!
A køest�anùm se negratuluje k �idovské-
mu Novému roku. To by tak hrálo: Z víry
vystoupí, ale kovet by chtìl!� 

�Jakej kovet? Já ti o nìjakou poèest-
nost stojím? Mnì na tom zále�í! Ale patøí
se to! Pro sebe to nechci, ale dìti mají se
vést k uctivosti k starým�!� 

Tento pedagogický moment blahopøá-
ní paní Hermína uznala. Bylo tedy usne-
seno, �e napøí�tì bude se panu Blumovi
gratulovati o �idovských svátcích, a to ne
proto, �e by o to pan Blum stál, nýbr�
proto, �e se to patøí.

Kdy� se Karel Poláèek v Rychnovì nad
Knì�nou 22. bøezna 1892 pøed 130 lety na-
rodil, vypadal svìt je�tì úplnì jinak. Mnohé
z toho, co bylo znièeno a nenávratnì zmizelo,
najdeme v jeho knihách v podání, kterému se
vyrovná jen máloco. Jsou vtipné, humorné,
kritické i ironické a natolik pravdivé, �e
i kdy� jejich protagonisty vèetnì autora sa-
mého nacisté zavra�dili, v Poláèkových po-
vídkách �ijí dál, jednají a vedou øeèi. Mezi
sebou i s námi ètenáøi. 
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Samozrejme viem, kto je Helen Epstein.
Jej dve knihy (Dìti holocaustu a Naleze-
ná minulost) som v rámci svojich pred-
ná�ok zaradil do zoznamu literatúry a dú-
fam, �e �tudenti ich èítali s rovnakým
záujmom ako ja. Najmä z tej druhej som
sa dozvedel nieèo o osude Heleninej
matky. Neèudo, �e som sa pote�il, keï
v poprednom slovenskom vydavate¾stve
Ikar vy�iel (u� rok po pôvodnom anglic-
kom vydaní) slovenský preklad spomie-
nok Franciny Rabinek Epstein. Urèite
nejde o ¾ahké a zábavné èítanie, ale stojí
za to!

Francina vojna má mno�stvo krat�ích
kapitol. Pod¾a zamerania som ich rozde-
lil do troch blokov, ktoré som v duchu
pomenoval Varenie �aby, A4116 a napo-
kon A ako to bolo ïalej�

VARENIE �ABY
Tento na prvý poh¾ad nelichotivý názov
vyplýva zo známej skúsenosti, �e pri va-
rení sa �aby dovtedy prispôsobujú teplote
vody, kým nie je neskoro. Súèast�ou také-
hoto procesu sa po 15. marci 1939 stala
celá èeská (o nieèo neskôr aj slovenská)
�idovská komunita a spolu s òou krátko
po svojich 19. narodeninách i protago-
nistka knihy a jej rodina. Svoju pozíciu
pred tým, ako sa zaèala varit� voda, cha-
rakterizovala nasledovne: �O politiku
som sa nestarala a len nejasne som si
uvedomovala, �e v�etci �tyria moji starí
rodièia boli �idia. Rok predtým som sa
stala majite¾kou maminho módneho sa-
lóna. Bola som bezstarostná, trochu roz-
maznaná a väè�inou ma zaujímali len ta-
nec, moja firma, flirtovanie a ly�ovanie.
Presne v uvedenom poradí.� 

Najskôr (ako sa ukázalo, nav�dy) pre-
písala svoj salón na najstar�iu zamest-
nankyòu. Pribúdali stále prísnej�ie ob-
medzenia, vrátane �ltej hviezdy, ktorú si
museli �na�it� rovno na srdce, na ¾avú
stranu ka�dého obleèenia, ktoré sme no-
sili von�, konfi�kácia �perkov a iných
majetkov, st�ahovanie do nového (samoz-
rejme hor�ieho) bytu, rozhodnutie íst� na
potrat� Situáciu zhor�ila nová majite¾ka
salóna rozhodnutím, �e Franci u� tam
nemá dochádzat�, ale najmä smrt� ob¾úbe-
ného psíka. Zastrelil ho (vraj si ho pomý-
lil so zajacom) sused � nacisticky (a anti-
semitsky) zmý�¾ajúci sudetský Nemec:
�Je to bezcitné, ale musím priznat�, �e

sme za ním �ialili viac ako za svokrou,
a tá strata znásobila moje obavy a predtu-
chy. Zaèala som si priat�, aby sa nieèo
zmenilo, len aby sa nieèo koneène stalo.� 

Uvedené vety e�te viac zvý�ili moju
dôveru v úprimnost� autorky. Èlovek,
ktorý doká�e zverejnit� spoloèensky tak
nepohodlné pocity, nemá dôvod vylep�o-
vat� realitu ani v iných prípadoch�

Francino �elanie zmeny sa vyplnilo
v podobe deportácie rodiny do Terezína,
kde nabralo varenie �aby novú silnú in-
tenzitu. Franci Rabinek vecne opisuje
pomery na novom (ako sa ukázalo, opät�
len prechodnom) �pôsobisku�. Väzni sa
museli vyrovnat� s nekva-
litným ubytovaním, zlými
hygienickými pomermi,
biednou stravou, choroba-
mi, namáhavou prácou
a najmä perzekúciou zo
strany nacistických (ale aj
niektorých �idovských)
nadriadených. Nechýba
ani poh¾ad �do vlastných
radov�: ��ivot v gete po-
kraèoval. Stále prichádza-
li a odchádzali transporty,
tak�e ¾udia a vzt�ahy boli
nepredvídate¾né. Starí
priatelia èasto nariekali,
�e ich nové prostredie dusí, na druhej
strane sa cudzí ¾udia stávali priate¾mi na
�ivot a na smrt�. Správanie sa celkom
zmenilo, niekto sa dokázal obetovat�, no
ako protiklad sa iní správali sebecky
a nemorálne.� 

A4116
Terezín sa nestal koneènou (a napokon
ani najhor�ou) stanicou útrap. Najskôr
deportovali rodièov, neskôr man�ela
a 18. mája 1943 sa v transporte do Os-
vienèima ocitla aj Franci. Platilo tu
(v ove¾a prísnej�om re�ime) mnohé
z toho, èo aj v Terezíne, pribudli v�ak
ïal�ie kruté formy utrpenia. Patrila
k nim strata osobnosti, èo signalizuje
text verbálne, ale aj vizuálne. Súèast�ou
�privítacieho ceremoniálu� v tábore
smrti patrilo tetovanie, vïaka èomu sa
Franci Rabinek �transformovala� na
anonymnú A4116. Túto premenu zvý-
razòuje tým, �e sa v tejto èasti svojej
anabázy dôsledne oznaèuje ako A4116
a hovorí o sebe v tretej osobe jednotné-

ho èísla: �Raz veèer za�la A4116 za Ni-
nou...� 

Necítim potrebu podrobne opisovat� de-
taily utrpenia a poni�ovania, s ktorými sa
A4116 a ostatní väzni denne stretávali.
K tomu, èo spoznali v Terezíne, pribudli
�lekárske� pokusy, plynové komory a kre-
matóriá, v ktorých nav�dy odi�li komí-
nom rodièia, priatelia, spoluväzni... Pre
lep�ie pochopenie vtedaj�ej situácie je
dôle�ité, �e ani v ne¾udských pomeroch
nechýbali príklady pomoci a solidarity, ale
aj fakt, �e A4116 neopisuje väznite¾ov
ako amorfnú �masu zla�, ale nezamlèuje
(zriedkavé) pozitívne vlastnosti a èiny. 

AAKO TO BOLO ÏALEJ?
Kým sa A4116 doèkala britských oslobo-
dite¾ov, pre�ila nároèné presuny do iných

táborov, za�ila rôzne for-
my týrania, ale aj pár svet-
lých chví¾. Návrat k vlast-
nému menu a príchod do
Prahy v�ak neznamenal,
�e Franci Rabinek sa vrá-
tila do èias, z ktorých ju
pred nieko¾kými rokmi
násilne vytrhli. Ukázala to
majite¾ka jej módneho sa-
lónu, ktorá �hneï zdôraz-
nila, �e tu u� niè nie je
moje�, a nebola v tomto
smere jediná. Pochopi-
te¾ný je povzdych, �e
�existovali aj ¾udia, ktorí

na môj návrat reagovali inak, no iba t�a�-
ko som zabúdala na prvotný pocit trpkos-
ti�. Napriek tomu sa dokázala zaradit� do
nových pomerov, z nièoho vybudovala
opät� módny salón, druhý raz sa vydala
za Kurta Epsteina, ktorý tie� pre�il Tere-
zín a Osvienèim, narodila sa im dcéra
Helen. Ilúzie a nádeje zmizli po �samo-
vra�de� Jana Masaryka. Ako v doslove
pí�e Helen Epstein: �Moji rodièia odlete-
li z Prahy 21. júla 1948 s dvomi kuframi
a so mnou v plátenom vaku.� 

Francine závereèné slová �Najviac sa
obávam, �e je v ¾udskej povahe, aby sa
to stalo zasa, mo�no v inej forme, za
iných okolností, kdeko¾vek inde na sve-
te� prezrádzajú, �e nestratila spomienky,
ale ani obavy z návratu minulosti�

PETER SALNER
Franci Rabinek Epstein: Francina vojna.
Z angliètiny prelo�ila Miriam Ghaniová.
Doslov Helen Epstein. Ikar, Bratislava
2020. (Èeské vydání vy�lo roku 2021
v nakladatelství Mladá fronta v pøekladu
Heleny Hartlové.)

16 VÌSTNÍK 3/2022

FRANCINA VOJNA
O spomienkach Franciny Epstein, rod. Rabinek



�Pøíbìh zakázané lásky v bouølivé dobì.�
Tak chytlavì uvádí v tiskové zprávì na-
kladatelství Garamond román Konvertit-
ka z pera pøedního vlámského literáta
Stefana Hertmanse. Ten se, parafrázujme
dále, vydal po stopách skuteèných milen-
cù z 11. století: normanské dívky z uro-
zené køest�anské rodiny a syna vrchního
narbonského rabína. Ve svém vyprávìní
tudí� mísí vlastní pøítomnost s hlubokou
minulostí jejich �ivotù, a kromì samot-
ného dìje nabízí jak dobové detaily, tak
vykreslení kulturnì-politických okolnos-
tí. Pøièem� výsledkem je pøekvapivì zda-
øilá, v dobrém slova smyslu ètivá kniha.
Leè vezmìme to od poèátku. 

JAKO INVESTIGATIVNÍ NOVINÁØ
Stefan Hertmans (1951) je autorem �esti
románù, dvou povídkových sbírek, �esti
svazkù esejù a dvanácti knih básní. Jeho
zatím nejúspì�nìj�ím románem je Válka
a terpentýn z roku 2013 (èesky vy�lo v na-
kladatelství Argo r. 2020), za který byl no-
minován na presti�ní Mezinárodní Man
Bookerovu cenu � a s ním� má titul Kon-
vertitka, který se poté, co byl pøelo�en do
angliètiny, probojoval v USA mezi finalis-
ty na Národní �idovskou kni�ní cenu, spo-
leènou jednu vìc. A tou je hledání nových
forem vyprávìní o historii.

Válku a terpentýn lze pøedev�ím chá-
pat jako autorovu poctu dìdeèkovi. Celý
text je zalo�en na jeho poznámkách
z doby, kdy byl bìhem první svìtové vál-
ky vojákem na belgické frontové linii,
pøièem� Hertmans se chtìl o jeho osu-
dech dozvìdìt víc a zaèal po nich pátrat.
Pracoval tedy zèásti jako investigativní
novináø, který èerpá z historických pra-
menù, ale zèásti také jako tzv. nový �ur-
nalista, tj. èlovìk, jen� má k látce neskrý-
vaný osobní vztah. A pí�e proto v zásadì
dvojí pøíbìh, nebot� popisuje té� cestu, ja-
kou pøi svém hledání urazil. V anglofon-
ní literární teorii a kritice se pro takový
literární útvar v�il termín nefiktivní ro-
mán a jeho obliba poslední dobou hodnì
stoupá. Z knih loni pøelo�ených do èe�ti-
ny uveïme namátkou prózu Pøízrak
v hrdle mladé irské spisovatelky Doire-
ann Ní Ghríofy, v nìm� jako matka, man-
�elka a literátka odhaluje, jak se protnula
její �ivotní dráha s Náøkem pro Arta O´La-
oghaira, slavnou irskou elegií z roku 1773,
a pota�mo jeho tvùrkyní.

