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

NIKOLIV SLEÈNO ,  MOU JEDINOU JE KALKULAÈKA BURROUGHS!
(Plakát z roku 1922, archiv UPM Praha. K textu na stranách 8�9.)



NADACE �OP
Správní rada Nadace �idovské obce
v Praze vyhla�uje výbìrové øízení na
nadaèní 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 nadaèní
pøíspìvek musí být podány na pøedepsa-
ných formuláøích Nadace �idovské obce
v Praze. Termín uzávìrky je stanoven
k 28. únoru 2023. Bli��í informace a for-
muláøe jsou k dispozici na e-mailové ad-
rese: nadacezovp@volny.cz, a také na in-
ternetu: https://www.kehilaprag.cz/cs/
stranka/partnerske-organizace/nadace-a-f
ondy/n-zop.      n�o

OCENÌNÍ PRO EMILA KOLBENA
Vynálezce, prùmyslník, podnikatel a vi-
zionáø Emil Kolben je novým èestným
obèanem Prahy 10. Na území mìstské
èásti strávil mnoho let, �il ve vile v Hra-
de�ínské ulici. Vyznamenání z rukou sta-
rosty Martina Valovièe (ODS) pøevzali in
memoriam zástupci spolku Kolbenova
vila. �Emil Kolben byl strùjcem velkole-
pého podnikání, které ovlivnilo hospo-
dáøský vývoj v èeských zemích na celá
desetiletí. Pøesto o nìm nevíme skoro
nic. Jeho jméno nebylo pøipomínáno,
jeho význam byl zapomenut. Fa�ismu
vadil jako �id, komunismu jako podnika-
tel,� pøipomnìl Miroslav Jiøík, pøedseda
spolku Kolbenova vila. Emil Kolben za-
hynul v terezínském ghettu 3. èervence
1943 ve vìku osmdesáti let.                 kv

POMOC UPRCHLÍKÙM 
V období do konce øíjna 2022 získala
�O Praha pro pomoc Ukrajinì dary
a dotace jak od jednotlivcù, tak od orga-
nizací a státu v celkové vý�i 3 193
000 Kè. V této èástce jsou zahrnuty i ná-
hrady od Magistrátu hl. m. Prahy za
ubytování ve vý�i 366 000 Kè, co� ales-
poò èásteènì pokrývá zvý�ené náklady
�OP za u�lé nájemné a slu�by spojené
s u�íváním propùjèených bytù. Dary do
20 000 Kè vesmìs od fyzických osob
dosáhly vý�e pøes 457 000 Kè, dary nad
20 000 Kè cca 2 164 000 Kè (z toho od
JDC jsme získali 1 459 000 Kè s tím, �e
peníze jsou urèeny k postupnému vyèer-
pání a� do konce roku 2022). Nìkteøí
uprchlíci zaèali platit èásteènì nájemné
i náklady za slu�by spojené s u�íváním
bytù. Na pomoc Ukrajinì vydala obec
prozatím 1 962 000 Kè. Pøímo zde �ijí-
cím uprchlíkùm z Ukrajiny uhradila ná-

klady na stravování a potraviny ve vý�i
793 000 Kè, náklady na bydlení rodin
uprchlíkù 682 000 Kè, na sociální podpo-
ry 153 000 Kè, ostatní výdaje se týkaly
lékù, dopravy, výuky èe�tiny atd.          �op

NADAÈNÍ FOND ZECHER
Posláním nadaèního fondu Zecher je ob-
nova a uchování ohro�ených �idovských
památek na území Èeské republiky. Na-
daèní fond byl zalo�en Federací �idov-
ských obcí v ÈR v roce 1999. Mezi pa-
mátkové objekty, které byly jeho zásluhou
zachránìny a rekonstruovány, patøí napøí-
klad synagoga v Dolních Kounicích z let
1652�1656, synagoga v Ú�tìku z roku
1794 nebo synagoga v Polné z roku 1683.
V roce 2021 byla F�O udìlena cena Ná-
rodního památkového ústavu Patrimoni-
um pro futuro za celkovou obnovu a res-
taurování unikátní venkovské synagogy
z poloviny 18. století v Polici u Jemnice.
S pøispìním fondu byly opraveny i deva-
stované høbitovy, napøíklad v Budyni nad
Ohøí nebo v Ú�tìku.

Finanènì pøispìt a podpoøit tak snahu
nadaèního fondu o záchranu �idovských
památek mù�ete bankovním pøevodem na
úèet èíslo 3808822/0800. Do zprávy pro
pøíjemce uveïte DAR2022. Potvrzení
o daru k daòovému odpoètu vám rádi vy-
stavíme, kontaktujte nás na e-mailu se-
kretariat@fzo.cz. Za va�i pomoc dìkuje
Nadaèní fond Zecher.                             f�o

STAVÌNÍ MOSTÙ
Mezinárodní mezikulturní a mezinábo-
�enskou konferenci s názvem Stavìní
mostù vstøíc míru zahájil ve ètvrtek 15.
prosince 2022 ministr zahranièních vìcí
Jan Lipavský. Cílem konference bylo
podpoøit mezikulturní a mezinábo�en-
ský dialog, který povede ke vzájemné-
mu respektu a mù�e napomoci míru
v dobì krize. Na konferenci vystoupili
zástupci køest�anství, �idovství a islámu.

�Osobnosti z øad køest�anù, �idù
a muslimù, akademici a diplomaté mo-
hou spoleènì usilovat o to, aby byl ve-
øejný prostor pøátel�tìj�í, umírnìnìj�í,
demokratiètìj�í, nikoho neurá�ející
a nevyluèující. Toho je mo�né dosáh-
nout jen skrze otevøený dialog,� uvedl
ministr zahranièních vìcí Jan Lipavský
na úvod leto�ního 7. roèníku.

Konferenci s úèastí expertù, diploma-
tù a zástupcù køest�anství, �idovství a is-
lámu na téma komunikace mezi státy
v dobì krize, budování odolnosti a boje
proti zneu�ívání nábo�enství hostilo
v Èernínském paláci ministerstvo za-
hranièních vìcí. Na diskusních pane-
lech vystoupili pøední experti a diplo-
maté z více ne� desítky zemí Evropy,
Asie a Blízkého východu. Konferenci
organizoval zvlá�tní zmocnìnec pro ho-
lokaust, mezinábo�enský dialog a svo-
bodu nábo�enství Robert Øehák ve spo-
lupráci s pra�skou skupinou zemí
Organizace islámské spolupráce, Ústa-
vem mezinárodních vztahù a Nadací
Anny Lindhové. Za F�O se konference
úèastnil vrchní zemský rabín Efraim Si-
don.                                                    mz
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V roce 2022 se zavr�ila ji� osmá sezó-
na provozu synagog a dal�ích objektù
památkového projektu 10 hvìzd, kte-
rý Federace �idovských obcí v ÈR re-
alizovala zejména díky finanèním
prostøedkùm z Evropské unie v letech
2012�2014. Za tuto dobu se provoz
stabilizoval a pøes rùzné technické
a personální problémy i omezení ná-
v�tìvnosti, kterou pøinesla pandemie
koronaviru, se synagogy se svými ex-
pozicemi zapsaly do
povìdomí místních
obèanù i �ir�í veøej-
nosti a dnes patøí mezi
vyhledávané turistic-
ké cíle. A to nejen
v rámci Èeské repub-
liky. Poté, co se pro-
jekt 10 hvìzd stal sou-
èástí Evropských cest
�idovského kulturního
dìdictví, vyhledávají
obnovené �idovské pa-
mátky i náv�tìvníci ze
zahranièí. 

NÁV�TÌVNOST
Za celou dobu ná-
v�tìvnost dosahovala
a v poslední dobì
i pøekraèovala para-
metry, stanovené po
dokonèení stavebních a restaurátor-
ských prací pouhým odhadem, které
byly od poèátku nejdùle�itìj�ím krité-
riem úspì�nosti projektu. Za turistic-
kou sezonu 2022 nav�tívilo památky
více ne� 30 tisíc osob, co� je èíslo na
úrovni pøedcovidové. Pøitom je tøeba
vzít v úvahu, �e se jedná o památky se
specifickým charakterem, které nemo-
hou co do náv�tìvnosti konkurovat ta-
kovým cílùm, jako jsou státní hrady
a zámky. 

Nejvíce zájemcù nav�tívilo Starou
synagogu v Plzni a synagogy v Miku-
lovì, Krnovì a v Ú�tìku. Nejednalo se
ale výhradnì o turisty, patøí mezi nì
i náv�tìvníci koncertù, výstav a festi-
valù �idovské kultury (polenský Po-
lin, krnovské Fajné leto po �idovsku,
boskovický festival pro �idovskou
ètvrt�). Prakticky v ka�dém objektu
byla bìhem sezony k vidìní vedle zá-
kladní expozice i dal�í krátkodobá vý-
stava, koncerty, literární programy,
pøedná�ky a øada besed.

Jako pøíklad poslou�í skvìlá spolu-
práce s Kruhem pøátel hudby v Bran-
dýse nad Labem, který poøádá v let-
ních mìsících v místní synagoze
koncerty vá�né hudby na mimoøádnì
vysoké umìlecké úrovni. Ve spoluprá-
ci s Federací �idovských obcí v ÈR
a za podpory Nadaèního fondu �OP
uvedl také pøedstavení Alma Rosé,
pøíbìh vynikající houslistky, je� kon-
certovala na pódiích nejvìt�ích evrop-

ských koncertních sálù. V roce 1943
byla kvùli svému �idovskému pùvodu
deportována do Osvìtimi, kde se stala
dirigentkou �enského táborového or-
chestru a kde zemøela.

SEMINÁØ
Po ukonèení leto�ní turistické sezony
uspoøádala F�O v ÈR ve spolupráci
s �idovským muzeem v Praze dvou-
denní semináø Èe�tí �idé � historie
a kultura, sou�ití men�iny s vìt�ino-
vou spoleèností, odkaz pro dne�ek,
který finanènì podpoøila Evropská
asociace pro zachování a propagaci
�idovské kultury v rámci projektu
pøedcházení antisemitismu NOA. Byl
urèen zejména pro prùvodce a správce
�idovských památek, kteøí zprostøed-
kovávají informace veøejnosti, ale i pro
v�echny, kdo se o �idovské památky
a jejich záchranu zajímají. 

Do semináøe, který zahájil pøedseda
F�O ÈR Petr Papou�ek, se pøihlásili
delegáti z mnoha míst Èeské republi-

ky. Zuzana Pavlovská je seznámila
s historií �idovského muzea v Praze
a Arno Paøík s architekturou èeských
a moravských synagog. První den se-
mináøe byl zakonèen prohlídkou Pin-
kasovy synagogy a Starého �idovské-
ho høbitova. Druhý den byl vìnován
problémùm sou�ití �idù a majoritní
spoleènosti. O antijudaismu a antise-
mitismu pøedná�el øeditel �idovského
muzea Leo Pavlát, Blanka Rozko�ná

se zamìøila na historii
�idù v èeských ze-
mích. Celý semináø
byl poté zakonèen ko-
mentovanou prohlíd-
kou Staronové a �pa-
nìlské synagogy. 

AEPJ
Mana�erka projektu
10 hvìzd Kvìta Svo-
bodová se 14.�18. lis-
topadu úèastnila v tu-
reckém Izmiru pro-
gramu Routes Incuba-
tor 2022, který ka�do-
roènì poøádá Evropská
asociace pro ochranu
a podporu �idovské
kultury a dìdictví
(AEPJ), nevládní orga-
nizace zalo�ená v roce

2004. 
AEPJ slou�í jako organizaèní za-

støe�ení, které propaguje, �kolí a po-
máhá rozvíjet jedineèné projekty �i-
dovské kultury a dìdictví po celé
Evropì. Ka�doroèní setkávání profe-
sionálù pùsobících v oblasti �idovské-
ho dìdictví pomáhá organizacím roz-
víjet jejich programy, nabízí �kolení
v oblasti �idovské kulturní turistiky
i výmìnu osvìdèených postupù. Pod-
poruje rovnì� rozvoj nadnárodních
programù kulturní rozmanitost a me-
zikulturní dialog ve snaze pøiblí�it �i-
dovské dìdictví v�em evropským ob-
èanùm. 

Skuteènost, �e Federace �O v ÈR je
øádným a respektovaným èlenem AEJP
a �e projekt 10 hvìzd byl zaøazen
mezi Evropské cesty �idovského dì-
dictví dokládá, �e péèe, kterou F�O
�idovským památkám v ÈR vìnuje, se
setkává se zájmem i uznáním laické
veøejnosti i odborníkù také v mezi-
národním mìøítku.                           (ks)

10 HVÌZD
Osm let provozu památkového projektu F�O

Úèastníci projektu Routes Incubator 2022 v synagoze Siniora v tureckém Izmiru. Foto archiv.



PO�EHNÁNÍ JOSEFOVI 
(VAJECHI 1M 47,28�50,26)

V celé Tóøe nenalezneme jediný dal�í text,
v nìm� by dvì za sebou jdoucí vìty ve vý-
roku jedné osoby vyvolávaly takový údiv,
jako kdy� Jaakov sdìluje Josefovi, �e mu
jeho dva synové, kteøí se mu narodili
v Egyptì, Efraim a Mena�e, budou jako
Reuven a �imon, a následující vìtu: �A já?
Rachel mi zemøela na cestì pøi mém pøí-
chodu z Padan v zemi Kenaan nedaleko od
Efraty a já ji tam pohøbil pøi cestì do Efra-
ty, to je Bejt Lechem.� Z dal�ího v�ak vy-
plývá, �e tím vypravìè míøí k po�ehnání
obìma Josefovým synùm. Jisrael zkøí�il
ruce, aby vlo�il pravou na hlavu Efraima
a levou na hlavu Mena�eho, a Josef mu
v tom bránil, proto�e Mena�e byl jeho pr-
vorozený a Efraim druhorozený. Jaakov
v�ak odporuje prohlá�ením, �e to vìdìl
a dospìl ke svému rozhodnutí ji� døíve. 

K tomuto druhému setkání pøed Jaako-
vovou smrtí patøí i informace, �e aèkoli byl
Jaakov se�lý vìkem jako kdysi jeho otec
Jicchak, kdy� si k nìmu pøi�el pro po�e-
hnání namísto svého bratra Esáva, otcova
prvorozeného. Pøesto Josefovy syny uvidìl
a øekl: �Kdo to je?� A Josef øekl: �To jsou
mí synové, které mi zde dal Bùh!�

Jaakovova otázka je pøímým odkazem
na otázku, kterou mu kdysi polo�il Esáv,
kdy� se s ním po dvaceti letech u jejich
strýce Lavana v aramejském Padanu znovu
setkal. Kdy� uvidìl jeho �eny a dìti, také
on se ho zeptal: �Kdo to je?� � a Jaakov mu
odpovìdìl: �To jsou mí synové, jimi� Bùh
obdaøil tvého otroka.� Dostateèný dùvod
pro to, aby nyní po�ehnal Josefovým sy-
nùm bez ohledu na to, �e z nich v budouc-
nosti vzejdou i høí�níci. Ra�i toti� soudí, �e
kdy� jim chtìl po�ehnat a spatøil høí�níky
jako Jerobeam a Achav, kteøí vzejdou z Ef-
raima, a Jehua a jeho syny, kteøí vyjdou
z Mena�eho, opustil ho duch svatosti a vy-
køikl �Kdo je to?�, a pak se k nìmu �echina
vrátila a on jim po�ehnal. 

Jisrael øekl Josefovi: �Nedoufal jsem, �e
kdy spatøím tvou tváø, a hle, Bùh mi dal
spatøit i tvé sémì!� Klíèem k hlub�ímu po-
chopení je, �e Tóra v této souvislosti uvádí
jeho jméno Jisrael, které si vybojoval v zá-
pase s ochranným andìlem Esáva tu noc
pøed jejich vý�e zmínìným støetnutím.
Kdy� pak svolává v�echny své syny, aby
jim odhalil, co se jim pøihodí v posledních
dnech, øekl: �Shromá�dìte se a sly�te, sy-
nové Jaakovovi, naslouchejte Jisraeli, své-
mu otci!� Jméno Jisrael pou�ívá Tóra pro
Jaakova v�dycky, kdy� je s ním Bo�í pro-

zøetelnost, byt� tentokrát od nìj odstoupila. 
Otázka mi el, kdo je to, polo�ená v úz-

kosti nad tím, co podle Ra�iho výkladu Ja-
akov spatøil, neunikla samozøejmì pozor-
nosti na�ich moudrých. Ona dvì slova
v�ak sestávají z hlásek slova Bùh, elohim,
jako by tím, co vyøkl Jaakov, odpovìdìl
Jisrael na jeho otázku. Inspirován Bo�í
blízkostí musel dát za pravdu Josefovi, �e
�to jsou mí synové, které mi zde dal Bùh!�.
Kdy� je Jisrael adoptoval jako své vlastní,
uèinil tak právì proto, �e �zde�, tj. v Egyp-
tì, znamená nejen v kolébce modloslu�by,
ale ve stavu, kdy je integrita Izraele ohro-
�ena nejvíce. 

Jak to v�echno ale zodpovídá pùvodní
otázku o vnitøní souvislosti dvou Jaakovo-
vých vìt, �e mu jeho dva v Egyptì naroze-
ní Josefovi synové budou jako Reuven
a �imon a �e mu Rachel zemøela na cestì
pøi jeho pøíchodu z Padan a on ji pohøbil
pøi cestì do Efraty, to je Bejt lechem? Proè
to Jaakov neøekl pøi Josefovì první náv�tì-
vì, kdy� povolal Josefa, aby mu odpøisáhl,

�e jej nepohøbí v Egyptì, ale v pohøebi�ti
pøedkù, jeskyni Machpela v zemi Kenaan.
Musel si být vìdom Josefovy oprávnìné
námitky, proè by si on mìl dát takovou ná-
mahu s jeho, Jaakovovým pohøbem, kdy�
mu jeho �ena a Josefova matka Rachel ne-
stála za to, aby ji pohøbil v Machpele, pou-
hý den cesty od Efraty? 

Jaakov se k této námitce vrací a� pøi dru-
hém setkání, kdy chce Josefovi sdìlit, �e
jeho syny adoptoval jako vlastní, ale vìt�í
dùle�itost ne� prvorozenému pøikládá dru-
horozenému. Ví, �e svá jména nedostali
náhodou a tají v sobì potenciál, rozhodují-
cí pro pøe�ití lidu Izraele právì v exilu. Ne-
jen v tom egyptském, nýbr� i v onom po-
sledním, o nìm� nemù�e mluvit. Josef dal
prvorozenému jméno Mena�e, proto�e mu
Bùh dal zapomenout (na�ani) v�echny
útrapy a zlobu jeho bratrù, a Efraimovi dal
toto jméno, proto�e ho (Josefa) uèinil Bùh
plodným (hifrani) v cizí zemi.   

Kdy� potom Jaakov pøed svou smrtí
�ehnal v�em dvanácti kmenùm, mluvil
o Josefovi jako synu plodnosti (ben porat),
plodné révy na prameni, je� svými odno�e-
mi vykráèela nad zeï. Jak pøi tom v�ak ne-
myslet na ony høí�níky z Efraima a Mena-
�eho, kteøí odvedli Jisrael od víry v Boha
Jisraele? Ho�ea není jediným prorokem,
jen� v tom spatøuje dùvod, proè Bùh zavr-
hl Efraima a deset kmenù jeho království
bylo odvleèeno Asyøany do vyhnanství
a je pokládáno za ztracené. Jako by vy-
schlo i po�ehnání plodné révy na �ivoto-
dárném prameni, toti� Rachel, a pøestalo
platit po�ehnání, které následuje: Od Boha
tvého otce, jen� pomáhat ti bude, od V�e-
mohoucího, jen� ti po�ehná, pøijmi po�e-
hnání nebes shora, po�ehnání propasti
dole le�ící, po�ehnání prsù a lùna! Po�e-
hnání tvého otce jsou mocnìj�í ne� po�e-
hnání mých rodièù, k rozko�i vìèných vr-
cholkù dosahají a na Josefovu hlavu, na
témì výluèného mezi bratry!

Zdá se mi, �e je to jako z nebe nám ho-
zený záchranný kruh v beznadìji. Vzpo-
meòme si na toto po�ehnání, a� se v Tóøe
dobereme køiku Izraele po záchranì, kdy�
jim jho egyptského otroctví bylo u� nesne-
sitelné � a proto je také Svatý, buï po�e-
hnán, vykoupil. Plodná réva Rachel, zasa-
zená u cesty do Efraty, to je Bejt lechem,
co� má být rodi�tì Mesiá�e, právì odtud
vyslala své vìtve nad zeï mo�ného. Pláèe
a køièí k Bohu pro své dìti, proto�e je vidì-
la, odvlékané po tisících do zajetí, a i kdy�
u� nejsou, nedá se Bohem utì�it, dokud jí
v�echny nepøivede zpátky a nevrátí. 

EFRAIM K. SIDON
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BÙH MÁ RÁD TY, 
KDO S NÍM NESOUHLASÍ
�emot (2M 1,1�6,1)
Na judaismu je pozoruhodné, �e základ
nábo�enského �ivota tvoøí debata a to, �e
v ní zaznívají protichùdné názory. K Moj-
�í�ovým vlastnostem patøí, �e se dohaduje
s Bohem, a to hned pøi jejich prvním setká-
ní u hoøícího keøe. Tak dlouho odolává
Hospodinovì výzvì, aby vyvedl Izraelity
na svobodu, a� se na nìj Bùh rozhnìvá
(1M 3,1�4,7). Zásadní je, jakým zpùso-
bem mluví smrtelník Moj�í� k Hospodino-
vi na konci na�í para�i: �Pane, proè �kodí�
tomuto lidu, proè jsi mne poslal? V�dyt�od
té doby, co jsem pøi�el hovoøit tvým jmé-
nem k faraonovi, pùsobí� tomu lidu zlo
a svùj lid nezachraòuje�!� (2M 5,22�23)
Docela silná káva, �e? Ale Moj�í� nebyl ve
svých výtkách k Bohu první. Prvním byl
Abraham, který, kdy� se dozvìdìl, �e
Stvoøitel plánuje znièit Sodomu a Gomoru,
pronesl: �Bìda ti, být soudcem celé zemì,
jen� nekoná soud!� (1M 18,25)

Podobnì se rozèiluje Jeremjá�, kdy�
vyøkne vìènou otázku, proè se slu�ným
lidem dìjí �patné vìci, zatímco neèest-
ným se daøí dobøe: �Proè je úspì�ná ces-
ta nièemù? Proè v�ichni zrádci �ijí v po-
klidu?� (Jr 12,1) A prorok Ababakuk se
ptá podobnì: �Proè sná�í� proradníky?
Pro mlèí�, kdy� darebák po�írá spraved-
livìj�ího, ne� je sám?� (Abk 1,13) Jób,
který zpochybòoval Bo�í spravedlnost,
je ospravedlnìn, zatímco jeho pøátelé,
kteøí tuto spravedlnost bránili, jsou kriti-
zováni (Jb 42,7�8). Z èetby Hebrejské
bible se tedy zdá, �e Hospodin má rád
ty, kdo s ním nesouhlasí.

Stejnì pozoruhodné je, �e rabín�tí
uèenci v této tradici pokraèovali a na-
zvali ji machloet le�em �amajim, �spor
ve prospìch nebes�, tedy spor, ve kte-
rém jde o to, kdo má pravdu, nikoli o to,
kdo zvítìzí. Judaismus je tedy zøejmì
jediným nábo�enstvím, jeho� kanonické
texty jsou antologiemi dohadování se.
Talmud øíká jménem samotného Boha,
�e rozdílné názory �koly �amajovy
a �koly Hilelovy jsou oboje �slova �i-
voucího Boha�.

