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Ota Filip – Murnau
Ota Filip
Ohel Jakob na Jakubovû námûstí
Nová synagoga pro mnichovskou Îidovskou obec
Devát listopad je pro nûmecké Îidy nezapomenuteln.
Toho dne roku 1938 vyzval ve svém projevu kfunkcionáfiÛm nacistické strany vmnichovské
staré radnici tehdej‰í „fií‰sk ministr propagandy“ dr. Joseph Goebbels kpogromu proti ÎidÛm.
Je‰tû toho dne veãer zapálili nacisté vNûmecku nûkolik desítek synagog, coÏ byl signál kpoãátku
„koneãného fie‰ení“ – nûmecky „Endlösung“ – klikvidaci „Ïidovské rasy“.
Mnichovskou synagogu, stála ve stfiedu mûsta vsousedství Domu umûní, zbourali nacisté na
pfiíkaz Adolfa Hitlera uÏ v ãervnu 1938. „Frera“ totiÏ ru‰ilo, Ïe pfii svch náv‰tûvách vMnichovû,
ve mûstû, v nûmÏ na poãátku dvacátch let minulého století vzniklo nacistické „hnutí“, se vcentru
mûsta nemÛÏe vyhnout pohledu na synagogu, pfied jeho nástupem kmoci v roce 1933 stfiedisko
náboÏenského a kulturního Ïivota asi dvanáctitisícové Ïidovské obce.
Vkulturním, vûdeckém a v obchodním Ïivotû Mnichovahráli Ïidov‰tí intelektuálové po
staletí vÏdy velmi vznamnou roli. Uvedu jen nûkolik pfiípadÛ: Architekt Max Littmann navrhl a
postavil Prinzregententheater, skvost mezi ãetnmi mnichovskmi divadly i Hofbräuhaus, dodnes
snad nejslavnûj‰í pivnici na svûtû. Do Hofbräuhausu chodili mnichov‰tí Îidé na pivo, protoÏe
mnichovské pivo bylo – a je dodnes - podle pfiísnch Ïidovskch pfiepisÛ „ko‰er“. Spisovatel Lion
Feuchtwanger, rozen Mnichovák, syn vznamné Ïidovské rodiny, napsal zde svÛj klíãov román
„Úspûch“. Ve svch vzpomínkách popisuje „sabaty“ vrodinû bankéfie Feuchtwangera a také
náv‰tûvy sotcem a smatkou ve slavné mnichovské pivnici Hofbräuhas, kde se kaÏdou sobotu pfied
polednem scházela smetánka mnichovské Ïidovské spoleãnosti. FeuchtwangerÛv otec – a v‰ichni
Îidé – platili sobotní úãty za „ko‰er“ pivo vÏdy aÏ o den pozdûji, protoÏe jako pravovûrní Îidé se
o sabatu nesmûl penûz ani dotknout. Slavn dirigent Hermann Levi inscenoval a dirigoval
vMnichovské opefie vroce 1882 premiéru uÏ tehdy neblaze proslulého antisemity Richarda
Wagnera „Parsifal“. Wagner byl smnichovskou premiérou svého „Parsifala“, „sgermánskoárijskou“ operou, inscenovanou dirigentem „neárijského“ pÛvodu, velmi spokojen. Fotbalové
fanou‰ky bude jistû zajímat, Ïe jeden ze zakladatelÛ dne‰ní slávy klubu F.C. Bayern, Kurt
Landauer, váÏen ãlen mnichovské Ïidovské obce, pfiispûl jako pfiedseda fotbalového klubu velkm
dílem ktomu, Ïe vroce 1932 se F.C. Bayern stal mistrem Nûmecka. O rok pozdûji Landauera
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nacisté zvedení klubu vyhnali. Je‰tû nûkolik let po roce 1933 oznaãovali nacisté F.C. Bayern jako
„Ïidovsk klub“.
