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



NADACE �OP
Správní rada Nadace �idovské obce
v Praze vyhla�uje výbìrové øízení na na-
daèní pøíspìvky pro rok 2023. Témata:
1. podpora vzdìlávání a èeského �idov-
ského �kolství, 2. ochrana kulturních pa-
mátek, 3. rozvoj �idovských tradic na
území Èeské republiky. �ádosti o nadaè-
ní pøíspìvek musí být podány na pøede-
psaných formuláøích Nadace �idovské
obce v Praze. Termín uzávìrky je stano-
ven k 28. únoru 2023. Bli��í informace
a formuláøe jsou k dispozici na e-mailové
adrese: nadacezovp@volny.cz, a také na
internetu: https://www.kehilaprag.cz/cs/
stranka/partnerske-organizace/nadace-a- 
fondy/n-zop

POMOC UPRCHLÍKÙM 
V období do konce záøí 2022 získala �OP
dary od jednotlivcù i od organizací a do-
tace od státu pro pomoc Ukrajinì (vèetnì
dotace od ministerstva práce a soc. vìcí
ve vý�i 195 tisíc Kè) v celkové èástce 2
897 tisíc Kè. Z toho dary do 20 tisíc Kè
vesmìs od fyzických osob dosáhly èástky
pøes 457 tisíc Kè, dary nad 20 tisíc Kè
zhruba 2 118 tis Kè (z toho od JDC jsme
získali 1 459 tisíc Kè s tím, �e peníze jsou
urèeny k postupnému vyèerpání a� do
konce roku 2022). Nìkteøí uprchlíci zaèa-
li platit èásteènì náklady za slu�by spoje-
né s u�íváním bytù, �OP obdr�ela od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy náhradu za náklady
na ubytování ve vý�i 119 tisíc Kè, co�
alespoò èásteènì pokrývá zvý�ené nákla-
dy �OP za slu�by spojené s u�íváním
propùjèených bytù. Na pomoc Ukrajinì
vydala �OP prozatím 1 794 tisíc Kè. Pøí-
mo zde �ijícím uprchlíkùm z Ukrajiny
uhradila náklady na stravování a potravi-
ny ve vý�i 697 tisíc Kè, náklady na bydle-
ní rodin 682 tisíc Kè, na sociální podpory
137 tisíc Kè, dal�í výdaje se týkaly lékù,
dopravy, výuky èe�tiny a dal�ích materiá-
lù. �op

PÁTÝ ROÈNÍK ÈERVENÉ STØEDY
V Èeské republice tuto mezinárodní ini-
ciativu, která zaèala ve Velké Británii
v roce 2016, poøádají Èeská biskupská
konference, Ekumenická rada církví
a Federace �idovských obcí v ÈR.

Pronásledované pro víru si lidé pøipo-
mnìli naèerveno nasvícenými budova-
mi po celé zemi, celkem se jich letos
rozzáøilo 135. �lo nejen o katedrály,
kostely, sbory èi synagogy, ale také ve-
øejné instituce jako divadla, koncertní
sínì èi �koly.

Veøejnì pøístupná konference, která ne-
sla podtitul Pronásledování pro víru�
Jak mohu pomoci já?, se konala v Bro-
�íkovì sále pra�ské Staromìstské radni-
ce. Úvodní slovo mìli pøedstavitelé po-
øádajících organizací, tedy P. Stanislav
Pøibyl za Èeskou biskupskou konferen-
ci, Petr Jan Vin� za Ekumenickou radu
církví v ÈR a Michael Pelí�ek z Federa-
ce �idovských obcí v ÈR.

Na konferenci navázala �idovsko-
køest�anská modlitba za v�echny proná-
sledované pro víru, kterou ve velké síni
Karolina spoleènì vedli pra�ský arcibis-
kup Jan Graubner, superintendentka
Evangelické církve metodistické Ivana
Procházková a rabín David Maxa za
F�O. Z Karolina poté pro�el prùvod se
za�ehnutými svíèkami centrem Prahy.
Úèastníci se zastavili a krátce pomodlili
u Staronové synagogy, øímskokatolické-
ho kostela sv. Jiljí a Betlémské kaple
spojené s pùsobením M. Jana Husa.   f�o

NÁV�TÌVA U PAPE�E
21.�22. listopadu probìhlo zasedání vý-
konného výboru Svìtového �idovského
kongresu v Øímì. Setkání se úèastnil
také pøedseda F�O a zároveò místopøed-
seda Svìtového �idovského kongresu
Petr Papou�ek, který za F�O zastupuje
malé komunity. Velká èást programu se
uskuteènila ve Vatikánu. V souvislosti
se zahájením iniciativy �Ki�rejnu �
Na�e pouto, dal�í kapitola �idovsko-
katolických vztahù� pøijala úèastníky
zasedání hlava katolické církve pape�
Franti�ek. Dále byly diskutovány vý-
sledky izraelských voleb, ohro�ení �i-
dovských studentù na vysokých �kolách
a mo�nosti, jak èelit rostoucí nenávisti
vùèi �idùm po celém svìtì.                   tk

�O TEPLICE
V pátek 11. listopadu 2022 byly odhale-
ny pamìtní desky hrdinù druhé svìtové

války Kurta Taussiga a Bedøicha Selige-
ra v Teplicích v Lipové ulici (pøed ob-
jektem sídla �O). Vybudování pamìt-
ních desek bylo finanènì podpoøeno
NFOH a spolupracujícími organizacemi
ÈOL a SLA Teplice.

Dne 12. listopadu 2022 se od 16 hod.
konala v Galerii U Radnice v �atci ver-
nisá� výstavy �idé v �atci. Výstavu or-
ganizuje Spolek rodákù a pøátel �atce
ve spolupráci s NFOH a �O Teplice. ml

URGENTNÍ VÝZVA
Naléhavì hledáme v�eobecnou èi prak-
tickou zdravotní sestru �enu/mu�e na
HPP. Ve spolupráci s týmem zku�ených
lékaøù, zdravotních sester a jiných pra-
covníkù se bude podílet na odborné
zdravotní a sociální péèi o na�e klienty.

Po�adujeme pozitivní vztah k senio-
rùm, peèlivost, vstøícnost a trpìlivost,
základní dovednost s PC. Praxe u lù�ka
výhodou, ale ve v�em rádi zauèíme.

E-mail: hagibor@kehilaprag.cz, tel.:
226 235 251 hgb

�ALOM ALEJCHEM
Èeský rozhlas vysílá ka�dou nedìli od
19.45 hodin na frekvenci FM 107 pùl-
hodinový magazín �alom alejchem, kte-
rý pøedstavuje �idovský �ivot u nás,
v Izraeli i v dal�ích zemích, seznamuje
s významnými �idovskými osobnostmi,
upozoròuje na nové knihy a kulturní po-
øady na �idovská témata. Pozornost vì-
nuje i judaismu a �idovským dìjinám.
Poøad, jím� provází Tomá� Töpfer, kon-
cepènì pøipravil a jeho pravidelným pøi-
spìvatelem od roku 1994 je øeditel �MP
Leo Pavlát. èr
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Historik umìní, spisovatel, básník a ese-
jista JOSEF KROUTVOR (nar. roku 1942
v Praze) vystudoval na Karlovì univerzi-
tì obory filosofie, historie a kunsthisto-
rie. Od poèátku sedmdesátých let do roku
2001 pùsobil v Umìleckoprùmyslovém
museu, v oddìlení u�ité grafiky a foto-
grafie. Publikovat zaèal èasopisecky
koncem �edesátých let, v dobì komunis-
tického re�imu jeho práce vycházely v sa-
mizdatu èi v exilovém tisku. Napsal stov-
ky odborných a esejistických textù
(vydaných kni�nì, ve sbornících a katalo-
zích), v nich� se vìnuje rozmanitým umì-
leckým oborùm: literatuøe,
architektuøe, designu, malíø-
ství, fotografii i urbanismu,
sociologii a psychologii kultu-
ry; zabývá se historií plakátu
a reklamy. Jako jeden z prv-
ních se vìnoval osudu a kultu-
øe støední Evropy, v øadì textù
se zabývá Prahou, dílem
Franze Kafky (je znám pod
kafkovským pseudonymem Jo-
sef K.) a Bohumila Hrabala. Za své ori-
ginální, napøíè obory procházející eseje
pojaté jako svérázné a ètenáøe inspirující
�dobrodru�ství ducha� získal letos v lis-
topadu Seifertovu cenu. Pøi této pøíle�i-
tosti jsme ho po�ádali o rozhovor.

Náv�tìvníci va�í kanceláøe v pra�-
ském Umìleckoprùmyslovém museu
vzpomínají na výhled na Starý �idov-
ský høbitov. Co pro vás tehdy lokalita
znamenala?
Kdy� jsem nastoupil do Umìleckoprù-
myslového musea, sedìli jsme nejprve
s Annou Fárovou ve spoleèné kanceláøi
dole v suterénu, pak nás pøemístili do
velkého sálu nahoøe, který rozdìlili na
kóje. Právì odtud jsem se mohl oknem
dívat na Starý �idovský høbitov. Pozoro-
val jsem promìny místa bìhem roku. Na
podzim, kdy� opadalo listí a pøi�el první
sníh, vypadalo to, jako by si staré ná-
hrobní kameny nasadily jarmulky. Ve-
èer, zejména na podzim, kdy� se vzadu
rozsvítila svìtla èin�ákù, se høbitov na-
jednou promìnil v magickou divadelní
scénu a pøede mnou jako by o�ívaly sta-
ré �idovské legendy. Také tam tehdy
sídlili havrani. Obrov�tí èerní ptáci, kte-
øí si stavìli z klackù mohutná hnízda,
bylo to velmi sugestivní a patøilo to
k tamní specifické atmosféøe.

Pozoroval jsem náv�tìvníky, kteøí
procházeli mezi hroby, lu�tili symboly
náhrobních kamenù, a sledoval také vý-

znamné události. Za�il jsem tam tøeba
náv�tìvu amerického prezidenta Billa
Clintona v lednu 1994. Tehdy si na mùj
pracovní stùl lehl odstøelovaè, který pre-
zidenta hlídal.

Já jsem høbitov nechápal jako smutné
místo, vnímal jsem ho jako velkou za-
hradu. Stejnì se dívám i na jiné �idov-
ské høbitovy a høbitùvky, i kdy� nelze
opomenout tu tragickou stránku. 

Vnímal jste také nìjak �idovskou pøí-
tomnost Prahy, nebo se pro vás ode-
hrávala jen skrze høbitov a knihy?

Samozøejmì jsem ne�il jen postáváním
u okna. Strávil jsem v muzeu neuvìøitel-
ných tøicet let, vnímal jsem i �idovské
okolí a chodil jsem na �idovskou obec
v Maiselovì ulici na obìdy. A i kdy� to
na obci pùsobilo tesknì, cítil jsem se
tam lépe ne� v závodním stravování.
Vzpomínám na dobré polívky, na pi�kot
jako mouèník nebo na ko�er variantu
vepøo-knedlo-zelo: hovìzí plátek s kne-
dlíky a se zelím�

I ta budova radnice mì pøitahovala.
Nahoøe jsou legendární hodiny, které se
toèí pozpátku a o kterých pí�e Apolli-
naire ve svém Pásmu, jedineènì pøelo-
�eném Karlem Èapkem. Pásmo znala
celá avantgarda. A mimochodem u Apol-
linaira toho najdeme víc, potkal v Praze
�vìèného �ida�, co� byla urèitá inspira-
ce k mojí pozdìj�í kafkovské stylizaci
do pra�ského chodce Josefa K.

Kteøí �idov�tí autoøi kromì Franze
Kafky vás ovlivnili?
Je jich celá øada. Na zaèátku stojí nepo-
chybnì Jiøí Langer a jeho kniha Devìt
bran, kterou mnì zapùjèil kamarád Jirka
Daníèek. Èetl jsem ji poèátkem sedmde-
sátých let a naprosto mì tenkrát okouz-
lila. Chasidskou kulturu jsem pochopil
jako výjimeènou, dnes by se øeklo orální
kulturu. Chasidé si neustále vyprávìli
pøíbìhy a ten motiv vyprávìní mi byl
velmi blízký: snaha o nápravu svìta skr-
ze literaturu, skrze slovo.

Jejich vyprávìní mìlo urèitý øád. Vy-
pravìè nabízel, co ka�dý u� víceménì
znal, ale posluchaè nesmìl dát najevo,
�e pøíbìh zná. Musel s vypravìèem na-
opak spolupracovat, popøípadì ten pøí-
bìh i vylep�it a pøedat ho dál. Tak nìjak
vznikají legendy. Øekl bych, �e tam je
pøítomen i urèitý komický moment,
sklon k humoru, a �e tak asi vznikaly
i �idovské anekdoty. My toti� neznáme
autory �idovských anekdot, nebo anek-
dot vùbec, tady pùsobí kolektivní vìdo-
mí. Teorií vtipu se zabýval i Sigmund
Freud, který sám anekdoty sbíral. 

Psal jste o významu histo-
rek pro na�e prostøedí.
Ano, myslím, �e je to nìco
typického nejen pro chasidy,
ale pro mentalitu Støední Ev-
ropy. My si rádi vyprávíme
pøíbìhy. Øíká se, kdy� se se-
jdou dva Anglièané, probírají
poèasí, kdy� dva Francouzi,
mluví o jídle, ale my, kdy�

chceme nìkoho potì�it, vyprávíme nìja-
kou historku. Z toho vyprávìní, pøíbìhù,
historek pak èerpá i literatura, u nás pøe-
dev�ím Ha�ek a Hrabal.

Nový pohled na Prahu mi otevøela
kniha Maxe Broda, jeho vzpomínky �i-
vot plný bojù, která vy�la je�tì pøed ro-
kem 1968. Brod pou�ívá výraz �Praha
polemická�, nebot� tu �ily tøi národnosti,
Èe�i, Nìmci, �idé. Polemiku pokládám
za nejkultivovanìj�í formu otevøeného
rozhovoru. Samozøejmì �e to nebylo
v�dycky zcela ideální, jak mì upozornil
Peter Demetz, ale mnì je ta formulace
velmi blízká a byla mi inspirací pro vý-
stavu Mezery v historii 1890�1938.
Domníval jsem se, �e po pádu komunis-
mu se tu otevøe nìjaký støedoevropský
polemický prostor, co� tedy bohu�el
úplnì nenastalo.

Rád bych pøipomnìl Bruno Schulze,
autora mnì drahého, jeho Skoøicové krá-
my, a také Josepha Rotha, autora Kapu-
cínské krypty, Legendy o svatém pijanovi
a Pochodu Radeckého, dále Isaaka Babe-
la � a to nejen povídky, které skvìle pøe-
kládal Jan Zábrana, moc rád mám i jeho
divadelní hru Marija. Odehrává se v roz-
vráceném porevoluèním Petrohradu. Ma-
rija je skvìlá hra a divím se, �e se jí je�tì
�ádný divadelník u nás nechopil. Roz-
hodnì bych je�tì pøipomnìl I. B. Singera,
jeho povídky, tøeba Fatalistu, kterého
jsem mnohokrát xeroxoval a posílal pøá-
telùm.                     (pokraèování na str. 6)

STØEDNÍ EVROPY
SE NEVZDÁVÁM

Rozhovor s esejistou, spisovatelem
a básníkem Josefem Kroutvorem



FARAONOVÉ TÓRY
MIKEC (1M 41,1�44,17)

Mo�ná u� vícekrát jsem se zabýval doce-
la záva�nou otázkou, proè Bùh, respekti-
ve Tóra, pøièítá takovou dùle�itost tomu,
aby Egypt�ané, dokonce i faraon exodu,
smrtelný jako ka�dý jiný èlovìk, uznali
Jeho vládu nad svìtem. V�dyt� u� mínìní,
které mìl praotec Avraham o morálce po-
hanù, nebylo valné. Prvním faraonem,
s ním� seznamuje Tóra svého ètenáøe,
byl egyptský král koncem první tøetiny
jeho �ivota. Sotva�e ve svých pìtasedm-
desáti letech opustil Avraham Charan,
aby dokonèil otcem nastoupenou cestu
do zemì Kenaan, byl nucen Bohem za-
slíbenou zemi opustit kvùli hladomoru.
Je�tì pøed vstupem do Egypta si v�ak
uvìdomil novou hrozbu, je� by mohla
obrátit vniveè smysl jeho �ivota. Kdyby
tam ve�lo ve známost, �e je jeho man�el-
ka krásná, jak byla, nemohl oèekávat nic
jiného, ne� �e ho tam kvùli ní zabijí. Pro-
to se na ni obrátil s prosbou, at� o sobì
øíká, �e je jeho sestrou, pak moje du�e
bude kvùli tobì �ít. Jeho obavy se naplni-
ly, kdy� ji pak jako jeho sestru královi
slu�ebníci poslali faraonovi, a ten si ji
vzal za �enu. Avramovi se kvùli ní daøilo
dobøe, mìl brav a skot a osly, otrokynì
a otroky, oslice a velbloudy (1M 12, 16),
ale o jeho du�i Tóra jako obvykle mlèí. 

Jedním z dùvodù, proè se rozhodl
odejít z Ur Kasdim do zemì Kenaan,
byla nadìje, �e v zemi, kterou Bùh pøi-
slíbil dát jeho a jejímu potomstvu, zplo-
dí se Saraj potomka, proto�e v zemi, od-
kud do Kenaanu pøi�li, byla nejménì pìt
let neplodná, a teï ji mìl ztratit úplnì.
Bùh v�ak ranil faraona a jeho dùm vel-
kými ranami, a proto�e si faraon z tìch
na sebe cílených ran odvodil, �e se na té
�enì provinil, zavolal si Avrama a øekl:
�Cos mi to provedl? Proè jsi mi neøekl,
�e je to tvá �ena? Proè jsi povídal, je to
má sestra, a já si ji pak vzal za �enu?�
(12,15�19) Pøi dal�í neúrodì v zemi Ke-
naan byl man�elský pár pohostinnì pøi-
jat králem Avimelechem v zemi Peli�tej-
cù, ale i tam Avram pøipomnìl Saraj, at�
øíká toté�, co pøedtím v Egyptì. Pøíbìh
se opakoval, byt� s tím, �e se jí Avime-
lech ani nedotkl, ale tentokrát také Av-
ram odpovìdìl i na otázku, proè obìma
vládcùm lhal. �Nebot� jsem si øekl: Není-
li bázeò Bo�í na tomto místì, zabijí mne
kvùli mé �enì. Ale ona je mou sestrou,
sice není dcerou mé matky, ale je dcerou
mého otce. A kdy� mne bohové odvedli

z otcovského domu, øekl jsem jí: Zále�í
na tvé lásce, co se mnou udìlá�. At�pøi-
jdeme na jakékoliv místo, øíkej o mnì,
�e jsem tvùj bratr!� (20, 11�13) 

Ètenáø si pøitom uvìdomuje, �e mluví-li
faraon nebo Avimelech o bohu, není to
sice Bùh, jeho� vùli podøídil svùj �ivot
Avraham, av�ak pøedpoklad, �e na nav�tí-
vených místech není Bo�í báznì, se uka-
zuje mylný. Kdy� z podobného dùvodu
l�e i o svém Bohu a mluví o nìm v mno�-
ném èísle, nemusí ètenáø vìøit ani tomu,
�e Saraj byla Avramovou sestrou z otcovy
strany. Kdy� se v�ak Bùh ve snu zjeví Avi-
melechovi, aby Saraj vrátil jejímu mu�i,
král se ospravedlòuje, �e byl oklamán
a jen na�tìstí se té �eny ani nedotkl, jinak
by nic takového neudìlal. Bùh mu odpoví: 

�Vìdìl jsem, �es to uèinil s nevinností
svého srdce, ale byl jsem to já, kdo ti za-
dr�el ruku, abys mi nezhøe�il, proto jsem ti
také neumo�nil, aby ses jí dotkl.� (20, 6)
Pøesto nelze opominout, �e by Saraj nepøi-
�la do jeho rukou bez Avramova soudu,
�e v této zemi nevìdí, co je bázeò Bo�í,
a nìco podobného mù�eme oèekávat
i u faraona v Egyptì. Je sice pravda, �e

Avramovi �enu vrátil, donucen k tomu ra-
nami, ale ani jeho morálka mu nedovolo-
vala si poèínat jako amorální barbar. Chá-
pal rány jako bo�í trest, a musíme
dokonce pøedpokládat, �e i kdyby k tako-
vému závìru dospìl jen za pomoci svých
rádcù, k závìru, �e ji musí vrátit jejímu
mu�i, dospìl zøejmì sám. 

Je�tì pozitivnìji líèí Tóra egyptského
faraona, který vládl za �ivota Avraha-
mova vnuka Jaakova. I tentokrát hraje
v pøíbìhu významnou roli hladomor
v zemi Kenaan, role Saraj pøipadla lidu
Izraele a v zastoupení Boha Izraele jed-
ná s faraonem Jaakovùv syn Josef. �To
je to, co jsem faraonovi povídal, �e Bùh
ukázal faraonovi, co èiní,� øekl faraono-
vi: �A to, �e se sen opakoval faraonovi
dvakrát, znamená, �e vìc je pøipravena
a Bùh spìchá, aby ji uèinil.� �e v�ak fa-
raon tento výklad pøijal, k tomu ho pøe-
dev�ím pøivedlo, �e jeho duch byl silnì
zneklidnìn. A kdy� mu Josef poradil,
aby nadcházejícímu hladomoru èelil
tím, �e si vyhlédne rozumného a moud-
rého mu�e, jeho� by ustanovil nad zemí
Micrajim, bez zaváhání proto øekl svým
slu�ebníkùm: �Najde se nìkdo, v nìm�
by byl duch Bo�í jako v tomhle?� (41,
32�38) Tento faraon u� ani nevidìl roz-
dílu mezi svým a Josefovým bohem,
a musíme pøipustit, �e i Avraham vysta-
voval svou �enu nebezpeèí zbyteènì,
proto�e se na pohany díval skrz prsty. 

�ádný z Tórou uvedených faraonù
nemá v�ak jméno, a naopak se zase ka�dý
peli�tejský král jmenuje Avimelech. Na-
hlédneme-li takto historii faraonù Tóry
jako sled inkarnací Faraona jako takové-
ho, odhalíme nepøíjemnou pravdu, �e se
lidská �patnost vyloupne v jasných kontu-
rách a� teprve nakonec, kdy u� jí na mo-
rálce fakticky vùbec nezále�í. Faraon po-
skytl Izraeli v Josefovì dobì azyl, ale
pozdìji, kdy zmínku o Josefovi a jeho
Bohu vymazal z pamìti, ho jiný faraon
bezdùvodnì zotroèil, aby mu Izrael zùstal
v drápech, a na závìr by jej radìji vyhla-
dil, ne� aby ho propustil slou�it Bohu,
kterého nenávidìl. Avrahamùv poèáteèní
pøedsudek tak z tohoto hlediska dostává
zapravdu, a to nejen proto, co se ètenáø
dozví a� z dal�í èetby Tóry v její druhé
knize. V dobì, kdy se Avraham dozvìdìl,
�e jeho sémì bude pøistìhovalcem v zemi
nikoliv jejich, �e je zotroèí a budou je
utlaèovat ètyøi sta let (15,13), se je�tì
jmenoval Avram, a svùj úsudek o farao-
nech si udìlal z toho, co vìdìl od Boha. 