A co z toho v�eho plyne? Od samot-
ného Hospodina, jen� si zvolil jako své
proroky lidi, kteøí se s ním nebáli disku-
tovat ve jménu pravdy a spravedlnosti,
se uèíme, �e je dobré naslouchat odli�-
ným názorùm. Uvìdomit si, �e jimi ne-
jsme ohro�eni, ale �e nás obohacují.

Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.
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Spisovatel a vysoko�kolský pedagog
SETH ROGOFF (nar. 1976) pochází
z amerického Portlandu (ve státì Mai-
ne). Na amerických
a evropských univerzi-
tách studoval historii,
literaturu, evropskou
intelektuální historii,
vìnoval se té� studiu ji-
di�. Pobýval v Berlínì
a Øeznu, od roku 2015
�ije s rodinou v Praze.
Je autorem nìkolika ro-
mánù First, the Raven:
A Preface; Thin Rising
Vapors; v pøí�tím roce
mu vyjdou dal�í dvì
knihy. Do angliètiny
pøelo�il Zámek od
Franze Kafky. Vyuèuje
na Anglo-americké univerzitì v Praze,
distanènì na Univerzitì v Maine.

Z otcovy strany pocházíte z rodiny
spojené s legendou jidi� �urnalistiky
a literatury � deníkem The Jewish
Daily Forward (Forverts). Vá� pradì-
deèek Harry Hillel Rogoff v nìm
pracoval pøes �edesát let, z toho nì-
kolik let jako �éfredaktor. Harry Ro-
goff zemøel v roce 1971, tak�e jste se
s ním nemohl setkat, ale va�e rodina
má jistì spoustu dopisù, rukopisù, fo-
tografií z jeho novináøské i autorské
kariéry.
Zase tolik toho bohu�el nemáme, ale
øekl bych, �e tyhle písemnosti a materiá-
ly lze nalézt buï v archivu The Jewish
Daily Forward, nebo v YIVO Institutu
v New Yorku. Nevím pøesnì, proè se
u nás v rodinì zachovalo tak málo. Je
mo�né, �e Harryho syn, tedy mùj dìde-
èek, se tìmto tématùm nevìnoval a ne-
pìstoval v tomto smìru �ádnou nostal-
gii. Hillel a jeho dcera Phoebe se dlouhá
léta s rodinou nestýkali. Nìjaké støípky
máme, napøíklad dopis, který napsal na
podporu Isaaca Bashevise Singera
v dobì, kdy Singer �ádal o mo�nost
emigrovat do Spojených státù. Pradì-
deèek mohl jako redaktor listu For-
ward podpoøit �ádosti spisovatelù o ví-
zum tím, �e jim slíbil práci v novinách.
Samozøejmì vìdìl, co se politicky

a kulturnì dìje s �idovskými komuni-
tami v Evropì, mìl v zámoøí mnoho
pøátel.

Tady v Praze máme
doma podepsaný výtisk
knihy Elieho Wiesela
Noc, kterou Wiesel vì-
noval mé babièce, kdy�
pøedná�el na jedné
z prvních výroèních
pøedná�ek Hillela Ro-
goffa, které se ka�do-
roènì konají na Sterno-
vì koleji Yeshiva
University v New Yor-
ku. Pradìdeèek toti�
patøil k prvním studen-
tùm, kteøí do této �koly
chodili, ale nedokonèil
ji. Vylouèili ho, proto�e

se kromì studia Tóry vìnoval i svìtské-
mu vzdìlání. Odtud mo�ná pochází mùj
vlastní obrazoborecký vztah k nábo�en-
ským institucím!

A máte nìjaké knihy, které vá� pra-
dìdeèek vydal? 
V prùbìhu let jsem shromá�dil spoustu
jeho knih, vèetnì dìjin Spojených státù,
�ivotopisu newyorského politika Meye-
ra Londona a sbírky esejù nazvané De-
vìt jidi� spisovatelù, co� je velmi pìkná
krátká kniha, která uvádí do toho neuvì-
øitelnì �ivého mezinárodního literárního
jidi� hnutí na konci 19. a na poèátku 20.
století. Pro zájemce je mnoho z tìchto
knih, vèetnì jeho pozdìj�í historické
knihy o Forwardu, k dispozici zdarma
on-line prostøednictvím digitální jidi�
knihovny v Yiddish Book Center. Jedná
se o ú�asnou sbírku.

U� øadu let se chci podívat do archivù
ve Forwardu a v YIVO, ale dlouho jsem
nebyl v New Yorku. Rozhodnì to mám
v plánu. Zajímají mì hlavnì nìkteré li-
terární èasopisy, které Hillel Rogoff po-
máhal zakládat nebo pro které pracoval
v prvních desetiletích 20. století. 

Vy sám umíte èíst v jidi� � nebo nìkdo
z va�í rodiny? A pokraèoval vá� dìde-
èek èi otec v novináøské a spisovatel-
ské práci, nebo jste po Harrym Hille-
lovi první? 

Èíst v jidi� jsem se nauèil asi pøed dva-
ceti lety jako postgraduální student
a poté jsem absolvoval intenzivní pro-
gram pro pokroèilé na Kolumbijské uni-
verzitì a YIVO. Mìl jsem velkou ra-
dost, �e jsem si mohl pøeèíst díla svého
pradìdeèka, proto�e v angliètinì toho
od nìj moc není. V následujících letech
jsem to pozapomnìl; nyní ètu v jidi�
velmi pomalu, ale stále to umím. 

Generace po generaci mého pradì-
deèka � tedy generace mých prarodièù �
byla silnì asimilaèní. Vlastnì kdy� se
podíváte do starých The Jewish Daily
Forward, byly to v�dycky asimilaèní
noviny, pøesto�e vycházely v jidi�. Je-
jich cílem nebylo v první øadì zachovat
v Americe jidi�kajt, ale vytvoøit nový
typ americké �idovské kultury, pùvodnì
se socialistickým svìtonázorem. 

To dokonale ilustruje mùj dìdeèek
Julian, syn Harryho Rogoffa: Vystu-
doval strojírenství a stal se in�enýrem
a pozdìji výkonným øeditelem. Jeho
sestra Phoebe napsala v padesátých
letech knihu o skladatelích klasické
hudby. Moje teta Alice Rogoffová je
spisovatelka, básníøka a redaktorka li-
terárního èasopisu v San Francisku.
Pokud jde nìkdo ve �lépìjích Harryho
Rogoffa, je to ona � zajímá se o poezii
a dìlnické politické hnutí. Literární
kultura v jidi� byla v prvních desetile-
tích 20. století úzce spjata s komuni-
tou a jejími sociálními a ekonomic-
kými pomìry. Mnozí z nejlep�ích
jidi� spisovatelù byli zároveò dìlní-
ky, kteøí ve dne pracovali u �icích
strojù a v noci psali. Mùj pradìdeèek
patøil k ústøedním postavám propaga-
ce jidi� literatury, zejména jidi� poe-
zie. Souèasnì pùsobil jako horlivý po-
litický organizátor, který se vìnoval
hlavnì dìlníkùm v newyorských �i-
dovských ètvrtích, co� znamenalo
pøedev�ím dìlníkùm v odìvním prù-
myslu. Byl také prvním pøedsedou
Svazu spisovatelù jidi�.

Mnoho amerických spisovatelù se vy-
dalo proti smìru èasu a prostoru
a psalo o svých evropských pøedcích
a jejich novém �ivotì v USA. Napadlo
by vás napsat o své �idovské rodinì,
která pochází z Berazina v dne�ním
Bìlorusku (a ne tak daleko od Ukraji-
ny), nebo by to bylo pro vá� literární
styl pøíli� �jednoduché�?
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V JIDI� ÈTU POMALU
Rozhovor s americkým spisovatelem Sethem Rogoffem

Seth Rogoff, archiv Maine College of Art.



Neøekl bych, �e je to pøíli� jednoduché �
mo�ná naopak, je to pro mì pøíli� vzdá-
lené, pøíli� tì�ko pøedstavitelné. V Bera-
zinu jsem nebyl a o této oblasti nevím
dost na to, abych na toto téma mohl
nìco napsat. Mo�ná v budoucnu � a� se
dostanu k archivním materiálùm! Ale
myslím si, �e mám urèitý vztah k new-
yorské scénì poèátku 20. století s jejími
básníky, prozaiky, novináøi, aktivisty,
organizátory, socialisty, anarchisty, reli-
gionisty, odpadlíky a v�emi dal�ími.
Byla to neuvìøitelná kultura. Mohl bych
zaèít tam a zjistit, jestli se doká�u posu-
nout v èase. 

Od devadesátých let �ijete
v Evropì, nejprve v Berlínì,
poté v Praze. Lákala vás �
jako mnoho lidí ze Západu
� postkomunistická Evropa
jako region èerstvé svobody
a obnovené demokracie?
V roce 1997 jsem studoval na
vysoké �kole v Berlínì a Øeznì
a pak jsem se do Berlína vrátil
na postgraduální studium, vèet-
nì roku 2000�2001, kdy jsem
se zabýval jidi� spisovateli, kte-
øí �ili a tvoøili v Berlínì ve dva-
cátých letech, a kulturní politi-
kou tohoto jazyka na poèátku
20. století. Tehdy jsem do svìta
jidi� literatury pronikl asi nej-
hloubìji. 

V roce 2005 jsem se vrátil do
Berlína na Fulbrightovo stipen-
dium, abych pracoval na romá-
nu. Zajímala mì postava �idov-
ského uèence a historika Josefa
Flavia a jeho neobyèejný pokus
pøevyprávìt a roz�íøit pøíbìh
Hebrejské bible, kdy� �il po
øímsko-�idovské válce v zajetí
jako dvorní historik u flaviovského císa-
øe. 

Studoval jsem u skvìlého vìdce Tala
Ilana na Svobodné univerzitì v Berlínì.
Tehdej�í atmosféra Berlína mì pøitaho-
vala. V devadesátých letech a na poèát-
ku nového tisíciletí tam byl èas poma-
lej�í. Bylo to ideální místo pro ètení
a psaní a k �ivotu tam nebylo potøeba
moc penìz � a to byly ideální podmínky
pro mùj velmi dlouhý proces, kdy jsem
se uèil, jak psát. V dobì, kdy jsem �il
v Berlínì, jsem Prahu mnohokrát nav-
�tívil a mìsto jsem si zamiloval, ale ne-

tu�il jsem, �e tu nìkdy budu �ít. Do Pra-
hy jsme se s man�elkou pøestìhovali a�
v roce 2015, kdy� na�e dcera nastoupila
do první tøídy.

Z èeského prostøedí èerpá va�e první
kniha.
Ano, ale nemyslím si, �e by mì lákaly
pojmy �èerstvá svoboda� a �obnovená
demokracie� � v té dobì jsem v tìchto
termínech nepøemý�lel. Pozdìji, kdy�
jsem napsal svùj první publikovaný ro-
mán, jsem chtìl tyto my�lenky, pøesnìji
øeèeno pøedstavu jakéhosi emigrantské-

ho amerického snu o hrdinném disentu
za studené války, zpochybnit. Tyhle fan-
tazie nabízely outsiderovi, zejména
Amerièanovi mé generace, zpùsob, jak
najít smysl nebo cíl, který by vyvá�il
zdánlivì intelektuálnì a kulturnì stag-
nující Ameriku osmdesátých a devade-
sátých let. Byla to mezinárodní verze
hippie nostalgie �edesátých let. A hrdin-
ský boj tváøí v tváø vá�nému existenci-
álnímu nebezpeèí je dùle�itou souèástí
�idovské vnímavosti, která má koøeny
v biblických spisech a je pøítomna
v celé �idovské historii. Kdy� jsem byl

malý, ze v�ech prorokù, o kterých jsme
se uèili v hebrejské �kole, jsem mìl nej-
radìji Jeremjá�e. A poøád mám.

Ameriètí �idé, asimilovaní a stále
více nále�ící k americkému hlavnímu
proudu bílých støedních a vy��ích støed-
ních vrstev, buï ztratili vztah k hrdin-
ství a tragiènosti, nebo soustøedili touhu
po nìm ke stále zkomercionalizovanìj-
�ímu pøipomínání holokaustu nebo
k sionismu. Mo�ná �e tahle moje touha
byla nìkde pod povrchem. Mo�ná to
byl dùvod, proè jsem k ní zaèal být kri-
tický � byl to zpùsob, jak kritizovat sám

sebe.

A splnila Evropa (a konkrét-
nì Èeská republika) va�e oèe-
kávání � nebo vás v nìèem
zklamala?
V Praze se mi opravdu líbí. Ne-
jsem typ èlovìka, který má od
vìcí velká oèekávání. Odmaliè-
ka jsem mìl v�dycky pocit, �e
vìci jsou neznámé a �e vstupuji
do situací, na které nejsem pøi-
pravený. Proto�e vìci byly ne-
známé, nic jsem neoèekával.
Toté� v podstatì platí i teï. Na-
víc tady dìlám stejné vìci jako
v Berlínì, tak�e se mùj �ivot
zas tak moc nezmìnil. Jsem
velmi spokojený s Lauderovou
�kolou, kam chodí na�e dìti.
Nestì�ují si, co� je pro mì tak
trochu zázrak. Já jsem v dìtství
proti �kole protestoval ka�dý
den, nesná�el jsem ji. 

Od loòského jara jsem zaèal
na plný úvazek uèit na Anglo-
americké univerzitì v Praze, to
mì hodnì tì�í. 

Co pro vás jako pro Amerièa-
na s �idovskými koøeny znamená
støední Evropa (a její kultura)? Je na
ní stále nìco zvlá�tního? A pokud sou-
hlasíte, jak to vysvìtlujete svým stu-
dentùm?
Babièka z otcovy strany �ila jako dítì ve
Vídni, mluvila nìmecky a byla milovni-
cí nìmecké kultury, zejména literatury
a klasické hudby. Od ní jsem získal
pøedstavu o významu støedoevropského
kulturního prostoru a právì tato kultura
mì v dospívání poprvé pøitáhla k literár-
nímu �ivotu. 

(pokraèování na str. 13)
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Harry Hillel Rogoff se svou matkou a sestrou kolem roku 1905, kdy zaèí-
nala jeho novináøská dráha. Rodinný archiv.



Máte-li v zimním èase chut� nav�tívit
nìjakou pøíjemnou, nápaditou a dobrou
náladu vzbuzující výstavu, nevyne-
chejte Øeè plakátu 1890�1938 v pra�-
ském Umìleckoprùmyslovém museu.
Fenomén plakátù prezentuje v nìkoli-
ka rovinách, v umìlecké, reklamní
a ideologické a rozhodnì je na co se
dívat. K návrháøùm plakátù patøili
v èeských zemích od pøelomu 19.
a 20. století nejen lidé pracující èistì
na komerèní bázi, ale také pøední grafi-
ci, návrháøi èi architekti, a právì jejich
díla výstava zpøístupòuje. Plakáty se
od pøelomu století staly souèástí pra�-
ské krajiny, odrá�ely rozvoj prùmyslu,
architektury, módy, sportu a kultury,
pøedev�ím filmu. Tradice se dr�ela
dlouho, nevymýtila ji zcela ani éra ko-
munismu (kdy napø. filmové plakáty
tvoøili �pièkoví výtvarníci, kteøí ne-
mohli oficiálnì vystavovat), k jejímu
oslabení do�lo paradoxnì a� v dobì
svobody a virtuální reality. 

SVÉBYTNÉ MÉDIUM
Pøipomeòme, �e muzeum vlastní více
ne� tøicetitisícovou sbírku, která patøí
mezi nejstar�í a nejvýznamnìj�í evrop-

ské kolekce svého druhu, a �e tedy ma-
teriálu k výbìru bylo hodnì. K vidìní
je 280 plakátù, které doplòuje dvacet
dal�ích exponátù, pøedev�ím dobové
umìlecké èasopisy a knihy. Ve tøech te-

matických blocích Umìní, Reklama
a Ideologie jsou vystavena díla svìto-
vých tvùrcù (Henri de Toulouse-Laut-

rec, Jules Chéret nebo Howard Chand-
ler Christy), oblíbených domácích
výtvarníkù (Alfons Mucha, Vojtìch
Preissig èi Vilém Rotter).

Jak uvádìjí kurátoøi Lucie Vlèková
a Petr �tembera, �plakát je svébyt-
ným vizuálním komunikaèním mé-
diem, které v rùzné míøe propojuje
estetiku tzv. vysokého umìní s obra-
zovými schématy popkultury�. Dodáva-
jí, �e plakáty jsou významným dokla-
dem kulturního dìdictví i mimoøádnì
cenným kulturnìhistorickým prame-
nem, který vypovídá o promìnách
spoleènosti.

Autory vystavených dìl jsou profesi-
onálové, lidé s akademickou erudicí,
èasto se zku�eností ze zahranièí, Paøí-
�e, Londýna, Vídnì, mistøi svých obo-
rù a pøíznivci moderního umìní. Jako
v jiných oborech i na tvorbì plakátù se
podíleli umìlci s �idovskými koøeny
(Emil Orlik, Hugo Steiner-Prag, Vilém
Rotter, Emil Weiss, Franti�ek Zelenka),
s koncem první republiky a rozpadem
Èeskoslovenska na�li mnozí útoèi�tì

na Západì, kde pokraèovali ve své prá-
ci. Franti�ek Zelenka, nejvýraznìj�í
z nich, zùstal a roku 1944 byl zavra�-
dìn v Osvìtimi.

OD AKADEMISMU K MODERNÌ
Jak tedy vybrané plakáty z období
1890�1938 promlouvají, o èem vypo-
vídají? O poèáteèním akademismu
jeho tvùrcù, o snaze o alegorický cha-
rakter (Vojtìch Hynais), který postupnì
ustupoval ve prospìch inspirace paøí�-
ským prostøedím (Lautrecem a Chére-
tem), secesí a dospìl k modernitì,
èistému grafickému vyjádøení, výrazné
typografii a rozmanitým technikám
(fotomontá�i). 

První plakáty vypovídají také o sna-
ze èeských výtvarníkù pøilákat do Pra-
hy je�tì pøed vznikem samostatného
státu �pièkové umìlce (umìlecké pla-
káty z pøelomu století). Z plakátù se
mj. dozvíme, �e roku 1902 vystavoval
v Praze sochaø Auguste Rodin (jeho
tehdej�í náv�tìvu, vùbec nejvìt�í mimo
Paøí�, mapuje nyní skvìlá výstava
v Domì fotografie GHMP), �e tého�
roku uspoøádal Spolek výtvarných
umìlcù Mánes i výstavu moderního
francouzského malíøství a o pìt let po-
zdìji výstavu francouzských impre-
sionistù. 

Díky vtipnému plakátu Julesa Chére-
ta z roku 1890 se dozvíme o existenci
vynálezu théâtrophone, který umo�òo-
val (v Paøí�i a dal�ích evropských mìs-
tech) na základì pøedplatného telefonní
pøenos z divadelních pøedstavení. K vi-
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ØEÈ PLAKÁTU
O výstavì v Umìleckoprùmyslovém museu v Praze

Hugo Steiner-Prag, 1889.

Emil Orlik ke kabaretu Schall und Rauch, 1901.

Emil Weiss a jeho �To Praha je�tì nevidìla�, 1924.
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dìní je i japonskými døevoryty ovliv-
nìný plakát Emila Orlika (1870 Praha
� 1932 Berlín) k berlínskému kabaretu
slavného re�iséra Maxe Reinhardta
Schall und Rauch (Zvuk a kouø, 1901). 

EKSTASE ÈI ALHAMBRA
V sekci Reklama se objevuje plakát
Huga Steinera (1880 Praha � 1945
New York), známého ilustrátora Mey-
rinkova Golema. Jedná se plakát z roku
1899 k závodu Josuy Winternitze
�ozdobným zbo�ím�
(v Celetné ulici èíslo
p. 33). 

Mezi filmovými pla-
káty nalezneme mj.
dílo Ekstase k filmu
Gustava Machatého
z roku 1933, který
proslul díky první na-
hé scénì v dìjinách
filmu. Autorem zcela
decentního plakátu je
Vilém (Willy) Rotter
(1903 Brno � 1978
Londýn), reklamní gra-
fik, zakladatel nejvý-
znamnìj�ího pøedvá-
leèného grafického studia v Praze
(Atelier Rotter) a soukromé malíøské
�koly, kde studovala øada známých vý-
tvarníkù (mj. Franti�ek Bìlský èi Adri-
ena �imotová). Rotterovi se podaøilo
uprchnout pøed nacisty do Francie

a poté do Británie, kde byl nìjaký èas
èlenem pozemního personálu u 310.
ès. stíhací perutì RAF. Prosadil se
i v exilu, v Británii patøil k pøedním ná-
vrháøùm.

Do emigrace musel pøed nacisty
uprchnout i Emil Weiss (1896 Olo-
mouc � 1965 New York), architekt,
ilustrátor èeských i nìmeckých èasopi-
sù. Výstava pøipomíná jeho
lautrecovské reklamy pro
noèní podnik Alhambra
v pøízemí hotelu Ambassa-
dor na Václavském námìstí
a pro kabaret Lucerna ve
stejnojmenném paláci. 

Weiss se usadil v New
Yorku, kde pracoval jako
ilustrátor a dokumentární
portrétista.

Ideologická sekce vypo-
vídá o váleèném úsilí (pro-
pagace vládních dluhopisù
v USA a Velké Británii),
o tvrdém partajním boji v pøedvoleb-
ních kláních za první Èeskoslovenské
republiky, ale také o jejím étosu (napø.
plakát Oskara Kokoschky z roku 1936
vyzývající k pomoci baskickým dìtem
za obèanské války ve �panìlsku).

ZELENKOVAAEROVKA
Tøemi plakáty (jeden z nich je pou�it
i jako hlavní plakát k výstavì) je za-
stoupen Franti�ek Zelenka (1904 Pra-

ha � 1944 Osvìtim), dvorní scénograf
a výtvarník Osvobozeného divadla.
O Zelenkovi mluvil v minulém èísle
specialista na historii plakátù (autor zá-
kladní publikace na toto téma Poselství
ulice, bohu�el ji� nedostupné), umìlec-

ký historik Josef Kroutvor, kurátor
jeho velké výstavy v roce 1991: �Nej-
døíve mì zaujaly ty jeho krásné litogra-
fie z dvacátých a tøicátých let. Byly to
velké slepované litografie, �ádný ofset,
tak�e ty barvy záøily. Muselo to být
nìco ú�asného, vná�elo to do mìsta
dobrou náladu, Praha tehdy opravdu
swingovala, písnièky se zpívaly a Ze-

lenkovy velké plakáty, opravdu velké �
jakési první billboardy � Prahu napros-
to rozsvítily.� 

Zelenka navrhoval plakáty nejen pro
Osvobozené divadlo, ale pro dal�í
pra�ská divadla, pro film a obèas pro
reklamu. Na výstavì lze spatøit jeho
plakát Aero z roku 1932: jedná se o fo-
tomontá� se skuteènì záøivým �lutým
podkladem a výraznými èervenými
linkami, které tvoøí jak �krtnutí atributù

star�ích dopravních
prostøedkù (lístku na
tramvaj a na vlak), tak
naklonìnou osu pro
ten nejmodernìj�í
a nejlep�í zpùsob ces-
tování � novou aerov-
ku model 662, která
po ní stoupá. K vidìní
jsou i dva Zelenkovy
�osvobozené� plakáty.
Fotomontá� pou�il
i na afi�i ke høe inspi-
rované oblíbenými
pøíbìhy s detektivem
Cliftonem Perná noc
s gorilou, ze kterého je

cítit napìtí i vtip.
Výstava potrvá do 10. dubna 2023.

10. ledna od 18 hodin se koná komen-
tovaná prohlídka, kterou provede Petr
�tembera, kurátor sbírky plakátù.

ALICE MARXOVÁ

Franti�ek Zelenka a jeho Aero, 1932.

Willy Rotter k filmu Gustava Machatého, 1933.

