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Židovská čtvrť v Mikulově

UMÍTE SI TO PŘEDSTAVIT?
Kaplického knihovna měla být v Praze na Letné dostavěna v roce 2012.
Chobotnice poutala pozornost na první pohled a chvíli se zdálo, že
Praha bude mít nové poutní místo světové architektury, které bude zároveň plnit významnou společenskou funkci.
Nemá.
Příčin by se dalo najít víc, ale bez ohledu na ně lze říct, že jde o promrhanou příležitost.
Teď je na řadě Brno. A my jsme přesvědčeni, že prokáže větší soudržnost, větší smysl pro realitu, a že projekt, který je velkou šancí udělat
něco mimořádného, dotáhne do úspěšného konce.
Dokumentační centrum holokaustu na Moravě se může stát nejmodernějším českým muzeem, jež přitáhne pozornost zejména mladých
lidí, kteří už žijí zdánlivě příliš daleko od hrůz souvisejících s válkou
a vyhlazením evropského židovstva. Tím spíš, že Dokumentační centrum se nechce zabývat pouze holokaustem, touto temnou, a bohužel i téměř poslední kapitolou živé přítomnosti Židů na Moravě. Chce důkladně
zmapovat celou historii židovských komunit v naší zemi, která je mimořádně zajímavá a pestrá.
Zároveň se chce stát živoucí součástí moravské metropole, kde bude
vedle interaktivního a multižánrového muzea plného skvělých sbírkových předmětů také přednáškový a promítací sál, knihovna, galerie pro
dočasné výstavy, dětské vzdělávací centrum nebo kavárna s vyhlídkou.

ŽIDÉ NA MORAVĚ
Historický vývoj židovského osídlení Moravy (a moravské části Slezska)
probíhal ve čtyřech základních časových údobích. Nejstarší středověkou fázi představovaly počátky osídlení ve 12.–15. století v královských
městech, jako byly např. Olomouc, Brno a Znojmo. V té době se Židé
u nás směli věnovat jen obchodu a půjčování peněz.
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Velká synagoga v Boskovicích

Druhé období nastalo na úsvitu novověku po vypovězení Židů z královských měst zhruba v polovině 15. století. V menších, poddanských
městech postupně vznikaly relativně velké separované židovské obce
s vlastní samosprávou, skládající se z obytných domů, synagogy a blízkého hřbitova. Oficiálně směli Židé žít pouze v 52 jednoznačně určených
místech Moravy; poměrně častou výjimku z tohoto pravidla ovšem tvořily rodiny nájemců vrchnostenských hospodářských statků (pálenic, potašoven, mýt).
Pro svou odlišnost byli Židé v tehdejší společnosti po všech stránkách omezeni, zvlášť negativně se její tlak projevil na počátku 18. století striktním stanovením počtu povolených rodin představovaný tzv. familianty, tj. otci rodin, u nichž jen na nejstaršího syna přecházelo právo
ženitby, aby byl omezen počet Židů v místě. I přesto vytvořili vysokou životní kulturu, která dodnes uchvacuje svou osobitostí, kvalitou a jistou
tajemností.
Židovské osídlení Moravy tak znamenalo svébytnou entitu, představení všech obcí se od konce 15. století pravidelně scházeli na tzv. synodech, kde volili zemské starší. Nejpozději v polovině 17. století se konstituovala rada moravských židovských obcí v čele se zemským rabínem.
Ta vypracovala soubor 311 vnitřních nařízení, který se stal základem
moravské židovské autonomie. V průběhu věků až do r. 1922 zastávalo
úřad 17 moravských zemských rabínů; jeho sídlem byl po staletí Mikulov, ke konci pak Boskovice a Brno.
Společenský a hospodářský život židovských obyvatel u nás se od základů změnil získáním občanské rovnoprávnosti v polovině 19. století,
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kdy postupně padla všechna dosavadní omezení a Židé směli žít kdekoliv. Staré židovské obce tak ztrácely na významu a počtu, z uzavřených
ghett se Židé stěhovali do ostatních částí měst i do měst dlouho zapovězených (Brna, Olomouce, Ostravy, ale i Vídně a ciziny), kde vznikaly naopak obce nové. Specifikum v rámci Evropy tehdy představovala existence židovských politických obcí na Moravě: mezi lety 1849 a 1919 jich
vzniklo a fungovalo 27.
Emancipovaní židovští občané se poté podstatně zasloužili o hospodářský, sociální a kulturní vzestup našich zemí, což skvěle dokládají
jména podnikatelů Gutmanna, Löw-Beera, Kuffnera či Subaka, ale také
zakladatel psychoanalýzy Sigmunda Freuda (nar. 1856 v Příboře), filosofa Edmunda Husserla (nar. 1859 v Prostějově) nebo spisovatele a dramatika Toma Stopparda (nar. 1937 ve Zlíně). Z Dolních Kounic pocházela
rodina bývalého rakouského kancléře Bruno Kreiského, na moravský
původ upomínají jména italského romanopisce Alberta Moravii (vlastním jménem Pincherle), amerického novináře Josepha Pullitzera či amerického tenisty Eliota Teltschera.
Toto třetí historické období skončilo tragicky v letech nacistické
okupace, kdy rasovou perzekuci přežilo jen asi 10 % předválečného stavu Židů. Jména desítek tisíc zavražděných židovských obyvatel Moravy
a Slezska jsou sepsána na stěnách Pinkasovy synagogy v Praze, jejich
osud připomíná téměř v každém městě památník obětem holokaustu.
Po 2. světové válce byly sice některé židovské obce nakrátko obnoveny, ale po dvou emigračních vlnách v letech 1948 a 1968–1969 postupně
zanikly. Dnes působí na území Moravy a Slezska celkem tři židovské obce
v Brně, Olomouci a Ostravě, přičemž k pospolitosti se hlásí asi 600 členů.