Zatímco ve Válce a terpentýnu bylo
Hertmansovo intimní pouto zøejmé na
první pohled (zesílené je�tì tím, �e po dì-
deèkovi zdìdil hodinky), v pøípadì Kon-
vertitky je to neménì úzké pouto geogra-
fické. Autor toti� víceménì náhodou
zjistil, �e s vysokou pravdìpodobností �ije
ve stejné a poøád docela støedovìce vypa-
dající provensálské vesnici, v ní� kdysi
nìkolik let té pokojnìj�í fáze svého po-
zemského bytí strávili jeho hrdinové: �e
ho tak od nich sice dìlí staletí, ov�em sou-
èasnì jen pár metrù. Monieux je navíc, jak
se doèetl, historicky pohostinné místo,
které vítalo mj. té� hugenoty � a tak se
Hertmans pustil do bádání na vlastní pìst.
Do dlouhého a vyèerpávajícího výzkumu,
jen� zahrnoval probdìlé noci u poèítaèe
a starých map a posléze jízdy autem po
okolí po krajinì, ji�, jak pøipomíná, dùvìr-
nì znal i mladý Marcel Proust èi George
Sandová. Finálnì ale také � øeèeno s nad-
sázkou � �pout�� do egyptské Káhiry a do
anglického univerzitního
mìsta Cambridge.

PØÍBÌH CIZINKY
A UPRCHLICE
S laicky nezbytnì nutnou
mírou zjednodu�ení Hert-
mans svùj tragický pøíbìh
milencù zakládá na dvou
fragmentech dopisù, které
byly pøed více ne� sto lety
spolu se zhruba 300 000
písemnostmi nalezeny
v horním patøe synagogy
ve Staré Káhiøe a které jsou teï uchovává-
ny v tzv. Genizah Research Unit v knihov-
nì v Cambridgi. Tam také byly oznaèeny
jako dokumenty T-S 12.532 a T-S 16.100,
pøièem� v obou rukopisech jsou, jak je vi-
dìt na fotografii pøeti�tìné i v èeském vy-
dání Konvertitky, �díry�. Ten první list na-
psal vesnický rabín Jo�ua Ovadja roku
1096 a �ádá v nìm v�echny �idovské ko-
munity o laskavou podporu vdovy, nositel-
ky onoho listu, ten druhý líèí smutný osud
jisté proselytky ze severu. Donedávna pøi-
tom nebylo jasné, zda se jedná o tuté�
�enu, a jeliko� v hebrej�tinì písmo neza-
chycuje samohlásky, nebylo ani jasné, zda
je zmiòované místo provensálské Monie-
ux, nebo �panìlské Muòo.

Zastáncem teorie Monieux byl pøitom
chicagský akademik dr. Norman Golb.

Díky nìmu se autor zaèal zajímat o místní
legendu o pokladu a o pogromy, strach,
hlad, bídu a nemoci v dobì první køí�ové
výpravy. A díky nìmu se posléze ocitl
v roli amatérského archeologa, který po-
blí� dne�ního Monieux objevil nìco, co
zprvu pova�oval za studnu, co v�ak Gol-
bovu tezi znaènì posiluje: mikve. 

Zápletku, abychom nevyzradili pøíli�,
pouze náznakem. V Rouenu se roku
1090 narodí dívka Vigdis Adelais, její�
otec je pravnuk Vikingù, zatímco druhé
køestní jméno odkazuje na vlámské
a franské koøeny. V�em pøedpokladùm
navzdory se zamiluje do Davida Todrose,
studenta tamní je�ivy, rovnì� z bohaté
a vlivné rodiny, a rozhodne se s ním utéct
a zaèít nový �ivot. Pøijme jméno Sára (on
jí láskyplnì pøezdívá Chamutal) a mají
spolu tøi dìti. Davida v�ak zabijí køi�áci,
kteøí taky unesou dva star�í potomky,
a ona se je zoufale vydá hledat�

Jak podotklo hned nìkolik zahraniè-
ních recenzentù, Konvertitka není jen
pøíbìh jednotlivce. Témata �idù hledají-
cích bezpeèí, �eny hledající domov a ro-
dinu èi èlovìka hledajícího porozumìní

v kultuøe, ve které vyros-
tl, mají obecnou platnost.
A jeliko� protagonistka
dvakrát pøeplula Støedo-
zemní moøe, není to ani
pøíbìh o jedné vesnici,
nýbr� o celém svìtì.
O svìtì plném cizincù,
kteøí do nových komunit
nikdy úplnì nezapadnou,
a uprchlíkù utíkajících
pøed perzekucí, fanatis-
mem a násilím. O �e-
nách, zvyklých mlèet

a sklánìt hlavu, i o pøírodì, která alespoò
dosud zùstává (jak ukazuje mo�ná a� pøí-
li� zbytnìlé a na v�echny smysly apelují-
cí líèení flóry a fauny kolem Monieux)
nemìnná. A pozor, sledujeme-li linii au-
torových cest a úvah, i o mo�ném svìtì
budoucím: o svìtì, v nìm� stále víc lidí
opou�tí venkov a stìhuje se do mìst,
a o svìtì, v nìm� tají ledovce. Kromì ne-
pøímé kritiky lidské civilizace tak ve
svazku rezonuje, ve shodì s voláním po
jednoduchosti a velkorysosti, i silný eko-
logický tón. 

HANA ULMANOVÁ

Stefan Hertmans: Konvertitka. Z nizo-
zem�tiny pøelo�ila Radka Smejkalová.
Garamond, 280 stran, dop. cena 350 Kè,
na www.e-garamond.cz za 280 Kè.
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KONVERTITKA
Nefiktivní román o støedovìké Julii a jejím Romeovi
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JEAN-LOUIS COHEN (nar. 1949) je pøední
francouzský odborník na historii moderní
architektury a urbanismus, kritik, kurátor
a autor více ne� ètyøiceti knih, cenìných
odborníky i zájemci o obor (mj. mono-
grafií o Le Corbusierovi a o Miesi van der
Rohe). Od roku 1994 je profesorem histo-
rie architektury na Newyorské univerzitì,
souèasnì pøedná�í i v Evropì, Latinské
Americe a Austrálii. Byl kurátorem øady
úspì�ných výstav, napø. Le Corbusier: An
Atlas of Modern Landscapes v Muzeu
moderního umìní (MoMa) v New Yorku
v roce 2013, ve stejném roce také Interfé-
rences/Interferenzen: Architecture Alle-
magne � France, 1800�2000 v Muzeu
moderního umìní ve �trasburku èi výsta-
vy ve �výcarském Montrealu v roce 2020,
která byla spojena s vydáním jedné z jeho
posledních knih nazvané Building a new
New World: Amerikanizm in Russian Ar-
chitecture. Je první velkou studií o tomto
tématu a výsledkem Cohenova ètyøicetile-
tého výzkumu, který podstatným zpùso-
bem pøispìl k porozumìní moderní archi-
tektuøe v �ir�ím geopolitickém mìøítku.
Letos bude pùsobit jako hostující profesor
na univerzitì v australském Sydney.

PAØÍ�SKÉ KOØENY
A STÍN VÁLKY
S Jeanem-Louisem Cohenem jsme mluvili
o historii mìst a jejich vzájemném propo-
jení, o �idovských architektech, moderní
i postmoderní architektuøe, o Praze, New
Yorku, ale také o souèasném, mìnícím se
svìtì a následcích pandemie koronaviru
pro urbanismus a mìstský prostor. S Pra-
hou ho pojí staré pøátelství � pravidelnì ji
nav�tìvoval u� v polovinì �edesátých let:
�V �edesátých letech, v dobì pra�ského
jara, jsem byl teenager. V roce 1968 mi
bylo 19 let a jel jsem do Prahy. Hodnì mì
zajímala politika. Byl jsem tehdy ve fran-
couzské komunistické stranì, ale patøil
jsem k tìm osvícenìj�ím lidem. Do Prahy
jsem se vrátil ihned po sovìtské invazi,
proto�e jsem byl zvìdavý, co se tam dìje,
a mìl jsem tam pøátele. Moje matka, která
pro�la Osvìtimí, mìla kamarádku, se kte-
rou byla v táboøe, a tu jsem v Praze pravi-
delnì nav�tìvoval. Vzpomínám si, �e se
jmenovala Annie Binder. Zaèal jsem se
zajímat o èeskoslovenskou avantgardu.
Napsal jsem nìjaké drobnìj�í studie
o Karlu Teigem, o rùzných skupinách ko-

lem nìj a pozdìji také o Èeskoslovensku
mezi dvìma svìtovými válkami. A vracel
jsem se tam, jeliko� jsem se pøátelil s Vla-
dimírem �lapetou, který je známý histo-

rik architektury a mnoho let uèil v Brnì.
V souèasné dobì jsem v kontaktu i s dal-
�ími, mlad�ími lidmi.�

Vìt�inu roku tráví v New Yorku, kam
se vrací ji� pøes tøicet let. A témìø deset let
strávil v Casablance, kde podnikl rozsáh-
lý výzkum, jeho� výsledkem je kniha
o (post)koloniální architektuøe tohoto
pestrobarevného marockého mìsta, na je-
ho� vznik mìli podstatný vliv �idov�tí
emigranti. Jean-Louis Cohen je ale hlav-
nì Paøí�anem. V mìstì nad Seinou se na-
rodili u� jeho prarodièe a rodièe: �Jsem
dítìtem druhé svìtové války. Oba rodièe
byli �idé. Matka byla v odboji, zatkli ji
a strávila pak 25 mìsícù v nìkolika kon-
centraèních táborech � v Osvìtimi, Ra-
vensbrücku a Mauthausenu � byla toti�
odsouzena francouzskou vládou, která ji
pøedala jako rukojmí Nìmcùm. Otec byl
v podzemním hnutí. Tak�e já jsem vyrostl
ve stínu války a tato skuteènost pro mì
v�dy byla velmi dùle�itá.�

Osobní historie ho nakonec pøivedla
k tématu jedné z jeho nejvýznamnìj�ích
knih � Architecture in Uniform: Desig-
ning and Building for the Second World
War (2011). V tomto díle se zabývá dùle-
�itým tématem dìjin architektury za dru-
hé svìtové války. Nezkoumá pouze plány,

jednotlivé budovy, technologické vynále-
zy, apod., ale rovnì� dal�í vizuální repre-
zentace vyu�ité pro váleèné úèely. Záro-
veò nabízí zcela novou perspektivu:
�Chtìl jsem zjistit, co se dìlo na poli ar-
chitektury za války, jeliko� se o tom ne-
mluvilo. Vìt�ina historických narativù
o architektuøe konèila rokem 1939 nebo
1940, a potom se navázalo a� v roce
1945, jako kdyby se nic nedìlo, notabene
jako kdyby se vùbec nic nedìlo ani v oku-
povaných zemích, napø. v Èechách nebo
na Slovensku. Moje základní hypotéza
byla, �e válka nebyla prázdným obdobím,
bílým místem, ale naopak, �e se toho dìlo
celkem dost. Tato doba toti� zpùsobila
definitivní vítìzství moderní architektury
ve svìtì.� 

Na otázku, zda existuje �idovská ar-
chitektura, odpovìdìl: �K takovým de-
finicím jsem skeptický a nemyslím, �e
nìco jako �idovská architektonická kul-
tura existuje. Pokud ano, tak snad pouze
v souvislosti s rituálními budovami.�
A dodává: �Vidìno v �ir�ím evropském
kontextu, pøítomnost �idovských archi-
tektù mù�eme zaznamenat od konce 19.
století v Nìmecku, Rakousku-Uhersku,
ve Francii a nìkolik v Palestinì. V Rus-
ku jich moc nebylo, jeliko� tam na uni-
verzitì existoval numerus clausus, co�
jim bránilo ve studiu. �idé z Ruského
impéria pøed rokem 1914 èasto studova-
li v zahranièí: El Lisickij ode�el do Dar-
mstadtu, Mojsej Ginzburg do Paøí�e

a Boris Iofan do Øíma. Ale po roce 1920
u� je pøítomnost �idù na poli architekto-
nické avantgardy opravdu velmi vý-
znamná. Kdy� se podíváte na západní
Evropu a Rusko, existují dva propojené
faktory, které spolu souvisí. Jedním