Od 14.století aÏ do Hitlerova nástupu k moci byli mnichov‰tí Îidé souãástí mûstské
spoleãnosti. Mezi ortodoxními a liberálnû orientovanmi mnichovskmi Îidy v‰ak docházelo
kãetnm náboÏenskm sporÛm, jako ostatnû i mezi kfiesÈany. Jeden pfiíklad: KdyÏ Theodor Herzl,
zakladatel sionismu, hodlal vroce 1897 uspofiádat vMnichovû první sionistick kongres, narazil se
svou idejí, zaloÏit v Palestinû Ïidovsk stát na odpor mocné liberální Mnichovské Ïidovské obce,
která své staleté kofieny zapustila vhlavním mûstû Bavorského království. Aby se vyhnul
konfrontaci sbavorskmi vlastenci-izraelity, ktefií vÛbec nemûli vúmyslu se vystûhovat do tehdej‰í
Palestiny, pfieloÏil Herzl první sionistick kongres do Basileje.
Po roce 1945 se do Mnichova zkoncentraãních táborÛ vrátilo jen nûkolik málo ÎidÛ.
Zjedenácti tisíc mnichovskch ÎidÛ pfieÏilo holocaust jen asi sedm set, znichÏ se do mûsta
zpochopitelnch dÛvodÛ vrátilo jen nûkolik, pr nanejv‰e sto. Poãetnû malá Îidovská obec v‰ak
vMnichovû existovala uÏ od roku 1946. Její náboÏenské, kulturní a sociální aktivity se rozvíjely
vprovizorní synagoze vzadní ãásti obytného domu v Reichenbachovû ulici, Ïidovské kulturní
stfiedisko bylo umístûno rovnûÏ vprovizorních místnostech, právû tak jako Ïidovská ‰kola. Jediné
neprovizorní, dnes kulturní instituce vMnichovû, je uÏ nûkolik let Ïidovské, svûtoznámé
knihkupectví paní Salamandrové. Situace Îidovskch náboÏenskch obcí v Nûmecku i vMnichovû
se zmûnila po rozpadu tak zvaného „socialistického bloku“, kdy se pfiedev‰ím Îidé zbvalého
Sovûtského svazu mohli vystûhovat a svÛj nov domov nacházeli a nacházejí dodnes i ve Spolkové
republice Nûmecko, a to pfiedev‰ím vÏidovskch náboÏenskch obcích ve velkch mûstech.
Mnichovská Ïidovská obec, po Berlínû druhá nejpoãetnûj‰í v Nûmecku, má dnes pfies 9.000 ãlenÛ.
Jedním zhlavních úkolÛ mnichovské Ïidovské obce je integrace ruskch ÎidÛ do normálního
Ïivota v demokratické spoleãnosti, obnova nebo posílení jejich sounáleÏitosti se Ïidovskm
náboÏenstvím a sjeho tradicemi.
Pfiedsedkynû Mnichovské Ïidovské obce paní Charlotte Knoblochová, která jako malé dûvãe
pfieÏila nacisty coby schovanka vjedné kfiesÈanské rodinû ve Frankenu, se nedávno pfiiznala ksvm
snÛm: Knávratu ÎidÛ do Mnichova, kesnu o nové synagoze a onovém stfiedisku Ïidovského
Ïivota ve mûstû. Po skoro dvaceti letech se sen paní Knoblochové, teì uÏ rok prezidentky Ústfiední
Ïidovské rady vNûmecku, o nové mnichovské synagoze a o návratu ÎidÛ do Ïivota Mnichova
splnil.
Dne 9. listopadu, pfiesnû po ‰edesáti osmi letech, kdy vNûmecku hofiely synagogy, otevfieli
mnichov‰tí Îidé za úãasti pfiedních pfiedstavitelÛ Spolkové republiky Nûmecka, Bavorska, mûsta
Mnichova a kfiesÈanskch církví ve stfiedu mûsta, vblízkosti radnice a mnichovského dómu,
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nejvût‰í synagogu postavenou po roce 1945 vEvropû. Ve slavném prÛvodu pfienesli mnichov‰tí
Îidé tóru, pût knih MojÏí‰ovch ruãnû psanch na pergamenu, zprovizorní synagogy do nového
„ohel Jakob“- do Jakubova stanu.