EFRAIM K. SIDON
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FYZICKÝ STRACH, 
MORÁLNÍ TÍSEÒ
Vaji�lach (1M 32,3�36,43)

Uplynulo dvaadvacet let od chvíle, kdy
Jaakov utekl pøed svým bratrem a kdy
Esav pøísahal, �e se pomstí za to, �e mu
Jaakov pøebral otcovské po�ehnání.
Nyní se sourozenci mají znovu setkat.
Zabije Esav Jaakova, nebo èasem jeho
pomstychtivost vyprchala? Jaakov vysí-
lá posly, aby Esavovi sdìlili, �e se vrací
od Lavana. Poslové mu v�ak pøinesou
zprávu, �e Esav jde Jaakovi vstøíc a spo-
lu s ním ètyøi sta mu�ù. Jedná se o kon-
tingent tak mohutný, �e naznaèuje, �e
Esav i po tak dlouhé dobì hodlá bojo-
vat. Jaakovova reakce je popsána takto:
�To Jaakova velice vydìsilo a tísnilo��
(1M 32,7) Zdì�ení je pochopitelné, ale
proè ta tíseò? Jaký je rozdíl mezi stra-
chem a tísní? Není to toté�? Stejnì se
ptá jeden midra�: �Rabi Juda bar Ilaj
øekl: Nejsou strach a tíseò toté�? Smysl
ale je takový, �e, mìl ,strach� z toho, �e
by mohl být zabit, zatímco ,tíseò� pra-
menila z toho, �e by sám zabil.� 

Strach tedy znaèí fyzickou úzkost, tí-
seò tu morální. Jedna vìc je bát se vlastní
smrti, druhá uva�ovat o tom, �e èlovìk
zpùsobí smrt druhému. To vede k dal�í
otázce: �idovský zákon povoluje sebe-
obranu. Pokud by se Esav pokusil zabít
Jaakova, Jaakov by se smìl bránit, i za
cenu Esavova �ivota. Proè by to tedy
mìlo vzbuzovat morální pochyby? Jaa-
kov se ale zøejmì obával toho, �e bude
muset zabíjet, pøesto�e k tomu mìl
ospravedlnìní. Setkáváme se tu s poj-
mem morální dilema. Nikoli morální
problém, co� je slo�ité etické rozhodnutí,
které v�ak má øe�ení. Dilema není pouhý
morální konflikt, ale je to situace, kdy
neexistuje správná odpovìï, kdy vyko-
nání správné vìci nevede k jednoznaèné-
mu cíli. Jaakov v na�í para�e je lapen do
takového dilematu: na jedné stranì se ne-
chce nechat zabít, na druhé stranì nechce
nikoho zabít, navíc svého bratra dvojèe,
s ním� vyrùstal. Midra� nám sdìluje, �e
judaismus uznává existenci dilemat.
Pøes propracovanost �idovského zákona
a v�ech jeho pravidel, urèujících, která
mo�nost má pøednost pøed jinou, se mù-
�eme ocitnout v situaci, kdy aè jednáme
spravedlivì a dle zákona, nelze se vyva-
rovat dùvodu k morální tísni. 

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.
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(dokonèení ze str. 3)
A z èeských autorù?
Samozøejmì �e Otu Pavla, jeho lidské
psaní. Byl to naprosto èistý èlovìk. Mys-
lím, �e mì ovlivnil právì tím, jak je u nìj
patrné, �e není tøeba vkládat do stylu vel-
kou energii, �e je tøeba psát srdcem. Také
Singer ve mnì posílil víru v sílu vyprávì-
ní. Ozývá se tu zase chasidská tradice, ale
v moderním podání. Nedávno jsem si pøe-
èetl novou knihu religionisty Pavla Ho�ka,
Chasidské pøíbìhy. Je to pøe-
hledná, dobøe napsaná kniha,
plná pøíbìhù, postav a osudù,
rozhodnì ji doporuèuji. 

Dostáváme se k Franzi Kaf-
kovi�
Kafkovský mýtus ovládl v �e-
desátých letech Prahu. Nejen ti,
kdo Kafku skuteènì èetli a zna-
li, ale v�ichni nìjak vìdìli, oè
bì�í, ka�dý si to spojoval s exi-
stenciální náladou. Tak jako
jsme neèetli Heideggera, nevì-
dìli nic o nicotì, ale byli jsme
svým zpùsobem existencialisté
a sdíleli jsme v�ichni kafkov-
ský mýtus. Bì�nì se pou�íval
výraz �kafkárna� pro absurdní
situace, jedna Hrabalova povídka se tak
pøímo jmenuje. Mì nesla jednak skuteèná
èetba, ale i ten mýtus, dokonce jsem se sty-
lizoval do takového kafkovského �média�.
Hodila se na to zkratka mého jména a lite-
rární pseudonym Josef K. Pøedstavoval
jsem si tøeba, jak Josef K. èeká na tramvaj,
jak se uèí plavat, jak je u výslechu. Kdy� si
dnes ètu ty staré texty, a� se divím, co to
bylo za nápady, taková to byla doba.

Ale pra�ským chodcem jste byl.
Rozhodnì ano. Téma jsem pøevzal u� od
Apollinaira, jeho povídky Pra�ský chodec
s ilustracemi Josefa Èapka. Silnì mì in-
spirovala Kafkova povídka Popis jednoho
zápasu, která se poprvé objevila ve výbo-
ru Mladé fronty z roku 1967. Bohumil
Hrabal zde uvádìl své oblíbené èeské au-
tory a znovu je objevoval, tøeba Jakuba
Demla, Ladislava Klímu. Výbor uzavírala
povídka Popis jednoho zápasu. Nebyla
tam publikována celá, jen èást, ale pøi�la
v pravou chvíli a zabrala. Na rozdíl od ji-
ných Kafkových textù je dosti konkrétní,
je tam popis míst, kudy vypravìè prochá-

zí, bylo mo�né se textu nìjak chytit, a je�-
tì ho tøeba �dovyprávìt�. Literatura je ne-
koneèné pøedávání poselství a Kafka patøí
k pra�ským mýtùm a legendám.

Pak jste povídku i dramatizoval.
Oslovil mì operní re�isér David Radok,
abych s ním spolupracoval na kafkov-
ském libretu, rozhodli jsme se pro Popis
jednoho zápasu. Vznikla opera, která se
uvádìla v Göteborgu, hráli ji celkem de-

vìtkrát, co� je na toto pùlmilionové mìsto
prý celkem dost. Mìl jsem mo�nost ji vi-
dìt, myslím, �e inscenace byla dobrá. Do
Prahy bìhem pøíprav tehdy pøijel ze �véd-
ska scénograf, který byl nìkterými místní-
mi reáliemi nad�en. V�ímal si detailù, kte-
ré my u� nevnímáme, tøeba kolejí a drátù
elektrické dráhy, dla�by, vzhledu fasád.
Kafka tramvaj pou�íval, v deníku je zápis
o cestì tramvají ze �i�kova dolù do mìsta.
Scénografa jsme proto zavedli na �i�kov
a ukázali mu bývalou továrnièku na az-
best, která patøila Kafkovì rodinì a kam
Kafka �musel� dojí�dìt na kontrolu.
V�echny tyto vjemy a obrazy z Prahy se
nìjak promítly do operní scény v Götebor-
gu. 

Hudbu slo�il �védský skladatel, který
�ije a vyuèuje a� nìkde u polárního kruhu,
co� by se Kafkovi asi i líbilo. Opera se
mìla hrát také v Praze. Tehdy se ale zmì-
nilo vedení Národního divadla a nìjak
z toho se�lo, �koda.

Vy jste pak uvedli je�tì stejnou povídku
v Divadle Na zábradlí.

Upravili jsme ji roku 2005 pro èinohru.
Pøedstavení se podle mého názoru povedlo,
jen�e se zmìnila doba, u� nemìla smysl
pro tu kafkovskou náladu. Lidi sedìli
doma u televize, sledovali zprávy, politi-
ku, dokumentární poøady, u� pøe�la vhod-
ná chvíle. Naopak nastala snaha Prahu
prosvìtlit, zvýraznit, �odkafkovat� atmo-
sféru mìsta, udìlat z ní moderní západní
mìsto. Kafka se najednou hodil docela ji-
ným zpùsobem a stal se obìtí turistického
byznysu.

Pøipadá vám, �e Praha svého nejslav-
nìj�í rodáka pøipomíná, jak by mìla?

Ne, je to spí� bída, ale tak to
prostì je: legendy zplaní, zùsta-
ne kýè. Ale zùstává literatura, ta
je stále èistá a dobrá. Nìco dob-
rého se ale pøece jen udìlalo.
Rád bych pøipomnìl skvìlý
Kafkùv pomník od Jaroslava
Róny, zobrazuje jezdce z po-
vídky Popis jednoho zápasu.
Neokázale je Kafka stále pøíto-
men a zpøítomòován na Novém
�idovském høbitovì autentic-
kou, sympaticky jednoduchou
cedulí se �ipkou a nápisem
Dr. Kafka, která by se rozhodnì
nemìla mìnit a modernizovat.
Kdysi zarostlý høbitov podoba-
jící se pralesu je koneènì dù-
stojnì upraven a ke Kafkovu

hrobu stále proudí jeho ètenáøi a náv�tìv-
níci Prahy. 

Jezdíte za Franzem Kafkou i mimo
Prahu? Do Siøemi?
Siøem jsem nav�tívil nìkolikrát, poprvé
s kamarádem Jirkou Duchkem, který je
hrnèíø. Ve vesnici bývala zajímavá komuni-
ta hrnèíøù, hledali jsme jejich stopy. Pøi prv-
ním prùzkumu jsme objevili hromádku ci-
hel (hrnèíøi dìlali i cihly), na kterých byla
vyra�ena znaèka F. K. To nás nesmírnì po-
tì�ilo a ka�dý jsme si vzali jednu cihlu
domù. Není to ale monogram jména Franz
Kafka, ale signatura hrnèírny Ferdinanda
Klause. Nìmeètí hrnèíøi pak byli odsunuti,
ale na høbitovì nalezneme jejich jména
i s uvedením profese Töpfer � hrnèíø. 

V Siøemi byl kdekdo, Havel, Forman tu
chtìli natáèet film. K velké promìnì tam
ale nedochází, na návsi stále stojí vymláce-
ný kostel, vedle je obecní váha, za sklem
jsou zastrèené Kafkovy fotografie, info-
centrum obce! O o�ivení místa se sna�í
pan David Herblich s projektem pivovaru,
ale nevím, jak úspì�nì. Pøi poslední ná-
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Foto Jiøí Daníèek, 2018.



v�tìvì jsme potkali kafkology z Nìmecka,
kteøí byli naprosto ztracení, jejich bloudìní
bylo skuteènì kafkovské. Jsou to stále, jak
se øíká, �vnitøní Sudety�, zanedbaná, opu�-
tìná oblast. 

Ve svých textech se hodnì vìnujete
i èeskému místopisu. Jak si pøi tom v�í-
máte �idovských památek?
�idovské památky patøí k na�im cestám,
vìnujeme se jim s rodinou, s pøáteli. Po
náv�tìvì Siøemi jsme nav�tívili dva �idov-
ské høbitovy v Libì�icích. Jeden je u silni-
ce, ten je kompletnì znièený, druhý je
ztracený v polích. Není jednoduché ho na-
jít, je zarostlý, tì�ko se k nìmu èlovìk
v létì dostává, ale není znièený. 

Dal�í pozornost si zasluhuje tøeba Tøe�t�,
kam Kafka jezdil na prázdniny ke strýci
lékaøi Siegfriedovi Löwymu. Díky bádá-
ní Milo�e Dole�ala se vynoøuje jeho pøí-
bìh. 

V dobì covidu jsme nìkolikrát za�li na
Nový �idovský høbitov na procházku, byl
tam klid, nikdo nikde, jednou nás tam ne-
dopatøením zavøeli, ale dopadlo to dobøe.
Byl jsem i na Starém �i�kovském �idov-
ském høbitovì, kde vytvoøili Lucie a Jaro-
slav Rónovi památník z dla�ebních kos-
tek, vyrobených z bývalých �idovských
náhrobkù. Jeho nápad udìlat z kostek ka-
mennou jarmulku mi pøipadá dobrý. �e si
lidé rozebírali �idovské památky na sta-
vební materiál, je známo. Ohro�en byl
i krásný høbitùvek v Kamenici nad Lipou,
kam chodíme s pøáteli, teï u� je ale místo
pietnì upraveno.

Nav�tívili jsme i bývalé ghetto v Polné,
zdej�í expozici o antisemitismu pova�uji
za velmi dobøe pøipravenou. Zúèastnili
jsme se také nedávného ulo�ení pamìtní-
ho kamene v Dobré Vodì Lipnické, pøi
zpáteèní cestì jsme nav�tívili Novou Ce-
rekev s velkou synagogou a høbitovem,
kde je pochovaný malíø Alfred Justitz, au-
torem nezvyklého náhrobku je Bedøich
Feuerstein. Zmínil bych je�tì krásnì opra-
venou synagogu ve Èkyni u Vimperka,
opravdový skvost. 

Dal�ím va�ím velkým tématem je støed-
ní Evropa. Do jaké míry ji � z va�eho
pohledu � formovali �idé � a pøe�ívá
v nìjaké podobì i dnes?
Zabýval jsem se jí hodnì, �idé byli jejím
tmelem. Mìli rozsáhlé obchodní styky
a také rodinné vazby, které probíhaly Ev-
ropou, co� Èe�i, kteøí �ili na jednom místì,
nemìli. U� nebudu uvádìt známá jména
�idovských autorù, umìlcù a hudebníkù,

která vytváøela jedineènou atmosféru. Já se
ke Støední Evropì, ke které poèítám i pol-
ský Krakov nebo ukrajinský Lvov a kterou
mimochodem tvrdohlavì pí�u s velkým
písmenem, stále hlásím. Hlásím se k její-
mu odkazu, i kdy� se zmìnily politické
pomìry, �idé byli vyvra�dìni, Nìmci od-
sunuti. Nìco zùstalo, rozhodnì zùstala
mentalita. Myslím, �e není mo�né �ít bez
kulturní a duchovní minulosti, bez znalosti
historie Støední Evropy, èasto tak pohnuté.
Je tøeba mít nìjaký základ, nìjakou identi-
tu, chápat souvislosti a vztahy. Nebyli jsme
zde sami, byl to spoleènì sdílený prostor.

V listopadu a prosinci si pøipomínáme
výroèí 80 let procesu s Rudolfem Slán-
ským a spol. Vzpomínáte na tu dobu,
kterou jste pro�il jako dítì?
Na konec války vzpomínám nejistì, ale
padesátá léta, procesy si vybavuju pøesnì.
Rodièe poslouchali rádio, �íøila se jakási
hrùza. Rodièe nebyli nìjak politicky mys-
lící, ale vìdìli, �e ten re�im není dobrý.
Veèer otec poslouchal Svobodnou Evro-
pu, kterou ru�ili, dodnes si pamatuju ten
vrèivý kolísavý zvuk ru�ièky, jako by
pøedla koèka. Musel jsem být naprosto zti-
cha, co� se mi moc nelíbilo. Vìènì jsem
sly�el: �Nic neøíkej, do nièeho se neplet�.�
Tahle opatrnost mi asi zùstala, zùstal jsem
obezøetný i v dobì disentu, asi to má koøe-
ny právì v tìch padesátých letech. 

Dobøe situaci líèí Ota Pavel, kdy� pí�e,
jak jeho otec, který ideji komunismu vìøil,
za�il �ok, kdy� zaèaly procesy a veøejnì se
projevil antisemitismus � pøipomínal se
�idovský pùvod ob�alovaných. Nicménì
mohu øíci, �e jsme o procesu vìdìli i jako
dìti. Nevzpomínám si ale, �e by se o tom
ve �kole oficiálnì mluvilo, myslím, �e
i mnozí uèitelé byli v �oku. 

V Umìleckoprùmyslovém museu jste
roku 1991 pøipravil velkou výstavu
Franti�ka Zelenky. 
Franti�ka Zelenku vnímám jako ètvrtého
mu�ketýra ke tøem mu�ketýrùm Osvobo-
zeného divadla, k Voskovcovi, Werichovi
a Je�kovi. Nejdøíve mì zaujaly ty jeho
krásné litografie z dvacátých a tøicátých
let. Byly to velké slepované litografie,
�ádný offset, tak�e ty barvy záøily. Muselo
to být nìco ú�asného, vná�elo to do mìsta
radostnou náladu, Praha tehdy opravdu
swingovala, písnièky se zpívaly a Zelen-
kovy velké plakáty, opravdu velké � jakési
první billboardy � Prahu naprosto rozsví-
tily. Franti�ek Zelenka byl neuvìøitelnì
schopný architekt, designér, scénograf.

Pou�il napø. sklenìné tvárnice pøi stavbì
tzv. �sklenìného domu� v Palackého ulici.
Perfektní design se zachoval ve �pálovì
galerii na Národní tøídì, ty chromované
vstupní dveøe jsou od Zelenky. Nahoøe bý-
val neon � postava s knihami, reklama na
Vilímkovo knihkupectví, které tam sídlilo.
Navrhoval také nábytek, lze mluvit o funk-
cionalistickém nábytku. Funkcionalistický
koncept funkèního bydlení umìl Zelenka
promìnit ve skuteèný domov. Také zaøídil
Je�kovi slavný tmavomodrý pokoj, pro
který vymyslel svìtelné efekty, aby se
v nìm zrakovì hendikepovaný skladatel
orientoval: lampa se zhá�ela reostatem,
kdy� se otevøela skøíò, objevilo se vnitøní
svìtlo, sklenìná deska stolu byla podsvìt-
lená, bylo to dokonale promy�lené. 

Zelenka byl pra�ský elegán, s klobou-
kem do èela, tak ho vyfotografoval Josef
Sudek. Pak jsem se díky Arno Paøíkovi se-
známil i s tragickým osudem celé Zelen-
kovy rodiny. Pro terezínské divadlo hrané
na pùdì kouzlil Zelenka scény vytvoøené
z kusù látek a hadøíkù � pro Prodanou ne-
vìstu, Gogolovu �enitbu, pro Brundibára,
Vojcka�

Je u nás dostateènì docenìný? 
Zelenka je významná osobnost, pochází
z Kutné Hory a divím se, �e na nìj rodné
mìsto nemyslí. Je tam Galerie Støedoèes-
kého kraje, a v ní spousta prostoru, tam by
ho mìli pøipomenout. To samé je s Jiøím
Ortenem, existuje sice jeho literární cena,
pamìtní deska na rodném domì, ale jinak
nic� Pøitom právì na Ortenovi a Zelen-
kovi èi Poláèkovi se dá ukázat kus èeské
historie � demokratická atmosféra první
republiky, druhá republiky, nástup antise-
mitismu, protektorát, a konec nadìjí. Ze-
lenka zahynul s celou rodinou v Osvìtimi.
Paní dr. Vlasta Koubská z Divadelního
oddìlení Národního muzea pøipravila
v roce 1994 moc hezkou výstavu Zelenky
v Londýnì, pøedmluvu do katalogu napsal
Pavel Tigrid, tehdej�í ministr kultury! Jel
jsem tam a setkal jsem se Zelenkovým sy-
novcem, vzácným èlovìkem, který pøe-
vzal jméno po jeho synovi Martinovi. 

Tuhle otázku asi slýcháte èasto: Co vám
dodává sílu a optimismus?
Rodina a pøátelé, proto�e zále�í na lidech.
V�elijaká pøesvìdèení, víry, ideologie, ná-
zory, to je ve vy��ím patøe, ale dùle�ité
jsou vztahy, to jsou základní kameny, na
tìch opravdu zále�í. Tahle doba není �t�ast-
ná, ale bylo daleko hùø. 

ALICE MARXOVÁ
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Rok 1928. Z Vídnì to do Jihlavy tento-
krát vzal mírnou oklikou pøes Boskovi-
ce. Chce nav�tívit rodné mìsto a ukázat
je man�elce Else a synovi Martinovi.
Procházejí se po mírnì sva�itém bosko-
vickém námìstí, kde døíve bydleli jeho
rodièe a provozovali zde také obchod se
�elezáøstvím. Pak zaboèí doleva, pro-
jdou ghettem, a� na høbitov ve stráni, kde
jsou pohøbeni jeho praotcové. V ulièkách
se rozhlí�í, jestli neuvidí nìjakou známou
tváø, obèas pozdraví
a smekne klobouk.
Nemù�e si pomoci,
ale stále svému do-
provodu øíká: �Ta-
ková fádnost je
v tìch tváøích,
v�ichni jsou stejní,
to za na�ich èasù byl
svìt daleko pestøej�í
a zajímavìj�í!� Po
návratu do Vídnì
napí�e o svých do-
jmech text, ve kte-
rém naèrtne: �Dnes,
kdy� pøijedu do
mìsta mezi své vrs-
tevníky, kteøí by mi
mìli být blízcí, u�
kvùli létùm, která jsme spoleènì pro�ili,
zdají se být více mrtví ne� �iví. Nebot� �
ti lidé jsou bezbarví, prùmìrní, pracovi-
tí, slu�ní a velmi, velmi nudní. Ale teh-
dy! Ach, ta pøemíra originálních postav,
na tu je dnes stále � a nejen pro mì � tak
radostné vzpomínat.�

A� PØÍLI� SKROMNÝ 
Nevysoký, hubený, jeho chùze je rázná.
Má v sobì nevysychající zásobu energie.
Intelektuál, který cestuje, pøedná�í a pí�e
monografie o pøedních evropských malí-
øích i architektech a souèasnì peèuje
o vídeòské chudé. Profesor Max Eisler
(1881�1937), rodák z moravských Bos-
kovic, pedagog v Jihlavì, profesor dìjin
umìní na Vídeòské univerzitì. Vìøící
�id, sionista, vá�nivý obhájce svébytnos-
ti �idovského umìní. Eislerova osobnost
v sobì spojuje jedineèným zpùsobem or-
todoxní �ivotní praxi, sociální anga�ova-
nost a vìdeckou odbornost na nejvy��í
úrovni. V jeho povaze se mísilo básnické
vidìní, intuice, vùle k bádání a nábo�en-
ské chápání svìta.

Kdy� v �estapadesáti letech zemøel,
v nekrolozích jeho pøátelé psali: �Eisler
byl skromný, a� pøíli� skromný. A zùstal
si vìrný v �ivotì i ve smrti.�

BOSKOVICE A IGLAU
Narodil se 13. bøezna 1881 v Boskovi-
cích jako tøetí syn z celkem pìti dìtí Ja-
koba Eislera (1845�1912) a jeho man-
�elky Kateøiny, rozené Mayerové
(1856�1888). Eislerùv dìd a otec zaved-

li v Boskovicích
moderní kovovýro-
bu, a to od skrom-
ných poèátkù prode-
je �elezáøského
zbo�í na boskovic-
kém námìstí a� po
dvì prosperující to-
várny. Ostatnì bos-
kovická �idovská
obec patøila mezi
nejvýznamnìj�í na
Moravì. V roce
1890, kdy� bylo
Maxovi devìt let
(dva roky pøed tím
mu zemøela matka),
tam �ilo kolem 900
�idù. 

Po absolvování nìmeckého státního
gymnázia v Brnì se Eisler rozhodl stu-
dovat historii, dìjiny umìní, zemìpis
a nìmeckou literaturu na Vídeòské uni-
verzitì, kde v roce 1904 obdr�el dokto-
rát. V prùbìhu studia Eisler psal semi-
nární práci o Vald�tejnovì politice
a v roce 1904 disertaèní práci. Následnì
slo�il uèitelskou zkou�ku z dìjepisu
a zemìpisu na nìmeckých støedních
�kolách a pro�el �tacemi v Brnì a v Mo-
ravské Ostravì. V èervnu 1907 hlásil
Moravský zemský výbor v Brnì, �e pøi-
dìluje dr. Maxi Eislerovi uèitelské místo
na Státní reálné �kole v Jihlavì. 

Vysoèinské mìsto bude mít pro Eisle-
ra osudovou pøíchut�, stejnì tak pro nì-
které jeho �áky.

ZAUJATÍ �ÁCI
Záøí 1907. Jihlava. �kolník zvoní na zvon
v pøízemí. Do kvarty, která se nachází
v prvním patøe reálky, vstupuje nový pro-
fesor, �estadvacetiletý Max Eisler. Bude
uèit zemìpis, dìjepis a nìmèinu. A ve
volných chvílích organizovat pøedná�-

ky. Èesky se dorozumí velmi dobøe. Tøí-
da je chlapecká, poèetná, Nìmci a Èe�i,
katolíci i �idé. Patnáctiletí mladíci po-
cházejí hlavnì z Jihlavy nebo z okolních
mìsteèek. Mezi nimi jsou dva venkova-
né, které Eislerùv svobodný, ale zaujatý
výklad zaujme a doslova strhne: Jaro-
slav Libra z Èeského Herálce a Bohu-
slav Reynek z Petrkova. Talentovaný
malíø Libra se pozdìji pokusí ctìného
profesora zachytit v tu�ové kresbì. Za
jeho zády se nad otevøeným skicákem
sklánìjí dva �áci, zaujatí a ponoøení do
studia. Vlevo Bohuslav Reynek a nad
jeho ramenem Josef ¡Tukal, kamarád
z tria studentské party. Ostatnì barevný
olejový portrét spolu�áka ¡Tukala se sta-
ne jedním z prvních obrazù zaèínajícího
výtvarníka Reynka.