JSEM SBÌRATELEM MÌST
O díle historika architektury Jeana-Louise Cohena

Jean-Louis Cohen, 2009. Foto Wikimedia Commons.
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z nich je charakter �idovské bur�oazie:
její aspirace být progresivní, prosadit se
ve mìstì tak, �e bude moderní a kreativ-
ní. A dal�í aspekt je mesianistický roz-
mìr judaismu. Pøedstava, �e moderní

styl architektury nabízí zaslíbený nový
svìt.�

SBÌRATEL MÌST A CESTOVATEL
�Pokud bych musel, oznaèil bych se za
putujícího �ida z Paøí�e. V�dy se toti�
vracím, nìkam mezi,� vysvìtluje Jean-
Louis Cohen. Není náhodou, �e toto jisté
�mezi� zaujímá stì�ejní místo v Coheno-
vì pojetí tzv. interurbanismu èi transurba-
nismu, jím� se nyní zabývá. Koncept in-
terurbanismu je zalo�en na tom, �e
jednotlivá mìsta jsou mezi sebou propo-
jena, �e mezi nimi existují vztahy a spo-
leèné, sdílené vrstvy; je mezi nimi urèitý
meziprostor. Nìkterá mìsta vysílají prvky
urbanistických forem a designu a jiná je
pøijímají a transformují. Tato propojení
a identifikace mohou mít rùznou podobu.
Jsou mìsta, která se chtìjí podobat èi se
v urèité dobì chtìla pøiblí�it jiným mìs-
tùm, napø. Konstantinopol � nyní Istanbul
� byla vytvoøena po vzoru Øíma. V sou-
èasném New Yorku je mno�ství budov,
které vás svým zpùsobem pøenesou do
Paøí�e, ale také tøeba do Vídnì. V nìkte-
rých ulicích Moskvy se mù�ete cítit jako
ve východním Berlínì, atd. J.-L. Cohen
dodává: �V Buenos Aires najdete èásti
prakticky v�ech mìst.� Jak øíká, v tomto
pocitu blízkosti, tzv. homeliness, tedy být
èi cítit se nìkde jako doma, je cosi fasci-
nujícího. Navíc, tento pocit mù�ete mít ve
mìstì, kde jste nikdy pøedtím nebyli
a které vùbec neznáte. New York má
v této souvislosti zvlá�tní postavení, ne-
jen�e pøevzal a unikátním zpùsobem

transformoval rùzné evropské vlivy, které
pøetvoøil ve vlastní estetický koncept, ale
souèasnì evropská mìsta v�dy pohlí�ela
na tuto americkou metropoli jako na ob-
raz své vlastní budoucnosti, co� je vlastnì
jádrem tzv. amerikanismu, o kterém J.-L.
Cohen napsal celou knihu (viz vý�e).

�Jsem sbìratelem mìst. V�dy si mys-
lím, �e mìsto, do kterého se právì
chystám, bude lep�í ne� to pøedchozí,�
øekl Jean-Louis Cohen. V jeho kolekci je
kromì Paøí�e, New Yorku a Casablanky
také Moskva, Berlín a dal�í svìtové me-
tropole, které � aby jim opravdu porozu-
mìl � musí i za�ít, tak�e kombinuje ar-
chivní výzkum s pobytem v konkrétním
mìstì.

FRANK GEHRY
Jednou z mála postmoderních budov
v Praze je Tanèící dùm, jeho� autorem je
Frank Gehry, který toto dílo vytvoøil ve
spolupráci s Vladem Miluniæem. Vznikla
roku 1996 a zpoèátku pùsobila kvùli své-
mu zasazení mezi pøevá�nì secesní domy
na Ra�ínovì nábøe�í rozporné reakce.
V zásadì v�ak zùstává tím nejlep�ím, co
Praha na poli nejnovìj�í architektury na-
bízí. Tanèící dùm neboli Ginger (Roger-
sová) a Fred (Astaire), jak je tato dvojbu-
dova nazývána, je odvá�nou reakcí na
pra�skou urbánní krajinu. Gehryho budo-
vy reagují na své okolí s jistou mírou
chucpe, ale jak øekl prof. Cohen, zároveò
v sobì mají cosi velmi lidského: �Jednou
z charakteristik Gehryho díla je empatie:
porozumìní èlovìku, místu a krajinì.� 

Jeana-Louise Cohena s F. Gehrym pojí
celo�ivotní pøátelství
a stal se jedním
z nejvìt�ích znalcù
jeho architektonické-
ho díla. Dlouhodobý
projekt nazvaný Ca-
talogue Raisonné of
the Drawings, jeho�
výsledkem má být
osm svazkù (první
vy�el nedávno),
pøedstavuje Gehryho
skicy a kresby, od
úplných poèátkù a�
do souèasnosti. Ge-
hry, oznaèovaný za
umìlce mezi architekty, zaèínal v USA
v polovinì 20. století jako chudý �idov-
ský imigrant z Kanady (kam jeho pøedci
pøi�li na poèátku 20. století z polské Lo-
d�e) je�tì pod pùvodním jménem Gold-
berg a dlouhá léta pùsobil v Los Angeles.

Bylo to dlouho pøedtím, ne� se Frank Ge-
hry profiloval jako jeden z nejvýraznìj-
�ích architektù souèasnosti. 

�Vedlej�ím produktem� dlouhodobého
projektu o Gehrym je poslední Cohenova
kniha nazvaná Frank Gehry: The Master-
pieces, publikovaná v listopadu 2021, je�
je fotografickou publikací nejvýznamnìj-
�ích Gehryho prací. Gehryho newyorské
veledílo, mrakodrap Beekman Tower ne-
boli �New York podle Gehryho� (2011),
zcela zmìnilo pojetí mrakodrapu jako ta-
kového, respektive jeho fasády. Architekt
se inspiroval mimo jiné tvorbou italského
barokního sochaøe Berniniho. Kdykoli
tento 76podla�ní mrakodrap vidím, mys-
lím na Prahu a její Tanèící dùm. Budovy
spojuje urèitý pohyb, promìnlivost pro-
storu, vý�ka oken a dal�í rysy (èím� se
dostáváme zpìt ke konceptu interurbanis-
mu). Frank Gehry, nyní ji� 93letý, je stále
neuvìøitelnì aktivní, o èem� svìdèí jeho
poslední poèin ve francouzském Arles,
umìlecké centrum LUMA Arles (2021),
ocelový klenot zasazený do poklidné kra-
jiny francouzského venkova.

V (POST) PANDEMICKÉM SVÌTÌ
Koronavirová epidemie zasáhla v�echny
bez rozdílu. Velkomìsta se záhy stala ne-
pøíli� �ádoucími místy pro �ivot, promì-
nily se prostor i vztahy mezi lidmi, pra-
covní podmínky i doprava. V této
souvislosti J.-L. Cohen zmínil i dal�í ná-
sledky: �Jedním z aspektù je také exodus
støedostavovských rodin, které si kupují
domy ve vzdálených mìstských periferi-
ích nebo na venkovì. Tedy exodus tìch

støedostavovských
rodin, které mohou
pracovat na dálku.
To si nemù�e dovolit
ka�dý. Manhattan
ztrácí svou rùznoro-
dost, zaèíná být po
sociální stránce mo-
notónní.� 

Pobyt v Sydney
vìnuje prof. Cohen
dal�ímu výzkumu te-
matiky interurbanis-
mu: �Mo�ná napí�u
historii mìstského
plánování, ale nebu-

de to kolá� monografií � Paøí�, Berlín,
Øím � ta kniha bude spí�e o tom, co exis-
tuje ,mezi mìsty�: entre-villes nebo Zwi-
schenstadt, pokud tento termín pou�iji
novým zpùsobem.� 

MONIKA HANKOVÁ, New York
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Bratislavský samosprávny kraj (BSK) u�
dlh�í èas ka�doroène rozde¾uje prostried-
ky ve¾korysej grantovej schémy, zamera-
nej na ochranu kultúrneho dedièstva. Sú-
èast�ou procesu je pravidelne aj odborná
konferencia. V októbri 2021 bola na pro-
grame téma �idovské stavebné dedièstvo
na území Bratislavskej �upy. Podujatie,
ktoré vyvolalo záujem nielen odbornej
verejnosti, moderoval nový riadite¾
Múzea �idovskej kultúry SNM Mi-
chal Vanìk.

MINULOS¡T
ABUDÚCNOS¡T SYNAGÓG
Po oficiálnom úvode som mal èest�
otvorit� odbornú èast� programu. Za-
meral som sa na rozdielne predstavy
o rie�ení osudov majetkov nábo�en-
ských obcí, ktoré zanikli krátko po
oslobodení. Na základe nariadenia
Slovenskej národnej rady sa ich no-
vým vlastníkom stal Ústredný zväz
�NO. Dobová kore�pondencia ukáza-
la, �e v prípade predaja synagóg zväz
presadzoval religiózny prístup, ktorý
predpokladal �odsynagogizovanie�
s cie¾om vylúèit� v duchovných pries-
toroch nedôstojné aktivity: �Kostol na
gará�e mô�ete pou�ívat� bezplatne, aj
na inú prevádzku, len nie na zábavné
úèely.� Druhá strana uprednostòovala
odli�né rie�enie. Èlenovia �NO v Se-
nici u� v �tyridsiatych rokoch volili
kultúrny prístup: �Mesto chce ná� ko-
stol kúpit� za Kès 300 000, chce tam
zriadit� kultúrny dom (kino), ktorý je tu ve-
¾mi potrebný. Budovu znútra a zvonku pek-
ne opravia, a keï sa niekedy na to podívajú
na�i potomci, tak budú mat� snáï z toho ra-
dost�, keï poèujú, �e tá pekná budova bola
�idovský kostol.� Bývalá synagóga napokon
a� do asanácie slú�ila ako sýpka. Spoèiatku
sa teda viac presadzovali religiózne názory
zväzu, po roku 1989 sa v�ak kyvadlo presu-
nulo ku kultúrnym rie�eniam. 

Vo ve¾mi zaujímavom príspevku profesor
R. Klein z Budape�ti v �ir�om európskom
kontexte priblí�il vývoj a typológiu architek-
túry synagóg na Slovensku. Na jeho vystú-
penie nadviazali A. Vávrová a M. Ho¾ma,
ktorí prezentovali aktuálny stav synagóg na
území BSK. NásledneT. Stern formou video-
prezentácie predstavil osud dvoch bra-
tislavských synagóg, ktoré sa (paradox-
ne v liberálnej�ích �est�desiatych rokoch

20. storoèia) stali obet�ou asanaènému �ia-
lenstvu vtedaj�ieho re�imu. 

V druhom bloku zaujali najmä referáty
o rekon�trukcii a budúcom vyu�ití niekto-
rých historických objektov. Prvé dve vystú-
penia sa týkali synagógy v Senci, ktorú zväz
nedávno za symbolické euro predal samo-
správnemu kraju s podmienkou, �e v nej
bude múzeum �idovského kultúrneho de-

dièstva Senca a okolia. E. Sabado�ová a M.
Havlík priblí�ili stavebnohistorický vývoj
tohto, po rekon�trukcii a� prekvapujúco
krásneho objektu. Následne M. Havlík opí-
sal príbeh záchrany tejto synagógy, ktorej
akútne hrozila likvidácia. 

Osobitne ma zaujímal príspevok M. Oro-
sovej venovaný synagóge vo Svätom Jure.
Historickú a religióznu hodnotu asi najstar-
�ej zachovanej synagógy na Slovensku zvy-
�uje fakt, �e je to dnes jediný objekt na na-
�om území, v ktorom poèas svojho �ivota
pôsobil Chatam Sofer. Práve vïaka tomu
som sa s jeho stavom oboznámil u� dávnej-
�ie. Poèas rekon�trukcie Pamätníka Chata-
ma Sofera potomkovia a obdivovatelia sláv-
neho rabína prejavili záujem aj o pamiatku
spojenú s jeho �ivotom. Súkromní majitelia,
presvedèení, �e �bohatí americkí �idia� spl-
nia ich prehnané po�iadavky, v�ak ponúknu-

tú sumu odmietli. Chátrajúci objekt v roku
2016 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiat-
ku a tento rok ho kúpil Bratislavský samos-
právny kraj. Na záver tohto bloku vystúpil
riadite¾ �idovského komunitného múzea M.
Borský. Historické pamiatky vo vlastníctve
bratislavskej obce sú vystavené v priesto-
roch jedinej funkènej synagógy na Heydu-
kovej ulici. Témou predná�ky preto logicky
bolo podrobné objasnenie dôvodov, výhod
a výsledkov prepojenia religióznej a svetskej
funkcie. 

