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ÚVOD

Život Židov na území Slovenska má dlhú tradíciu. Zo začiatku žili Židia dosť izolovane 

od okolitej spoločnosti, no postupne sa s priaznivými zmenami v legislatíve začleňovali 

do  majoritnej  spoločnosti.  Aj  keď  boli  legislatívne  zrovnoprávnení  s ostatnými 

občanmi, nikdy ich slovenský národ úplne neabsorboval ako Slovákov. Určite k tomu 

dopomohla  aj  odlišná  mentalita,  zvyky  a tradície  židovského  obyvateľstva.  Na 

Slovensku sa o Židoch síce veľa hovorí, ale málo vie. Ľudia vedia málo o Židoch, hoci 

títo  žijú  na  území Slovenska už  mnoho storočí.  Medzi obyčajnými ľuďmi,  ale  aj 

v odbornej verejnosti existuje veľa nepresností a predsudkov voči židovskému etniku.

Moja  práca je  zameraná na tradičné zvyky životného cyklu Židov. Tieto zvyky sa 

dodržiavajú u všetkých Židov na celom svete, snáď s malými rozdielmi, spôsobenými 

kultúrou krajiny pôvodu, z ktorej pochádzajú. Tematika tradičných rodinných zvyklostí 

Židov  na  Slovensku  doposiaľ  nie  je  spracovaná.  O rodinných  zvyklostiach  sa 

dozvedáme  prevažne  z výpovedí  pamätníkov  a z rukopisných  či  publikovaných 

zápiskov  kresťanského  služobníctva  (najmä  žien),  ktoré  pôsobilo  v židovských 

rodinách, a preto sa denne stretávalo s ich spôsobom života, náboženstvom a zvykmi. 

Vo svojej  práci vychádzam z dostupnej literatúry o historickom a politickom vývoji 

postavenia Židov na území Slovenska. Čo sa týka dodržiavania tradičných obradov 

životného  cyklu  vychádzam z výpovedí  pamätníkov.  Výpovede  mi  pre  tento  účel 

poskytlo  Múzeum  židovskej  kultúry  v Bratislave  (ďalej  len  MŽK).  Výpovede 

respondentov  boli  prevedené v rokoch  2005-2006 a spracované pracovníkmi  MŽK 

v Bratislave. Autentické texty neupravujem, ale uvádzam v pôvodnom znení, prípadne 

s minimálnymi  štylistickými  úpravami.  V rámci  rešpektovania  anonymity  svedkov 

neuvádzam ich mená, len pohlavie ( M / Ž), rok narodenia, miesto narodenia, miesto 

terajšieho  bydliska,  a to  vždy  v zátvorke za  výpoveďou.  Ak  je  miesto  terajšieho 

bydliska  totožné s miestom narodenia,  uvádzam toto  miesto iba  raz.  U niektorých 

výpovedí chýba dátum narodenia vypovedajúceho. Výpovede sú vyznačené kurzívou. 

V niektorých výpovediach sa nachádzajú redakčné poznámky v hranatých zátvorkách. 

Sú to  autentické poznámky zapisovateľov, ktorí spracovávali  nahrané výpovede do 
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písomnej podoby. Na niektorých miestach tieto redakčné poznámky ponechávam, inde, 

kde  sa  opakujú  alebo  vysvetľujú  niečo,  čo  som  už  skôr  v texte  vysvetlila,  ich 

vynechávam.

Cieľom mojej práce je  ilustrovať mieru dodržiavania tradičných obradov životného 

cyklu Židov na Slovensku, a to najmä v období pred druhou svetovou vojnou a po nej.

Pre  porovnanie preto  vždy  na  začiatku každej  kapitoly  podávam výklad  o danom 

obrade, spôsobe a dôvode jeho prevádzania na základe tradičného judaizmu. Čitateľ 

môže  podľa  výpovedí  postrehnúť  do  akej  miery  sa  dodržiavalo  praktizovanie 

tradičných obradov životného cyklu v rodinách na Slovensku. Tiež stojí za pozornosť si 

všimnúť odlišnú škálu religiozity, a s tým spojené praktizovanie obradov v rôznych 

politických  etapách  vývoja  spoločnosti.  Z toho  sa  dá  usúdiť  aj  miera  a dôvody 

asimilácie slovenských Židov.   

Chcem ešte upozorniť na jednu vec. Vo výpovediach sa často vyskytuje názov „kostol“. 

Židia  na  Slovensku  tak  ľudovo  volali  svoje  synagógy. Ide  teda  o synagógu a nie 

o kresťanský kostol. 

Chcem poďakovať zástupcovi  riaditeľa Múzea židovskej kultúry v  Bratislave Mgr. 

Martinovi Korčokovi a riaditeľovi MŽK PhDr. Pavlovi Mešťanovi DrSC. Za ich pomoc 

pri poskytnutí výpovedí a za prejavenú dôveru.

Moja veľká vďaka patrí Doc. PhDr. Jiřine Šedinovej CSc. za jej podporu, povzbudenie 

a mimoriadne láskavý prístup k študentom.
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KULTÚRNE – HISTORICKÝ ÚVOD

I keď sa prvé stopy židovskej prítomnosti na území Slovenska datujú až do rímskych 

dôb a kontinuita osídlenia siaha najmenej do 10. storočia, nás bude predovšetkým 

zaujímať 20. storočie a zmeny, ktoré nastali už koncom 19. storočia, a ktoré priamo 

súvisia so životom Židov v 20. storočí na území Slovenska.

Už koncom 18. stor.  sa zlepšovalo právne postavenie Židov v Uhorsku a to  vďaka 

osvietenskému absolutizmu a reformám Jozefa II. ( Tolerančný patent, 1781). Reformy 

uľahčili  Židom  prístup  k remeslám,  priemyselnej  výrobe  a k výkonu  slobodných 

povolaní. Proces zrovnoprávnenia s majoritnou spoločnosťou sa významne posunul aj 

zákonom  z roku  1868.  Brány  geta  sa  postupne  otvárali.  Židia  dostali  možnosť 

svetského  vzdelania,  ktorú  aj  dostatočne  využívali.  Začalo  masové navštevovanie 

univerzít a Židia začali konkurovať svojmu okoliu vo všetkých sférach života. Objavujú 

sa v hojnom počte židovskí lekári, právnici, technici i spisovatelia, umelci, novinári, 

herci.  Zákonom z roku 1840 uhorská vláda umožnila Židom usídľovať sa v mestách, 

okrem banských miest. Možnosť žiť v mestách výrazne ovplyvnila židovské komunity. 

Umožňovala Židom začleniť sa do meštianskej spoločnosti. Dovŕšením týchto reforiem 

bol  zákon  z roku  1895,  ktorým  dal  uhorský  parlament  Židom  plnú  občiansku 

a náboženskú slobodu. Platná legislatíva umožnila Židom výber slobodného povolania, 

svetské štúdium na školách a začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.  Tieto zmeny 

neboli len pozitívne. Svojou podstatou urýchľovali proces adaptácie a asimilácie Židov 

do  majoritnej  spoločnosti,  čím  spôsobili  odklon  od  judaizmu a tradícií.  Getá  síce 

izolovali Židov od okolia, ale zároveň táto izolácia pomáhala uchovať židovskú kultúru 

a tradície. Otvorenie brán geta s možnosťami štúdia a slobodného výberu povolania dali 

zelenú  k procesu  asimilácie.  Bol  to  dlhodobý  a  postupný  proces.  Vznikli  nové 

religiózne smery a prejavoval sa aj ideový prístup k sionizmu a ateizmu. V komunite 

tým  vznikalo  napätie.  Prejavilo  sa  to  diferenciáciou na  ortodoxných (tradičných) 

a neologických  (reformovaných) Židov.  Začiatkom  19.  stor.  pôsobil  v Bratislave 

(Pressburg) významný rabín nazývaný Chatam Sofer (Moše  Schreiber 1762-1839). 

