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„Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu,
ať mi má pravice sloužit zapomene.
Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat,
nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.“
Den Jeruzaléma, 28. ijar 5781
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ÚVODNÍK

Vítejte u čtení jarního Maskilu!

Je období omeru, čeká nás tedy Lag ba-
-omer, svátek mystický a ohnivý, čeká nás 
Jom Jerušalajim, do Jeruzaléma se zatím 
nevypravíme, ale příští rok, nebo i dříve, 
snad už ano, posledním svátkem v nad-
cházejícím období bude Šavu‘ot.

Protože se někdy sejde mnoho nutných 
aktivit, vzali si naši rabínští dopisovatelé 
tentokrát volno a místo rabínského slova 
přinášíme text o nové knize Arnošta 
Goldflama. V minulém čísle jsme se 
věnovali Pesachu a tak nám nezbylo místo 
na seriál o historii (židovské) fotografie. 
Proto si nyní můžete vychutnat hned dva 
díly. Nechybí ani jiná historická témata. 
Aktuálním tématem je diskuse související 
s Jom ha-šoa, čtením jmen romských 
obětí a děním v Institutu Terezínské 
iniciativy. Osobní příspěvek k tématu nám 
zaslala paní Hana Mayerová a velmi jí za 
to děkujeme. Tradiční Terezínská tryzna 
je odložena až na podzim kvůli stále 
nedobré pandemické situaci.

Při psaní tohoto úvodníku mi již 
poněkud dochází inspirace. Mám 
radost z toho, že se situace pandemická 
zlepšuje, mám radost, že se zlepšuje 
situace meteorologická, tedy že už bude 
konečně teplo a slunečno. Mám radost, 
že po dvou měsících může jít dcera coby 
předškolačka do školky a lépe se mi bude 
kloubit práce a rodina, že doženu pracovní 
resty a že ji ve školce uvaří oběd a ubude 
mi nekonečného vymýšlení jídel, která 
možná dcera bude jíst. Já jíst moc nebudu, 
jsem už pěkně vykrmená za ten rok více 
méně domácí stravy. Dny, týdny i měsíce 
splývají v jisté bezčasí. Ale vlastně jsem si 
už zvykla. Vy také? Na co se těšíte a z čeho 
se radujete? Tak třeba z nového Maskilu J

KATEŘINA MIKULCOVÁ

AKTUALITY

Nejde jen o čtení jmen 
– jde o identitu
Jsem příslušnicí tzv. druhé generace, 
narodila jsem se po druhé světové válce, 
ale šoa, Terezín, Osvětim, Polsko a další 
místa tragédie byla v naší rodině vždy 
přítomná, ať už jako výčitka – „Kdyby děti 
v Osvětimi měly jídlo jako ty, tak by si ho 
vážily.“ – anebo jako vyzdvihnutí morální 
a etické úrovně vězňů – „Poslední solidní 
nemocnice byla v Terezíně.“ – a tak dále. 

Proto jsem na téma velice citlivá a současná 
diskuse kolem čtení jmen ve mně vzbudila 
pocity, které jsem dokázala formulovat, 
a proto je zde předkládám. To celé také v kon-
textu setkání se s projevy neonacismu a nej-
primitivnější formy antisemitismu. Nevím, 
jak bych se cítila, kdybych žila jako sekulární 
žid, v otázce památky po zavražděných pří-
buzných během šoa asi zmateně. V záplavě 
různých připomínek šoa (holokaustu), bych 
se asi ztratila, a tím by se vytratila i pieta. 
Nevím, mohu se mýlit. Protože však moje 
cesta je cesta tradičního židovství, mám to 
o dost snazší. Uctění památky na zavražděné 
příbuzné, které jsem neměla šanci poznat, je 
jasně daná. Stejně jako mnohé jiné události 
v životě, které jsou zakotvené v židovské 
tradici, má i pieta v tradičním judaismu svůj 
jasný řád a pravidla. To je v záplavě emocí 
velmi důležité. Jaká jsou tato pravidla – 
v případě, že známe datum úmrtí, je připo-
mínkou jahrzeit, výročí dne úmrtí. Tehdy se 
pozůstalí modlí v synagoze modlitbu kadiš 
v přítomnosti minjanu v synagoze během 
všech tří modliteb, tj. večerní, ranní a odpo-
lední. Je zvykem pohostit minjan, ale není 
to povinnost. Také se v tento den mohou 
uspořádat setkání, například s přednáškou 
a učením na památku zesnulého. Pro ty, 
jejichž datum úmrtí není známo, stanovili 
rabíni Den všeobecného kadiše, a to 10. dne 
měsíce tevetu, což je půst, kdy si připomí-
náme počátek obléhání Jeruzaléma v roce 
588 před všeobecným letopočtem. V roce 
1950 hlavní rabinát Izraele rozhodl přidat 
k tomuto tragickému datu vzpomínku na 
oběti šoa, jejichž datum úmrtí není známo. 
Stát Izrael v padesátých letech se tak úplně 
neuměl vypořádat s památkou na šoa, což 
vedlo k dlouhým debatám v izraelském 
parlamentu – Knesetu, ty vyústily v roce 1959 
k přijetí zákona o ustavení Jom ha-šoa ve ha-
-gvura (Den šoa a hrdinství), jako datum bylo 
stanoveno datum výročí počátku povstání 
ve varšavském ghettu, což bylo 19. 4. 1943, 
tj. 14. nisanu, v předvečer svátku Pesach. 
Vzhledem k tomu, že halacha zapovídá 
o Pesachu smuteční shromážní a modlitby, 
bylo dohodnuto datum po skončení svátku 
Pesach 27. nisanu. V tento den se v Izraeli 
rozezní sirény a ve školách a v jiných místech 

se vzpomíná na zavražděné během šoa. Je 
třeba přiznat, že teprve v posledních asi dva-
ceti letech se mění pohled na šoa a izraelská 
veřejnost se k tématu staví s větším pocho-
pením, než například v šedesátých a sedm-
desátých letech. K těmto, řekněme, dvěma 
milníkům vzpomínání se během let v Izraeli 
přidalo další datum, které připomíná osvobo-
zení Osvětimi. V České republice se tradičně 
konala tryzna v Pinkasově synagóze dne 
8. března na památku vyhlazení rodinného 
tábora, tuto tradici zavedl rabín Feder z. c. l., 
a na podzim, týden před Roš ha-šana v Tere-
zíně tryzna Kever Avot (tedy v rámci tradiční 
návštěvy hrobů předků před novým rokem). 
Je otázka, jestli rozmělnění vzpomínek na 
několik dat nevede k určité devalvaci. Bylo by 
dobré, kdyby si židé připomínali své mrtvé 
podle tradice. Byla-li importována další 
data, je třeba je vidět v rámci jejich původu 
a smyslu. Jom ha-šoa je v Izraeli připomínán 
jako den uctění památky židovských obětí. 
Den památky osvobození Osvětimi, který byl 
ustanoven rezolucí OSN z listopadu 2005 jako 
mezinárodní den vzpomínání na holokaust, 
je dnem, kdy je skutečně místo vzpomínat na 
všechny oběti.

Je smutné a řekla bych, že je tragické roz-
mělňovat posvátnou vzpomínku na zavraž-
děné politickými zájmy, případně zájmy 
osobními, protože to nutně vede k relativi-
zaci tragédie a jejích důsledků a napomáhá 
antisemitismu a popíračům holokaustu. 
A jestliže v České republice přetrvávají 
rasistické případně neonacistické postoje, je 
nezbytné toto téma jasně formulovat a vyme-
zit, ať se již jedná o šoa – vraždění židovského 
obyvatelstva pouze na základě skutečnosti, 
že byli židé anebo židovského původu anebo 
cikánů či Romů pouze na základě náležitosti 
k etnické skupině, tak je třeba o tom hovořit 
a vzpomínat. Mají-li Romové svůj den vzpo-
mínání, je třeba jej respektovat a nechovat 
se paternalisticky, tím, že implantujeme 
do židovského vzpomínání připomínku na 
Romy. Romové už nejsou v situaci, kdy by se 
neobešli bez berličky židovských organizací.

HANA MAYEROVÁ
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Bejt Simcha
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PROGRAM BEJT SIMCHA

Duben–květen 2021
S ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
Bejt Simcha probíhat formou 
online setkání prostřednictvím 
Skypu. Chcete-li se zúčastnit, 
přidejte si do Skype kontaktů 
našeho kantora Ivana Kohouta, 
Skypename: ivankohout

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat online

Kdy: každý pátek v 17.00

Online studium v Chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00

Tradiční Terezínská 
tryzna bude letos až v září
V důsledku stále špatné 
epidemiologické situace 
způsobené pandemií 
onemocnění covid-19 nemůže 
ani v letošním roce tradiční 
pietní akce Terezínská 
tryzna, konaná každoročně 
vždy třetí neděli v květnu, 
proběhnout v řádném termínu 
a bude přesunuta na podzim. 
O novém datu konání rozhodl 
ředitel Památníku Terezín Jan 
Roubínek, bude jím neděle 
5. září.

Na základě rozhodnutí vlády č. 1332 ze 
14. prosince 2020 a dalších navazujících naří-
zení, jsou již od 18. prosince 2020 uzavřeny 
pro veřejnost všechny objekty Památníku 
Terezín. Tento stav trvá již více než 3 měsíce. 
Jak uvádí Stanislav Lada, vedoucí oddělení 
vnějších vztahů a marketingu, „Od loňského 
11. března, kdy se naše brány uzavřely pro 
veřejnost poprvé, jsme měli až dodnes z cel-
kem 380 dní otevřeno pouhých 170 dní. Jelikož 
významnou část našeho rozpočtu tvoří příjmy 
ze vstupného, je zřejmé, že bychom bez 
pomoci zřizovatele – Ministerstva kultury 
ČR nemohli nadále existovat. Za to mu patří 
náš veliký dík. Naše objekty a další služby 
na ně navazující se snažíme návštěvníkům, 
často z řad tuzemských škol, zpřístupnit na 
internetu. Na našich webových stránkách 
je zdarma k dispozici virtuální model všech 
objektů Památníku Terezín, který využíváme 
jako podklad pro virtuální prohlídky. Naše 
vzdělávací oddělení nad rámec prohlídek 
nabízí školám také přednášky a workshopy, 
které mohou využít pro svou distanční výuku“.

Negativní vliv má pak uzavření Památníku 
také samozřejmě na plánované vzpomínkové 
akce a výstavy. V loňském roce byla zrušena 
ústřední vzpomínková akce k uctění obětí 
nacistické perzekuce Terezínská tryzna, 
uctění památky bylo jen ve formě tichého 
položení květin vždy jedním zástupcem za 
pořadatele, bez náhrady byla v loňském roce 
zrušena pietní akce Jom ha-šoa – veřejné 
čtení jmen obětí holocaustu. Některé 
výstavy, i když byly v řádném termínu 
nainstalovány, prakticky nikdo neviděl, 
některé byly přesunuty na letošní rok, to se 
týká výstavy amerického výtvarníka a lékaře 
Marka Podwala s názvem Kadiš pro Dąbrowu 
Białostockou a výstavy Jiřího Sozanského 
Pevnost 1980. Obě výstavy byly v loňském 

roce připravené, byly k nim vytištěné už 
i katalogy.

Z programu pro letošní rok již byla 
v důsledku pandemie covidu-19 vyřazena 
terezínská premiéra filmu Terezínské stíny 
a zrušena bude opět také nadcházející pietní 
akce Jom ha-šoa. Tento den holocaustu 
a hrdinství si nicméně zástupci Památníku 
Terezín připomenou společně s Institutem 
Terezínské iniciativy v rámci online Veřej-
ného čtení jmen obětí holocaustu, které se 
bude konat 8. dubna od 14 do 17 hodin.

