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Mezi krutostí
a lidskostí
Jitka Tláskalová

Daniel Low-Beer je spisovatelem, básníkem
a epidemiologem v jediné osobě. Aby toho nebylo málo,
jedná se i o člena mimořádné rodiny, která pomáhala
psát osudy naší země

Brněnec

S

lavnému rodu Löw-Beerů Česká republika
nevděčí jen za krásnou vilu Tugendhat a celou
řadu dalších pozoruhodných objektů. Byli
to právě oni, kdo od píky vybudoval továrnu
v Brněnci a udělal z ní jeden z nejinovativnějších
podniků tehdejší Evropy. Po začátku okupace však rodina
o objekt přišla. Podnik byl zkonfiskován a získali jej bratři
Hoffmannovi z Vídně. Následně se textilní výroba omezila
a část továrny posloužila k výrobě zbraní. V roce 1944 sem
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pak Oskar Schindler přestěhoval svou zbrojovku, a právě
tehdy se začal psát jeden z nejznámějších příběhů celé
druhé světové války.

Rozervaná země
Vzpomínáte si na moment, kdy jste se o továrně
u Svitav a roli, kterou sehrála při záchraně 1200 Židů,
doslechl poprvé?
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Místnost s turbínou, kde
se bude promítat film

Ráno mi otec řekl,
že továrna ukradená
Löw-Beerům byla
během války využita
k dobrému
Jasně si pamatuji tu chvíli, kdy se můj otec v 80. letech
poprvé dozvěděl o Schindlerově arše (kniha Thomase
Michaela Keneallyho z roku 1982, pozn. red.). Ten
román tehdy začal číst před spaním. Zpočátku to
byl „jen“ dobrý příběh, tematický, psychologický,
s přitažlivým etickým motivem. Byla téměř půlnoc, když začal v knize poznávat krajinu a místa,
součást svého uloupeného dětství. Nakonec zůstal
vzhůru celou noc. Ráno řekl, že továrna ukradená
Löw-Beerům byla během války využita k dobrému.

Walter Löw-Beer se svým
synem, otcem pana
Daniela Low-Beera

foto a ilustrace: Wikipedia, Shutterstock, Osobní archiv pana Daniela Low-Beera

Daniel Low-Beer
v prostorách továrny

Jaké budou další osudy
továrny?
Z podniku se stane muzeum a památník věnovaný
přeživším. Bude tu jedna černobílá část o událostech
ze záchrany 1200 Židů a o tom, jak se postavit diskriminaci, tehdy a nyní. Ve spolupráci s Nadací Šoa
(USC Shoah Foundation) zde chceme oživit obrovský
archiv svědectví přímo v místě, kde k událostem došlo.
Druhá, barevná část, se zaměří na přeživší a na to, jak
ovlivňují náš svět. Budova „Schindlerovy archy“ má
obrovskou turbínovou místnost, kde se budou promítat filmové materiály, tedy přímo tam kde k událostem
došlo. Průvodci budou místní lidé.
Dále se zde otevře dílna, která využije dovednosti lidí
z Brněnce a Brna. V té se začnou pro naše muzeum
znovu vyrábět textilie, pro začátek od Otti Berger
a Anni Albersové.
Právě v dané publikaci je také zmínka o muži, který
dokázal zdržet postupující nacisty. Shodou okolností
to byl právě váš dědeček, jenž potkal wehrmacht poblíž
továrny na druhé straně místní řeky. Stalo se to krátce po
podpisu mnichovské dohody. Co se tam událo?
V roce 1938 stál můj dědeček Walter Löw-Beer na hranici, která
právě rozdělila Československo na dvě části, Evropu na dvě
části a židovský svět na malé kousky. Dělicí čára, jež byla nově

Pas, který byl použit při
dramatickému útěku rodiny
z Československa
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Archy života
Tato kniha je příběhem
o nepravděpodobném přežití jednoho jména a lidí, kteří
jej nosí.
Před rokem 1938 byly Morava a Brno pro majetnou
rodinu židovských průmyslníků Löw-Beerů nejen
domovem, ale i místem,
kde se mohli plně realizovat
v podnikání, kultuře i společenském životě. Československo představovalo špičku evropského modernismu
a oni mu udávali tón. A pak,
roku 1938, se vše zbortilo,
museli bojovat o holé životy, přišli o všechno. Ti, kteří
dokázali utéci, se rozptýlili
po celém světě. Po válce
svitla naděje, ale majetky brzy přešly
do rukou komunistického režimu
a příběhy jejich původních majitelů
byly odsouzeny k zapomnění. Mezi
přeživšími však kolovaly dál, i díky
nim rodina přežila.
V roce 2010 začal jeden z jejích členů,
Daniel Low-Beer, navštěvovat své příbuzné doslova po celém světě a sbírat
střípky toho, co zbylo – příběhy
o úniku z ghetta, o životě ve dvacátých a třicátých letech a útěku z Československa. Kniha je nyní dostupná
i ve verzi pro elektronické čtečky.