Miestny Židia ho privítali listom, v ktorom vysvetľujú a potvrdzujú úsilie adaptovať sa 

na majoritnú spoločnosť. Zároveň vyjadrujú nevôľu niečo v tom zmeniť. List ilustruje, 
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že  rozpory  medzi  ortodoxnými  Židmi  a Židmi,  ktorí  sa  pokúšali  liberalizovať 

judaizmus majú na území Slovenska dlhú  tradíciu. Chatam Sofer sa  postavil  proti 

tomuto procesu, o čom svedčí negatívna reakcia ortodoxnej časti komunity pod jeho 

vedením, na  úsilie  založiť  základnú školu  („Primärschule“),  ktorá  by  poskytovala 

okrem náboženstva aj výuku v svetských predmetoch. „Baruch Myers vysvetľuje tieto 

postoje skutočnosťou, že liberáli ,výlučné štúdium Tóry považovali za nedostatočné pre 

vzdelaného  človeka‘.  Podľa  Chatama  Sofera  Tóra  ako  prameň  božej  múdrosti 

,...automaticky  obsahovala  (a  prevyšovala)  celú  ľudskú  múdrosť.  V skutočnosti 

nemožno chápať koncept štúdia Tóry za protirečenie tzv. svetskej vzdelanosti. Štúdium 

Talmudu  vyžaduje  a predpokladá  určité  pochopenie  fyzikálnych,  matematických 

a prírodných vied a dokonca obsahuje aj mnoho vedeckých vysvetlení (najmä v oblasti 

ľudskej a živočíšnej anatómie)’. Rozpory vyplývali ďalej zo skutočnosti, že reformátori 

,...považovali vedu za alternatívny spôsob existencie, ktorým by bolo možné nahradiť 

náboženstvo,‘ kým tradičné židovstvo vnímalo vedu ako ,...disciplínu, ktorá by mohla 

doplniť  a posilniť  vieru,  ale  nikdy  ju  nemôže  nahradiť‘  “.1 Židovské  náboženské 

vzdelávanie  predstavovalo  komplexný  systém,  ktorý  začínal  od  ranného  detstva 

a nekončil ani v dospelosti.  Židovské školy fungovali  na Slovensku prakticky až do 

holokaustu. S vyučovaním sa začína už v detstve. Deti chodia do tzv. chederu, kde sa 

učia Tóru a písať, čítať hebrejsky. Neskôr navštevujú vyššiu náboženskú školu - ješivu. 

Výuka nie je založená ani tak na memorovaní, ako na pochopení významu. So žiakmi 

sa vedie dialóg. Väčšinou učiteľ alebo rabín povie výklad k príslušnej časti Tóry alebo 

Talmudu a žiaci  na  to  reagujú.  Vedie  sa  diskusia,  či  s  tým  výkladom súhlasia, 

nesúhlasia, prečo a ako by to vyložili  ináč, či  sa im to vidí  logické, čo sa im javí 

správne, čo nesprávne...atď. Každý sa zapája do debaty a preto takto často vznikne krik. 

Preto sa  hovorí,  že  „je  krik ako  v židovskej  škole“.  Tento  zvrat sa  dodnes bežne 

používa medzi ľuďmi v majoritnej spoločnosti na Slovensku.

V  roku  1869  skončil  kongres  židovských  komunít  z celého  Uhorska,  ktorý  do 

Budapešti zvolal  vtedajší  uhorský minister  za  účelom vyriešiť konflikt  v židovskej 

komunite.  Žiadal,  aby  sa  prijali  závery  všeobecne  záväzné  pre  celú  komunitu. 

V dôsledku  tvrdého  postoja  ortodoxných  rabínov  nedošlo  k zjednoteniu  ale 

k definitívnemu rozštiepeniu obcí na ortodoxné, neologické a „status quo ante“ (úradné 

pomenovanie tých obcí, ktoré sa odmietli pridať na niektorú zo spomínaných strán). Od 

1 Salner, Peter: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, Zing Print, Bratislava, 2000, s. 233.
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tohto  okamihu  sa  príslušnosť  k židovstvu  nespája  výlučne  s náboženstvom,  ale 

predovšetkým s kultúrnym a etnickým fenoménom.

Opúšťanie ortodoxného života a inklinovanie skôr k liberálnejšej forme judaizmu bolo 

stále častejším javom: 

„Ani jedna naša rodina nebola ortodoxná. V roku 1871, ak ma pamäť neklame, 

vznikla  neologická  náboženská  obec  v Maďarsku. Veruže,  dosť  rýchlo  získvali 

neologické obce svojich veriacich, a hovorí sa, že vďaka tomu, že Židia, ktorí tu žili, sa  

snažili  čím skôr splynúť s okolitým obyvateľstvom a žiť  podobným životom ako oni.  

Práve preto museli viesť modernejší spôsob života ako ortodoxní Židia. Každý z našej 

rodiny bol člen neologickej náboženskej obce, či už z matkinej alebo otcovej strany. 

Znamenalo to, že boli síce veriaci, ale menej prísni ako ortodoxní. Vo veľkej miere to  

zapríčinila skutočnosť, že najznámejší rabín v Bratislave bol Chatam Sofer, ktorý, ak sa 

na to pozeráme dnešnými očami, bol najortodoxnejší z ortodoxných.” (Ž, Bratislava)

Na protest zvolenia vnuka Chatama Sofera do funkcie hlavného rabína Bratislavy, ktorý 

svojou prísnosťou kráčal v stopách svojho starého otca, skupina liberálne orientovaných 

Židov založila v roku 1872 reformnú obec označovanú „Kongresgemeinde“. Ortodoxná 

časť obce neskôr ešte prejavila ochotu prijať „odpadlíkov“ späť, no rozpory už boli 

veľké.  Všetky  pokusy  o zmierenie  ukončilo  otvorenie  neologickej  synagógy  na 

Rybnom námestí v Bratislave v roku 1895. A po mnohých diskusiách a nesúhlasu časti 

liberálnej komunity bol v nej nakoniec predsa len umiestnený orgán. Mnoho Židov sa 

rýchlo adaptovalo na prostredie meštianstva. Umožňovala to aj  viacjazyčnosť, ktorá 

bola pre židovskú pospolitosť príznačná. Židia na území Slovenska ovládali aj niekoľko 

jazykov. Väčšinou to bola nemčina, maďarčina, slovenčina, ale bežným javom bola aj 

znalosť  moderných  svetových  jazykov.  V ortodoxnom  prostredí  sa  hovorilo 

predovšetkým jidiš, muži ovládali aj hebrejčinu, ale tá sa ako svätý jazyk používala len 

pri  náboženských  príležitostiach.  Adaptovaní  Židia  opúšťali  vonkajšie  znaky 

príslušnosti k judaizmu, ale aj princípy kašrutu a rôznych iných tradícií. Zmenilo sa aj 

miesto konania udalostí. Zo synagóg a ješív do miest akými sú byty, kaviarne, ulice, 

trhy. Často krát sa rôznorodosť názorov na prísnosť dodržiavania židovských tradícií 

prejavila i v rámci jednej rodiny:
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„V rodišti mé maminky, v Michalovcích, se ze mě mí prarodiče rozhodli přes 

letní prázdniny udělat pravověrného ortodoxního Žida. Musel jsem si nechat narůst 

pejzy, dostal jsem na hlavu jarmulku, oblékli mi spodní rituální kytlici s třásněmi, které 

mi  přečuhovaly  přes  krátké  kalhoty.  Najali  mi  dokonce  soukromého  učitele 

náboženství. První učitel se jmenoval Mordche, pamatuji si hlavně, že se stále dloubal  

v nose. Přesto mě naučil číst hebrejská písmena a některé modlitby. Ale moc se mu to  

nedařilo, protože jsem tvrdil, že na malá písmenka nevidím. Žaloval na mě dědečkovi, 

který mě na to konto poslal  k očaři,  kde se zjistilo,  že  jsem skutečně krátkozraký. 