„U akcí, kde to jen trochu půjde, budeme 
realizovat online přenos. První naší akcí 
tohoto typu byla začátkem února vzpomín-
ková akce Pocta Bedrníkovi o osobnosti 
Zdeňka Bořka-Dohalského. Záznamy budou 
k dispozici na YouTube kanálu Památníku 
Terezín. S výstavami počítáme v jejich 
plánovaném termínu, budou připraveny na 
znovuotevření, pouze u výstavy Vladimíra 
Noska, Marka Podwala a Jiřího Sozanského 
došlo k posunutí slavnostního zahájení na 
pozdější dobu, kdy již budou, jak pevně dou-
fáme, omezení pro účast veřejnosti mírnější.“, 
doplňuje Lada.

V důsledku stále nepříznivého vývoje 
epidemiologické situace způsobené šířením 
viru SARS-CoV-2 je dnes už také jisté, že 
v tradičním termínu třetí květnové neděle, 
tj. 16. května, nebude moci proběhnout 
ústřední vzpomínková akce k uctění obětí 
nacistické perzekuce Terezínská tryzna ani 
v letošním roce. Ředitel Památníku Terezín 
Jan Roubínek k tomu uvádí: „Terezínská 
tryzna je nejvýznamnější vzpomínkovou 
akcí Památníku Terezín a koná se s výjim-
kou loňského roku každoročně již od roku 
1946. Jak se blížil její letošní termín, který 
vychází na 16. května, a bylo zapotřebí začít 
s nutnými přípravami, stáli jsme opět před 
rozhodnutím, zdali je reálné, aby se akce 
mohla uskutečnit v takovém rozsahu, jak si 
podle svého významu zaslouží. A dospěli jsme 
k názoru, že to možné není. I pokud už bychom 
měli v květnu otevřeno, domníváme se, že 
by bylo v platnosti mnoho omezení, které by 
akci velmi limitovalo. A tak jsme se společně 
s dalšími spoluorganizátory rozhodli akci 
přesunout na náhradní termín.“ Organizáto-
rům se nabízelo září či říjen. 16. 9. 1945 se za 
účasti bývalých vězňů, pozůstalých, četných 
představitelů politického a veřejného života 
poválečného Československa (Milada Horá-
ková, Jan Masaryk a další) a široké veřejnosti 
konal na Národním hřbitově tzv. Národní 
pohřeb. V říjnu si pak budeme připomínat 
80. výročí zahájení systematické deportace 
Židů z území protektorátu do ghetta v Lodži 
a později do Terezína. „Nakonec jsme vybrali 

termín zářijový, konkrétně neděli 5. 9.“, 
doplňuje ředitel Roubínek a dodává: „Nikdo 
z nás si to nepřeje, ale může se stát, že se 
situace po návratu dětí do škol opět zhorší, 
z tohoto důvodu jsme nechtěli s pořádáním 
čekat na pozdější dobu a rozhodli jsme se hned 
takto pro začátek září. Jde nám o to připome-
nout si památku obětí nacistické perzekuce 
v co nejtradičnějším formátu, bez velkých 
omezení, a domníváme se, že v tomto termínu 
to bude možné s větší pravděpodobností.“

STANISLAV LADA 
Památník Terezín
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S Arnoštem Goldflamem nejen o mamince
Odkud pocházela vaše maminka? V knize 
zmiňujete, že mluvila jidiš.
Maminka pocházela od Lvova, ze Sokalu. 
Žila u nás v Brně i její maminka, tedy moje 
babička, a spolu mluvily i jidiš, případně 
polsky. Taky jsem se to trochu naučil, 
protože babička česky nemluvila. Tak u nás 
byla taková rodina „multijazyková“ – ony 
mluvily takto, tata zase česky a německy, já 
česky za použití různých slov z těch jejich 
jazyků. Takový jazykový mišmaš.

Co se vám vybaví jako první, když se 
řekne maminka?
Na to slova nestačí. Maminka byla neko-
nečně hodná, laskavá, se mnou nikdy 
nemluvila rozkazovačným tónem ani nijak 
příkře. Já jsem ji miloval, a tak i zůstala 
dodnes v mé paměti. Líbal jsem ji na 
předloktí a čichal její vůni. Ráno, když jsem 
vstal, už byla vzhůru, chystala snídani 
a starala se o domácnost. Ráda četla zami-
lované romány.

A co vás napadne, když slyšíte „tatínek“?
My jsme doma říkali krátce „tata“. On když 
sám o sobě se mnou mluvil, tak se nazýval 
„tatýnek“. Byl přísný, chtěl, abych se dobře 
učil a nerad viděl, když jsem si jen tak četl. 
Nutil mě pracovat na zahrádce, ovšem jen 
ty protivné práce. To jsem mu zazlíval. Ale 
díky jeho přísnosti jsem se od něho naučil 
spolehlivosti, zodpovědnosti a pořádkumi-
lovnosti, za což mu nikdy nemůžu být dost 
vděčen!

LITERATURA

Hlavně o mamince
„Když jsem se rozhodoval, čím budu, 
měl jsem o své budoucnosti často spory 
s mým tatou, nebo, jak bychom byli bývali 
tehdy v Brně řekli, s mým tatem. Ale pak 
jsem se mu v duchu omluvil, poněvadž 
jsem pochopil, že to se mnou myslel jen 
dobře. A pak jsem napsal povídky Tata 
a jeho syn. S maminkou jsem se nikdy 
nepřel, ta stála za mnou. Moje žena Petra 
mi vždycky říkala, proč taky nenapíšu 
něco o mamince (…)“ těmito slovy uvádí 
spisovatel, dramatik a herec Arnošt 
Goldflam svou novou knihu. 

Po množství povídek a vyprávění věnova-
ných především tatínkovi nebo inspirova-
ných jeho osobou se tak známý autor rozhodl 
na popud své manželky psát tentokrát 
o mamince. A tak vznikla sbírka pětatřiceti 
vyprávění s ilustracemi autorovy manželky 
Petry Goldflamové Štětinové doplněná foto-
grafiemi z rodinného alba. Arnošt Goldflam 
v knize však vzpomíná nejen na maminku, 
ale i na celou svou rodinu a najdeme zde 
i maminčiny vlastní vzpomínky a příběhy 
z jejího dětství. Některé povídky na sebe 
volně navazují a v celém vyprávění je patrná 
autorova tvůrčí fantazie – podobná snová 
fantazie, která vystupuje i ze zdařilých černo-
bílých kreseb Petry Goldflamové.

Maminka Arnošta Goldflama ve svých 
čtyřiceti letech onemocněla rakovinou prsu a po 
několika letech boje nemoci podlehla. V té době 
mladý Arnošt končil střední školu a připravoval 
se na maturitu. I na tyto těžké časy v knize 
vzpomíná. Stejně jako na to, jak se v moravské 
domácnosti s babičkou a tetou mluvilo jidiš. 
Nebo na to, jak se u nich vařilo košer a jak mu 
nechutnalo šlachovité maso. A taky na to, jak 
v jejich brněnském činžáku zachraňovali paní 
domácí, pod níž se propadl balkon.

To a spoustu dalšího laskavého vyprávění 
si můžete přečíst v knize s názvem „Hlavně 

o mamince“, která vyšla nedávno v nakla-
datelství Větrné mlýny. Pro ty, kdo se ještě 
nedostali ke Goldflamově knize „Tata a jeho 
syn“ (nakladatelství Sefer) je pak dobrou 
zprávou, že je nyní dostupné druhé vydání 
této povídkové sbírky. Obě zmíněné publi-

kace mají už také svou zvukovou podobu 
jako audioknihy, které načetl sám autor.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto archiv Arnošta Goldflama

Arnošt Goldflam s maminkou
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Příbuzný
Jednou jsem, místo společenské návštěvy 
příbuzných, kráčel nočním Tel Avivem, 
možná to byla Haifa, ta je, jak se jeví v mé 
paměti, taková evropštější, a tu se pojednou 
otevřel příklop kanálu. Dostal jsem trochu 
strach, a tu se za mnou ozvalo přidušené 
volání: „Rišo! Rišo!“

Zastavil jsem se, rozhlížím se kolem sebe, 
až jsem nahlédl dolů, do kanálu, ze kterého 
vyčuhovala hlava. Oči šmejdily sem a tam 
a jejich pohled byl upřen přímo na mě. „Volá 
mě někdo? Děje se něco?“

„No ano, já tě volám!“
„Kdo to je, já?“, zeptal jsem se.
„No já, tvůj příbuzný“, teď byla zase řada 

na mně, dotazovat se. „Jaký příbuzný, z kte-
rého kolena, po kom jsi…jste můj příbuzný?“

„Po kom, po kom, po předcích!“
To mě trošku zaskočilo. „Po jakých před-

cích, po otcově rodině nebo po maminčině? 
Vždyť kdyby nezemřeli, teda většina z nich, 
byl bych měl příbuzných nepočítaně. Ani 
bych je možná všechny neznal. Je pravda, 
že jsem slyšel nebo četl různé historky, ti, co 
přežili, z obou rodin, byli zdatní a zapálení 
vypravěči. Tak například maminčina matka, 
moje babička, o které občas vyprávím, to byla 
velká pohádkářka. Můj strýc, zase z otcovy 
strany, jeho bratr lékař, byl milovníkem 
života a žen – a že jich nepoznal málo!

O mém prastrýci, také lékaři, kolovala 
řada historek. Říkalo se, dokonce jsem to 
i četl ve vzpomínkách slavného hudebníka 
Artura Rubinsztajna, Moje mlode lata, že prý 
ho tento můj prastrýc přivedl zpět k židovství 
a popsal také tzv. Goldflamovu nemoc, a tak 
se octl v lékařském slovníku! Do jaké míry, 
co oni všechno dodržovali, jak žili ve vztahu 
k víře, to jsem se nedozvěděl, ale píše se 
o tom, tak to na tom bude něco pravdy. A tak 
dál, já sám už si to všechno ani nepamatuju… 
Po pravdě řečeno si pamatuju velmi málo, 
jako bych měl v hlavě směs zážitků a příhod 
a dobrodružství, čehož jsem byl spíše pozo-

rovatelem než účastníkem, ne-li aktérem. 
Ba dokonce čím jsem starší, tím víc se mi 
v hlavě mísí opravdové zážitky s fantazií 
a příhodami z četby. Pomalu už nejsem 
schopen rozeznat, co se skutečně přihodilo, 
co jsem doopravdy zažil a co jsem si vysnil. 
Možná ani tento rozhovor nebyl reálný, 
nejspíš to byl víc sen, fiktivní vzpomínka, 
fantazie, ani tento další příbuzný neexis-
toval, jako mnohé, co se mi honilo v hlavě. 
Popravdě řečeno, vždycky mi bylo milejší to, 
co jsem si vymyslel, vyfantazíroval než to, co 
se skutečně přihodilo.

Vtom se ozval řev, ostrý štěkot, jako když 
někoho honí velký a zlý pes. Z kanálu se 
rychle vysoukala moje maminka, ale ještě 
nedospělá, ještě dosti malá holčička. Z ote-
vřené rány na lýtku se jí řinula krev, měla 
tam ránu, jak ji ten škaredý pes pokousal. 
Jeho hlava byla vystrčená z kanálu, tlama 
byla otevřená, ostré zuby vyceněny, cvakal 
jimi na všechny strany, po mamince, dokonce 
i po mně. Maminka křičela, bála se ho, já 
jsem taky křičel, sundal jsem si botu a praštil 
to psisko po hlavě. Pes zmlkl a zalezl. Já jsem 
se taky bál, jen ten příbuzný, ten nedával 
najevo žádný strach.