Ernst Wiesner

Hugo Haas

Otto Eisler
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Velká synagoga byla vysvěcena 17. září 1855

BRNO
Středověké židovské osídlení Brna existující od 1. poloviny 13. století
skončilo vypovězením v roce 1454, tím nenávratně zanikla jejich čtvrť
prostírající se v jihovýchodním sektoru městského jádra včetně syna
gogy a hřbitov ležící před jižní branou zvanou Židovskou. Po další čtyři
století nesměli Židé v královském městě Brně pobývat. Od 2. poloviny
17. století nocovali židovští obchodníci na předměstí Křenové, kde později v hostinci Nový svět fungovala soukromá modlitebna.
Zrovnoprávnění Židů s ostatními občany císařství přinesly reformy
vnucené státnímu aparátu revolucí 1848 a završila je nová ústava z roku
1867. V té době už byl v plném proudu proces hromadného stěhování
moravských Židů z přelidněných židovských obcí do větších měst, do
Brna především.
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Velká synagoga byla vypálena v noci z 16. na 17. března 1939.
Stávala na rohu dnešní Přízovy a Spálené

Už v letech 1853–1855 byla v Brně postavena první novodobá synagoga. V novorománském stylu ji navrhli rakouští architekti Johann Romano a August Schwendenwein, přičemž náklady na tuto honosnou stavbu
dosáhly výše sto tisíc zlatých.
Židovští podnikatelé se zapojili do hospodářského života — zvláště
významný byl jejich podíl na vzniku četných textilních továren, díky
nimž se Brnu začalo brzy přezdívat Moravský Manchester. Jména židovských investorů se ale postupně objevovala téměř ve všech odvětvích
moravského průmyslu. Zároveň už v 19. století působila v Brně řada novinářů, spisovatelů, herců, umělců a sběratelů umění, o jejichž přínosu
pro kulturní život na Moravě nelze ani dnes pochybovat. Rozvoj židovské kultury pokračoval i po vzniku Československé republiky v roce
1918, jejíž političtí představitelé prosazovali v rámci masarykovského
humanismu k Židům velmi tolerantní přístup. Díky těmto předpokladům vyšly z kvetoucí brněnské, respektive moravské židovské komunity
takové osobnosti, jako byli třeba architekti Ernst Wiesner, Heinrich
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Vlečka v koncentračním vyhlazovacím táboře Auschwitz II-Birkenau v roce 1944