CINTORÍNY
Závereèný blok bohatého a zaujímavé-
ho programu bol venovaný na poh¾ad
mo�no menej atraktívnej, ale nemenej
dôle�itej problematike cintorínov. Sú-
èasnú situáciu miest posledného odpo-
èinku na území BSK predstavili v spo-
loènom príspevku P. Werner a M.
Borský. Dokumentovali, �e síce nie
v�etky sú dnes v stave, aký by si zaslú-
�ili, ale vïaka úsiliu ÚZ�NO, aktívnej
pomoci dobrovo¾níkov a vedenia vi-
acerých obcí sa perspektíva javí opti-
misticky. V. Kamenická objasnila
poslucháèom symboliku �idovských
náhrobných kameòov. Závereèné slovo
organizátori nie náhodou zverili D. Po-
lakovièovi aT. Sternovi. Dôvod ich roz-
hodnutia (a zvý�eného záujmu prítom-
ných) vysvet¾uje u� názov príspevku
Význam nového rozsiahleho objavu �i-
dovských náhrobných kameòov v Bra-
tislave. Poèas vynútenej likvidácii staré-
ho cintorína v rokoch 1942�1943
èlenovia chevra kadi�a premiestnili na
neïaleký ortodoxný cintorín nielen
ostatky pochovaných, ale aj ve¾kú èast�

náhrobných kameòov. Za takmer osem desat�-
roèí zmizli pod nánosmi zeminy a náletových
rastlín, teraz ale obec na�la prostriedky, aby
cenné pamiatky (niektoré pochádzajú zo 17. èi
18. storoèia) odkryla a zre�taurovala. Význam
tohto procesu ilustruje titulok miestnej tlaèe,
ktorý v tejto súvislosti hovoril o �malej brati-
slavskej Tróji�. Obaja predná�ajúci priblí�ili
priebeh odkrývania, re�taurácie, ale aj per-
spektívy ïal�ieho osudu cenných dokladov
histórie bratislavskej �idovskej komunity.

Ospravedlòujem sa èitate¾om za tento �te-
lefónny zoznam�. Pôvodne som chcel vybrat�
a predstavit� len najzaujímavej�ie vystúpenia,
ale toto rie�enie bolo nad moje sily. Program
ako celok priniesol toti� kompaktnú mozaiku
aktuálneho stavu �idovského stavebného de-
dièstva na území BSK. Vylúpit�z neho len ni-
ektoré kamienky by po�kodilo tento obraz... 

PETER SALNER

�IDOVSKÉ STAVEBNÉ DEDIÈSTVO
Bratislavská konferencia o minulosti a budúcnosti synagóg

Opravená synagóga v Senci. Foto: BSK.



Co se obrany a bezpeènosti týèe, Izrael
sází na svou sebedùvìru, sobìstaènost
a pøipravenost. Rozvíjí spojenectví s USA,
udr�uje dobré vztahy s EU, ale i Ruskem
a Èínou. Za výslovnou hrozbu pokládá
Írán, teroristické skupiny a pak u� snad
nic. Toho, èemu se øíká �mìkká síla�, se
nebál. V ideové, kulturní èi vìdecké síle
urèující veøejnou pøita�livost toho èi ono-
ho státu se Izrael cítil konkurenceschop-
ný. Jen�e svìt se mìní a s ním i povaha
�mìkké síly�.

Dosud nejzáva�nìj�í ilustrací je zpráva
humanitární organizace Amnesty Interna-
tional (AI). Byla pøedstavena 1. února
v Jeruzalémì pod názvem Izraelský
apartheid vùèi Palestincùm: krutý systém
nadvlády a zloèiny proti
lidskosti. Klíèovým slo-
vem je tu výraz aparthe-
id. Ten vyvolal nejvìt�í
pozdvi�ení v Izraeli, ale
i v �idovských organiza-
cích ve svìtì, zejména
v USA. Tak o tom pí�e
Tovah Lazaroffová v lis-
tu The Jerusalem Post.

Apartheid je výraz
spojovaný s konkrétní
zemí a její politikou.
A sice s Ji�ní Afrikou let
1948�1989. Je obecnì
známo, �e právì politika
apartheidu (pùvodnì
afrikánský výraz pro
systém oddìleného vý-
voje ras) vedla k ostrakizaci Ji�ní Afriky,
k jejímu bojkotu po stránce politické, di-
plomatické, kulturní èi sportovní.

Tak�e objeví-li se výraz apartheid ve
spojitosti s Izraelem, byt� jen ve zprávì
mezinárodní humanitární organizace, ja-
kou je AI, mnozí si pøedstaví, k èemu to
mù�e vést. Ba k èemu to u� vede. V�dyt�
iniciativa známá jako BDS (bojkot, sta�e-
ní investic, sankce) se zamìøuje na Izrael
u� øadu let. To v�e patøí k �mìkké síle�.
A v situaci, kdy se v akademickém, kul-
turním, korporátním i politickém svìtì
Západu stále víc prosazují pokrokáøi té-
mìø svazáckého ra�ení, se tato �mìkká
síla� stává hrozbou, proti ní� se tì�ko hle-
dá obrana.

PROBLÉMY JSOU, ALE�
Apartheid je pojem, se kterým se èasto
�ermuje podle politických sympatií. Proto

udìlejme men�í osvìtovou odboèku pro
vysvìtlení definice, znakù a historie
apartheidu.

Pravidla v Ji�ní Africe, jak byla zave-
dena po volebním vítìzství Národní stra-
ny v roce 1948, vypadala ve zkratce tak-
to. Volební právo mìli jen bílí. Zemì byla
rozdìlena na areály, ve kterých smìli �ít
èerní, i kdy� pracovali v metropolitní ob-
lasti. Podle rasové pøíslu�nosti se dìlily
�koly, nemocnice, kina, parky i prostøed-
ky veøejné dopravy.

Izrael ty znaky nenaplòuje. Má problé-
my, i mezi skupinami obyvatel, ale není
to dìlení podle rasového klíèe. U Araba
jde více ne� o víru èi etnicitu o to, kde �ije
� zda jako arabský obèan Izraele, èi jako

Palestinec v autonomii. I tak se Izrael oci-
tá v nepìkných situacích.

Èerstvý pøípad publikovaly Times of Is-
rael 1. února (tý� den jako zprávu AI). Na
Západním bøehu, u kontrolního stanovi�-
tì, vojáci 12. ledna zastavili Omara Asada
(78). Odmítl se jim legitimovat a zaèal na
nì køièet, tak ho zadr�eli, spoutali mu
ruce a polo�ili ho do místnosti na soused-
ním staveni�ti, stejnì jako tøi jiné Pales-
tince. Pùl hodiny poté jim konèila slu�ba,
v�echny ètyøi rozvázali a pustili. Kdy� vi-
dìli, �e se Asad nehýbe, mysleli, �e spí,
ale pak se ukázalo, �e ho postihla srdeèní
slabost, a pozdìji zemøel.

Jen�e Omar Asad byl americký obèan,
tak�e se do pøípadu vlo�ilo ministerstvo
zahranièí USA. Po�aduje vy�etøení. Vele-
ní Cahalu skøípe zuby, ale vinu vojákù
(�selhání v úsudku a ochranì posvátnosti
lidského �ivota�, jak to vidí USA) popøe

jen tì�ko. To vyvolává kritiku. Ale je to
apartheid? Je to cílená politika nadøaze-
nosti, èi spí�e arogance vojákù, kteøí tam
slou�ili?

SVÌT POKROKU JE NA KONI
Zpráva AI nerozli�uje ani tyto nuance, ani
Araby. Nevidí, �e Palestinci na Západním
bøehu mohou volit jen do samosprávy, ale
izrael�tí Arabové mají plná obèanská prá-
va Státu Izrael. Její riziko spoèívá v tom,
�e místo nuancí u�ívá nálepku apartheidu
pùsobící jako axiom. Jako nìco, co se ne-
dokazuje, co se slu�í jen odsoudit èi je�tì
lépe podkopat sankcemi a bojkoty.

Kdy� na tiskové konferenci v Jeruzalé-
mì zprávu pøedstavila Agnés Callamar-
dová, generální tajemnice AI, dala si zále-
�et na tom, aby pùsobila neutrálnì:
�Uznáváme existenci �idovského Státu

Izrael. Nekritizujeme
fakt, �e tento stát je �i-
dovský� Vyzýváme
jen, aby uznal práva
v�ech lidí �ijících pod
jeho kontrolou i na jím
ovládaných územích.�

Jen�e kdo se podívá
do samotného textu
zprávy, dozví se, �e Iz-
rael �od svého vzniku
v roce 1948 rozvíjí po-
litiku �idovské demo-
grafické hegemonie�,
�omezuje práva Pales-
tincù� a �brání palestin-
ským uprchlíkùm v ná-
vratu do jejich domovù�.
Takto se posiluje dojem,

�e Izrael je státem apartheidu ji� od roku
1948. �e to není otázka politického re�i-
mu, té èi oné vlády, ale vyústìní samotné
my�lenky �idovského národního státu.

A tu v leckom zabliká výstra�ná �árov-
ka. Odkud ty argumenty známe? No pøe-
ce z roku 1974, kdy Valné shromá�dìní
OSN schválilo neblahou rezoluci známou
jako �sionismus je formou rasismu�. Pro-
to i Eugene Kontorovich, profesor práva
z Univerzity George Masona, vidí ve
zprávì AI i v oné rezoluci OSN výzvu
k demontá�i Státu Izrael.

Na tom, �e zpráva AI je silný kalibr, se
Izraelci shodnou. Napøíklad Ísaví Faríd�,
ministr pro regionální spolupráci (za Me-
rec) a sám izraelský Arab, nálepku apart-
heidu pro Izrael odmítl. Leè otázka zní,
jak a kam bude tento trend pokraèovat.
Svìt pokroku se cítí na koni.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Apartheid jako biè

Profesor práva Eugene Kontorovich z UGM vidí ve zprávì AI výzvu k demontá�i Státu Izrael.



�Nejsem historik ani antropolog, jako
laik mám ale v posledních mìsících a le-
tech pocit, �e se èlovìk v dìjinách mìní
mnohem ménì, ne� se sám domnívá.
Nìkteré modely chování jsou odvìké
a bez výraznìj�í zmìny kolikrát zùstáva-
jí i na�e formy my�lení, jen pou�ívají vì-
deètìj�í a expertnìj�í
slovník. Tøeba takové
bludaøení kolem vak-
cín proti covidu se
v jádru pøece pøíli�
neli�í od støedovìké-
ho pøesvìdèení, �e za
mor mohou �idé, pro-
to�e otrávili studnì,
a �e dítì o polednách
nezabil sluneèní �ár,
ale polednice,� øíká v
rozhovoru pro Právo spisovatel Vrati-
slav Maòák. (4. 2.) !! Pøehnaný dùraz
na neutralitu nevede k plnému respektu
v osobních projevech, ale naopak ke se-
�nìrování do uniformního rámce. Nad
bohatstvím projevù zalo�ených na nábo-
�enství, kultuøe èi etniku vítìzí omezení
a zákazy. Pozornost by mìla být zamìøe-
na na eliminaci projevù nenávisti, dis-
kriminace a urá�ek kvùli nábo�enství,
pùvodu, orientaci a stavu. Mìly by být
identifikovány a odmítnuty projevy, kte-
ré pøedstavují útok na sféru druhého.
Aneb pro bì�nou komunikaci je srozu-
mitelné, �e nebudu muslimovi nebo �i-
dovi pøát �Merry Christmas�. A kdy� se
mi to nìjak ze zvyku pøesto podaøí, svìt
se nezboøí. Obvykle se dobøe pozná, jak to
bylo my�leno. Citliví buïme na vyluèová-
ní a nenávist. (Katolický týdeník, 8. 2.) !!
Na první pohled efemérní americký
skandál minulého týdne, jej� vyvolala
hereèka Whoopi Goldbergová, je a� pøe-
kvapivì nabitý tématy typickými pro
souèasný okam�ik amerických dìjin.
Vze�el sice z typického poøadu nenároè-
né, oddechové televizní zábavy, ale pøi-
tom se v nìm se�lo nìkolik dùle�itých
souèasných trendù s hlubokými, a� filo-
zofickými koøeny. �Holokaust není o ra-
se,� zopakovala nìkolikrát za sebou po-
pulární hereèka v diskusním poøadu The
View. �Je o tom, jak nehumánnì se lidé
chovají k lidem.� �idé a pachatelé holo-
kaustu podle ní �jsou dvì skupiny bílých
lidí�. Holokaust je tu asi ta nejpovrch-
nìj�í rovina. Ka�dý ví, �e zpochybòovat

holokaust je �patné a co nutnì musí ná-
sledovat, kdy� se o nìm nìjaká respekta-
bilní osoba nekonvenènì vyjádøí. Gold-
bergová ho nijak nepopírala, ale tvrdila,
�e v nìm ne�lo o rasu. Co� je jednak
v naprostém rozporu s tím, co o nìm øí-
kali sami nacisté, kteøí, jak známo, pou-