Předepsali  mi  tedy  dioptrické  brýle.  Můj  druhý  učitel  byl  mladší,  vzdělanější  a 

vstřícnější. Jmenoval se Broche, což hebrejsky znamená „požehnání“. Zeptal jsem se  

ho jednou co vlastně obnáší být Židem. Odpověděl: ,Být Židem znamená být člověkem.'

Po  prázdninách  jsem  se  vrátil  k prarodičům do  Žiliny.  Dědeček  Šalamon 

spráskl ruce a volal na babičku: ,Julinko, podívej se, jakou nám z našeho Lacinka 

udělali ti Moškovičovi na východě opici!' Vzal babičce ze šicího stroje nůžky, ustřihl mi  

pejzy, vyhodil jarmulku a strhl ze mě kytlici s třásněmi. Dokonce mi zabavil i brýle, 

abych prý ze sebe nedělal šaška, a zakázal mi při chůzi mávat rukama. Musel jsem 

s ním chodit na procházky vzpřímeně a ruce připažené k tělu. Dědeček v sobě prostě 

nezapřel dril z rakouské armády.” (M, 1921, Žilina, Praha)

Okolitá  majoritná spoločnosť reagovala na Židov rôzne. Záležalo to  aj  od situácie 

a doby. Na Slovensku vždy existoval určitý druh latentného antisemitizmu, ktorý sa 

najmä v krízových situáciách zviditeľnil v podobe útokov proti Židom.

Rozpad Rakúsko-Uhorska a následný vznik Československej Republiky prijali Židia 

rozpačito. Bol to  pre nich prechod od  zabehaných pomerov do  neistej  budúcnosti. 

Negatívny  postoj  ovplyvňovalo  aj  to,  že  vznik  Slovenska  sprevádzali  násilnosti 

predovšetkým  proti  Židom.  Na  mnohých  miestach  boli  zaznamenané rabovačky, 

krádeže a násilnosti zamerané na deštrukciu a rozkradnutie židovského majetku. Mnohí 

zo Židov, brániac si svoje, za to zaplatili životom. Na vidieku, kde žil zvyčajne malý 

počet židovských rodín, prevládali pasívne reakcie na stav ohrozenia. Tam, kde bolo 

v mestách  viac  sústredené  židovské  obyvateľstvo  reagovali  na  tieto  násilnosti  aj 

spoločným aktívnym prístupom voči agresii. Židia boli terčom kritiky pre Slovákov aj z 

toho dôvodu, že sa pri kultúrnom otváraní skôr vstrebávali do maďarskej a nemeckej, 

než  do  slovenskej  kultúrnej  a jazykovej  sféry.  Taktiež  zohrala  významnú  úlohu 
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slovenská  literatúra,  v ktorej  vplyvná  skupina  intelektuálov  silne  zdôrazňovala 

protislovenskú orientáciu Židov.  „Pripomeniem viaceré publikované práce Ľudovíta 

Štúra, Svetozára Hurbana Vajanského, Andreja Hlinku, Martina Rázusa či mnohých 

iných,  alebo  názory  niektorých  predstaviteľov  stredných  vrstiev,  ktorí  využívali 

antisemitizmus ako  prostriedok konkurenčného boja.“2 Slovenský  národ,  ktorý  žil 

prevažne na dedinách videl v Židoch obchodníkov, ktorí ožobračujú chudobný ľud. 

Spájajú ich  s úžerou a alkoholizmom. Väčšinu  krčiem na  dedinách vlastnili  Židia. 

Väzbu Židov na alkohol si všíma aj slovenský piesňový folklór. Židovsko-slovenské 

vzťahy boli variabilné. Všeobecne sa koniec 19. a prvá tretina 20. storočia pokladá za 

obdobie dobrých vzťahov, tolerancie a vzájomnej pomoci. Dôsledkom týchto pomerov 

bol aj bohatý spoločenský život, na ktorom sa členovia židovskej komunity aktívne 

podieľali. Vznikali rôzne náboženské, dobročinné, spoločenské, pohrebné, študentské, 

športové  a iné  spolky.  Táto  spolková  činnosť  odzrkadľuje  toleranciu štátnej  moci 

a zároveň záujmy občanov, aj ich  ochotu  a odvahu prezentovať tieto  záujmy pred 

verejnosťou.  „Po  výsledkoch  sčítania  ľudu  z roku  1930  kvantitatívne  najsilnejšie 

zastúpenie  mali  obce  v Bratislave  a v Košiciach (cca  15  000,  resp.  11  000 osôb). 

Percentuálne najvyššie  zastúpenie  však  mali  Židia  na  východe a juhu  Slovenska: 

,Najsilnejšie komunity boli v Dunajskej Strede (42%), Bardejove (29%), Michalovciach 

(29%) a v Topoľčanoch (29%)‘ “.3

Obdobie 1. ČSR, hoci ohraničené pri vzniku násilnosťami, rabovačkami a pri zániku 

nástupom fašizmu, bolo najprajnejšie pre existenciu židovskej pospolitosti na území 

Slovenska.

S nastupujúcim fašizmom v Európe sa menili podmienky života Židov aj na Slovensku. 

Primárne  ohrozenie  predstavovala  legislatíva  Slovenskej  republiky.  Už  v druhej 

polovici tridsiatych rokoch sa stále častejšie objavujú negatívne informácie o Židoch na 

Slovensku.  A to  medzi ľuďmi  a  aj  v  dobovej  tlači.  Vyčítajú Židom maďarizáciu, 

nedostatočné používanie slovenčiny, záporný vzťah k slovenskému etniku. Názory sa 

postupne prenášali z novín do verejného života. Dôsledkom bolo zvyšujúce sa napätie a 

často aj pogromy. Vyhlásenie Slovenskej krajiny (6.10.1938) prehĺbilo toto napätie. K 

moci  sa  dostala  Hlinkova  slovenská  ľudová  strana,  ktorá  otvorene  deklarovala 

protižidovské postoje a sľubovala Slovákom židovské majetky. Hneď v októbri bol 

2 Salner, Peter : Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, s. 57.
3 Tamtiež, s. 215.
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vydaný zákaz Eruvov-  drôtov.4 Tento príklad  sa  zdá  možno banálny,  ale  ukazuje 

smerovanie slovenskej  politiky  v  tomto  období.  Významnú úlohu  pri  zhoršovaní 

postavenia Židov zohrala na Slovensku cirkev, a to predovšetkým katolícka. Okrem 

iných, je  pozoruhodná úloha kňaza a  prezidenta zároveň Jozefa Tisa. Nálady proti 

Židom sa ešte viac vyhrotili v období viedenskej arbitráže (1.11.1938). Noviny sršali 

antisemitizmom. Tento  sa  preniesol  do  ulíc  v  podobe rabovania a  násilnosti.  Do 

protižidovských akcií sa zapájali aj úradné miesta. „Svedčí o tom noticka Hromadné 

vysťahovanie  Židov,  ktorí  nepatria  na  zmenšené  Slovensko  (Slovenský  denník, 