Triáda Libra � ¡Tukal � Reynek tvoøí
malý èeský ostrùvek mezi poèetnìj�ími
nìmeckými spolu�áky. Reynek pozdìji
svým synùm vypráví, �e na �kole bylo
velké procento mladých divokých bur-
�ákù, kteøí se vy�ívali v potyèkách, zpù-
sobovali si �rámy v oblièeji a dramatic-
ky se pak ofáèovali, aby bylo vidìt, �e
jen s bídou vyvázli �ivotem. 

Reynkovi rodièe se do Jihlavy pøestì-
hovali z Petrkova kvùli synovì �kolním
povinnostem v roce 1905. Domovský
petrkovský dvùr pronajali a v jedináè-
kovi Bohuslavovi vidìli nástupce, který
vystuduje reálku, poté v Praze vysokou
�kolu a stane se vzdìlaným in�enýrem
agronomem. Statkáø Reynek jihlavskou
reálku podporuje finanènì jako donátor,
ale nemù�e pochopitelnì tu�it, �e mu
syna v Jihlavì �zkazí� Max Eisler. A�
tak, �e v maturitním roèníku napí�e Bo-
huslav Reynek do dotazníku cíl svého
dal�ího studia jako: kunstakademie. 

Pro jemného chlapce, uvyklého ven-
kovskému �ivotu, byl nátlak v podobì
studií a �temného mìsta se tøemi koste-
ly� skoro nepøekonatelnou pøeká�kou
a stal se mu trvalým traumatem. Pøinej-
men�ím do doby, ne� na �kolu nastoupil
profesor Eisler, který byl pouze o jede-
náct let star�í ne� studenti, ale jeho pe-
dagogické schopnosti a vzdìlání byly
ji� tehdy povìstné. 

�kolní výroèní zprávy jihlavské reál-
ky informují, jak iniciativnì Eisler vstu-
puje do �ivota �koly. Nejen jako peda-
gog, ale i iniciátor øady slavnostních
akcí. Jak víme z pozdìj�ích svìdectví,
Eisler byl výteèným øeèníkem, pøedná-
�el �ivì a dokázal posluchaèe strhnout.
Pomáhá také roz�iøovat jihlavskou �kol-
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Max Eisler, profesor Vídeòské univerzity.

MAX EISLER
Èesko-rakouský historik umìní, pedagog a sionista
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ní knihovnu. Ve výroèních zprávách se
referuje o jeho devíti jihlavských veøej-
ných pøedná�kách z dìjin umìní, které
doprovázel promítáním fotografií. Ve
výroèní zprávì reálky z roku 1910 ète-
me, �e �èetná úèast na Eislerových
pøedná�kách ukázala, jak velký zájem
o nì veøejnost projevuje�. Vìt�inu tìch-
to obrazových promítání zopakoval
pøedná�ející pro �áky vy��ích tøíd. Tedy
i pro tøídu, ve které sedí trio Libra � ¡Tu-
kal � Reynek.

ZASVÌTITEL
Výbìr reprodukcí z dìjin umìní je dle
pøilo�eného seznamu (ve výroèní zprá-
vì �koly z roku 1910) na dobové pod-
mínky naprosto vynikající � od mistrù
italské renesance a� po konec 19. stole-
tí. Velký prostor je vìnován Rembrand-
tovi, kterého Eisler pova�uje za zásadní-
ho malíøe dìjin umìní a vìnuje mu
nìkolik pøedná�ek a pozdìji øadu studií
i knihu. Eisler zastává tezi, �e �ka�dé
umìlecké dílo v sobì nese krev a �ivot
osobnosti svého autora�. A v souvislosti
s Rembrandtem èasto zdùrazòuje, �e
ka�dé skuteèné umìní je �zále�itostí
srdce�.

O osudu spolu�áka Josefa ¡Tukala bo-
hu�el nevíme nic, ale Libra a Reynek
jsou od prvního setkání s Eislerem na-
dchnuti. Je to on, kdo v nich probudí
zájem o umìní, zaène kultivovat jejich
talent a formovat jejich názory. Kreslení
na �kole vede malíø fádních záti�í Ägyd
Sonnleitner (1876�1962), který stroze
vy�aduje, aby �áci obkreslovali geome-
trické pøedmìty a sádrové busty. Eisler
v�ak doporuèuje Librovi a Reynkovi,
aby chodili kreslit ven. Dává jim prostor
svobody a �ádá od nich portréty spolu-
�ákù a skici z ulic, parkù, periferie èi
bytu. A po kresbách tu�kou a uhlem oba
vyzve, aby namalovali olejem portréty
svých blízkých. 

Libra se po ukonèení reálky pøesune do
Prahy a spoleènì s bratrem Franti�kem
studuje na nìmecké technice architekturu.
Bohu�el jeho talent nebude rozvinut.
Onemocní tuberkulózou a v roce 1914
pøedèasnì umírá ve svých dvaadvaceti le-
tech. Reynek se za kamarádem ohlédne
básní Panychida za Jaroslavem Librou:
�Zøím tebe v slzách: ustydlého v hrobì /
na tvrdém srdci zemì rozechvìlé...�

SIONISMUS A PØÍSNÝ TCHÁN
Jihlava byla v dobì Eislerova pobytu
druhým nejvìt�ím mìstem na Moravì

(s 20 000 obyvateli) a mìla poèetnou �i-
dovskou komunitu (je�tì v roce 1921 èí-
tala i s pøilehlými obcemi 1180 èlenù).
Eisler pravidelnì dochází do velké no-
vorománské synagogy a blízce se pøátelí
se dvìma významnými sionisty. Pøede-
v�ím s Michaelem Berkowiczem (1865�
1935), sionistickým spisovatelem, no-
vináøem a pøekladatelem. Druhou zají-
mavou osobností, spojenou s Jihlavou
a Herzlem, byl Siegmund Werner
(1867�1928), pùvodem z Vídnì, kde
studoval a patøil k nejbli��ím Herzlo-
vým spoleèníkùm. V roce 1905 se pøe-
stìhoval do Jihlavy, kde a� do své smrti
provozoval zubaøskou praxi a nadále se
anga�oval v sionistickém hnutí. Je po-
høben na jihlavském �idovském høbito-
vì. 

Jihlava se kolem roku 1910 nestala
jen �ivotní køi�ovatkou pro Reynka
a Libru, ale také pro samotného profeso-
ra Eislera. V Jihlavì se toti� seznámil
s osmnáctiletou pùvabnou èernovláskou
Elsou Tieberovou (nar. 26. dubna 1892),
dcerou vrchního soudního rady krajské-
ho soudu Vojtìcha Tiebera, nìmeckého
�ida, který umìl výbornì èesky a byl
národnostnì nepøedpojatým posuzova-
telem rozlièných pøí a sporù. Svatba
Eislera se sleènou
Tieberovou se koná
v Brnì 4. srpna
1912. Oddávající ra-
bín dr. Salomon
Funk pøijí�dí z Víd-
nì, za svìdky jsou
pozváni Josef Heller
a Abraham Neutsch.
Svatby se úèastní
také budoucí Eisle-
rùv tchán, známý po
celé Jihlavì nejen
tím, jaké pracovní
výkony vy�aduje od
svých podøízených,
ale také pøísností,
s ní� støe�il své dcery pøed v�emo�nými
nápadníky. U Eislera se mu to, k profe-
sorovì radosti, nepodaøilo.

UPROSTØED VÍDNÌ
Za své eseje, vìnované pedagogice, ob-
dr�í Eisler dvouleté studijní volno i po-
tøebnou finanèní subvenci a rozhodne se
tohoto èasu vyu�ít k cestování. Podniká
umìnovìdné cesty po Itálii, Nìmecku
a �výcarsku. V roce 1910 odjede do Ho-
landska, kde studuje na umìleckohisto-
rických ústavech univerzit v Leidenu

a Utrechtu. O dva roky pozdìji absolvu-
je nìkolikamìsíèní cestu po Belgii,
Francii a Anglii za úèelem studia nizo-
zemského a moderního umìní. Z Jihla-
vy se man�elé Eislerovi stìhují v roce
1912 do Vídnì, kde se jim 27. øíjna
1913 narodí syn Martin. Eisler se ve
Vídni postupnì zabydluje a jako histo-
rik umìní se seznamuje s celou plejádou
výrazných umìlcù, pøedná�í, hojnì pub-
likuje a svojí pracovitostí i autoritou se
pøirozenì prosazuje ve vídeòské spoleè-
nosti. 

V èervnu 1914 se habilituje na Ví-
deòské univerzitì prací K dìjinám ni-
zozemské mìstské krajiny, nicménì
umìnovìdný zábìr Maxe Eislera je ob-
divuhodný: od staroholandských mist-
rù pøes �idovské umìní, vídeòskou
mìstskou kulturu a� po moderní vý-
tvarnou scénu, kde velkou pozornost
vìnuje dvìma nejvýznamnìj�ím malí-
øùm rakouské moderny, Egonu Schiele-
mu a Gustavu Klimtovi, o nìm� v roce
1920 publikuje jeho první monografii.
V jejím úvodu pí�e: �Jde o splacení
dluhu a napravení opomenutí.� V roce
1921 je Eisler jmenován profesorem
dìjin umìní na Vídeòské univerzitì.
Kdy� v roce 1931 pí�e Eisler dopis

svému pøíteli Eh-
renfestovi, svìøí se
mu: �U� je to témìø
dvacet let, co pùso-
bím na Vídeòské
univerzitì, mám za
sebou mnoho, snad
a� neobvyklých ús-
pìchù a nedostal
jsem se zde � jako
�id � dál ne� na
místo neplaceného
profesora.� 

Jako esejista i his-
torik se soustavnì
vìnuje �idovskému
umìní. V letech

1924�1925 spolurediguje první tøi èísla
�idovského ilustrovaného mìsíèníku
Das Zelt. Mìsíèník má vysokou úroveò,
vìnuje se literatuøe, výtvarnému umìní,
architektuøe a je bohatì doprovázen fo-
tografiemi a reprodukcemi dìl soudo-
bých tvùrcù. O rok pozdìji pøevezme
Eisler umìlecké vedení �idovského al-
manachu. Nevyhýbá se konfliktùm �
nebyl toti� kritikem �bez sudidel�, do-
kázal velice pøesnì a nekompromisnì
vystoupit. 

(pokraèování na str. 11)

J. Libra: Profesor Eisler se svými svìøenci, kresba tu�í.
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�idovské ghetto v pra�ské Libni mìlo
od roku 1592 svoji synagogu, která
v�ak díky èastým záplavám blízké Vl-
tavy, a pøedev�ím velké povodni byla
v roce 1845 ponièena. O rok pozdìji
byl polo�en zá-
kladní kámen k no-
vé budovì synago-
gy, dostavìné roku
1856 poblí� dnes
ru�né køi�ovatky
na Palmovce. No-
vorománská budo-
va synagogy za
dobu své existence
pro�la mnohými
historickými pro-
mìnami � od roz-
kvìtu �idovské kul-
tury a� po její útlak
za druhé svìtové
války a posléze po
období pováleèné-
ho reálného socialismu. A� do samého
poèátku devadesátých let minulého
století navíc slou�ila synagoga tehdej-
�ímu libeòskému Divadlu S. K. Neu-
manna (dnes Divadlo pod Palmov-
kou) jako skladi�tì divadelních kulis
a rekvizit.

KULISÁK HRABAL
V únoru 1959 nastupuje Bohumil
Hrabal (pozdìj�í slavný spisovatel)
jako kulisák v libeòském Divadle
S. K. Neumanna a jeho pracovi�tìm
se stává i prostor libeòské synago-
gy, kam chodí ukládat nebo likvido-
vat staré kulisy divadelních her,
které ji� nejsou na repertoáru. Na
vozíku na topení do kamen si odvá-
�í do bytu v nedaleké ulici Na Hrázi
è. p. 326/24 nejen èásti rozlièných
inscenací, ale také ji� nefunkèního,
pøeká�ejícího demontovaného in-
teriéru synagogy. Vyprávìním své
�eny o tom sám v knize Vita nuova
pí�e:

�Mùj mu� dostal pøíkaz od jevi�t-
ního mistra aby s partou likvidoval
v kostelíèku jak øíkali synagoze aby
rozbili oltáø proto�e u� je tam málo
místa pro vyøazené komedie A tak
mùj mu� s velikou chutí se dal do

práce (�) A teï v kostelíèku kam
vzal sebou Vladimíra (Boudníka)
proto�e mùj mu� øíkal Vladimírovi
jen aby se pøi�el podívat na tu devas-
taci �e umìlec má být u v�eho i u po-

pravy A tak ètyøi
mu��tí krompáèi
odtrhávali podium
na kterém stával
rabín té �idovské
obce a kdy� rozhá-
zeli podium tak se
dali do stolù
a ostìní a tak
v prachu strhávali
ty dvì stì let staré
dekorace kulis �i-
dovských m�í a ri-
tuálù rozsekávali
v�echny ty ratoles-
ti ze døeva (�) ke
kterým vzhlí�eli
vìøící �idé (�)

A tak jsem stála a zírala na tu práci
mého mu�e který teï strhnul velkou
korunu královskou korunu krále Da-
vida (�.) tu poslední èást �idovské-
ho oltáøe a kdy� zvedal jako pomate-
ný sekyru tak Vladimír zvolal
Doktore zadr�te! A mùj mu� zùstal
stát se zvednutou sekyrou a Vladimír
pøistoupil k nìmu a øekl� Doktore
tu korunu si vemte domù snad vám
pøinese �tìstí v tom va�em psaní.
A mùj mu� zvedl
tu korunu byla ve-
liká tak jako hrud-
ní ko� mého mu�e
veliká koruna se
zlatými a modrými
barvami (�) otøel
ji rukávem (�)
a s Vladimírem ji
oba nesli jako dìt-
skou rakvièku (�)
a mùj mu� blábolil
�e tuhle korunu �e
si dá na skobu nad
svoji postel a �e
kdykoliv se na ni podívá tak �e tepr-
ve teï zaène psát (�) �e teprve teï
zaène jeho zlatý vìk a �e tahle koru-
na mu bude svítit v temnotách na ce-
stu literaturou.�   

Z LIBNÌ DO KOBYLIS
Divadelní kulisáci mohli tenkrát v sy-
nagoze demontovat jenom lavice
a jiný drobnìj�í inventáø, ale svatostá-
nek aron ha-kode� zùstal a� na nìko-
lik detailù zachován. Pozlacená øezba
Davidovy koruny v�ak dodnes chybí.
Místo, kde byla umístìna na vrcholu
svatostánku, je stále skryto nad zbyt-
kem prkenného pøepatrování. Davido-
va koruna byla od té doby mírnì øeèe-
no v �úschovì� u Bohumila Hrabala na
dvorku v ulici Na Hrázi, co� dokládá
fotografie ze �edesátých let, která byla
souèástí èlánku v èasopise Stadion.

V roce 1973 se Hrabalovi pøestìho-
vali z Libnì do Kobylis, do nového
bytu na sídli�ti Sokolníky a Davidovu
korunu si Hrabal vzal pochopitelnì
s sebou. 

�A v tom novém bytì, u� je to dáv-
no, v Sokolnikách, jsem zavìsil tu ko-
runu nad empírovou skøíòku a tam zá-
øila v�em, kdo ke mnì pøi�el, vstøíc,�
pí�e Hrabal v textu Osm a pùl v lednu
1990 a dále pokraèuje: �A já jsem tu
korunu slíbil Arno�tu Lustigovi, kdy�
jsem s ním byl ve Washingtonu [v led-
nu 1989, kdy byl Hrabal na pozvání
v USA na literárním turné po americ-
kých univerzitách, kde se ve Washing-
tonu setkal také s Arno�tem Lustigem
� pozn. autora], �e mu ji daruju, �e si
ji zaslou�í, �e bydlel v Libni jako
chlapec, tam pod synagogou na hlav-
ní, kde otec jeho prodával galanterku
a k�andy� A tak se stalo, �e v tìchto
dnech [leden 1990] se pøijel podívat

se svoji rodinou
Arno�t na tu same-
tovou revoluci (�)
a jednoho dne jsme
s ním a jeho synem
jeli taxíkem od
Zlatého tygra ke
mnì, a já jsem se
chvìl, ale já jsem
mu to slíbil, �e je-
dinì on si zaslou�í
tuhle �idovskou ko-
runu, proto�e byl
za Nìmcù tak dlou-
ho v koncentráku

(�) a tak, zatímco Pepíèek Lustig
ukládal korunu do novin a pak nì�nì
do své veliké bundy (�), vidìl jsem,
�e tam na stìnì zùstala ta imaginární
a pøesná podstata a tvar toho, co kdysi

KORUNA KRÁLE DAVIDA
Z libeòské synagogy na Hráz Vìènosti a potom do Washingtonu

Bohumil Hrabal doma na dvorku  Na Hrázi 24 
v Libni. Z èasopisu Stadion, 60. léta 20. století.

�idovská koruna, byt B. Hrabala na sídli�ti Sokol-
níky, kolem roku 1985. Archiv T. Mazala.
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zdobilo libeòský oltáø synagogy (�.)
a jediný, kdo pøeèkal, byl jsem já se
vzpomínkou na korunu, která jedinì
se zachránila a poletí boeingem s Ar-
no�tem Lustigem do Washingtonu.�  

POSLEDNÍ ADRESA
WASHINGTON
Arno�t Lustig si po návratu z Prahy na
koci ledna 1990 ve svém bytì ve Wa-
shingtonu korunu krále Davida povì-
sil na stìnu nad svým psacím stolem.
Rád se s ní chlubil rozlièným náv�tì-
vám, ochotnì se s ní nechával fotogra-
fovat. V roce 2001 s korunou zapózo-
val Franti�ku Cingrovi, v roce 2008

Markétì Mali�ové. To jsou ale posled-
ní dochované snímky, které zjevnì do-
kládají, �e koruna krále Davida byla
stále na stejném místì v bytì Arno�ta
Lustiga ve Washingtonu.

V únoru 2011 Arno�t Lustig zemøel.
V listopadu 2016 jsem i já mìl pøíle�i-
tost dostat se do USA a také nav�tívit
Lustigùv byt ve Washingtonu. Prù-
vodce mi dìlal Lustigùv syn Pepi. Ko-
runa krále Davida ale nad pracovním
stolem na zdi ji� nebyla a okolní ob-
rázky byly ponìkud v jiném uskupení,
ne� jsem znal z døívìj�ích fotografií.

Kampak se koruna asi po smrti Ar-
no�ta Lustiga z jeho bytu podìla, kdo
a proè ji odnesl, kde je nyní? Do syna-
gogy v pra�ské Libni se na své pùvod-
ní místo na vrchol svatostánku zatím
nevrátila.                     TOMÁ� MAZAL

MAX EISLER
(dokonèení ze str. 9)
At� u� v recenzích nových knih nebo ke
stavbì nové vídeòské synagogy.

PADESÁTILETÝ
Kdy� se v bøeznu 1931 profesor Eisler do-
�ívá padesáti let, slaví skromnì. Proto�e
do ka�dé èinnosti vstupuje naplno a cele,
u� to není �ádný mladík. Pìstìný �edivìjí-
cí plnovous a na oèích cvikr prozrazují ne-
milosrdnost èasu, nikoli v�ak ztrátu ener-
gie. Èasopis Menorah uveøejnil laudacio,
ve kterém se praví: �Max Eisler zùstal
vìrný tradiènímu �idovskému �ivotu, kte-
rý ho obklopoval v jeho rodném mìstì.
�idovství pro nìj v�ak není pouhou for-
mou, ale skuteèným �ivotem a je v neustá-
lém intelektuálnì-tvùrèím rozletu. Jeho
neklidný pohyb smìøuje ke konkrétnímu
cíli, který mu obzvlá�t� le�í na srdci: ji�
dlouhou dobu bojuje za vyu�ití moderních
umìleckých forem vytvoøených �idy
v budovách �idovských obcí.�

Po první svìtové válce se Eisler anga-
�oval pøi zalo�ení sirotèince Aguda v Bá-
densku. Pøi jeho slavnostním otevøení
v èervnu 1921 pronesl: �Z propastí bídy,
z míst války a vra�dìní, z ruin Halièe
a z lesù Ukrajiny, jsme pøivedli malé dìti,
poznamenané tì�kými osudy, abychom
jim pøipravili �t�astný údìl ve svìtlých,
pøívìtivých místnostech, s vydatnou stra-
vou a peèlivou péèí, a abychom jim v�e-
stranným vzdìláním otevøeli cestu k poc-
tivému, pracovitému �ivotu, který dìlá
èest �idovskému jménu.�

Jeho sociální èinnost má mnoho podob
� v roce 1924 byl zvolen pøedsedou sdru-
�ení �idovský azyl, jeho� cílem bylo vy-
budovat �idovský útulek pro bezdomov-
ce, a s Arthurem Schnitzlerem se zapojil
do výboru na podporu univerzitní knihov-
ny v Jeruzalémì a pozdìji do akce na
podporu existence Hebrejské univerzity
v Jeruzalémì.

JITRO 8. PROSINCE
V úterý 7. prosince 1937 veèer se Max
Eisler úèastní zasedání lo�e B�nai B�rith
Pravda. Druhý den ráno v�ak náhle umírá
ve svém vídeòském bytì po silném zá-
chvatu anginy pectoris. Pohøeb se koná za
velké úèasti významných osob z vìdec-
kých, umìleckých a �idovských kruhù.

Rabín Aron Jeruchem v pùsobivé vzpo-
mínkové øeèi na Vídeòské univerzitì ho-
voøí o Eislerovì lidské otevøenosti: �Pøe-
devèírem jsme pohøbili jednoho z na�ich

nejlep�ích. S Maxem Eislerem ode�la
ú�asná lidská bytost. V hodinu, kdy byla
na budovì Vídeòské univerzity vyvì�ena
smuteèní vlajka, se v chasidských modli-
tebnách zapalovaly svíèky. Je to nìco ne-
vídaného, jedineèného, v ka�dém pøípadì
vzácného, stejnì jako byl onen mu� jedi-
neèným, vzácným úkazem, pro který
truchlí v�ichni, ortodoxní i liberální, ná-
rodní i asimilovaní, vousatí východní
�idé i árij�tí studenti, profesoøi i rabíni.� 

AN�LUS
O tøi mìsíce pozdìji, 12. bøezna 1938,
se Rakousko pøipojuje k nacistickému
Nìmecku a zaèíná pronásledování ra-
kouských �idù. Nìkteøí stihnou uprch-
nout, jiné èeká násilná smrt. Eislerovu
synu Martinovi (1913�1977), který stu-
doval ve Vídni u architekta Oskara Str-
nada a pracoval jako návrháø nábytku,
operní re�isér a scénograf, se podaøí
v srpnu 1938 odjet do Argentiny, kde
úspì�nì zakotví. Stane se jedním z nej-
známìj�ích argentinských designérù
a pøedním návrháøem nábytku, spoluza-
lo�í dvì nábytkáøské firmy a vìnuje se
té� architektuøe, navrhne dvì desítky
budov v Argentinì a Brazílii.

Vdovì Else Eislerové je ve Vídni zaba-
ven byt, a tak prchá zaèátkem roku 1939
do Jihlavy, do bytu v domì v Gelnhausen
Gasse za stárnoucí, �estasedmdesátiletou
matkou Annou. Za tøi mìsíce ma�írují
pøes zasnì�ené jihlavské námìstí jednot-
ky nìmeckého wehrmachtu. 

Elsa Eislerová, hospitalizovaná v ji-
hlavské nemocnici s tì�kým zánìtem led-
vin, umírá 29. bøezna 1939. Tu noc skupi-
na nìmeckých hejskù zapálí jihlavskou
synagogu, která pøízraènì osvìtluje noèní
mìsto. V øíjnu 1942 je v Treblince za-
vra�dìna její matka Anna Tieberová. 

Na rozdíl od man�elova rozsáhlého
umìnovìdného, literárního a historické-
ho díla nezùstalo po Else Eislerové té-
mìø nic. Vlastnì pøece jen. Jedna drobná
báseò, pøíznaènì nazvaná Soumrak: 

Tì�ká mlha nad vrbami se bìlá
jako �al, jej� nese radost rozechvìlá.
Nad øekami veèer naslouchá
a jeho stíny jdou spoèinout.

Po lukách plachtí tma se zvuky
tajemnými,

jako by chtìla jimi trávy, ty sladké,
ukolébat�

MILO� DOLE�AL
Pøeklad básnì Soumrak Josef Kroutvor ml.

Byt Arno�ta Lustiga ve Washingtonu DC. Foto F. Cin-
ger, 2001.