Zeptal jsem se:“ Jak to, že se nebojíš?
„Protože už dávno nejsem na živu!“, odpo-

věděl mi.
„Já myslel, že jo!“, poznamenal jsem.
„Myslet si můžeš, co chceš. Ale je pravda, 

že tvou maminku za mlada, ještě když byla 
děcko, kousl pes a od té doby se ona psů bojí. 
A víš, jak se to mohlo stát, že už nejsem na 
živu?“

„Jak to mám vědět, když jsme se osobně 
nikdy nepoznali, ba ani nesetkali?“ odpověděl 
jsem. Nato s lehkým úsměškem odpověděl – 
a koneckonců, mohl jsem to čekat. „Poznali, 
nepoznali, příbuzný blízkého člověka pozná 
vždycky“, opáčil cizí rodinný příslušník. „No, 
počkej, já se mamince na tu nohu podívám, 
však jsem taky doktor.“ Odněkud zespodu 
vydoloval známou lékařskou brašnu a když 
se vysoukal ven, otevřel ji, vytáhl všelijaké 
medicinské náčiní a začal léčit.

(z knihy „Hlavně o mamince“, Arnošt Gold-
flam, Brno 2021, Větrné mlýny)

Říkáte, že jste zprvu necítil potřebu psát 
o mamince, protože s maminkou jste 
neměl spory. Bylo pro vás tedy psaní něja-
kým způsobem terapie?
Rozhodně. O tatovi v knížce Tata a jeho syn 
jsem psal proto, abych se mu omluvil za 
svou letitou nepoučitelnost a vzpurnost 
a dodatečně ho poprosil za odpuštění, 
a o mamince zase proto, abych na ni s lás-
kou vzpomněl. Ovšem pravdy je ve všech 
těch povídkách tak 10 %, zbytek je fantazie 
a výmysl.

A máte dojem, že se váš vztah vůči 
rodičům nějak změnil poté, co jste o nich 
napsal knihy?

Ne, nezměnil. Ale rád na ně čím dál víc 
vzpomínám a takto jsem je snad uchoval ve 
svém srdci.

Máte ještě v hlavě nějaké jiné vzpo-
mínky na své rodiče, z nichž by mohla 
vzniknout třeba další kniha? Něco, co 
se do těch dosavadních nevešlo?
Asi už ne. Možná ale v dalších knížkách 
použiji nějaký detail z těch vzpomí-
nek, ovšem v jiné souvislosti. Konec 
konců, ta knížka už je taky víceméně 
napsaná – jmenuje se Brno, ty město 
mých snů, ale budu na ní ještě pracovat 
a snad tedy vyjde příští rok. Většinu 
mých knížek ilustruje moje žena Petra, 

ale tuto bude ilustrovat můj syn Otto 
Antonín.

Napadlo vás někdy, že by váš syn nebo 
někdo z vašich dětí jednou mohl napsat 
povídky o vás?
Moje děti mají různé moje charakteristické 
vlastnosti, ovšem budou-li psát, to je zatím 
ve hvězdách. Nepostrádají však jistý humor 
a třeba mě někde právem zkarikují. Mně by 
to nevadilo, jestli se toho ovšem dožiji…

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ

Malý „Riša“ Arnošt Goldflam

fo
to

 a
rc

hi
v 

Ar
no

št
a 

G
ol

dfl
am

a



6  maskil המשכיל

HISTORIE

Náhodná procházka 
historií
Pravděpodobně jen málo 
čtenářů napadlo někdy 
zjišťovat původ označení 
filantrop či filantropie. Letmý 
náhled na síť, kde prý lze nalézt 
všechno, poskytne například 
tento výsledek: Filantrop 
je člověk, který se angažuje 
ve filantropii, neboli někdo, 
kdo daruje čas, peníze a jiné 
hmotné statky na charitativní 
účely. Tento termín může být 
aplikován na kteréhokoliv 
dobrovolníka nebo dárce. 

Když budete hledat i v cizojazyčných 
pramenech a seznamovat se také s historií 
a vývojem filantropie, zjistíte, že její kořeny 
sahají až do starého Řecka. Její vývoj v sou-
sedním Německu byl mimořádně zajímavý. 
K význačným postavám s ním spojeným 
patřil též průkopník židovského osvícenství 
filosof Moses Mendelssohn (1729–1786), otec 
významného stejnojmenného bankéře a děd 
skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho 
(1809–1847). Moses Mendelssohn je mj. auto-
rem německého překladu Tóry z roku 1782. 
Jeho oceňovaný překlad Šalamounovy Písně 
písní byl publikován posmrtně roku 1788.

Škola Philanthropin
V roce 1804 vznikla pod vlivem Mendel-
ssohnových idejí ve Frankfurtu, ze spontánní 
podpory chudých žáků, škola označovaná 
jako Philanthropin. Založil ji Mayer Amschel 
Rothschild (1744–1812), židovský bankéř 
a zakladatel známé bankéřské dynastie. 
Formálně byl zakladatelem školy Siegmund 
Geisenheimer (1775–1828), hlavní prokurista 
Rotschildova bankovního domu. Po dvou 
letech se stala školou veřejnou a přijímala 
i žáky, kteří si studium hradili, a tak 
jejich počet rostl. Díky přízni arcibiskupa 
a frankfurtského velkovévody Theodora 
von Dahlberga (1744–1817) se těšila i státní 
podpoře, byla však od samého začátku 
štědře podporována židovskou komunitou. 
Postupně se stala důležitým centrem liberál-
ního judaismu a její učitelé patřili k aktivním 
propagátorům židovského reformního hnutí. 
Od roku 1810 přijímala i dívky a od roku 1813 
byla občanskou školou a také reálkou s při-
druženou školou obecnou (tj. základní). Roku 
1854 ztratila svou nižší část a měla vzdělávací 
charakter školy 2. stupně, jejíž název Real-

-und Volksschule der Israelitischen Gemeinde 
deklaroval spojení s židovskou obcí.

Škola sídlila v různých objektech a roku 
1908 získala budovu, která je spojena s Phi-
lanthropinem dodnes. Dobou jejího největ-
šího rozkvětu byla éra Výmarské republiky 
od roku 1918 do uchopení moci v Německu 
nacisty v roce 1933. Počet jejích žáků dosáhl 
téměř tisícovky – v této době byla současně 
základní i střední školou. Byla uzavřena až za 
války v roce 1941, přičemž její část odpovída-
jící základní škole dokonce až roku 1942. Vět-
šina jejích učitelů a žáků byla deportována 
do vyhlazovacích koncentračních táborů 
a budova školy byla následně využívána jako 
lazaret, azylový dům a později po válce jako 
administrativní centrum židovské obce. 
Když byla prodána městu, byla v osmdesá-
tých letech rekonstruována. V letech 1986 až 
2004 byla sídlem konzervatoře. Sloužila po 
nějaký čas i jako sídlo divadelní společnosti.

Paul Epstein
Vraťme se zpět k historii. Mezi řediteli 
Philanthropinu bylo několik matematiků 
a studoval na ní i relativně dosti známý mate-
matik Paul Epstein (1871–1939). Bližší pohled 
však ukazuje, že s touto školou byla spojena 
velká část Epsteinovy rodiny. Jeho otec 
Theobald Epstein (1836–1928), autor popu-
lární knížky o astronomii Geonomie (1888, 
Vídeň), byl ředitelem frankfurtské hvězdárny 
(její historie sahá do roku 1838), a zároveň 
profesorem matematiky a fyziky na Phi-
lanthrophinu. Paul měl starší sestru Cäcilii 

Epstein (1869–1939). Když Paulova matka 
Mathilde roku 1875 zemřela, otec se podruhé 
oženil a z tohoto druhého manželství měl 
Paul mladší sestru Mathilde (Tilly) Epstein 
(1881–1971). Theobald učil na Philanthropinu 
asi 40 let a jeho dcera Tilly v letech 1901–1939; 
první tři roky byly zkušební, v roce 1904 
dostala stálé místo. Krátkou dobu po Křiš-
ťálové noci z 9. na 10. 11. 1938, po které téměř 
všichni její židovští kolegové byli odvezeni 
do koncentračního tábora v Buchenwaldu, 
školu dokonce řídila. V roce 1941 se jí podařilo 
emigrovat do Anglie. Její vzpomínky na 
Philanthropin v osmistránkovém strojopise 
jsou uloženy v Leo Baeck Institute (New York, 
Berlin) pod názvem Einige Erinnerungen ans 
Philanthropin in Frankfurt am Main, 1888–
1941. ME 378. Její osudy po emigraci se mi 
nepodařilo rekonstruovat, některé prameny 
např. uvádějí, že emigrovala přímo do USA.

Paul Epstein studoval ve Štrasburku 
(tehdy Straßburg, později Strasbourg). Po 
francouzsko-německé válce 1870 až 1871 byl 
Strasbourg anektován Německem a roku 
1872 tam byla otevřena, ale již německá 
vysoká škola, Kaiser-Wilhelm-Universität 
Straßburg. Na ní Paul Epstein studoval 
v letech 1889 až 1895 matematiku, fyziku 
a filozofii a získal zde i doktorát z matema-
tiky; krátce pobýval i v Göttingenu. Jeho 
disertace Zur Lehre von den hyperelliptischen 
Integralen vyšla roku 1896 v prestižním 
matematickém časopise Acta Mathematica 
založeném 1882. Měl i učitelskou kvalifikaci 
a krátce působil na gymnáziu. Od roku 1899 
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do roku 1919 působil na Technische Schule in 
Straßburg a od roku 1903 též jako soukromý 
docent na univerzitě. V první světové válce 
(WWI) sloužil v německé armádě. Když byl 
Štrasburk po válce vrácen Francii, odešel 
do rodného Frankfurtu, kde působil od 
roku 1919. Měl široké kulturní zájmy (např. 
roku 1922 přednesl přednášku Goethe und 
die Mathematik), byl talentovaný muzikant 
a měl lví podíl na slávě matematicko-histo-
rického semináře, který ve Frankfurtu běžel 
do začátku 30. let.

Smrt jako vlastní rozhodnutí
Místo si jako účastník WWI Epstein udržel 
i po roce 1933. Musel by ho však opustit po 
přijetí Norimberských zákonů (1935), odešel 
ale před jejich aplikováním sám. V rozhovoru 
s jedním kolegou to zdůvodnil tak, že chtěl 
německé vládě ušetřit akt propuštění, jaký 
již zažil jednou od francouzské vlády v roce 
1919. Z mnoha důvodů nechtěl emigrovat: Byl 
na to starý, nebyl zdráv a odešel by doslova 
s několika markami v kapse. O Křišťálové 
noci k němu do bytu vtrhlo Gestapo, ale 
pro vážnou nemoc ho nemohlo odvléct. 
Nezabilo ho, to udělal on sám: když obdržel 
předvolání, aby se dostavil na Gestapo, 
tak s vědomím toho, jak jiní byli mučeni či 
zabiti, si vzal smrtelnou dávku Veronalu. 
Zanechal lístek s poznámkou: „Než se dostat 
do rukou těchto lidí, udělám poslední krok.“ 
Je pohřben na Novém židovském hřbitově 
ve Frankfurtu. Kuriózně Gestapo později tvr-
dilo, že Paul byl předvolán k podpisu doku-
mentu, na základě něhož by mohl emigrovat. 
Jeho sestra Tilly emigrovala po jeho smrti.