6.11.1938). Uvádza, že v piatok a sobotu bolo vysťahovaných z Bratislavy niekoľko 

desiatok židovských rodín,  ktoré nemajú bratislavskú príslušnosť,  na územie, ktoré 

onedlho bude patriť Maďarom. Toto vysťahovanie bolo prevedené v úplnej tichosti’ ”.5 

Postupom času boli  zavedené smerné čísla  „numerus clausus“. Boli  to  obmedzenia 

v oblasti štúdia a výkonu povolania Židov. Bol presne určený počet Židov, ktorý môže 

v danej oblasti pracovať alebo študovať. Ostatným, ktorým sa do tohto čísla nepodarilo 

vtesnať,  bol  pozastavený  výkon  povolania.  Po  vyhlásení  samostatnej  Slovenskej 

republiky (14.3.1939) snem prijal ďalšie zákony a predpisy. Tieto niektoré zdanlivo 

nepodstatné predpisy mali za úlohu postupne vyraďovať Židov zo života majoritnej 

spoločnosti.  Prvý krát sa objavuje povinné označenie Židov v roku 1941. Vyhláška 

z roku 1942 zaviedla dvojaké označenie: „ , Židia, ktorí sú podľa ústavného zákona čís. 

68/1942  Sl.  zák.  ponechaný  vo  verejnom  technickom  a hospodárskom  živote 

Slovenska, sú povinní nosiť židovské označenie veľkosti 3 cm (priemer) s nadpisom 

HŽ [hospodársky dôležitý Žid-pozn. autorky]. Všetci ostatní Židia, okrem nepatrných 

výnimiek (pred 14.  marcom 1939 pokrstení,  v miešanom manželstve  žijúci  majúci 

prezidentské výnimky) sú povinní nosiť židovskú hviezdu v priemere 10 cm‘ “.6 Židia 

sa snažili zachrániť rôzne. Niektorí krstom, niektorý zháňaním si falošných árijských 

dokumentov, čo nebolo ľahké a tiež riskantné, nakoľko sa robili stále kontroly. Mladé 

slobodné dievčatá sobášom s hospodársky dôležitým Židom na  výnimke.  Dôležitú 

úlohu pri pokuse o záchranu zohrali niektorí predstavitelia cirkvi, ktorí vydávali Židom, 

niekedy aj nepokrsteným, krstné listy. Často sa však stávalo, že sa na to prišlo a boli 

zatýkaní Židia, ktorým boli nájdené falošné dokumenty. 

4 Eruv predstavuje symbolické ohradenie mestečka alebo židovských štvrtí do kompaktného celku, v 
rámci ktorého je možné prenášať predmety na šabat a niektoré sviatky, čo je inak zakázané.
5 Salner, Peter : Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, s. 111.
6 Tamtiež, s. 123.
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Nastala postupná arizácia židovského majetku. „Proces arizácie objasnil  Jozef Tiso: 

,...je  len  samozrejmé, že  kedysi  ukradnutý  slovenský  majetok  sa  dnes  vráti  do 

slovenských rúk‘ “.7 Stávalo sa často, že keď sa zachránení Židia vrátili domov, v ich 

byte našli inú rodinu. Navyša sa väčšina arizátorov s majetkom stotožnila natoľko, že 

nároky pôvodných vlastníkov chápali ako krádež. 

Prvé deportácie Židov z územia Slovenska začali koncom marca 1942. Najprv to boli 

transporty  dievčat  a potom  i celých  rodín.  Deportácie  tisícok  ľudí  si  vyžadovali 

starostlivú organizáciu. Miesta, ktoré „zbierali“ (hovorí sa im koncentračné miesta) 

Židov  na  Slovensku  boli  v Bratislave na  Patrónke,  v Seredi,  Novákoch,  Poprade 

a Žiline.  Deportovaní  Židia  si  na  koncentračné  miesta  smeli  so  sebou  vziať  len 

dovolené množstvo  predpísaných vecí  a váha batožiny nesmela presahovať  50  kg. 

Ostatné veci, ktoré neboli povolené, boli pri prehliadke odňaté. Na území Slovenska 

v tom čase prebiehali rôzne transporty. Boli to transporty miestne za cieľom sústredenia 

Židov  na  koncentračné  miesta  na  Slovensku.  A  tiež  transporty  vysťahovalcov 

v ucelených  vlakových  súpravách určené  na  vysťahovanie  za  hranice  Slovenska. 

„Údaje o počtoch deportovaných kolíšu medzi 56 691 -57 837 osôb“.8 Väčšina z nich 

koncentračné tábory neprežila. Židia, ktorým sa podarilo prežiť, boli zväčša Židia na 

výnimkách, taktiež tí, ktorí sa ukrývali v lesoch a horách alebo prežili v pracovných 

táboroch, ktoré sa nachádzali na území Slovenska. Keď vypuklo Slovenské národné 

povstanie (29.8.1944) znamenalo to otvorenie pracovných táborov. Povstanie umožnilo 

Židom aktívne sa zapojiť do bojov. Vypuknutie SNP však znamenalo aj deportácie 

mnohých Židov z pracovných táborov. Po boku partizánov sa SNP zúčastnilo mnoho 

Židov.  Mnohí  sa  aj  tu  stretli  s prejavmi  antisemitizmu ruských  či  ukrajinských 

partizánov a niektorých slovenských občanov.

Po  roku  1945  tí,  čo  prežili  vojnu  mali  dve  možnosti:  ostať  na  Slovensku  alebo 

emigrovať. Z tých, čo sa rozhodli  zostať, nie každý chcel ostať Židom. Kým pred 

vojnou  mali  dôležité  postavenie  predstavitelia  ortodoxie,  po  roku  1945  sa  ocitli 

v menšine. Väčšina z nich zahynula, iní sa rozhodli  pre emigráciu, a niektorí aj pre 

ateizmus  či  asimiláciu.  V komunite  sa  sformovalo  široké  názorové  spektrum. 

Stretávame sa s ľuďmi, ktorí preferovali sionizmus s ľuďmi veriacimi, s ateistami. S 

takými, ktorí  opustili  judaizmus ako vieru, no nezapierali svoj židovský pôvod,  aj 

7 Tamtiež, s. 125. 
8 Tamtiež, s. 130.

12



s takými, ktorí svoj židovský pôvod tajili. Sionizmus prenikol na územie Slovenska už 

koncom 19. storočia. V roku 1897 vznikol v Bratislave spolok Ahavat Sion, ktorý sa 

neskôr začlenil do svetového religiózne orientovaného sionistického hnutia Mizrachi. 

Sionistické hnutie sa  rozštiepilo  do niekoľkých prúdov.  Na Slovensku sa  presadili 

predovšetkým  tri  smery:  Religiózny  prúd  reprezentovaný  hnutím  Mizrachi  a jeho 

mládežníckou organizáciou Bnei Akiva. Sionistický spolok,  ktorý sa zameriaval na 

rôzne športové aktivity s názvom Makabi. Hnutie Hašomer Hacair, ktoré sústreďovalo 

ľavicovo orientovanú mládež a pripravovalo podmienky na vysťahovanie do Palestíny. 

V Bratislave  bolo  centrum  sionistického  hnutia  na  Zochovej  ulici  v priestoroch 

bývalých židovských škôl. Tam sa sústreďovali záujemcovia o aliju z celého Slovenska. 