�ívali slovo �rasa� ne-
ustále. A jednak z toho
pro souèasnost vlast-
nì vyplývá, �e anti-
semitismus není ra-
sismus. Goldbergová
sama se vyjímá upro-
støed tohoto sporu tak
trochu legraènì, ze-
jména vzhledem k to-
mu, �e její pøíjmení,
znìjící �idovsky, není

její vlastní jméno. Je to umìlecké jméno,
její rodina je kompletnì afroamerická.
(Týdeník Echo, 10. 2.) !!�Ve filmu Na-
cistický olympijský sen jsou popsány
souvislosti, pro které talentovaná atletka
pro svùj �idovský pùvod nebyla pøipu�-
tìna do olympijských soutì�í. Pøi sledo-
vání toho smutného pøíbìhu jsem si
vzpomnìl na vyprávìní Franti�ka Hos-
podky, vynikajícího gymnasty z Hav-
líèkova Brodu. Franti�ek se na úèast
na berlínské olym-
piádì pøipravoval
v týmu na�ich nej-
lep�ích gymnastù
a ve výbìrovém zá-
vodì se do reprezen-
taèního dru�stva
mu�ù kvalifikoval.
Na olympiádu v�ak
nejel. Jeho úèast na
berlínské olympiádì
znemo�nila obava
vedení Sokola a èes-
koslovenského olympijského výboru
z mo�ných nepøíjemností v Berlínì pro
údajnì jeho �idovský vzhled. Pøitom vì-
dìli, �e �idem nebyl. Franti�ek se s tou
køivdou nikdy nevyrovnal.� (Jihlavské
listy, 11. 2.) !! Zpráva o tom, �e d�ihá-
dista Malik Faisal Akram (britský ob-
èan) dr�el rukojmí v synagoze v Texasu,
obìhla svìt. A proto�e to dobøe dopadlo,
média se k tématu u� nevracela. Ani
k tomu, �e Akram chtìl rukojmí vymìnit
za �sestru� Áfíju Siddíkíovou, pákistán-
skou teroristku, která si za útok na ame-

rické vojáky kroutí v USA trest 86 let
vìzení. Pí�e o tom Phyllis Cheslerová
na webu Investigative Project. Patøí
k první generaci feministek, tedy mezi
dámy nezasa�ené souèasným pokro-
káøstvím a ideologií wokeness (uvìdo-
mìlost). Proto ji více ne� bezpeènostní
stránka vìci zajímají otázky typu: Proè
jsou západní levicovì liberální feminist-
ky tak fascinovány �enami d�ihádu?
Áfíja Siddíkíová je vìru zvlá�tní posta-
va. V USA vystudovala neurovìdu, po
11. záøí 2001 odjela do Pákistánu a úto-
èila na americké vojáky v Afghánistánu.
Kdy� byla v USA souzena, �ádala, aby
porotci pro�li genetickým testem, který
by odhalil, zda mezi nimi nejsou �idé.
(LN, 12. 2.) !! �Míjíme dal�í starý
a rovnì� v souèasnosti opravovaný dùm,
který dodnes svou dispozicí naznaèuje,
�e býval synagogou. Historik mì upo-
zoròuje, �e právì v této èásti obce kdysi
�ili místní �idé, a vede mì k �idovské-
mu høbitovu, který se rozkládá na pù-
vabném místì ve svahu nad obcí. ,Je
tady na sto padesát barokních a klasicist-
ních náhrobkù,� ukazuje David Venclík.
,Nejstar�í datovaný je z roku 1741. A na
kamenech, ze kterých jsou zhotoveny
náhrobky, se nacházejí otisky prvohor-
ních �ivoèichù.� Mimochodem, právì
z Moøiny pocházel i velmi zajímavý
mu�, Jakob Eduard Polak. Byl osobním
lékaøem perského �áha a vìnoval mnoho

zájmu právì zkame-
nìlinám.� (Týdeník
rozhlas, 21. 2.) !!
Medvìd, dráb, smrt-
ka, cikánka, �id, ko-
miník, slamìný, bába
s nù�í. Tradièní ma-
sopustní masky se
o víkendu objevily
na øadì míst v Libe-
reckém kraji. Od ma-
sopustního veselí je
pøitom neodradil ani

silný vítr, který trápil region hlavnì v so-
botu. S muzikou a zpìvem �ila napøíklad
Proseè pod Je�tìdem díky folklornímu
souboru Horaèky. �Je to bezva akce.
Lidi se sejdou, poveselí, zazpívají si, za-
tanèí, obejdou se sousedé, nechybí po-
ho�tìní, koblihy, koláèe, chleba se sád-
lem, slivovice, svaøák, co kdo pøipraví.
Vesnici to stmelí. Minule trvala obchùz-
ka skoro celý den,� poznamenal starosta
Proseèe Tomá� Schwarz, který byl sám
pøevleèený za faráøe. (MF DNES, 21. 2.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 55 lety, 4. bøezna 1967, zemøel ju-
daista, hebraista a filolog, knihovník Stát-
ního �idovského muzea v Praze OTTO
(GABRIEL) MUNELES (nar. 8. ledna 1894).
Pocházel ze staré pra�ské �idovské rodi-
ny s koøeny v 16. století. Byl vychováván
v duchu tradic judaismu a zájem o judais-
tická studia projevil ji� pøi studiích na
gymnáziu. Po nìm studoval klasickou fi-
lologii na pra�ské nìmecké univerzitì. Na
poèátku první svìtové války jej ovlivnil
východoevropský chasidismus, pøesídlil
do Halièe, kde studoval rabínskou i cha-
sidskou literaturu a prohloubil svùj zájem
o �idovskou mystiku.
Pravdìpodobnì v roce
1918 se o�enil a v roce
1922 se vrátil s man�el-
kou Barborou a synem
Samuelem do Prahy. Ná-
sledujícího roku se naro-
dil syn Emil. Po návratu
pokraèoval ve studiích
v oboru philologia semiti-
ca a pozdìji a� do války
pracoval v Chevra kadi�a.

Postupnì si budoval
vlastní odbornou knihov-
nu bohatou na chasid-
skou literaturu. Systema-
ticky se vìnoval hebrejské bibliografii. Po
okupaci nacisty byl spolek Chevra kadi�a
zru�en a nahrazen Pohøebním ústavem,
v nìm� pracoval pod vedením S. H. Liebe-
na. Z této pozice byl zøejmì povolán jako
externista do váleèného muzea ke katalo-
gizaci knih ústavu. 13. èervence 1943 byla
rodina deportována do Terezína. V Terezí-
nì se Muneles zaøadil do týmu tzv. Tal-
mudkommanda, které zpracovávalo heb-
rejské knihy. Na podzim roku 1944 byla
jeho rodina zaøazena do transportu do
Osvìtimi a Muneles se opakovanì a marnì
sna�il k ní pøipojit. O tragickém osudu
svých milovaných se dozvìdìl a� po válce.
Ztráta rodiny vedla k jeho odklonu od
zbo�nosti, mlèenlivosti a pohrou�ení se do
práce na záchranì knih. 

V roce 1950 se stal vedoucím knihovny
�idovského muzea, kde se zamìøil na tøí-
dìní a katalogizaci knihovního fondu.
Bibliografické znalosti zúroèil ve vìdec-
ké práci publikované èesky i anglicky
Bibliografický pøehled �idovské Prahy.
Znalosti o Starém �idovském høbitovì
rozvinul v rozsáhlém výzkumu nejstar-
�ích náhrobkù. Výsledkem byla publika-

ce, ji� napsal s druhou man�elkou Mila-
dou Vilímkovou, Starý �idovský høbitov
v Praze. Poslední odborné èlánky vy�ly
ji� posmrtnì.  Michal Bu�ek

Pøed 80 lety, 20. bøezna 1942, zemøel pra�-
ský ortodoxní lékaø MUDr. SALOMON (ME-
NACHEM) LIEBEN, bratranec zakladatele �i-
dovského muzea v Praze S. H. Liebena.
Narodil se 7. èervna 1884 v rodinì obchodní-
ka s rukavicemi Gabriela Liebena a jeho
man�elky Ernestiny, rozené Jeitelesové. Stu-
doval na lékaøské fakultì nìmecké Karlo-
Ferdinandovy univerzity v Praze, promoval
roku 1907. S výjimkou období vojenské
slu�by a krátkého pobytu v Karlsruhe (odkud
pocházela jeho man�elka Zippora Schiffero-

vá) pùsobil v Praze. Po
vzniku republiky se poli-
ticky anga�oval, pracoval
v Národní radì �idovské
(zalo�ené z podnìtu sionis-
tù) a byl èlenem pra�ského
zastupitelstva (1919�
1924), v pøedstavenstvu
pra�ské �idovské nábo�en-
ské obce zastupoval orto-
doxní smìr. 

Byl znalec pra�ských
synagogálních melodií
a ve spolupráci s muzi-
kologem Siegmundem
Schulem se podílel na je-

jich notovém záznamu. Jeho vìdecký zá-
jem byl zamìøen na veterinární medicínu,
pro potøebu jatek vyvinul metodu omra-
èování zvíøat elektrickým proudem. Stu-
doval problematiku rituální porá�ky zví-
øat a napsal nìkolik prací na její obranu.
Salomon Lieben byl v�ak pøedev�ím
praktický lékaø, vlastní soukromou praxi
si otevøel ji� roku 1912 (chudé v�ech vy-
znání o�etøoval zdarma). Aktivní byl i ve
spolku �idovská péèe o nemocné v Praze,
který zalo�il roku 1921.

Ve zlých dobách osvìdèil obìtavost a or-
ganizaèní schopnosti. Zalo�il ambulatorium
pro chudé �idy (1938), pøi nìm� fungovala
i o�etøovatelská �kola. Souèasnì vedl �i-
dovskou nemocnici v Praze V (Josefov)
a od kvìtna 1940 té� nemocnici v Praze XII
(Královské Vinohrady). Po zákazu praxe �i-
dovských lékaøù (1940) byl administrativ-
ním øeditelem zdravotní slu�by pra�ské �i-
dovské nábo�enské obce. Jeho osobnost
byla pøedobrazem hlavní postavy románu
Karla Èapka Bílá nemoc. Roku 1941 byl
deportován do koncentraèního tábora v Da-
chau a poté do Hartheimu u Lince, kde byl
zavra�dìn.                            Daniel Polakoviè 

ZEMØELA
ANNA HYNDRÁKOVÁ
(25. 3. 1928�20. 2. 2022)
V únoru zemøela v po�ehnaném vìku 94
let paní Anna Hyndráková, rozená Ko-
vanicová, grafièka, kterou pamatujeme
hlavnì jako nenápadnou, ale systematic-
kou dokumentaristku osudù lidí, kteøí,
tak jako ona sama, pro�li holokaustem.

Narodila se v roce 1928 v �idovské ro-
dinì, mnichovskou dohodu a následný
sled tragických událostí za�ila jako dítì
a dospívající dívka. V øíjnu 1942 nastou-
pili Kovanicovi do transportu do Terezí-
na. V létì 1944 byla Anna s rodièi vybrá-
na do transportu do Osvìtimi, kde byl
zakrátko po jejím pøíjezdu zru�en èeský
rodinný tábor. Selekcí na práci pro�la
z celé rodiny jen Anna a byla poslána do
tzv. Frauenlageru. Poté pro�la je�tì nìko-
lika tábory. Její rodièe byli zavra�dìni,
stejnì jako Annina sestra Truda s malou
dcerkou. Annì se spolu se dvìma kama-
rádkami pozdìji podaøilo uprchnout z po-
chodu smrti, který byl vypraven z Chris-
tianstadtu (dnes Krzystkowice v Polsku)
do tábora Bergen-Belsen. Po nìkolika
dnech je chytili esesáci a poslali je zpìt
do pracovního tábora Niesky a poté do
Görlitzu. Z Görlitzu se Annì poèátkem
kvìtna 1945, kdy tábor u� nebyl tolik hlí-
daný a blí�ila se Rudá armáda, podaøilo
odejít. Odjela na voze ta�eném koòmi,
spolu s dal�ími dvanácti lidmi, kteøí po-
stupnì odcházeli do svých domovù. Z její
nejbli��í rodiny se nevrátil nikdo. 