Osudy synů
Paul se oženil roku 1897 s Alicí Betty, roz. 
Wiesengrund (1873–1937) a měl s ní dva syny, 
Fritze a Petera/Paula. Paul Ernst Theobald 
„Peter“ Epstein (1901–1932) byl muzikolog 
a hudební kritik; byl soukromým docentem 
slezské Friedrich-Wilhelms-Universität in 
Breslau (Vratislav). Jeho žena byla pianistka. 
Starší syn historik Fritz Theodor Epstein 
(1898–1979) měl lepší osud. Zúčastnil se WWI 
na německé straně a pak studoval v Jeně, 
Frankfurtu a Berlíně, kde získal PhD. Habili-
tační práci připravil v Hamburku a ve Frank-
furtu, do roku 1933 ji nestačil obhájit a pak již 
nemohl. Předmětem jeho studia bylo Rusko 
15.–17. století, zatímco v habilitační práci se 
soustředil na mezinárodní politiku SSSR. 
V roce 1933 uprchl se svou ženou a dvěma 
syny do Londýna a odtud roku 1936 do 
USA. Od roku 1937 do roku 1943 vyučoval na 
Harward University, po zbytek války působil 
v U.S. State Department. Po válce pracoval od 
roku 1948 do roku 1951 jako kurátor pro Cent-
ral European and Slavic Collections, Stanford 
University. Roku 1962 přešel do podobné 
funkce na Indiana University do Blooming-
tonu a současně tam působil i jako profesor, 
a to do roku 1969. Pak se vrátil do Německa 
(byl hostujícím profesorem na univerzitách 
v Bonnu, Freiburgu a Hamburku), kde žil do 
své smrti v roce 1979.

Novodobá škola Philanthropin
Roku 1966 vznikla ve Frankfurtu soukromá 
židovská škola pojmenovaná po rabínovi 
Isaakovi Emilovi Lichtigfeldovi (1894–1967) – 
je to z více takových škol v Německu první, 

která vznikla po šoa. (Připomeňme, že 
Lichtigfeld byl od roku rabínem ve Frank-
furtu a byl také zemským rabínem spolkové 
země Hessen.) Tato škola sídlí v již zmíněné 
budově Philanthropinu od školního roku 
2006/2007. Na sklonku minulého roku byla 
otevřena její nová budova určená pro nej-
nižší třídy školy; byla vybudována v letech 
2018 až 2020. Pro 360 žáků poskytuje veškeré 
moderní techniky („chytré tabule“, počíta-
čové učebny, místa pro individuální studium 
apod.) i výborné zázemí (knihovna, košer 
menza). Do školy lze nastoupit v 5 letech, 
její „školička“ může být absolvována za 1 až 
3 roky (typicky za 2), následují 3 roky školy 
základní, 4 roky střední a 4 roky gymnázia 
ukončeného maturitou. Škola nabízí celo-
denní péči, ale variabilně – někdy lze odpo-
lední program splnit doma. Zhruba třetinu 
žáků netvoří Židé. I školné je variabilní, např. 
na druhé či třetí dítě ve škole jsou poskyto-
vány podstatné slevy. Celkově tak lze v rámci 
Lichtigfeldovy školy získat kvalitní vzdělání, 
které nabízí žákům od předškolního věku 
až po maturanty. Pro obyvatele Frankfurtu 
je nejčastěji spojována s označením Philan-
thropin.

Náhodnost má někdy zvláštní povahu: 
původním motivem napsání tohoto textu 
bylo kulaté výročí narození Paula. Ale Paul, 
Tilly a Peter se narodili před 150, 140 a 120 
lety, a i to stojí za zmínku.

JIŘÍ VESELÝ 
Foto archiv autora a wikimedia
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POEZIE

Jom ha-šoa a básník varšavského ghetta 
Władysław Szlengel
Památný den Jom ha-zikaron 
le-šoa u-le-gvura, připadající 
v roce 2021 na 14. dubna, se 
časově odvozuje od vypuknutí 
povstání ve varšavském 
ghettu. Tento den připomíná 
nejen oběti šoa, ale také boj 
o lidskou důstojnost. O to 
se obyvatelé ghetta zoufale 
pokoušeli nejen se zbraní, ale 
rovněž výtvarně či literárně. 
Jak svědčí tzv. Ringelblumův 
archiv, kromě obrazů, esejů, 
deníků nebo pamětí se jednalo 
např. také o básně.

Básnickou ikonu představoval v ghettu Wła-
dysław Szlengel (1914–1943), působící již před 
válkou jako autor kabaretních vystoupení 
a písní. V kavárně Sztuka (Umění) se zvláště 
na programu Żywy dziennik (Živý deník) 
v roce 1942 Szlengel podílel nejen autorsky, 
ale i jako herec. Jeho často sarkastické texty 
žily také svým vlastním životem mimo zmí-
něný kabaret, neboť se spontánně šířily. Sou-
bor jeho básní z ghetta vyšel knižně sice až 
v roce 1977 pod názem Co czytałem umarłym 
(Co jsem četl zemřelým), ale sbírka byla před-
připravena k vydání samotným autorem ve 
varšavském ghettu již na počátku roku 1943. 
Szlengelovy básně, z nichž některé se zacho-
valy právě ve zmíněném Ringelblumově 
archivu, lze zařadit jako součást kroniky 
varšavského ghetta, neboť ve verších často 
komentují tamní situaci a jednotlivé události 
(báseň Kontratak – č. Protiútok – važící se 
k pokusům o ozbrojený odpor před samot-
ným povstáním), zobrazují cestu na smrt až 
s překvapivými detaily – tj. použití plynu ve 
vyhlazovacím táboře (Mała stacja Treblinki – 
č. Malá stanice Treblinky) či polsko-židovské 
vztahy.

K poslednímu okruhu se váže před-
kládaný překlad básně Dwie śmierci (Dvě 
smrti). Polský literární historik zaměřující se 
dlouhodobě na tzv. literaturu Zagłady (tedy 
o šoa) Jacek Leociak upozornil na příkladu 
této skladby na dvojí perspektivu, tj. židov-
skou a polskou, která je patrná nejen během 
šoa, ale také ještě mnoho desítek let později, 
kdy se s touto tragédií zúčastněné strany 
potřebují vyrovnat. Leociak mluví o mísení 
pohledů jednotlivých rolí: oběť – přeživší – 
svědek a také o napětí mezi svědkem empa-
tickým a pasivním (tzv. bystanderem, tj. 
„čumilem“) či napětí mezi osobou uvnitř ghe-
tta a mimo ghetto. Dobrým příkladem empa-

tické nežidovské perspektivy jsou dvě básně 
Czesława Miłosze Campo di Fiori a Biedny 
chrześcijanin patrzy na getto (Chudáček 
křesťan se dívá na ghetto). Svůj příspěvek 
ke složitosti vzájemného pochopení polské 
a židovské národní tragédie a heroismu 

během druhé světové války stihl před svou 
tragickou smrtí sepsat i Władyław Szlengel. 
Ve zkratce řečeno, smrtí může být více, zde 
židovská a polská, ale život je jen jeden.

ŠTĚPÁN BALÍK
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TRADICE

Požehnání šesté

Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, jenž 
odíváš nahé.

Přes hřejivé říjnové slunce se převalil těžký 
mrak. Po druhém telefonátu s matkou 
onoho čtvrtečního odpoledne už Jirka nebyl 
schopen žádné další pracovní činnosti. 
Skutečnost, že si musel vybavit dávnou 
křivdu, kterou mu matka způsobila v dětství, 
jím pořádně otřásla. Na místo toho, aby se 
červenou linkou metra svezl pár stanic, aby 
mohl přesednout na žlutou linku, se raději 
prošel. Když pak krátce před šestou dorazil 
domů, cítil se být před svou ženou nahý. 
Duševně nahý. Tělesná nahota mu nečinila 
problém – ostatně se za své tenisem a běhá-
ním udržované tělo nemusel vůbec stydět. 
Pocit duševní obnaženosti v něm však vyvo-
lával velký stud a touhu se schovat. V případě 
své ženy bohužel neměl moc velkou šanci. 
Přišel k ní a nebyl schopen jediného slova. 
Dokonce ani nepozdravil. Výraz v jeho tváři 
byl výmluvnější než slova, která by mohl 
vyřknout. Jitce bylo jasné, že se muselo stát 
něco hrozného.

„Mluvil jsi ještě se svojí matkou?“ zeptala 
se, i když odpověď jí byla předem jasná.

Utrápený pohled Jirkových očí jí stačil na 
potvrzení jejího předpokladu.

„Jestli o tom nechceš mluvit, nemusíme.“
„Nemůžu o tom mluvit, ale… musím… 

o tom mluvit.“
„Nechme to na později.“
Jitce bylo ještě nepříjemněji než Jirkovi. 

Pocit duševní nahoty jejího muže ji určitým 

způsobem děsil. Jako by naléhal na ni 
samotnou, aby se taky obnažila. Zoufale v tu 
chvíli toužila po tom, aby je někdo zakryl, 
aby se nikdy nestalo to, co provedl jejich 
Jáchym, aby se nikdy nestaly ty věci, které 
potom nutně následovaly. Byli do té doby 
dobře fungující rodinný stroj a jí to takhle 
víceméně vyhovovalo. Před ní vyvstávala 
vidina dalších nepříjemností. Jednou z nich 
si ke všemu byla zcela jistá.

Učitelka Vlčková domluvila na pondělní 
odpoledne schůzku, které se měli zúčastnit 
Jáchymova spolužačka Markéta Stoupová 
a její rodiče na straně jedné a na druhé 
straně Jirka, Jitka a Jáchym a potom jeho 
spolužáci, kteří natáčeli to nešťastné video, 
se svými rodiči. Tam se měli viníci, přede-
vším Jáchym, Stoupové přede všemi omluvit 
a všichni se měli domluvit na nápravě napá-
chané škody.

Mluvit teď potřeboval jak Jirka, tak Jitka. 
Ale oba strašně moc ovládala touha mlčet. 
Jitka se uchýlila k dělání večeře. Jirka se 
uchýlil k televizi, kde si pustil záznam teni-
sového utkání European Open. Oba mlčeli 
i potom, když Jitka naservírovala jídlo na stůl 
a sedli si k němu oba jejich potomci. Napjaté 
mlčení vyvolalo pocit nahoty i v Jáchymovi.

Nálada napjaté málomluvnosti se 
protáhla přes celý víkend. Tento šabat byl 
u Herinků ještě tíživější než šabat předchozí.

Nadešlo pondělí, pět hodin večer, čas 
smluvené schůzky u učitelky Vlčkové. Na 
každého doléhala tíže toho, co se mělo řešit. 
Všichni se sešli v kmenové učebně 8. C. Mar-
kéta buď klopila hlavu nebo se raději dívala 
směrem, kde nikdo nebyl. Nervózně si přejíž-

děla pravou rukou po hřbetě levé. Její rodiče 
hleděli na rodiče zbývajících žáků s jistou 
dávkou despektu a výčitky. Jáchym se díval 
zcela do země. Pohled jeho rodičů byl bez-
barvý, nic neprozrazující. Když se přítomní 
rozesadili, každá rodina pokud možno co 
nejdále od ostatních, shrnula třídní učitelka 
Vlčková na úvod, kvůli čemu se tu všichni 
sešli. Pak vyzvala Jáchyma, aby se k tomu 
vyjádřil. Ten klopil oči k zemi, cítil ohromný 
stud, ústa se ne a ne otevřít. Když k tomu 
konečně došlo, Jáchym jen naprázdno polkl. 
Vlčková ho musela povzbudit vlídným 
slovem.

Nakonec se vzchopil: „Já … mně je to 
všechno strašně moc líto, já bych byl nej-
radši, kdyby se to vůbec nikdy nestalo.“

„To my všichni,“ skočila mu do řeči Jitka. 
Vlčková po ní střelila káravým pohledem.

