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za velkého zájmu veřejnosti byla 6. prosin
ce ve slovenském institutu v Praze na 
náměstí republiky 3 slavnostně zahájena 
audiovizuální výstava osudy Židů od vzni
ku československa až po dnešek. hlavními 
autory a garanty projektu jsou scénárista, 
režisér a producent matej mináč, známý 
svojí filmovou trilogií o siru Nicholasi 
wintonovi, a jeho matka, významná foto
grafka zuzana mináčová, která poskytla 
na výstavu řadu svých unikátních snímků, 
které na jednotlivých panelech doprovázejí 
dobové archivní fotografie. součástí výstavy 
je i pro jekce krátkometrážního filmu.
Výstava představuje na tři desítky význam
ných osobností židovského původu v ši
rokém spektru oborů a činností, v nichž 
tito lidé za posledních sto let vynikli. 
seznamujeme se s profily významných 
vědců (jmenujme třeba nositelku Nobelovy 
ceny za lékařství gerty Theresu coriovou, 
liesl silverstonovou, Tomáše Bermana, 
Bedřicha abelese, renatu laxovou, Pet

ra smejkala, Pavla Traubnera nebo jana 
Pirka), veřejných činitelů (madeleine al
brightová, lady milena grenfellBaine
sová, evan z. lazar nebo Tomáš kraus), 
spisovatelů a novinářů (Franz kafka, e. e. 
kisch, Ilse weberová, arnošt lustig, joe 
schlesinger), režisérů a herců (karel reisz, 
miloš Forman, juraj herz, hedy lamarová, 
jiří sovák, miloš kopecký, soňa Valentová), 
podnikatelů (ludwig löwi moser, jindřich 
waldes, rudolf jelínek, herbert Felix, Tom 
schrecker) nebo válečných veteránů (hugo 
marom, jiří Pavel kafka).
Pro všechny je společné, že se narodili zde, 
ať už v čechách, na moravě, slezsku nebo 
na slovensku. letmý pohled naznačuje, ko
lik z nich se vypracovalo a dosáhlo úspěchu 
v zahraničí, když byli nuceni kvůli svému 
původu či z jiných důvodů opustit rodnou 
vlast. Ilse weberová nebo rudolf jelínek ta
kovou možnost neměli, oba se stali obětmi 
šoa.
jistě by bylo možné do prezentovaných 

osob ností přidávat další, chybí třeba 
zástupci hudby jako gustav mahler, gide
on klein,  hans krása, karel Berman, na 
základním poselství výstavy o  těch, kteří 
pomohli proslavit československo za pos
ledních sto let, by se však nic nezměnilo. 
máme být na koho hrdi!
Výstava bude otevřena do konce ledna 2019!                                                                   
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V listopadových obecních novinách byl publikován článek 
dr.  r.  rodkodesche o Nadačním fondu archa – rodiny löwBeer 
a oskara schindlera. Fond hodlá v Brněnci vybudovat památník 
oskara schindlera a historie textilní výroby spojené s původními 
vlastníky textilní továrny, rodinou löwBeerových. Fond chce 
také realizovat důstojný památník se jmény obětí holokaustu na 
hřbitově v Bělé nad sázavou. V souvislosti s touto záslužnou aktivi

tou fondu, kterou podporuje Federace židovských obcí v čr a řada 
prestižních zahraničních fondů, se v poslední době vyskytly určité 
nepravdy a fámy, od kterých se zásadně distancujeme.