Pohled do expozice Øeè plakátu v pra�ském Umìleckoprùmyslovém museu. Foto na této dvoustranì UPM.
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Úpadek malomìstských �idovských
ètvrtí v Èechách byl rychlý.

To byl pøípad mìsta mého dìtství.
Pravda, v dobì, kdy jsme tam chodili do
�koly, byla doba jeho rozkvìtu jako�to

centra víry a uèenosti ji� nìjaký èas mi-
nulostí. Stihli jsme akorát konec. Ale
jak �ivì na nás tehdy pùsobilo, jak silná
a barvitá je na�e vzpomínka je�tì dnes!

LIDÉ
Pøedev�ím tam byli lidé. Bylo jich tam
tehdy nejménì dvakrát více ne� dnes,
proto�e staøí mezitím zemøeli a mladí se
odstìhovali do mìst. To má jistì ekono-
mické dùvody. Myslím si: Malomìsto je
dnes � poté, co dopravní prostøedky
umo�nily sedlákùm vìt�í mobilitu � pro
okolní obce mnohem ménì dùle�ité ne�
kdysi. V�ude je sly�et ta samá stí�nost:
�Obchod poklesl.� A tento pokles se do-
týká zejména �idù, kteøí provozují ob-
chod. Také mnohá odvìtví, na která se
zamìøovali pøedev�ím, mezitím ztratila
na významu nebo jsou jinak organizová-
na. Pøinejmen�ím je ka�dému nápadné,
�e na podzimních týdenních trzích chy-
bí pytle s obilím, které se døíve prodáva-
ly na horním námìstí, a �e palírníci se
starají o obecní zále�itosti jako nìkdo,
kdo má najednou mnohem víc volného
èasu. Ale já koneckoncù takovým vì-
cem pøíli� nerozumím. Pøíèiny materiál-
ní promìny mo�ná spoèívají v nìèem ji-
ném. O dùsledcích v�ak není pochyb:
�idovské mìsto vymírá, jeho nejpoèet-
nìj�í èástí se stal høbitov.

A také nej�ivìj�í èástí. Dnes, kdy�
pøijedu do mìsta mezi své vrstevníky,
kteøí by mi mìli být blízcí, u� kvùli lé-

tùm, která jsme spoleènì pro�ili, zdají
se být více mrtví ne� �iví. Nebot� � a to
vyjadøuje je�tì více úpadek �idovského
mìsta ne� zmen�ující se poèet jeho oby-
vatel � ti lidé jsou bezbarví, prùmìrní,

pracovití, slu�ní a velmi, velmi
nudní. Ale tehdy! Ach, ta pøemí-
ra originálních postav, na tu je
dnes stále � a nejen pro mì � tak
radostné vzpomínat. Zpùsob je-
jich oblékání a chování, chùze
a mluvy, jejich veselé �erty
a prùpovídky � to v�e a je�tì
více kypìlo �ivotem, který
i v okolí probouzel dal�í �ivot,
at� u� souhlasný nebo odmítavý,
tak�e v �idovské ulici neustále
vládlo zajímavé napìtí, v èem�
je velký rozdíl oproti dne�ku. Za
to jistì mohlo také velké mno�-

ství onìch podivínù, kteøí svými �a�kov-
skými manýrami vzbuzovali pozornost
pøedev�ím nás chlapcù a kteøí i pozdìji
ve vyprávìní star�ích lidí hráli hlavní
roli. To, �e jeden nosil kostkované kal-
hoty a vysoký svìtle�edý cylindr, nota-
bene v malomìstì, je� se jinak nedr�elo
zrovna poslední módy, nebo to, �e jiný
zas mìl ve zvyku získávat novinky ze
svìta ze starých novin, které mu v ob-
chodì slou�ily jako balicí papír, to v�e
pùsobilo ji� na jejich souèasníky ob-
zvlá�t� �ivì, a co teprve na potomstvo,
je� lehce zapomíná nevýrazné
vìci a v pamìti si udr�í pouze
anekdotu. Pøesto si myslím, �e
by bylo chybné hledat hlub�í
pøíèinu onoho neklidu v �idov-
ském prostøedí pouze ve smì�-
ných postavách a pøíhodách. Jis-
tì, lidé byli tehdy �t�astnìj�í ne�
dnes, kdy to stojí úsilí vyhýbat
se lidem, kteøí jsou bezdùvodnì
mrzutí a kteøí � kdy� sami ne-
mají �ádné starosti � nosí v sobì
mrzutost druhých, aby touto vy-
pùjèenou mrzutostí nakazili co
nejvíce lidí ve své blízkosti. Ne,
i ti nejvá�nìj�í mìli tehdy smysl pro sil-
ný a vý�ivný humor. 

TEMPERAMENT
Ale �ivost té doby nespoèívala v její dob-
ré náladì, nýbr� v jejím neustále pøítom-
ném temperamentu, který se projevoval

stejnì pøi malých i velkých pøíle�itos-
tech. Bylo témìø jedno, zda se nìkomu
za pokladnou podaøilo doslova pøemluvit
sedláka ke koupi pestrého �átku za pár
krejcarù nebo vyhandlovat s kupci jedou-
cími na trh výhodnou pùjèku takového
zbo�í v bednách. Obojí se dìlo se stej-
ným zápalem, v obou pøípadech se lidé
zcela ponoøili do své vìci. A kdy� se
v nedìli v kavárnì povedl nìjaký malý
podvod � a mohlo jít o ty nejmen�í èást-
ky, jejich� ztrátu by nikdo nepocítil �,
lidé byli pøesto v horeènatém napìtí,
pøedèasný konflikt a nadávky hrozily
v ka�dém okam�iku. Takoví byli projí�-
dìjící obchodníci stejnì jako místní ma-
jetní kupci, a i kdy� se ti první nedokáza-
li tak dobøe ovládat, ti druzí byli pod
svými ctihodnými maskami neménì di-
vocí. A tuto svou povahu projevovali
v srdeèních zále�itostech, v osudových
chvílích svých �ivotù. To se týkalo i sku-
teènosti, �e jedni milovali dru�nost a ne-
chali se spoleèností snadnìji rozptýlit,
zatímco druzí � tj. vìt�ina vá�ených ob-
èanù � se dr�eli jen své rodiny. Na obou
stranách v�ak byla ú�asná intenzita �ivo-
ta. Ka�dý pro�íval �ivot svým vlastním
zpùsobem. A právì proto se ka�dý zdál
být jedineèný svým charakterem.

Proè to zde v�echno vyprávím? Pøece
ka�dé mìsto má své lidi, kteøí mu dávají
výraz a podstatu a promìòují je. Dnes ale
spí, unavené v létì, unavené v zimì, aè-
koli v�echny jeho domy jsou obydlené
jako tenkrát, samozøejmì i jinými lidmi
ne� �idy. Ale tehdy! Jaký to byl pohled
o svátcích, kdy pøicházeli �idé i z vesnic

v okolí a naplnili tøi sousedící modliteb-
ny a� k prasknutí. Jak slavnostní bylo
toto shromá�dìní lidí ze vzdálených kon-
èin, jak dùle�ité bylo toto setkání a po-
zdravení po dlouhých pravidelných pau-
zách, jak poklidný byl rozchod lidu po
skonèení pobo�nosti! Tváøe mu�ù záøily,

Max Eisler

�IDOVSKÉ MÌSTO

August Carl Haun: Boskovice, 1857.

Dùm �idovské obce v Boskovicích, 1826.
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nové vysoké boty vrzaly, na objemných
bøichách se ve slunci leskly hodinky na
øetízku, lidé se v rozhovorech vyhýbali
v�ednodenním starostem a pokou�eli se
to, co jim tí�ilo srdce, podat jako maliè-
kost, a pokud mo�no co nejrychleji pøejít
k pozitivním tématùm � krátce: mu�i, ot-
cové, kteøí se týdny a mìsíce namáhali a�
do vyèerpání pod jaømem svých obcho-
dù, kteøí týdny a mìsíce �ili pod tíhou
svých skuteèných nebo domnìlých zár-
mutkù, nyní pozvedali èela a dýchali vol-
nì a lehce. A �idovská ulice s na tomto
dýchání podílela. O takových dnech se
i na ní projevovala ryzí spokojenost, sytá,
dobøe �ivená mì�t�áckost.

Jinak se po ulicích pohyboval lehko-
myslný národ podomních obchodníkù,
kteøí pøicházeli ka�dý pátek oslavit �abat
vybranými pokrmy a pitím. Poté, co se
okolo poledne lidé se-
sedli ve vinárnì, �lo se
v malých skupinách
domù. To byla ta hrbo-
latá ulièka pro neomale-
nì rozjaøené spoleèníky
jako stvoøená. I ulièka �
o èem� bude je�tì po-
zdìji øeè � projevovala
nenápadnì svoji svévoli
a její vzhled byl v�ech-
no jiné ne� korektní
a poèestný. Alespoò
v tom okam�iku.

A pak: jak nádhernì
dobrodru�nì na nás
chlapce pùsobily veèery o svátku Purim,
kdy se na ulici ve svìtle lamp objevily
prùvody v maskách a zase mizely
v temnotì doupat, je� pùsobila tajemnì
� v�em strachùm navzdory �, kdy� jsme
jimi probíhali jako opozdilci za hvìzd-
ných nocí!

DOMY A ULICE
Ulice �idovského mìsta byly jako míst-
nosti v na�em domì: v�dy �ily s námi
a my jsme �ili s nimi. A jenom tak �
jako zúèastnìný, jako ten, kdo se zapletl
� mohu podat zprávu o jejich posledním
lesku a jejich smutném zániku.

Za mých dnù byly ze starého opevnì-
ní �idovské ètvrti je�tì zachovány dvì
brány, èi lépe øeèeno dva oblouky bez
vrat: jeden z tr�i�tì a druhý na cestì od
zámeckého vrchu. Na v�ech ostatních
místech vyznaèovaly hranici ètvrti je-
nom dráty Erubu, které byly nata�eny
napøíè dále vedoucími ulicemi. To byly
dva velmi odli�né zpùsoby vymezení.

Vedle silných zdí bran vypadaly tenké
dráty jako pouhé symboly. Pøesto ka�-
dý, kdo pod nimi pro�el, pocit�oval to
stejné: �e vkroèil do jiného svìta, do
svìta pro sebe. Pøi�lo se zvenku a najed-
nou byl èlovìk uvnitø.

Jsem si jist, �e v�ichni � lhostejní i po-
zorní � mìli tento zvlá�tní, intimní cit pro
hranice svého okrsku, i kdy� bydleli ven-
ku nebo kdy� teprve pozdìji, na nìjakém
odlehlém místì, je� dosud unikalo jejich
pozornosti, spatøili na vlastní oèi Erub.
Ale jsem si právì tak jist, �e jen málokteøí
si byli zvlá�tnosti tohoto okrsku, kterou
jistì pocit�ovali, také vìdomi. A pøesto
byla v�ude zøetelná na první pohled.

�IDOVSKÁ ÈTVR ¡T
�idovská ètvrt� se kdysi rozkládala na
okraji mìsta, mezi tr�i�tìm a hrabìcím

sídlem. Pozdìji ji mìsto obklopilo ze
v�ech stran. Ale i potom si ètvrt� v ka�-
dém ohledu zachovala svùj zvlá�tní cha-
rakter. Struènì øeèeno: stále se zdála být
mìsteèkem uprostøed velké vesnice.

Jak do ní èlovìk vstoupil, pùda pod
jeho nohama se doslova zaèala tøást.
Venku se ulice mírnì klenuly a mírnì
sva�ovaly do údolí. Zde uvnitø byl ne-
soulad. Vý�e polo�ené ulice byly strmé,
na nìkterých místech byly prudké sva-
hy, které bylo tøeba obejít, aby se èlovìk
dostal z jedné ulice do druhé, ba dokon-
ce z jednoho domu do protìj�ího, velké
nestejnomìrné potoèní kameny tvoøily
dla�bu, kterou podemílaly silné de�tì
a vytváøely v ní hluboké potùèky. Ale
snad nejpohyblivìj�í se zdála zem na
Brunnenplatzu. Zde byla toti� opravdo-
vá vøava. Na mohutné prostranství ústi-
lo �est ulic: jedna vedla pozvolnì z mìs-
ta, druhá sbíhala z malého kopeèku, do
ní ústila tøetí, je� se s ní spojovala na
rohu zdi panského parku, ètvrtá pøichá-

zela z vysoko polo�ených �Zahrad�,
pátá zezdola od templu a nakonec �está,
je� do sebe pojala svévolnì rozvìtvený
prostor a vyvedla jej po dlouhé køivola-
ké cestì za Erub na okraj jedné venkov-
ní ètvrti, a nakonec do krajiny.

Podobnì, i kdy� ne tak divoce, to vy-
padalo také na køi�ovatkách. Také zde si
zem uchovala nerovnost pùvodního te-
rénu, tak�e nebylo potøeba mnoho fanta-
zie k pøedstavì, jak to vypadalo, kdy� se
tu je�tì nacházel les protkaný potoky èi
louka. Ale na Brunnenplatzu pùvodní
terén je�tì natolik ovlivnil architekto-
nický profil, �e mu propùjèil drastický,
témìø jevi�tní vzhled.

Pøicházel-li èlovìk zvenèí, z mìsta,
pak proti sobì spatøil pomìrnì vysokou,
uzavøenou stavbu, která zabírala velkou
èást námìstí. V pøízemí mìla tøi klenby

vyhloubené v nìkdej-
�ím kopci, které pozdìji
slou�ily hasièùm a ob-
chodníkovi s uhlím
a byly uzavøeny pùlkru-
hovými vraty z èernì
lakovaného plechu. Na-
hoøe byla plochá støe-
cha, smìrem do námìstí
byla budova opatøena
�eleznou møí�í a prostor
pøed ní byl vyasfalto-
ván. Proto se jí øíkalo
�Asfalt�. Za ní se táhla
øada domù, pro ni� byl
�Asfalt� jakousi vystr-

èenou terasou. Ale zezdola z námìstí vy-
padal, jak u� bylo øeèeno, skoro jako di-
vadelní kulisa se dvìma poschodími.

Jiné, men�í námìstí klidného a odleh-
lej�ího rázu se nacházelo ní�e pod právì
vylíèeným místem. Kdyby se ten výraz
pou�íval, muselo by být nazváno Zadní
námìstí (Hinterplatz) � podobnì jako se
øíká �zadní ulièky� (Hintergassen). Ne-
bot� v�echno zde odpovídalo takovému
oznaèení. Nebyl zde témìø �ádný provoz.
Z hlavní ulice vedoucí ke høbitovu sem
vedla úzká odboèka, je� se znenadání
prudce sva�ovala, a� nakonec vyústila do
prostranství. V jednom rohu námìstí stálo
kamenné umyvadlo s rourou uprostøed,
z ní� po mnohá léta tryskal silný proud
vody. Dopoledne pøicházely �eny a dívky
z chudého okolí, aby si naplnily vìdra,
hrnce a kádì. V poledne kolem procháze-
li dìlníci navracející se domù z dílen. Ale
i tento ruch byl natolik nepatrný, �e do-
jem z námìstí èinil je�tì odlehlej�í a ospa-
lej�í. Obzvlá�t� v pozdním odpoledni se tu

Námìstí v Boskovicích na dobové pohlednici.
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dalo dobøe snít. Na jednom náro�í vysoký
dùm s uzavøenou, �lutì natøenou zdí
a hebrejským nápisem na èelní stranì,
v mezeøe vedlej�í ulièky strmý kulatý �tít
selského dvora, vedle nìj pod pøíkrou �in-
delovou støechou � zavì�ený jako hnízdo
� èernohnìdý døevìný vchod do jednoho
ze zadních domkù, s pestrými kvìtinami
v kvìtináèích, a nakonec po pravé ruce
nevzhledná, zanedbaná budova s odvrá-
cenou terasou v horním patøe, nepøíjemná
jako nìjaká �peluòka � to v�e dohromady
tvoøilo jakési mlèenlivé spoleèenství, na-
plnìné tu�ením toho, co bývalo. Bylo tøe-
ba se jen krátce pozornì rozhlédnout
a èlovìk najednou vidìl ve skuteèných
barvách i dávno minulé, neznámé èasy
v jedné rovinì se souèasnými obrazy
a dobrodru�stvími. A ka�na se zeleným,
mechem porostlým kamenem a svìtlým,
stále tryskajícím proudem toto romantic-
ké kouzlo je�tì umocòovala. Ó, na�e mla-
dá, smìlá, nièím neomezená touha!

POZORUHODNÉ DETAILY
Ale nejen ulice a námìstí, také domy
mìly svùj vlastní, výrazný charakter.
A nebylo to jen tím, �e nedodr�ovaly uliè-
ní øadu a kde to jen �lo, vystupovaly z ní
traktem èi arkýøem, zkoseným vchodem
do sklepa, venkovním schodi�tìm vedou-
cím do horních poschodí nebo svým ce-
lým tvarem. Vedle tìchto svévolných na-
ru�ení existovalo je�tì dost zvlá�tností,
které pùsobily, �e se èlovìk déle zastavil
a pøemý�lel, jaký byl motiv pro ten který
tvar domu. Takový byl � abych uvedl as-
poò jeden pøíklad � dùm na rohu �idov-
ské ulice a Brunnenplatzu. Obchod se ze-
leninou v pøízemí a okna bytù v patøe mu
v pohledu z ulice dávaly docela obyèejný
ráz. Av�ak z druhé strany, kde se zaøezá-
val do prudkého svahu, vypadal díky své
ku�elovité støe�e uzavøen témìø jako pev-
nost, v horním patøe opatøená tenkým zá-
bradlím. V místì zú�ení vystupoval dùm
do prostoru volnì a skoro útulnì. Domù
s tak rozmanitým tvarem nebylo mnoho.
Av�ak pozoruhodné detaily byly v�ude.
Nejrùznìj�í rozmary, neskuteèné a nestá-
lé, støídaly roztodivné schválnosti a èisté,
tì�kopádné celky. Jen zøídka byl mezi tím
k vidìní jeden z tìch fádních tuctových
truhláøských domkù, je� byly obvyklé na
kraji mìsta, nikdy v�ak selský dvùr s �iro-
kým vjezdem pro venkovské povozy.

S ulicemi a domy �idovské ètvrti to
bylo skoro tak jako s jejími obyvateli.
Ulice takté� dbaly na dru�nost a jedno-
tu. Domy jako by mìly své pozvolnì se

rozvíjející charaktery. A tak jako lidé
byly tyto ulice a domy v ka�dé své èásti
�ivoucí. Kdo patøil do jejich okruhu,
mìl svùj domov.

To bylo snad to nejkrásnìj�í. Znám
mnoho pøípadù, kdy velice rozdílní lidé,
nadaní i zahálèiví, pro nì� byl ka�dý
mì�t�ácký sentiment opovr�eníhodný,
po mnoha køeèovitých pokusech prosa-
dit se v cizinì dali pøednost nuznému �i-
vobytí v této domovinì, a tak podlehli �
se zlostí, výsmìchem i bezmocí � poci-
tu, �e jsou doma v �idovské ètvrti. Jistì
to byly slabé povahy. Ale i my ostatní,
pro které je místo na�eho dìtství ji� del-
�í dobu pouhou vzpomínkou, jsme do-
sud nena�li �ádné jiné, je� by na nás
mìlo takový bohatý a hluboký vliv.
Av�ak pro na�e dìti je tento drahocenný
pro�itek �idovství zcela ztracen.

Nemìli bychom se nad tím zamyslet?

ZNOVUZROZENÍ
Ji� doznìl v�echen svár a �al�
Z èerných hrobù vystupují,
vstøíc Slunci jak v opilosti vrávorají,
je� v podivuhodném ohnì lesku
vychází z tmavé záplavy Východu.
Pak procitá v Zemi k smrti znavené
do plné síly jara mno�ství kvìtù
a z bolestnì tichých hlubin se dere
píseò osiøelá, �ivot zvìstující�
Ji� doznìl v�echen svár a �al.
Ruce navzájem si podávají
ztracení a nalezení bratøi
a kráèejí v dùstojnosti sváteèní
do staré zemì, do svìtla Východu.

POVÌST DOMOVA
V krásné zemi, daleké,
co stopy bo�ství nese,
jde v pøedklonu odvìkém,
tváø bolestí se tøese,
u� mnoho tisíc let,
�id � jde sem a tam.
Vlas vybílil rokù let,
ruka seschlá, v du�i �rám.
Kdy� jaro do strun udeøí
a ptáci táhnou k severu,
tu zpìv mu z úst se vynoøí,
jej� vysílá a� k obzoru.
Nahou hruï svou vystavuje
vìtru vláze v ústrety,
ruce v dáli napøahuje,
ne� bolestnì zrak odvrátí.
Kdy� z firnu hroty vyrá�í
do èervenì západu,
tu v jejich barvách odrá�í
se smrt zamrzlá v pohledu.

Sly�: to hudba srdcervoucí
dere se mu z prsou ven:
Otèe! Dítky! � nehynoucí
zaplavuje srdce sten.
Léto bylo, na vrcholcích
svìtla �ivot spoèíval,
nejeden tu ve svých vzlycích
køídla pestrá rozkládal.
Obchází ten staøec horu,
zrak svùj do vln upírá,
kdy� tu náhle zpod obzoru
odraz písnì vyvìrá.
Tisíc lodí zpìv ten nese
ku pevninì zkrou�ené.
Skály, rokle, radujte se,
kamení necht� ob�ivne,
V jásotu a chvalozpìvech
zazáøila celá zem,
barvami se ve svých zjevech
rozprostøela nad moøem.
Oblak kvìtù modrobílých
vìtry pevnin pøivály,
bøehy se v�ak v onìch chvílích
v èerveò rù�í odìly.
Umírá ji� staøec bílý,
v nic se zmìnil jeho strach,
oko plné jarní síly,
obrací se ji� v svùj prach.
Daleko je v�echna strázeò,
stará bolest, sou�ení,
v slzách �tìstí mizí bázeò,
radost pøi�la v zti�ení.
K Pánu chvála vystupuje,
dým ten k nebi pospíchá
Stébla kloní hlavy svoje,
ka�dé ucho naslouchá.

NÁVRAT DOMÙ
Tak koneènì se pøece navrátili,
boty jim zbìlaly od prachu cest?
V hloub noci bolest svoji odhodili,
a znovu vykvetla jim léta zvìst?
Makabejský stál a shlí�el z vý�e skal
svým zrakem vstøíc v�em starým pout-
níkùm,
nad jejich� hlavami západ plápolal,
nad zemí, Matkou jejich od vìkù.
Tu oèi pozvedli: �Juda stojí tam!
Stùjte té� � mlèky pohlédnìte naò.�
Tak pøedka pozdravili, jen� stál sám,
a spolu s nimi � 

horké slzy proléval.

(Tøi básnì a vzpomínkový text boskovické-
ho rodáka, historika umìní a pedagoga
Maxe Eislera pøelo�il Josef Krout-
vor ml.)
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(dokonèení ze str. 7)
Pøed nìkolika lety jsem napsal esej do
antologie o literatuøe a holokaustu o Phi-
lipu Rothovi a jeho vztahu ke støední Ev-
ropì. V tomto èlánku jsem tvrdil, �e
v Rothovì díle nábo�enskou a tradièní
kulturu jako základ �idovství urèitým
zpùsobem nahradila støedoevropská kul-
tura. V tomto alternativním �idovství se
objevuje nová skupina prorokù: Walter
Benjamin, Bruno Schulz a samozøejmì
Franz Kafka, abychom jmenovali ales-
poò nìkteré. Podle mého eseje je tato
konstrukce �idovské identity mo�ná
mytologická a nestabilní, ale naplòuje
urèitou potøebu, potøebu spirituality
a duchovního pùvodu mimo struktury
rabínského judaismu s jeho pravidly a ri-
tuály. 