„Já vlastně vůbec nerozumím tomu, proč 
jsem to udělal. Nejdřív mi to přišlo jako dobrý 
legrační nápad. Teď si připadám jako největší 
debil ze všech debilů pod sluncem.“

„Máš kruci hlavu, tak ti snad mohlo dojít, 
že to byl podělanej nápad!“ utrhl se na něj 
pan Stoupa. „A vás, paní učitelko, vůbec 
nechápu, proč s ním mluvíte tak laskavě. 
Hajzl je to a zasloužil by ředitelskou důtku!“

„Podívej se na naši Markétku,“ přisadila si 
jeho žena. „Podívej si jí do očí, ať vidíš, jak jsi 
jí ublížil. Je to pro tebe k nesnesení? Dobře 
ti tak!“

Jáchym měl pocit, že ho Stoupovi násilím 
svlékají do naha a on se nemá jak zakrýt.

„Já chápu vaše rozhořčení,“ vložila se do 
toho Vlčková, „nicméně ráda bych vám řekla, 
že Jáchym není špatný člověk. Jak jsem ho 
měla možnost poznat za ty tři roky, co jsem 
jeho třídní, je to talentovaný citlivý kluk 
a to, co provedl, neudělal se zlým úmyslem. 
Jáchym je dobrý člověk.“

Jako by ho tím oblékla do hedvábné 
košile, tak to v tu chvíli Jáchym cítil.

„Tak mi teda povězte, jak mohl udělat 
takovou sviňárnu, když je podle vás tak 
dobrý!“ nedal se pan Stoupa.

„Z hlouposti. Spoustu špatných věcí dělají 
lidé, protože nejsou schopni domyslet, co 
jejich čin způsobí. V případě Jáchyma se 
podle mě jednalo také o jisté volání o pomoc. 
Jáchym nepotřebuje vaše odsouzení. To ani 
nepomůže vaší Markétě. Jáchym především 
potřebuje naši pomoc.“

Teď ho učitelka Vlčková oblékla tak, že si 
mohl dovolit být nahý.

JAN DAVID REITSCHLÄGER
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LITERATURA

Ota Pavel
podle Aleksandra Kaczorowského
Jako vidí polský publicista 
a literát českého spisovatele, 
který přes svůj těžký osud 
psal knížky plné laskavé 
nostalgie a trochu smutného 
humoru? Příběh Oty Pavla, 
který svou nejslavnější knihu 
Smrt krásných srnců vydal 
právě před padesáti lety, 
je fascinující. V dětství se 
štěstím unikl koncentračním 
táborům, což se nepodařilo 
jeho otci Leovi ani oběma 
starším bratrům. Tehdy snil 
spíše o rybách než o tom, 
že on, Otto Popper, Žid po 
otci – našim slovníkem tedy 
„tatínkovec“, bude jednou 
slavným spisovatelem. Dnes je 
v Buštěhradě, kde absolvoval 
povinnou školní docházku, 
jeho malé muzeum.

Kaczorowski dobře ví, že knížky Oty Pavla 
si mezi českými čtenáři získaly možná až 
překvapivě velkou pozornost. Ačkoliv jde 
vesměs o poměrně krátké texty, mají v sobě 
neobyčejné kouzlo, něžnost, jsou plné 
nezvyklé poezie, a přesto v nich nenajdeme 
nadbytečná slova… Překypují touhou po lásce 
a porozumění, i když nejeden příběh čerpá 
z temných válečných dob, kdy jeho hrdinové 
museli nést tíži svého židovského osudu.

Přesto nás může překvapit, že si právě 
Ota Pavel, který se narodil 2. července 1930 
a ze světa odešel ve věku necelých 43 let 
31. března 1973, získal nemalou oblibu také 
v sousedním Polsku, které má přeci jen jiné 
literární tradice. On navíc nemůže předložit 
žádný tlustý román ani novou koncepci 
dějin, spíš lyrizované střípky příběhů, ve 
kterých však přesně rezonují pocity malého 
židovského chlapce, který ještě nedokáže 
zvážit říši zla, jež ho obklopuje, v celé její 
obludnosti, ta se ale zrcadlí v jeho prožitcích.

Polská literatura je přece velmi bohatá na 
vlastní hvězdné autory – vždyť mají pět drži-
telů Nobelovy ceny za literaturu, zatímco my 
jen jediného… Kaczorowského biografie Ota 
Pavel: Pod povrchem je z velké části vlastně 
reportáží, obsáhlou zprávou o životě spiso-
vatele, na kterého jsou „zvědaví“ i u našich 
severních sousedů, jak dokazují tisícové 
náklady jeho přeložených knih.

Třísetstránková kniha s nejznámější 
fotografií Oty Pavla na obálce, jejímž 
autorem je fotograf Pavel Vácha, jenž letos 
v únoru zemřel, měla v Polsku velmi slušný 
ohlas a získala dokonce prestižní ocenění. 
A může následovat úspěch i v češtině, kde 
srovnatelnou monografii dosud nemáme. 
Vyšly sice knižně vzpomínky jeho manželky 

Věry i syna Jiřího, máme také starší studii 
Božíka Svozila z roku 2003 – a desítku dalších 
publicisticko-vzpomínkových knih, ty však 
nemají charakter ucelené monografie.

Autor dokázal propojit biografii se žánrem 
literatury faktu, chvílemi to připomíná esej 
a pak zase reportáž… A čte se to s napětím 
jako beletrie!

Co jsme možná o Otu Pavlovi nevěděli
Aleksander Kaczorowski v sobě nezapře 
nápaditého reportéra, a tak vyráží po stopách 
Oty Pavla jako ohař po stopě. Objevil leccos, 
co polští milovníci Oty Pavla patrně neznají, 
v českém prostředí ovšem nejde o objevy 
nijak zásadní. Mnohokrát nasál atmosféru 
Buštěhradu i penzionu U Rozvědčíka na 
Berounce, pronikl do pavilonu č. 23 bohnické 
psychiatrické léčebny, kde pobýval Ota 
Pavel spolu s dalšími pacienty trpícími 
maniodepresivní psychózou a v březnu 1973 
zde zemřel, zastavil se na Pražské židovské 
obci a prohlédl si pro veřejnost nepřístupnou 
Vysokou synagogu, kde se konají denně 
bohoslužby, stihl ještě vyzpovídat Otova syna 
Jiřího Pavla, který měl stejnou nemoc jako 
jeho otec a zemřel právě před třemi lety.

Ota, nejmladší ze tří synů Lea Poppera, 
židovského obchodního cestujícího s lednič-
kami a vysavači, se narodil za vlády Masa-
ryka. Otec Leo byl v mládí dobrodruh, dostal 
se s cizineckou legií až do Afriky, a později 
Otovi, který už začal psát, povídal celé dny 
příhody ze svého poněkud dobrodružného 
života. Známe to z knižního vydání. Méně 
už je známo, že do Otových šesti let bydlela 
Popperova rodina v Praze 7 ve 4. patře 
v domě Husova sboru ve Farského ulici. Ten 
měl na střeše už zdálky viditelný velký kalich 
a v přízemí byla modlitebna.

Souvisí s tím to, že v obavě spojené 
s německou expanzí přestoupila v roce 1939 
celá rodina k Církvi československé. Ve 
stejném roce se prozíravě přestěhovali na 
více anonymní venkov, k otcovým rodičům 
do Buštěhradu na Kladensku – v Praze už 
neměli na nájem, protože otec byl bez práce 
a jako Žid ani neměl nárok na lístky na maso! 
Prarodiče naopak chovali slepice, králíky, 
husy i kozu a dva zdejší rybníky byly plné 
kaprů. Než se odstěhovali, požádali správce 
Husova sboru, aby je pokřtil. Za čtvrt hodiny 
už jeli výtahem zpátky a měli v rukou legiti-
maci členů církve…

Uvažovali také o odjezdu do Kanady, kam 
chtěl zamířit otec Leo, který se snažil sehnat 
víza – leč marně. Nevešli se do omezených 
kvót, které byly určeny pro židovské uprch-
líky! Kanada přijala do konce války pouze 
necelých pět tisíc židovských uprchlíků…

ALEKSANDER 
KACZOROWSKI 
(nar. 1969) je polský 
novinář, esejista a pře-
kladatel. Vystudoval 
slavistiku na Varšavské 
univerzitě (1998), pra-
coval v deníku Gazeta 

Wyborcza jako vedoucí redaktor publicistiky, 
byl zástupcem šéfredaktora v časopisech 
Newsweek Polska a Forum. Napsal řadu knih, 
dlouhodobě se věnuje zejména poválečné 
české literatuře, a to nejen jako překladatel, 
jak dokazují jeho biografie věnované Václavu 
Havlovi a Bohumilu Hrabalovi. Do polštiny 
přeložil knihy Bohumila Hrabala, Josefa 
Škvoreckého a Egona Bondyho. V roce 2016 
získal cenu Václava Buriana za kulturní přínos 
ke středoevropskému dialogu. Kniha Ota 
Pavel: pod powierzchnią (2018) byla přeložena 
Martinem Veselkou do češtiny a loni ji vydalo 
nakladatelství Host. Monografie o Otu Pavlovi 
byla v Polsku nominována na nejprestižnější 
literární cenu Nike, kterou sice nakonec nezís-
kala, ale byla mezi sedmi nejlepšími. Stala se 
však také polským životopisem roku!
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Na základě přijatých rasistických zákonů 
byli oba bratři, Jiří a Hugo, i přes novou 
příslušnost k Církvi československé (předtím 
byli členy ŽO) označeni za židovské míšence 
prvního stupně a v únoru 1943 museli 
nastoupit do lágru v Terezíně. Malý Ota měl 
štěstí a koncentráku se vyhnul, protože jej 
otec nepřihlásil do židovské obce. Byl tak 
označen za židovského míšence druhého 
stupně a zůstal doma sám s matkou – děda 
zemřel a babička byla deportována do Tere-
zína už v roce 1942 a dva měsíce poté zřejmě 
zemřela.

Mýty a jejich boření
Kaczorowski také odhaluje některé mýty, 
jež vybudoval sám Pavel ve svých povídkách 
o rodinných osudech. Prostě si realitu trochu 
vylepšil. Píše třeba, že otec Leo si koupil od 
Štursy originál bysty prezidenta Masaryka, 
sochu ukrytou na půdě pak našli gestapáci 
a nařídili otci, aby ji na dvorku vlastnoručně 
rozmlátil sekerou… Byla by to samozřejmě 
mnohatisícová škoda. Jako příběh je to 
hezké, ale zcela jistě nepravdivé – originál 
bysty by si Popper, který už tehdy nepracoval 

u švédské firmy Electrolux, určitě nemohl 
dovolit.

Ve třinácti letech se Ota začal učit na 
horníka na dole Dubí u Kladna. Nic jiného 
mu nezbývalo. Po válce, kterou se štěstím 
rodina přežila, hrával hokej a fotbal a krátce 
trénoval hokejovou mládež ve Spartě Praha. 
Proto se vydal na dráhu sportovního novi-
náře. V letech 1949–56 pracoval jako spor-
tovní redaktor v Československém rozhlase, 
mezitím musel projít dvouletou vojenskou 
službou. A v roce 1960 konečně odmaturoval 
na střední škole pro pracující. Zároveň se 
z prvních ostýchavých krůčků vypracoval na 
vynikajícího sportovního reportéra.

Mezitím si celá rodina na přání otce 
nechala v polovině padesátých let počeštit 
své příjmení z Popper na Pavel. Kdo by chtěl 
po válce nosit německé jméno? Podle autora 
knihy mu ho pomohla vybrat nastávající 
manželka, což ale nezní příliš věrohodně. 
Jméno spíš vybral otec Leo.