Blum, Otto Eisler, Alfred Neumann, filolog Theodor Gomperz, spisovatel
Ernst Weiss, skladatelé Pavel Haas či Erich Wolfgang Korngold, herci
Hugo Haas a Fritz Grünbaum, či sociálnědemokratický politik Ludwig
Czech.
Podobu Brna jako města, jehož charakter vytvářelo soužití germánských, slovanských a židovských obyvatel, rázně ukončilo období druhé
světové války.
Velká synagoga byla brněnskými nacisty vypálena pouhé dva dny po
okupaci, v noci z 16. na 17. března 1939, kdy do Brna dorazil na návštěvu Adolf Hitler. Byl to dárek Vůdci, a podle legendy se nad někdejší synagogou vznášel dým ještě ve chvíli, kdy se k brněnskému hlavnímu nádraží blížil vlak s Hitlerem. Trosky pak pod dozorem represivních složek
museli odklízet samotní brněnští Židé.
Stejný osud jako brněnskou synagogu potkal také další židovské svatostánky po celé Moravě (Znojmo, Olomouc, Jihlava a další).
To byl ale teprve začátek utrpení Židů v Brně a na Moravě v letech
1939–1945.
Před válkou měla brněnská židovská obec více než 12 000 registrovaných členů.
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K 30. dubnu 1945 bylo na území města Brna evidováno 804 osob
„v širším smyslu“ židovského původu, tedy včetně těch, které před deportací ochránil sňatek s osobou rasově přípustnou.
Přeživší se pak mnohdy rozhodli pro emigraci, případně nenápadné
splynutí s většinovým obyvatelstvem, kdy ovšem byli nuceni i nadále čelit latentnímu antisemitismu bolševických elit. Jestliže byla během let
1939–1945 totálně rozvrácena židovská komunita v Brně a na dalších
místech Moravy, komunisté úspěšně mazali také historickou paměť spojenou s moravskými Židy. Ještě v osmdesátých letech 20. století byla
v Brně zbořena také Nová synagoga a nenávratně mizely i další památky židovské Moravy.

STAVBA
Hned v úvodu jsme zmínili Jana Kaplického. Nikoli náhodou.
V projektu zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě
totiž hodláme spojit závažný společenský obsah s mimořádnou, nevšední formou.
Proto chystáme vyzvanou mezinárodní architektonickou soutěž, kam
zveme významné představitele soudobé světové architektury.
Naši výzvu zatím přijali holandští MVRDV, švýcarští architekti Herzog
s de Meuronem nebo skvělý Japonec Kengo Kuma. Oslovili jsme rovněž
držitele prestižní Pritzkerovy ceny, Irky pracující pod názvem Grafton
architects nebo španělské studio RCR Arquitectes.
Jsme totiž přesvědčeni, že devadesát let poté, co se manželé Tugendhatovi nastěhovali do slavné vily, kterou postavil jeden z největších archi
tektů 20. století Mies van der Rohe, si Brno zaslouží novou ikonu moderní architektury. Vila Tugendhat patří ke kulturnímu dědictví města, je
jedním z jeho nejviditelnějších znaků a atributů… žádné jiné město
v České republice není tak výrazně spojeno s moderní architekturou
jako Brno. Mělo by této tradici dostát, tím spíš, že atraktivní architektura je dnes ještě více než kdy v minulosti chápána jako výborná investice, jejímž prostřednictvím se dotváří brand města.
Dokumentační centrum holokaustu na Moravě by se, mimo jiné, mohlo stát jedním z klíčových projektů chystané kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028.
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Umístění DCHM
Okružní třída — významné objekty a lokality
Okružní třída — rozvojové lokality
Židovské Brno — významná místa a lokality
1 Středověká synagoga

2 Židovská brána

3 Středověký hřbitov

4 Velká synagoga

5 Polský templ

6 Synagoga Agudas achim

7 Nová synagoga

8 Nadační dům manželů Wiesnerových

9 Sídlo Židovské obce za okupace

10 Židovské gymnasium
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KDE BUDE STÁT?
Nový dům by měl vyrůst na pozemku ve vlastnictví Statutárního města
Brna p. č. 273/1 (část) a 273/7, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, který je v platném
územním plánu dlouhodobě vyhrazen pro stavbu veřejné občanské vybavenosti. Ten pozemek dnes nevypadá oslnivě, je na něm provizorně
umístěné parkoviště, ale nalézá se na brněnské okružní třídě, která byla
po vídeňském vzoru zasvěcena kulturním stavbám.
Důležité je i to, že se nachází v oblasti bezprostředně spojené s historickou přítomností Židů v Brně; jen pár stovek metrů od jediné stávající

Knihovna v Jeruzalému
(arch. Herzog & de Meuron)

Odunpazari Modern Museum — Eskisehir,
Turecko (arch. Kengo Kuma)