Oskar Schindler na oficiální
fotografii v průběhu svého
pobytu v Argentině

Nejvíc
nebezpečné
strážce
Schindler
jednou večer
opil a nechal
je poslat na
frontu
určena mnichovskou dohodou, vedla podél
řeky Svitavy, která protékala továrnou. Tady
stál můj pomenší židovský dědeček sportovní postavy, vyzbrojený vycházkovou holí,
a čelil blížící se jednotce nacistických vojáků.
Vystoupili údajně ze svých vozidel a požádali ho, ať přejde most, aby mohli vyjednávat.
Kdyby překročil řeku, vojáci by ho natlačili
do náklaďáku a odvezli do koncentračního
tábora. On však stál na svém a hlídal nové
hranice. Řekl, že nemohou postupovat dál,
a aby zavolali do Berlína. Takto zdržel invazi
do této části Československa o celé tři dny.

Členové rodiny na
oslavě v roce 2010
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Co tehdy vlastně bránil?
Byl českým vlastencem a mluvil plynně česky. Byl také Žid. Obdivoval němčinu, studoval v Bradfordu v Anglii a své děti
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Víte, že?

Schindlerův
seznam
Jedná se o soupis Židů, které
Schindler dokázal přesunout
z Krakova do Československa,
a tím umožnil jejich záchranu.
Přesný počet těchto lidí je dodnes předmětem diskusí, někdy
se objevuje i číslo 1 100, případně ještě méně.
Rekonstrukce kanceláře
Schindlerovy sekretářky včetně
stroje, na kterém vznikl slavný
seznam

posílal do českých, německých a anglických
škol. Viděl, jak nové Československo dostalo to nejlepší od různých lidí pod Masarykem, aby se stalo jednou z nejkreativnějších a deseti nejvíce prosperujících zemí na
světě. Myslím, že hájil evropskou identitu
v srdci Evropy. Odmítl se nechat rozdělit
na kousky, na židovský, český a německý díl.
První brexit se udál v roce 1938. Británie tehdy bez varování odstoupila od svých
evropských smluv. Chamberlain sliboval
jásajícím davům „čestný mír“ a „mír pro naši
dobu“. Na odpor se postavil Churchill, který
řekl: „Dostali jste na výběr mezi válkou a hanbou. (…) Zvolili jste hanbu. (…) A bude válka.“
Důsledkem zpřetrhání struktur Evropy v roce
1938 byl můj dědeček stojící u toho toku. Žid
bránící rozbité Československo před nacisty.

Černý, nebo bílý?
Donekonečna však nemohl uhájit ani
hranici, ani svou firmu. Továrna byla
zkonfiskována. V roce 1944 sem pak
Oskar Schindler přestěhoval z Krakova
svou zbrojovku. Proč si vybral zrovna
toto místo?
Vracel se domů. Vyrostl v Masarykovském
Československu. Ale byl tu ještě jiný důvod.
Ta továrna umožňovala Židům pracovat
a spát v tom samém objektu. Mohli jen sejít
po schodech do práce, aniž by procházeli
kolem strážců, kteří byli často nebezpeční
a vězně stříleli. I tak je ale Schindler musel
podplácet. Ty nejnebezpečnější z nich jednou večer opil a nechal je poslat na frontu.

Schindler Spojencům poskytl
jedny z prvních informací
o vyhlazovacích táborech
a po válce lovil nacisty
Záchrana nevinných ho zjevně stála
hodně úsilí. Na druhou stranu byl
registrovaným nacistou, v Polsku působil jako špion…
Schindler mluvil plynně německy i česky.
Mnoho svých schopností měl právě z činnosti špiona – schopnost zjišťovat informace,
uplácet, okouzlit lidi, riskovat… Spojencům
poskytl jedny z prvních informací o vyhlazovacích táborech a po válce lovil nacisty.
Ze začátku byl hluboce šokován způsobem,
jakým se okupanti chovali k místním obyvatelům. Přinejmenším částečně zůstal také
Čechem, s tím nerealistickým, ironickým,
svéhlavým přístupem, že jednotlivec se
může postavit systému a vyhrát. Podobně
jako Švejk, Masaryk, Zátopek.

Prababička pana
Daniela Low-Beera,
která zemřela
v Osvětimi

Jak obhájil převoz dětí?
Ty přece nebyly žádnými specialisty nutnými
pro chod podniku.
Když musel vysvětlit, proč
měl na seznamu děti, Schindler odpověděl, že jsou pro
výrobu zbraní nezbytné, protože jejich malé prstíky jim umožňují
Speciál
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oficiální pohled na dějiny. Jenže
u těch nejdůležitějších otázek si
musíte udělat názor sami. Uprostřed
Schindlerova příběhu je otázka, nikoli odpověď. Jak odpovíme, vypovídá
stejně tak o nás jako o něm.
Na začátku 80. let, za komunismu,
proběhlo oficiální přezkoumání osobnosti Oskara Schindlera, aby se určil
ten oficiální a správný názor. Co s ním?
Co s tímto mužem? Nebyl to standardní bolševický hrdina a mluvil kromě
češtiny spíše německy než rusky. Co
mě překvapilo, byl pokračující vliv
tohoto pohledu. Ten byl samozřejmě
představen i mně. Dal se poznat podle
toho, jak manipuloval s fakty.

