Prezident propůjčil dne 28.10.12 Řád Tomáše Garrigua Masaryka:
Leopoldu Färberovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a
lidská práva
„Žijete svým způsobem života. Měli byste ale znát odkaz vašich
předků. Že tito předkové žili jiným způsobem, měli jiné poznatky.
My jsme měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech. Toto by
mělo být i vaše poslání. Vy budete mít také děti a také budete
chtít, aby žily v lepších časech. Zamyslete se nad tím, jestli různé
technické výdobytky vám nebudou škodit. Ať je to třeba zamoření
přírody a tak dál. To je ale vaše věc. Dejte pozor, abyste neměli
problémy. Vy si to musíte vybojovat. Toto je v lidech – co si
vydobyjí, co si pokazí, to budou mít,“ L. F.
Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny.
Za války velká část jeho blízkých zahynula v koncentračních
táborech, on sám zachránil řadu lidí. Leopold Färber byl od roku
1937 skautem. Protože hrál divadlo, byl veselý a vtipný, říkali
mu Hurvínek. Toto jménu mu nechali i odbojáři v době druhé světové války. Už jako kluk aktivně působil
jako partyzánská spojka - přenášel zprávy mezi protinacistickými odbojovými skupinami A to v okolí
Boskovic u Brna. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Odvahu měl
možnost prokázat i později jako skaut a jako demokrat. Jeho střet s komunisty začal už během studií na
textilní škole. Tehdy se totiž veřejně postavil proti trestu smrti pro Miladu Horákovou. V roce 1950 (v roce,
kdy komunisté a jejich přisluhovači zakázali skauting) dostal 16 let za letákovou akci, z nichž odseděl
polovinu. A důvod zatčení? Děti z jeho skautského oddílu rozhazovaly po kraji letáky s nápisem „Smrt
komunismu!" I když o tom Leopold Färber nevěděl, děti nevědomě inspiroval svým vyprávěním o 2.světové
válce. Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako dělník u staveb silnic, nakonec se věnoval
aranžování výloh a aktivně též působil v disentu. Čtyřicet let se věnuje především dokumentaci odbojového
hnutí proti nacismu a komunismu. Shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných a zvukových
dokumentů. shromažďuje vzpomínky vojáků ze západní fronty, lidí z domácího odboje za druhé světové
války, bývalých politických vězňů z padesátých let, má obrovské
množství zvukových i písemných dokumentů a fotografií.
Shromáždil tak fascinující sbírku, která je neocenitelným pramenem
pro studium našich nedávných dějin Tvrdí, že za komunistů lidé
v čele tehdejšího Československého svazu bojovníků za svobodu
vědomě a účelově zatajovali skutečnosti o západním odboji,
překrucovali události tak, jak se hodilo komunistické ideologii. Dnes skoro osmdesátiletý Leopold Färber má sklon snižovat
své odbojářské zásluhy. Je stále činný v Konfederaci politických
vězňů, je nositelem celé řady skautských a orelských vyznamenání.
Nadále pracuje ve skautském hnutí v Konicích o Prostějova, je
členem Svojsíkova oddílu-Hanácké družiny.
Zpracoval: Frič Jaroslav-Norek
Poznámka: Varování před návratem dob minulých představují např. slova jednoho mladíka ze Svazu
mladých komunistů z Prostějova, který neznaje dějiny a historii, prohlašuje o br.Hurvínkovi řadu blábolů a
nesmyslů; kdo je četl jistě souhlasí, že sice nestojí zato je prezentovat, avšak že musíme „být připraveni“.

