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V Turnově byl připomenut zajímavou přednáškou Mezinárodní den památky obětí 
holokaustu. Jsme rádi, že naše pozvání přijal PhDr. Leo Pavlát, současný ředitel 
Židovského muzea v Praze. 
 
V rámci vzpomínkové akce na odsun turnovských Židů proběhla zajímavá přednáška 
na téma „Popírání šoa/holokaustu". Skoro čtyři desítky posluchačů byly seznámeny s 
výrazy šoa a holokaust a jejich vnímáním ze strany Židů (vhodnější termín je „šoa", 
hebrejsky „velké neštěstí, katastrofa", zatímco „holokaust" pochází z řeckého 
překladu biblického výrazu „zápalná oběť Bohu", což je významově pochybný termín 
pro vyvraždění evropských Židů). Bohužel právě výraz holokaust je obecně 
rozšířený. 
Doktor Pavlát mluvil o specifičnosti holokaustu a jeho odlišnosti od jiných genocid. 
Seznámil posluchače s tezemi popíračů holokaustu včetně jejich rafinovaného 
tvrzení o „omezení svobody slova", s problematikou důkazů válečných masových 
vražd, kdy neexistují jasně formulované příkazy, fotografie či úmrtní listy, i změnami v 
postoji světa po konferenci o rasismu v africkém Durbanu roku 2001, kde byl z 
podnětu arabských muslimských zemí ostře napadán Stát Izrael, sionismus byl 
přirovnáván k rasismu a realita holokaustu a antisemitismu byla zlehčována a novými 
definicemi pokřivena. Na závěr přednášky doktora Pavláta byl prostor i pro zajímavou 
diskusi. Smutná tématika byla ukončena dojemným poselstvím. 
Turnovští Židé byli odvezeni z turnovského nádraží 13. ledna 1943 do Mladé 
Boleslavi a odtud 16. ledna transportem Cm do Terezína a prakticky okamžitě 20. 
ledna 1943 transportem Cg do Osvětimi. Z více než 500 židovských obyvatel, kteří 
zde před válkou žili, se jich do Turnova vrátilo pouhých 19. Po komunistickém 
převratu následně zanikl náboženský židovský život ve městě úplně. Je třeba si 
připomínat, že tato komunita byla součástí turnovského života, a je dobře, že 
synagoga byla opravena a slouží již několik let veřejnosti. Stala se nejen dalším 
turistickým cílem, ale i místem setkávání. Jsou zde pořádány koncerty, přednášky a 
výstavy. Synagoga Turnov je zapojena do různých akcí Města Turnova. 
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli. 
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace  
27. leden byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu, který má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí 
během druhé světové války. Termín dne byl vybrán záměrně, protože 27. ledna 1945 
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byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). 
Sdílet s přáteli na facebooku 
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