Ksynagoze, k dílu pfiedních nûmeckch architektÛ Wendela, Hoefera a Locha, patfií i pfiilehlé
budovy Ïidovského kulturního stfiediska, ‰kola, muzeum i jiná zafiízení obnovené a rostoucí
Îidovském obce. Komplex impozantních budov stál 71,5 milionÛ eur. Mnohm MnichovanÛm se
avantgardistická stavba nezamlouvá, pfiáli by si, ãetl jsem vnovinách, cosi „klasického“, co by
pfiipomínalo „fieckou“ nebo „italsko-renesanãní“ architekturu, na kterou si vMnichovû uÏ od
19.století zvykli. Pfiiznám se, Ïe i mû pfii prvním pohledu synagoga ve stfiedu „starého“ Mnichova
‰okovala. Ale po hodinû, kdyÏ jsem budovu dvakrát obe‰el, jsem se sní smífiil…
Kameny obvodní zdi mnichovské synagogy pocházejí ze stejného lomu u Jerusalema, v nûmÏ
se pfiibliÏnû 990 rokÛ pfied Kristem lámal materiál na stavbu prvního, fiímskmi legiemi v roce 70
po Kristu zbofieného jeruzalémského templu; zbytek jeho základu, Zeì náfikÛ, je pro vûfiící Îidy
místem posvátnm.
Na stavbu synagogy a kní pfiilehlého komplexu budov pfiispûla Spolková republika
Nûmecko, Bavorsko, Ïidovské obce a spolky a ãetní soukromí dárci, ktefií nechtûjí bt jmenování.
Jednoho ãtenáfiÛm „51 Pro“ prozradím: Jeden milion eur vûnoval na stavbu synagogy mnichovsk
nakladatel Hubert Burda…
Nové stfiedisko Ïidovského náboÏenského a kulturního Ïivota je otevfieno v‰em. Do Ïidovské
‰kolky nebo ‰koly mohou chodit i dûti zkfiesÈanskch rovin. pfiedná‰kové sály se na jafie pfií‰tího
roku otevfiou nejen Ïidovskm spisovatelÛm, vtvarníkÛm, hudebníkÛm a vûdcÛm. Mnichovské
Ïidovské kulturní stfiedisko pfiipravuje od druhého ãtvrtletí pfií‰tího roku - ksynagoze pfiilehlé
budovy budou uÏ v bfieznu vybaveny potfiebnou technikou a zafiízením – pro v‰echny obãany
Mnichova bohat kulturní program i otevfiení knihkupectví a „ko‰er“ restaurace.
Na závûr ãtyfii bavorsko-mnichovské hlasy ze slavnostního otevfiení synagogy:
„Îidé se po ‰edesáti osmi letech vrátili do stfiedu Mnichova a mají zde opût svÛj domov“,
fiekla pfii otevírání synagogy prezidentka Ústfiední Ïidovská rady vNûmecku Charlotte
Knoblochová
Günter Beckstein, bavorsk ministr vnitra:“UÏ nûkolikráte jsem zdÛraznil, Ïe Îidé jsou vedle
BavorákÛ, FrankÛ a ·vábÛ ná‰ dal‰í kmen. Bez nich si bavorskou kulturu a Ïivot nedovedu
pfiedstavit.“
Christian Ude, starosta Mnichova:“S otevfiením na‰í synagogy získává na‰e mûsto novou
kvalitu. Pomyslím-li na nedávné dûjiny mûsta Mnichova coby nacistického „hlavního mûsta hnutí“,
tak si pfieji aby na‰e synagoga Ïila a pÛsobila vmíru a aby z ní mír vycházel.“
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Mnichovsk arcibiskup, kardinál Friedrich Wetter:“Synagoga dokazuje, Ïe Îidé knám a do
na‰eho Ïivota opût patfií.“
(âlánek pro ãasopis „51 Pro“)