Anna Kovanicová se po válce pøihlási-
la na grafickou �kolu a bydlela v sirotèin-
ci, pozdìji v �enském domovì. Po roce
1948 se vdala, vychovávala dvì dìti.
O komunistic-
ké ideologii, jí�
po válce uvìøi-
la, ztratila ilu-
ze. Je�tì pøed
rokem 1989 se
spolu s Annou
Lorencovou vì-
novala nahrá-
vání vzpomí-
nek pøe�iv�ích holokaust, po pádu re�imu
se ediènì podílela na øadì prací doku-
mentujících �oa, pùsobila v �idovském
muzeu a v Terezínské iniciativì. Ke snaze
pøispìt k uchování památky obìtí øekla:
�Mám stále pocit dluhu za to, �e jsem
pøe�ila. Sna�ím se své dluhy splácet tak,
jak umím.� At� je její du�e pøipojena do
svazku �ivých.                                         red
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Gabriel Gorodetsky
STALINÙV VELVYSLANEC 
V LONDÝNÌ
Deníky z let 1932�1943
! Ivan Michajloviè Majskij byl v letech
1932�1943 sovìtským velvyslancem ve
Velké Británii. V dobách, kdy bylo (ne-
jen) pro sovìtské diplomaty krajnì ne-
bezpeèné vést si osobní deník, pøedsta-
vují jeho zápisky ojedinìlou výjimku,
i vzhledem k Majského men�evické mi-
nulosti a také literárním kvalitám a urèité
míøe upøímnosti, se kterou zaznamenává
klíèové události této pohnuté doby: vývoj
sovìtsko-britských vztahù, appeasement,
vyjednávání vedoucí k uzavøení paktu
Ribbentrop-Molotov, válku a pøepadení
Sovìtského svazu nacistickým Nìmec-
kem. Autor výbìru z Majského deníkù
Gabriel Gorodetsky, izraelský historik,
bývalý èlen oxfordské All Souls College
a emeritní profesor historie na Telaviv-
ské univerzitì, vytvoøil speciální èeskou
verzi, v ní� zohledòuje èeskoslovenskou
problematiku, zejména prùbìh a okol-
nosti mnichovské dohody.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2022. Z angliètiny pøelo�il Jan Krist;
680 stran, dop. cena 650 Kè.

Zeno Dostál
MALÝ VÙZ
! Posmrtnì vydaný román spisovatele,
re�iséra a v letech 1992�1996 pøedsedy
pra�ské �idovské obce Zena Dostála
(1934�1996) vznikl na sklonku osmde-
sátých let minulého století. Jedná se
o ètivý román, zasazený do pøelomu pa-
desátých a �edesátých let, ve kterých
sleduje zrání mladého antihrdiny Milo-
nì Pluháèka. Ten, aè �ze selského� rodu
a s katolickými koøeny, se stává produk-
tem socialistické ma�inerie: pøevýchovy
na vojnì, i povojnového tápání na socia-
listické brigádì.

Vydalo nakl. Akropolis v Praze roku
2021. 328 stran, dop. cena 299 Kè.

Magdalena Sedlická
�NENÍ PØÍTEL JAKO PØÍTEL�
�idé v národním státì Èechù a Slová-
kù, 1945�1948
! Publikace se vìnuje problematice za-
èleòování �idovských obyvatel do vìt�i-
nové spoleènosti v letech 1945�1948.
Primárnì se zamìøuje na tøi skupiny �i-
dovských obèanù èeských zemí: �nì-
mecké �idy�, osoby deklarující �idov-
skou národnost a �idovské optanty
z bývalého území Podkarpatské Rusi,

kteøí se po druhé svìtové válce rozhodli
usadit v Èeskoslovensku. Jejich právní
postavení bylo zvlá�tì v bezprostøednì
pováleèné dobì znaènì nejasné. Stì�ej-
ním bylo získání èeskoslovenského stát-
ního obèanství, je� ovlivòovalo mo�nost
stát se plnoprávnými obèany. �idé v èes-
kých zemích byli po svém návratu
z koncentraèních táborù èi emigrace
znovu nuceni aktivnì dokazovat svou
loajalitu vùèi republice a vyvracet za�ité
proti�idovské pøedsudky.

Vydalo nakl. Academia roku 2021.
228 stran, dop. cena 365 Kè (v e-shopu
nakl. 292 Kè).

Iva Steinová
KOLODÌJE NAD LU�NICÍ
Even zikaron
! Do edice Even zikaron. Pamìt� �idov-
ských náhrobních kamenù pøibyla publi-
kace vìnovaná �idovskému høbitovu
v Kolodìjích nad Lu�nicí, zalo�enému
na sklonku 17. století, na jeho� plo�e se
nachází nejstar�í dochovaný náhrobek
v ji�ních Èechách a náhrobky øady vý-
znamných osobností. Kniha obsahuje
dìjiny místní komunity a høbitova, po-
pis nejzajímavìj�ích kamenù, mapku
høbitova a øadu ilustrací.

Vydalo Mìstské centrum kultury
a vzdìlávání a Mìsto Týn nad Vltavou
roku 2022 za finanèní podpory Davida
Radoka a Nadace �OP. 44 stran, ilustra-
ce. Knihu lze zakoupit v Mìstském mu-
zeu v Týnì nad Vltavou za 90 Kè.

Winfried Georg Sebald
DOMOV PLNÝ ÚZKOSTI
! V devíti studiích zkoumá W. G. Sebald
tematický komplex domova a exilu, kte-
rý je pro rakouskou literaturu 19. a 20.
století tak charakteristický. Proto�e Se-
bald sám �il v cizinì a pohybuje se zde
ve známém terénu, odkrývají se jeho cit-
livému vnímání souvislosti, jejich� aktu-
álnost dokládají mimo jiné neustále novì
se vynoøující otázka po identitì kdysi tak
mocného Rakouska i èasem se promìòu-
jící asimilaèní historie �idù. V esejích to-
hoto svazku hraje základní roli ztráta do-
mova u øady rakouských literátù. Pøelo�il
Radovan Charvát.

Vydalo nakl. Opus v Martínkovicích
roku 2021. Pøelo�il Radovan Charvát.
176 stran, dop. cena 268 Kè.

Max Brod
TOUHA
! O pra�ském �idovském nìmecky pí�í-
cím spisovateli se u nás mluví pøedev�ím
jako o pøíteli Franze Kafky a uchovateli
jeho díla; Brodova vlastní rozsáhlá tvor-
ba v�ak bývá opomíjena. Výbor Touha
pøedstavuje èeským ètenáøùm Brodovy
pestré a mnohovrstevnaté básnì vèetnì
nìmeckého originálu. Mnohé lyrické
texty mají silnì autobiografické rysy,
vycházejí ze vzpomínek na dìtství, mlá-
dí, lásky, na rodinu a prostøedí, v nìm�
se Brod pohyboval, nechybìjí básnì
s tématem �idovství a �oa. 

Vydalo nakl. Prostor v Praze roku
2021. Z nìmèiny pøelo�ila Zlata Kufne-
rová, èeský a nìmecký text. 216 stran,
dop. cena 297 Kè.

SETKÁNÍ 
S VIKTOREM �ENDEROVIÈEM
! Na konci loòského roku byl Viktor
�enderoviè, ruský publicista, dramatik,
spisovatel a obránce lidských práv, zaøa-
zen na soupisku tzv. zahranièních agen-
tù. Za kritiku podnikatele J. Prigo�ina,
který je pokládán za blízkého spolupra-
covníka Vladimira Putina, mu v Rusku
hrozí penì�ní sankce a odnìtí svobody
a� na dva roky. Na zaèátku tohoto roku
oznámil, �e svou �funkci zahranièního
agenta� bude vykonávat mimo vlast
a za�ádal o izraelské obèanství.

V Èesku se zúèastní mj. premiéry fil-
mu, který podle jeho divadelní hry Vidìt
Salisbury (2018) natoèilo Divadlo pod
Palmovkou pod re�ijním vedením Mi-
chala Langa. Setkání s V. �enderovièem
se koná 14. bøezna od 19 hodin v Kni-
hovnì Václava Havla (v ru�tinì s konse-
kutivním pøekladem).

UDI SHLOMO V JAZZDOCKU
! V rámci festivalu Jazz ètyø kontinentù
vystoupí dne 20. bøezna od 20 hodin ve
smíchovském Jazzdocku Udi Shlomo.
Udi je bubeník, skladatel a aran�ér, na-
rozený v izraelském kibucu Nach�on,
s koøeny v Iráku, Polsku a pøedváleèném
Èeskoslovensku, který od roku 2010 �ije
v norském Trondheimu. Bubnovat zaèal
v pìti letech v hudební místnosti kibucu.
Hudba jeho kvintetu je inspirována vzpo-
mínkami, obrázky, pøíbìhy a pøírodou
z jeho raného �ivota v kibucu a èerpá jak
z moderního jazzu, tak z tradièní hebrej-
ské lidové hudby. To v�e je rámováno
zá�itkem �ivota v Norsku. Více na
www.jazzdock.cz.
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
! Srdeènì zveme na setkání s radní
hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch,
filmovou producentkou a re�isérkou
paní Hanou Tøe�tíkovou. Beseda se
bude vìnovat nejen kulturnímu a turis-
tickému rozvoji hlavního mìsta, ale také
filmové práci H. Tøe�tíkové.

Setkání se koná 2. bøezna od 18 ho-
din v restauraci �alom v Maiselovì 22.
Moderuje Fero Bányai. Tì�íme se na
vás! Vstup volný.

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.
! 2. 3.: Sionistický skauting v prvore-
publikovém Èeskoslovensku. Pøedná�ka
historièky Jitky Radkovièové se zamìøí
na pùsobení rùzných typù sionistických
mláde�nických hnutí inklinujících ke
skautingu na území první Èeskosloven-
ské republiky. Za pomoci materiálù
z èeských a pøedev�ím izraelských ar-
chivù dolo�í, �e sionistická mláde� se
pøipravovala na jasnì definovaný cíl �
pøesídlení do �národní domoviny� v Pa-
lestinì. Vstup volný.
! 7. 3.: Ètenáøský krou�ek americ-
kých �idovských spisovatelù: Saul Bel-
low. V bøeznovém setkání amerikanistka
Hana Ulmanová pøedstaví tvorbu vý-
znamné osobnosti americké prózy 20.
století Saula Bellowa (1915�2005). Roz-
bor krátkého románu Ani den a povídky
Hledání pana Greena naznaèí, jakými té-
maty se autor ve své tvorbì zabýval.

Texty doporuèujeme pøeèíst � knihy
jsou k zapùjèení ve zkrácené výpùjèní
dobì v knihovnì �MP, pøípadnì si lze
texty vy�ádat na e-mailu: lucie.krizo-
va@jewish museum.cz.
! 9. 3.: �idov�tí architekti v Praze: Ru-
dolf Wels. Bøeznová pøedná�ka historika
architektury Zdeòka Luke�e pøedstaví vy-
nikajícího projektanta Rudolfa Welse
(1882�1944), �áka Friedricha Ohmanna
a Adolfa Loose. Autor øady staveb na úze-
mí západních Èech a Prahy a rovnì� scé-
nograf filmù Osvobozeného divadla byl
i se svou rodinou za války zavra�dìn ve
vyhlazovacím táboøe Osvìtim.
! 13. 3. od 10 hod. Nedìlní dílna pro
rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje jde na kar-
neval. Blí�í se veselý �idovský Svátek losù
Purim. Jakou masku si asi tentokrát na kar-

neval oblékne lvíèek Arje? A za co se pøe-
vléknou va�e dìti? Vezmìte s sebou dobrou
náladu, budeme si vyprávìt pøíbìh o krásné
královnì Ester a jejím hodném strýci Mor-
dechajovi. Oslavíme spolu nejveselej�í svá-
tek v roce. A nebude chybìt ani purimová
lahùdka � u�i zlého vezíra Hamana. Vstup-
né 70 Kè. Prohlídka: Klausová synagoga.
! 14. 3.: Vernisá� výstavy The Wing-
men. Pøíbìh èeskoslovenských pilotù
a leteckých mechanikù ve slu�bách
Státu Izrael s besedou. Minisérie foto-
grafických portrétù pøedstaví pøíbìhy
nìkolika èeskoslovenských pilotù a me-
chanikù, kteøí pùsobili v izraelské armá-
dì v dobì vzniku Státu Izrael a kteøí se
zde natrvalo usadili. Vernisá� doprovodí
beseda s autorkou fotografií Pavlínou
�ulcovou a autorkou doprovodných bio-
grafických textù Irenou Kalhousovou.
Moderuje Tomá� Pojar, bývalý velvy-
slanec ÈR v Izraeli v letech 2010�2014.
! Výstava v OVK: The Wingmen. Pøí-
bìh èeskoslovenských pilotù a letec-
kých mechanikù ve slu�bách Státu Iz-
rael. Od 1. 3. do 29. 4.; po�èt 12�16, pá
10�12, bìhem veèerních poøadù a po
domluvì. Vstup volný.