S nástupom komunistickej strany k moci, mnohí pozitívne vnímali deklarované ideály 

sociálnej  rovnosti,  internacionalizmu  a odmietanie  náboženskej  predpojatosti 

s vyhliadkou  na  koniec  antisemitizmu.  Zároveň  sa  odrážali  pozitívne  dozvuky 

oslobodenia sovietskou armádou a počiatočná viera v ideály komunizmu. Veľa z ľudí 

malo pocit, že komunizmus je tým riešením, ktoré zabráni novým nacionalistickým 

výkyvom a návratu antisemitizmu. Bolo viacero takých asimilovaných Židov, ktorí sa 

angažovali v komunistickej strane. Niektorí dosiahli  aj  významné pozície. Ťažko sa 

vyrovnávali v päťdesiatych rokoch s otvoreným návratom antisemitizmu pri Slánskeho 

procesoch.9

Židovské  obce  na  Slovensku  v tomto  období  neplnili  tak  náboženskú,  ako  skôr 

spoločenskú funkciu. Združovali ľudí židovského pôvodu. Vo viacerých mestách si 

pravidelne  pripomínali  najdôležitejšie  sviatky  a to  skôr  bohoslužbou,  ako  nejakou 

kultúrnou  akciou.  Už  v päťdesiatych  rokoch  bol  veľký  problém  s minjanom10 

v náboženských obciach. V jednotlivých mestách fungovala i rituálna košer kuchyňa. 

Pôsobili rabíni nie len v najväčších obciach (Bratislava, Košice), ale aj v iných mestách. 

V tomto období  religiózne, kultúrne či  iné  „nestranícke“ židovské aktivity  verejne 

prakticky  neexistovali.  Predstavitelia  komunít  sa  pokúšali  zladiť  požiadavky moci 

a tradície judaizmu. Šesťdesiate roky priniesli liberalizáciu pomerov. Priaznivo sa to 

9 V rokoch 1948-1949 vláda ČSR spolu so ZSSR podporovali vznik nového štátu Izraela. Napriek 
všetkým snahám Stalinová politika nenašla v Izraeli priazeň, a tak sa predmetom záujmu stali okolité 
arabské štáty. Muselo sa však vysvetliť prečo komunisti pomáhali Izraelu so zbraňami. Sovietsky 
vodca oznámil, že zbrane do Izraela zabezpečili sionisti z ČSR. V tom čase bol každý Žid automaticky 
považovaný za sionistu a kozmopolitu. V roku 1951 bolo 14 obvinených, z ktorých bolo 11 Židov s 
Rudolfom Slánskym, ktorý bol prvým tajomníkom komunistickej strany, odsúdených. Jedenásť z nich 
trestom smrti a traja doživotným väzením.
10 počet minimálne desiatich nábožensky dospelých mužov potrebných k tomu, aby sa mohla konať 
verejná bohoslužba. 
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prejavilo aj vo fungovaní židovskej komunity. Bolo menej politicky zameraných akcií, 

zato viac podujatí náboženského, kultúrneho a spoločenského charakteru. V istej malej 

miere sa objavili pokusy obnoviť sionistické aktivity, ktoré sa zameriavali prevažne na 

mládež. Uskutočňovali sa medzinárodné tábory i pracovné brigády v Izraeli. Pomery po 

auguste  1968 však rýchlo  túto kapitolu  uzavreli. Nastala masová emigrácia hlavne 

mladej a strednej generácie. Mnohí sa utiahli do ústrania a úplne prerušili kontakt so 

židovskými obcami. Tí,  ktorí  nejaký pozitívny vzťah k judaizmu mali, utajovali ho 

alebo ho prejavovali len v súkromí rodiny. Reakciou na prejavy náboženského útlaku 

a antisemitizmu  v podmienkach  komunistickej  spoločnosti  bola  asimilácia  alebo 

skrývanie  židovskej  identity.  Prispel  k tomu  aj  zánik  židovského  povedomia 

a vzdelania. V rokoch normalizácie činnosť židovských obcí stagnovala. Obce svoju 

činnosť obmedzovali na najdôležitejšie  náboženské podujatia, resp.  na vyjadrovanie 

lojality s KSČ a jej  politikou. Reakciou na dobové pomery bola masová asimilácia. 

Odklon od judaizmu, zatajovanie svojho pôvodu a zbavovanie sa židovskej identity sa 

interpretuje jednak ako dôsledok holokaustu, jednak ako vedomý príklon k majoritnej 

spoločnosti,  prípadne  ako dobrovoľné či  vynútené akceptovanie komunizmu a jeho 

ateistickej ideológie. Stručne sa dá povedať, že v rokoch 1948-1989, okrem krátkeho 

obdobia  liberalizácie v šesťdesiatych rokoch, vládlo,   ohľadom židovského pôvodu 

a príslušnosti, mlčanie. Slovo „Žid“ nahradzovali zdanlivo neutrálne, no veľmi adresné 

a negatívne pojmy „kozmopolita“ či „sionista“.

November 1989  ukončil  mlčanie. Na  verejnosť  sa  dostáva literatúra so  židovskou 

tematikou, na Slovensku dovtedy zamlčovaná. Stále viac aktivít  prebieha za účasti 

verejnosti. Napríklad slávnostné zapaľovanie chanukových sviečok na bratislavských 

námestiach.  Pravidelnou  súčasťou  sa  stali  aj  purimové  a chanukové  plesy,  rôzne 

prednášky a semináre. Aktivity židovských obcí sa už ale nezameriavajú výlučne na 

náboženskú sféru,  ale  aj  na  kultúrnu  a sociálnu  zložku.  Dôležitú  úlohu  zohráva 

Slovenská únia  židovskej  mládeže. Organizuje  pre  židovskú  mládež rôzne náučné 

a kultúrne podujatia. Najmä časť mladej generácie sa vracia k judaizmu, no nie k jeho 

náboženskej  podobe.  Veľa  z týchto  záujemcov  o návrat  k židovstvu  odmietajú 

judaizmus ako vieru. Je to z veľkej časti výsledok traumy z holokaustu, kedy veľa ľudí 

prestalo veriť, ale aj dlhé roky intenzívnej ateistickej ideológie komunistického režimu. 

Okrem toho mladšia a stredná generácia neovláda náboženské rituály a v rodine nemali 

ani  príležitosť  oboznámiť  sa  s tradičnými  zvykmi.  Holokaust  fyzicky  pretrhol 
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kontinuitu  a absencia  generácie starých rodičov je  evidentná.  Väčšina  príslušníkov 

komunity zdôrazňuje nenáboženskú identitu a radí sa k tzv. „etnickým Židom“. Nastáva 

problém  s identitou.  Veľa  z tých,  ktorí  pociťujú  vzťah  k židovstvu  pochádza  zo 

zmiešaných rodín. Členstvo v niektorých židovských náboženských obciach sa riadi 

halachou, tzn. „Žid je človek narodený zo židovskej matky, alebo ten, ktorý prestúpil 

k židovskej viere“ [pozn. autorky]. Toto kritérium halachy sa užíva i pri  tradičnom 

ortodoxnom sobáši. Len liberálne komunity a liberálne sobáše berú do úvahy aj pôvod 

po otcovi.

Sprievodným  javom  týchto  spoločenských  procesov  boli  pokusy  rehabilitovať 

slovenský štát, jeho režim a predstaviteľov, pred zdôrazňovaním spoluzodpovednosti za 

vojnové zločiny na Slovensku počas ich vlády. V časti slovenskej verejnosti sa objavili 

tendencie ospravedlniť,  či  osláviť Tisove skutky a prípadné negatíva sú pripisované 

nemeckému tlaku. Rozhorčené ohlasy vyvolali kolektívna publikácia Zamlčaná pravda 

o Slovensku, a dielo Dejiny Slovenska a Slovákov od M. S. Ďuricu, ktorá sa mala stať 

učebnou pomôckou na školách. Pobúrilo to odbornú i laickú verejnosť a k protestom 

židovských organizácií  sa pripojili  i predstavitelia cirkví,  novinári, historici, umelci. 