Muzeum — Rotterdam, Holandsko
(arch. MVRDV)
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Tady bude stát Dokumentační centrum holokaustu na Moravě

brněnské synagogy na Skořepce, i od místa, kde stávala Velká synagoga.
A stejně daleko je i místo středověké synagogy, která stávala přibližně
na místě dnešního kostela sv. Maří Magdaleny.
Předpokládáme, že náklady na projekt by se měly pohybovat v rozmezí šest set padesát až sedm set padesát miliónů korun.
Financování by mělo být, jak je u podobně velkých projektů běžné,
vícezdrojové. Podělit by se o ně měly český stát, Evropská unie a různé,
především zahraniční nadace a fondy, případně velcí privátní donátoři.
Prostředky na provoz by plynuly především od státu prostřednictvím
ministerstva kultury ČR, od Jihomoravského kraje coby vyššího územního celku, od města Brna, a dále formou přímých subvencí Nadačnímu
fondu pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu
na Moravě.

NADAČNÍ FOND
Nadační fond byl založen dne 25. 2. 2020.
Jeho hlavním úkolem a starostí je přirozeně zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě. Kromě toho bude mít v portfoliu
řadu činností, které jsou s tímto nelehkým úkolem spojeny, jako je spolu
organizování mezinárodní konference a mezinárodní architektonické
soutěže, sbírání artefaktů souvisejících s židovskou tradicí a kulturou,
katalogizování a akademický popis sebraných expozic, vydávání publikací a dalších tiskovin, organizování koncertů, představení, veřejných
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diskuzí, promítání filmů souvisejících s hlavní činností nadačního fondu, shromažďování finančních prostředků na zbudování a provoz Dokumentačního centra a charitativní činnost.
Prvním ředitelem Nadačního fondu je spisovatel a nakladatel Martin
Reiner.
Předsedou správní rady byl zvolen senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., dalšími členy jsou předseda
Ústavního soudu ČR, bývalý místopředseda vlády, ministr spravedlnosti
a senátor JUDr. Pavel Rychetský, dr. hc., primátorka města Brna JUDr. Mar
kéta Vaňková, předseda Federace židovských obcí v ČR Ing. Petr Pa
poušek a diplomat, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku
PhDr. Petr Kolář.

ZÁVĚR
Dokumentační centrum holokaustu na Moravě může být mimořádně významnou stavbou a společenskou institucí v Brně. Velice důležitý bude
proto přístup vedení města k projektu, bez ohledu na to, jaká politická
reprezentace bude zrovna město spravovat.
I proto uzavřel Nadační fond s městem Brnem Memorandum o spo
lupráci a součinnosti ve věci zbudování Dokumentačního centra, které bylo schváleno zastupitelstvem města Brna jednohlasně 12. 5. 2020.
Pro hlasovali členové všech stran přítomných v zastupitelstvu, tedy
ODS, ANO, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD a SPD.
Nejbližším dalším krokem bude zorganizování velké mezinárodní
konference o obsahové stránce Dokumentačního centra, především pokud jde o jeho muzeální část.

Pavel
Rychetský

Markéta
Vaňková

Petr
Papoušek
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Mikuláš
Bek

Petr
Kolář

Počítáme s účastí čelních představitelů světových židovských muzeí
a památníků, jako je Muzeum historie polských Židů (Polin) ve Varšavě,
Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, jeruzalémský Jad Vašem,
Židovské muzeum v Berlíně, v Amsterdamu.
A samozřejmě desítek a možná stovek lidí, kteří se na Moravě už několik dekád starají o odkaz židovských komunit, jež byly po mnoho století pevnou součástí naší historie.
Ve chvíli, kdy bude jasno ve věci obsahu, je možné bavit se o formě.
Po skončení konference proto začnou přípravné práce k vypsání mezinárodní vyzvané architektonické soutěže, která by měla proběhnout
v letech 2021–2022.
Dokumentační centrum holokaustu je příležitost, jak obnovit židovskou přítomnost v Brně a na Moravě způsobem, který odpovídá jejímu
historickému významu. Zároveň jde o možnost připomínat dalším generacím, jak málo stačí, aby se civilizovaná společnost zpronevěřila principům humanity způsobem, jenž se nikdy nesmí opakovat.
Je to šance, kterou nesmíme promarnit.
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Muzeum Jad Vašem, Jeruzalém

www.dokumentacni-centrum.cz

