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Hanácký Jeruzalém: Rušení prostějovských hřbitovů
v majetku památníku
obětem holocaustu Jad
Vašem v Jeruzalémě.
Téma bylo oběma
historiky předneseno
velmi citlivě, přítomní
posluchači se dověděli
řadu zajímavých a informací a souvislostí.
Hanácký Jeruzalém

V minulém čísle Chajejnu jsme
informovali o vzniku a aktivitách
nově založeného spolku Hanácký
Jeruzalém. 15. listopadu se konala přednáška pořádaná tímto
spolkem na téma historie rušení
starých prostějovských hřbitovů.
Text Pavla Kavičky o prostějovských hřbitovech jsme uveřejnili v
zářijovém Chajejnu. Zde přinášíme krátkou zprávu o přednášce a
také rozhovor s Janou Gáborovou.
TÉMA RUŠENÍ PROSTĚJOVSKÝCH HŘBITOVŮ PŘITÁHLO
POZORNOST
Zhruba sedm desítek zájemců o prostějovskou historii zaplnilo sál Českobratrské církve evangelické v sále U
Kalicha v Prostějově. Spolek Hanácký
Jeruzalém zde pořádal přednášku
historiků Karla Kavičky a Marie Dokoupilové na téma rušení starých hřbitovů a našich hodnotách.
Pavel Kavička přiblížil přítomným
místa, kde se v Prostějově v minulosti
pohřbívalo, kdy se začalo pohřbívat
mimo centra měst a také seznámil
posluchače s tím, jak probíhalo zrušení
starého křesťanského hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla. Proces trval
celých 13 let, od roku 1919 až do
roku 1932 s ohledem na křesťanskou
liturgii.
Marie Dokoupilová navázala tématem likvidace starého židovského hřbitova ve Studentské ulici, která probíhala od konce 30. let minulého století
a zejména v období nacistické okupace. Přítomní měli možnost seznámit se
s osudem některých náhrobků ze
hřbitova a vidět i některé dosud nepublikované fotografie, které jsou

OTÁZKY PRO ČLENKU SPOLKU JANU GÁBOROVOU

Podle mého názoru byla celá iniciativa
kontraproduktivní. Rozpoutala se
zbytečná mediální hysterie, nepochopení; mezi prostějovskou veřejnost se
rozšířila řada desinformací.
Jak
hodnotíte
postoj
města
k rehabilitaci starého židovského
hřbitova?
Jako (zatím) neproměněnou šanci.
Šanci mimo jiné vyrovnat se s vlastní
minulostí. Tedy s faktem, že se řada
našich předků na likvidaci hřbitova
přímo podílela a nacistickou totalitu
brala jako vhodnou příležitost pro
takové konání… Ale domnívám se, že
náprava je stále možná. Stačí vůle.
Vidíte Prostějov jako antisemitské
město?
Latentní antisemitismus je něco, co
dříme ve spoustě lidí, i když si to nepřipouštějí, nebo to snad ani nevědí.
Potom stačí pár přesně cílených novinových titulků, pár „odvážnějších“
veřejných projevů a vlna antisemitismu
se rozjede. Konkrétně v Prostějově
zejména na sociálních sítích. Situací,
jak víme, se zabývá i Policie České
republiky.

Jana Gáborová se senátorem
Lumírem Kantorem při pokládání Stolpersteinschwelle v Hálkově
ulici.
Jak se díváte na rehabilitaci starého
židovského hřbitova ve Studentské
ulici?
V principu v tom problém nevidím.
Z historického hlediska tam hřbitov
stále je, technické řešení existuje, stačí
projevit vůli. To, že by si lidé museli
zvyknout nevyužívat hřbitov jako průchozí park je fakt, na druhou stranu,
podíváte-li se na celou lokalitu
z nadhledu (třeba prostřednictvím
google mapy), tak uvidíte, že přístup
do školy řešitelný je, stejně tak jako
parkování. Navíc, prostor kolem
stávajícího hlavního vchodu skýtá
možnosti pro úpravu k užitku
žáků školy.
Jaký názor máte na činnost
petičního výboru a obecně na
Petici za zachování stávajícího
stavu parku ve Studentské
ulici, kterou podepsalo přes tři
tisíce občanů?

Pokusíte se získat podporu vedení
města pro své aktivity?
Podle mého názoru nejde primárně o
deklarovanou podporu či nepodporu
(jakékoli politické strany), ale o to, aby
aktivitám věnovala pozornost hlavně
veřejnost a aby naši spoluobčané vnímali, že události, které dnes prožíváme, mají své kořeny v minulosti, ať už
nedávné či vzdálenější. Dnešní doba,
kdy jsme svědky obrovských společenských změn, podle mého názoru vyžaduje, abychom znali své kořeny a pochopili základy, na kterých naše civilizace stojí. To bych ráda, aby si lidé
uvědomovali.
Ptal se J.A.K.