Øíkal jste, �e jste pøed prací na svém
prvním románu First, the Raven (Nej-
prve havran) pøeèetl mnoho moder-
ních èeských autorù. Který z nich se
vám líbil nejvíce a proè?
Kdy� jsem knihu psal, èetl jsem v�e, co
se mi dostalo do rukou v anglickém pøe-
kladu, a to nejen èeské autory, ale i z ji-
ných zemí komunistické sféry. Pøeèetl
jsem spoustu dìl od Hrabala a Kundery
a Havla a mnoha dal�ích. 

Vtipné je, �e jsem ve svém románu
chtìl vyjádøit fascinaci amerického vy-
pravìèe Sy Kirschbauma epickým vy-
právìním, které se zdálo být vìt�í ne�
sám �ivot, organizovalo a dávalo smysl
dìjinám a definovalo epochu. Tento im-
pulz k napsání velkolepého románu v�ak
není souèástí èeské kultury, jak ji chápu
já � i kdy� uznávám, �e mé znalosti jsou
omezené. Ve skuteènosti se èeská litera-
tura a kultura zamìøují na men�í pøíbìh,
na historku, ironii, s ní� jsou tato velká
vyprávìní podrývána, má absurdní rysy,
které na ní miluji. Ale i kdy� �èeský ro-
mán� v mém románu vùbec není èeský �
je spí�e ruský nebo nìmecký (nebo ame-
rický!) �, struktura samotné knihy je
ovlivnìna èeským psaním.

Pøelo�il jste do angliètiny nìkolik
dìl Franze Kafky, pøedev�ím Zá-
mek. Myslíte si, �e nìkterým textùm
tohoto autora lépe rozumíte, kdy�
�ijete v Praze?

Myslím, �e kromì pár lidí na této planetì
jsem s Kafkovým Zámkem strávil víc èasu
ne� kdokoli jiný. V jednom okam�iku na
konci pøekladatelského procesu jsem do-
kázal odøíkat témìø celý román nazpamìt�.
Vydr�elo mi to jen pár mìsícù, pak jsem
zaèal zapomínat øádky, pak celé odstavce.
To tak nìjak vystihuje, jak je to s Kafkou �
jakmile si myslíte, �e jste mu porozumìli,
zaène se to hroutit a vytrácet. 

Na pøekladu jsem nepracoval sám, ale
s kolegou, pøítelem Jonem Calamem.
S Jonem jsme trávili hodiny rozmluvami
o v�ech mo�ných prvcích knihy. Èím víc
jsem se k ní blí�il, tím bylo v�echno ne-
jednoznaènìj�í a nejistìj�í. O Zámku
jsem psal ve své knize Politika krajiny
snù. Konkrétnì o jedné scénì v knize,
kdy K. usne a zdá se mu sen o zápase
s naháèem. Kafka si ve svých denících
zapsal mnoho snù a pøíbìhy mají jistou
snovou kvalitu, ale skuteèná snová vy-
právìní se v jeho fikcích vyskytují jen
zøídka. Chtìl jsem se nad tímto výjimeè-
ným momentem zamyslet. 

Pokud jde o pra�ský prvek, nevím.
O Praze toho vím mnohem ménì ne�
o Kafkovi � a souèasná Praha, øekl bych,
nemá s Kafkovou Prahou mnoho spoleè-
ného. To souvisí s tím, co jsem øíkal
o Philipu Rothovi. Pøijel do Prahy v se-
dmdesátých letech a myslel si, �e objevil
podstatu Kafky, ale byla to jen fantazie.
Objevoval Rotha � nebo ho konstruoval. 

Pøí�tí rok vyjde va�e nová kniha The
Education of Kendrick Perkins. Per-
kins je bývalá basketbalová hvìzda
a sportovní komentátor, ale není to
úplnì kniha o sportu, �e?
V roce 2023 mi vyjdou dvì knihy, jedna
je román s názvem The Kirschbaum
Lectures a druhá je ta s Kendrickem
Perkinsem. Øekl bych, �e kniha s Per-
kinsem je o tøech hlavních tématech:
o profesionálním basketbalu, o rase
v americké spoleènosti a historii a o pro-
línání politiky a sportu. Kniha je vzpo-
mínková a s Kendrickem Perkinsem
jsme chtìli jeho pøíbìh propojit s vìt�ími
tématy, zejména s otázkami, které jsou
nesprávnì chápány nebo prezentovány.
Pro mì to byla pozoruhodná cesta a jsem
vdìèný, �e jsem mìl pøíle�itost ji usku-
teènit.                              ALICE MARXOVÁ

�IDOVSKÁ ROÈENKA 5783

Koncem ledna vychází �idovská roèenka
2022/2023 � 5783. Jako v�dy obsahuje vý-
bìr z textù èeských i zahranièních autorù,
nìkolik z nich pøedstavujeme: Básník, spi-
sovatel a novináø Milo� Dole�al pøibli�uje
pozoruhodnou osobnost Maxe Eislera
(1881�1937), èesko-rakouského historika
umìní, pedagoga a sionistu, jen� na ji-
hlavské Státní reálné �kole rozpoznal
umìlecký talent svého �áka, Bohuslava
Reynka. ! Ruth Jochanan Weiniger pí�e
o mikulovském rodáku Hieronymu Lor-
movi (1821�1902), známém pøedev�ím
tím, �e vytvoøil dotykovou abecedu pro
hluchoslepé. Autorka se v�ak zamìøuje na
Lormovy pozdní filozofické texty, sepsané
z pozice asimilovaného �ida, zabydleného
v moderním, nenábo�enském (èi postná-
bo�enském) svìtì. !Teoretik umìní a bás-
ník Jindøich Toman se zabývá Pøíbìhy
z ghetta pøekladatele a autora Siegfrieda
Kappera (1821�1879), pokládaného za
prvního �idovského básníka, jen� psal
èesky, a velkého obhájce a propagátora
èesko-�idovského �spolku�. V jeho tex-
tech odehrávajících se v ghettu v�ak To-
man pøekvapivì nachází tragické zápletky,
které z takového svazku plynou� !Osob-
nost hebraisty, odborníka na judaismus ob-
dobí Druhého chrámu, profesora Davida
Flussera (1917�2000) asi není nutné pøed-
stavovat. V roèence pøiná�íme dvì jeho
pøedná�ky na téma �idovské prameny ra-
ného køest�anství, které v osmdesátých le-
tech 20. století pøipravil pro armádní roz-
hlasové vysílání v Izraeli. Díky tomuto
formátu je Flusserovo �ivotní téma podáno
velmi pøístupným a �ivým zpùsobem. !
K zahranièním souèasným �idovským au-
torùm, kteøí se ètenáøùm roèenky pøedsta-
vují poprvé, patøí napøíklad architekt, básník
a esejista z prostøedí sovìtské neoficiální
kultury Michail Ajzenberg (1948), èi ame-
rický básník Stanley Moss (1925). Oba si
rozhodnì zasluhují pozornost. !A pøekva-
pením mo�ná budou komentáøe k Tóøe od
rabína Davida ben Jarona, který pøed lety
pùsobil v pra�ské obci jako �hostující ra-
bín�. V jeho textech se proroci stávají na�i-
mi souèasníky, èleny té èi oné party; rabín
se zamý�lí i nad tím, proè �nám ani Bùh
a Mo�e Rabejnu neøíkají pravdu�. 

�idovská roèenka 5783 bude k dostá-
ní v knihkupectvích v rámci distribuce
Kosmas. Cena 160 Kè (v redakci Ro�
chode� 130 Kè). Rozsah 136 stran, kres-
ba na obálce a dvì ilustrace jsou od
Marka Podwala.

V JIDI� ÈTU POMALU
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Kdyby byl pøíbìh o pøátelství pìtadeva-
desátiletého bývalého váleèného radisty
s o ètyøicet let mlad�í výtvarnicí a spiso-
vatelkou, která ho svým zájmem dokáza-
la vytrhnout z �ivoøení a èekání na smrt,
fikcí, asi bychom ho vnímali jako hodnì
sentimentální a tì�ko uvìøitelný. Jen�e
pravda je v tomto pøípadì tak neèekaná,
barvitá a �hollywoodská�, �e se nestaèí-
me divit a jen tì�ko se ubráníme dojetí. 

O Tomu Lomovi jsme v Rch psali mj.
roku 2020, kdy� odmítl pøevzít od prezi-
denta Zemana, tehdy je�tì aktivního
a výraznì prorusky a proèínsky oriento-
vaného, pamìtní list k výroèí konce vál-
ky. Napsal mu, �e nemù�e toto
vyznamenání pøijmout �vzhle-
dem k Va�im stále zjevnìj�ím
aktivitám, je� se mi jeví jako
vlastizrádné ve prospìch systé-
mových protivníkù Èeské re-
publiky�. Ji� tehdy bylo jasné,
�e Tom Lom je stateèný a èest-
ný èlovìk, který byl za války
proti nacistùm ochoten za svou
zemi polo�it �ivot, a �e jeho
morální kompas nevychýlil
a schopnost nazývat vìci pra-
vým jménem neotupil ani po-
kroèilý vìk. 

Kniha Hany Bergmannové
Klímové Modré nebe, Tome pak
tento obraz dotváøí. Zahrnuje
jednak Tomùv vlastní �ivotopis,
jak ho autorka dle jeho slov za-
psala, a jednak její útr�kovité
záznamy z období od roku 2019, kdy se
s Tomem Lomem (kterého, aè léta �il
v jejím sousedství, pokládala mylnì za
nìkoho úplnì jiného) seznámila, do
èervna roku 2021, kdy v témìø sedmade-
vadesáti letech zemøel. Sdílela s ním zá-
jem o osudy váleèných letcù, o to, aby
jejich obìtavý boj nebyl zapomenut.
Netvoøili ale pouze ponìkud nesourodou
(a mo�ná na pohled výstøednì pùsobící)
dvojici �íøící osvìtu mezi mláde�í. Spo-
jovalo je skuteèné a hluboké kamarád-
ství, vzájemná úcta, smysl pro humor,
sebeironii (kdy� napøíklad Tom sebe
sama glosoval jako neúspì�ného nápad-
níka) a dobrodru�ství. Pøi cestách a bese-
dách po Èesku i v zahranièí pøiná�eli
mnoha lidem, kteøí hodnotu svérázného
mu�e rozpoznali a dokázali ji ocenit, ku-
rá� a chut� do �ivota. 

Závìreèné kapitoly popisují Tomovu
nemoc, jeho nedlouhé, ale protrpìné
pobyty v nemocnici a LDN a nakonec
autorèinu domácí péèi o umírajícího
mu�e. Kní�ka nevelká rozsahem a sty-
lovì støídmá je pozoruhodným pøíbì-
hem o stáøí, osamìní a a� zázraèném
o�ivení. A hlavnì o du�evní svì�esti,
optimismu a síle pøátelství.

Z knihy publikujeme nìkolik úryvkù,
pro potøeby Rch krácených a mírnì upra-
vených.                                             (am)

*  *  *
V øíjnu roku 2018 jsem dopsala kní�ku
Dobrodru�ství pana Wellingtona. Pøíbìh

o klucích, letadlech a letcích RAF jsem
také ilustrovala a vydala. Kdy� kniha
vy�la, upozornil mì kamarád, badatel
Pavel Vanèata, �e z na�ich letcù slou�í-
cích v RAF u� u nás �ijí jen tøi. A �e jeden
z nich, Tomá� Lom, døíve Löwenstein,
bydlí nìkde v mém sousedství v domì
bílé barvy. Lámala jsem si hlavu, jak
toho mu�e najdu. Nemìla jsem kurá�
zvonit u v�ech bílých domù v okolí, ale
zároveò jsem mìla obavu, aby dotyèný
hrdina nezemøel, ne� ho vypátrám, ne-
bot� mu muselo být nejménì 95 let.

Jednoho lednového dne dopoledne
jsem zahlédla na�eho starého souseda,
pana Poláka. Vídala jsem ho posledních
dvacet let, kdy� mi èas od èasu pro�el
pod okny. V�dycky se mi líbil. Mìl ku-
drnaté vlasy, u�lechtilý profil a vypadal
inteligentnì. Napadlo mì tedy, �e se

pana Poláka zeptám. Je to starousedlík
a mohl by být vrstevníkem toho letce.
Tøeba ho bude znát.

Vystoupila jsem z auta, pozdravila
a zeptala se pana Poláka, jestli náhodou
nezná nìjakého pana Tomá�e Löwenste-
ina Loma, který létal za války v Anglii.
Pan Polák mnì ale nerozumìl, byl nedo-
slýchavý. Zopakovala jsem tedy svùj do-
taz je�tì dvakrát. Kdy� starý pán koneè-
nì pochopil, na co se ho ptám, rozzáøil
se a zvolal:

�Ano! Toho znám! To jsem pøeci já!�
�Vy nejste pan Polák?� zeptala jsem se

ohromenì.
�Ne, nejsem a nikdy jsem nebyl!� od-

povìdìl se smíchem. 
Øekla jsem panu Löwensteinovi, �e

pro nìj mám dárek. Vyndala jsem z auta
jedno vyprávìní o panu Wel-
lingtonovi a dala jsem mu ho.
Usmál se a øekl, at� k nìmu pøi-
jdu domù podívat se na jeho vá-
leèné trofeje. Ukázal na bílý
dùm v divoké zahradì, který
stojí asi sto metrù od nás.

Celé roky tedy bydlím pár
krokù od bývalého letce RAF
a nemám o tom ani tu�ení.

�la jsem k nìmu je�tì tého� dne
na náv�tìvu. Pan Löwenstein
mezitím pøeèetl velký kus mojí
kní�ky a mìl radost, �e nìkdo
napsal pøíbìh pro dìti o jeho
311. peruti, ve které slou�il za
války jako radiotelegrafista
a palubní støelec.

Ukázal mi svùj log book, pay
book, odznaky z uniformy,

støíbrný odznak polního letce s vyrytým
Löwenstein, Londýn 1943 a fotografie
z Anglie, na kterých stojí mezi mu�i své
osádky pod køídlem liberátoru. V armá-
dì dosáhl hodnosti rotného. V Anglii
flight sergeant.

Také mi vysvìtlil, �e kdy� jsem ho za-
stavila na ulici, sly�el, na co se ho ptám,
ale nemohl uvìøit, �e ho nìkdo hledá�

Pøibli�nì po týdnu mi sdìlil, �e se do
mì zamiloval. A proto�e je ze staré �ko-
ly, hned mì po�ádal o ruku. To jsem ale
nemohla pøijmout�

Tom byl poloslepý, nemìl zuby a vùbec
nesly�el. V u�ích nosil sluchátka, pod kr-
kem spojená do krabièky, ve které byl
pøijímaè zvuku a baterie. Byl to masivní
a tì�ký pøedpotopní pøístroj firmy Senn-
heiser, urèený pøedev�ím k poslechu te-

TO PØECI BYLA SAMOZØEJMOST
Pøíbìh letce RAF Tomá�e Löwensteina Loma

V Jindøichovì Hradci v záøí 2020. Foto archiv H. Bergmannové.



levize. A jako ka�dý nesly�ící mluvil
Tom velmi hlasitì. Kdy� ode mì odchá-
zel, volal pøed mým domem na celou
ulici mocným hlasem:

�Zase jsi mì omladila!�
Tom potøeboval naslouchátka.
Technik firmy Oticon byl také pilot.

Kdy� jsem mu øekla, �e se dívá do u�í
bývalého letce RAF, byl nad�ený a ne-
chal Tomovi na nová sluchadla natisk-
nout výsostné znaky RAF. A za svou
práci si nic neúètoval.

Zanedlouho po na�em setkání jsem do-
stala pozvání do brnìnské anglické �koly
na besedu nad mou kní�kou. Tom jel
s nad�ením se mnou. V brnìnské �kole
jsem pøeèetla kapitolu z Pana Wellingto-
na a Tom vyprávìl své váleèné vzpo-
mínky. Potom následovaly dotazy dìtí.
Tom byl �t�astný, �e je o nìj a jeho pøíbì-
hy najednou takový zájem.

Kdy� ve�lo ve známost, �e na besedy
se mnou jezdí skuteèný bojovník, váleè-
ný veterán RAF, zaèali jsme dostávat
jedno pozvání za druhým.

Cestovali jsme s Tomem po celých
Èechách, ale pøedev�ím na Moravu. Byli
jsme také na Slovensku a v Anglii. Jez-
dili jsme do �kol, do knihoven, kultur-
ních domù, na letecké a tankové dny, na
vojenské základny� A zvali nás také do
evangelických sborù. Úèastnili jsme se
odhalování pamìtních desek a pomníkù
bývalých Tomových spolubojovníkù.
Tom se stal miláèkem klubù vojenské
historie. Kdy� jsme pøijí�dìli na jejich
akce, na�i pøátelé Tomovi salutovali na-
stoupeni v øad. Pomáhali mi nosit kufry
s kní�kami a brali nás do historického
stanu RAF. Tom byl jejich bombarïák
a já jeho doprovodná stíhaèka.

Pùvodnì jsem byla zvána já jako autor-
ka, ale velmi rychle se pozornost organi-
zátorù zamìøila správným smìrem, a tím
byl Tom. Já jsem se stala øidièem a nosi-
èem jeho holí a svaèin.

�Tome, volal mi nìjaký øeditel �koly
a ptal se, jestli jsem ta asistentka pana
generála Loma, �e by tì chtìli pozvat na
pøedná�ku.�

�Hahaha! A cos mu øekla?�
��e jsem tvùj pucflek.�

Nechala jsem natisknout Tomovy foto-
grafie, abychom je mohli na besedách
rozdávat. Z tiskárny v Kutné Hoøe nám
pøivezli krabici hotových snímkù a�
domù. A s ní tento vzkaz:

Dovoluji si Vám oznámit, �e cítím jako
svou povinnost tuto pohlednici vyrobit
zdarma. Veteránùm na�e spoleènost
mnoho dlu�í. Stydím se, �e jsme se roky
pøetahovali o majetky v podobì nìjakých
kuponových kní�ek, restitucí apod. a hr-
dinové, kteøí se o to v�e zaslou�ili, v ti-
chosti umírali anebo do�ívali ze svých
skromných dùchodù a èekali, a� se jim
dostane øádného uznání. (A nedá mi to,
nezmínit dùchody bývalých bol�evických
pohlavárù a jejich pøisluhovaèù.) Po-
chopitelnì budu rád, kdy� bude mo�nost
tuto mou skromnou �výpomoc� nìjak
roz�íøit: vìt�í náklad i jiné tisky pro vete-
rány apod.

Se srdeènými pozdravy z Kutné Hory
Opasek Josef

Tom bydlel v domì, který zaèátkem sedm-
desátých let minulého století sám posta-
vil. Okolo domu je velká zahrada, kde si
Tom hrával s pravnouèaty. Obèas zahodil
berle a vylezl za dìtmi na strom. Také ko-
respondoval e-mailem v nìkolika jazy-
cích se svou rozsáhlou rodinou, kterou
válka rozehnala do v�ech koutù svìta.
Vìt�inu èasu trávil u poèítaèe nebo na za-
hradì. A dennì chodil na procházky. Za
ka�dého poèasí. O svém pùsobení u RAF
sám od sebe nikdy moc nevyprávìl. Mávl
na tím rukou: �To pøeci byla samozøej-
most. Chtìl jsem dát Nìmèourum na frak
za to, jak mordovali a øádili. Ale byl jsem
jenom malá rybièka. Rybí potìr. Ani stí-
haè, ani pilot. Jen radiotelegrafista a pa-
lubní støelec. �ádnýho Nìmce jsem ale
nikdy nesestøelil, i kdy� jsem si to tehdy
moc pøál. Tak co bych se chlubil.�

Ani v Tesle, kde Tom celý �ivot praco-
val, o jeho váleèné historii nevìdìli. Ale
jeho identita byla urèená vojenským �i-
votem a váleènou zku�eností. Kdy� jsme
se louèili, salutoval mi. A proto�e mi
chtìl vyjádøit zcela mimoøádnou odda-
nost, salutoval mi obìma rukama najed-
nou. Kdy� jsem mu dávala nìco za úkol,
vykøikl: �Provedu!�

Kdy� mì chtìl pochválit, øekl: �You
are a cannon overcharged with double
cracks!� (�Jsi jako dìlo nabitý dvojná-
sobnou dávkou støelnýho prachu.�)

Lásku mi vyznával zásadnì anglicky.
Mo�ná proto, �e jeho první láska byla
Anglièanka.

�Tome, jestlipak dost pije�?�
�Má� pravdu, málo piju!�
Aby mi dokázal, �e prý není takový

nébich, vyleze na �idli a natáhne se pro

láhev Johnnyho Walkera, kterou má
ukrytou vysoko v knihovnì. Aby mu prý
na nìj nechodila vnouèata.

Kdy� se pøiblí�ily Tomovy narozeniny,
dostala jsem zprávu od Honzy z Muzea
RAF Emila Boèka v Ivanèicích, at� pøe-
staneme shánìt auto, �e Tom ho dostane
k narozeninám od nich.

Tom se narodil 1. srpna. Perut�, u které
za války slou�il, byla zalo�ena 29. èer-
vence. A tak se Tomovy devadesáté �esté
narozeniny slavily spolu s osmdesátina-
mi jeho perutì na vrtulníkové základnì
v Námì�ti nad Oslavou. Tom se moc tì-
�il. Pravil, �e je nervózní jak tìhotná
kachna.

Ten den bylo horko. Vojáci a vojaèky
stáli od rána nastoupeni v útvaru na le-
ti�tní plo�e. Vyslechli jsme projev velite-
le základny a britského vojenského pøi-
dìlence. I Tom mìl proslov. Pak pøestøihl
pásku a tím otevøel novou expozici
o historii perutì. Potom pøi�lo dlouho
oèekávané pøekvapení.

Vy�li jsme z budovy a tam stála nová
nablýskaná èerná fabie. Na støe�e a na
pøední kapotì byl støíbrnou barvou vyve-
den znak 311. perutì. Na dveøích byly
výsostné znaky RAF. Na levých byla
struènì popsaná historie perutì a na pra-
vých Tomùv �ivotopis.

Tom auto zvìdavì obcházel, a aèkoli
u� neøídil, sedl si za volant. Vyptával se
na technické parametry a vychvaloval
znaèku �koda. Mnì ale po�eptal: �Do pr-
dele, na tìch dveøích je napsaný, kdy
jsem mìl spalnièky i kdy jsem se posral!�

Od ministra obrany dostal Tom také
darem let v bojovém vrtulníku Mi-24.
Druhý vrtulník mu dìlal doprovod. Tom
si pøál zaletìt nad leti�tì v Budkovicích.
Myslím, �e takový nálet malá obec Bud-
kovice neza�ila. Dva obrovské bojové
vrtulníky polo�ily vzrostlou kukuøici a�
k zemi, zakrou�ily nad leti�tìm a odletì-
ly zpátky do Námì�ti. 

Z doby mìsíc pøed smrtí:
�Tome, probuï se, dostane� veèeøi.�
�Já u� jsem veèeøel.�
�Jo? A co jsi mìl k veèeøi?�
�Snídani.�

*   *   *
Hana Bergmannová Klímová: Modré
nebe, Tome. Pøíbìh letce RAF Tomá�e
Löwensteina Loma. Vydalo nakladatel-
ství Katzberg v Praze roku 2022; malý
formát, 125 stran, fotografická pøíloha
(více na www.katzberg.cz). 
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Slovensko 30 let poté je druhou skvelou
�slovenskou� knihou èeského spisova-
te¾a a historika Pavla Kosatíka. Zvlá�tne
v�ak je, �e táto kniha je popretím jeho
predo�lého, pred rokom vydaného Slo-
venského století.