Kaczorowski, jehož kniha se příjemně 
čte, což je jistě zásluha autora i českého pře-
kladatele, má také vlastní názor na klíčový 
moment, kdy se Ota Pavel „zbláznil“. 8. února 

1964 na zimních olympijských hrách 
v Innsbrucku vběhl Pavel do šatny našich 
hokejistů těsně po prohře se Švédskem. Ská-
kal radostí a gratuloval jim k medaili – získali 
díky skóre bronzovou, Kanada byla čtvrtá. 
O tom ale ještě nevěděli, mysleli, že si z nich 
střílí… Jeden z hokejistů v tu chvíli zakřičel: 
„Ty Žide – jdi do plynu!“

Ota Pavel zbledl a vytratil se ze šatny. 
Druhý den se vydal do Alp a pokoušel se 
tam podpálit statek… Ale to už začala nová, 
nejsmutnější etapa jeho života. Onemocněl 
těžkou duševní chorobou a roku 1966 mu byl 
přiznán plný invalidní důchod. Paradoxně 
právě v době, kdy ho trápila cyklofrenie, 
maniodepresivní psychóza smíšená s prvky 
schizofrenie, vznikla jeho vrcholná díla. Asi 
by jedno nebylo bez druhého…

Svých literárních úspěchů, doslova maso-
vého zájmu čtenářů, se už nedočkal. Zemřel 
náhle 31. března 1973 na srdeční infarkt. Je 
pochován na židovském hřbitově v Praze na 
Olšanech vedle svých předků.

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor

Aleksander Kaczorowski s Jaroslavou Pechovou, autorkou knihy Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla
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Vzpomínky na fotografy:

Moritz Adler

Moritz Adler mě poprvé zaujal 
při tvorbě knihy Praha 1848–
1914, vydané poprvé roku 
1984. A detailněji při přípravě 
bohužel nevydané publikace 
o Jubilejní výstavě 1891. 
Moritz Adler měl totiž na ní 
samostatný pavilon. Podobný 
měl také na Národopisné 
výstavě českoslovanské 
konané na stejném místě 
o čtyři roky později. 

Byl vedle všeobecně známého Jana Lan-
ghanse jediným fotografem, který působil 
s vlastním pavilonem na obou národních 
výstavách. Adler z nich vydal série kabine-
tek. Žádný historik fotografie se tehdy o něho 
blíže nezajímal.

Okolo osobnosti Moritze Adlera a jeho 
třech fotografujících sourozenců se 
během času rozvinula také čilá zahraniční 
korespondence, ale stále je v jeho 
životní dráze dosti nejasností. Narodil se 
12. července 1849 v Nuslích u Prahy, kde 
měl jeho otec Markus chemickou výrobnu. 
Vyrůstal mezi devíti sourozenci. Z neznámo 
jakých důvodů byl „osvobozen od vojenské 
služby“. Jak a kdy se dostal k fotografii není 
známo. Počátky jeho doložené živnostenské 
fotografické činnosti jsou podle dosavadních 
zjištění v Kronstadtu v Sedmihradsku 
(dnes Brasov), kde si v letech 1870–71 zřídil 
fotoateliér. Asi po dvou letech začal tento 
ateliér působit pod hlavičkou „Bratři 
Adlerové“, neboť se do jeho podnikání 
zapojil také o rok starší bratr Leopold. Ten 
se stal jedním z nejznámějších portrétních 
a místopisných fotografů v Sedmihradsku. 
Tam jako fotografové působili i jeho další dva 
bratři – Alfred a Adolf.

Fotopavilon Moritze Adlera na Jubilejní výstavě v Praze, 1891

Siamská dvojčata – sestry Blažkovy, 
kolem 1895, kabinetka
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Moritz Adler ze Sedmihradska zřejmě 
roku 1875 odešel a stopy po jeho fotografické 
aktivitě se vytrácejí na šest let. Patrně hledal 
uplatnění jako fotograf jinde. Podle záznamů 
v Archivu hlavního města Prahy si 31. března 
1881 podal žádost o povolení fotografické 
živnosti a ta byla 20. dubna kladně vyřízena. 
Původní fotoateliér v Praze v Žitné čp. 1440/
II rozšířil roku 1883 o filiálku na velmi pres-
tižní adrese v ulici Na Příkopě 2. Roku 1890 
přesídlil do Charvátovy ulice čp. 41 naproti 
Platýzu. Podle archivního záznamu z října 
1897 si zřídil pobočné závody v Benešově 
a v Karlových Varech. Dosud nejasné je půso-
bení ve Strakonicích, kde „První umělecký 
ústav fotografický“ na „Velkém náměstí 
číslo 217“ působil pod jménem Max Adler. 
(S uvedením jména Max místo Moritz se 
setkáváme i v pražských archivních prame-
nech). V Kalendáři českých fotografů na rok 
1914 je Moritz Adler uváděn mezi členy Spole-
čenstva fotografů v obvodu pražské obchodní 
a živnostenské komory na adrese Spálená 49. 
Osudy ateliéru za Velké války nejsou jasné. 
Dne 29. listopadu 1920 Moritz Adler v Praze 
zemřel. Mezi pozůstalými byli uváděni i jeho 
dva bratři fotografové Leopold a Alfred.

Z Adlerových ateliérů se zachovaly 
portréty vesměs průměrné kvality, známy 
jsou také signované místopisné a žánrové 

fotografie a jejich poměrně četné uplatnění 
v periodickém tisku. Počtem zastoupených 
místopisných snímků (23) byl Adler čtvrtým 
nejpočetněji zastoupeným fotografem v pres-
tižním fotografickém díle Letem českým 
světem z let 1896–98. Adlerova podnikatelská 

aktivita s filiálkami, zastoupení na výstavách 
a vydavatelská a publikační činnost z něho 
činí mimořádnou osobnost, která vynikala 
nad své současníky.

PAVEL SCHEUFLER

Zámek v Pardubicích, před 1896 (repro z Letem českým světem, č. 473)

Lidová slavnost s alegorií, kolem 1888, velký formát (zde od čtenářů uvítám případné upřesnění)
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Vzpomínky na fotografy:

Alfred Baštýř

Alfred Baštýř, povoláním 
stomatolog, byl amatérský 
fotograf, ale také filmař, 
filmový producent a herec. 
Byl též radioamatérem, 
vynálezcem, publicistou 
a sběratelem uměleckých 
památek. V dějinách medicíny 
českých zemí a česko-
židovského hnutí bylo známé 
již jméno jeho otce; heslo 
Moses Baštýř, který byl prvním 
docentem zubního lékařství 
na české Karlo-Ferdinandově 
univerzitě obsahuje i Ottův 
slovník naučný. 
Syn Alfred se narodil 1. května 1865 
v Kardašově Řečici. Věren otcova příkladu 
vystudoval medicínu na české univerzitě 
a po ukončených studiích zahájil v Praze 
stomatologickou praxi. Od roku 1901 byl 

svobodným zednářem, roku 1918 byl 
spoluzakladatelem československé lóže 
Jan Amos Komenský. K sedmdesátinám 
mu list Svobodný zednář věnoval zvláštní 
číslo. K lidskému profilu tohoto výjimečně 
talentovaného muže nutno dodat, že se také 

významně angažoval při zřizování známého 
Jedličkova ústavu.

Fotografovat začal Alfred Baštýř mokrým 
kolodiovým procesem ještě před vznikem 
fotoamatérských klubů. Na prezenční listině 
při zakládající valné hromadě Klubu foto-

Herečka Ludmila Vlčková jako Hippia ve hře Tragédie člověka, stereofotografie z roku 1892

Před vzletem balónu na Jubilejní výstavě 1891
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Herec Jindřich Mošna, kolem 1900, polovina 
stereofotografie

Režisér Alois Sedláček (otec známé herečky Anny Sedláčkové), kolem 1900, polovina stereofotografie

grafů amatérů 19. 8. 1889 byl zapsán jako třetí 
v pořadí po prvním předsedovi klubu archi-
tektovi a stavebním podnikateli Vratislavu 
Pasovském, mimochodem též svobodném 
zednáři. Jako druhý figuroval jednatel klubu 
Otakar Mikeš. Klubových aktivit se Baštýř 
hojněji účastnil do roku 1903. Intenzívně se 
věnoval zejména stereoskopické fotografii. 
Byl zřejmě prvním u nás, komu se podařilo 
vytvořit úspěšné fotografie přímo při diva-
delním představení. Stalo se tak při derniéře 
hry Tragédie člověka maďarského dramatika 
Imre Madácha 8. října 1892.

Z dochovaných Baštýřových snímků 
zaujme výjimečná improvizační schopnost 
a snaha zachytit momentku, děj. Byl zřejmě 
prvním u nás, kdo fotografoval přímo 
z balónu (1891). Ze stereopodobizen chtěl 
vytvořit archiv význačných osobností, který 
na rozdíl od jiných podobných projektů byl 
mimořádný snahou o prostorové zobrazení. 
Zájem o zachycení pohybu mohl plně využít 
po vzniku filmu. Vedle Jana Kříženeckého 
patřil k prvním amatérským filmařům u nás, 
roku 1904 například natočil zápas v kopané 
Slavia vs. Angličané. Zájem o film Baštýře 
naprosto pohltil po vzniku samostatné 
republiky, takže asi roku 1926 zanechal 
stomatologické praxe. Již roku 1921 založil 
produkční a distribuční společnost Kalos-
film, jejíž název byl prý složen ze jmen jeho 
přítele režiséra Karla Lamače a herečky Anny 
Ondrákové. Baštýř byl i při natáčení prvního 
českého historického filmu Koryatovič (1922) 
a i v zahraničí velmi úspěšného Batalionu 
(1927). Ve 20. letech byl také čelným funkcio-
nářem několika československých filmových 
organizací. Jako přítel Karla Lamače hrál 
epizodické role v asi 33 filmech, v některých 
měl pseudonym Alfred Abatýr. 

Jako výjimečně aktivní osobnost měl 
zájem také o cyklistiku a létání, patřil 
i k prvním radioamatérům u nás. V roce 1925 
stál u zrodu Československého radiosvazu, 
působil jako jeho předseda a redigoval jeho 
věstník. Zasloužil se také o Československý 
radioklub. Patenty k jeho vynálezům, některé 
mírně kuriózní, možno studovat v archivu 
Národního technického muzea. Obecně 
Alfreda Baštýře lákaly především technické 
problémy, zabýval se proto konstruováním 
různých přístrojů souvisejících zejména 
s fotografií a filmem. Pokoušel se například 
také realizovat prostorovou filmovou stereo-
projekci.

Na počátku nacistické okupace se Alfred 
Baštýř zhroutil a byl léčen v Bohnicích, na 
což reagovali čeští nacisté ve své Vlajce člán-
kem Velmistr řádu kouzla zbavený. Z lékařské 
ordinace do blázince. Z psychiatrické léčebny 
musel Baštýř 2. července 1942 nastoupit do 
transportu AA1 směr Terezín. Velikost jeho 
osobnosti by si zasloužila monografii.

PAVEL SCHEUFLER 
Fotografie pocházejí ze Sbírky Scheufler
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Záhadný Banksy a graffiti Oscara 
Wildea na útěku z vězení

V pondělí 1. března se na stěně 
věznice v Readingu objevilo dílo 
slavného, avšak anonymního 
street-artového umělce, 
který si přezdívá Banksy. 
Malba znázorňuje trestance 
prchajícího z vězení, dílo má 
pravděpodobně symbolizovat 
jeho nejznámějšího vězně, 
Oscara Wildea, jenž zde strávil 
dva roky.