Upøímný a originální pokus o pøeklenutí
mezery, je� se s ubíhajícím èasem èím dál
víc rozevírá mezi historií, pamìtí a mlèe-
ním � tak charakterizoval list The Austra-
lian román Brama Pressera nazvaný Hrst
hlíny, který pøed mìsícem vy�el i èesky.
A je to dobøe hned ze dvou dùvodù. Zapr-
vé proto, �e letos �estaètyøicetiletý Bram
Presser je jak úspì�ný právník a akade-
mik, tak pozoruhodná postava melbourn-
ské kulturní scény: bývalý frontman �i-
dovské punkové kapely Yidcore (svého
èasu nosil dredy), zakladatel tamního �i-
dovského kni�ního týdne a od roku 2017,
kdy u protino�cù touto knihou debutoval,
spisovatel. Který navíc má, a to je ten dru-
hý dùvod, z matèiny strany èeské koøeny.

Její rodièe se toti� do Austrálie pøestìho-
vali tìsnì po válce, kdy mìlo mìsto Mel-
bourne s výjimkou Izraele nejvy��í poèet
pøe�iv�ích �oa na hlavu. Vysvìtlení proè je
jednoduché: bylo od Evropy nejdál. Pan
Jakub Rand, spisovatelùv dìd, pøitom po-
cházel ze �tetlu na Zakarpatsku, ale tou�il
po velkomìstì a z domova ode�el. Dostal
se do Prahy a stal se uèitelem ve zdej�í �i-
dovské �kole � a je�tì pozdìji údajnì èle-
nem Talmudkommanda v Terezínì. Oproti
tomu jeho babièka Dagmar Roubíèková se
narodila ve smí�ené rodinì: její otec byl
�id a matka napøed konvertovala k judais-
mu, nicménì pak se rozvedla, aby ochráni-
la dìti, i kdy� to nakonec nebylo nic plat-
né. Oba Presserovi prarodièe tak pro�li
Osvìtimí: dìdeèek jako tzv. privilegovaný
(nebot� byl vzdìlaný, a hodil se tedy jako
uèitel) rodinným táborem, a jeho vina pøe-
�iv�ího byla tudí� �umocnìna vìdomím,
�e nezakusil stejné utrpení jako jeho lid�,
a babièka �bì�nými� hrùzami.

S rekonstrukcí jejich osudù zaèal Pres-
ser u� ve svých prvních publikovaných
povídkách Babylonský vìzeò (The Pri-
soner of Babel) a Drobeèky (Crumbs).
Chválu anglofonních kritikù a mohutný
ohlas u ètenáøù v�ak získal a� pozdìji, kdy
mu Hrst hlíny (v originále Book of Dirt)
vynesla americkou Národní �idovskou
kni�ní cenu pro prvotinu za rok 2018.
A díky citlivému pøekladu Olgy Bártové
má teï i na�inec mo�nost pochopit proè.

OTÁZKY �ÁNRU
Autor sám oznaèuje svoje dílo pojmem ro-
mán, mnohem pøesnìj�í by v�ak bylo øíci
stejnì jako v pøípadì v Rch u� recenzované

Konvertitky vlámského spisovatele Stefana
Hertmanse nefiktivní román. A sice proto,
�e velice úzce hranièí jak s literaturou fak-
tu, tak s memoáry a cestopisem. Presser se
tu opírá o rodinné legendy a mýty, k nim�
jako dokumenty pøidává mapy a fotografie.
Prázdná místa se pokou�í pøeklenout vlast-
ním výzkumem a invencí.

Jeho místy a� detektivní pátrání zaèalo
je�tì pøed rokem 1989 v Èeskoslovensku,
kdy se mohl chytit jen socialistického vý-
kladu dìjin. V archivech ov�em pátral i ve

studijním centru památníku Jad va�em
v Jeruzalémì � a osmiletý výzkum zavr�il
víceménì v souèasné dobì díky propojení
a digitalizaci zdrojù, pøièem� spolu s davy
turistù nav�tívil i Terezín a Osvìtim. Co se
takzvaných velkých dìjin týèe, tak mimo
jiné kupøíkladu zjistil, �e my�lenka �mu-
zea vyhynulé rasy� je pouhá fáma, tøeba�e
hluboce zakoøenìná v kolektivní èeské pa-
mìti, a pøesvìdèivì zachytil pùsobení ta-
kových osobností jako Max Brod èi po-
chmurnou atmosféru po smrti studenta
Jana Opletala. 

Jeho kniha je tak pokusem o dialog s mi-
nulostí s tím, �e pøedem ví, �e mnoha odpo-
vìdí se nedoèká. Nezná je ani anglicky
�patnì mluvící pra�ský pøíbuzný Ludvík,
který mu slou�í jako prùvodce, a mù�e se
pouze domý�let, jaké to bylo chodit za oku-
pace do kina na filmy s Lídou Baarovou.
Nebo co v�echno asi zakusil pøe�iv�í strýc
Pavel v Osvìtimi jako èlen zrùdného nacis-

tického vynálezu jménem Sonderkomman-
do. 

POSTPAMÌ ¡T I GOLEM
Výsledkem je tedy, jak Presser ostatnì pí�e,
�vyprávìní, utkané z nitek legend a zvìstí�,
neboli to, co sám oznaèuje slovem postpa-
mìt�. A at� u� vìdomì èi nevìdomì jím od-
kazuje na termín, který poprvé pou�ila pro-
fesorka komparatistiky a genderových
studií na newyorské Kolumbijské univerzi-
tì Marianne Hirschová v devadesátých le-
tech 20. století. Celou teorii pozdìji dùklad-
nì rozvinula v knize Generace postpamìti
z roku 2012, kdy dále rozpracovala svùj
døívìj�í odborný èlánek o Artu Spiegelma-
novi a jeho komiksu Maus, nad ním� si
poprvé uvìdomila, �e postpamìt� vzniká
u tøetí generace pøe�iv�ích jako reakce na
velkou ztrátu, kolektivní trauma, tragické
události nepopsatelných rozmìrù. I kdy� se
v�e odehrálo dávno pøed jejich narozením,
jsou s minulostí stále spojeni: nìco je jim
pøedáno skrze pøíbìhy a nìco prostøednic-
tvím mlèení, a obé se pak stane souèástí je-
jich identity.

Jak ètenáø záhy zjistí, u Pressera postpa-
mìt� rozhodnì nevyznívá jen jako prázdná
fráze. Navíc je skvìlý vypravìè, který ni-
koli náhodou od okam�iku, kdy Jakub
v Terezínì najde �hrst hlíny�, do textu za-
èlenil i legendu o golemovi. S tím, �e jak
sám prohlásil na uvedení knihy v Brisba-
ne, golem je metafora: ka�dý pøíbìh má
toti� svého osobního golema a kdykoli se
mù�e rozbít, rozkutálet na v�echny strany.
A jeho text je tak, ani� bychom toho vy-
zradili pøíli�, skuteènì hodnì køehký.

Výsledkem je hodnì lyrická i rytmická
próza, tematicky srovnatelná s takovými
díly amerických �idovských spisovatelù
jako Naprosto osvìtleno Jonathana Safrana
Foera èi Mìsíèní svit Michaela Chabona.
V líèení �tetlu jsou sly�et ozvìny povídek
Isaaca Bashevise Singera, ve výjevech ze
�idovských ghett, koncentraèních táborù
a pochodù smrti je zase zøejmý vliv Elieho
Wiesela a Prima Leviho. A jedna kniha se-
hrává roli pøímo fyzickou: Kafkùv Proces,
jeho� výtisk (vydaný v roce 1953 naklada-
telstvím Penguin) si autor ponechal jako
památku po dìdeèkovi. Nezbývá tedy ne�
Hrst hlíny vøele doporuèit jako knihu, která
navazuje na to nejlep�í z literárních tradic �
a zároveò je svá.              HANA ULMANOVÁ

Bram Presser: Hrst hlíny. Vydalo naklada-
telství Argo v Praze roku 2022, z anglièti-
ny pøelo�ila Olga Bártová. 318 stran, dop.
cena 398 Kè.
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TAKOVÝ AUSTRALSKÝ �ID
Nad cestou Brama Pressera za osudy jeho pøedkù



Autorské texty
Bondyová, Ruth: Pít, či nepít, ukázka z knihy Boží hody.
Jak jedli Židé v Čechách a na Moravě (č. 11, str. 23);
Brook, Peter: Pravý rytmus, ukázka z pamětí divadelní-
ho a filmového režiséra; úvodní poznámka
am (č. 8, str. 16–18); Buber, Martin: Cha-
sidská vyprávění o svátku Šavuot, Tiša be-
av, Roš ha-šana a Jom kipur; přeložila
Alena Bláhová (č. 6, str. 3; č. 8, str. 3; č. 9,
str. 16; č. 10, str. 3); Havel, Václav: Hold
Madeleine Albrightové, text z roku 2000
přetištěný při příležitosti úmrtí americké
ministryně zahraničí (č. 4, str. 3); Havel,
Václav: Spoluodpovědnost za svět, ukázky
ze sborníku Moje setkání s židovstvím
(č. 1, str. 3); Lipstadtová, Deborah: Odva-
ha jít do synagogy, komentář k útoku na
účastníky bohoslužby v synagoze Beth
Israel Colleyville; překlad am; Magris,
Claudio: Literární cena, povídka ze sbírky Zakřivený čas
v Kremži; překlad Kateřina Vinšová (č. 5, str. 14–15);
Marx, Harpo: Negramotný génius, úryvek
z komikových vzpomínek; překlad am
(č. 7, str. 16–17, 19); Mirjamina studna
a další příběhy z knihy Hebrejská vyprávě-
ní mezi středověkem a raným novověkem;
překlad Pavel Sládek (č. 11, str. 16–17);
Moss, Stanley: Tři básně; překlad Šimon
Daníček (č. 10, str. 17); Parkerová, Dorot-
hy: Nedělej si starosti; povídku přeložila
am (č. 2, str. 16); Platzová, Magdaléna:
Život po Kafkovi, ukázka z románu (č. 6, str.
16–17, 18); Poláček, Karel: z Povídek izra-
elského vyznání (č. 3, str. 14–15); Reynek,
Bohuslav: Dvě básně (č. 8, str. 9); Sacks,
Jonathan: Bůh je v detailech, ukázky
z komentáře ke Knize Exodus; přeložila Tereza Rejško-
vá (č. 1, str. 18–19); (č. 2, str. 3); Sidon, Karol Efraim:
Dopis vrchního zemského rabína k Nové-
mu roku 5783 (č. 9, str. 3); Sidon, Karol
Efraim: O kočkách a psech v Istanbulu
(č. 8, str. 11); Tomášek, Tomáš: básně ze
sbírky Hládkov (č. 9, str. 13); Zelenskyj,
Vomodymyr: Milý český národe, přepis
videoprojevu ukrajinského prezidenta ke
členům Parlamentu ČR (č. 7, str. 3). 

Historie
Centrum židovského spiknutí – o Starém
židovském hřbitově v Praze a s ním spjatý-
mi spikleneckými teoriemi, Václav Smyčka
(č. 6, str. 14–15); Jedenásť popravených –
70 let od procesu s R. Slánským a spol.,
Jaro Franek (č. 11, str. 12–14); Krásná Helena –
o židovské hostinské z Vysočiny Heleně Šmolkové,
Miloš Doležal (č. 4, str. 10–13); Moše Jisrael Landau –
170 let od úmrtí významného pražského učence, tiska-
ře a vydavatele, Iveta Cermanová (č. 5, str. 10–11);

Nařizujeme dále tímto ediktem – o vyhnání Židů
z Alhambry, Tomáš Bělohlávek (č. 3, str. 3); Pátrání po
jménech – genealogická databáze českých židovských
rodin v ŽMP, Alexandr Putík (č. 4, str. 18–19); Restau-

rování a digitalizace manuskriptů a vzác-
ných tisků ve sbírkách Židovského muzea
v Praze, Lenka Ichová a Tomáš Bělohlávek
(č. 1, str. 17). 

Izrael: komentář Zbyňka Petráčka 
k aktuálnímu dění
(není-li uvedeno jinak, str. 21)
Naděje i chmury (č. 1); Jak s křesťany
(č. 2); Apartheid jako bič (č. 3); Putin,
zájmy a hodnoty (č. 4); Kdo je tady osadník
(č. 5); O Lavrovovi a Hitlerovi (č. 6); V zrcad-
le roku 1939 (č. 7); Biden na Blízkém
východě (č. 8); Mnichov po padesáti letech
(č. 9); Život a instinkty (č. 10); Hranice

s Libanonem (č. 11); Krok k teokracii? (č. 12).

Judaismus
Komentáře k týdenním čtením v Tóře od
vrchního zemského rabína Efraima Sidona
(str. 4)
Svátek darování Tóry a kniha Rút (oddíl
Jitro) (č. 1); Tváří v tvář (Tecave) (č. 2); Tři
stupně čistoty (Mecora) (č. 4); Psané slovo
(Pekudej, Vajikra) (č. 3); Já jsem Hospodin,
váš Bůh (Kedošim) (č. 5); Pošli si (Šlach
lecha) (č. 6); Bileamova rada (Balak) (č. 7);
Mošeho Desatero (Vaetchanan) (č. 8);
Věčný národ (Nicavim) (č. 9); A toto je to
požehnání (Vezot habracha) (č. 10); Paršat
Toldot (č. 11); Faraonové Tóry (Mikec)
(č. 12).

Komentáře k týdenním čtením v Tóře od rabína sira
Jonathana Sackse
(str. 5)
Zatvrzené srdce (oddíl Vaera) (č. 1); Krása
svatosti (Tecave) (č. 2); Šalšelet a krize
identity (Cav) (č. 3); Slovo jako mor (Meco-
ra) (č. 4); Zrození naděje (Bechukotaj)
(č. 5); Láska jako zákon, zákon jako láska
(Bamidbar) (č. 6); Chaver habitchon (Chu-
kat) (č. 7); Vést znamená naslouchat
(Ekev) (č. 8); Národ vypravěčů (Ki tavo)
(č. 9); Spravedlivý v kožichu (Noach)
(č. 10); Palác v plamenech (Lech lecha)
(č. 11); Fyzický strach, morální tíseň (Vajiš-
lach).

Kalendárium
(Není-li uvedeno jinak, strana 23 a připravuje am)
Babička s dětmi, sousoší od Otty Gutfreunda – 100 let
od odhalení (č. 7); Bondyová, Ruth, překladatelka, novi-
nářka a spisovatelka – 5 let od úmrtí (č. 11); Brody,
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Jindřich (Heinrich, Chaim), rabín, znalec středověké
hebrejské poezie – 80 let od úmrtí (č. 5); Erben, Petr,
instruktor dětí v terezínském ghettu, sportovec a stavař
– 5 let od úmrtí (č. 4); Fischl, Viktor, spisovatel, překla-
datel a diplomat – 110 let od narození, Michal Bušek
(č. 6); Fuchs, Alfred – publicista, překlada-
tel a spisovatel – 130 let od úmrtí, Michal
Bušek (č. 6); Heine, Thomas Theodore,
karikaturista – 155 let od narození (č. 2);
Karpatský, Dušan, překladatel, editor, lite-
rární vědec – 5 let od úmrtí (č. 2); Kom-
pert, Leopold, prozaik a novinář – 200 let
od narození, Michal Bušek (č. 5); Kosák,
Petr, tajemník ŽOP – 25 let od úmrtí (č. 1);
Krekulová, Alena, mikrobioložka, překla-
datelka – 5 let od úmrtí (č. 5); Kurzweil,
Baruch (Benedikt), literární kritik a peda-
gog – 115 let od narození (č. 7); Lieben,
Salomon (Menachem), lékař, předobraz
dr. Galéna v Čapkově Bílé nemoci, Daniel
Polakovič (č. 3); Mannheimer, Georg, novinář a antifa-
šista – 135 let od narození (č. 5); Muneles, Otto (Gab-
riel), judaista, hebraista a filolog – 55 let od úmrtí, Dani-
el Polakovič (č. 3); Ornest, Jiří, herec, reži-
sér a překladatel – 5 let od úmrtí (č. 4);
Perutz, Leo, prozaik a dramatik – 140 let
od narození, Michal Bušek (č. 11); Plac-
zek, Baruch Jakob, rabín, pedagog, spiso-
vatel a ornitolog – 100 let od úmrtí, Ruth
Jochanan Weiniger (č. 10); Pojar, Miloš,
historik, spisovatel, editor – 10 let od
úmrtí (č. 1); Troller, Georg Stefan, spisova-
tel, novinář a fotoreportér – 100 let od
narození (č. 1). 

Literatura a umění
Bělehrad sefardský – o městě na soutoku
řek a konfesí, Josef Kroutvor ml. (č. 10, str.
14–15); Čekání na Mesiáše – Bruno Schulz a dědictví
židovské tradice, Michala Benešová (č. 11, str. 10–11);
Echod čili Návrat k Bohu – o malíři a spisovateli Karlu
Jakobu Hirschovi, Josef Kroutvor ml. (č. 7,
str. 14–15); Jsem sběratelem měst –
o díle historika architektury Jeana-Louise
Cohena, Monika Hanková (č. 3, str.
18–19); Libeňská koruna krále Davida
(a Bohumila Hrabala), Tomáš Mazal (č. 12,
str. 10–11); Milý Bondy! Jako ondy! –
o Vítězslavu Bondym, příteli Jaroslava
Haška na Lipnici, Miloš Doležal (č. 3, str.
8–10); U Poláčků v Rychnově – o odhalení
prvních Kamenů zmizelých v Okresním
městě a o místních osudech obětí, Arno
Pařík (č. 6, str. 8–10); V době zloby mezi
námi kráčel muž s jemnou duší – o Maxi
Eislerovi, česko-rakouském historiku umění
a pedagogu, M. Doležal (č. 12, str. 8–9, 11); Venkovský
lékař – o osudu lékaře Siegfrieda Löwyho, strýce Fran-
ze Kafky, M. Doležal (č. 10, str. 8–10); Vysočina, Kališ-
tě – o zájezdním hostinci v Kalištích, o jeho obyvatelích
a návštěvnících, M. Doležal (č. 7, str. 10–12); Zdi

důstojnosti – o proměnách díla malíře Matveje Vajs-
berga z Ukrajiny, Tomáš Glanc (č. 9, str. 10–11); Železný
Max – o malíři Maxi Kopfovi, jeho osudu a díle, M. Dole-
žal (č. 1, str. 12–13, 23).

Osobnosti / nekrology
Bogdanovich, Peter – nekrolog americké-
ho filmového historika, režiséra, scenáris-
ty, Eliáš Gaydečka (č. 5, str. 23); Demetz,
Peter – k centeniu pražského rodáka, ger-
manisty a překladatele, jd (č. 10, str. 15);
Herrmannová, Jana – nekrolog spisova-
telky, jd (č. 12, str. 19); Hnátová, Hana –
nekrolog přeživší holokaust, sestry Arnoš-
ta Lustiga a vzácného člověka, am (č. 9,
str. 23); Klein, Dušan – nekrolog režiséra,
am (č. 2, str. 26); Kolmer, Felix – nekrolog
vědce a skauta, přeživšího šoa, am (č. 9,
str. 23); Löbl, Eugen a Hajdů, Vavro – dva
odsouzení v procesu s R. Slánským, kteří

přežili, Jaro Franek (č. 12, str. 13); Oplatka, Jicchak –
o rabínovi a prapradědovi spisovatele A. B. Jehošuy,
am (č. 7, str. 9); Parkerová, Dorothy – o spisovatelce

a básnířce, am (č. 2, str. 17); Polevoj,
Mark – nekrolog spisovatele z Oděsy, jd
(č. 12, str. 19); Rašková, Helena – o před-
ní československé farmakoložce, Eduard
Ujházy (č. 6, str. 23); Riedel, Georg – švéd-
ském jazzmanovi, jd (č. 3, str. 12–13); Ste-
inherz, Samuel, historik, rektor Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy, Alexandr Putík
(č. 12, str. 14–15); Tomášek, Tomáš – ne-
krolog básníka, chartisty, truhláře a správ-
ce Nového židovského hřbitova, Robert
Krumphanzl (č. 9, str. 12–13); Unreich,
Dávid – o mistru Československa v řecko-
římském zápasu, Jaro Franek (č. 7, str. 8);
Vogel, Jaromír – nekrolog hudebního skla-

datele, producenta a propagátora židovské hudby, am
(č. 7, str. 24); Winter, Bruno – o prostějovském průmy-
slníku a mecenáši, Ivan Čech a Veronika Hrbáčková

(č. 8, str. 25). 

Publicistika
Advanced Style – o newyorských módních
návrhářkách Iris Apfelové a Iloně Royce
Smithkinové, Monika Hanková (č. 1, str. 20);
Bohoslužba po 80 letech – o setkání rodá-
ků ve východočeské Luži, Alžběta Lango-
vá (č. 9, str. 8–9, 15); Hatikva v Ledči nad
Sázavou – o Nezávislém podmelechov-
ském spolu a jeho akcích, jd (č. 7, str. 13);
Kámen a vzpomínka – Kámen zmizelých
za Adolfa Šmolku z Dobré Vody Lipnické,
jd (č. 11, str. 15); Košer kousky – o počát-
cích kariéry komiků Laurela a Hardyho, am

(č. 9, str. 19); Královna, král a Židé – o vztahu britských
panovníků k židovskému společenství, am (č. 10, str. 20);
Mluvím s nimi o budoucnosti – jak se učí ukrajinské děti
v Lauderových školách, am (č. 5, str. 12–13); Náš Iron
Dome – o bojující Ukrajině a jejím židovském preziden-
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tovi, am (č. 4, str. 8–9, 23); Plzeň a Straubing – o pát-
rání po původu Tóry ve Velké synagoze, Jana Žáčková
(č. 10, str. 18–19); Port Arthur – o náchodském hos-
tinci spjatém s románem Josefa Škvoreckého Zbabělci,
Tomáš Mazal (č. 1, str. 8–9); Kasztnerův proces –
o záchraně obětí holokaustu kvalifikované
jako kolaborace, text Sonii Combeové pře-
ložil z francouzštiny jd (č. 1, str. 10–11). 

Recenze festivalů, filmů, divadel 
a výstav
Beracha: o pěveckém koncertu židov-
ských písní v Libeňské synagoze, Eliáš
Gaydečka (č. 6, str. 18); Dalí–Freud:
o výstavě ve vídeňské galerii Dolní Belve-
dere věnované vlivu S. Freuda na surrea-
listické tvůrce psala am (č. 6, str. 13);
David Polonsky: průřez dílem slavného ani-
mátora a ilustrátora v Telavivském muzeu
umění, am (č. 11, str. 8); Hvězdné nebe:
o výstavě o textilní továrně rodiny Sochorových v Galerii
Středočeského kraje v Kutné Hoře, am (č. 8, str. 14–15,
18); Kde je Anne Franková: o animovaném filmu Ariho
Folmana, am (č. 8, str. 25); Let do nebe
aneb Fata morgana: o představení hry
Arnošta Goldflama, jd (č. 6, str. 11); Kytary
i meče: o výstavě ze soukromého archivu
muzikanta Loua Reeda, Monika Hanková
(č. 9, str. 20); Micha Bar-Am: videoprojek-
ce z fotografií slavného izraelského foto-
dokumentaristy v Telavivském muzeu
umění, am (č. 11, str. 8–9); Mít nějaký
názor: o expozici o historii německých
obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem,
jd (č. 2, str. 8–9); „Mít tolik sil“: o výstavě
z pozůstalosti všestranné umělkyně Ester
Krumbachové v brněnském Domě umění,
am (č. 1, str. 14–16); Napětí a samota:
o výstavě obrazů Georga Eislera ve vídeňské galerii Bel-
vedere, am (č. 6, str. 12–13); Poustevníkovy barevné
vize: o výstavě Boruta Hollanda v libeňské synagoze,
Petr Placák (č. 9, str. 14–15); Reynek v dia-
logu: o výstavě Jdu prachu samotou s prů-
hledy do zahrad v humpolecké galerii
8smička, jd (č. 8, str. 8–9); Trnky a hvězdy:
o hře Martina Františáka v Městském diva-
dle ve Zlíně, Josef Mlejnek (č. 8, str. 12–13);
Vodka 1917: o dokumentu Daniela Edel-
styna, am (č. 6, str. 19). 