MAISELOVA SYNAGOGA
(Maiselova 10, Praha 1)
! 17. 3. od 19 hodin: Nelehkost bytí� /
Amadeus String Trio. Koncert jednoho
z pøedních èeských komorních smyèco-
vých ansámblù, jeho� èlenové pùsobí ve
�kampovì èi Talichovì kvartetu. Na
koncertu zazní napø. Goldbergovy vari-
ace Johanna Sebastiana Bacha èi výbìr
z díla Hanse Krásy. Vstupenky je mo�né
zakoupit v pøedprodeji v Maiselovì syna-

goze, v Informaèním centru muzea (Mai-
selova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket
Office � Via Musica a na webových strán-
kách �MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 23. 3. od 18 hodin: �idovská komunita
v Anglii reformaèní doby. Pøedná�ka pøe-
kladatele prof. Martina Hilského se zamì-
øí na osudy londýnské �idovské komunity
v dobì reformace. Pøedná�ka rovnì� zmí-
ní Shakespearùv portrét Shylocka v kon-
textu anglické reformace. Vstup volný.

FESTIVAL VÌÈNÁ NADÌJE
! Na jaøe pokraèuje v Praze 5. roèník hu-
debního festivalu nejen terezínských
skladatelù s názvem Vìèná nadìje.
3. bøezna od 19.30 zahrají v klá�teøe
sv. Ane�ky èeské Josef �paèek (housle)
a Miroslav Sekera (klavír) skladby
S. Prokofjeva, L. Janáèka, G. Kleina
a E. W. Korngolda; 25. bøezna od 19.00
vystoupí ve smíchovském Jazzdocku ob-
líbený Pressburger Klezmer Band ze Slo-
venska a 31. bøezna od 19.30 v kostele
sv. Vavøince Krása Quartet, jen� zahraje
skladby H. Krásy, L. van Beethovena
a B. Martinù. Více informací naleznete
na www.vecnanadeje.org.

PÌT SVÁTEÈNÍCH SVITKÙ
V BO�SKÉ LAHVICI
! Srdeènì zveme na pøedstavení knihy
Pìt sváteèních svitkù / Chame� megilot.
Dvojjazyèné, hebrejsko-èeské vydání
Pìti sváteèních svitkù, tedy Knihy Ester,
Knihy Rút, Pláèe Jeremjá�ova, Písnì pís-
ní a Knihy Kazatel, vychází ve spolupráci
nakladatelství Garamond a nakladatelství
Jiøí Bla�ek a v pøekladu vrchního zem-
ského rabína Karola Efraima Sidona.

Setkání se koná ve støedu 9. bøezna od
19 hodin v Literární kavárnì Bo�ská lah-
vice (Bílkova 6, Praha 1). Knihu pøedsta-
ví pøekladatel K. E. Sidon a nakladatel J.
Bla�ek. Posluchaèi se mimo jiné dozvìdí,
proè se jednotlivé sváteèní svitky ètou pøi
�idovských svátcích, a poslechnou si
pøednes Písnì písní v hebrejském originá-
le v podání rabína Michaela Dushinské-
ho. Knihu lze zakoupit za 290 Kè. 

JAROSLAV RÓNA V DOXU
! Do 8. kvìtna potrvá výstava Jarosla-
va Róny v Centru souèasného umìní
DOX v Praze 7. Tentokrát umìlec pøed-
stavuje svou tvorbu ve specifické oblasti
plastik ztváròujících fantaskní architek-
turu archaickou, mytologickou, orwel-
lovskou i futuristickou. K výstavì se
je�tì vrátíme.
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Jaroslav Róna: Pavilon, 2007; z výstavy v DOXu.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Prezentace pùlroèních projektù: Po
dvou letech se konala prezentace pùlroè-
ních projektù, které tentokrát byly zastøe�e-
ny tématem �síla pøíbìhu�. 
! Konference In medias res: ji� osmým
rokem pøipravují na�i studenti konferenci,
v rámci ní� pøedná�ejí zajímavé osobnosti
z vybraných oborù. Leto�ního roèníku se se
skvìlými pøedná�kami zúèastnili napøíklad
psycholog Radvan Bahbouh, fotograf Karel
Cudlín, Silvia Elsnerová z neziskové organi-
zace pomáhající Romùm, architektka Pavla
Melková èi biolog Jaroslav Peter a cirkuso-
vý umìlec a lektor Adam Jarchovský. 
! Výtvarná soutì�: Nadace Ronalda S. Lau-
dera vyhlásila výtvarnou soutì� �Jsme jako
stromy v poli�, její� téma odkazovalo ke
globální klimatické krizi a povinnosti chrá-
nit planetu Zemi. Soutì� se týkala studentù
základní �koly a ni��ího gymnázia L�,
technika byla neomezená. Ocenìné obrazy
a jedna plastika byly zaslány do soutì�e ev-
ropské. 
! Mladí ladí jazz: Na�i prvòáci absolvo-
vali hudební dílnu �Mladí ladí jazz�. Dìti
se uèily zpívat písnì z celého svìta, tanèily
sambu, vyzkou�ely si rùzné hudební ná-
stroje. 

�OP: PURIM 5782
! Srdeènì vás zveme na purimovou oslavu,
která se koná 16. bøezna od 19.30 hodin ve
velkém sále a ve 3. patøe �idovské radnice
v Maiselovì 18. Tì�it se mù�ete mj. na zpì-
vaèky Hanku Stránskou a Petru Ernyeio-
vou, taneèní skupinu Besamim a flétnistu
Jiøího Stivína. Po skonèení hlavního pro-
gramu zaèíná diskotéka s DJ Michalem
Nohejlem, ve 3. patøe nás roztanèí �ivá jaz-
zová hudba v podání Petra Ernyei Quartet.
Masky a pøevleky jsou vítány! Obèerstvení
zaji�t�uje Restaurace �alom.
! Vstupenky pro dospìlé /seniory a mláde�
(200 Kè, 150 Kè) budou k zakoupení v po-
kladnì �OP a v sekretariátu Lauderových
�kol.                                    A. a P. Ernyeiovy

PURIMOVÁ OSLAVA PRO DÌTI
! Tøígeneraèní centrum, divadlo Feigele,
Chinuch, F�O a �idovská obec v Praze vás
zvou na purimovou oslavu pro dìti. Koná
se 17. bøezna od 15 hodin a tì�it se mù�ete
mj. na workshopy, karneval s volbou nej-
lep�í masky, divadelní pøedstavení, klauna
Ale�e, odpolední ètení megily Ester a obèer-
stvení. Mimopra�ským obcím poskytne
F�O odkaz, na nìm� mohou oslavu sledovat
on-line. Registrace na tkc@kehilaprag.cz.

VÝZVA
! Pan Moshe Sobe, vnuk MUDr. Malvíny
Sobeové, roz. Rosenberg (Roboz), pozdìji

provdané Schreiberové, po válce zøejmì
provdané Kropáèové, se sna�í nalézt místo,
kde jeho babièka zemøela a kde je pohøbena.
Dr. Sobeová se narodila 17. 7. 1895 v Aradu
a promovala na Nìmecké univerzitì v Praze
r. 1926; poté �ila v Èechách a na Podkarpat-
ské Rusi a r. 1939 v Praze. 10. 12. 1941 byla
deportována do Terezína a 9. 2. 1942 do Rigy,
osvobození se doèkala ve Stutthofu. Po válce
pracovala jako praktická lékaøka v Lomu
u Mostu a podle Vìstníku èeskoslovenských
lékaøù zemøela na konci roku 1949 èi poèát-
kem roku 1950. Máte-li jakoukoli informaci
o MUDr. Sobeové èi o místì jejího hrobu, na-
pi�te laskavì na skrysl@gmail.com.

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Zázraky z Terezína

Zázrak è. 1: Myslím, �e to bylo po zápla-
vách v roce 2002, kdy� mi zavolal Arno Paøík
ze �MP, �e na�el mezi obrázky deponovaný-
mi v Památníku Terezín obraz mého táty s vì-
nováním od Lea Haase �Sklenáøi Franti�ko-
vi� z roku 1943. Táta na obrázku sice nebyl
(ten toho v �ivotì moc nezasklil), ale byl to
jeho bratr, který ovládal ve�kerá øemesla. Byl
mimoøádnì �ikovný nástupce rovnì� nadané-
ho dìdeèka Arnolda, pracoval ve firmì ob-
chodníka Oskara Herrmanna z Liberce, ob-
chod �elezáøským zbo�ím, a dokonce se

o�enil s Oskarovou dcerou Hanou. Do Terezí-
na �li transportem M 16. 12. 1941.

Zázrak è. 2: Frantova �ena Hana, které øí-
kal Hanèa, se brzy po pøíjezdu do Terezína
dostala do kanceláøe, která mìla co do èinìní
s kartotékou vìzòù. Po pøíjezdu transportu M
zaèaly deportace dále na východ. A i kdy� se
vìzni, ani prominentní vìzni, pøímo výbìru
tìch, kteøí byli zaøazeni do dal�ích transportù,
neúèastnili, mìli (i kdy� omezenou) mo�nost
karty svých nejbli��ích zasunout dospodu.
Tak udr�ela Hanèa v Terezínì a� do osvobo-
zení svou sestru Zuzanu a matku Hermínu,
a� do øíjna 1944 svého otce Oskara (toho pak
zavra�dili v Osvìtimi) a a� do záøí 1944 své-
ho mu�e Frantu. Nepøinále�í nám hodnotit,
jak se s kartotékou zacházelo, proto�e i andìl
by se podobným zpùsobem sna�il zachránit
své blízké �vyreklamováním�. I za mou ba-
bièku Olgu �li rodièe orodovat ke známému
O. do kartotéky, ten mìl ov�em svou rodinu,
tak�e neuspìli, a babièka skonèila v hromad-
ném hrobì v Raasiku v Estonsku.

Zázrak è. 3: 25. kvìtna 1944 se Hanèe
v terezínském ghettu narodil chlapeèek,
který dostal jméno Michael. Pøe�il jako jed-
no ze dvou dìtí (z celkového poètu 23 za-
znamenaných), jejich� rodièe pøi�li do Te-
rezína s transportem M. To druhé miminko,
Marie G., pøi�lo na svìt a� v bøeznu 1945.

Sklenáø: U nás doma se vyprávìlo, �e
Franta vystoupil pøi apelu z øady, kdy� hle-
dali sklenáøe. Franta mìl �tìstí a dostal se
jako sklenáø do dílny na bauhofu v severo-
západním cípu Terezína. Údajnì jezdil pro
tmel do Bohu�ovic a obèas pøinesl kus
chleba zabalený do novin v tmelu. Zasklí-
val okna a zøejmì i obrazy.

V Památníku Terezín je deponováno 21
obrazù, vìt�inou s osobním vìnováním
Franti�kovi, od Petra Kiena, Oty Ungara,
Lea Haase, Fritty a dal�ích. Na nìkolika ob-
rázcích je vidìt miniaturní pokojík s lù�kem
a jednou �idlí. Lù�ko je pøikryté dekou a na
ní sedí sice velice odrbaný, ale pøece jenom
medvídek. Lze tedy pøedpokládat, �e je to
kumbál, v nìm� bydlela Hanèa s miminkem.

V záøí 1944 byl Franti�ek deportován do
Osvìtimi a dále do Meuselwitzu, kde se do-
èkal osvobození. Na jeho kartì uchované
v Památníku Terezín stojí �automechanik�,
v Osvìtimi to bylo zøejmì vhodnìj�í ne�
sklenáø. On prostì umìl v�echno.

Po válce: Strýc Franti�ek byl nejhodnìj�í
otec i strýc pod sluncem. Po válce se mu na-
rodily dal�í tøi dìti. Obchod se u� v jeho pøed-
váleèné slávì nepodaøilo obnovit. Doma se
prý o koncentráku nikdy nemluvilo, a tak za-
skoèilo nejen mì, �e tìch 21 vzácných origi-
nálù, vèetnì svého portrétu a portrétu svého
nejstar�ího syna ve vìku jednoho mìsíce, po-
slal roku 1972 do Terezína. Za nìkolik let
poté zemøel na mrtvici.                Vìra Trnková
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Leo Hass: Sklenáøi Franti�kovi, 1943. 
Oti�tìno s laskavým svolením Památníku Terezín.