čistit hlavně pušek a součástky strojů.
Prostě lhal. Kdyby nebyl nacistou se
schopnostmi špiona získávat informace,
a kdyby nebyl mnoha způsoby zkompromitován, možná by nemohl konat
dobro. V judaismu je člověk oproti křesťanství posuzován na základě dobrých
skutků, a nikoli dobrého úmyslu.

Indoktrinované dějiny
Snad i proto v hodnocení jeho
osobnosti nepanuje shoda
dokonce ani mezi odborníky…
Říká se, že od tří Židů se dočkáte čtyř
různých názorů. Na Schindlerovu
osobnost je jich šest nebo sedm. Ale
ta debata je přínosná. Udržuje příběh
naživu. Vaše odpovědi řeknou mnoho
o Schindlerovi, ale stejně tak i o vás
samotných. Příběh ukazuje českou,
německou, židovskou historii.
V průběhu 70. a 80. letech panovalo přesvědčení, že je třeba mít

Rekonstrukce ubikací
v Schindlerově továrně
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Spisovatel, básník
a epidemiolog Daniel Low-Beer

Napadá vás nějaký konkrétní
případ?
Tvrdilo se, že v Brněnci byla vysoká
úmrtnost, které se ovšem dosáhlo
připočtením Židů z Goleszówa. Šlo
o lidi, kterým chtěli Schindler s Emilií
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Víte, že?

Daniel Low-Beer při prohlídce
továrny roku 2020

„Co je po
jméně?“
Po útěku z Československa
se začalo několik členů rodiny psát nikoli jako Löw-Beer,
ale jako Low-Beer, což ovšem
ze jména, které znamená
„lev a medvěd“ udělalo toliko „nízké (malé) pivo“. Z daného důvodu tedy existuje
drobný rozdíl mezi příjmením pana Daniela Low-Beera
a jeho předků. Takže když
Daniel otevíral historickou
Stezku po stopách Löw-Beerů v Brně (brnotrails.cz),
pozval na závěr účastníky na
malé pivo (Low-Beer).

zachránit život, ale řada z nich byla mrtvá
již při příjezdu. (Celkem 17 lidí umrzlo,
pozn. red.)
Různé interpretace dějin nepřestávají fascinovat. Jsou skutečnou osnovou
a útkem (útek je nit, která se provléká
v příčném směru k osnově tkaniny, pozn.
red.) historie. Pomáhají nám rozmotat zlatou nit z naší minulosti do naší přítomnosti
a budoucnosti. (Vážení čtenáři, povšimněte
si, prosím, textilní terminologie u pokračovatele textilního impéria, pozn. red.)
Navzdory oficiálním ideologiím je však
obecné mínění o zachráncově osobnosti z velké části formováno především na
základě velmi úspěšného snímku Schindlerův seznam. Jak tento film hodnotíte?
Snímek Stevena Spielberga je mimořádný,
vytvořil ho mistr vyprávění a filmu. Nedávno jsem o něm diskutoval na světovém
židovském kongresu. Říkali: „Pracujeme na
tom osmdesát let, ale ten film udělal pro povědomí o holocaustu a zapojení lidí více než celé naše
bádání.“ Zosobňuje celý rozsah šoa krok
za krokem skrze příběh Oskara Schindlera
(a jeho protipól Amona Leopolda Götha).
Podívejte se na něj a udělejte si názor, ta
témata jsou dnes dokonce relevantnější než
v roce 1994, kdy vznikl.
Má svá omezení; i pouhých pár minut
děje zabere obrovské množství filmového
materiálu. Musíte zhušťovat, propojovat,

Co mě překvapilo, byl
pokračující vliv oficiálního
pohledu na Oskara Schindlera
stříhat, vybírat, spřádat linku příběhu. Je
už tak docela dlouhý, ale myslím, že Spielberg mohl klidně pokračovat dalších deset
hodin. Za mě bych klidně rád viděl další
hodinu nebo dvě v Brněnci, protože tam je
pro mě to univerzální téma.

Víte, že?

Neobyčejné
osudy
Poprvé se s rodinou
Löw-Beerů setkáváme
v boskovickém židovském ghettu, které
patřilo k největším
a nejstarším na Moravě.
Přesné informace o jejich příchodu do města
však chybí. Do Brna se
podnikatelé stěhovali
kvůli zdejší dlouholeté
textilní tradici, přímému vlakovému spojení
s Vídní a významné roli
tohoto sídla v tehdejším
obchodím světě.

Památník Oskara Schindlera ve Svitavách, které si
ho dosud připomínají jako slavného rodáka
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