Liberec 17. srpna 2016

Tisková zpráva
Devatenáct Kamenů zmizelých bude v ulicích
připomínat liberecké oběti holocaustu
Statutární město Liberec se ve spolupráci se Židovskou obcí Liberec připojilo k tradici pokládání
Kamenů zmizelých, ve světě známých pod původním německým názvem Stolpersteine. Na osmi
různých místech v ulicích města bylo ve středu 17. srpna položeno celkem 19 mosazem potažených
dlaždic, které budou Liberečanům jmenovitě připomínat 19 obětí holocaustu. První dva Kameny
zmizelých pokládal před vchodem do Divadla F. X. Šaldy primátor Tibor Batthyány za asistence
místopředsedy Židovské obce Liberec Pavla Jelínka.
Kameny před divadlem odkazují na někdejší ředitele Divadla F. X. Šaldy Friedricha Sommera a Oskara
Basche. Podobně je tomu i na všech dalších místech, kde do dlažby zapuštěné kostky připomínají tragické
osudy nacisty povražděných členů židovských rodin Freundových, Konigsteinových, Steinerových,
Bendových, Fischlových, Ledererových a Taussigových.
Podle primátora Tibora Batthyányho má připomínání minulosti mnoho podob, a právě Kameny
zmizelých jsou jednou z nejzajímavějších. „Při podobných příležitostech vždy připomínám, že minulost
musí žít i v přítomnosti, aby mohla být předána budoucím generacím. Projekt Stolpersteine mě zaujal
svou formou, která je silná v tom, že nepřipomíná jen samotnou událost, ale i konkrétní lidi, kteří v našem
městě žili před námi a stali se oběťmi nacistického vyhlazování. Líbí se mi také pietní symbolika Kamenů
zmizelých. Abyste totiž nápisy na nich přečetli, musíte se před nimi sklonit,“ uvedl primátor Tibor
Batthyány, který v rámci pietního aktu přivítal v Liberci přímé potomky obětí holocaustu, paní Susan
Benda a paní Evu Lichtenberg. Obě přicestovaly až ze Spojených států.
Liberecké Kameny zmizelých sice vychází z myšlenky projektu Stolpersteine, jejíž otcem je německý
umělec Gunter Demnig, ale přesto jsou trochu jiné. „Jsou vyrobeny v českém provedení a oproti
klasickým Stolpersteinům mají o něco větší rozměr, konkrétně patnáct krát patnáct centimetrů. Idea je
ale stejná – jít, pomyslně zakopnout, zastavit se a zapřemýšlet nad minulostí. Každý kámen připomíná
konkrétního člověka, což je kontrastem k bezejmennému průmyslovému vraždění v koncentračních
táborech,“ řekl předseda Židovské obce Liberec Michal Hron.
Slavnostního pokládání libereckých Kamenů zmizelých se zúčastnil také předseda Federace Židovské
obce v ČR Tomáš Kraus, podle kterého je každá podobná připomínka minulosti pro celou společnost
velmi cenná. „Během holocaustu bylo zavražděno šest milionů Židů, což je číslo, které si vůbec neumíme
představit. A neumíme si představit ani čtrnáct set zavražděných Židů, kteří před druhou světovou válkou
žili v Liberci. Vždy si musíme představit jednoho jednotlivce, a právě v tom je smysl Kamenů zmizelých,“
uzavřel Tomáš Kraus.