Tieto protižidovské nálady sa preniesli  z novín aj  do ulíc.  V septembri 1993 mladí 

skinhedi napadli v centre Bratislavy rabína Myersa. Tento tlak vyvolal reakciu Židov, 

ktorí doteraz mlčali o svojich skúsenostiach a zážitkoch z holokaustu. Stále viac Židov 

bolo ochotných vydať svedectvo o šoa.

Keďže  sa  v svojej  práci  zameriavam na  obrady životného cyklu  Židov  na  území 

Slovenska, chcem priblížiť slovenskú židovskú rodinu, ktorá je koreňom a „odrazovým 

mostíkom“  k praktizovaniu  týchto  obradov, ako  aj  všetkých tradícií  judaizmu. Na 

Slovensku sa vyvíjali odlišné typy židovských rodín. Od seba sa navzájom odlišujú 

rôznou mierou vzťahu k Tóre a k majoritnej spoločnosti. Peter Salner vo svojej knihe 

Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou označuje tieto tri typy rodín: tradičná, 

adaptovaná a asimilovaná. Toto označenie typov rodín si dovolím použiť aj ja, lebo 

dobre vystihuje ich charakter.

V tradičnej ortodoxnej rodine sa jednoznačne dodržiavali príkazy a zákazy Tóry bez 

ohľadu na postoje okolitej spoločnosti. Charakterizovala ju odlišnosť odevu, výzoru, 

spôsobu života, mnohodetnosť. Endogamia sa tu vzťahovala nie len na židovský pôvod 
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partnera, ale aj na príslušnosť k ortodoxnému smeru. Do výberu vhodného partnera detí 

boli zainteresovaní rodičia, celá rodina, často dohadzovači (šadchanim). Živiteľmi sú 

muži a ženy sa starajú o domácnosť a deti. V 20.  storočí  sa tradičná rodina udržala 

predovšetkým na vidieku, zachovalo sa o nej ale málo svedectiev. Dnes sa tradičná 

rodina na Slovensku prakticky nevyskytuje.

Adaptovaná  rodina  sa  vyznačuje  adaptáciou na  okolité  prostredie.  Takéto  rodiny 

opúšťali  jednotlivé  prvky  tradičného judaizmu.  Najskôr  sa  takéto  rodiny  objavili 

v mestskom prostredí, neskôr aj  na vidieku (v druhej polovici 19. storočia). Bol to 

určitý  kompromis  vo  vzťahu  k majoritnej  spoločnosti.  Príslušnosť  k judaizmu  sa 

udržala, i dodržiavanie základných sviatkov, no stále viac sa objavovali a presadzovali 

prvky majoritného okolia. Odrážalo sa to aj v tolerovaní zmiešaných sobášov. Tento jav 

sa  odzrkadlil  v postupnom odklone  od  Tóry.  Sobáše s nežidom boli  tolerované aj 

z pragmatických  dôvodov.  Niekedy  v záujme  uplatnenia  sa  v spoločnosti  mohli 

jednotlivci i celé rodiny prijať krst, no napriek tomu si zachovali židovské povedomie. 

S nábožensky motivovanými konfliktmi sa tu  často stretávame aj  vo vnútri  rodiny, 

medzi manželmi, súrodencami. Adaptovanú rodinu charakterizoval výber partnera aj 

mimo komunitu, menší počet detí, svetské vzdelanie, uprednostňovanie meštianskych 

profesií (obchodníci, advokáti, lekári, architekti atď.).

Asimilovaná rodina sa prvý krát objavuje na prelome 19. a 20. storočia a postupne, no 

najmä po holokauste, získava stále väčšiu prevahu v židovskej komunite. Príslušníci 

týchto rodín preberajú spôsob života majority vrátane výberu partnera. Od endogamie 

sa upúšťa a sobáš s nežidovským partnerom sa stal bežným javom. Príklon k majorite 

sa zdôrazňuje aj prijatím krstu či presadzovaním ateizmu. Z judaizmu už ostáva len 

povedomie príslušnosti, prípadne pasívna účasť na najväčších sviatkoch. Vo väčšine 

asimilovaných rodín sa židovské sviatky nedržia a ťažisko rodinných osláv sa presúva 

na príležitosti preferované majoritou (Vianoce, Veľká noc). Po vojne bola asimilovaná 

rodina prakticky  jedinou formou židovskej  rodiny  na  Slovensku.  Holokaust  zničil 

rodinu fyzicky. Bola narušená kontinuita rodiny. Vyskytovali sa neúplné formy rodín, 

kde neprežil jeden z manželov alebo deti, alebo deti ostali siroty. Vznikli komplikované 

citové vzťahy a ich riešenia. Z hrôzy holokaustu vyplynula psychická trauma spojená 

s odmietaním  hodnôt  judaizmu.  V židovskom  spoločenstve  začal  byť  rozšírený 

fenomén ateizmu, ktorý ešte viac utužil komunizmus a spôsobil psychickú deštrukciu 
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komunity  a rodiny.  Stávalo sa,  že  rodičia  často  krát  deti  ani  neinformovali o ich 

židovskom pôvode. O svojom pôvode sa  dozvedeli náhodou prerieknutím známych 

alebo pri iných, možno aj nepríjemných, situáciách.

Súčasná židovská rodina sa v mnohom nelíši od okolitých rodín majority. Religiozita 

nezohráva veľkú úlohu. Sviatky sa svätia len formálne alebo vôbec. Odlišnosti s okolím 

sú zotrené. Väčšia časť detí narodených po vojne nemala to šťastie poznať starých 

rodičov, a tak od nich nemohla prijímať poznatky a tradície. Rozdiely židovských rodín 

od rodín majority sa však prejavujú v stabilite, nižšej rozvodovosti, silných citových 

väzbách na rodičov, v pozitívnom hodnotení vzdelania, v úcte k starším generáciám.
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OBRIEZKA (BRIT MILA)

Prvým  požehnaním  a príkazom v Tóre  je  „ploďte  a množte  sa...“  (Gen..  1:28).11. 

Ortodoxní Židia stále považujú deti za najväčšie požehnanie ich života. „Byť budúcou 

mamičkou v ortodoxnej komunite je poznanie, že k vám každý pristupuje s obdivom 

a myšlienkou, že idete spraviť tú najdokonalejšiu, najmúdrejšiu a najnádhernejšiu vec 

na svete.“ 12

V starších dobách vznikali obavy z tehotenstva a pôrodu. Preto Židia, ako aj iné národy, 

používali rôzne ochranné amulety s menami Boha. Nosili ich na sebe alebo ich vešali 

nad posteľ budúcej mamičky alebo nad kolísku dieťatka. Postoje rabínov boli k tomuto 

ambivalentné. „Mnohí z tých, ktorí boli proti ich používaniu z poverčivosti, ktorá nie je 

založená na autentickom judaizme však používanie amuletov úplne neodsúdili, pretože 

slúžili ako psychologické placebo.“ 13

Židovské náboženstvo si vyžaduje, aby každému Židovi mužského pohlavia ôsmeho 

dňa po narodení obradne odstránili predkožku z pohlavného údu. Tento akt sa nazýva 

brit  mila  (viz.  obr.  1). Je  to  znak zmluvy medzi Bohom a Abrahámom, ktorú má 

zachovávať Abrahámovo potomstvo  po  celé  generácie. „Boh  ďalej  k Abrahámovi 

prehovoril: ,Ty i tvoje potomstvo budete moju zmluvu zachovávať po všetky pokolenia. 