Redakce Obecních novin 
Více informací o Nadačním fondu archa naleznete na 
www.arksfoundation.net

váha inkoustu r achel  kadishové
V pořadí třetí rozsáhlý román Váha inkoustu 
americké spisovatelky a profesorky tvůrčího 
psaní rachel kadishové (nar. 1969), absolventky 
Princeton university a New york university, se 
stal v roce 2017 literární senzací a autorka za něj 
právem obdržela řadu prestižních cen. zásluhou 
nakladatelství host vyšla kniha ve vynikajícím 
překladu zory Freiové i u nás.
díky použití metody metafikce řadí literární 
kritici toto dílo do blízkosti románu britské a. s. 
Byattové Posedlost nebo hry Toma stopparda Ar-
cadia. rovněž rachel kadishová rozvíjí ve Váze 
inkoustu dvojí příběh, jeden současný a druhý 
historický odehrávající se v anglii ve druhé 
polovině 17. století. hlavní postavy jsou fiktivní, 
spousta vedlejších je však skutečných, rovněž 
dobový život a poměry v londýně před třemi 
stoletími jsou autorkou minuciózně vykresleny 
s nevšední znalostí, takže před čtenářem vystává 
plastický obraz města, jeho obyvatel – a  Židů, 
pro něž se anglie v té době stává azylem před 
pronásledováním španělskou inkvizicí. Pohybu
jeme se v  době falešného mesiáše šabataje cvi, 
jehož myšlenkám podlehne část Židů, ale i doby, 
kdy je Baruch (či Benedikt) spinoza pro své ná
zory vyobcován z židovské komunity, kdy působí 
shakespeare a kdy dolehne na londýn ničivá 
morová epidemie a požár, jež vyvolají rabování 
a protižidovské pogromy. 
koncem roku 2000 je ve starém londýnském 
domě, který v minulosti patřil židovské rodině, 
nalezena tajná skrýš obsahující množství 
rukopisů psaných vedle portugalštiny, latiny 
i heb rejsky. majitel domu uvědomí o nálezu svoji 
bývalou profesorku helen wattovou, aby ma
teriál odborně posoudila, než půjde do aukce. 
Protože času není mnoho, stárnoucí a nemocná 
helen si bere na pomoc mladého americkoži

dovského studenta aarona levyho. Při zkou
mání rukopisů narazí na šifru א, písmeno alef, 
a brzo zjistí, že se za ním skrývá písař ženského 
pohlaví. To je v kontextu 17. století cosi neobvyk
lého a helen s aaronem tuší, že jsou na stopě 
významného vědeckého objevu. musí však být 
rychlí, protože dokumenty začíná zkoumat i další 
skupina vědců. za šifrou alef odhalí židovskou 
dívku ester Velasquezovou. její osud autorka 
líčí v paralelní historické linii  románu. ester se 
po útěku z amsterodamu dostává v londýně do 
domu slepého rabína mošeho hacoena mendese  
a stává se jeho písařkou, protože žádný muž není 
k dispozici. ester je mimořádně inteligentní, 
studuje náboženská a filozofická díla rabínovy 
knihovny a vede jeho korespondenci. Poznává 
spinozovo heretické učení a vstupuje s ním 
a s  dalšími učenci pod cizími mužskými jmény 
do dopisové výměny názorů.  V jednom dopise 
spinozovi píše: Tvrdíte, že nezpochybňujete exi-
s tenci Boha. Chtěl bych tudíž vědět, jaký způsob 
boží existence uznáváte. Pošetilost těch, kdo se drží 
představ o božím zasahování, je zjevná v každém 
okamžiku, neboť dítě, jež se narodí znetvořené, 
si nezaslouží život plný bolesti... koncem života 
dospívá ester k přesvědčení, že Příroda a Bůh jsou 
totéž, impuls k životu má svrchovanou hodnotu. 
Všechny imperativy, které mu odporují, především 
mučednictví, jsou mylné.
rachel kadishová důmyslně vytváří paralelu mezi 
příběhem ester Velasquezové, která podřídila 
svůj život i  manželství touze po poznání, a helen 
wattové, jež až díky ester pochopí, že se v životě 
připravila o možnost velké lásky. Váhu inkoustu 
můžeme číst jako inteligentní napínavý příběh, 
poučný dobový román, jako příběh o emanci
pacu žen i  jako filozofické podobenství a posel
ství o smyslu života.                                    Petr Balajka