V Slovenskom století autor zastáva
názor, �e Slovensko v období rokov
1918�1998 pre�lo obrovskou zmenou.
Na poèiatku bolo polofeudálnou kraji-
nou, ktorá sa civilizaène nemohla po-
rovnat� s vyspelým Èeskom, po nece-
lých sto rokoch sa situácia diametrálne
zmenila a na �Slováky a Slovensko roz-
hodnì není hor�í pohled ne� na nás Èe-
chy�. Táto kniha bola optimistickou ví-
ziou Slovenska a zároveò kritickým
poh¾adom na èeskú politiku, ktorá (po-
d¾a Kosatíka) ignorovala oprávnené slo-
venské politické snahy. Recenzoval som
Slovenské století (Rch 2/2022) a oslovil
autora mierne kritickou vetou: �Milý
brat Kosatík, akosi vám unikajú obrov-
ské, priam civilizaèné rozdiely medzi
spoloèenstvami (èeským a slovenským),
v ktorých �ijeme.�

KRONIKA �KANDÁLOV
Slovensko 30 let poté (z dielny vyd.
Práh v Prahe) sa javí ako pozitívna od-
poveï na citovanú výèitku. Autor tu
pou�il pri popise reality triezvy tón, po-
chopil negatívnu håbku
slovenskej politickej re-
ality a popísal, èo sa
deje. Je to popis mafi-
ánskeho �tátu (�zemì
Palermo�) miestami
okorenený dávkami
optimizmu, ktoré recen-
zent pripisuje na margo
zdvorilosti autora. 

Zacitujem zo strany
10: �Tøicet let po rozpa-
du federace se Sloven-
ská republika nachází
v mizerné kondici.� Au-
tor pí�e, �e ho vydesil masívny odchod
mladej slovenskej generácie do cudziny,
primárne do Èeska, kde dnes �tuduje na
èeských univerzitách viac mladých Slo-
vákov ako kedyko¾vek v minulosti.
V drvivej väè�ine prípadov sa domov
nevracajú, ostávajú mimo svojej vlasti.
�Vydìsilo mì to,� pí�e Kosatík a pýta
sa, ako mô�e fungovat� spoloènost�, kto-

rú opú�t�a generácia jej mladých a per-
spektívnych ¾udí?! Opú�t�ajú ju tí, ktorí
by mali byt� jej budúcnost�ou. �Zdá se,
�e ze slovenského veøejného �ivota mizí
hodnoty. Spoleènost ale ke své spáse
v�dycky potøebuje hlavnì je� (str. 12).

Kniha je kronikou 30
rokov slovenskej samo-
statnosti, ktorú charak-
terizuje vysoká frekven-
cia �kandálov, s ktorými
je verejnost� konfron-
tovaná. Niektoré nám
autor pripomína. Napr.
Meèiara, o ktorom bolo
�nejpozdìji roku 1994
jasné, �e vládne spolu
se zloèinci nebo je jed-
ním z nich�. (Nemusíte
mat� pochybnosti, pán
Kosatík, iste je jedným
z ních.) Autor pochopil
aj to, �e odchodom Meèiara z politickej
scény sa niè nezmenilo k lep�iemu. Ci-
tujem (str. 78): �Samostatné Slovensko
má zvlá�tní smùlu na své politické lídry.
Na pøelomu století u� se skoro zdálo, �e
�patná zku�enost s Vladimírem Meèia-
rem pomohla pochopit to hlavní: �e
vùdce v demokracii nemá být velmo�,
kterému se v�ichni koøí, ale první slu�eb-
ník. Av�ak ejhle, ihned po nìm povstal

Robert Fico, Meèiar
v o generaci mlad�ím
vydání.� Fica charakteri-
zuje Kosatík ako únoscu
�tátu, zakladate¾a politic-
kej strany Smer, ktorá
bola od samotného poèiat-
ku mocensko-biznisovým
podnikom. Distribuovala
moc a vplyv, kasírovala
peniaze. O re�pektovaní
a ochrane verejného zá-
ujmu mohol v súvislosti
so Smerom uva�ovat�
len ve¾mi naivný èlo-

vek. Skôr platí postreh zo str. 141: �Slo-
vensko se èasto stává koøistí tìch, je-
jich� programem je jen drancovat.�

ÈO BOLO PRI ZRODE
Recenzent si tu kladie otázku, èi sa rov-
naká charakteristika nedá pou�it� na tak-
mer celú slovenskú politickú scénu trva-
le rozo�ieranú rakovinou korupcie. Je to

náhoda? Asi nie, staèí aplikovat� známy
výrok TGM: �Státy se udr�ují idejemi,
z nich� se zrodily.� 

Polo�me si otázku: Èo stálo pri zrode
Slovenskej republiky v roku 1992? Od-
poveï je vlo�ená do úst sociológa Mi-
chala Va�eèku: �Slovensko nevzniklo
jako výsledek emancipaèních snah Slová-
kù, to byla men�ina spoleènosti. Vzniklo
jako snaha jedné èásti politické elity priva-

tizovat a ukradnout, co se
dá� (str. 37). Kradnút�
viac, rýchlej�ie a pod¾a
mo�nosti bez ru�ivej
kontroly. To je skutoèná
idea vzniku samostatné-
ho Slovenska. Druhou
ideou bol resentiment
za érou Slovenského
�tátu. Aj o tomto autor
pí�e v súvislosti s viace-
rými protagonistami ve-
rejnej scény, pripomína
arcibiskupa Sokola aj
nevyjasnený postoj èas-
ti katolíckeho kléru

k ére Slovenského �tátu, vodcu sloven-
ských fa�istov Kotlebu a postavy okolo
neho a tie� ¾udácku emigráciu, ktorá
v osamostatnení Slovenska videla cestu
k rehabilitácii Tisa, Ïurèanského, Hlin-
ku a iných pohlavárov Slovenského �tá-
tu (str. 44). 

NEZLUÈITE¼NÉ 
S DEMOKRACIOU
Týmito ideami SR dodnes �ije, obidve
sa naplnili len èiastoène a ani jedna
z nich nemá niè spoloèného s budova-
ním demokratického �tátu. Skôr nás pri-
vádzajú k tomu, èo Kosatík popisuje
v kapitolách o únose �tátu (str. 109), sú-
dov (str. 114) a prokuratúry (str. 121).
Slovensko je formálne demokratickým
�tátom, sú v�ak oblasti (napr. justícia),
ktoré fungujú spôsobom s demokraciou
nezluèite¾ným. Autor porovnáva justí-
ciu na Slovensku a v Èeskej republike:
Po ére totality musí príst� reforma súdnic-
tva. �Na Slovensku, na rozdíl od Èeska,
taková reforma justice v minulosti nepro-
bìhla� (str. 114). Dokonca aj lustraèné zá-
kony, formálne platné v oboch �tátoch, sa
uvádzali do �ivota len v ÈR, na Slovensku
boli trvale ignorované. Súdy poslu�ne vy-
konávali meèiarovskú zvô¾u, úplne sa
stratila dôvera ¾udí v spravodlivost�.
Snaha o èiastoènú reformu súdnictva
poèas vlády Mikulá�a Dzurindu viedla
k etablovaniu �bytostného nedemokra-

ZEMÌ PALERMO
O novej knihe Pavla Kosatíka
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ta� �tefana Harabina na èelo Súdnej rady.
Je to èlovek �neschopný sudcovskej nad-
straníckosti�, otvorený podporovate¾ Puti-
novej vojny proti Ukrajine, èlovek, ktorý
sa výrazne zaslú�il o dne�ný katastrofálny
stav slovenského súdnictva. 

Rozdiely sú aj vo fungovaní prokura-
túr. Na Slovensku funguje �sovietsky�
model s generálnym prokurátorom, kto-
rý disponuje takmer neobmedzenou mo-
cou. V Èeskej republike je miesto pro-
kurátora �tátny zástupca s podstatne
obmedzenej�ími mo�nost�ami. Celý jus-
tièný systém sa na Slovensku zabetóno-
val do in�titúcií ve¾mi vzdialených od
h¾adania spravodlivosti. 

Autor reagoval aj na excesy súèasné-
ho generálneho prokurátora Maro�a �i-
linku, na jeho elaborát, v ktorom doka-
zoval, �e zmluva medzi Slovenskom
a USA je pre Slovensko podstatne hor-
�ia ako Sovietmi vynútená Zmluva
o doèasnom pobyte sovietskych vojsk
v ÈSSR! A to e�te autor do vydania ne-
stihol zakomponovat� najnov�ie �kúsky�
pána �ilinku, napr. zastavenie stíhania
Roberta Fica a jeho spoloèníkov, ktorí
boli obvinení zo zalo�enia zloèineckej
skupiny a ich kauza sa mala za krátky
èas pojednávat� pred súdom. 

CELKOVÁ ATMOSFÉRA
�Slovensko pùsobí dojmem, �e se tam
hádá ka�dý s ka�dým.� Krajina je roz-
delená na liberálov a konzervatívcov,
podobné je rozdelenie na proruskú
a proamerickú èast� spoloènosti.

Pri jednom fenoméne � sklone nemalej
èasti Slovákov k nekritickému obdivu
Ruska a nenávisti voèi Amerike � sa autor
(výnimoène) nezdr�al a napísal: �Spojené
státy v 20. století dvakrát, v obou svìto-
vých válkách, zachránily Evropu pøed ka-
tastrofami, které Evropa rozpoutala. (�)
Podle prùzkumu veøejného mínìní z úno-
ra 2022 se proti dohodì o americké po-
moci vyslovilo 54 procent Slovákù. Pro
bylo jen 32 procent lidí. V Národní radì
SR vzplanuly nové protiamerické vá�nì
a slovenská prezidentka, která ve vìci
zaujala velmi umírnìný postoj, byla je�tì
zaèátkem kvìtna 2022 na Ficem svolané
demonstraci èastována sprostotami, které
mezi normálními lidmi nelze opakovat.�

A posledná citácia: �Zemì Palermo.
Zemì k pláèi. Kams dalo rozum, Sloven-
sko, �e nerozezná� vraha od pøítele?� 

Takmer niet èo dodat�, snáï len to, �e
knihu odporúèam do pozornosti èitate¾ov.

JARO FRANEK

Pozornost nìkterých ètenáøù vzbudila
zmínka v minulém èísle, �e zakladatel
psychoanalýzy Sigmund Freud sbíral �i-
dovské vtipy. Slavný psycholog vydal
knihu Vtip a jeho vztah k nevìdomí (Der
Witz und seine Beziehung zum Unbewus-
sten) poprvé roku 1905, pracoval na ní
zhruba od devadesátých let 19. století.
Vedlo ho k tomu zji�tìní, �e ve snech, kte-
ré zkoumal, se nacházejí elementy vypa-
dající jako vtipy (ve svém Výkladu snù
uvádí takových pøíkladù celou øadu).
Zvlá�tní pozornost vìnoval anekdotám
�idovským. Kniha Vtip a jeho vztah k ne-
vìdomí je ov�em odborným textem, sa-
motných vtipù v ní není mnoho. Uvádíme
autorovu poznámku k povaze �idovských
vtipù a tøi anekdoty s komentáøem. 

***
�Pøípad, který je obzvlá�tì pøíhodný pro
zámìrný vtip, vznikne tehdy, kdy� se cíle-
ná kritika vzpoury nasmìruje proti vlastní
osobì, nebo obezøetnìji øeèeno, proti oso-
bì, jí� je tato osoba souèástí � tedy proti
skupinové osobì, napøíklad vlastnímu ná-
rodu. Tato podmínka sebekritiky nám
mù�e osvìtlit, �e právì na pùdì �idovské-
ho národního �ivota vyra�ilo mno�ství
nejvýsti�nìj�ích vtipù. Jsou to historky,
které byly vytvoøeny �idy a namíøeny
proti �idovským zvlá�tnostem. Vtipy, je�
dìlají cizinci o �idech, jsou namnoze drs-
nými �prýmy, v nich� je samotný vtip sní-
�en skuteèností, �e �id pøedstavuje pro
cizince komickou figuru. I �idovské vti-
py, které pocházejí od �idù, toto pøipou-
�tìjí, ale oni znají své skuteèné chyby, ja-
ko� i jejich souvislosti se svými
pøednostmi; podíl vlastní osoby na tom,
co je tøeba pokárat, vytváøí subjektivní
podmínku vtipové práce, ji� lze jen obtí�-
nì vytvoøit. Ostatnì nevím, zda existuje
nìjaký jiný národ, který si dìlá v takovém
mìøítku legraci sám ze sebe.�

Jak Freud zdùrazòuje, èasto se mezi �i-
dovskými anekdotami vyskytují vtipy
o �adchenech, dohazovaèích:

Kdy� je �enichovi pøedstavena nevìsta,
je velice nepøíjemnì pøekvapený. Vezme si
dohazovaèe stranou, aby mu �eptem sdìlil
své výtky: �Proè jste mì sem pøivedl?� ptá
se ho vyèítavì. �Je �eredná a stará, �ilhá
a má zka�ené zuby a krhavé oèi�� �Mù-
�ete klidnì mluvit nahlas,� prohodí doha-
zovaè, �hluchá je také.�

�enich vykoná s dohazovaèem první ná-
v�tìvu v domì nevìsty, a zatímco èekají
v salonu, a� se objeví rodina, uká�e doha-
zovaè na prosklenou skøíò, v ní� se skví to
nejkrásnìj�í støíbro. �Podívejte se, na tìchto
pøedmìtech mù�ete vidìt, jak zámo�ní jsou
to lidé.� �Ale,� zeptá se nedùvìøivý mladík,
�copak není mo�né, �e si v�echny tyto pìk-
né vìci vypùjèili, jenom aby udìlali dojem
bohatství?� �Co vás to napadá,� odvìtí do-
hazovaè odmítavì. �Kdo by tìmhle lidem
vùbec nìco pùjèil?�

Freudùv komentáø: �V obou pøípadech
se stane to samé. Jedna osoba, je� reago-
vala nìkolikrát po sobì stejným zpùso-
bem, pokraèuje v tomto zpùsobu vyjad-
øování i pøi dal�í pøíle�itosti, pøi ní� je ji�
nevhodný a odporuje úmyslùm této oso-
by. Prome�ká dobu, kdy je mo�né se situ-
aci pøizpùsobit, tím, �e podlehne automa-
tismu: zvyk je �elezná ko�ile. Odhalení
psychického automatismu je jedna
z technik komièna, stejnì jako ka�dé de-
maskování, ka�dá sebezrada.�

Nedoslýchavý se radí s lékaøem a ten sta-
noví diagnózu, �e pacient pije pravdìpo-
dobnì pøíli� mnoho koøalky, a proto je
hluchý. Varuje jej pøed tím a nedoslýcha-
vý slibuje, �e si vezme radu k srdci. Po nì-
jaké dobì ho potká lékaø na ulici a hlasitì
se jej zeptá, jak se mu daøí. �Díky,� zní od-
povìï. �Nemusíte tak køièet, pane dokto-
re, pití jsem nechal a sly�ím skvìle.�
O nìco pozdìji se setkání zopakuje. Lékaø
se mu�e zeptá normálním hlasem na jeho
zdravotní stav, zpozoruje ale, �e mu nero-
zumí. �Jak? Co�e?� �Mnì se zdá, �e vy
zase pijete koøalku,� zaøve mu lékaø do
ucha, �a proto nic nesly�íte.� �Mo�ná
máte pravdu,� odpoví nedoslýchavý.
�Zase jsem zaèal pít koøalku, ale chci vám
vysvìtlit proè. Dokud jsem nepil, sly�el
jsem; ale nic z toho, co jsem sly�el, nebylo
tak dobré jako ta koøalka.�

Komentáø: �Technicky není tento vtip
nic jiného ne� názorné vysvìtlení; �ar-
gon nebo umìní vyprávìt jsou nutné
k tomu, aby vyvolaly smích. Za nimi se
v�ak skrývá smutná otázka: není volba
tohoto mu�e vlastnì oprávnìná?�    (am)

Vybráno a pro potøeby Rch mírnì upra-
veno z pøekladu Ondøeje Bezdíèka (Psy-
choanalytické nakladatelství, Praha
2005).

SMUTNÁ OTÁZKA
Nìkolik vtipù ze sbírky Sigmunda Freuda
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Na podzim v horách

Šedivá mlha 

valí se údolím

po svahu stoupá

Li Po a s ním jeho stín

V širokých rukávech

tuš a štětce nesou

tam nahoru

kde kousky nebe zvoní

Jako let sovy

je tichý svět

když k ránu v rose

usínají

Zatím co spí

v paprscích slunce

rudé jeřabiny

dozrávají

Ohýnek

Zapal se

ohýnku v kamnech

a stoupej vzhůru

jako modrý dým

Jak vejce vejci

slza slze

podobá se

i smutek zármutku

Ohřej nám 

zkřehlé ruce

a pomoz navrátit se tam 

kde všichni bydlí

Kde spolu s teplem

stoupají vzhůru

a jeden druhému

se podobají 

jako vzpomínka vzpomínce

Kdo ví

Obloukem most

se řece vyhýbá

a mizí tam

kam nikdo nevidí

Oblouku oblost

ptáci závidí

- kdo ví jak je

to doopravdy

Stín klouže po vodě

břeh břehu uniká

sloup prachu

v dálce se zvedá

a vítr jím otáčí

K šťastnému životu

to možná stačí

možná nestačí

Jiní

Střelka polární záře

po větru otáčí se 

a jako sníh se třpytí 

a jako jíní

V tom světle

přicházejí po nás jiní

napůl známí napůl neznámí

ale šťastní

že se nám dokázali vyhnout

tak snadno jako

pták si myslí

že proletí sklem

Stojíme u okna 

a skrze vlastní dech se díváme 

jak s tichými údery

s peřím napůl červeným

a napůl rudým

znovu a znovu

odlétají

Rubicone

Válka byla za oknem

ne dál

a to co se stalo mezitím 

už nepotřebovalo

vysvětlení ani důvod

Rubikova kostka 

Rubikon dole pod viaduktem

i ptáci kroužící vzhůru

nad svými stíny

zůstali daleko vzadu

Najednou všechno

co se napsalo

jakoby byla pravda

a co se stalo

náhle bylo doopravdy

Poštovský panáček

Pošmistr 

na trubičku troubí

Truhličku veze

pro kterou budoucnost

už otvor hloubí

*   *   *

Oti�tìné básnì jsou vybrány ze �esté
knihy Jiøího Daníèka Tritanopie, která
zahrnuje v sedmi oddílech 94 textù na-
psaných v letech 2019�2022. A opìt
lze øíci, �e pro jednoduchého ètenáøe
jsou to ver�e jednoduché, pro slo�ité-
ho slo�ité, pro smutného smutné a pro
zvlá�tního zvlá�tní. Ale nìco podstat-
ného je tu navíc. Tìm, kdo trpí trita-
nopií, neschopností vidìt modrou bar-
vu, umo�òují nìkteré ver�e skrze
øádky tuto barvu zahlédnout, nebo si ji
alespoò pøedstavit. 

Tritanopie. Vydalo nakladatelství
Galerie Ztichlá klika v roce 2022,
frontispis Jiøí Sopko, 154 stran, mìk-
ká vazba. Cena 200 Kè.

Jiøí Daníèek TRITANOPIE
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Keï som známym povedal, �e èítam
(a plánujem recenzovat�) knihu Frida, au-
tomaticky sa pýtali, èi ide o známu mexic-
kú maliarku. Odpoveï, �e sa jedná o slo-
venskú �idovskú prostitútku, vyvolala
pochybovaèné krútenie hlavou. Ako sa
v knihe vyjadrila známa osobnost� brati-
slavskej �idovskej komunity Selma Stei-
nerová, ��idovské dievèatá nebývali pro-
stitútkami� (s. 157)�

ZAÈIATKY
Vo v�eobecnosti mala pani Steinerová
pravdu, osud Fridy Grünfeldovej v�ak
ukázal, �e existovali výnimky, ktoré potvr-
dzujú pravidlo� Nina F. Grünfeld, vnuè-
ka hlavnej hrdinky, sa pokúsila na základe
dokumentov rekon�truovat� jej osudy. U�
prvá strana predslovu ukazuje, �e realizá-
cia tohto zámeru nebola jednoduchá:
�Keï som s mapovaním �ivota a osudu
mojej starej mamy zaèala, na�la som stopy
po nej a kúsky jej príbehu v archívoch po
celom bývalom Èeskoslovensku. Vtedy
bol u� môj otec Berthold, Fridin syn, desat�
rokov po smrti. Väè�inu toho, èo u� teraz
o Fride viem, sa on nikdy nedozvedel, na-
príklad to, �e na policajnom výsluchu
v roku 1931 bol dokonca prítomný. Ako
malé embryo le�al vo Fridinej maternici,
hneï pod jej bijúcim srdcom. Frida vtedy
tie� nevedela, èo sa pohybuje vo vnútri jej
tela, ani aké skú�ky ju èakajú� (s. 11).
Syna Bartolomeja (Bertholda) sa hneï po
narodení vzdala, èím� mu pravdepodobne
zachránila �ivot...

Protagonistka knihy sa narodila v roku
1908 v dedinke Leles, ktorá le�í na hranici
s Podkarpatskou Rusou. Bola deviatym
z desiatich detí zbo�ných ortodoxných ro-
dièov. Keï sa dostala do konfliktu s tradiè-
nými predstavami o �vhodnom správaní�
mladých �ien, odi�la z rodnej obce. St�aho-
vala sa z miesta na miesto, a ako zo zacho-
vanej policajnej zápisnice vyplýva, pani
Steinerová nemala pravdu: �Frida sa pri-
znala, �e na v�etkých uvedených miestach
vykonávala prostitúciu� (s. 41). 

Jej syna bratislavská ortodoxná obec
zverila (krest�anským) man�elom Molná-
rovcom. Bývali blízko synagógy, o ktorú
sa starali. Matka sa zaviazala platit� im 300
korún mesaène, dala ale len prvú splátku,
aj to nie v plnej vý�ke. Budúcnost�ukázala,

�e pre Bertholda to bolo �t�astné rie�enie.
Mo�no z ¾útosti, alebo aby sa obec zbavila
t�archy, v roku 1939 ho zaradili medzi 40
detí, ktoré organizácia Nansenhjelp zadeli-
la do nórskych rodín. Pre�il, vy�tudoval
psychológiu, zalo�il rodinu, vybudoval
profesionálnu kariéru. Paradoxne to dosia-
hol zásluhou matkinej nezodpovednosti:
�Mo�no by som ani nepre�il holokaust.
Koniec koncov jej musím byt� vïaèný za
to, �e sa ma vzdala� (s. 199). 

PÁTRANIE A JEHO VÝSLEDKY
Mo�no práve preto zatú�il poznat� svoje ko-
rene. Spolu s dcérou putovali po miestach
Bertholdovho detstva, h¾adali v rôznych ar-
chívoch, nav�tevovali �idovské in�titúcie,
zhovárali sa s pamätník-
mi. Nebol to jednoduchý
proces. V bratislavskom
archíve ich odbili, �e po-
dobných �iadostí majú
ve¾a: �Niektorí prídu ne-
ohlásene, iní sa s nimi
skontaktujú s polroèným
predstihom. V�etci chcú
to isté, nájst� stopu po zo-
snulých. Ale archív vám
nemô�e pomôct�. Nemajú
na to kapacitu. Jediné, èo
vám mô�u ponúknut�, je,
aby ste podali písomnú �i-
adost� na vykonanie h¾a-
dania. Tieto �iadosti sa spracúvajú v chro-
nologickom poradí. Po nieko¾kých
mesiacoch, mo�no a� po polroku, vám po�-
tou príde odpoveï a s najväè�ou pravdepo-
dobnost�ou tam bude napísané, �e niè nena-
�li. Viac vám ponúknut�nemô�u� (s. 148). 