Znamením mojej  zmluvy medzi  mnou  a vami  i tvojim  potomstvom,  ktorú  budete 

zachovávať, bude toto: Každý medzi vami, kto je mužského pohlavia, bude obrezaný. 

Dáte obrezať svoje neobrezané telo a to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. 

Po všetky pokolenia, každý kto je medzi vami mužského pohlavia, bude ôsmeho dňa po 

narodení obrezaný, doma zrodený i kúpený za striebro od ktoréhokoľvek cudzinca, 

ktorý nie je z tvojho potomstva’ “ (Gn 17:9-12).14

Obriezka  samotná  prebieha  takto:  „Mohel  odstráni  nožom,  v starších  dobách 

kamenným, predkožku (mila)  mužského údu, úplne odkryje žaluď a ranu odsaje.“15 

11 Bible: Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost, 1995, s. 22.
12 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, Published by Simon & Schuster, Inc., 
New  York, 1985, s. 234. 
13 Kaniel, Michael: Judaism. The Art of World Religions, Blandford Press Poole, Dorset, 1979, s. 127.
14 Bible: Český ekumenický překlad, s. 33.
15 Baumann, Arnulf H.: Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, Praha, 2000, s. 68. 
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Počas obriezky drží dieťa sandak („kmotor“) (viz. obr. 4). Byť sandakom pri obrade 

brit mila je vážená úloha a je zverená jednému zo starých otcov dieťatka. Symbolom 

obriezky je  kise šel  Elijahu („Elijášove kreslo“), do ktorého je dieťa pred obradom 

uložené (viz. obr. 3). Elijáš je prorok spájaný s obriezkou a s ochranou malých detí. 

Elijáš je nazývaný „posol zmluvy“, pretože sa k nemu vzťahuje legenda z knihy Zohar. 

Podľa tejto legendy, Boh prikázal Elijášovi, aby bol prítomný na každej obriezke, po 

tom čo Elijáš vystúpil pred Boha a obvinil Izrael zo zanedbávania príkazu obriezky. 

Nie je  priamo predpísané miesto, kde sa  má obriezka konať.  Najčastejšie  je  to  v 

synagóge, nemocnici alebo doma. Zúčastniť sa obriezky je micva16. Zvykla byť, zväčša 

v ortodoxných rodinách, nevhodná prítomnosť žien v miestnosti, kde sa koná obriezka. 

Dnes  je  prítomnosť žien  pri  obriezke  normálnym javom.  Pri   samotnom  obrade 

obriezky a po ňom  sa prednášajú požehnania a chlapec dostáva meno (viz. obr. 2).

Obriezka sa musí konať presne ôsmy deň po narodení chlapčeka, a to i v prípade, že 

tento  deň vychádza na šabat alebo iný  sviatok,  dokonca aj  Jom Kippur. Obriezku 

možno oddialiť  v prípade, že  by  bola pre dieťa  nebezpečná z lekárskeho hľadiska. 

Ratolesti nášho vypovedajúceho mali obriezku u rabína doma:

„Po svadbe sme sa s manželkou, ako som už uviedol, presťahovali do nového 

bytu. Pomaličky sme si ho zariaďovali. Najprv skriňa, váľanda, druhá skriňa, tretia 

skriňa,  koberec, luster  a tak  ďalej.  Pomaličky  sme  si  to  tu  zveľadili,  až  to  bolo 

obývateľné. Vtedy sme už mohli pomýšľať na rodinu. 26. augusta 1965 sa nám narodili  

synovia Roman a Boris. Do poslednej chvíle sme nevedeli, že to budú dvojčatá. Vtedy 

sa nerobil ultrazvuk, iba röntgenové zábery, ale aj tie sme odmietli. Keď mal nastať  

pôrod, odniesol som manželku do nemocnice. Tam sa o ňu staral náš známy, primár 

Pakan. Bol to veľmi sympatický pán. Dlho nebolo nič a tak manželka dostala injekciu 

na vyvolanie pôrodu. Ja  som čakal dole na vrátnici. Vtedy sa ešte nedalo chodiť po  

pôrodných sálach. Zrazu zvoní na vrátnici  telefón. Bol to  primár: ,Pán Fundárek, 

musím Vám gratulovať. Na ceste je dievčatko.' O chvíľu opäť vyzváňa telefón: ,Viete, že 

to nie je dievčatko, ale chlapec a celkom zlatý. Gratulujem... ale, počkajte chvíľu...'  

a položil. O chvíľu zvoní: ,Na môj dušu, že je tam ešte jeden.' Po pôrode sa ma pýtal:  

16 micva- príkaz aj dobrý skutok, celkom je v judaizme 613 micvot. Z toho 248 kladných a 365 
záporných.
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,Prosím Vás,  ako ste to  robili?'  ,Pán primár,  indigom.' Vtedy sa tak zaužívalo,  že  

dvojčatá sa robia indigom. Doviezol som ich domov. Rýchlo sme dokúpili ešte jednu 

postieľku. Vymenili sme kočík a potom sa vychovávalo. Obaja chlapci mali samozrejme 

brit mila. Robil ju rabín Katz u seba doma.“ (M, 1928, Bratislava)

Obriezka je  udalosťou, pri  ktorej chlapec dostáva meno. Dievča dostáva meno pri 

vyvolaní jej otca k predčítaniu z Tóry hneď nasledujúci šabat po jej narodení. Sefardskí 

Židia mali v obľube dávať deťom mená svojich ešte stále žijúcich príbuzných, zatiaľ čo 

aškenážski  Židia  zvykli  pomenovať  svojich  potomkov  menami  ich  zosnulých 

príbuzných. O čom svedčí aj nasledujúca výpoveď: 

„Ešte jeden zážitok z Galanty. Bola tam brit mila v tej dobe a môj starý otec 

sedel spolu so starým otcom Marksteinovej rodiny a oni dvaja tí  starí  medzi sebou 

rozprávali a vypočuli sme rozhovor, kde môj starý otec sa pýta pána Marksteina: ,Jak 

sa máte pán Markstein?' A on povedal: ,Mám sa dobre, ale už nevidím skoro.' Tak môj 

starý otec mu povedal: ,Čo ešte chcete vidieť? Ešte ste nevidel dosť?' A mimo iné mu 

povedal: ,Vidíte, mohol ste byť mŕtvy a teraz by ste mal meno.' Pretože pri brit mila 

podľa židovského náboženstva sa dáva židovské meno podľa mŕtveho predka. Tak mu 

povedal: ,Mohol si už mať meno a teraz, čo máš, nič!' (M, Omer, Israel)

Je povinnosťou otca dať chlapca obrezať. Obriezku vykonáva  mohel  (kvalifikovaná 

osoba,  ktorá  je  na  tento  účel  zvlášť  vyškolená).  Mohel  musí  byť  človek zbožný, 

dodržiavajúci  židovské zákony. Nevykonáva len malý operačný zákrok, ale súčasne aj 

náboženský obrad.  Mohel  k svojej  práci  používa  náradie  (nôž,  svorky)  vyrobené 

špeciálne pre tento účel. Tieto nože k obriezke zvykli byť predmety nádherne zdobené, 

s rúčkami zo striebra, slonoviny a niekedy dekorované vzácnymi kameňmi. Starý otec 

tohto vypovedajúceho bol mohelom: 

