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Îidé z Boskovic jsou dárkem Jaroslavu
Bránskému k Ïivotnímu jubileu

Pane doktore, nedávno jste osla-
vil kulaté jubileum a pokfitil novou
knihu Îidé z Boskovic.

Nevím, jestli to byl úmysl nebo ná-
hoda, Ïe pan nakladatel Dr. ·alé sta-
novil kfiest mé prozatím poslední
kníÏky právû na Velikonoãní nedûli
31. bfiezna a já den pfied tím oslavil
sv˘ch 85 let. Podíval jsem se na in-
ternet a tam jsem zjistil, Ïe Národní
knihovna âeské republiky eviduje
prozatím m˘ch 27 knih, pfiiãemÏ 28.
nemají v evidenci, takÏe právû po-
kfitûná kniha Îidé z Boskovic je pfies-
nû vzato 29. Zb˘vá tedy napsat jedi-
nou knihu do celkového poãtu tfiiceti.
Mohu prozradit, Ïe uÏ je hotová
a tisknout by se mûla v létû. 

Lze novou knihu nûjak krátce cha-
rakterizovat?

Nová kniha Îidé z Boskovic je
mozaikou dvaceti kapitol o rÛzn˘ch
námûtech. Jsou zde pfiíbûhy lidí,
ktefií v Boskovicích Ïili, událostí,
které se zde pfiihodily. Vût‰ina vy-
práví o Îidech, ktefií byli
s Boskovicemi spjati sv˘m pÛvo-
dem, ale ode‰li do zahraniãí – do
Anglie, USA, Izraele, Maìarska,
Slovenska a tam se sv˘m zpÛsobem
proslavili. Vyjmenovávat je zde ne-
má smysl, doporuãuji zájemcÛm,
aby si o nich pfieãetli. V knize také
ãtenáfi urãitû nalezne zcela pfiekva-
pující vûci, jako napfiíklad to, Ïe
Boskovice byly v 19. století prohlá-
‰eny posádkov˘m mûstem, Ïe zde
byla ubytována stálá vojenská po-
sádka, nebo se dozvûdí, Ïe
v Boskovicích b˘val bardón. Co to
bylo ten bardón? A dozvûdí se mno-
ho nov˘ch informací, napfiíklad
o zdravotní péãi ve starém Ïidov-
ském mûstû, o tom, Ïe zde byla Ïi-
dovská nemocnice, Ïe zde byl první
lékárník a mnoho dal‰ích a dal‰ích
zajímavostí ze v‰ech oborÛ – v˘-
tvarného umûní, literárních dílen
boskovick˘ch ÏidÛ, o operních zpû-
vácích.

Kniha Îidé z Boskovic je mou dru-
hou velkou knihou na toto téma. Pfied
nedávnem mnû napsal jeden univer-
zitní profesor z Prahy, kterému jsem
hledal jeho potomky, Ïe má první
kniha o Îidech v Boskovicích je le-
gendární. Tak doufám, Ïe i toto po-
kraãování bude jednou legendární. 

Pane Bránsk˘, Va‰e jubileum
i kfiest nové knihy probûhlo v ãase ve-
likonoãním. Máte nûjakou zajímavost
ve vztahu Ïidovství a Velikonoce?

Letos mnû pfied Velikonocemi po‰-
ta doruãila balíãek od jednoho z pra-
covníkÛ Ïidovského muzea v Praze.
V tomto balíãku jsem na‰el krabici

macesÛ s poznámkou – Made in
Izrael, a to jenom proto, Ïe jsem se
svému známému z Ïidovského muzea
zmínil o sv˘ch vzpomínkách, jak
jsme vÏdy o Velikonocích dostávali
od Ïidovsk˘ch kamarádÛ jejich mace-
sy. A proã právû macesy? 

Pesach ãasto naz˘van˘ „Svátek ne-
kva‰en˘ch chlebÛ” nebo nesprávnû
„Ïidovské Velikonoce” je jedním z nej-
dÛleÏitûj‰ích Ïidovsk˘ch svátkÛ, slou-
Ïící jako pfiipomínka vyvedení Izraele
z egyptského otroctví. Podle Tóry
Izraelci opustili Egypt tak rychle, Ïe
jim nestaãilo vykvasit tûsto pfiipravené
k peãení chleba. Upekli proto chléb
z tûsta nevykva‰eného - v podstatû
placky z mouky rozdûlané ve vodû –
macesy. Maces je dodnes jedin˘ typ
„chleba”, kter˘ se o Pesachu mÛÏe jíst.

Pane doktore, mÛÏete na závûr
ãtenáfiÛm prozradit, proã jste se tak

podrobnû zab˘val ve své literární
tvorbû právû Ïidovskou tématikou?

Cítil jsem se povinen jako rodák
z Boskovic a rodák dokonce z domu,
kter˘ stojí dodnes v Ïidovském b˘va-
lém mûstû, upozornit na existenci té-
to men‰iny jazykové i náboÏenské,
která existovala v Boskovicích a zna-
menala pro Boskovice znaãn˘ pfiínos
jak po stránce materiální, Îidé u nás
zaloÏili kapitalistickou velkov˘robu,
tak po stránce kulturní. A to v nejrÛz-
nûj‰ích oblastech – umûní, spoleãen-
ském Ïivotû, a koneckoncÛ i svou
vlastní Ïidovskou kulturou. 

VáÏen˘ pane Bránsk˘, za mûsíãník
Listy regionÛ i za v‰echny ãtenáfie Vám
pfieji hodnû ‰tûstí, pevné zdraví a pe-
vnou ruku pfii psaní dal‰ích knih, je-
jichÏ poãet urãitû neskonãí na tfiicítce.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ na kfitu nové knihy Îidé z Boskovic.

Pfiebal nové knihy Îidé z Boskovic.
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