Napriek podobným preká�kam autorka
(najskôr spolu s otcom, po jeho smrti sama)
zistila o starej mame ve¾a. Dozvedela sa
o jej putovaní slovenskými mestami, �ivote
v Prahe, vypovedaní na Slovensko, krátko-
dobom návrate do rodného Lelesu. Medzi
poznatkami nechýbal ani opis konfliktu
s bratislavským policajtom, ktorý ju chcel
legitimovat�: �Jediné, èo mala a vlastnila,
bolo obleèenie, ktoré mala na sebe, a telo
pod ním. To bola jej legitimácia. A tak Frida
uchopila spodný lem svojej sukne a vytiahla
ju nad nahé kolená. Zaklonila sa a s vystrèe-
nými bokmi odhalila svoje nahé lono. ,Tu je
moja legitimácia. To sú moje doklady,� po-

vedala. ,Mô�ete mi vylízat� pièu�� (s. 155).
Mo�no padli aj iné slová. Na súde toti� po-
pierala, �e povedala aj �serem na celé Slo-
vensko a na otca Tisa� (s. 168). Berthold ale
tento výrok doma v Nórsku interpretoval
ako dôkaz matkinho odvá�neho protire�im-
ného postoja. Frida sa nevyhla osudu väè�i-
ny �idov zo Slovenska. Deportovali ju do
Osvienèima, mala smutnú príle�itost� po-
znat� aj iné nacistické tábory vrátane Ra-
vensbrücku, kde ju krátko pred oslobode-
ním zavra�dili�

ZÁVER
V doslove Nina okrem iného pribli�uje svo-
je pocity z faktu, �e stará mama bola prosti-
tútka: �Mala by som sa hanbit� tak ako Bert-
hold? Obèas myslím na to, �e sa musí
otáèat� v hrobe, ktorý nemá, �e som vyroz-
právala celý jej �ivot a odhalila ho v�etkým.
�e som sa jej posmievala tým, �e som zve-
rejnila jej pohlavné choroby a opilecký
hnev a �e som mala rad�ej jej príbeh nechat�

zabudnutou históriou, ale
nikdy som sa za òu nehan-
bila. Moje my�lienky
a pocity k nej, k �ene, kto-
rú som nikdy nestretla, ani
ju nevidela na fotke, ov-
plyvòujú hlavne jej dra-
matický osud a následky,
ktoré to malo na môjho
otca. Ako jej vnuèka
a dcéra svojho otca sa
viem identifikovat� s ich
strachmi a traumami � po-
citmi, ktoré som z èasu na
èas tie� cítila, keï som
rozmý�¾ala nad neistou

budúcnost�ou. Pre mòa, ako rozprávaèku
a sprostredkovate¾ku jej príbehu, je blíz-
kost�, s akou som sa k Fridinmu osudu do-
stala, temer darom. Dostat� príle�itost� vy-
h¾adat� ju, zlo�it� kúsky skladaèky na
správne miesto a nakoniec, po 30 a� 40 ro-
koch vidiet celý obrázok jej �ivota, nielen
jednotlivé èasti. Nemám sa vôbec za èo
hanbit�. Bola to pre mòa èest�� (s. 290). 

Do vymedzeného priestoru recenzie je
t�a�ké vtesnat� v�etky faktografické a psy-
chologické aspekty tejto t�a�kej a v mno-
hom kontroverznej knihy, ako aj pocity au-
torky a jej otca. Z vlastnej skúsenosti v�ak
mô�em povedat�, �e som nedokázal preru-
�it� èítanie, kým som sa nedozvedel, ako
skonèil �ivot jej smutnej hrdinky... 

PETER SALNER

Nina F. Grünfeld: Frida. Vojna mojej slo-
venskej starej mamy. Lindeni 2021.

FRIDA, 
ALE NIE MEXICKÁ MALIARKA
O jednej t�a�kej a v mnohom kontroverznej knihe
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V Americe jsem se od roku 1941 setká-
val s Kafkovým jménem hojnì a ve stá-
le rostoucí míøe nejen mezi spisovateli
nebo duchovnì zamìøenými lidmi. Jeho
jméno se stalo obecným pojmem pro
du�evní problematiku jedince uprostøed
nejistot v�eho druhu u lidí, je� trápí ne-
dosa�ená nebo nezpracovaná religiozita.
Domnívají se, �e v Kafkových posta-
vách poznávají sami sebe a svou bezvý-
chodnost; skuteènost, �e Kafka sám byl
problematickou osobností, �e jeho auto-
biografické dílo se nad ètenáøem stále
v�í silou tøí�tí jako magické svìtlo nad
americkými dálnicemi, ponouká intro-
vertní povahy k vysokému stupni identi-
fikace. Pøitom pøehlí�ejí Kafkùv neú-
platný realismus, jeho humor a ú�asnou
ironii, s ní� se umìl postavit nad skuteè-
nost, a tím jí ponechat charakter problé-
mu (Goethùv podnìt), jeho pronikavý
pohled, který bez deformace obna�uje
prapùvodní stav vìcí a lidí.

PLATNOST OBRAZÙ
Kafkova aktuálnost se vysvìtluje jako dù-
kaz souladu jeho vizí (úzkostné bezvý-
chodnosti uprostøed kosmické byrokracie)
a strastiplných dobových jevù, je� se roz-
hodnì neomezují jen na urèité oblasti. Kaf-
kova skuteèná velikost spoèívá v platnosti
jeho obrazù. V ka�dé metafoøe je v�dy víc,
ne� její tvùrce zamý�lel, proto�e obraz �
pokud je pravdivý a exaktní � má auto-
nomní existenci a sám rozvíjí významy,
pro které v dobì vzniku tøeba je�tì neexi-
stovaly vnìj�í dùvody. Tak tøeba Goethe
nemohl dohlédnout souèasnou významo-
vou hloubku svých symbolù. Dnes vyklá-
dají svìt, který byl pro nìj je�tì nepøedsta-
vitelný. V trvalé síle významu tìchto
symbolù tkví jejich velikost. Ke konkrétní-
mu problému vázaná nebo èasoprostorová
ukotvenost symbolù se mù�e uvolnit
a novì propojit. Proto mají Brodovy vý-
klady Kafky svým zpùsobem stejnou plat-
nost jako výklady Wilhelma Emricha, kte-
rý je zhruba o dvì generace mlad�í.

Pro pozdìj�ího ètenáøe se mù�e pù-
vodnì významný impulz vzniku nìjaké-
ho obrazu beze �kody vytratit. Kdo znal
Kafku a prostøedí, v nìm� �il, ví, �e
Dveøník (z prózy Pøed zákonem) je pøí-
mý obraz portýrù v tì�kých plá�tích
a dvourohých kloboucích, vousatých
a s na�tvaným výrazem ve tváøi, kteøí

s �ezly se zlatými hlavicemi støe�ili vel-
ké brány pra�ských �lechtických palácù
a nedovolili klukùm ani letmo nahléd-
nout dovnitø, odkud jako by vycházel
silný nepohasínající lesk. Význam dia-
logu dveøníka s venkovanem, který chce
vejít, je mnohotvárný a promìnil se.
Kafkovy obrazy vlastnì nejsou obrazy,
nýbr� realita za obrazy, jimi� se svìt
a bytí prezentuje. Existence je výhradnì
symbolická, tragika symbolického bytí
spoèívá v neustálém a marném hledání
významu symbolù. Právì proto byla

Amerika, se v�ím svým realismem, kte-
rý zkoumal a vytváøel, pro Kafku sym-
bolem. Ustavièné hledání obsahu sym-
bolu v�ak zároveò provází neustálý
strach, jemu� se lze úèinnì bránit jen
ironií. �Mou podstatou je strach,� pí�e
Kafka (v dopise Milenì Jesenské). Tento
strach nekonèí ani pøed branami ráje, nao-
pak tam se strach rozezní nejhlasitìj�ím
køikem. Dne�ní Amerièané oprávnìnì cítí
v Kafkovì pojetí du�evního ustrojení in-
dividua nejpádnìj�í spoleèenskou kritiku
doby. Nezvìstný (právem nazývaný Ame-
rika a rozvíjející linii �tovary�ských let�,
byt� ve zcela jiném problematickém pro-
støedí) vstupuje do centra svìta pojíma-
ného co nejrealistiètìji a sociologicky
pøevratného. Proto je Kafka tak aktuální
a proto se vyplatí zpøítomnit si zdánli-
vou antitezi Edison-Kafka; nebot� Edi-
son � jako kdysi Franklin � pøedstavuje
americký sen.

Pøi ve�kerém obdivu èlovìk necítí
ono tua res agitur ani u Prousta, ani
u Joyce tak intenzivnì jako u Kafky.
Ameriètí ètenáøi se v�ak cítí Kafkou
bezprostøednì zneklidnìni i proto, �e za

v�emi jeho otázkami se varovnì zvedá
velká otázka po svobodì, která u� byla
zdánlivì zodpovìzena. Tato otázka je
ale hluboce religiózní a jen navenek po-
litická. Vlastnictví mechanických strojù,
s nimi� lze otøást svìtem v základech,
nemù�e zakrýt skuteènou podstatu Kár-
ného tábora. Pøi zoufalém hledání mís-
ta, kam by bylo tøeba osudovou páku
nasadit, si najednou uvìdomíme, �e je
to právì místo, na kterém se nacházíme.

DO AMERIKY
Karel Rossmann, hrdina Topièe a románu
Nezvìstný, který musel zùstat nedokonèe-
ný i proto, �e pro nìj Kafka plánoval hap-
py end, pochází ze stejné doby, kdy na mì
profesor fyziky od katedry káravì køikl:
�Takoví jako vy se døív posílali do Ameri-
ky.� Do Ameriky jsem se ov�em dostal
pozdìji a z jiných dùvodù, ne� které po-
va�oval za naléhavé uèitel fyziky. A Kaf-
ku jsem v Americe na�el znovu jako �ivé-
ho a obdivovaného autora, který
rozpoznal ducha doby, nebo také skeptic-
ky odmítaného. Mno�ství nekoneènì se
vìtvících kafkovských chodeb nabízí re-
álný americký svìt mrakodrapù. Pìtileté
�estileté dìti Angela Florese, autora knihy
The Kafka Problem, mi bì�ely naproti ha-
lou jejich domu a volaly �Kafka, Kafka�,
jako by to byl indiánský bojový pokøik
rozléhající se po nekoneèných prérijních
pláních, a v obývacím pokoji èekali hned
tøi ameriètí autoøi, kteøí hodlali napsat
o Kafkovi knihu a jejich� man�elky pøes-
nì znaly Kafkùv denní rozvrh v Praze.
�Jednou jsem mìla s Kafkou schùzku ve
tøi hodiny odpoledne u Pra�né brány,� za-
èala vyprávìt moje �ena. �Vylouèeno,�
vpadla jí do øeèi mladièká Amerièanka,
�do pùl páté mìl pøece úøední hodiny
v Dìlnické úrazové poji�t�ovnì.� Takové
vìdomosti o Kafkovi mìli teenageøi u�
pøed dvaceti lety. �Ale pøesto jsme se se�li
ve tøi hodiny,� trvala na svém Gertrude
Urzidilová a naznaèovala tak, �e nic nelze
brát doslova, a �e je tøeba se nad fakta iro-
nicky povznést, aby se zachoval jejich
problematický charakter.

Èást kapitoly Edison a Kafka z knihy Jo-
hannese Urzidila To byl Kafka publikuje-
me (v pøekladu Jany Zoubkové) v souvis-
losti s rozhovorem se Sethem Rogoffem,
americkým spisovatelem a pøekladatelem
Franze Kafky (na stranách 6�7 a 13). Je
zajímavé srovnat pohled obou autorù, kte-
øí se, ka�dý ve své dobì a z úhlu, který jim
byl dostupný, Kafkou zabývali.

Johannes Urzidil

KAFKA A AMERIKA

Kresba Franze Kafky.



I kdy� nová izraelská vláda nebyla pøi
psaní tohoto textu je�tì definitivní (prezi-
dent Herzog dal vítìzi Netanjahuovi lhù-
tu do 21. prosince), základní poznatky
jsou zøejmé ji� od voleb na zaèátku listo-
padu.

Bude to opìt vláda Benjamina Netanja-
hua. �Bibi� sice u� je izraelským rekord-
manem v délce zastávání úøadu premiéra
(15 let), ale teï mù�e rekord o dal�í ètyøi
roky nastavit. Aèkoli jisté to není. Izraelci
si odvykli poèítat s tím, �e vláda vydr�í
celý ètyøletý mandát. Na druhou stranu
právì Bibi dokázal jako poslední celý
ètyøletý mandát naplnit (2009�2013
a 2015�2019). Tak�e uvidíme èasem.

Druhým poznatkem je fakt, �e rodící se
vláda má pøídomek �nejpravicovìj�í v dì-
jinách Státu Izrael�. Pou�ívají ho i tisko-
vé agentury (tøeba Reuters a ÈTK). Odrá-
�í fakt, �e vláda vzniká na pùdorysu
Likudu, tradièních nábo�enských stran
(Jednotný judaismus Tóry, �as), ale i no-
vých stran, které jsou více národovecké
ne� nábo�enské (blok Nábo�enský sionis-
mus).

Dokladem posunu doprava je i výstra-
ha z Washingtonu, aby se pøí�tí vláda
zdr�ela dal�í výstavby osad na Západním
bøehu. Ta výstraha nemíøila proti výsled-
ku voleb ani úèasti bloku Nábo�enský si-
onismus ve vládì. Míøila spí�e proti situ-
aci, kdy by jeho pøedáci (Itamar Ben
Gvir a Becalel Smotriè) ovládli rezorty
jako napøíklad ministerstvo obrany. Pøi-
tom obrana do znaèné míry závisí na ko-
operaci s Amerikou (u� kvùli letounùm
F-35), co� Netanjahu ví, tudí� je v jeho
zájmu, aby mezinárodnì citlivé rezorty
nedostali radikálové. A zdá se, �e se o to
postará.

STARÉ KLI�É U� NEPLATÍ
Upøímnì, zajímavìj�í a ménì spekula-
tivní jsou analýzy posunù v izraelské
spoleènosti, které se sna�í vysvìtlit, jak
se mohlo stát, �e Izrael zamíøil k �nej-
pravicovìj�í vládì svých dìjin�. Jednu
z nich, �ánrovì spí� reportá�, napsala
novináøka Noa Shpigelová a vy�la v listu
Ha�arec pod titulem �Kibucnické hnutí
míøí doprava: proè se i kibucy odtahují
od levice�.

U� ten nadpis pùsobí nápadnì a pøekva-
pivì. Kibucy, pùvodnì ryze zemìdìlská
dru�stva, mají tradici více ne� stoletou. Tu
tradici v�dy ztìlesòoval kolektivní duch,

ba socialismus pøísnìj�í, ne� jaký byl
u nás � ilustrovala to kolektivní výchova
dìtí, kolektivní rozhodování, do jisté míry
vytìsnìní soukromého majetku vèetnì
aut. Tato povìst pøe�ívala i v dobì, kdy se
kibucù dotkla modernizace, privatizace,
globalizace a dal�í prùvodní jevy posled-
ních dekád.

Autor tìchto øádek nav�tívil v devade-
sátých letech dva kibucy, jeden tradièní,
druhý moderní, ale stále si pamatuje aso-
ciace, které v nìm vzbudil pohled na kra-
vín s podlahou èistou, �e by se z ní dalo
jíst: tohle kdyby tak vidìl Antonín Zápo-

tocký (za jeho� éry byla u nás dovr�ena
komunistická kolektivizace zemìdìlství)!

A i kdy� pozdìji pùvodní tradice dále
slábla a kibucy fungovaly nejen jako ze-
mìdìlská dru�stva, ale napøíklad i jako
støediska vývoje technologií èi jako �ko-
licí centra pro závlahové hospodaøení,
jedna jistota zùstávala. �e kibucy jsou
politickými ba�tami levice, �e v ka�dých
volbách tam vyhrává Strana práce èi Me-
rec.

Jen�e teï u� je to jinak. Co� o to, tra-
dièní levicové jádro kibucù si své pøe-
svìdèení dr�í, ale vliv toho jádra oslabu-
je. Proè tomu tak je, zji�t�uje Noa
Shpigelová ve svém èlánku. Neskrývá se
s tím, �e kibucy jsou jakousi koncentro-
vanou zkumavkou celého Izraele. Zhruba
v tomto smyslu: kdy� slábne levice v ki-
bucech coby své tradièní ba�tì, tím spí�e
musí slábnout v celé izraelské spoleènos-
ti.

VRÁTÍ SE KYVADLO?
Shpigelová zaèíná obrázkem kibucu Ejn
�emer, který doplòuje dal�ími, ale dává
slovo pøedev�ím kibucnikùm, lidem
z politiky i akademického svìta � a také
èíslùm.

Èísla sdìlují to hlavní u� v kibucu Ejn
�emer. Tam �lo v listopadových volbách
nejvíce hlasù pro stranu Je� atid premiéra
Ja�ira Lapida (37 procent), druhý skonèil
Merec a a� tøetí Strana práce (15 pro-
cent). Není to výjimka, ale bì�ný vzorek.
Ofer Koenig z Ústavu pro izraelskou de-
mokracii øíká, �e poprvé získala levice
(Strana práce + Merec) v kibucech do-
hromady pod 50 procent hlasù. A proto�e
kibucnici skoro nevolí Likud ani nábo-

�enské strany, je jasné, �e
vìt�ina jejich hlasù �la
Lapidovi èi jeho vládní-
mu part�ákovi Bennymu
Gancovi.

Ten proces trvá u� léta.
Má rùzné pøíèiny. Napøí-
klad Jori Kandel, aktivis-
ta Merecu, poukazuje na
to, �e sociální slo�ení ki-
bucù se mìní. Volièù tam
bylo letos registrováno
140 tisíc, ale jen 55 tisíc
z nich jsou pøímo èleno-
vé kibucù, �zbytek� tvoøí
dìti, dùchodci èi pøistì-
hovalí. A to u� nejsou ko-
vaní volièi labouristù èi
Merecu, jak bývalo zvy-
kem. Moti Balabin z ki-
bucu Cuba lakonicky do-

dává: �Staøí volièi Strany práce jsou u�
na høbitovech.�

Politolog Sigal Ben-Rafael Galanti øíká,
�e kibucy � privatizované i tradiènìj�í �
u� patøí do izraelské støední tøídy, a tak
volí podobnì jako ona. Proto si kibucnici
osvojili i to, èemu se øíká �strategické hla-
sování�. Kdy� usoudí, �e levicové strany
jejich srdce nemají �anci na vliv ve vládì,
radìji �to hodí� nìkomu, kdo má �anci
vìt�í � tøeba Lapidovi èi Gancovi. Natvr-
do to sdìlil Nir Meir, generální tajemník
kibucnického hnutí: pøed volbami na Fa-
cebook napsal, �e on sám nebude volit le-
vici, ale Bennyho Gance.

Má na to levice recept? Ne. Podle
Charlene Blumové z kibucu Cuba, èlen-
ky Strany práce, jde o globální posun
k pravici a zbývá jen dìjinný optimis-
mus: �Historie nás nauèila, �e pokud se
kyvadlo vychýlí silnì doprava, pozdìji se
vrátí doleva.�              ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Kibucnické hnutí míøí doprava. Foto archiv.



Masaryk vidìl rysy primitivismu (v an-
tropologickém smyslu) i v souèasnosti.
Primitivní èlovìk si podle nìj vykládá
celý svìt podle sebe samého, podle
funkcí svého tìla, podle nejbli��ího oko-
lí, svého kmene a podle své zku�enosti.
Je to naivní egocentrista a egoista, není
sám sobì hádankou
a není mu hádankou
svìt. Masaryk to vìdìl,
kdy� na nìj hulákali
a �tvali proti nìmu, pro-
to�e Rukopisy oznaèil za
podfuk a nevìøil v ritu-
ální vra�dy páchané
�idy. Rysy tohoto pri-
mitivismu vidíme u pøí-
slu�níkù hulákajících na
demonstracích. Svìt a oni sami pro sebe
nejsou hádankou. Mají �jasno�. V�echno
jim vysvìtlili vùdci. Mají nìjaké zku�e-
nosti a myslí si, �e to staèí, a víc není tøe-
ba vìdìt. Pokud nìco vìdí (není toho
mnoho), smísí to s bájemi. Politickými,
národními, ezoterickými. Vzniká bez-
tvará smìs, kterou není mo�né nijak
pevnì uchopit. Nerozli�ují mezi skuteè-
ností a výplody fantazie. Vytvarování
toho bláta se chopí �éfové kmene, kteøí
hlinìným panákùm namluví, �e jsou an-
tické mramorové sochy. (Týdeník Fo-
rum, 8. 12.) !! �První pøeklady Babela
do èe�tiny vy�ly ji� pøed druhou svìto-
vou válkou, skuteènì ho ale zpopulari-
zoval a� Jan Zábrana v �edesátých le-
tech. Babel v jeho pøekladu nadchl nejen
Hrabala, ale také Otu Pavla, který si oka-
m�itì uvìdomil, �e sovìtský spisovatel je
tím, kým by se chtìl stát on sám: reporté-
rem-umìlcem. Tento dojem se umocnil,
kdy� si pøeèetl jeho kvaziautobiografické
povídky z dìtství. Smrt krásných srncù
pøipomíná Babelovy nejlep�í texty jako
Historie mého holubníku nebo Probuze-
ní. Nejdùle�itìj�ím tématem próz obou
spisovatelù byl �idovský osud v drama-
tickém 20. století ve støední Evropì,�
pí�e v textu Babel v Przewodówì polský
bohemista Aleksander Kaczorowski
a dodává: �Kdy� dnes sleduji zprávy
z války na Ukrajinì, nemohu se ubránit
pocitu déjà vu. V�echno u� tady bylo.
Zbloudilá raketa vèera zabila dva Poláky
z pohranièní obce Przewodów, kterou
pøed sto dvaceti lety minula jízdní armá-
da bìhem svého úprku na východ po

prohraném polském ta�ení. Ruské rakety
dopadají na buïonnovci obléhaný Lvov,
�ytomyr a Rivne, kde spisovatel pùsobil
se �tábem 6. divize. Rakety dopadají na
Kyjev, kde poznal svou man�elku, na
Mykolajiv, kde jako dítì pøe�il pogrom,
na jeho rodnou Odìsu. Pøemý�lím o osu-

du Isaaka Babela za-
vra�dìného v roce 1940
na Stalinùv pokyn stejnì
jako mnoho dal�ích,
kteøí uvìøili slibùm
o novém lep�ím svìtì
s hlavním mìstem
v Moskvì. Pøemý�lím
o Ukrajincích, kteøí za
to, �e u� nechtìjí být
souèástí ruského svìta,

dnes platí cenu nejvy��í.� (Host, 8. 12.)
!!Ve sbírce Muzea Náchodska lze na-
lézt nìkolik zajímavých pøedmìtù vzta-
hujících se k dnes ji� zaniklé náchodské
�idovské obci. Jedním z nich je i chanu-
kový svícen. Jím bychom chtìli pøipo-
menout, �e 14. prosince uplyne 80 let
ode dne, kdy vìt�ina náchodských �idù
nastoupila do transportu smìr Terezín.
Náchodská �idovská obec patøila mezi
nejstar�í �idovské komunity v Èechách.
Svého nejvìt�ího poètu dosáhla na pøe-
lomu 19. a 20. století. Z transportù roku
1942 pøe�ilo hrùzy holokaustu pouze 16
náchodských �idù. Dal�í pøe�iv�í pochá-
zeli z tzv. smí�ených man�elství. V�ich-
ni se ale do Náchoda nevrátili. Kvùli
nízkému poètu navrátiv�ích nebyla ná-
chodská �idovská
obec nikdy obnove-
na. (Náchodský zpra-
vodaj, 9. 12.) !!