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v mesiaci
marec slávi sviatok svojich narodenín: pán
Tomá� Geist, nar. 7.3. � 86 rokov; pani Mi-
riam Kurjatková, nar. 13.3. � 81 rokov,
a pán Peter Rada, nar. 25.3. � 66 rokov

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci marec oslávia narodeniny: pani
Ilona Guni�ová � 87 rokov; pán MUDr.
Igor Holan � 73 rokov; pani MUDr. Kata-
rína Holbová � 73 rokov; pán Prof. Imrich
Chlamtáè � 73 rokov; pán Martin Javor �
76 rokov; pán MUDr. Pavol Lesný, PhD. �
76 rokov; pán Ing. Tomá� Redlich � 87 ro-
kov; pán PhDr. Peter Salner � 71 rokov;
pani MUDr. Anna �everová � 83 rokov;
pani Herta Tkadleèková � 91 rokov; pán
Valerián Trabalka � 80 rokov, a pán
Ing. Peter Werner � 74 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan Mi-
chael Samuel Bla�ko, nar. 24. 3. � 29 let;
paní Zuzana Blau, nar. 30. 3. � 48 let; paní
Zuzana Bojto�ová, nar. 23. 3. � 68 let;
paní Anna Filkuková, nar. 21. 3. � 37 let;
paní Tat�ána Filkuková, nar. 13. 3. � 76 let;
paní Barbora Freundová, nar. 9. 3. � 34
let; Ziv Harel, nar. 3. 3. � 7 let; paní Anna
Chaloupka, nar. 26. 3. � 36 let; Barbora
Mayerová, nar. 7. 3. � 5 let; pan Boris Ba-
rak Selinger, nar. 1. 3. � 66 let; pan Leeron
Shaham, nar. 6. 3. � 34 let; pan Josef Si-
najský, nar. 18. 3. � 71 let; paní Kateøina
Zapletalová, nar. 11. 3. � 33 let, a paní Mi-
lada Zatloukalová, nar. 13. 3. � 84 let.
V�em pøejeme dobré zdraví a pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V bøeznu oslaví jubileum na�i èlenové:
pan Fedor Gál � 77 let; paní Helena Mráè-
ková � 48 let; paní Lucie Igel-Nachtigalo-
vá � 50 let, a Efraim �imon � 8 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Milo�
Ka�par, nar. 12.3. � 68 let; pan Pavel Ru-
bín, nar. 16.3. � 74 let; paní Sylvia Hauz-
nerová, nar. 21.3. � 79 let, a paní Blanka
Machatá, nar. 23.3. � 56 let. V�em pøeje-
me hodnì zdraví a pohody do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci marec oslávia narodeniny: pani
Zuzana Borhyová � 88 rokov; pani Viera
Dobrovová � 85 rokov; pani RNDr. Kata-
rína Grunmannová � 78 rokov; pán Arno�t

Hermel � 71 rokov; pán Franti�ek Hubert
� 77 rokov; pán Ján Lefkoviè � 78 rokov;
pán Róbert Rozner � 74 rokov; pani
MUDr. Marta Uhríková � 79 rokov; pani
RNDr. Vera Veselá � 74 rokov; pán
MUDr. Ladislav Klein � 74 rokov, a pani
MUDr. Judita Lefkovièová � 75 rokov.
V�etkým prajeme dobré zdravie a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
S ¾útost�ou oznamujeme, �e dòa 4. februá-
ra 2022 nás opustila na�a èlenka pani Ka-
tarina Hirschová. Zichrona livracha!

�O LIBEREC
V bøeznu oslaví narozeniny pan Egon Wi-
ener, nar. 27. 3. � 75 let. Pøejeme mu pev-
né zdraví a �ivotní spokojenost. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e v sobotu 15. led-
na 2022 zesnula ve vìku nedo�itých 91 let
paní Renée Dvoøáková. Necht� je její du�e
pøijata do svazku �ivých. 

Zichrona livracha.

�O OLOMOUC
V bøeznu oslaví jubileum: pan Jan Dreise-
itl, nar. 18.3. � 49 let; pan Ludvik Cvrkál,
nar. 20.3. � 55 let; pan Jakub Cvrkál, nar.
9.3. � 16 let; paní Iveta Forejtová, nar. 8.3.
� 49 let; paní Inge Olochová, nar. 25.3. �
86 let; pan Ing. Petr Papou�ek, nar. 21.3. �
45 let; sleèna Mgr. Olga Poláková, nar.
12.3. � 57 let; pan Ing. Pavel Repper, nar.
28.3. � 90 let; paní Ludmila Unzeitigová,
nar. 14.3. � 67 let, a paní Ing. Helena Kou-
øilová, nar. 3.3. � 74 let. Pøejeme v�em
pevné zdraví, �tìstí a spokojenost. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V bøeznu oslaví jubileum: paní Maja
Chlopèíková, nar. 9.3. � 87 let; pan
Ing. Radovan Lasák, nar. 29.3. � 51 let,
a pan Rudolf Voznica, nar. 23.3. � 66 let.

V�em jubilantùm pøejeme pevné zdraví,
�tìstí a �ivotní pohodu. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny na�e èlenky:
paní Jana Ka�áková � 60 let; paní Monika
Kováøová � 57 let; sleèna Lea Kreisinge-
rová � 22 let; paní Petra Löwyová � 38 let;
paní Miriam Moudrá � 31 let, a paní Eva
Termerová � 86 let. Jubilantkám pøejeme
hodnì zdraví a �tìstí.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: pan Zdenìk
Bradáè, nar. 26.3. � 80 let; paní Vìra Drho-
vá, nar. 29.3. � 84 let; pan Jan Hála, nar.
2.3. � 85 let; pan Bedøich Poskoèil, nar.
29.3. � 75 let; pan Hanu� Riesel, nar. 30.3.
� 85 let; paní Milu�e Sedláèková, nar. 6.3. �
92 let, a paní Hana �nejdrová, nar. 26.3. �
85 let. V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e dne
20. února 2022 zemøela ve vìku 94 let paní
Anna Hyndráková. Se zesnulou jsme se roz-
louèili 23. bøezna v obøadní síni na Novém
�idovském høbitovì v Praze. Necht� je její
du�e pøijata do svazku vìèného �ivota.

Zichrona livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci marec sa do�ívajú jubileí títo
na�i èlenovia: pán Franti�ek Izrael � 75 ro-
kov; pani Ing. Zuzana Hrehorèáková � 53
rokov, a pán Vladimír Lichtig � 68 rokov.
Jubilantom prajeme ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Tomá�
Kredl, nar. 11.3. � 40 let; paní Hedvika
Maxová, nar. 20.3. � 81 let; paní Vendulka
Wagnerová, nar. 7.3. � 50 let, a paní Vìra
Veselá, nar. 7.3. � 74 let. Pøejeme jim pev-
né zdraví a �ivotní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci marec oslávi narodeniny
Ing. Judita Vozárová z Prievidze � 73 ro-
kov. Oslávenkyni �eláme v�etko najlep�ie.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví narozeniny: paní Anna
¡Tupková, paní Monika Danielová a Mgr.
Marie ¡Tupková. Jubilantkám pøejeme pev-
né zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

VÌSTNÍK 3/2022 27

ZPRÁVY 
Z OBCÍ



UKRAJIN�TÍ �IDÉ
V dobì, kdy se analyzovaly mo�nosti rus-
ké invaze na Ukrajinu, pøipravovaly �i-
dovská agentura a JDC ve spolupráci
s britskými a americkými charitativními
organizacemi plány, jak evakuovat tamní
�idy do Izraele èi západních zemí a jak jim
pomoci. V zemi �ije údajnì na 200 tisíc
osob, které by na základì zákona návratu
mohly po�ádat o izraelské obèanství; soci-
álnì slabí a pøe�iv�í holokaust dostávají
podporu od World Jewish Relief. 

V poutních mìstech, jako jsou Umaò èi
Braslav, nebo v Charkovì �ijí poèetné ko-
munity lubavièských chasidù, kteøí mají
izraelské obèanství, v zemi pobývá i hod-
nì Izraelcù s obchodními zájmy. Po ruské
invazi vydala izraelská vláda prohlá�ení,
v nìm� vyjadøuje podporu územní celist-
vosti a integritì Ukrajiny, a nabízí oka-
m�itou humanitární pomoc napadené
zemi. Izrael ji� døíve evakuoval pracovní-
ky ambasády z Kyjeva do Lvova. �idov-
ská agentura zøídila horkou linku pro pøí-
buzné Izraelcù, kteøí zùstali na Ukrajinì,
i pro ukrajinské �idy, kteøí by chtìli ze
zemì odjet do Izraele.

V roce 2014, kdy Rusko anektovalo
Krym, se podaøilo evakuovat z mìsta
Mariupol na 900 ohro�ených �idù. 

BEZ ZELENÉHO PASU
Vzhledem k poklesu poètu naka�ených
nemocí covid-19 zmíròuje Izrael stejnì
jako dal�í zemì zdravotnická opatøení.
Od 1. bøezna u� lidé pøi vstupu do res-
taurací, biografù, divadel, tìlocvièen
a na ve�keré spoleèenské akce nepotøe-
bují �zelený pas� dokumentující oèko-
vání. Do zemì mohou vstoupit i neoè-
kovaní turisté (co� se týká hlavnì dìtí
mlad�ích pìti let), v�ichni cestovatelé
ov�em musejí podstoupit pøed odletem
ze své zemì a po pøíletu do Izraele test. 

A. BLINKEN V AUSTRÁLII
Americký ministr zahranièních vìcí An-
tony Blinken se v únoru vydal na oficiální
cestu do Austrálie. Jejím cílem bylo ubez-
peèit Australany o americké podpoøe,
nyní o to významnìj�í, �e kontinent pod-
léhá stále silnìj�ímu vlivu Èíny. Pøi proje-
vu na Univerzitì v Melbourne pøipomnìl
osud svého nevlastního otce, významné-
ho právníka, poradce administrativy pre-
zidenta Kennedyho Samuela Pisara. Pisar
se narodil v polském Bia³ystoku, jako je-
diný z rodiny pøe�il holokaust a po válce
se dostal do Melbourne, kde zaèal studo-
vat na univerzitì. Blinken (jen� pochází

z rodiny maïarských �idù) zdùraznil, �e
v Austrálii zaèal Pisar znovu �ít a objevil
v sobì intelektuální schopnosti.

OSNOVY BEZ MAUS
�kolní rada v okrese McMinn v americ-
kém státì Tennessee odsouhlasila vyøa-
zení slavného komiksu o holokaustu
Maus z osnov pro �áky osmých tøíd.
Grafický román, jej� roku 1980 napsal
Art Spiegelman (a získal za nìj Pulitze-
rovu cenu), byl od svého vydání pøelo-
�en do více ne� tøiceti jazykù (èesky vy-
�el kni�nì poprvé roku 1997). Èlenové
�kolní rady svùj krok zdùvodnili tím, �e
kniha obsahuje �vulgarity� a �nahotu�.
Rozhodnutí cenzurovat jedno z nejpùso-
bivìj�ích dìl o holokaustu vyvolalo kri-
tiku �idovské komunity i umìleckého
svìta. Americké Muzeum holokaustu
protestovalo s tím, �e Maus je pro dìti
ideální studijní materiál; Spiegelman
oznaèil vyøazení své knihy za �závan
autokracie a fa�ismu�.

CENA PRO N. KRAUSSOVOU
Leto�ní britskou Wingateovu literární
cenu, udìlovanou ji� 45 let autorùm, kteøí
doká�ou pøiblí�it �idovskou zku�enost
�ir�ímu publiku, získala americká autora
Nicole Kraussová za povídkovou sbírku
To Be A Man (Být èlovìkem). Zahrnuje
povídky odehrávající se na rùzných svì-
tadílech a s rùznými tématy, od milost-
ných po téma historie a jejího vlivu na �i-
dovskou pøítomnost. Èe�tí ètenáøi znají
tuto spisovatelku z pøekladù knih Mu� ve-
jde do pokoje, Dìjiny lásky èi Velký dùm.

SOCHA LICORICIE
V jihoanglickém mìstì Winchester byla od-
halena socha Licoricie, finanènice, pova�o-
vané za nejvýznamnìj�í �idovku støedovì-
ké Anglie. Kdy� Licoricia roku 1244
ovdovìla a zùstala sama se ètyømi dìtmi,
dal ji král Jindøich III. uvìznit, aby si pojistil
svùj díl z dìdictví jejího man�ela. Vìt�inu
penìz pak pou�il na pøestavbu Westminster-
ského opatství v Londýnì. Ve Winchesteru
pak Licoricia úspì�nì pokraèovala v podni-
kání, patøila k nejvý�e postaveným �idov-
ským finanèníkùm, kteøí pùjèovali peníze
na úrok (jinou práci jim podmínky neumo�-
òovaly). Její osud byl v�ak tragický: roku
1277 ji lupièi zavra�dili ve vlastním domì,
jednoho syna úøady popravily za �ka�ení
mince� a po stále sílící proti�idovské politi-
ce v zemi panovník Eduard I. roku 1290 po-
depsal edikt o vyhnání �idù z Anglie. Vrch-
ní britský rabín Ephraim Mirvis o ní øekl:
�I kdy� �ila ve spoleènosti, která byla vùèi
�idùm nepøátelská, Licoricia dokázala vy-
chovat dìti, vybudovat úspì�ný podnik
a pøispìt k prosperitì své zemì.�           (am)
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Sochu Licoricie vytvoøil Ian Rank-Broadley..