Banksy v pátek potvrdil, že graffiti na stěně 
věznice je jeho výtvorem a na svých webo-
vých stránkách zveřejnil video s názvem 
Create Escape, které zachycuje noční vznik 
díla a techniku sprejování. Na kresbě je 
vězeň spouštějící se dolů ze stěny po laně 
z prostěradel, na jehož konci je upevněn 
psací stroj. To je také jedním z důvodů, proč 
by podle BBC mohl být danou osobou právě 
Oscar Wilde.

Reading je město ležící asi 70 kilometrů 
na západ od Londýna. Původně vláda chtěla 
zdejší věznici prodat developerům, to se však 
zatím neuskutečnilo. Zdejší městská rada 
nyní vede kampaň za „záchranu věznice“ 
a snaží se z jejích prostor udělat umělecký 
a kulturní komplex. Banksy tuto kampaň 
svým výtvorem nepochybně podpořil a rada 
nyní naléhá na ministerstvo spravedlnosti, 
jež zařízení vlastní, aby podnikla adekvátní 
kroky k zachování obrazu a k jeho ochraně 
před kolemjdoucími vandaly.

Oscar Wilde a vězení
Ještě než začnu psát něco více o Banksym, 
chtěla bych osvětlit důvod Wildeova pobytu 
ve vězení a jeho následky, protože pokud 

Banksyho dílo Wildea opravdu znázorňuje, 
je podle mě důležité znát také jeho historický 
kontext.

Oscar Wilde se zamiloval do atleta a bás-
níka, lorda Alfreda Douglase, kvůli čemuž 
se také rozvedl se svojí ženou, s níž měl dva 
milované syny.

Homosexualita v té době však byla 
trestným činem a kvůli neshodám s Dougla-
sovým otcem skončil Wilde před soudem, 
a nakonec byl odsouzen na dva roky vězení 
a nucených prací za přečin proti mravopo-
čestnosti.

Čas ve vězení Oscara Wilda velmi pozna-
menal, kvůli špatným stravovacím a hygi-
enickým podmínkám začal mít zdravotní 
problémy a psychicky mu to také mnoho 
nepřineslo, spíše naopak. Krutost a utrpení, 
které ve věznici zažíval, promítl poté Wilde 
do své poslední básně s názvem Balada 
o žaláři v Readingu.

Kdo je Banksy?
Banksy je pseudonym známého anglického 
street-artového umělce, jehož satirická díla 
jsou známá po celém světě. Jeho tvorba kom-
binuje graffiti s využitím šablonové techniky. 
Většina z jeho uměleckých výtvorů obsahuje 
černý humor a ironii. Díla většinou nějakým 
způsobem reagují na současnou politickou 
či kulturní scénu nebo nesou nějaké sociální 
poselství. Banksy je velkým zastáncem 
světového míru, některými kresbami se tedy 
vyjadřuje i proti válce a násilí.

V jeho dílech také často figurují děti, staří 
lidé či různá zvířata, například v létě se v lon-
dýnském metru objevilo několik kašlajících 
krys, používajících hygienické prostředky 
zcela špatným způsobem, jedna si z roušky 
například dělá padák. Tím Banksy narážel na 
situaci v Británii za covidu-19 a na zodpověd-
nost a ohleduplnost občanů vůči ostatním.

Jeho kresby se objevují na mostech, 
stěnách a podobných veřejně přístupných 
a viditelných místech po všech možných 
městech světa.

Banksy se sice drží v anonymitě, před-
pokládá se však, že pochází z anglického 
Bristolu. Jako umělec dělající graffiti začal 
údajně působit v roce 1993.

Hlavní příčinou Banksyho neznámé iden-
tity je nejspíše to, že jeho umění je v podstatě 
vandalismus, a je tedy ilegální. Se skrytou 
identitou může Banksy pokračovat v tvorbě 
a zároveň se vyhýbat případnému trestnímu 
postihu. Záhadná Banksyho osobnost mu ale 
do jisté míry určitě přidává na popularitě.

O tom, kdo Banksy ve skutečnosti je, se 
vedou mnohé teze. Nyní se za nejpravděpo-
dobnější typ považuje Robin Gunningham, 
který se narodil poblíž Bristolu a podle novin 
The Sunday Times začal používat jméno 
Robin Banks, z čehož mohlo posléze vznik-
nout jméno Banksy.

Podobných teorií však existuje celá řada 
a je těžké odhadnout, čemu ještě věřit a čemu 
už ne. Banksyho identita je tedy dodnes spíše 
předmětem debat a spekulací.

Banksy nepřispívá světu pouze svým 
uměním, v srpnu například financoval 
záchranné plavidlo na pomoc migrantům 
prchajícím přes Středozemní moře.

Loď se jmenuje Louise Michel a je na 
ní mimo jiné nasprejovaný známý obraz 
holčičky, která drží záchranný kruh ve tvaru 
srdce.

Většina afrických migrantů prchá před 
válečnými konflikty a chudobou do evrop-
ských států a přes moře se lidé vydávají neza-
opatřenými a přeplněnými čluny. Od roku 
2014 se úmrtí na vodě odhadují přibližně na 
17 000 lidí, předpokládá se však, že ve skuteč-
nosti je tento počet ještě mnohem větší.

Už během srpna, kdy loď vyplula, se 
s její pomocí stihlo na Středozemním moři 
zachránit přes 90 uprchlíků. „Na palubě 
Louise Michel věříme, že každý je jedinečný, 
národnost by neměla představovat žádný 
rozdíl v tom, jaká práva lidé mají a jak je 
s kým zacházeno,“ říká Banksy na své webové 
stránce.

Jedním z Banksyho nejznámějších děl je 
„Vrhač květin“ (The Flower Thrower) na stěně 
garáže v Betlému. Odkazuje pravděpodobně 
na konflikt mezi Izraelem a Palestinou. 
Chlapec na stěně ve vzteku něčím hází, místo 
bomby nebo granátu to však je pouhá kytice. 
Tím je nejspíš znázorněn mír a láska, které 
mají nahradit válku a násilí.

MARTA ŠIŠKOVÁ

„Vrhač květin“ 
(The Flower 
Thrower) na stěně 
garáže v Betlém
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Předplaťte si 
Jews News!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat 
naše možnosti přicházíme nově s nabídkou 
předplatného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte 
možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků 

a nezkrácené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se 

spojit přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého 
pravidelně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplati-
telé dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme 
poděkovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek 
z předplatného plánujeme naše obzory dále 
rozšiřovat, abychom vám poskytli co nejpříjem-
nější požitek ze čtení Jews News.

Jew’s News je magazín studentů gymnázia 
Lauderových škol v Praze. Tato dvoustrana vychází 
jako příloha měsíčníku Maskil laskavou péčí 
Bejt Simcha. Redakce: Albertina Čížková – 
šéfredaktorka, Filip Mészáros – zástupce 
šéfredaktorky a fotograf, Marta Šišková, 
Viktorie Křístková, Lída Dočekalová, Kosma Vačkář, 
Tamir Yaffe, Sebastián Jirkal, Hana Dymešová, 
Julie Gaydečková – redaktoři. Kontakt: 
www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Jsme  
zpátky!

Rozhovory, recenze a glosy, 
komentáře, fotografie z cest 

a mnoho dalšího si nyní můžete 
přečíst na našich nových 

webových stránkách,  
které fungují  

už od 25. ledna 2021.

Máte-li zájem stát se 
redaktorem našeho magazínu,  

napište nám na mail 
redakce.jn@seznam.cz

Budeme se na vás těšit 
na adrese 

https://jews-news.webnode.cz

Vaše redakce Jew’s News

Příšerně nahlas a k nevíře 
blízko: kolik ztrát lze 
ještě snést?

Má to ještě stále smysl? 
Všechny ty velké, k nevíře 
důležité a příšerně strašné 
věci, jež rozhodují o našem 
životě? Známý americký 
spisovatel Jonathan Safran 
Foer se na to pokouší ve 
své knize najít odpověď 
prostřednictvím dvou 
životních příběhů v kontextu 
dvou hrozných tragédií, mezi 
kterými však jen málokdo 
dokáže na první pohled najít 
souvislost.

Oskar Schell je vynálezce, návrhář šperků, 
sběratel motýlů, kteří uhynuli přirozenou 
smrtí, shakespearovský herec, milovník 
francouzské kultury, pacifista a mimocho-
dem také devítiletý chlapec s lehkou poru-
chou autistického spektra, jenž najednou 
přijde o otce při teroristickém útoku na Svě-
tové obchodní centrum. Poté, co najde Oskar 
v otcově pozůstalosti záhadnou obálku, roz-
hodne se vyhledat, komu je určena a jaký má 
význam. Při svém pátrání se seznámí s často 
velmi specifickými příběhy řady obyvatel 
New Yorku, jež mu do jisté míry pomohou 
najít cestu z beznadějné skutečnosti po 
smrti otce.

Zároveň s Oskarovým pátráním se však 
čtenář dozvídá jiný příběh, který sahá 
hlouběji do minulosti. Je to příběh lásky, 
ale také hlavně tragédie a ztráty. Jistý muž 
se v dopisech svému synu snaží omluvit, že 
kvůli strachu ze ztráty po hrozném zážitku 
z bombardování Drážďan, které zažil 
v mládí, jej nedokázal milovat.

Dva příběhy najednou začnou splývat 
a oběma hlavním hrdinům se díky nečeka-
ným souvislostem podaří velké trauma pře-
konat a zaměřit svůj pohled na přítomnost.

Příšerně nahlas a k nevíře blízko roz-
hodně není standardním literárním dílem, 
a to jak konceptem příběhu, tak i nesmírně 
propracovanou formální stránkou. Autor 
čtenáře neustále překvapuje nepředví-
datelnými zvraty a náhlými přeskoky 
mezi dějovými liniemi, ne nepodobnými 
střihům v kinematografii.

Každá z dějových linií je zároveň podána 
velmi specifickým a rozdílným způsobem, 
stejně jako jsou rozdílní jejich tři vypravěči. 

Autorovi se podařilo neuvěřitelně auten-
tickým způsobem vystihnout jejich vnitřní 
světy. Ukazuje tím, jak různorodě mohou 
lidé vnímat podobnou situaci, i přestože jsou 
jejich pocity podobné. Díky tomu je navíc děj 
srozumitelnější, jelikož je na první pohled 
odlišitelné, kdo je vypravěčem.

K čtenářskému zážitku výrazně přispívá 
i vizuální forma knihy, ačkoliv není ilustro-
vaná v pravém slova smyslu. Díky expe-
rimentování s formátem textu, typografií 
nebo různými výstřižky z fotografií a novin 
dostává kniha další, pro čtenáře ne zcela 
objasnitelnou úroveň.

Všech těchto prvků autor využívá, aby 
sdělil nejdůležitější: násilí na nevinných 
lidech je neomluvitelné. Je úplně jedno, ve 
jménu jaké ideologie, nebo s jakým počáteč-
ním podnětem, výsledek je totiž stejný. Výčet 
obětí se sice na první pohled může zdát 
číslem, ve skutečnosti se však za jmény skrý-
vají jednotlivé životní příběhy plné zážitků, 
vztahů, problémů a nových myšlenek, které 
mohly obohatit svět.

FILIP MÉSZÁROS



18  maskil המשכיל

HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(7. lekce)
V poslední části jednoduché povídky se dozvíte, jak je to s tou 
laskavostí, a otevřený konec přináší filosofické zamyšlení nad 
tím, zda je vždy dobré ji bezpodmínečně oplácet…

Než se pustíte do čtení můžete své znalosti obohatit 
o časování slovesa „dělat“. V textu najdete více sloves 
v minulém čase (na nichž si můžete třeba taky procvičit 
časování), ale sloveso „dělat“ (kořen ע ש ה ) není tak 
úplně pravidelné – proto zde najdete tabulku s přehledem 
přítomného i minulého času.