V roce 1977 mìl fil-
mový svìt smutné
Vánoce. 25. prosince
zemøel ve �výcar-
ském mìstì Vevey
jeden ze zakladatelù moderní kinemato-
grafie Charlie Chaplin. Bylo mu 88 let
a bìhem svého dlouhého �ivota nashro-
má�dil tolik zá�itkù, �e by s nimi naplnil
nejen tøináctou, ale i ètrnáctou komnatu.
Vyrùstal v Londýnì, odkud v roce 1913
odjel do USA, kde se proslavil jako tvùr-
ce filmových grotesek a pozdìji i celo-
veèerních snímkù. V roce 1952 odjel do
Británie na premiéru svého filmu Svìtla
ramp. Cestou ho dostihla zpráva, �e mu

americké úøady zakázaly návrat. FBI po-
�ádala kolegy z britské rozvìdky MI5,
aby provìøili jeho minulost. Agenti se
nestaèili divit. Nena�li jediný dùkaz, �e
se Chaplin narodil v Anglii. V archivech
nebyl jeho rodný list a první úøední záz-
nam o jeho osobì pochází a� z roku
1920, kdy dostal pas. Objevilo se pode-
zøení, �e jde o ruského �ida narozeného
u Paøí�e, ale ani tato teorie se nepotvrdi-
la. Chaplin pak na�el nové útoèi�tì ve
�výcarsku, kde se vìnoval roz�iøování
u� tak poèetné rodiny. Potomka zplodil
je�tì v 73 letech. Byl pøesvìdèený, �e se
do Ameriky u� nepodívá. Èasy se ale
mìní. V roce 1972 dostal dal�ího èestné-
ho Oscara, a kdy� cenu v Los Angeles
osobnì pøebíral, doèkal se v sále nevída-
ných ovací. (TV Plus, 12. 12.) !!Bern-
ské Kunstmuseum otevøelo v záøí tohoto
roku výstavu, na kterou mo�ná je�tì dy-
chtivìji ne� kulturní veøejnost èekali ak-
téøi trhu s umìním. Expozice s lakonic-
kým názvem Gurlitt. Ein Bilanz toti�
není �jen� pøehlídkou prvotøídních umì-
leckých dìl ze sbírky po nìmeckém ob-
chodníkovi s umìním Hildebrandu Gur-
littovi. Je�tì mnohem dùle�itìj�í jsou
pou�ité metody provenienèního výzku-
mu, informace o restitucích, a pøedev�ím
nová �kála definující status dìl, u nich�
existuje podezøení, �e byla v dobì nacis-
tického panství odebrána svým prvotním
majitelùm nelegitimnì. Pro dìjiny umì-
ní to novì otevírá problematiku prove-
nienèního výzkumu. A pøímo vybízí
k polo�ení otázky, proè tato oblast není
bì�nou souèástí studia kunsthistorie a co
to znamená pro spoleèenský status oboru.
V roce 2012 prohledala nìmecká policie

mnichovský byt pen-
zisty Cornelia Gurlit-
ta a ke svému pøekva-
pení v nìm na�la pøes
tisíc umìleckých dìl
� v drtivé vìt�inì
velmi kvalitních �,
z nich� mnohá byla
navíc pova�ovaná za

ztracená èi znièená. Poèet je�tì vzrostl,
kdy� vy�etøovatelé podnikli prohlídku
také v Gurlittovì salcburském domì. Po
deseti letech od senzaèního odhalení sbír-
ky, kterou mìl v dr�ení syn obchodníka
s umìním èinného v nacistickém Nìmec-
ku Hildebranda Gurlitta, se veøejnost
mù�e seznámit s výsledky provenienèní-
ho výzkumu a podrobnostmi vzniku celé
kolekce a jejích dal�ích osudù. (Art+ An-
tiques, 14. 12.)     jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 120 lety, 11. ledna 1903, se v Os-
travì Vítkovicích narodila ILSE WEBE-
ROVÁ, nìmecky pí�ící �idovská básníøka
a autorka knih pro dìti, rodným jménem
Ilse Herlingerová. Kromì literární tvor-
by skládala písnì a uèila hru na mando-
línu. Ji� ve tøinácti le-
tech zaèala publikovat
vlastní básnì a pøíbìhy
v dívèím èasopise Das
Kränzchen (Vìnec). Od
dvacátých let spolupra-
covala s nìmeckou sek-
cí Èeskoslovenského
rozhlasu, pro který na-
psala øadu rozhlasových
her pro dìti. V té dobì
publikovala pohádkové
knihy na �idovská té-
mata. 

Aktivnì se úèastnila
sociálnì-umìleckého �i-
vota, zalo�ila jakési vol-
né sdru�ení umìlecky orientovaných mla-
dých lidí s názvem G.I.F.T. (Geist,
Intelligenz, Freundschaft, Treue � Duch,
inteligence, pøátelství, vìrnost), kde
probíhaly vá�nivé umìlecké a také poli-
tické debaty. Svou literární tvorbou se
v dobì rostoucího politického a kultur-
ního antisemitismu sna�ila povzbudit
sebevìdomí �idovských dìtí. Ve fantas-
tických pøíbìzích zasazených do �idov-
ského prostøedí se malí ètenáøi dozvídali
více o nábo�enství a tradicích. Mimo
vlastní tvorbu pøekládala do nìmèiny
èeské a slovenské lidové písnì. Publiko-
vala nejen v místních novinách a èaso-
pisech, ale také v nìmeckých. V roce
1930 se Ilse provdala za Williho Webe-
ra, s ním� mìla dva syny. Zhor�ující se
politická i sociální situace na poèátku
ètyøicátých let donutila Weberovy opus-
tit milovaný rodný kraj a pøesídlit do
Prahy. Po okupaci Èeskoslovenska se
Weberovým podaøilo v rámci kinder-
transportu odeslat jejich star�ího syna
Hanu�e (nar. 1931) pøes Velkou Británii
do �védska.

�ivotní osudy mezi nástupem nacistù
k moci v Nìmecku a transportem do
Osvìtimi-Bøezinky dokumentuje kores-
pondence se �védskou pøítelkyní Lilian
von Löwenadlerovou, pozdìji i s její
matkou Gertrudou. Právì Gertruda se
ujala výchovy malého Hanu�e. Poèát-
kem února 1942 byli man�elé s mlad�ím

synem Tomá�em (nar. 1934) transporto-
váni do Terezína, kde Ilse pracovala
jako sestra na dìtské o�etøovnì. Bìhem
pobytu slo�ila desítky básní a písní, do-
chovalo se jich kolem �edesáti, podávají
svìdectví o táboøe a �ivotì v nìm. Kdy�
byl koncem záøí 1944 její man�el povo-
lán do transportu, dobrovolnì ho se sy-
nem krátce nato následovala. Zatímco

Willi vìznìní pøe�il, Ilse
s Tomá�em byli 6. øíjna
1944 v den pøíjezdu do
Osvìtimi-Bøezinky za-
vra�dìni v plynové ko-
moøe spolu s dal�ími te-
rezínskými dìtmi. Po
válce se Willi usadil
v Praze, kam se na pod-
zim 1945 vrátil syn Ha-
nu�. Pøed odjezdem
z Terezína ukryl Willi
vìt�inu rukopisù a noto-
vých záznamù své �eny.
Po osvobození je opìt
vyzvedl a nechal poøídit
opisy básní na psacím

stroji. Èást rukopisných originálù byla
zabavena pøi domovních prohlídkách
v letech 1949�1951 v bytì Williho a Ha-
nu�e Weberových podezøelých z protistát-
ní èinnosti. Nìkteré básnì naopak získali
darem od pøe�iv�ích. Její texty si v pøe-
kladu Zlaty Kufnerové mohou zájemci
pøeèíst ve svazku Kdy skonèí na�e utrpe-
ní. Dopisy (1933�1944) a básnì z Terezí-
na, Academia, Praha
2012; pohádky vydalo
roku 2015 nakladatel-
ství Verzone.

Michal Bu�ek, �MP

Dne 13. prosince uply-
nul rok, kdy náhle zem-
øel ARNO�T BERGMANN,
který v letech 1992�
2006 pøedsedal �O Pl-
zeò. Narodil se v roce
1956 v Teplicích, oba
jeho rodièe pøe�ili holo-
kaust. Je�tì kdy� byl
velmi malý, pøestìhova-
la se rodina do Plznì, kde jeho tatínek
získal místo foukaèe technického skla
na Lékaøské fakultì UK. Po dokonèení
základní �koly nedostal Arno�t doporu-
èení ke studiu na støední �kole, vyuèil se
proto prodavaèem. Po vyuèení pracoval
v obchodì. Kdy� pak nìkde nad ním
rozhodli, �e místo toho pùjde dìlat
skladníka, nedal se a místo do skladu

zamíøil na po�tu, kde právì hledali pøíru-
èího. �Pøíruèí, co za nic neruèí,� øíkával
o sobì s úsmìvem. Z pozice pøíruèího u�
nebylo daleko k poji�t�ovacímu agento-
vi, ze kterého se vypracoval tam, kde si
ho vìt�ina z nás pamatuje: na pozici øe-
ditele poboèky poji�t�ovny Kooperativa
v Plzni.

Ke svému �idovství pøistupoval vzhle-
dem k podmínkám, které tehdy panovaly,
zodpovìdnì. Dìtství a dospívání v �idov-
ské rodinì v Plzni v �edesátých a sedm-
desátých letech 20. století urèitì nebylo
nejjednodu��í. Na dìtství vzpomíná Ar-
no�tova star�í sestra Eva: �Arno�ta pojme-
novali po jednom z tatínkových bratrù,
který nepøe�il holokaust. Kdy� byly Arny-
mu tøi roky, maminka onemocnìla, a pro-
to�e se o nás tatínek nemohl postarat, mu-
sela jsem ke známým a Arny do dìtského
domova v Krupce u Teplic. Kdy� dostal
tatínek místo v Plzni a k nìmu i byt, ma-
minka se zotavila a v�ichni jsme byli zase
pohromadì. Jinak v Teplicích i pak v Plzni
jsme chodili na �idovskou obec a pamatu-
ju si, �e tam byla docela legrace. Doma
jsme nejedli ko�er a �abat jsme nedr�eli,
ale na obec na oslavy svátkù jsme dochá-
zeli pravidelnì. Maminka nám v�dycky
øíkala, jak by vìci mìly být, ale taky hned
dodávala, �e na to nejsme vybavení a �e
o tom nesmíme nikde mluvit, proto�e u�
kvùli tomu s tatínkem jednou zavøení
byli.�

Kdy� pracoval jako pøedseda obce, lidé
si vá�ili toho, jak mu na
komunitì zále�elo. Na-
posledy jsme se vidìli
pár mìsícù pøed jeho
smrtí. Po del�í dobì pøi-
�el mezi nás na kabalat
�abat a byl nad�ený
z toho, jak �to �ije�. Jeho
slovo mìlo na obci váhu
a respekt. A coby platný
èlen minjanu chybí do-
dnes: byl jedním z tìch,
kdo si èas, pokud bylo
potøeba, v�dycky udìlali.
A pomáhal i mimo obec,
napøíklad plzeòskému

centru Totem, které podporuje aktivizaci
seniorù a vysílá dobrovolníky po celém
Plzeòském kraji.

Snad tento èlánek pomohl pøedstavit
Arno�ta i tìm, kdo ho neznali. Bude-li
to mo�né, zapalte svíèku a vzpomeòte.
Zemøel 9. tevetu 5782, tj. 13. prosince
2021 (9. tevet pøipadá na 2. ledna 2023).  

Jana �áèková, �O Plzeò
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Ilse Weberová s loutnou, 1928. Foto: �MP.

A. Bergmann s úsmìvem a kvìtinou.



Anne Franková
SOUBORNÉ VYDÁNÍ
! Publikace obsahuje ve�keré dosud
známé texty, jejich� autorkou je Anne
Franková, tzn. pøedev�ím v�echny verze
deníku, dále povídky, pokus o román, do-
chovanou korespondenci, výpisky z oblí-
bených knih a tzv. kní�ku o Egyptì. Sva-
zek je doplnìn o bohatou fotografickou
pøílohu. Souborné vydání dosud vy�lo jen
ve ètyøech svìtových jazycích (nìmecky,
nizozemsky, anglicky a francouzsky).

Souèástí knihy jsou také tøi odborné
práce, je� srozumitelným zpùsobem
vpravují zájemce do historického kon-
textu Annina �ivota a �ivota rodin, které
se ukrývaly pøed nacistickým terorem.
Svazek rovnì� obsahuje pøíspìvek o his-
torii vydávání deníku a Annina díla,
o ohlasech na deník i o popíraèských úto-
cích na jeho pravost, dále pak podrobný
soupis literatury k tematice, který je obo-
hacen o èeské prameny. 

Vydalo nakl. Triáda v Praze roku 2022.
Z nizozem�tiny pøelo�ila Magda de Bru-
in Hüblová. 712 stran, dop. cena 899 Kè
(v e-shopu nakl. 764 Kè).

Tomá� Tomá�ek
HLÁDKOV
! Básnì sebrané do ucelené sbírky vy-
cházejí ze vzpomínek na dìtství, které
autor pro�íval v enklávì na okraji Støe�o-
vic nedaleko Hradèan v padesátých a na
poèátku �edesátých let minulého století.
Pokøivená a zvrácená doba, nedávná
i souèasná, vstupovala rozlièným zpùso-
bem do �ivota jeho rodièù i rodièù jeho
dìtských kamarádù. A byla také pøíèinou
konfliktù a konfrontací s prostøedím teh-
dej�ího komunisty ovládaného �kolství.
Na druhou stranu to v�ak také byla je�tì
doba, která dìtem v jejich volném èase
poskytovala svobodu a otevírala prostor
pro dìtskou spontaneitu v míøe, o jaké se
dne�ním generacím dìtí u� ani nesní. To-
má�kovi se podaøilo málo slovy evoko-
vat ponuré a zároveò drahé èasy dìtství.

Texty doprovodil devatenácti celo-
stránkovými barevnými kresbami Václav
Sokol.

Vydalo nakl. Triáda v Praze roku 2022.
124 stran, ilustrace; dop. cena 269 Kè
(v e-shopu nakl. 229 Kè).

Pavlína �ulcová
Kalalík
TAK JSME TADY, MOJ�Í�I!!!
! Tak jsme tady, Moj�í�i!!! je komiksový
prùvodce Zaslíbenou zemí, který volnì

navazuje na knihu a deskovou stolní hru
U� tam budem, Moj�í�i?, která vypráví
pøíbìh vyvedení �idù z Egypta. Zdenda
a Ráchel vyrazí s dìdou Hugem na
prázdniny do Izraele. Kromì Jeruzaléma
nav�tíví také Tel Aviv, kibuc u Galilej-
ského jezera, Golanské vý�iny, Negev-
skou pou�t�, pevnost Masadu a Mrtvé
moøe. Autoøi zábavným a srozumitelným
zpùsobem ètenáøùm ukazují zajímavou
zemi v komplikovaném regionu. Kniha
je také autentickým svìdectvím cesty po
Izraeli, kterou autoøi bìhem práce spo-
leènì podnikli. Výtvarník, kreslíø komik-
sù Kakalík, se svým typickým humorem
odrá�í bezprostøední dojmy, zatímco
Pavlína �ulcová zemi pozoruje se zku�e-
ností deseti let, kdy �ila v Tel Avivu
a mìla pøíle�itost poznat Izrael i izrael-
skou spoleènost ze v�ech mo�ných úhlù.

Vydalo JCC Prague roku 2023. 96
stran. Vydání knihy lze podpoøit na portá-
lu www.donio.cz, kde ji získáte za 350 Kè
i s podpisem autorù (osobní odbìr v cent-
ru Prahy) nebo za 450 Kè (s po�tovným).
Tato akce trvá do 16. ledna. Doporuèená
cena v obchodì je 450 Kè.

Arno�t Goldflam
BRNO, TY MÌSTO MÝCH SNÙ
! O své nové knize autor øíká: �Dìtství,
roky dospívání i vìt�inu dospìlého �ivota
jsem pro�il v Brnì. A i kdy� u� nìjakých
�estnáct let bydlím v Praze, zùstalo Brno
v mém srdci a ke ka�dému místu, které tam
znám a kde jsem nìco za�il a mìl známé,
se vá�e nìjaká historka, zá�itek, sen�

V�echno se mi vrylo tak hluboko do pamì-
ti, �e to snad ani nejde vymazat. A tak jsem
musel to, na co se pamatuju, ve své mysli
pøetavit a volnì sepsat. Vznikla z toho tato
novela, ve které parafrázuju, co jsem za�il
i vymyslel. Do událostí pravdivých i ne-
pravdivých, historek i snìní vstupují brnìn-
ské postavy a figurky, známé i neznámé.�

Vydalo nakl. Vìtrné mlýny v Brnì roku
2022. Ilustroval Otto-Antonín Goldflam.
160 stran, dop. 369 Kè (v e-shopu nakl.
269 Kè).

Ivan Dvoøák
REPORT
Pøíbìh èeské �idovské rodiny po druhé
svìtové válce
! Druhé vydání poutavé knihy, v ní� au-
tor pøibli�uje osudy nìkolika �idovských
rodin v poúnorovém Èeskoslovensku.
Vìnuje se hlavnì rodinì svého strýce
Franti�ka Klemense, lékaøe a anglického
váleèného letce, zadr�eného pøi pokusu
o pøechod hranic a poté vìznìného, jen�
posléze roku 1964 odjel s man�elkou
a dìtmi do Izraele. Knihu symbolicky za-
konèuje vzpomínka na rok 1969, kdy se
autor jako mladý mu� vypravil za strýco-
vou rodinou. Pro�itý pùlrok bezstarostné
svobody a radosti konèí, kdy� se vrací
zpìt pøes hranice okupovaného a herme-
ticky uzavøeného Èeskoslovenska.

Vydalo nakl. Samuel v Praze roku 2022.
142 stran, fotografie; dop. cena 220 (v e-
shopu nakladatelství 209 Kè).

Pavel Janou�ek a kolektiv
DÌJINY ÈESKÉ LITERATURY
V PROTEKTORÁTU ÈECHY
A MORAVA
! Cílem knihy je pochopit promìny èeské
literatury mezi záøím 1938 a kvìtnem
1945 neboli to, jak ji mìnily a formovaly
mnichovská dohoda, druhá republika,
nìmecká okupace, Protektorát Èechy
a Morava, vypuknutí druhé svìtové války,
promìny situace na frontách a� po osvo-
bození Èeskoslovenska. Autor sleduje
souvislosti mezi tvùrèí volbou tématu
a okolnostmi, za nich� probíhala. Nevìnu-
je se pøitom jen poezii, próze a dramatu,
ale té� literatuøe faktografické a populární
i literatuøe pro dìti a mláde�. Stranou ne-
zùstávají ani vztahy mezi literaturou a di-
vadlem, rozhlasem èi filmem nebo literár-
ní rozmìr dobového mìstského folkloru èi
�kolní literární výchova.

Vydalo nakl. Academia roku 2022. 736
stran, dop. cena 1290 Kè (v e-shopu nakl.
1032 Kè).
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Ilustrace Václava Sokola z knihy Hládkov.



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! V úterý 10. ledna mezi nás zavítají
Eva a Václav Hudeèkovi, hereèka
a houslový virtuos, dlouholetí pøátelé
�idovské obce v Praze.
! Ve ètvrtek 19. ledna pøivítáme MUDr.
Karla Ne�pora, �pièkového psychiat-

ra, odborníka na léèbu závislostí.
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.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium
(Maiselova 15, P1, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøa-
dy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 4. 1.: Èeské a slovenské �eny v kon-
centraèním táboøe Ravensbrück. Proè
a jakými cestami se dostávaly èeskoslo-
venské �eny do centrálního �enského tá-
bora nacistické øí�e v Ravensbrücku?
Jaké místo zaujímaly mezi vìzeòkynì-
mi �eny �idovského pùvodu? Jak se od-
razila zku�enost z vìznìní v jejich vzpo-
mínkách a jak na nì (ne)vzpomínaly
jejich spoluvìzeòkynì? Tìmito otázka-
mi se bude ve své pøedná�ce zabývat
historièka Pavla Plachá, autorka nedáv-
no vydané monografie k tomuto tématu.
Veèer je souèástí pøedná�kového cyklu
ve spolupráci s Ústavem pro studium to-
talitních re�imù.
! 12. 1.: Uvedení nové knihy: Jan Fin-
gerland � Hebrejky. Jaké byly �eny,
o kterých se pí�e v Bibli? Co o nich øíká
samo Písmo, co �idovská a køest�anská
tradice a co o nich mù�e povìdìt literár-
ní vìda, historiografie nebo antropolo-
gie? O tom bude s Janem Fingerlandem,
autorem knihy Hebrejky � Biblické mat-
ky, démonky, královny i milenky, hovoøit
hebraista Ale� Weiss. 
! 17. 1.: Uvedení nové knihy: Kateøina
Cardová � Ne� spadly hvìzdy. Ilustro-
vanou knihu Ne� spadly hvìzdy vytvoøi-
la zaèínající autorka Kateøina Cardová
spoleènì se svým osmiletým synem
Franti�kem. Kniha pomocí barevných ob-
rázkù uvádí dìti do bezpeèného prostoru,
v nìm� s nimi lze hovoøit o ztrátì domo-
va, o krutých proti�idovských naøízeních
� o �oa. Mluvit s dìtmi o slo�itých otáz-
kách �ivota a historie je dùle�ité, ale lec-
kdy tì�ké. Autorka svou knihou pøedklá-
dá citlivý návod, jak na to.

! 19. 1.: Projekce filmu Korczak. �i-
dovský spisovatel, pedagog a pediatr Ja-
nusz Korczak vedl od roku 1912 dìtský
sirotèinec ve Var�avì, který se za druhé
svìtové války stal souèástí var�avského
ghetta. Polský re�isér Andrzej Wajda si
ke zmapování strhujícího osudu tohoto
lékaøe pøizval skvìlé spolupracovníky:
scénáø napsala polská re�isérka Ag-
nieszka Holland, za kamerou stál Robby
Müller. Úvodní slovo k filmu pronese
filmová historièka Mgr. Alice Aronová,
Ph.D. Korczak (Polsko, Nìmecko, Vel-
ká Británie 1990, 113 min). 
! 24. 1.: Cyklus Èe�tí �idov�tí podnika-
telé pøelomu 19. a 20. století: Alexandr
Brandeis. Alexandr Brandeis (1848�
1901), správce suchdolského velkostat-
ku, byl mecená�em pøedních èeských
umìlcù poslední ètvrtiny 19. století

a sbìratelem jejich dìl. Patøili k nim ma-
líøi F. �ení�ek, V. Bro�ík, M. Ale� èi
K. Svoboda, sochaøi J. V. Myslbek a J.
Mauder stejnì jako architekti Jan Zeyer
a A. Wiehl. Z literátù za Brandeisem
pøijí�dìli i spisovatel Julius Zeyer a bás-
ník J. Vrchlický. Osobnost Alexandra
Brandeise pøedstaví PhDr. Arno Paøík.
! 30. 1.: Oskar Baum � víc ne� jen
Kafkùv pøítel. Spisovatel a kritik Oskar
Baum (1883�1941) patøil k �pra�skému
kruhu� spisovatelù nìmeckého jazyka, je-
ho� nejslavnìj�ím pøedstavitelem byl
Franz Kafka. Baum v�ak byl více ne� jen
Kafkovým pøítelem. Pøedná�ka Pala Vei-
dena z Metropolitní univerzity v Oslu se

zamìøí na okolnosti, které formovaly
Baumova výjimeèného literárního du-
cha: jeho dìtství, �ivot v Plzni a pùsobe-
ní ve vídeòském �idovském institutu
pro nevidomé. Pøedná�ka probìhne
v anglickém jazyce a bude tlumoèena
do èe�tiny.