Recenze knih
Almássyová, Viola: Čas barchesu a iné pribe-
hy, Peter Salner (č. 9, str. 18); Bachratý, Bohu-
mír: Maliar Ernest Špitz, am (č. 4, str. 15);
Cline, Eric H.: Tři kameny jsou zeď. Příběhy
z dějin archeologie, recenze s ukázkou, jd
(č. 4, str. 16–17); Eilberg Schwartz, Penina, Khatib,
Sulaiman: Opatrná naděje, Terezie Dubinová (č. 10, str.
16); Frankl, Peter: Tikot židovských hodin alebo Po
holokaustu k dnešku, Peter Salner (č. 8, str. 20); Fruh-
waldová, Alica: O koľko lásky som prišla, Peter Salner

(č. 6, str. 20); Hertmans, Stefan: Konvertitka, Hana
Ulmanová (č. 3, str. 17); Kosatík, Pavel: Slovenské sto-
letí, Jaro Franek (č. 2, 18–19, 23); Merbaumová,
Selma: Sebrané květy, Josef Kroutvor ml. (č. 3, str. 11);
Podrabinek, Alexandr: Sovětští disidenti, jd (č. 5, str.

17); Polakovič, Daniel, Steinová Iva, Vla-
dařová, Petra: Židovské hřbitovy na jihu
Čech, jd (č. 2, str. 14–15); Presser, Bram:
Hrst hlíny, Hana Ulmanová (č. 12, str. 12);
Rabinek Epstein, Franci: Francina vojna,
Peter Salner (č. 3, str. 16); Řehák, Robert:
Záhadné pouto, am (č. 2, str. 24); Uličná,
Lenka: Tajemství půdy. Katalog o nálezech
z českých a moravských synagog, am (č. 5,
str. 16); Urbanek, Mariusz: Rudolf Weigl.
Zachránce tisíců životů, am (č. 8, str. 19, 24).

Rozhovory
(Není-li uvedeno jinak, str. 6–7 a připra-
vuje am)

Bušek, Michal, knihovník Židovského muzea v Praze –
o pátrání po uloupených tiscích a knihách (č. 1, str. 6–7,
16); Doležal, Miloš – o židovské přítomnosti na Česko-

moravské vrchovině, středoevropské kul-
tuře a jinakosti, jd (č. 8); Epstein, Helen,
novinářka a spisovatelka – o jejím otci,
vrcholovém vodním pólistovi Kurtu Epstei-
novi (č. 9); Erneyiová, Andrea, vedoucí
restaurace Šalom na ŽOP – o změnách
v restauračním provozu (č. 11, str. 20);
Glanc, Tomáš, rusista, překladatel – o rus-
kém neoficiálním umění a Jindřichu Cha-
lupeckém (č. 5, str. 6–8); Jehošua, Avra-
ham B., izraelský spisovatel – přetisk roz-
hovoru z roku 2007 u příležitosti autorovy
smrti, Magdaléna Jehličková (Křížová)
(č. 7); Kliment, Štěpán, rabín – o činnosti
nového rabínského soudu pro FŽO (č. 5,

str. 19); Kroutvor, Josef, esejista, spisovatel – o Praze
polemické, Střední Evropě a chasidských příbězích
(č. 12, str. 3, 6–7); Kumermann, David – o fotografo-

vání a rodné Libni (č. 10); Láníček, Jan,
historik – o knize More Than Parcels
mapující balíčkovou pomoc vězněným
Židům za holokaustu (č. 11, str. 6–7, 9);
Lipstadtová, Deborah, historička šoa –
montáž z odpovědí na téma nového typu
popírání holokaustu (č. 6); Nováková,
Věra, malířka – o biblických tématech jako
příbězích (č. 10, str. 12–13); Pelíšek,
Michael, nový tajemník Federace ŽO ČR –
o předchozí práci a plánech pro činnost ve
federaci (č. 3, str. 6–7, 13); Shlomo, Udi,
jazzový skladatel a bubeník (č. 4); Sidon,
Karol, vrchní zemský rabín – o lidském
věku v Talmudu, životní radosti a zdrojích

síly (č. 8, str. 23); Sládek, Pavel, hebraista – o hebrej-
ském vyprávění (č. 11, str. 18); Stoilova, Michaela,
rusistka, překladatelka a pedagožka – o Putinově zru-
šení sdružení Memorial, mapujícího zločiny stalinismu
(č. 2, str. 6–7, 20); Tomášek, František, soudní znalec
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a dlouholetý předseda představenstva společnosti
Matana (č. 7, str. 18–19).

Události na Slovensku
A potom prišiel zákon – 80. výročie prijatia zákona
o vysťahovaní Židov 15. 5. 1942, Peter
Salner (č. 5, str. 20); Bratislava 12. októb-
ra – vražedný útok na Zámockej ulici, Jaro
Franek (č. 11, str. 3); K jednému rozsudku
– o procese s predsedom Ľudovej strany
Naše Slovensko, neonacistom Marianom
Kotlebom, Jaro Franek (č. 5, str. 3, 13); Prí-
pad Varín: Ulica Dr. Jozefa Tisu a možný
koniec politickej kariéry M. Kotleby, Jaro
Franek (č. 4, str. 20). 

Výběr z českých médií
(Není-li uvedeno jinak, str. 22, rubriku 
připravuje jd)
La Bombalera …a další události (č. 1); Za-
kletý do bronzu… (č. 2); Umělecké jméno... (č. 3); Tole-
rance sama… (č. 4); Co chceš, báči... (č. 5); Jazyk profe-
sionálů... (č. 6); Vychovatelka... (č. 7); Egypťan Mendel...
(č. 8); Slovanští Židé… (č. 9); Vhozené
vidle... (č. 10); Evropský šerpa... (č. 11);
Prezident kouzelníků… (č. 12, str. 18).

Zprávy ze světa
(Není-li uvedeno jinak, str. 28, rubriku 
připravuje am)
č. 1: Ukrajinsko-židovské fórum, Po odcho-
du kancléřky Merkelové, Návrat k dohodě
s Íránem, Spielbergova knihovna, Strom
dětí zasazený v New Yorku, Veslice Gerda
III v Židovském muzeu v New Yorku;
č. 2: Rezoluce OSN, Senát ještě neschválil
nominaci D. Lipstadtové do funkce zmoc-
něnkyně pro sledování antisemitismu, Pří-
pad Anne Frankové, Cena Genesis, Oprava synagogy
Strom života, Židovský učitel herce S. Poitiera;
č. 3: Ukrajinští Židé, Bez zeleného pasu do Izraele,
A. Blinken v Austrálii, Školní osnovy bez
komiksu Maus, Cena pro Nicole Krausso-
vou, Socha Licoricie;
č. 4: Váleční uprchlíci, Dokumentace zloči-
nů na Ukrajině, Válkou pozměněné výroky
Goldy Meirové, Polní nemocnice z Izraele,
Útok v Beršeevě, Dědictví oligarchů, Hle-
dač písní;
č. 5: Pohřeb Madeleine Albrightové, Moše
Kantor rezignoval, Rusko žádá kostel
v Jeruzalémě, Pochod živých v Osvětimi,
Svědectví přeživší v Mariupolu, Film
o N. Wintonovi, Ukrajinská restaurace
Veselka v New Yorku;
č. 6: Bojovníci z Dnipra, Smrt novinářky
Ákilové, Nežádoucí rabíni, Irácký zákon proti navazová-
ní jakýchkoli styků s Izraelem, Plyn pro Evropu; Cent-
rum Boba Dylana, Film Kde je Anne Franková;
č. 7: Izrael: Znovu k volbám, Izraelští školáci necestují
do Polska, Kde se Židům dobře žije, Válečné židovské

žádosti o pomoc Vatikánu on-line, V. Zelenskyj mluvil
ke studentům a pedagogům Hebrejské univerzity, Tisíc
dětí z Ukrajiny do Velké Británie, Eli Rosenbaum v čele
týmu mapujícího ruské válečné zločiny na Ukrajině; 
č. 8: Ruské orgány proti Židovské agentuře, Oligarcho-

vé bez občanství, Orbán nechce „míšen-
ce“, Volné nebe pro Izrael, Woody Allen
točí svůj padesátý a poslední film, Doku-
ment o houslistovi Jehudim Menuhinovi; 
č. 9: Izrael a Turecko, Abbásovy výroky,
Texaská škola povolila Deník Anne Fran-
kové, Odklad o měsíc pro Židovskou agen-
turu, Buchaři se zlobí, Modernější letiště
Ben Guriona, Ben&Jerry u soudu;
č. 10: Rabínská výzva k míru, Pouť do
Umaně, Nová premiérka Velké Británie,
Soutěž v hummusu; Chorvatská agenda
pro poradkyni pro záležitosti holokaustu;
Publikace o pomocných balíčcích pro věz-
něné Židy v době holokaustu;

č. 11: Izrael zatím nedodá Ukrajině systém protivzduš-
né obrany, Australská ambasáda zůstává v Tel Avivu,
Španělsko proti BDS, Obavy o bezpečnost Židů v USA,

Vulgární antisemitismus v Rusku, Opravy
synagogy v Herátu v Afghánistánu, Malíř
Alex Katz: 95 let;
č. 12 (str. 24): Útoky v Jeruzalémě, Fotba-
lové mistrovství v Kataru a Židé, Pomoc
ukrajinským Židům, Indiana Jones pokra-
čuje, Výstava o stovce židovských nedoro-
zumění.

Židovské památky
Alarmujúci stav židovského cintorína
v Holíči, Jaro Franek (č. 12, str. 16); Histó-
ria jedného cintorína: o zničení a obnově
bratislavského židovského hřbitova, Peter
Salner (č. 7, str. 20); Kamenice nad Lipou

a její (nejen) židovské památky, jd (č. 8, str. 10); Měs-
tečko Spálené Poříčí: málo známé památky nedaleko
Plzně, jd (č. 10, str. 11); Návrat ztracených knih: o spo-

lupráci Židovského muzea se zahraničními
univerzitami, Ivan Kohout a Michal Bušek
(č. 11, str. 19–20); Neznámá z Venezie:
tajemný příběh z přeloučského židovské-
ho hřbitova, Tomáš Mazal (č. 4, str. 14);
Pátrání po oponách: Synagogální textilie
z Vinohradské synagogy ve sbírkách ŽMP,
Milan Jančo (č. 2, str. 12–13); Po stopách
židovské komunity v polském městě Lubli-
niec, Miloš Doležal (č. 2, str. 10–11); Stará
synagoga: obnova vzácné freskové výmal-
by ve Velkém Meziříčí, jd (č. 10, str. 19);
Zasvěceno Hospodinu: o práci na pokrýv-
ce pro bimu Vysoké synagogy v Praze,
Mark Podwal (č. 9, str. 17); Znovuotevření

Velké synagogy v Plzni po rekonstrukci, jd (č. 5, str. 9);
Židovské stavebné dedičstvo: Bratislavská konferencia
o minulosti a budúcnosti synagóg, P. Salner (č. 3, str.
20). 

(Připravila am)
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Obaja sa narodili na západnom Sloven-
sku. Eugen Löbl (1907�1987) v Holíèi,
Vavro Hajdù (1913�1977) v blízkej Se-
nici nad Myjavou. Detstvo pre�ili na

Slovensku, hovorili slovensky. Viktor
Fischl (v predslove knihy H. J. Taubera
Atlantida holíèských �idù) spomína na
dvoch chlapcov, s ktorými hrával futbal
v zámockej priekope holíèského zámku.
Boli to Eugen Löbl a Vavro Hajdù. Obaja
nav�tevovali strednú �kolu v Bratislave. 

EUGEN LÖBL
Za zmienku stojí, �e Löbl maturoval
roku 1925 na Vy��ej priemyselnej �kole
strojníckej v Bratislave na Fajnorovom
nábre�í spolu s budúcim vojenským ve-
lite¾om SNP generálom Jánom Golia-
nom /1906�1945/. Neskôr �tudoval na
viedenskej Vysokej �kole svetového ob-
chodu (Wirtschaftsuniversität Wien),
plynule hovoril viacerými svetovými ja-
zykmi. Do komunistickej strany vstúpil
v roku 1931. Poèas vojny �il v Londý-
ne. Od roku 1943 bol ekonomickým po-
radcom exilového ministra zahranièia
Jána Masaryka. 

Po vojne a návrate do Èeskoslovenska
sa stal námestníkom ministra zahranièné-
ho obchodu. Zatkli ho u� roku 1949. Pat-
ril k trom ob�alovaným, ktorí proces (so
Slánskym a spol.) pre�ili. Po prepustení
pracoval v robotníckej profesii, po reha-
bilitácii r. 1963 sa stal spolupracovní-
kom Ottu �ika pri príprave ekonomic-
kej reformy Èeskoslovenska. O svojich
skúsenostiach z procesu napísal èasto
citovanú knihu Svedectvo o procese
s vedením proti�tátneho sprisahanecké-
ho centra na èele s Rudolfom Slánskym,
ktorá mohla vyjst� a� r. 1968 a poèas

�normalizácie� bola opätovne zakázaná.
Podobný osud mal aj jej autor. Poèas
pra�skej jari 1. mája 1968 prepo�ièal
prezident Ludvík Svoboda Eugenovi

Löblovi Rád práce za �dlhoroènú
obetavú politickú a verejnú èin-
nost��. O dva roky neskôr ho smut-
ne známa komunistická bro�úra
Pouèenie z krízového vývoja v stra-
ne a spoloènosti zaradila medzi
�popredných reprezentantov reakè-
ných síl, ktoré sa z pozícii sionizmu
anga�ovali v boji proti socializmu�.
V tom èase u� Eugen Löbl �il
v emigrácii v Spojených �tátoch,
kde predná�al ekonómiu na viace-

rých univerzitách. Stal sa podpredse-
dom Svetového kongresu Slovákov,
úzko spolupracoval s jeho predsedom
�tefanom Romanom. Zomrel v New
Yorku r. 1987.

VAVRO HAJDÙ
Vavro Hajdù �tudoval na gymnáziách
v Skalici a v Bratislave, vysoko�kolské
vzdelanie získal v rokoch 1931�1935 na
Právnickej fakulte Komenského univerzi-
ty v Bratislave, kde mu bol priznaný titul
JUDr. Vzdelanie v oblasti práva a politic-
kých vied si doplnil v Paøí�i na L�Institut
des hautes études internationales (1933�
1934) a postgraduálne na L�École libre
des sciences politiques (1936�1938). 

Bol ¾avicovo orientovaný a kritický
k politike Hlinkovej slovenské ¾udové
strany. Právnickú prax zaèal ako advokát-
sky koncipient v Senici, neskor�ie praco-

val v advokátskej kancelári Vladimíra
Clementisa v Bratislave. S Clementisom
nadviazal celo�ivotnú spoluprácu aj osob-
né priate¾stvo. Emigroval e�te v predveèer
druhej svetovej vojny do Francúzska (kde
bol opätovne v styku s Clementisom).
Vstúpil do zahraniènej èeskoslovenskej
armády a po porá�ke Francie bol evakuo-
vaný do Anglicka. Krátko pôsobil ako ve-
dúci slovenského vysielania BBC v Lon-
dýne a potom sa stal zamestnancom
exilového Ministerstva zahranièných vecí

ÈSR. Pred koncom vojny vstúpil do ko-
munistickej strany. 

Po návrate do Èeskoslovenska praco-
val v diplomatických slu�bách a ako ve-
dúci èeskoslovenskej delegácie sa zúèast-
nil spojeneckej konferencie o vojnových
reparáciach v Parí�u. Zastupoval èesko-
slovenskú vládu na viacerých medziná-
rodných konferenciách vrátane zastupo-
vania na Valnom shroma�dení OSN
v New Yorku. 

V roku 1949 sa stal námestníkom mi-
nistra zahranièia V. Clementisa. Popri
tom pôsobil aj ako vedúci katedry mezi-
národného práva na Právnickej fakulte
UK v Prahe. Po odvolaní a následnom
uväznení Clementisa (1951) sa skonèila
aj kariera Vavra Hajdù, ktorého zaradili
medzi ob�alovaných v procese so Slán-
skym. 

Po rehabilitácii v roku 1956 re�im do
istej miery re�pektoval jeho odbornú
kvalifikáciu a jazykovú vybavenost�.
Poèas nasledujúcich rokoch bol zamest-
nancom Ústavu �tátu a práva ÈSAV.
Zomrel roku 1977 poèas slu�obnej ces-
ty do Mníchova. Urna s jeho popolom je
ulo�ená na �áreckom cintoríne v Prahe-
Dejvicích.                                              (jf)

KTO BOLI EUGEN LÖBL
A VAVRO HAJDÙ

Eugen Löbl. Foto archiv.

Tretí, kto proces so Slánskym pre�il, bol ostravský
rodák Artur London. Foto archiv.

Vavro Hajdù. Foto archiv.
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Na 16. prosince leto�ního roku pøipadá
80. výroèí úmrtí významného historika
Samuela Steinherze (shodou okolností
zemøel v den svých 85. narozenin).
Tento mu� vyrùstal v liberální dobì,
kdy �idé dosáhli plné emancipace
a mohli se uplatnit v oblastech, do
nich� jejich pøedci nebyli vpu�tìni. Sa-
muel Steinherz dosáhl, byt� s potí�emi,
profesního a spoleèenského uznání, své
poslední dny v�ak pro�il v bìsné dobì
nového barbarství, které na-
stolili vùdci národa, k nìmu�
se on a dal�í �idé jeho gene-
race dlouho hlásili. S prvními
varovnými znameními se se-
tkal ji� dvacet let pøed svou
smrtí.

RODINA
Samuel Steinherz se narodil
v malebném mìsteèku Güs-
sing (Németújvár) v Burgen-
landu. Tato zemì, která patøila
od støedovìku k uherskému
království, byla po první svì-
tové válce pøipojena k Ra-
kouské republice. Oblast byla
národnostnì smí�ená, Stein-
herzovi, obdobnì jako vìt�i-
na �idovské komunity, hovo-
øili nìmecky. Pro podnikavého otce
Eduarda Steinherze, obchodníka, nebyl
tøítisícový Güssing tím pravým místem.
Roku 1862 pøesídlil s rodinou do Vídnì
a zanedlouho potom do �týrského
Hradce (Graz), kam ji� døíve zají�dìl
na svých obchodních cestách. Pozoru-
hodné je, �e se zde Eduard Steinherz
kromì obchodu se zemìdìlskými pro-
dukty nìjaký èas vìnoval i prodeji obu-
vi vyrobené chovanci místního vìzení.
Uplatòoval se i ve veøejném �ivotì
a stal se místopøedsedou �idovské obce. 

STUDIA
Ve �týrském Hradci Samuel Steinherz
nav�tìvoval gymnázium a po jeho
ukonèení rovnì� univerzitu. Na ní se
roku 1875 zapsal ke studiu historie
a germanistiky. Tento krok byl ve své
dobì neobvyklý, �idé vìt�inou míøili
ke studiu medicíny èi práv. Po získání
doktorátu filosofie na základì dizertace

o vztahu Ludvíka I. Uherského k Itálii
pokraèoval v letech 1883�1885 v od-
borné pøípravì na presti�ním vídeò-
ském Ústavu pro rakouský dìjezpyt
(dvouletý kurz zakonèil prací o vztahu
Ludvíka I. a Karla IV.). Odbornì se za-
èal specializovat na dìjiny pape�ské di-
plomacie v 16. století a podnikal studij-
ní cesty do zahranièních archivù (napø.
v roce 1894 získal stipendium k bádání
ve Vatikánu). Pøes vìdecké úspìchy se

jeho cesta k habilitaci neúmìrnì pro-
dlu�ovala. Za zadrhnutím akademické
kariéry stálo Steinherzovo vyznání.
Mnozí mladí cti�ádostiví vìdci z �idov-
ských rodin v obdobné situací pøistoupili
na mravní kompromis a podstoupili
konverzi. Takové �øe�ení� bylo pro zása-
dového Steinherze nepøijatelné. V obdo-
bí 1889�1894 vystudoval ve �týrském
Hradci právnickou fakultu. Znalost práva
(pøedev�ím jeho dìjin) je pro historika jis-
tì u�iteèná, zdá se v�ak, �e se Steinherz
juristickým studiem spí�e poji�t�oval pro
pøípad, �e by si nakonec musel zvolit
praktické povolání. 

AKADEMICKÁ KARIÉRA
V polovinì devadesátých let do�lo v jeho
osobním �ivotì i profesní dráze k pøízni-
vému obratu, roku 1893 se uzavøený
Steinherz seznámil s vídeòskou rodaè-
kou Sofií Kestelovou (1865�1943), s ní�
se za tøi roky o�enil. Man�elství ve své

dobì ji� nemladých snoubencù bylo
�t�astné a narodilo se v nìm pìt dìtí.
Roku 1895 se Steinherz habilitoval na
Vídeòské univerzitì a získal zde pozici
soukromého docenta. Uznání odborné
veøejnosti mu pøineslo vydání prvního
dílu edice zpráv pape�ských nunciù
(roku 1897). Docentské místo nezna-
menalo sociální jistotu (pøipomeòme
jen, �e Tomá� Garrigue Masaryk se
jako ji� �enatý soukromý docent musel
�ivit dáváním kondicí). Èekání na pro-
fesuru trvalo dal�í roky. Samuel Stein-
herz si realisticky uvìdomoval, �e na-
dìje na místo na Vídeòské univerzitì

jsou nulové. Poté, co neuspìl
jeho pokus získat profesuru
v Innsbrucku, pøijal roku
1901 místo mimoøádného
profesora v oboru pomoc-
ných vìd historických na
Nìmecké Karlo-Ferdinando-
vì univerzitì v Praze (roku
1908 mu zde byla v tomto
oboru pøiznána profesura øád-
ná). Pro �kolní rok 1913/14
byl té� zvolen dìkanem filo-
sofické fakulty. Koneènì
roku 1914 dosáhl Steinherz
øádné profesury na presti�ní
katedøe rakouských dìjin. 

PRAHA
Bìhem svého pra�ského pù-
sobení se kromì výuky vìno-

val vìdecké a editorské èinnosti, navíc
se aktivnì úèastnil spolkového �ivota
ve Spoleènosti pro dìjiny Nìmcù v Èe-
chách. V dobì, kdy byla Praha (a ostat-
nì celá øí�e) dìji�tìm národnostních
støetù, si Steinherz, aèkoli o jeho pøí-
slu�nosti k nìmeckému národu nebylo
mo�né mít pochyb, uchovával støízlivý
nadhled, dr�el se vìdecké objektivity,
a pøedev�ím zùstal politicky pøísnì neu-
trální. To jistì neplatilo o jeho pøed-
chùdci na katedøe rakouských dìjin, ne-
smiøitelném �èecho�routovi� Adolfu
Bachmannovi, který mìl na svìdomí
krach pokusù o èesko-nìmecké vyrov-
nání. Dobovou atmosféru v akademic-
kých kruzích charakterizuje skuteènost,
�e jmenování významného historika
umìní Maxe Dvoøáka profesorem Ví-
deòské univerzity vedlo roku 1905 ne-
jen k pomlouvaèné kampani v tisku
a parlamentní interpelaci, ale i k hlasi-
tým demonstracím velkonìmeckých

SAMUEL STEINHERZ
Výroèí narození i úmrtí (16. prosince 1857 � 16. prosince 1942)

Samuel Steinherz s man�elkou Sofií krátce po svatbì. Foto archiv.
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studentù, kteøí protestovali proti èechi-
zaci univerzity. 

Rozpad habsburské monarchie tì�ce
postihl nìmeckou men�inu v èeských
zemích, která pøi�la o své výsadní po-
stavení; mezi èeskými Nìmci se posilo-
valy radikální nacionalistické nálady.
Nemohlo se to neprojevit v univerzit-
ním prostøedí. Profesoøi (novì pojme-
nované) Nìmecké univerzity v Praze
zachovávali vùèi novému státu loajali-
tu, èást z nich v�ak zamý�lela pøenést
sídlo své vysoké �koly do Liberce, kte-
rý byl centrem èeských Nìmcù.
Zámìr secese podporovali ov�em
pøedev�ím radikálnì nacionalis-
tiètí studenti. 