Samozřejmě nechybí ani slovníček vybraných nových výrazů.

טובה תחת טובה

)פרק שלישי(*

זה אומר: "אתה נתת לי סוס חולה."

וזה אומר: "אני לא נתתי לך סוס חולה."

הם הולכים אל ַהׁשֹוֵפט – אל הרב.

ַמח מאוד. רואה אברהם את הרב וֹשָ

זה הרב שבא לבית אברהם בגשם וברוח.

 אומר אברהם: "אני נתתי לך אוכל ובית ומיטה, בלילה,

בגשם וברוח."

הרב לא שמח…

י בבית ְנִתּ י מהאוכל שלך. אני ָיׁשַ  אומר הרב: "אני ָאַכְלּתִ

שלך.

אתה איש טוב אברהם, אתה עשית לי טובה.

ַעם אני לֹא ָיכֹול לעשות טובה תחת טובה. אבל ַהּפַ

אני לא יכול להיות שופט שלך…"

Infinitiv: „dělat“ ַלֲעׂשֹות

Přítomný čas ž. r., mn. č. m. r., mn. č. ž. r., jed. č. m. r., jed. č.

עֹושֹׂות ים עֹושִׂ ה עֹושָׂ ה עֹושֶׂ

Minulý čas

Ženský rod Mužský rod Osoba

יִתי ָעשִׂ 1. (já)

ית ָעשִׂ יָת ָעשִׂ 2. (ty)

ָתה ָעשְׂ ה ָעשָׂ 3. (on, ona)

ינּו ָעשִׂ 1. (my)

יֶתן ֲעשִׂ יֶתם ֲעשִׂ 2. (vy)

ָעשּׂו 3. (oni/ony)

Slovníček

soudce ׁשֹוֵפט

zaradoval se ַמח ֹשָ

jedl jsem י ָאַכְלּתִ

spal jsem י ְנִתּ ָיׁשַ

tentokrát ַעם ַהּפַ

nemohu )אני( לֹא ָיכֹול

Laskavost za laskavost
(třetí kapitola)

Ten říká: „Dal jsi mi nemocného koně.“
A ten říká: „Nedal jsem ti nemocného koně.“

Oni jdou k soudci – k rabimu.

Avraham vidí rabiho – a velice se zaradoval.
To je ten rabi, který přišel k Avrahamovi v dešti a ve větru.

Avraham říká: „Dal jsem ti jídlo a dům a postel, v noci, v dešti a větru.“
Rabi se neradoval.
Rabi říká: „Jedl jsem z tvého jídla. Spal jsem v tvém domě.
Jsi dobrý muž Avrahame, udělal jsi mi laskavost.
Ale tentokrát ti nemohu laskavost oplatit laskavostí (učinit laskavost 
za laskavost).
Nemohu být tvým soudcem…“

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ*Třetí kapitola
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KULTURA

Kulturní program duben 2021
PROGRAM ŽMP ON-LINE

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemio-
logické situace připravily pražská a brněnská 
pobočka oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze na následující 
týdny program on-line. Máte-li zájem 
zúčastnit se některého z pořadů, zašlete 
prosím email na adresu: lucie.krizova@
jewishmuseum.cz a do předmětu napište 
PŘENOS ON-LINE a uveďte datum pořadu. 
Den před pořadem Vám bude zaslán odkaz, 
přes který se budete moci v reálném čase při-
pojit k přednášce. V průběhu přednášky bude 
možné klást dotazy formou on-line chatu, 
který je součástí aplikace.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi a pesa-
chový knedlíček
Náš pohádkový nedělní ateliér 

pokračuje v dubnu tématem svátku Pesach. 
Leccos už o něm víme. Navážeme tedy na 
známé pohádkou o pesachovém knedlíčku. 
A tentokrát si budeme kreslit a hrát se vším, 
co splňuje dvě podmínky – je to kulaté 
a jedlé. Buďte, prosím, vybaveni plastelínou, 
papíry, pastelkami a dobrotami. Na všechny 
malé jedlíky se těší medvídek Dubi a lektorka 
Táňa.

 Prorok Ageus a obnova jeruza-
lémského Chrámu
Prorok Ageus působil ke konci 
6. stol. př. n. l. v Judsku, které 

tehdy bylo chudou provincií Perské říše. 
Jeho prorokování odráží touhu některých 
Judejců po restauraci základních institucí 
monarchické doby – prorok především 
úspěšně vyzýval k obnově jeruzalémského 
chrámu, kniha však dosvědčuje i „pro-

tomesiáškou“ naději na návrat davidovské 
dynastie ke královské moci. Přednáška Jana 
Rückla z Evangelické teologické fakulty 
UK představí knihu Ageus zvláště jako 
pozoruhodného svědka některých tradičních 
aspektů judského náboženství i situace 
v Judsku v době počátků obnovy chrámu. 
Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký 
Přední východ.

 Prezentace knihy Záhadné 
pouto
Publikace Záhadné pouto 
navazuje na stejnojmennou 

výstavu, která vznikla ke 30. výročí obnovy 
diplomatických vztahů mezi Českou repub-
likou a Státem Izrael. O výstavě i knize bude 
hovořit kurátor výstavy, hebraista a diplomat 
Robert Řehák a ilustrátorka Renáta Fučíková, 
pod jejímž vedením zpracovali studenti 
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni ilustrace 
a grafické zpracování knihy.

 Magické texty v Židovském 
muzeu v Praze
Židovské muzeum v Praze 
uchovává ve svých sbírkách 

několik dokumentů, které je možné zařadit 
mezi židovské magické texty. Přednáška 
Marka Vinkláta z Husitské teologické fakulty 
UK nejprve tento druh písemností odborně 
definuje a posléze tyto dokumenty podrobně 
představí a zařadí je do kontextu dobového 
judaismu. Zvláštní pozornost bude věnována 
chasidskému rabínovi Moše Teitelbaumovi 
a jeho oponentu Leopoldu Löwovi. Příklad 
mýtu o třech strážných andělech a démonce 
Lilit poté ukáže, že i moderní židovské 
magické texty v sobě nesou odkaz starobaby-
lonské kultury.

DALŠÍ TIPY NA ONLINE KULTURU

 Zrození moderního antisemitismu
Zatímco tradiční formy antise-
mitismu bývají často zpraco-
vávány a studovány, poválečný 

antisemitismus bývá bagatelizován a opo-
míjen. Jeho kořeny sahají do 19. století, ale 
zasahuje až do 21. století, kdy na sebe bere 
nové podoby a často se ukrývá v temných 
hlubinách internetu. Tato přednáška ukáže 
jeho zdroje i současné projevy. Přednáší 
Mgr. Věra Tydlitátová ‚Th.D. Přednáška se 
koná za podpory NFOH. Pro odkaz pište na 
zoom@zoplzen.cz

 Různé chutě judaismu
Přednáška Sylvie Wittmannové 
z cyklu „Různé chutě judaismu“ 
tentokrát na téma Talmud. Před-

náška se koná za podpory NFOH. Pro odkaz 
pište na zoom@zoplzen.cz

 Jeruzalém a jeho neopakova-
telný genius loci
Online přednáška z cyklu 
„Toulky Izraelem“ představí 

Jeruzalém – město posvátné pro tři mono-
teistická náboženství. Posluchači se během 
přednášky dozvědí, jakou má Jeruzalém 
symboliku a význam pro judaismus, křesťan-
ství a islám. Na fotografiích budou zároveň 
představena ikonická místa Jeruzaléma, 
která vytváří jeho neopakovatelný genius 
loci. Přednáší Mgr. Karel Hrdlička. Přednáška 
se koná za podpory NFOH. Pro odkaz pište na 
zoom@zoplzen.cz

NEDĚLE

18. 4. 
10.30

PONDĚLÍ

19. 4. 
18.00

ČTVRTEK

22. 4. 
18.00

ČTVRTEK

29. 4. 
18.00

ÚTERÝ

20. 4. 
18.30

ČTVRTEK

22. 4. 
17.00

ÚTERÝ

27. 4. 
18.30

Evropský příběh očima Ilji Brodského
Pozoruhodný příběh, v němž 
sledujeme osudy evropského 
židovstva v prvních dekádách 
dvacátého století, je 
zpracovaný do černobílého 
(v tomto případě vlastně 
žlutočerného) komiksového 
románu francouzských 
autorů: Herzl – Evropský 
příběh. 

Text napsal Camille de Toledo, 
obrazová stránka je dílem 
Alexandra Pavlenka. Čtenář 
prožívá děj skrz osud Ilji Brod-
ského, který byl spolu s dalšími 
ruskými Židy nucen po vlně 

pogromů počátkem 20. století 
emigrovat z carského Ruska. 
Před Iljou i ostatními stojí 
životně důležitá otázka – žít dál 
v diaspoře, ale v jiné zemi, nebo 
uskutečnit aliju do Svaté země?

Iljův život proměňuje jeho 
fascinace osobou a myšlenkami 
Theodora Herzla (1860–1904), 
duchovního otce Státu Izrael. 
Tuto kapitolu evropských dějin 
poněkud překryly pozdější děsivé 
válečné události, ale i vzhledem 
k současnému vzestupu antise-
mitismu je dobré ji znát.

Na závěr je v knize uveden 
soupis významných postav 

a židovských pojmů, které jsou 
v textu zmíněny. Knihu vydalo 
Argo, které můžeme považovat 
za specialistu na kvalitní 
komiksy…
(ELF)
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PÍSNIČKA

Eš! Eš!

Lag ba-omer připadá letos na 30. dubna. 
V předvečer se začátkem svátku je zvykem 
zapalovat ohňové hranice, a to nejen v oblasti 
izraelského Meronu a okolí hrobu Šimona 
bar Jochaje, s jehož osobou je tento svátek 
tak úzce spjat. Podle tradice je 18. ijar dnem 
výročí úmrtí Šimona bar Jochaje. Ten prý 

nechtěl, aby byl den jeho smrti dnem smu-
tečním, a tak také proto je dnes svátek Lag 
ba-omer plný tance a písní.

Písničku o ohních planoucích na izrael-
ských kopcích napsal Šmuel Bas (1899–1949), 
který pocházel z ruské sionistické rodiny a je 
autorem množství hebrejských básní a pís-

ňových textů. Melodii složil Imanuel Amiran 
(1909–1993), izraelský skladatel, který se 
narodil jako Imanuel Pugačov ve Varšavě, 
vyrostl v Moskvě a v roce 1921 s rodinou 
odešel do tehdejší Palestiny.

ל. ל ּתֵ ֵאׁש! ֵאׁש! ַעל ּכָ
ִמי זֹוֵרַח? ִמי צֹוֵהל?

יל ֵאׁש! ֵאׁש! ֶזה ַהּלֵ
ָרֵאל. ַחג הּוא, ַחג ְלִישְׂ

ִביל. ל ׁשְ ֵאׁש! ֵאׁש! ַעל ּכָ
ַעד אֹור ּבֶֹקר ּפֹה ָנִגיל.

יל! ל ַהּלֵ יל, ְצִליל, ּכָ ּגִ
ָרֵאל! עֶֹמר, ִישְׂ ַל"ג ּבָ

Oheň! Oheň! Na každém vršku.
Kdo září? Kdo se raduje?

Oheň! Oheň! Toto je ta noc.
Je svátek, svátek pro Izrael.

Oheň! Oheň! Na každé stezce.
Až do ranního světla se tu budeme radovat.

Radost, hudba, celou noc!
Lag ba-omer, Izraeli!