Dílna OVK
! 15. 1. od 10 hodin: Nedìlní díla pro ro-
dièe s dìtmi: Petr Ginz pí�e dál. Bìhem
druhé svìtové války se mnoho �idov-
ských dìtí ocitlo za hradbami terezínské-
ho ghetta. V tì�kých podmínkách pøesto
vznikala nová pøátelství, nové nápady. Co
v�echno musely dìti pøekonat? A co jim
pomáhalo? Za pomoci dìtských èasopisù,
které v Terezínì vznikaly, budeme hledat
odpovìdi na tyto i dal�í otázky. Nahléd-
neme do pøíbìhu Petra Ginze a dal�ích
vìznìných dìtí, a nakonec si vyzkou�íme,
jaké to je být redaktorem èasopisu nebo
malým novináøem. Vstupné 70 Kè. Pro-
hlídka: Pinkasova synagoga.

Lucie �mejkalová
HEBREJ�TINA
(NEJEN) PRO SAMOUKY
! Uèebnice hebrej�tiny urèená nejen sa-
moukùm pøiná�í 25 lekcí, pøièem� po
ka�dé tøetí z nich následuje opakovací pa-
sá� Co si pamatujete?. Prvních sedm lekcí
je vìnováno pøedev�ím písmu a základní
gramatice. Následující lekce jsou vìnová-
ny tématùm z bì�ného �ivota a zamìøují
se na jevy, je� tvoøí podstatu hebrejské
gramatiky. Výklad je provázen ilustrace-
mi. Cílem uèebnice je, aby studující
zvládli porozumìní mluvenému i psané-
mu projevu; komunikaci týkající se bì�-
ných �ivotních situací a zájmových oblas-
tí; základní gramatiku hebrej�tiny; slovní
zásobu v rozsahu asi 1000 slov a praktic-
kých frází. Závìr uèebnice tvoøí tabulky
shrnující probrané gramatické jevy. Sou-
èástí uèebnice je klíè a slovníèek, k uèeb-
nici je ke stáhnutí nahrávka namluvená
rodilými mluvèími.

Uèebnice je vhodná jak pro samouky,
tak pro studium pod vedením uèitele.
Jazyková úroveò: A1/A2; A2/B1/B2.
288 stran, dop. cena 798 Kè. 

Erratum
! V minulém èísle bylo v jedné z otázek
v rozhovoru s Josefem Kroutvorem na
stranì 7 mylnì uvedeno, �e v listopadu
2022 ubìhlo 80 let od procesù s Rudol-
fem Slánským a spol. Bylo to samozøej-
mì 70 let. Za chybu se omlouváme.
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POØADY

Mecená� Alexandr Brandeis na portrétu V. Bro�íka.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Den (ne)svobody: �áci a studenti Lau-
derových �kol si ka�doroènì pøipomínají
výroèí 17. listopadu projektem, díky nì-
mu� si uvìdomí, �e �ít v politické svobodì
není samozøejmé. Studenti vy��ího gym-
názia letos spoleènì nav�tívili Památník
Vojna u Pøíbrami. Jedna z úèastnic popisu-
je své zá�itky slovy: �Pan prùvodce nám
v úvodu ukázal ,bunkr?. Místnost v podze-
mí, kam prý za trest zavírali vìznì, kteøí
nedodr�ovali pravidla. To mì �okovalo
a zdìsilo, jeliko� si tam prakticky ani ne�lo
stoupnout a nedokázala bych si pøedstavit,
�e tam strávím tøeba mìsíc.� �áci ni��ího
gymnázia a II. stupnì odjeli do Památníku
Lidice. Rozdìleni do skupinek absolvovali
nìkolik tematických prohlídek. Aèkoliv
�áci pøijeli pøipraveni z hodin dìjepisu, re-
lativnì nedávné události je svou brutalitou
velmi zaskoèily. Program projektového
dne umo�nil studentùm nahlédnout do ne-
dávné historie nejen skrze texty, ale i místo
stra�livých událostí. Uèitelé dìjepisu se
získanými poznatky dále pracují.
! Uèící se uèitelé: Díky podpoøe
M�MT a EU mohou na�i uèitelé po co-
vidové pauze opìt získávat zku�enosti
ze zahranièních �kol. Vzhledem k tomu,
�e L� mají dobré kontakty s øadou �i-
dovských �kol v Evropì, je mo�né ná-
v�tìvy zacílit podle specializací kon-
krétních kolegù. Skupina uèitelù z M�
nav�tívila �idovskou �kolku v Londýnì.
V dánské �idovské �kole sdílel øeditel
L� Petr Karas své zku�enosti s tamním
øeditelem a znovu se potvrdilo, �e øe�í
øadu obdobných problémù.
! Prezidentské volby: �ákovský parla-
ment Lauderek zorganizoval �studentské
prezidentské volby� (poøádané dle pravi-
del Èlovìka v tísni). Studenti od 9. tøídy
a od kvarty vý�e vybírali ze skuteèných
prezidentských kandidátù. Zúèastnilo se
74 hlasujících (platných bylo 71 hlasù). Se
42 % u studentù zvítìzila Danu�e Nerudo-
vá, 38 % získal Petr Pavel, na tøetím místì
se s 8,5 % umístil Marek Hil�er. 
! �idoprojekt: Devát�áci a kvartáni vy-
tvoøili svùj osobní ��idoprojekt podle
mého gusta�, ve kterém zpracovávali
vybraná témata �idovské historie a sou-
èasnosti. Mnoho studentù zpracovávalo
téma své rodinné historie, ale mezi vý-
stupy jsou i prùzkumy toho, co mladí
lidé vìdí o starém pra�ském ghettu, vy-
hledávání stop Maharala v pra�ských
ulicích, prezentace o publikacích s anti-
semitským obsahem v ÈR, výzkum o �i-
dovském skautingu a mnoho dal�ích.

! �ul a �naps: Rodièovský komitét
hostil v L� dal�í z panelových diskusí
�ul a �naps. Moderátoøi Lenka Szántó
a Jakub Szántó hovoøili s man�ely Kata-
rínou a Ondøejem Vlèkovými na téma
paliativní péèe, kybernetická bezpeè-
nost a dezinformace. Byl to veèer o ne-
obvyklém a inspirativním pøíbìhu dvou
výjimeèných osobností, které pøes mno-
hé, co vykonaly, dokázaly zùstat obyèej-
nými lidmi.
! DOD: Dne 24. ledna od 14 hodin se
koná Den otevøených dveøí na gymná-
ziu L�. ip

PØEDPLATNÉ RCH
! Pro abonmá v Èeské republice lze
mìsíèník Ro� chode� pøeplatit pøes di-
stributora SEND (www. send.cz). Pro
zasílání èasopisu elektronicky (ve for-
mátu PDF) a do zahranièí kontaktujte
laskavì redakci (roschodes@sefer.cz). 
! Mìsíèník lze zakoupit v pra�ských knih-
kupectvích: Academia na Václavském ná-
mìstí; Kalich v Jungmannovì ulici, Oliva
v Husovì ulici, Primus ve Vìzeòské ulici
a ve vrátnici Nového �idovského høbitova
u stanice metra �elivského. 

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
Ad: Fotbalové MS v Kataru
! Som futbalový fanú�ik, pozerám zápasy
majstrovstiev sveta, sledujem správy zo
zákulisia. Zaregistroval som zákaz dúho-
vých kapitánskych pások. Svetová futbalo-
vá asociácia FIFA túto symbolickú podpo-
ru zakázala ako politický akt. Naskôr
vyhrá�ala finanènou pokutou. Keï zistila,
�e niektoré �táty sú ochotné za svoju pod-
poru zaplatit�, pohrozila najskôr ��portový-
mi trestami� v podobe �ltej karty �nepo-
slu�ným� kapitánom a neskôr ïal�ími
ne�pecifikovanými sankciami. Americké-
ho novinára Granta Wahla (dostal poèas
komentovania jedného zo zápasov infarkt
a zomrel priamo na �tadióne) v dúhovom
trièku na �tadión nepustili. 

V ten istý veèer futbalisti Maroka pre-
kvapujúco porazili favorizované Portugal-
sko a ako prvé africké mu�stvo v histórii

postúpili do semifinále. Po skonèení zápa-
su sa hráèi v eufórii zhrnuli okolo zástavy.
A� �deò po� som na fotografii v nemec-
kom èasopise Der Spiegel s prekvapením
zistil, �e nebola marocká, ale palestínska.
Sprievodný text v èasopise je uzamknutý,
preto som mohol èítat�len krátku, no infor-
maène bohatú úvodnú perovku. Vyplýva
z nej, �e dúha je síce v nemilosti, zato v�ak
�v Katare vidno ve¾a propalestínskej symbo-
liky. Aj marockí hráèi sú solidárni. Blízkový-
chodný konflikt je na majstrovstvách v�ade-
prítomný.� H¾adal som ïal�ie informácie
v dostupných slovenských, èeských a ne-
meckých zdrojoch, ale správu o tejto udalosti
(alebo komentár k nej) som aspoò doteraz
v iných novinách nena�iel. Nereaguje ani
FIFA. Tak�e záver: Dúhové pásky predsta-
vujú ne�elané politické gesto, a sú preto za-
kázané, podpora palestínskeho terorizmu
v boji proti �sionistickej enkláve� v�ak prav-
depodobne predstavuje humánny apolitický
akt a má teda v h¾adisku, ale aj priamo na
trávnikoch plným právom zelenú�

Peter Salner

ZEMØEL ALEXANDER FRIED
(1925�2022)
V nedìli 11. prosince 2022 zemøel v Nì-
mecku prof. Alexander Fried. Pocházel
z ortodoxní rodiny v Podkarpatské Rusi,
základní vzdìlání získal v topo¾èanské je-
�ivì, poté se vyuèil tesaøem a pøipojil se
k sionistickému hnutí.

Ve fa�istickém Slovenském státu pøe-
�il díky fale�ným dokumentùm první
vlnu transportù. Druhou vlnu, po nì-
mecké okupaci zemì, strávil s bratrem
èásteènì v úkrytu v horské vesnici
u man�elù Belánikových (ti za to získali
in memoriam cenu Spravedlivý mezi
národy, ji� pøevzali jejich potomci).
V prosinci 1944 byli bratøi deportováni
do Seredi, poté do Sachsenhausenu; bì-
hem pochodu smrti je zachránila Rudá
armáda. Oba rodièe byli zavra�dìni.

Po válce se Alexander Fried usadil v Pra-
ze, zaèal studovat historii na Karlovì univer-
zitì, ale po únoru 1948 se rozhodl emigrovat
na Západ, co� se mu po dobrodru�ném pøe-
chodu hranic podaøilo. Fried pokraèoval ve
studiu historie ve Vídni, dizertaci napsal
o T. G. Masarykovi. Postupnì �il a pøedná�el
v øadì zemí, napøíklad Belgii, Kanadì, Izrae-
li, a také Nìmecku, kde vedl �idovské mu-
zeum v Au�purku. Poslední léta pro�il v Ba-
vorsku, èasto se vracel do Èech. 

(z webu Pamìti národa a Èeského roz-
hlasu Plus, nekrologu J. Fingerlanda)
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v mesi-
aci január slávi sviatok svojich narode-
nín: pán Július Koval, nar. 6.1. � 90 ro-
kov; pán Michal Oráè, nar. 8.1. � 74
rokov; pani Yveta Willmannová, nar.
21.1. � 60 rokov; pán Vojtech Grûn, nar.
20.1. � 67 rokov, a pán Jaromír Wolt, nar.
26.1. � 71 rokov. V�etkým úprimne praje-
me ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci január oslávia narodeniny:
pán RNDr. Franti�ek Alexander � 75 ro-
kov; pán Tomá� Ascher � 87 rokov; pani
Ing. Zuzana Bartová � 89 rokov; pán
Ing. Pavol Deutsch � 74 rokov; pani Zu-
zana Dolej�iová � 71 rokov; pani
Mgr. Ru�ena Färberová � 71 rokov; pán
RNDr. ¼udovít Fischer � 83 rokov; pani
Eva Fundárková � 89 rokov; pani
PhDr. Michaela Hapalová � 60 rokov;
pán PhDr. Tomá� Kraus � 77 rokov;
pani Denisa Nikodemová � 87 rokov;
pán Ivan Novák � 80 rokov; pán Ondrej
Petö � 88 rokov; pán Ing. Michal Petrá�
� 75 rokov; pani MVDr. Zdenka Rajská
� 70 rokov; pani Eva Reichová � 70 ro-
kov; pani Eva Svarinská � 79 rokov;
pán PharmDr. Pavol Vízner � 70 rokov;
pani Dá�a Zvonèeková � 70 rokov,
a pani Dá�a �iliaková Soòa � 71 rokov.
V�etkým prajeme ve¾a zdravia, spokoj-
nosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie
S ¾útost�ou oznamujeme, �e vo veku 85
rokov zomrela pani Elvíra Feldmarová.

Zichrona livracha!

�O BRNO
V lednu oslaví své jubileum: pan Tomá�
Balbinder, nar. 28.1. � 63 let; pan Ana-
toly Bomshtein, nar. 26.1. � 60 let;
Hugo Bure�, nar. 28.1. � 11 let; Amálie
Dole�alová, nar. 29.1. � 10 let; paní
Bedøi�ka Felixová, nar. 17.1. � 88 let;
paní Klára Hájková, nar. 8.1. � 46 let;
pan Matú� Horvatoviè, nar. 4.1. � 28 let;
pan Marek K�ica, nar. 21.1. � 20 let;
paní Vìra Maníková, nar. 10.1. � 52 let;
Aurélie Matysková, nar. 30.1. � 7 let;
Malkah Eva Matysková, nar. 30.1. � 11
let; paní Lenka Neumanová, nar. 7.1. �
42 let; pan Richard Salzman, nar. 20. 1.
� 46 let; pan Petr Urban, nar. 6.1. � 37
let; Petr Urban, nar. 4.1. � 10 let, a pan
Jan Vlèek, nar. 11.1. � 46 let. V�em pøe-

jeme dobré zdraví a pohodu.  Ad mea
veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V lednu oslaví narozeniny: pan Viktor
Klein, nar. 2.1. � 76 let; pan Petr Simon,
nar. 20.1. � 72 let; paní Vìra Sommero-
vá, nar. 31.1. � 73 let, a paní
MUDr. Lenka Koudelová, nar. 31.1. �
43 let. Jmenovaným pøejeme hodnì
zdraví a pohody do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V mesiaci január oslávia narodeniny:
pán Peter Boèek � 76 rokov; pán Marcel
Deri � 77 rokov; pani Eleonóra �najdá-
rová � 79 rokov; pani Valentína Kren-
d�eláková � 69 rokov; pani Al�beta Mit-
telmannová � 69 rokov; pán Pavel
Tkáèik � 69 rokov; pán Ladislav
Krämer � 66 rokov, a pán Ing. Róbert
Gold � 63 rokov. Prajeme im ve¾a zdra-
via.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V lednu oslaví narozeniny pan
JUDr. Petr Ptaèovský, nar. 29.1. � 81
let. Pøejeme mu pevné zdraví. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V lednu oslaví jubileum: pan Rudolf
Buxbaum, nar. 24.1. � 66 let; paní Hana
Cvrkálová, nar. 24.1. � 76 let; pan Jiøí
Fi�er, nar. 7.1. � 87 let; paní Jarmila Lá-
talová, nar. 19.1. � 79 let; pan JUDr.
Petr Ritter, nar. 20.1. � 73 let; pan Lazar
Pinchasov, nar. 22.1. � 72 let; sleèna Zu-
zana Hrbková, nar. 6.1. � 23 let, a sleèna
Dominika Sedláèková, nar. 3.1. � 28 let.
Pøejeme jim pevné zdraví, �tìstí a poho-
du. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V lednu oslaví narozeniny: pan Michael
Beck � 80 let; paní Edith Ka�parová �
87 let; pan MUDr. Ivo Sobìský � 95 let;
paní Marcela �imandlová � 81 let,
a paní Eva �vecová � 85 let. V�em osla-
vencùm pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V lednu oslavují narozeniny: paní Rù�e-
na Blechová, nar. 26.1. � 89 let; pan To-
man Brod, nar. 18.1. � 94 let; pan Petr
Budínský, nar. 7.1. � 82 let; paní Vìra
Kaucká, nar. 11.1. � 89 let; paní Marie
Renata Kolínová, nar. 9.1. � 86 let; paní
Viktorie Krupièková, nar. 10.1. � 96 let;
paní Anna Kunstová, nar. 21.1. � 93 let;
pan Ivan Lefkovits, nar. 21.1. � 86 let;
paní Tamara Merunková, nar. 30.1. � 83
let; paní Frideta Seidlová, nar. 28.1. � 92
let; pan Alfred �evèík, nar. 21.1. � 88 let;
paní Inka Vostøezová, nar. 4.1. � 93 let;
pan Karel Weiss, nar. 10.1. � 87 let, a paní
Helena Wiener, nar. 14.1. � 81 let. V�em
pøejeme pevné zdraví do dal�ích let. Ad
mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
zesnul pan Dr. Prof. Alexander Fried. Po-
høeb se konal 13. prosince 2022 v Amber-
gu v Nìmecku. Necht�je jeho du�e vevá-
zána do svazku vìèného �ivota.

Zichrono livracha!

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

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V lednu oslaví narozeniny: pan Jan
Váòa, nar. 14.1. � 47 let; paní Lucie
Rolko-Nová, nar. 5.1. � 58 let; paní
Anna Mertová, nar. 17.1. � 55 let, a pan
Tomá� �tìpnièka, nar. 30.1. � 69 let.
Pøejeme jim pevné zdraví a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

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

Ad mea veesrim �ana!
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MINUTA TICHA
Brit�tí poslanci uctili minutou ticha
v Dolní snìmovnì 80. výroèí deklarace
o pronásledování �idù. Tuto deklaraci po-
va�uje organizace Holocaust Memorial
Day Trust za první veøejné prohlá�ení
britské vlády o pokusu nacistù vyvra�dit
�idovské obyvatelstvo Evropy.

Sir Hoyle pøipomnìl tehdej�í událost:
�Dne 17. prosince 1942, tedy v sobotu
pøed 80 lety, pøeèetl tehdej�í ministr zahra-
nièí Anthony Eden ve snìmovnì prohlá�e-
ní vydané váleènými Spojenci, které odsu-
zovalo zacházení nacistù s �idovským
obyvatelstvem v okupované Evropì. Pro-
hlá�ení následovalo po diplomatické nótì,
kterou o týden døíve zaslal spojeneckým
mocnostem polský exilový ministr zahra-
nièí a která byla první oficiální zprávou
o probíhajícím holokaustu. Stra�livé èiny
popsané v prohlá�ení byly a zùstávají tì�-
ko pochopitelné.�

CHYBÌJÍCÍ PAMÁTNÍK
Pøed londýnským nádra�ím Liverpool St-
reet stojí socha britsko-izraelského umìlce
Franka Meislera pøipomínající záchranné
dìtské transporty �idovských dìtí z okupo-
vané Evropy do Británie. Dal�í takový pa-
mátník (londýnskému podobný) od tého�
sochaøe stával desetiletí a� do zaèátku roku
2019 pøed nádra�ím v Gdaòsku, Meisle-
rovì rodném mìstì, odkud byly pøed vy-
puknutím války vypraveny ètyøi kindert-
ransporty. Poté jej kvùli rekonstrukci
odbavovací haly odstranili, údajnì na dva
mìsíce. Stavební práce u� jsou dokonèeny,
ale památník stále chybí a místní �idé se
obávají, zda se pøed nádra�í vùbec vrátí.
Dle slibu pøedstavitelù radnice by se to
mìlo stát do jara 2023.

MUZEUM ELIHO KOHENA
Pøi pøíle�itosti otevøení nového Muzea Eli-
ho Kohena v Herzliji citoval �éf Mosadu
David Barnea poslední zprávu, kterou le-
gendární izraelský �pion odeslal v den své-
ho dopadení v Sýrii, a uvedl nové informa-
ce o tom, co vedlo k jeho zatèení. K letitým
sporùm o okolnostech Kohenova prozraze-
ní a popravì v roce 1965 Barnea uvedl, �e
nový výzkum jasnì prokázal, �e agent byl
zajat �proto, �e jeho vysílání bylo zachyce-
no a triangulováno nepøítelem�.

Kohen pronikl v první polovinì 60. let
do nejvy��ích pater syrského politického
vedení. Jeho informace pak sehrály klíèo-
vou roli ve vítìzství Izraele. 

Muzeum vzniklo podle plánù, návrhù
a kurátorské práce umìlce Davida Gafni-

ho ve spolupráci s vdovou po Elim Kohe-
novi, Nadjou. Nachází se ve staré radnici
v Herzliji v centru mìsta. Zahrnuje pro-
hlídku multidimenzionálního prostoru
s mno�stvím artefaktù, seznamuje s Ko-
henovým osobním a rodinným �ivotem
a s jeho profesním a operaèním vývojem.

BEZ VIDEOPOSELSTVÍ
Mezinárodní fotbalová federace FIFA za-
mítla �ádost ukrajinského prezidenta Vo-
lodymyra Zelenského, aby pøed finále
mistrovství svìta ve fotbale (a shodou
okolností v pøedveèer svátku Chanuka)
prostøednictvím videopøenosu pronesl
mírové poselství. Prezident FIFA Gianni
Infantino a jeho kolegové (v�ichni proslu-
lí svou úplatností a neèestností) �ádost
odmítli s poukazem na �apolitiènost spor-
tu�. Zelenskyj poté svùj plánovaný projev
zveøejnil on-line. Hovoøil v nìm o propo-
jení fotbalu a svobody: �Toto mistrovství
svìta znovu ukázalo, �e rùzné zemì a ná-
rodnosti mohou soutì�it, kdo je nejsilnìj-
�í, ve fair play, ale ne ve høe s ohnìm.�

TALKSHOW V METRU
A je�tì jednou o Zelenském: Platforma
Netflix uvádí diskusní poøad známého
amerického komika Davida Lettermana,

do nìho� si jako hosta pozval ukrajinského
prezidenta. Natáèelo se v øíjnu 2022 v ky-
jevském metru a vysílání obèas pøeru�ily
sirény ohla�ující nálet. Zelenskyj Letterma-
novi mj. sdìlil, �e Ukrajinci mají od vypuk-
nutí války jen málo dùvodù k radosti, ale �e
je smysl pro humor zachraòuje pøed �ílen-
stvím. Poté vyprávìl vtip (který se postup-
nì stal hitem sociálních sítí): Potkali se dva
Odìsané a jeden druhému øíká: �Tak co je
nového?�. �Nu, øíká se, �e je válka.� �Jaká
válka?� �Rusko válèí s NATO!� �Vá�nì?
A co se dìje?� �No, co by... Padlo u� 70 ti-
síc ruských vojákù, spotøebovali skoro
v�echny rakety, techniku mají rozbitou�
�A co NATO?� �A co NATO? NATO je�tì
nedorazilo.� Na dotaz, co by si pøál dìlat,
a� válka skonèí, Zelenskyj odpovìdìl, �e
tak daleko sice neplánuje, ale �e po válce
by rád zajel k moøi a dal si pivo.

ATELIÉR SINGER-DICKER
Vídeòské muzeum architektury MUSAzve
do bøezna na výstavu o èinnosti spoleèného
ateliéru malíøky Friedl Dickerové (provda-
né Brandeisové) a architekta Franze Singe-
ra. Oba studovali v Bauhausu a vycházeli
ze zásad úspornosti prostoru a rozmanitosti
vyu�ití a vytvoøili osobitý styl nábytku. Je-
jich studio, které bylo v meziváleèné Vídni
symbolem pøekvapivých a inovativních ná-
vrhù, skonèilo s nástupem nacismu. Singer
emigroval roku 1934 do Londýna, Dicke-
rová posléze do Prahy; roku 1944 byla za-
vra�dìna v Osvìtimi. Vybavení ateliéru
bylo z velké èásti znièeno, dochovalo se
pouze nìkolik kusù. Výstava na základì
nových výzkumù pøedstavuje jeho nejdùle-
�itìj�í práce.                                              (am)
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Friedl Dicker, kolá� 1930. Z výstavy v MUSA.


