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Doufám, že obnovíme i hřbitovy
Písek – Jako jediná větší stavba, dochovaná v jižních Čechách, je písecká synagoga velmi
cenná, říká Arno Pařík z Židovského muzea v Praze.
V čem tkví největší hodnota písecké synagogy?
Původní interiér známe jen z fotografií, ve své době byla zřejmě velice krásná. Má sice nějaké
příznaky maurského stylu, ale výmalba je domácího původu, připomíná spíš románskou
stylizaci. Potom její umístění: je v centru Písku, a od roku 1872 se tam odehrával celý
židovský život. Má pro nás zvláštní význam, protože se tam scházeli skoro všichni z Písku a
okolí. A díky zahrádce má intimní charakter.
Jakým životem by měla po obnově žít?
Má sloužit připomínce a provozování hudby židovských autorů. To jest od té chrámové, o
které jsou zprávy v bibli, až po meziválečnou modernu a mnoho vynikajících autorů z českých
zemí, což je nádherné téma. Prostor písecké synagogy tomu dává skvělou příležitost a je taky
dost velká, aby se tam vešlo větší těleso. Písečtí Židé byli velmi kulturní a potěšilo by je, že
synagoga slouží takovému účelu. Bude tam ale možné dělat i jiné věci.
Během tří let to bude třetí obnovená synagoga v jižních Čechách, po Krumlově a Čkyni.
Nakolik je to pro vás významné?
Je to velice chvályhodné a potěšitelné speciálně proto, že v jižních Čechách. Těch malých
obcí zde bylo velmi mnoho, jenomže malé synagogy byly většinou zbořené nebo přestavěné.
Problém s jižními Čechami je, že synagoga v Budějovicích byla zbořena stejně jako v Táboře.
Zvlášť ta táborská byla krásným centrem pro obce roztroušené kolem Tábora. Žádná větší
stavba – mimo Písku – zde už není. Z jižních Čech je to ale kousek na Vysočinu, a to je pásmo,
kde je pamětihodných míst hodně. Já doufám, že to neskončí synagogami, ale že se podaří
obnovit i židovské hřbitovy.