STEINHERZOVAAFÉRA
Vnitøní chod univerzity, vèetnì
voleb akademických hodnostáøù,
se pohyboval ve starých kolejích.
Roku 1922 pøipadlo právo navrh-
nout kandidáta na rektora filoso-
fické fakulty, vzhledem ke svému
slu�ebnímu stáøí byl kandidaturou
poctìn Samuel Steinherz, který
byl také 21. èervna dvacetièlen-
ným kolegiem sboru volitelù zvo-
len. Nepsaným zákonem bylo, �e
pokud byl zvolen �id, volitelùm
podìkoval a úøad s udáním pøija-
telných dùvodù odmítl (vìt�inou
�lo ov�em o dùvody zástupné).
Za staré monarchie za to býval
od�kodnìn titulem dvorního
rady. Samuel Steinherz se v�ak
odmítl zvyklosti podøídit a úøad
pøijal. Tím vyvolal bouøi, její�
rozsah zøejmì nepøedvídal. Pøed-
stava, �e by v èele univerzity sta-
nul nepokøtìný �id, byla pro nacio-
nalistický tábor naprosto nepøijatelná.
Nìmeètí árij�tí studenti ze spolkù Ger-
mania a Academia vznesli v polovinì
listopadu 1922 protest k akademické-
mu senátu, vstoupili do stávky a obsa-
dili budovu rektorátu. Stávku podpoøili
i radikální studenti pra�ské Nìmecké
techniky a dal�ích nìmeckých vyso-
kých �kol v zemi. Akademický senát
se rozhodl pro pøeru�ení pøedná�ek.
Rector magnificus se pokusil uklidnit
studenty prohlá�ením, v nìm� se pøi-
hlásil k nìmecké národnosti a kultuøe
a vysvìtlil svoje stanovisko k pøestì-
hování univerzity. To jeho antisemit-
ské protivníky nepøesvìdèilo, liberální

Nìmec Steinherz si � jistì s údivem �
vyslechl obvinìní ze sionismu. Za na-
padeného akademického hodnostáøe
se kromì �idovských studentù postavi-
li èlenové tradiènì svobodomyslnì
orientovaného spolku Rede- und Lese-
hale a rovnì� i socialisticky zamìøení
studenti. Ve prospìch rektora a respek-
tování platných zákonù se vyjádøili
i profesoøi a docenti. Strany konfliktu
si uvìdomovaly, �e vyhrocená situace
ohro�uje akademické svobody a zájmy
nìmecké men�iny. Ze strany naciona-

listù v té dobì padl i návrh na zavedení
numeru clausu � omezení poètu �idov-
ských studentù. Koncem listopadu se
s pomocí úøadù podaøilo stávku pøeru-
�it, stále v�ak hrozilo její obnovení.
Rektor napadaný v nacionalistickém
tisku postupnì ztratil dùvìru v pod-
poru svých kolegù. Na základì vy-
hodnocení své pozice podal únoru
1923 demisi, kterou ov�em tehdej�í
sociálnìdemokratický ministr �kolství
a národní osvìty Rudolf Bechynì ze
zásadních dùvodù nepøijal. Rektorovi
nezbývalo ne� po�ádat o dovolenou.
Antisemit�tí kraválisté nakonec dosáh-
li svého.

ZMÌNA ORIENTACE
Zá�itky ze �Steinherzovy aféry� pøi-
nesly nìmecky hovoøícím �idùm
z èeských zemí tvrdý �ok, který vedl
k pøehodnocení jejich postojù a nové
politické orientaci na èeskoslovenský
stát. Pro Samuela Steinherze, který
roku 1927 ode�el do penze, pøinesl støet
s realitou rasisticky zalo�eného nìmec-
kého nacionalismu návrat k �idovským
koøenùm a obrat ve vìdeckém zájmu.
Dokonèil sice své dlouho rozpracované
projekty (napø. edici dokumentù k dìji-

nám schizmatu 1385�1395), novì
se v�ak zamìøil na dìjiny �idù
v Èechách ve støedovìku a raném
novovìku. Budi� zdùraznìno, �e
se dosud �idovské tematice vyhý-
bal. Roku 1927 se ujal redakce
sborníku Die Juden in Prag vyda-
ného k 25. výroèí zalo�ení ló�e
Praga øádu B�nai B�rith. Následu-
jícího roku se Steinherz podílel na
ustanovení Spoleènosti pro dìjiny
�idù v Èeskoslovenské republice,
které tento filantropický øád inici-
oval. Samuel Steinherz byl ve-
doucím redakèní rady a vydavate-
lem dodnes vysoce cenìného
vìdeckého periodika, které v le-
tech 1929�1938 vycházelo ve
dvou jazykových mutacích: Ro-
èenka Spoleènosti pro dìjiny �idù
v Èeskoslovenské republice /
Jahrbuch der Gesellschaft für
Geschichte der Juden in der Èe-
choslovakischen Republik. Stein-
herz dokázal získat pøíspìvky
øady �pièkových historikù, pøi-
èem� nepøihlí�el k jejich národ-
nosti èi nábo�enské a ideologické
orientaci. Bylo jeho zásluhou, �e

se dosud zanedbávaný výzkum dìjin
èeských �idù dostal na vysokou odbor-
nou úroveò. 

SMRT V TEREZÍNÌ
Èinnost spoleènosti ukonèila nacistická
okupace. Samuel Steinherz byl 6. èer-
vence 1942 se �enou deportován do Te-
rezína, zde se je�tì staèil zapojit do osvì-
tové èinnosti. Tématem jeho záøijové
pøedná�ky byly �obrázky z dìjin �idù
v Èechách�. Podmínky v ghettu sná�el
tì�ce a 16. prosince tého� roku zde ze-
møel. Jeho milovaná man�elka Sofie ho
následovala 28. èervence 1943. 

ALEXANDR PUTÍK

Samuel Steinherz v pozdìj�ích letech. Foto archiv.
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Tohtoroèný európsky deò �idovskej kul-
túry sme s man�elkou vyu�ili na náv�te-
vu Holíèa � malého mesteèka le�iaceho
takmer na hraniciach Èeskej republiky
a vzdialeného od Bratislavy asi 90 km.
Pred vojnou �ila v Holíèi poèetná �idov-
ská komunita s bohatou históriou. Prvé
záznamy o nej pochádzajú zo 16. storo-
èia. Samotné mesteèko Holíè sa dostalo
do majetku cisárskych Habsburgovcov
roku 1736 a táto skutoènost� bola pre ta-
moj�iu �idovskú obec výrazným príno-
som. Bola to jediná obec na Slovensku,
ktorá podliehala priamo cisárskemu dvo-
ru vo Viedni. Za zmienku stojí aj skutoè-
nost�, �e panovníèka Mária Terézia (na
ktorú v iných súvislostiach ne-
spomíname ve¾mi pozitívne)
udelila roku 1751 holíèskym �i-
dom viaceré privilégia, okrem
iných aj právo udr�iavat� cinto-
rín, synagógu, mikve, kó�erny
výsek mäsa a vyznaèovat� eruv
definujúci hranice ��ábesové-
ho územia�. V pozadí udele-
ných privilégií je pravdepo-
dobne vplyv Franti�ka �tefana
Lotrinského (man�ela Márie
Terézie), ktorý sa v Holíèi èasto
zdr�iaval a na svojich panstvách
zamestnával znaèný poèet �i-
dovských aj ne�idovských
obyvate¾ov Holíèa. Ako výborný hospo-
dár si uvedomoval schopnosti �idov-
ských obyvate¾ov a ich význam pre jeho
podnikate¾ské aktivity. 

Maximum relatívneho poètu �idov
v Holíèi bolo v roku 1869, keï tvorili 27
percent populácie, èo predstavovalo
1316 �idovských obyvate¾ov. Následne
ich poèet klesal na pribli�ne 400�500 �i-
dovských obyvate¾ov tvoriacich v med-
zivojnovom období 7 percent celkového
poètu Holíèanov, av�ak výrazne zastúpe-
ných v hospodárskom, kultúrnom a poli-
tickom �ivote mesteèka. Holíèska obec
bola �ivotaschopná, vykazovala mnohé
aktivity a spravovala viacero objektov
umo�òujúcich plnohodnotný nábo�enský
aj spoloèenský �ivot. 

Bodku za �idovskou tradíciou Holíèa
urobil holokaust. Pre�it� sa podarilo asi
30 holíèskym �idom, av�ak ich povojno-
vý pobyt v Holíèi netrval dlho a komuni-
ta krátko po vojne zanikla. Dnes v Holíèi
nebýva �iaden obyvate¾ �idovského

pôvodu. Z niekdaj�ích objektov patria-
cich �idovskej obci je u� vidite¾ný len
cintorín s pôdorysom 70 m x 50 m na-
chádzajúci sa na okraji mesteèka v blíz-
kosti nedávno postavenej kamennej roz-
h¾adne, ktorá je miestnou turistickou
atrakciou. 

ZÁMOK A CINTORÍN
V Holíèi sme najprv nav�tívili niekdaj�í
cisársky zámok, ktorý je momentálne
v správe mesta. Nie je v najlep�om stave,
ale vidiet�, �e mesto sa sna�í o jeho zá-
chranu. V kedysi nádherných sálach je
znièená podlaha, na stenách chýbajú
omietky a na stropoch vidiet�novo in�ta-

lované keramické prvky. Ale celý objekt
je staticky zabezpeèený, pivnice zámku
sú vypratané a nosné steny spevnené tla-
kovou injektá�ou cementu, strecha je
opravená a pomalým tempom sa rozbie-
hajú aj práce v interiéroch. Oprava bude
trvat� dlhé roky, mo�no desiatky rokov,
ale zánik tu nehrozí. 

Zo zámku sme zamierili k �idovskému
cintorínu na okraji mesta. Nebol prístupný
verejnosti, ale cez rozborený plot sme sa
bez námahy dostali do vnútra. Mô�em po-
vedat�, �e som videl mnoho �idovských
cintorínov. Viaceré aj po útokoch vanda-
lov, so zhodenými, zvalenými alebo rozbi-
tými náhrobnými kameòmi. Ale nieèo po-
dobné cintorínu v Holíèi som e�te nevidel.
Bol to obraz dlhodobého a rozsiahleho ni-
èenia ¾udským vandalizmom, kombinova-
ný s nièivou silou prírody. Cintorín obsa-
huje stovky hrobov (mo�no e�te viac).
Znaèná èast�náhrobných kameòov je zni-
èených, zhodených na zem, rozbitých ale-
bo úplne chýbajúcich. Zem je pokrytá

mno�stvom úlomkov kameòa, ktoré u� asi
nikto nedoká�e roztriedit� a priradit� k hro-
bom. Je vysoko pravdepodobné, �e hod-
notnej�ie kamene sú kradnuté a odná�ané,
poloha cintorína umo�òuje nepozorovaný
príchod aj odchod ¾uïom aj vozidlám.
Rozsah nièenia je znaèný, aj keï treba do-
dat�, �e mno�stvo náhrobkov, väè�inou
star�ích a kamenársky menej zaujímavých,
e�te stojí. Nechcem zatajit� ani �okujúci
poh¾ad na nieko¾ko otvorených hrobov le-
movaných rozhádzanými ¾udskými po-
zostatkami. Prilo�ené fotografie èiastoène
dokumentujú vzh¾ad tohto smutného mi-
esta, ktorého dne�ný stav vyvolá v neinfor-
movanom náv�tevníkovi �ok. 

KTO JE ZODPOVEDNÝ?
Za �idovské cintoríny v miestach bez
jestvovania komunity je zodpovedný ÚZ

�NO. Treba dodat�, �e zväz re-
gistruje na celom území Slo-
venska 788 cintorínov, prièom
512 z nich má vo vlastnej sprá-
ve. Spravovanie a udr�iavanie
takého mno�stva cintorínov
prekraèuje technické aj finanè-
né mo�nosti zväzu a zároveò
predstavuje koncepène nedori-
e�ený problém.

O stave cintorína v Holíèi
som hovoril s viacerými pred-
stavite¾mi ÚZ �NO. Bolo mi
povedané, �e mesto Holíè sa
pred nieko¾kými rokmi uchád-
zalo o kúpu pozemkov patria-

cich ÚZ �NO, na ktorých je dnes postave-
ná pekná kamenná rozh¾adòa, nieko¾ko
sto metrov vzdialená od cintorína. ÚZ po-
zemok pod rozh¾adòou nepredal, ale pre-
najal mestu Holíè. Protihodnotou zo stra-
ny mesta bol záväzok starat�sa o cintorín.
Ak je táto informácia správna (zmluvu
som nevidel), tak minimálne èast� zodpo-
vednosti za stav cintorína padá aj na mi-
estne komunálne orgány. Predpokladám,
�e ani viacerým orgánom �tátnej správy
(správa pamiatok a kultúrneho dedièstva
a vzh¾adom na rozsah nièenia aj Polícia
SR) by nemal byt� osud cintorína ¾ahostaj-
ný. Nemo�no v�ak oèakávat�, �e by prí-
padný záujem �tátnych orgánov mohol zá-
sadne zmenit� súèasný stav, skôr sa treba
pripravit� na odpovede pod¾a vzoru �pro-
blém sa nás netýka�.

Týmto príspevkom sa nechcem nikoho
dotknút�, nikoho obvinit�, chcem upozor-
nit� na alarmujúci stav cintorína, ktorý je
aj na�ou smutnou vizitkou. 

JARO FRANEK

HOLÍÈ 2022
Alarmujúci stav �idovského cintorína je aj na�ou smutnou vizitkou

�idovský cintorín v Holíèi. Foto autor.



Dopadlo to dobøe, nebo �patnì? Tato
otázka se klade po volbách. Jen ve vzác-
ných situacích se ozve konsenzuální od-
povìï, �e to dopadlo dobøe. Tøeba v Èes-
koslovensku v èervnu 1990, kde �lo spí�e
o referendum, ve kterém Obèanské fórum
porazilo KSÈ.

Ve spoleènostech rozdìlených na dva
velké tábory odpoví polovina, �e to do-
padlo dobøe, a druhá polovina, �e �patnì.
Tøeba v USA po volbì prezidenta. Nebo
v Izraeli rozdìleném na tábory �Bibi�
a �Antibibi�. Tak�e jak dopadly volby do
Knesetu z 1. listopadu?

Ti, kdo si po tøech letech chaosu a èty-
øikrát opakovaných pøedèasných volbách
pøáli koneènì stabilní vìt�inu, z ní� vze-
jde stabilní vláda, mohou
øíkat, �e to dopadlo dobøe.
Vyhrál Likud a Benjamin
Netanjahu, u� teï rekord-
man v poètu let stráve-
ných v úøadu izraelského
premiéra, opìt sestaví vlá-
du. Bude se opírat o vìt�i-
nu 64 hlasù z celkem 120
poslancù Knesetu.

Ale ti, kdo si pøáli vlá-
du, je� by navazovala na
pøedchozích asi dvacet let
(at� u� byli premiéry �a-
ron, Olmert, Netanjahu èi
Bennett), na establishmenty hospodáøsky
liberální, spoleèensky sekulární a schop-
né komunikovat se svìtem i arabskými
státy, zøejmì odpoví, �e to dopadlo �pat-
nì. �e vládu povede Netanjahu, v jejich
oèích arogantní sobec a ob�alovaný ko-
rupèník, pro nì není novinka. Ale pøed-
chozí �Bibiho� vlády zemi pøivedly k ús-
pìchu ekonomickému, technologickému
i vìdeckému. Do situace, kdy dokázala
vyjít s USA, Ruskem i Tureckem, neved-
la velké války (nanejvý� pár dnù trvající
zásahy proti raketovému ostøelování
z Gazy) a dokázala navázat vztahy se
Spojenými emiráty, Bahrajnem, Omá-
nem, Marokem, Súdánem, ba do jisté
míry i se Saúdskou Arábií. Bude to pokra-
èovat?

Problém je v tom, �e Likud sice jasnì
vyhrál a bude motorem nové vlády, ale
bude se opírat jen o polovinu (32) poslan-
cù vládní koalice. Druhou pùlku (32) tvo-
øí zástupci stran, které se definují jako ná-
bo�enské: Nábo�enský sionismus, �as
a Jednotný judaismus Tóry. Za 75 let his-

torie Státu Izrael je to poprvé, kdy se vlá-
da bude z poloviny opírat o nábo�enské
strany. Navíc � v pøípadì Nábo�enského
sionismu Itamara Ben-Gvira a Becalela
Smotrièe � o strany radikální, ba oznaèo-
vané za krajní pravici. Proto se v médiích
objevily i obavy z mo�né cesty k teokra-
cii.

JAK ZANIKLA LEVICE
Namístì je otázka. Proè nastal takový vý-
voj? Proè po ètyøech pøedèasných vol-
bách za sebou pøi�el tento výsledek? Proè
právì teï se síly oznaèované za krajní
pravici dostaly do vlády?

Univerzální vysvìtlení schází. Je to
spí� mozaika drobnìj�ích vìcí. Tøeba to,

�e nikdo jiný ne� tyto strany do koalice
s �Bibim� nechtìl. Nebo loòské násilnosti
v etnicky smí�ených mìstech oznaèované
za pogromy izraelských Arabù na �idov-
ské spoluobèany. To mohlo vybudit mno-
hé volièe natolik, �e hlasovali pro strany
neskrývající se s tím, �e �udìlají poøá-
dek�.

Naznaèuje to i posun volebních výsled-
kù dùle�itých politických táborù od dub-
na a záøí 2019 pøes bøezen 2020, bøezen
2021 a� po 1. listopad 2022. Vývoj v po-
ètu získaných mandátù �el takto: Likud �
35, 32, 36, 30, 32. Èili plus minus stále
toté�. Levice � 10, 11, 7, 13, 4. Èili velký
propad letos. Nábo�enská pravice � 5, 7,
6, 6, 14. Èili výrazný vzestup letos.

S politickým blokem Nábo�enský sio-
nismus se do vlády dostávají lídøi jako
Itamar Ben-Gvir (neabsolvoval vojen-
skou slu�bu, èím� se v izraelské politice
vymyká, proto�e armáda ho jako radikála
nechtìla) èi Becalel Smotriè (sám si øíká
�hrdý homofob�, navrhl etnické rozdìlení
lù�ek v porodnicích, aby �idovské a arab-

ské dìti nele�ely vedle sebe). Pøi psaní to-
hoto textu je�tì nebyla vláda hotová, ale
média zmiòovala, �e Gvir chce minister-
stvo vnitøní bezpeènosti (rozhodoval by
o policii) a Smotriè rezort obrany. Dani
Jatom, bývalý øeditel Mosadu, k tomu
øekl: �To je demokracie. Pøedpokládám,
�e projeví odpovìdnost ohlednì tajných
informací.� Nicménì sám Netanjahu si
velmi pospí�il a ji� 4. listopadu odmítl ná-
vrhy na mo�né omezení pochodù hrdosti
spoleèenství LGBT+. Mù�eme spekulo-
vat, �e tak ukázal mantinely novým spo-
jencùm-konkurentùm a zároveò vyslal
signál do Ameriky, na tyto vìci a� pøecit-
livìlé.

ZÁKON O NÁVRATU ZÙSTANE
O tom, jak je to s obavou z mo�né cesty
k teokracii, napsal Judah Ari Gross ob-

sáhlý èlánek na web Ti-
mes of Israel. Jsou v nìm
bohatì citováni lidé z rùz-
ných prostøedí. Napøíklad
�lomit Ravická Tur-Paz
vede Centrum sdílené spo-
leènosti v Ústavu pro izra-
elskou demokracii. Seth
Farber je ortodoxní rabín
ze sdru�ení za nábo�enská
práva Itim. Tani Frank øídí
Centrum pro judaismus
a politiku státu v Institutu
�aloma Hartmana.

V jádru se shodují, �e
teokracie, jak se jí lidé obávají, nehrozí.
�e radikální lídøi radikálních stran pro-
jdou obdobím, kdy chtìjí demonstrovat
své vítìzství, ale pak se soustøedí na vìci,
je� jsou pro nì snadnìji dosa�itelné.
A hlavnì na takové, pro které není tøeba
mìnit zákony (to by v Knesetu narazili),
ale lze je prosadit silou vlivu. Tøeba by
�lo v jistých agendách omezit vliv soudù.
Grossùv èlánek dìlí úvahy na ty, které se
mohou uskuteènit, a ty, které spí�e ne.

Lze zarazit reformu udílení ka�ruto-
vých licencí v pohostinství a potravináø-
ství, která vzala monopol vrchnímu rabi-
nátu. Co se týèe jmenování �en do
místních nábo�enských rad, co� prosadila
minulá vláda, mù�e to být tak, �e ji� jme-
nované �eny zùstanou, ale nové pøibývat
nebudou. Nicménì prý nehrozí, �e by se
zmìnil napøíklad zákon o návratu. Radi-
kálové chtìjí, aby byl pojat ryze halachic-
ky, co� by sní�ilo pøíliv nehalachických
�idù mezi pøistìhovalci. Prý ale vìdí, �e
takto zásadní vìc by neprosadili.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Krok k teokracii?

Odstupující premiér Naftali Bennett a nastupující premiér Benjamin Netanjahu.



�,Témìø ve v�ech zemích Evropy se roz-
tahuje mocný, nepøátelsky smý�lející
stát, jen� je se v�emi ostatními ve válce
a leckde obèany stra�livì utlaèuje; je to
�idovstvo.�� Èí to jsou slova a jakého
jsou data? Pro zajímavost: Johann Gottli-
eb Fichte, 1808. Knihu nìmeckého juda-
isty o dìjinách antisemitismu doprováze-
jí mnohé takové èi
je�tì hor�í dobové
citáty, nejstar�í saha-
jí u� do doby pøedk-
øest�anské. Dozvíme
se v ní, jak a proè se
zrodil antisemitis-
mus, kde v�ude v dì-
jinách se projevoval,
jak je znovu na vze-
stupu v dobì internetu a rozmáhajících se
radikálnì pravicových ideologií a co se
s tím dá (mìlo by) dìlat. Psát krátké dìji-
ny antisemitismu je smìlý plán, nebot�
antisemitismus má dìjiny velmi dlouhé.�
O knize Petera Schäfera Krátké dìjiny
antisemitismu pí�e Vesmír. (1. 11.) !!Øí-
kali jí krásná Helena. Po té Trojské. Ale
�ila ve vsi Dobrá Voda Lipnická u Dolní-
ho Mìsta na Havlíèkobrodsku. Jmenova-
la se Helena �molková. V den výroèí
vzniku samostatného Èeskoslovenska
odhalili na návsi u bývalého hostince Ká-
men zmizelých a pamìtní tabulku vìno-
vanou �idovské rodinì �molkových.
(Havlíèkobrodský deník, 5. 11.) !! Insti-
tut Pamìti národa Pardubice otevøel letos
v bøeznu ve sklepních prostorách Macho-
òovy pasá�e neobvyklou expozici, která
pomocí moderních technologií a skuteè-
ných pøíbìhù vtahuje své náv�tìvníky do
minulosti. Na zaèátku prohlídky si vybe-
rou pøíbìh, který budou v následujících
90 minutách sledovat, a pak u� se nechají
uná�et vyprávìním pamìtníka doplnì-
ným o projekce, netradièní efekty, roz�í-
øenou realitu a interaktivní obrazovky.
Díky jejich propojení za�ijí mnohé! Na-
hlédnou do druhé svìtové války s Jary-
nou Mlchovou, která díky objevu nezná-
mé slouèeniny zachránila stovky �idù.
Nebo si nechají odvyprávìt osud generá-
la Tomá�e Sedláèka, který pro�el snad
v�emi evropskými druhováleènými bo-
ji�ti. (Pardubický deník, 5. 11.) !!V Ka-
menici nad Lipou si v pátek pøipomenou
�idovské obyvatele odvleèené pøed 80
lety do terezínského koncentraèního tá-

bora. �Piety se zúèastní zástupci liberální
kongregace z Velké Británie, kteøí pøes
40 let vyu�ívají svitek Tóry pùvodem
z Kamenice nad Lipou,� øekl Daniel Ma-
tìjka z Èeskobratrské církve evangelic-
ké, její� kamenická modlitebna byla døí-
ve synagogou. Pøesné datum odjezdu
�idù z Kamenice podle Matìjky není

známé, bylo to ale
v listopadu 1942.
Pøes 40 lidí by mìla
pøipomínat pamìtní
deska umístìná na
budovì vlakového
nádra�í, které spra-
vuje spoleènost Jind-
øichohradecké míst-
ní dráhy. (MF

DNES, 9. 11.) !! �Pamatuju si, jak jsem
sedìl v pronajatém bytì v centru mìsta
a èetl Demetzovu knihu. Je to sbírka ese-
jù vìnovaných èesko-nìmecko-�idov-
ským vztahùm v 19. a 20. století a for-
mování èeské identity a kultury v zemi
po staletí obývané Èechy, Nìmci i �idy.
Demetz vypráví o osudech intelektuálù
a spisovatelù, kteøí byli svìdky a mnohdy
i úèastníky tohoto procesu, od Bernarda
Bolzana a Siegfrieda Kappera po Franze
Kafku a Jiøího Ortena (tak mì napadá, �e
studenti bohemistiky by se mìli povinnì
uèit nìmecky), pí�e �ivým jazykem pl-
ným digresí, anekdot a vzpomínek,� uvá-
dí polský bohemista
Aleksander Kaczo-
rowski v textu Psát
jako Demetz. (Host,
10. 11.) !!Gymnázi-
um nedokonèil, kari-
éru zaèínal v lihovar-
nické bran�i. Pøesto
se Julius Firt vypra-
coval do èela presti�-
ního nakladatelství
Franti�ka Borového. Získal pro nìj jako
autory tøeba bratry Èapky. Pocházel z ro-
diny s koøeny v �idovské komunitì ze
Sestrounì na Sedlèansku. �V Sedlèanech
se teprve po roce 1848 zaèala postupnì
vytváøet skupina �idù, kteøí podnikali,
byli úspì�nými obchodníky a stali se pro
kraj po�ehnáním,� uvedl k tomu historik
Jiøí Páv. (MF DNES, 16. 11.) !! Písnì
sefardských �idù znìly v Novém Stra�e-
cí. Program slo�ený ze sefardských písní
plných emocí a ji�anského temperamen-

tu pøedstavil renomovaný hudební sou-
bor Plaisirs de Musique, jeho� umìleckým
vedoucím je Jan Èi�máø. Hlavní hvìzdou
veèera byla zpìvaèka Eli�ka Tesaøová, kte-
rá si svým podmanivým a srdeèným proje-
vem získala publikum a pøenesla v�echny
pøítomné v èase do dávných dob sefard-
ských �idù prostøednictvím jejich hudby.
(Rakovnický deník, 16. 11.) !!Pøátelil se
s Hitlerem, byl nacionálním socialistou
a za války prezidentem Krou�ku kouzel-
níkù èi producentem propagandistických
filmù. Helmut Schreiber alias Kalanag.
Pøíbìh Helmuta Schreibera je záøným
pøíkladem toho, jak nìkteøí pøes nestoud-
nou spoluvinu dokázali po roce 1945 po-
pírat svou nacistickou minulost a je�tì
udìlali kariéru. Rodák z malého mìsta
nedaleko Stuttgartu byl nadaný a dostal
se na studia filozofie na mnichovské uni-
verzitì. Bohu�el jeho osobní postoje k �i-
votu ho pøivedly do NSDAP, jejím� hr-
dým èlenem byl od roku 1933. Je�tì
pøedtím se spøátelil s Josephem Goebbel-
sem, kterého poznal jako herec a filmový
producent. U� pøed válkou vyrábìl pro-
pagandistické filmy a bìhem ní se stal
také prezidentem Krou�ku kouzelníkù,
z nìho� vylouèil v�echny �idovské mágy.
Je nepopiratelné, �e Schreiber nacismus
otevøenì podporoval, znal se s Hitlerem
a pøátelil se s øadou dùstojníkù SS. Po
válce mu zakázali toèit filmy a naèas také
kouzlit. (TV magazín, 21. 11.) !!�Láska
k vlastnímu národu, mateøské øeèi a rod-
né hroudì budi� ve v�í úctì. Ty vìci jsou
nezcizitelným jmìním ka�dého èlovìka.

V�ichni, kdo mají
toto bohatství v úctì,
musí to v�ak doku-
mentovat pøedev�ím
tím, �e je nebudou ni-
komu brát èi umen�o-
vat. To by mìlo být
podle øádu lidského
spoleèenství samo-
zøejmostí. Nemluví-li
se lidem do toho, jak

mají nakládat se svou mateøskou øeèí
a národností, pak je to s obìma tìmi vìc-
mi v poøádku,� napsal Emil Flusser, èes-
kobudìjovický lékaø, v roce 1932, tedy
pøesnì pøed 90 lety, ve své knize Válka
jako nemoc. Léèil, mnohdy i zadarmo,
èeské, nìmecké i �idovské dìti v Èeských
Budìjovicích, ne� byl i se svou rodinou
coby �id poslán do koncentraèního tábora
v Polsku, kde zahynul. (Novohradský
zpravodaj, 22. 11.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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MARK POLEVOJ 
(16. 11. 1932�12. 11. 2022) 

Nìkdy na sklonku roku 1991 nebo snad a�
na zaèátku roku 1992, nepøíli� dlouho
poté, co opustil èernomoøskou Odìsu, se
na pra�ské obci poprvé objevil malý usmì-
vavý pán, který se mìl posléze na léta stát
její charakteristickou souèástí. Mluvím
o Marku Polevojovi, kterému tehdy bylo
�edesát let a s ním� jsme
se v pondìlí 14. listopa-
du po tøiceti letech, které
v Praze strávil, na pra�-
ském Novém �idovském
høbitovì rozlouèili. 

Obec ho zamìstnala
nejdøíve ve skladu potra-
vin a pozdìji, kdy� se
prokázala jeho spolehli-
vost, i jako ma�giacha,
tedy èlovìka, který do-
hlí�í, zda jsou pøi pøí-
pravì jídel pro obecní
restauraci dodr�ována
pravidla ka�rutu. Zkrát-
ka zda je v�echno ko�er,
jak je pøedepsáno. Pùvodnì bylo jeho krá-
lovství v podzemí �idovské radnice, kde
byly uskladnìny nejrùznìj�í vìci vèetnì
uhlí pro kotelnu, která se tam rovnì� na-
cházela. Pan Polevoj ve svém oddìlení,
vybaveném starobylými mrazáky a ledni-
cemi, v�dy v bílém plá�ti a se �irokým
úsmìvem, vydával potraviny pro kuchyni
a také tìm, kdo vedli ko�er domácnost
a potøebné vìci si tam kupovali. 

Byly to èasy, kdy i administrativa naèas
propadla v�eobecnému pocitu svobody
a ne� se opìt vzpamatovala a dosáhla
dne�ní mohutnosti, panovaly na obci po-
mìry domácké a dùvìrné. A tak bylo mo�-
né obèas opustit redakci, spustit se do pod-
zemí a pod záminkou, �e se jde nìco
koupit, si s panem Polevojem posedìt
u èaje a popovídat si. S bájeèným ruským,
tedy odìsko-rusko-�idovským pøízvukem
vzpomínal na to, co ho v Odìse i v �iré
Rusi potkalo i minulo, co v�echno jako
velký ètenáø pøeèetl, o vysokých �kolách,
které v Moskvì vystudoval (mìl tøi vyso-
ko�kolské diplomy a titul in�enýr v obo-
rech ekonomie a financí), i o svém roèním
studiu na moskevské filmové �kole. 

Jednou, poté co se zdvoøile otázal, co
právì nakladatelství Sefer vydává a chystá,
vylovil z aktovky obálku a podal mi ji. �Je
to rusky,� oznámil trochu omluvnì, �ale
jak vím, uèili jste se ve �kolách ru�tinu po
mnoho let a mo�ná to nìjak pøeslabikuje-

te.� Tak se mi dostaly do ruky jeho první
povídky, z nich� nìkteré u� vy�ly v rùz-
ných ruskojazyèných èasopisech. 

Bez ohledu na desetileté studium jazyka
Pu�kina a Babela jsem ov�em, jako zdrcu-
jící vìt�ina mých vrstevníkù, rusky neu-
mìl. Ale èasem se na�li pøekladatelé, které
povídky zaujaly (mezi jinými Zlata Kufne-
rová a Libor Dvoøák), a tak jsem se s nimi
mohl seznámit i já. V Seferu nakonec pro

jeho ponìkud odli�nou
edièní orientaci nevy�ly, ale
na první knize, kterou Mark
Polevoj v roce 2002 vydal
pod názvem Nové odìské
povídky, se na�e nakladatel-
ství pøece jen podílelo �
grafickou úpravou a návr-
hem obálky.

Brzy následovaly dal�í
knihy: Povídky z Odìsy a ji-
ných svìtù (2005), Z Odìsy
do svìta a zase zpìt (2007)
a Jubileum. Jak názvy pro-
zrazují, hlavním tématem je
�idovská Odìsa, v men�í
míøe pak zku�enosti a zá�it-

ky tìch, kteøí se rozhodli, podobnì jako
autor, mìsto a zemi opustit a emigrovat.
Nìkteré pøíbìhy, pøeskupené do jiných
souborù byly vydány také jako e-knihy èi
audioknihy. Jsou to v jádru zase ty pøíbìhy,
kterým jsem kdysi naslouchal v podzemí
radnice, rùznì zdokonalené a doplnìné, ale
skoro v�dy postavené jako vyprávìní
z vlastního �ivota.

Mark Polevoj zemøel
v dobrém stáøí devadesáti
let, parafrázoval rabín Ef-
raim Sidon pøi rozlouèení
vìtu, kterou První kniha
Moj�í�ova uvádí v souvis-
losti s úmrtím praotce Ab-
rahama. I Mark Polevoj,
jak øekl, �ode�el v míru
s lidmi, které tu po sobì
zanechal, s Bohem, k nì-
mu� se jeho du�e vracela,
ale i sám se sebou, s èlo-
vìkem, jím� v tomto svìtì byl a byl s ním
rád�.

Tihje ni�mato crura bicror hachajim.

JANA HERRMANNOVÁ 
(22. 1. 1940� 9. 10. 2022)

Pøed necelými dvìma mìsíci, 9. øíjna
2022, zemøela Jana Herrmannová, naroze-
ná v roce 1940 v Praze. V �edesátých le-
tech pracovala v redakci deníku Lidová de-

mokracie a tam také zveøejnila své první
povídky. Po pøíchodu ruských okupaèních
vojsk z redakce ode�la, krátce �ila v zahra-
nièí a po návratu do Èeskoslovenska a� do
roku 1990 u� �ádné publikaèní mo�nosti
nemìla. Vyu�ila ale bezèasí normalizace
a napsala bez nadsázky pozoruhodnou
knihu o svém �idovském otci, èeské mat-
ce, o �ir�í rodinì, o svém dospívání v �e-
desátých letech minulého století i o sedm-
desátých a osmdesátých letech minulého
století. 

Vùbec ale nejde o ten �ánr, který provo-
zuje ledaskdo a který má nejèastìji osobní
a v lep�ím pøípadì i dokumentární hodno-
tu, co� ostatnì také není málo. Chceme-li
ale mluvit o literatuøe, pak musíme pou�ít
jiná kritéria. Jedním z nich je, jak svébyt-
ný, vìrohodný a samostatné existence
schopný svìt se autorovi podaøí vystavìt
a o�ivit. Janì Herrmannové se to v knize
Rodné hnízdo (Sefer 2017) podaøilo tak, �e
je její pøíbìh radost èíst. Mimo jiné pro hu-
mor, skuteèný humor, který na mnoha mís-
tech text o�ivuje a vyplývá nikoli z tøesku-
tých point a schémat, ale z jazyka, situací
a dialogù. To je druhá velká pøednost textu:
dialogy jsou vìrohodné a pøirozené. Toho
se ov�em tì�ko dosáhne, jak mnozí autoøi
netu�í, opakováním sly�eného, ale jistým
posunem, který je uèiní pøirozenými právì
tím, �e se od citovaného reálu ponìkud
vzdálí a potom do textu, jeho� realita je li-
terární a také o nìco vzdálená skuteènosti,
zapadne, spojí se s ním a vytvoøí novou

skuteènost, která je od té
pùvodní k nerozeznání. 

Také dobu tzv. normali-
zace se autorce podaøilo
zachytit vìrohodnì a cel-
kem zábavnì, i kdy� její
pohled právì neodpovídá
tomu, co o této dobì, nej-
pitomìj�í, jakou pováleè-
né generace absolvovaly,
míní a vyuèuje na pra�-
ské filozofické fakultì
dìkan Michal Pullmann.
Je ov�em tøeba vzít v úva-

hu, �e z Moskvy se mu Husákova éra mo-
hla jevit jinak. 

Zesnulá Jana Herrmannová jako spiso-
vatelka zùstane nyní u� trvale v kategorii
�autorù jedné knihy�. Kdyby ale mnozí
z èeských autorù takovou jednu knihu na-
psali, nebyla by to pro èesky psanou litera-
turu �patná zpráva. Byla by èitelnìj�í
a také, pøes v�echen tragický kontext, který
autorèinu kní�ku doprovází, veselej�í. Zi-
chrona livracha.                                         jd
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Pavel Ho�ek 
CHASIDSKÉ PØÍBÌHY
Mezi �idovskou mystikou a krásnou 
literaturou
! Pavel Ho�ek je profesorem religionisti-
ky na Evangelické teologické fakultì
Univerzity Karlovy. Zabývá se beletrií
s duchovním obsahem a Chasidské pøíbì-
hy jsou zatím posledním plodem tohoto
zájmu a jím uspoøádaný soubor s �ivoto-
pisnými portréty autorù lze chápat jako
pozvání k èetbì. V �chasidské antologii�
naleznete texty Nachmana z Braclavi, Ji-
øího Langera, Martina Bubera, Abrahama
Joshuy Heschela, Elieho Wiesela, Chai-
ma Potoka a Isaaca Bashevise Singera. 

Vydalo Centrum pro studium demokra-
cie a kultury v Brnì roku 2022. 216 stran,
dop. cena 269 Kè.

Martin Buber
CHASIDSKÁ VYPRÁVÌNÍ
! Základní dílo pro v�echny zájemce
o chasidismus vychází ji� potøetí. Martin
Buber zasvìtil ètyøicet let svého �ivota
sbírání a pøevyprávìní chasidských le-
gend. Formou krátkých, èasto záhadných
a� anekdotických pøíbìhù pøedstavuje au-
tor uèení a �ivotní postoje chasidù, �idov-
ských �zbo�ných�, kteøí se vyznaèovali
hlubokou vírou a dùsledným zachovává-
ním Zákona. 

Vydalo nakl. Malvern v Praze roku 2022
(3. vydání). Z nìmèiny pøelo�ila Alena
Bláhová. 512 stran, dop. cena 568 Kè.

Ida Pfeifferová
CESTA DO SVATÉ ZEMÌ 
A EGYPTA
Podniknutá od bøezna do prosince 
roku 1842
! Kniha pøedstavuje výjimeènou rakous-
kou cestovatelku Idu Lauru Pfeifferovou,
která v prùbìhu ètyøicátých a padesátých
let 19. století podnikla nìkolik cest, vèet-
nì dvou výprav kolem svìta. Bìhem nich
nav�tívila øadu blízkých i vzdálených
míst: Palestinu, Egypt, Island, Skandiná-
vii, Chile, Brazílii, Indii, Èínu, Tahiti aj.
Své cestovní zá�itky a poznatky zveøejni-
la v nìkolika cestopisech, které si získaly
znaènou ètenáøskou odezvu, Pfeifferová
patøila k nejpopulárnìj�ím cestopiscùm
své doby. Cestopis vy�el èesky u� v roce
1846 zásluhou J. E. �. Køeèka. Komento-
vaná edice Veroniky Faktorové si klade
za cíl pøiblí�it dílo a osobnost jedné z prv-
ních moderních cestovatelek i zohlednit
místo, které obrozenecký pøeklad tohoto
textu zaujímá v kontextu èeské literatury.

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2022.
K vydání pøipravila a úvodní studii na-
psala Veronika Faktorová. Z nìmèiny
v roce 1846 pøelo�il Jan Evangelista �tì-
pán Køeèek. 432 stran, cena 388 Kè.

Adolf Ornstein, Vilma Iggersová, 
Karl Abeles
STO LET JEDNÉ �IDOVSKÉ 
RODINY NA ÈESKÉM VENKOVÌ
! Trojice vzpomínek zachycuje osudy tøí
generací jedné rodiny. V první èásti vzpo-
míná Adolf Ornstein na �ivot své rodiny
na Vysoèinì ve druhé polovinì 19. století.
Text vznikl jen nìkolik let pøed jeho de-
portací do Terezína, kde zahynul. Vzpo-
mínky stoleté historièky Vilmy Abeles Ig-
gersové ve druhé èásti knihy zachycují
její dìtství a dospívání v Hor�ovském
Týnì, odkud v roce 1938 celá rodina ode-
�la do kanadského exilu. Tøetí èást obsa-
huje jedineènou korespondenci jejího
otce Karla Abelese z let 1946�1952, který
si dopisoval s bývalými nìmeckými sou-
sedy, po válce vyhnanými do Bavorska.
V knize je pøeti�tìno pøes padesát foto-
grafií z rodinného archivu. Je unikátním
dokladem èesko-nìmecko-�idovského
sou�ití na èeském venkovì i silným svì-
dectvím o ztrátì a nalézání domova.

Vydalo nakl. Karolinum v Praze roku
2022. K vydání pøipravila Kateøina Èap-
ková. Z angliètiny pøelo�il Petr Dvoøá-
èek. 164 stran, dop. cena 250 Kè.

Tuvia Tenenbom
PO ÈEM RABÍNI TOU�Í
! Spisovatel, novináø, dramatik a esejista,
rodák z Bnej Brak, �ijící léta v USA, vì-
noval svou poslední knihu prostøedí svého
dìtství a raného mládí: obtí�nì pochopitel-
nému a proniknutelnému svìtu ortodox-
ních �idù v Jeruzalémì. Po letech �ivota

v liberálním New Yorku zjistil, �e pøestává
rozumìt prostøedí dle jeho názoru pøíli� do-
minantní politické korektnosti a vydal se po
vlastních stopách a proti proudu èasu.
I v nové knize zùstává vìrný taktice, ji�
osvìdèil v pøedchozích svazcích (Chyt�te
�ida, V�echny jejich l�i, Èau uprchlíci!
ad.): klade zvídavé, zdánlivì naivní otáz-
ky, na které dostává povrchní, nevyargu-
mentované a èasto pøekroucené odpovì-
di. Sna�í se dál tázaného vyprovokovat,
aby zjistil, co si doopravdy myslí. (Roz-
hovor s autorem viz Rch 11/2019.)

Vydalo nakl. Zeï v Praze roku 2022.
Z angliètiny pøelo�il David Weiner. 467
stran, dop. cena 399 Kè (v e-shopu nakl.
300 Kè).

OPUS MAGNUM V CHEBU:
SLAVNOSTNÍ PRÙVOD F. FEIGLA
! Friedrich Feigl (1884�1965), pùvodem
z pra�ské �idovské rodiny, patøí k nejzná-
mìj�ím nìmeckojazyèným umìlcùm pùso-
bícím na na�em území, do dìjin umìní se
zapsal pøedev�ím jako èlen skupiny Osma,
o jeho díle jsme nìkolikrát psali. Do konce
prosince vystavuje Galerie výtvarného
umìní v Chebu jako Opus magnum jeho
obraz Pra�ský prùvod, který dosud stál
stranou pozornosti. Vznikl asi v roce 1944,
tedy v dobì, kdy� u� �il malíø v londýn-
ském exilu, a pøed nìkolika lety byl zakou-
pen do pra�ské soukromé sbírky. V Chebu
je nyní prezentován soubì�nì s výstavou
vìnovanou umìlecké reflexi fotbalu. Jak s
fotbalovou tematikou souvisí? 

Výstøi�ek z Daily Telegraphu pøilepený
na zadní stranì nese nejen údaje vztahující
se k obrazu, ale i zajímavé informace týka-
jící se fotbalu. Podle nìj Feigl zamý�lel vy-
tvoøit dílo s motivem Hradèan a Karlova
mostu jako svého druhu politický mani-
fest. Nakonec se rozhodl pro �slavnostní
scénu � Èechy v národních krojích slaví-
cích budoucí osvobození�. Z dal�ího od-
stavce plyne, �e v Anglii se Feigl setkal
s èleny �oxfordského univerzitního týmu,
který na pøelomu století odjel do Prahy,
aby tu hrál fotbal s èeským týmem, k nì-
mu� nále�el. Fotbal byl tehdy na kontinen-
tì v plenkách a Oxford zvítìzil 3:0.� Jed-
nalo o legendární dvojutkání se Slavií
Praha a DFC Prag 28. a 29. bøezna 1899,
které má pro historii Slavie i celého èeské-
ho fotbalu zásadní význam. Feigl ov�em
èlenem Slavie být nemohl; nejspí�e se
s hráèi Oxfordu pøi jejich pra�ském pobytu
seznámil a zùstal s nimi v korespondenè-
ním styku po celou dlouhou dobu, ne� ho
osud do Anglie zavál natrvalo.             (am)
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Friedrich Feigl: Pra�ský prùvod, asi 1944. 



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, velký sál
Pra�ská �idovská obec srdeènì zve na
následující programy:
KÁVA O PÙL ÈTVRTÉ
! V úterý 6. prosince zavítá na Kávu
prof. Michal Stehlík, Ph.D. Renomova-
ný historik z FF UK se specializací èes-
ké dìjiny 20. století, spoluautor podcas-
tu na téma moderních dìjin a veøejného
prostoru s názvem Pøepi�te dìjiny a také
autor publikace �idé na Daèicku a Sla-
vonicku 1670�1948.

Kavárna je otevøena od 14.30, pro-
gram zaèíná v 15.30. Pøipravil a mode-
ruje Honza Neubauer. Vstup volný.
Tì�íme se na vás.

CHANUKA 5783
! Po dvou letech on-line setkání vynuce-
ných epidemií covidu se v pra�ské �idov-
ské radnici v Maiselovì ulici koná tradièní
chanuková oslava! Pøijïte dne 17. prosin-
ce od 19.30. Veèerem provází Petra Erny-
eiová a èeká vás pestrý program: Sefard-
ské písnì v podání Edity Adlerové,
chanukové povídky pøeète Arno�t Gold-
flam, klavírní skladby pøednese Jiøí Pa-
zour, klezmer písnì i Debussyho skladby
zahrají i mladé talentované hudebnice
Dina Králová, Johana Vítová a Tamar
a Sarah Taussigovy, P. Ernyeiová zazpívá
slavné muzikálové písnì. Ve tøetím patøe
zahraje k poslechu i tanci Rubin Quartet.

Vstupenky (200 Kè pro dospìlé,
150 Kè pro seniory a mláde�) lze zakou-
pit ve druhém patøe �OP nebo v sekreta-
riátì Lauderových �kol. Obèerstvení za-
ji�t�uje restaurace �alom.

SVÁTKY SVÌTEL
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Ve ètvrtek 22. prosince od 16 hodin
zveme do Jeruzalémské synagogy na
slavnostní chanukové setkání Svátky
svìtel. Informace o programu naleznete
na stranì 5.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU
�IDOVSKÉHO MUZEA
Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1
! 15. 12. od 19.00: Hana Fleková, Jan
Krejèa & Lenka Torgersen / Tramonta-
na. Koncert barokní hudby v podání hráè-
ky na violu da gamba Hany Flekové, the-
orbisty Jana Krejèi a houslistky Lenky
Torgersen. Bìhem koncertu zazní hudba
autorù 17. století tvoøících severnì od Alp,

kteøí se nechali okouzlit a inspirovat virtu-
ózní italskou hudbou. Vstupenky lze za-
koupit v pøedprodeji v Informaèním cent-
ru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Prague Ticket Office a prostøednictvím
webových stránek �idovského muzea:
www.jewishmuseum.cz. Vstupné 230 Kè
/ 150 Kè. Koncert se koná za finanèní
podpory Velvyslanectví Spolkové republi-
ky Nìmecko.

Auditorium 
Maiselova 15, P 1, 3. patro
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøa-
dy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 5. 12.: Hrdinové s Davidovou hvìzdou.
Historikové ze Spolku �idovských odbo-
jáøù a vojákù Roman �tér a Milan Kopec-
ký pøedstaví Sborník �idovského odboje
s 61 pøíbìhy �idovských odbojáøù ze za-
hranièního a domácího odboje i pøíbìhy
zachráncù �idù za druhé svìtové války. 
! 7. 12.: Politické procesy a propaganda
v Èeskoslovensku v letech 1948�1956.
Pøedná�ka historika Ústavu pro studium
totalitních re�imù Martina Tichého pøi-
pomene nìkteré dobové skuteènosti po-
litických procesù v Èeskoslovensku
v letech 1948�1956. Ty slou�ily nejen
k odsouzení politických oponentù ko-
munistického re�imu, ale i k zastra�ení
znaèné èásti èeské a slovenské spoleè-
nosti. Komunistiètí propagandisté pøi-
tom u�ívali i antisemitské stereotypy.
Veèer je souèástí pøedná�kového cyklu
ve spolupráci s Ústavem pro studium to-
talitních re�imù. 
! 8. 12.: Filmový cyklus Válka oèima
dìtí: Hranice odvahy. Cyklus filmové
historièky Alice Aronové pøedstaví fil-

my, je� nahlí�ejí válku a perzekuci dìt-
skýma oèima. Prosincový snímek od re-
�isérky Johanne Helgeland Hranice od-
vahy (Norsko 2020, 96 min) líèí pøíbìh
o dìtské odvaze a pøátelství, cesta plná
nástrah a zimního dobrodru�ství se ode-
hrává uprostøed nádherné severské pøí-
rody. V originále s èeskými titulky. 
! 13. 12.: Tváøí v tváø: Portréty ze sbírek
pra�ského �idovského muzea. V malbì,
kresbì, tiscích i na fotografiích se ve sbír-
kách �MP nacházejí stovky známých
i zcela bezejmenných tváøí�podobizen
vytvoøených od konce 18. století do nej-
temnìj�í doby okupace, bìhem ní� byla
brutálnì znièena èi pøervána øada indivi-
duálních osudù. S vybranými portréty
seznámí posluchaèe kurátorka �MP Mi-
chaela Sidenberg. Pøedná�ka je souèástí
cyklu 5x OBRAZEM. Umìleckými sbír-
kami �idovského muzea v Praze. 
! 14. 12.: Avonam: Kapitoly o sionismu
a trauma viny. V rámci tradièního judais-
mu jen málokterá otázka vzbudila bìhem
posledního století takové kontroverze
a vá�nì, jako otázka sionismu a pøístupu
k my�lence samostatného �idovského stá-
tu. Ve svém zatím posledním díle se vrch-
ní rabín Karol Efraim Sidon zabývá právì
tímto tématem. O knize s ním bude hovo-
øit vydavatel knihy Jiøí Bla�ek.

Dílna OVK
! 11. 12. od 10 hodin: Nedìlní dílna
pro rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje slaví
Svátek svìtel. Kromì vyprávìní o Cha-
nuce si dìti vyrobí vlastní chanukový
svícen, zahrají si chanukovou hru drejdl,
ochutnají koblí�ky a nauèí se písnièku.
Vstupné 70 Kè. Prohlídka: Maiselova
synagoga.

JAZZOVÝ KONCERT
! Dne 8. prosince od 19 hodin se v sále
Pálffyho paláce ve Vald�tejnské ulici
koná v rámci Mezinárodního festivalu
jazzového piana koncert izraelského
klavíristy Roye Mora, jen� v sobì neza-
pøe typickou melodiku levantského jaz-
zu. Info a vstupenky na www.jmw.cz.

CHANUKA
V HUSE NA PROVÁZKU
! Dne 19. prosince od 19 hodin se
v Divadle Husa na provázku v Brnì
koná program ke svátku Chanuka. Neje-
nom o jeho historii, prùbìhu oslav a tra-
dièních jídlech si pøijde povídat rabín
brnìnské �idovské obce �tìpán Mena-
she Kliment. Vstup volný.
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Mark Podwal: Chanukový svícen.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Pùlroèní projektové dílny: Stejnì
jako v minulých letech se projektových
dílen úèastní i �áci 5. tøídy, aby postup-
nì poznávali zpùsob výuky na II. stupni.
Zastøe�ujícím tématem je letos �cesta�
a projekt zahrnuje napøíklad dílnu Cesty
psychoterapie, kterou vedou Anna Ma-
saøová a Kateøina Weberová. Jejich díl-
na chce zájemce nauèit nìco o psycho-
terapii i o jejích metodách. Jiøí Ratajík,
Iva Ratajíková a Barbora Matìjková
jsou garanty dílny Hobit aneb Cesta tam
a zpátky. Vytváøejí ilustrace nebo více-
dimenzionální provedení ke stejnojmen-
né slavné kní�ce. Dìti si vyzkou�ely
rùzné výtvarné techniky, ale pøedtím je
pøíjemnì pøekvapil �neoèekávaný dý-
chánek�. 
! Hledat brouka v kupce sena: I v le-
to�ním roce se Filipovi Meszáro�ovi
(kvinta) podaøilo obhájit první místo na
Juniorské vìdecké konferenci, kterou
poøádala Pøírodovìdecká fakulta UK.
Svou práci popsal Filip takto: �Mùj pro-
jekt Hledat brouka v kupce sena se za-
bývá vývojem metodiky pro automati-
zované urèení lokalit s potenciálním
výskytem døevního hmyzu (brouka lesá-
ka a brouka páchníka) na základì multi-
spektrálních satelitních snímkù.�
! Chanukový bazar: Srdeènì zveme
na Chanukový bazar. Koná se 20. pro-
since od 14.30 do 18.00 v Lauderových
�kolách. ip

PØEDPLATNÉ RO� CHODE� 2023 
Èeská republika: Pøedplatné mìsíèníku
Ro� chode� pro Èeskou republiku na rok
2023 zaji�t�uje výhradnì distribuèní firma
SEND. Pøedplatné si lze objednat (nebo
obnovit) on-line na portálu www.send.
cz takto: vpravo nahoøe zadáte do okén-
ka �hledání� Ro� chode�, naskoèí Vám
mo�nost objednání vyplnìním formulá-
øe. Objednat si èasopis lze i telefonicky
pøes call centrum 225 985 225 (mobil
777 333 370) nebo zasláním e-mailové
zprávy na adresu send@send.cz. Platit
lze on-line kartou, pøevodem i slo�en-
kou, kterou SEND zasílá. Pøedplatné
pro ÈR zùstává zachováno: 480 Kè za
rok; 240 za pùl roku. 

Objednávky pøedplatného v podobì
PDF a do zahranièí zaji�t�uje redakce
Ro� chode�: 

Elektronicky: Roèní pøedplatné elektro-
nicky v PDF stojí 300 Kè. Údaje pro plat-
bu: èíslo úètu: 030031-1936511339/0800

u Èeské spoøitelny, a. s. (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX).
Variabilní symbol: 122023; údaj pøíkazce:
jméno pøedplatitele. 

Evropa: Roèní pøedplatné do Evropy
stojí 800 Kè (elektronicky v PDF 300
Kè), pro úhradu ekvivalentu èástky
v EUR nebo v Kè je èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX)
u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní sym-
bol: 122023; údaj pøíkazce: jméno pøed-
platitele.

Zámoøí: Roèní pøedplatné do zámoøí
stojí 1000 Kè (elektronicky v PDF
300 Kè), pro úhradu èástky v Kè nebo
ekvivalentu èástky v USD je èíslo úètu:
030031-1936511339/0800 (IBAN CZ14
0800 0300 3119 3651 1339; BIC
GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.;
variabilní symbol: 122023, údaj pøíkaz-
ce: jméno pøedplatitele.

Pokud si abonujete èasopis v redak-
ci (do zahranièí èi v elektronické po-
dobì), prosím, napi�te nám laskavì
objednávku, uveïte jméno, po�tovní
adresu a u elektronického zasílání e-
mail. Kontakt: e-mail: roschodes@se-
fer.cz; telefonní èísla 226 235 217; 606
733 573.

Dìkujeme Vám za Vá� zájem, a pøeje-
me v�e dobré v novém roce 2023.

Redakce

KAROL FEÒVE�
VÝBOR Z TVORBY
Vo �tvrtok 10. novembra sme na pôde
Múzea �idovskej kultúry v Bratislave
uviedli do �ivota knihu o �idovskom ma-
liarovi Karolovi Feòve�ovi (1921�2015).
Svetlo sveta uzrela aj vïaka iniciatíve
a podpore �idovského podnikate¾a a fi-
lantropa Jozefa Klementa a jeho man�el-
ky Evy. 

Ako naznaèuje u� názov Karol Feò-
ve�. Výber z tvorby, publikácia je roz-
delená na dve èasti. V prvej texty
kunsthistorika Bohumíra Bachratého,
maliara Du�ana Badu a Judity Feòve-
�ovej pribli�ujú �ivotné osudy, ale aj
názory a interpretácie diela tejto za-
ujímavej, no odbornou verejnost�ou
donedávna neprávom zanedbávanej
osobnosti. ¡Ta�iskom knihy sú v�ak

v prvom rade poèetné Feòve�ove ob-
razy. 

Prezentáciu otvoril Bohumír Bachra-
tý, autor rozsiahlej úvodnej kapitoly. Ci-
toval slová maliarovej man�elky Judity,
�e Karol Feòve� sa narodil v stredoslo-
venskej dedinke Malu�iná, kde je aj po-
chovaný, hoci �v skutoènosti tam nikdy
ne�il�. Spolu s rodièmi a súrodencami
sa toti� prest�ahovali do Budape�ti, odki-
a¾ pochádzal maliarov otec. Tu sa muse-
la rodina vyrovnat� s nieko¾kými tragic-
kými udalost�ami. Smutné obdobie
zaèalo predèasnou smrt�ou otca, ktorý
vo veku 48 rokov zomrel na mozgovú
màtvicu. Poèas holokaustu sa skrývali
u dobrých ¾udí. Maliarovu star�iu sestru
Evu v�ak chytili a zavra�dili v koncent-
raènom tábore Mauthausen. Mlad�ia
sestra Zsuzsa zomrela na TBC a táto zá-
kerná choroba paradoxne zachránila �i-
vot Karolovi Feòve�ovi, ktorý v èase
deportácií le�al práve v nemocnici...
Spolu s matkou pre�ili holokaust ako je-
diní. Mo�no práve opakovaný kontakt
so smrt�ou Feòve�a priviedol k záujmu
o ezoterizmus i �piritizmus a ovplyvnil
aj jeho maliarsku tvorbu.

Po vojne sa ako repatrianti vrátili na
Slovensko, kde e�te �ili matkini príbuz-
ní. K tomuto rozhodnutiu ich viedla aj
viera, �e pobyt v Tatrách pomô�e vylie-
èit� Karolovu chorobu, èo sa skutoène
stalo. Matka so synom naïalej �ili na
Liptove. Tam ich nav�tívil známy �i-
dovský maliar Ernest �pitz. Keï videl
Feòve�ove kresby, odporúèal mu, aby sa
prihlásil na novozalo�enú Vysokú �kolu
výtvarných umení. Po úspe�nom absol-
vovaní �túdia v roku 1955 sa vrátil na
stredné Slovensko. Sústredil sa najmä
na zobrazovanie prírody a pôsobil aj
ako uèite¾ na ¼udovej �kole umenia
v Liptovskom Hrádku. 

Bol som zvedavý, akou formou uspo-
riadatelia uvedú knihu do �ivota. K môj-
mu pote�eniu nezvolili obligátne �am-
panské èi symbolickú obriezku, ale
posypali ju kamienkami z vrchu Kriváò,
ktorému vo svojej tvorbe venoval oso-
bitnú pozornost�. Aj tento detail ilustru-
je, �e kniha Karol Feòve�. Výber z tvor-
by ponúka èitate¾om my�lienkovú
in�piráciu i estetické pote�enie. 

PETER SALNER
Bohumír Bachratý, Du�an Bada, Judita
Feòve�ová: Karol Feòve�. Výber z tvor-
by. Nakl. Klemo vo Zvolene 2022. Strán
136. Cena 20 eur. Knihu mo�no objed-
nat� na adrese jklement@klemo.sk.
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci december slávia sviatok svojich
narodenín: pani Anna Ferianèíková, nar.
1.12. � 85 rokov; pani Alica Frühwaldová,
nar. 11.12. � 75 rokov, a pani Zuzana Tur-
èanová, nar. 5.12. � 59 rokov. V�etkým
úprimne prajeme ve¾a zdravia a spokojnos-
ti. Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani MUDr. Katarína Blatná � 72 rokov; pán
MUDr. Juraj Czikk � 71 rokov; pani Katarína
Engelová � 74 rokov; pán Ján Fränkl � 77 ro-
kov; pani JUDr. Soòa Goldenbergová � 78
rokov; pán Ramon Haas � 65 rokov; pani
PhMr. O¾ga Horská-Hadrabová � 87 rokov;
pani Dagmar Chorvátová � 75 rokov; pán
Pavol Just � 82 rokov; pani MUDr. Viera
Lesná � 76 rokov; pani Ing. Eva Mosnáková
� 93 rokov; pani PhDr. Katarína Podoláková
� 79 rokov; pán Ing. Peter Redlich � 80 ro-
kov; pán Pavol Reich � 65 rokov; pani Agne-
ta Schauerová � 74 rokov; pán MUDr. Peter
Stanko � 76 rokov; pani Eva �vigutová � 79
rokov, a pani Eva Zobelová � 75 rokov. Oslá-
vencom prajeme pevné zdravie a pohodu do
ïal�ích rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V prosinci oslaví své narozeniny: pan Jiøí
Berger, nar. 22.12. � 78 let; pan Petr Bure�,
nar. 14.12. � 45 let; paní Olga Flasarová,
nar. 16.12. � 69 let; paní Eugenia Kuznet-
cova, nar. 22.12. � 35 let; pan Marek Ohad
Müller, nar. 20.12. � 47 let; paní Tat�jana
Pelí�ková, nar. 24.12. � 67 let; pan Pavel
Pisk, nar. 7.12. � 56 let; pan Ivo Rotter, nar.
3.12. � 92 let, a paní Magdalena Shira Stra-
chová, nar. 14.12. � 48 let. V�em pøejeme
pevné zdraví. Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V prosinci oslaví jubileum: pan Mgr. To-
má� Bergman � 68 let; paní Petra Frejla-
chová � 42 let, a paní Olga Pavlátová � 34
let. Pøejeme jim v�e dobré do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Kavková, nar. 8.12. � 80 let; pan Alexander
Horský, nar. 9.12. � 78 let; pan Pavel Ho-
rák, nar. 13.12. � 66 let, a paní Pavla Králí-
ková, nar. 25.12. � 66 let. Pøejeme jim do
dal�ích let pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani MUDr. Juliana Filová � 86 rokov; pani

Magdalena Egryová � 75 rokov; pán Ale-
xander Mittelmann � 70 rokov; pani Edita
�alamonová � 99 rokov; pani Magda Zádo-
rová � 103 rokov; pani Mária Bayerová �
84 rokov, a pani Eva Weizenova � 70 ro-
kov. Prajeme v�etko najlep�ie. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V prosinci oslaví narozeniny: paní Sára
Èerníková, nar. 13.12. � 31 let; pan Pavel
Avraham Vrátný, nar. 17.12. � 64 let, a pan
Jan Hrdlièka, nar. 26. 12. � 50 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví narozeniny: pan Martin
Cvrkál, nar. 27.12. � 49 let; pan Miroslav
Dostál, nar. 25.12. � 65 let; sleèna Renata
Gregorová, nar. 24.12. � 53 let; pan
MUDr. Oto Ko�ta, nar. 14.12. � 66 let; pan
Stanislav Poskoèil, nar. 13.12. � 88 let; paní
Doc. PhDr. Lucy Topolská, nar. 31.12. � 89
let; pan Roman Majer, 28.12. � 44 let; paní
Eva Poláková, nar. 9.12. � 69 let; pan Jiøí
Klime�, nar. 2.12. � 47 let, a Eva Klime�o-
vá, nar. 3.12. � 10 let. Do dal�ích let jim
pøejeme pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny: MUDr. Rita
Mì�t�anová � 59 let; Eva �a�ková � 71 let,
a Petr Uhel � 46 let. Oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny: paní Eva
Bastlová, nar. 22.12. � 91 let; pan Tomá�
Dra�an, nar. 12.12. � 83 let; paní Marie Ko-
nìtopská, nar. 23.12. � 75 let; paní Evelina
Merová, nar. 25.12. � 92 let; pan Jiøí Miku-
lá� Moravec, nar. 4.12. � 75 let; pan Miro-
slav Proke�, nar. 17.12. � 75 let; pan Otto
Stern, nar. 19.12. � 96 let; pan Petr �ramo-
ta, nar. 2.12. � 85 let; paní Alexandra �tefa-
nová, nar. 23.12. � 75 let, a paní Michaela

Vidláková, nar. 30.12. � 86 let. Pøejeme v�e
nejlep�í a pevné zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
S lítostí oznamujeme, �e dne 30. øíjna zem-
øel ve vìku 98 let pan Nathan Kahn. Se ze-
snulým jsme se rozlouèili 1. listopadu v ob-
øadní síni Nového �idovského høbitova
v Praze. Zichrono livracha!

S lítostí oznamujeme, �e 4. listopadu ze-
snula ve vìku 99 let paní Karla Reková. Se
zesnulou jsme se rozlouèili 7. listopadu
v obøadní síni Nového �idovského høbitova
v Praze. Zichrona livracha!

Je na�i smutnou povinností vám oznámit,
�e o �abatu odpoledne 12. listopadu zesnul
pan Ing. Mark Polevoj, ve vìku nedo�itých
90 let. Se zesnulým jsme se rozlouèili 14.
listopadu v obøadní síni Nového �idovské-
ho høbitova v Praze. Necht� je jeho du�e pøi-
jata do svazku vìèného �ivota. 

Zichrono livracha!

Vzpomínka
Rádi bychom s láskou vzpomnìli paní Ivanu
Jureèkovou, zakládající èlenku B´nai B´rith
Renaissance Praha, dlouholetou èlenku re-
prezentace �OP a zástupkyni organizace
Claims Conference, která obìtavì pomáhala
�adatelùm o od�kodnìní v rámci této organi-
zace. 2. prosince 2022 tomu je rok, co nás
opustila. Zichrona livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani MUDr. Zuzana Èerveòáková � 67 ro-
kov; pani Zuzana Frlièková � 58 rokov; pán
Marcel Izrael � 45 rokov, a pán Bernard
Lichtig � 75 rokov. Oslávencom prajeme
v�etko najlep�ie a hlavne pevné zdravie.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví narozeniny: pan Jiøí Mer-
ta, nar. 4.12. � 29 let, a paní Alice Sikytová,
nar. 5.12. � 58 let. Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V mesiaci december oslavuje svoje naro-
deniny pani Soòa Melkusová � 79 rokov.
Prajeme jej hlavne pevné zdravie a pohodu
do ïal�ích rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví narozeniny paní Mgr. Lia-
na Novotná, paní Helena Klimentová, paní
Veronika Rechová a paní Jitka Meser-
szmidová. Jmenovaným pøejeme pevné
zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!
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ÚTOKY V JERUZALÉMÌ
Dne 23. listopadu vybuchly na dvou
ru�ných autobusových zastávkách
u vjezdu do Jeruzaléma bomby. Pøi
útocích byl zabit patnáctiletý student
je�ivy, dvacet dal�ích lidí bylo zranìno.
Byl to po dlouhé dobì atak provedený
výbu�ninou, nikoli no�em nebo nají�-
dìjícími auty jako v nìkolika minulých
letech. K útoku se sice nikdo nepøihlá-
sil, ale hnutí Hamás a skupina Palestin-
ský islámský d�ihád teroristùm blaho-
pøály.

O den pozdìji zatkla policie jednatøi-
cetiletého Palestince z Pásma Gazy,
který mìl pracovní povolení pro izrael-
ské území a plánoval jiný útok. Izrael
od èervna zvý�il poèet pracovních po-
volení pro Palestince z Gazy na celko-
vých 14 tisíc, ministr obrany Benny
Ganc plánoval vydat celkem 20 tisíc
povolení ve snaze ulehèit omezení pro
obyvatele pásma; nyní prohlásil, �e
útoèníci, kteøí pracovní povolení zneu-
�ívají, ohro�ují �ivobytí svých spolu-
obèanù v Gaze.

MISTROVSTVÍ V KATARU
A� do 18. prosince probíhá v Kataru
mistrovství svìta ve fotbalu, �ampionát,
který sklízí kritiku kvùli samotnému
(díky úplatkùm získanému) výbìru hos-
titelské zemì v klimaticky nevhodných
podmínkách, kvùli tisícùm zahranièních
dìlníkù, ji� zahynuli pøi stavbì areálu,
kvùli nièení �ivotního prostøedí a poru-
�ování lidských práv. Katar nemá diplo-
matické vztahy s Izraelem a Izrael na
turnaji nehraje, nicménì organizátoøi
umo�nili vstup izraelským fotbalovým
fanou�kùm, kteøí mohou pøilétat pøímý-
mi spoji z Tel Avivu. Izraelské minister-
stvo zahranièí nicménì vydalo instruk-
ce, jak se v zemi chovat � Izraelci, kteøí
si turnaj nechtìjí odepøít, pøedev�ím ne-
mají pøíli� dávat najevo svou identitu.
Podstatnou èást hostù tvoøí fotbaloví na-
d�enci z muslimských, �idovskému stá-
tu nepøátelských zemí v èele s fanou�ky
z Íránu, zemì zmítané mohutnými pro-
testy. Nìkolik ostrých verbálních útokù
ji� za�ili izrael�tí sportovní novináøi,
kteøí mají na mikrofonech nápisy v heb-
rej�tinì. 

POMOC UKRAJINSKÝM �IDÙM
Ukrajinu èeká tvrdá a kritická zima, zpù-
sobená válkou a ruskými útoky na zá-
kladní civilní infrastrukturu. Na pomoc
místním �idùm, jich� je dle odhadu na

dvacet tisíc, organizují americké a mezi-
národní organizace a hnutí Chabad Luba-
viè humanitární pomoc. Jedná se pøede-
v�ím o dodávku generátorù elektøiny, ale
také døeva na topení, jídla a hygienických
potøeb. Synagogy a �idovské komunity se
staly centry, v nich� se pomoc distribuuje
a lidé se v nich mohou ohøát. Organizaèní
a finanèní pomoc získávají i ti, kdo chtìjí
odjet do Izraele.

RUMUNSKO POVOLILO �CHITU
Rumunské úøady pøijaly zákon, který
uznává rituální porá�ku, �chitu. Tento
krok uvítali tradièní �idé v Evropì, kteøí
dodr�ují pravidla ko�er stravy, i Konfe-
rence evropských rabínù. V souèasné
dobì je o to dùle�itìj�í, �e pøed rokem
Soudní dvùr Evropské unie podpoøil zá-
kaz jak �idovské, tak muslimské rituální
porá�ky v èásti Belgie; tento typ porá�-
ky je zakázán také v Dánsku, �védsku,
Finsku, Estonsku a Slovinsku. �idov�tí
a muslim�tí pøedstavitelé se proto sna�í
lobbovat, aby se úøady EU tématem na-
dále zabývaly.

SYNAGOGA POD ANDAMI
Mìsteèko San Martín de Los Andes na
úpatí And u jezera Lácar v argentinské
Patagonii je oblíbeným cílem turistù.
Nyní svou nabídku je�tì zpestøilo,

nebot� v nìm byla otevøena synagoga,
první v historii místa. A souèasnì se jed-
ná o první novou synagogu v celé Ar-
gentinì, která není spojena s hnutím
Chabad Lubaviè, jinak v zemi velice sil-
ným. V nové synagoze se vedou boho-
slu�by v konzervativním duchu, úèastní
se jich místní �idé (zdej�í komunita èítá
na 150 lidí) i turisté. Jedná se o nevel-
kou budovu, která se nachází v centru
mìsta.

PÁTÝ DÍL INDIANY JONESE
Do kin se pøí�tí rok vrátí oblíbený sní-
mek o dobrodru�stvích archeologa �In-
diany� Jonese. Jedná se ji� o pátý díl
a protagonista, ztvárnìný tradiènì Har-
risonem Fordem, se v nìm naèas objeví
v roce 1944 a bude bojovat (stejnì jako
v prvním a tøetím díle) s nacisty, kteøí se
pokou�ejí zmocnit biblických artefaktù.
Jinak se ov�em pátý díl odehrává v �e-
desátých letech 20. století. Poslední èást
série ji� nere�íruje Steven Spielberg, ale
na výrobì snímku se podílí.

VÝSTAVA
O STOVCE NEDOROZUMÌNÍ
Od konce listopadu je ve vídeòském �i-
dovském muzeu pøístupna výstava o stov-
ce nedorozumìní �o �idech a mezi �idy�.
Netýká se antisemitských projevù, ale
historických, sociálních a umìleckých
stereotypù, jako jsou napøíklad pøedstavy
o ��idovské uèenosti�, o ��idovském
smutku�, a vìnuje se i opaènému jevu,
ne� je nepøátelství k �idùm � romantizu-
jící idealizaci v�eho, co se jakkoli mù�e
týkat �idovství.                                     (am)
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