„Rodina starého otca bola veľmi nábožensky založená. Môj starý otec chodil  

dokonca obrezávať šíre okolie. Tu si tiež spomínam na jednu bitku, ktorú som od neho 

dostal. Náradie na obrezávanie muselo byť sterilné. Neviem, z akého kovu to bolo, ale 

bolo  to  krásne,  lesklé a uložené v  tube.  Tá  tuba bola  vsunutá  do ďalšieho obalu 

a starostlivo zahrabaná v sene na povale. Ako chlapec som túto skrýšu vypátral. Smola 

bola v tom, že starý otec ma prichytil a poriadne mi vyťal. Dvakrát v živote som od 
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neho schytal. Raz, že som sa hral s týmto náradím a druhý krát, že som fajčil.” (M, 

1916, Pušovce, Bratislava)

Obriezka je veľmi silne vrytá do tradícií Židov. Vykonáva sa dokonca aj  mŕtvemu 

chlapcovi, ak nestihol byť obrezaný, aby bol pokladaný za Žida a pochovaný ako Žid.17 

O vážnosti tohto obradu svedčí aj to, že Židia, ktorí nevedú náboženský život a neplnia 

micvot, zväčša majú aspoň obriezku:

 

„Z náboženskej stánky sme boli taká zaujímavá rodina. Kóšer domácnosť sme 

nemali.  No brat  mal  obriezku. Bar  micva  [Bar micva: „syn prikázania“, židovský 

chlapec, ktorý dosiahol  trinásť rokov. Obrad, pri ktorom je chlapec prehlásený bar 

micvou, od tejto chvíle musí plniť všetky prikázania predpísané Tórou – pozn. red.] už 

ale nie. Taktiež matka zažíhala v sobotu sviečky a s otcom chodili na sviatky akými boli  

Jom Kipur a Pésach do synagógy. Ale ak mám byť úprimná nábožní sme veľmi neboli.  

A otec sa o to ani nesnažil.“ (Ž, 1925, Zlatná na Ostrove, Bratislava)

Obriezka je zo židovského hľadiska veľmi dôležitá. Je duchovným a jediným fyzickým 

znakom patričnosti  k židovskému národu,  ktorým sa  chlapec stáva  Židom.  Tento 

viditeľný znak príslušnosti k judaizmu nehral vždy v histórii pozitívnu úlohu: 

„Ovšem  stalo se,  že  mě udal bývalý příslušník Šestého robotného práporu, 

kterého si platila Tajná bezpečnost jako udavače. Ten mě jako zběha vytipoval, našel a  

udal gardistům. Najednou mě na ulici chytili, bránil jsem se a volal co si to dovolují,  

ale řekli mi abych držel hubu. Sebrali mě a začali mě vyslýchat. Tvrdil jsem že jsem 

tím, kdo je napsán v mých papírech. Řekli mi, že když tvrdím že jsem Slovák, ať tedy 

sundám kalhoty, aby se přesvědčili, že nejsem Žid. Řekl jsem, že to je zbytečné, že jsem 

byl na operaci zánětu předkožky. Dostal jsem facku. Křičeli na mě, že žádný Slovák by  

u sebe tolik dokladů nenosil. Natož aby nosil operační osvědčení. V tom měli pravdu, 

velká chyba byla, že jsem neposlechl varování na bratislavské židovské obci, abych 

papíry nenosil nikdy pohromadě. Zmlátili mě a vlekli mě s ostatními vězni svázaného 

v řetězech přes  Bratislavu. Zastavovali  dopravu a  vlekli  nás  ulicemi jako zvířata.  

Soucitnější lidé se zastavovali a podstrkovali nám čokoládu nebo pětikorunu. Tak jsem 

se dostal do vojenského vězení, do garňáku v Popradu.“ (M 1921, Žilina, Praha)

17 David Peter: prednáška na židovskej obci v Prahe, február 2007. 
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V čase komunistickej propagandy, a najmä v dobe normalizácie, boli podmienky tak 

neprijateľné náboženstvu, že mnoho Židov volilo úplnú asimiláciu alebo tajenie svojej 

identity.  Náboženské  obrady  boli  obmedzené  na  minimum.  Odrazilo  sa  to  aj 

v praktizovaní rodinných zvyklostí. Obriezky boli zriedkavé a tradičné židovské svadby 

sa takmer nekonali. Obriezku už nemali ani synovia nasledujúceho respondenta: 

„Deti prišli po troch rokoch. Najprv jeden, potom druhý. Máme spolu dvoch 

synov, Ivana a Petra. Deti vyrastali v židovskej rodine, takže od malička vedeli, o viere 

svojich rodičov. Nakoniec počas Pesachu sme mali séder a čítali sme im z Hagady. 

Obriezku však už nemali, ja ešte áno. Dostal som pri nej meno Michael ben Šimon.  

Takže to je moje židovské meno, teda Michael. Môj otec sa volal Šimon ben Mojše. To  

znamená, môj otec je Šimon. Mojše bol zase syn praotca. Takže tak to išlo.“ (M, 1925, 

Prešov)

Pidjon haben

Tridsaťjeden dní po narodení prvorodeného potomka mužského rodu sa koná obrad 

Pidjon haben  („vykúpenie prvorodeného“).  Všetko  prvorodené mužského rodu,  čo 

otvára lono, patrí Bohu.

„Hospodin prehovoril k Mojžišovi: ,Posväť mi všetko prvorodené, čo medzi Izraelitami 

otvára lono, či z ľudí alebo z dobytka. Je to moje!'“ (Ex 13:1-2)18

Ak tridsiaty prvý deň po narodení prvorodeného vyjde na šabat alebo iný sviatok, obrad 

sa posúva na nasledujúci možný deň. „Od stredoveku je zaužívaný ceremoniál obradu, 

pri ktorom otec prvorodeného prehlasuje kňazovi (kohenovi) v tridsiaty prvý deň od 

narodenia dieťaťa, že tento syn je prvorodeným synom jeho a jeho ženy, a preto je jeho 

povinnosťou ho vykúpiť. Kohen sa ho pýta, či mu chce syna dať alebo ho chce vykúpiť. 

Otec  chlapca  dá  kohenovi  požadovanú  sumu,  prednesie  požehnanie  a syn  je 

vykúpený“19 (viz. obr. 5).

Pidjon haben sa nekoná v prípade keď:

– prvým narodeným dieťaťom, čo otvára lono je dievča

– je jeden z rodičov kohen alebo levi

– chlapec prišiel na svet cisárskym rezom

– matka v minulosti potratila plod, ktorý mal viac ako tri mesiace

18 Bible: Český ekumenický překlad, s. 75.
19 Cohn-Sherbok, Dan: Judaism: History, Belief, and Practice, London, 2003, s. 534.
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Potrat je v judaizme chúlostivé téma. „Všeobecné pravidlo je, že potrat nie je dovolený, 

len v prípade ťažkého pôrodu, ktorý by ohrozoval život matky. Pretože život matky má 

prednosť pred životom nenarodeného dieťaťa. Ale  ak je  väčšia časť dieťaťa z tela 

matky von, nesmie sa zasahovať.“ Považuje sa už totiž za žijúceho človeka a „nie je 

nám dovolené rozhodovať  o živote  jedného  na  úkor  druhého.“20 Mišna  v podstate 

vysvetľuje, že život embrya nie je totožný so životom narodeného dieťaťa. Keď nie je 

život  matky  priamo  ohrozený,  je  kladený  dôraz  na  časové  obdobie  tehotenstva 

a konkrétnu situáciu, z ktorých sú odvodené halachické pravidlá potratu. S nebezpečím 

potratu súvisí aj tento prípad: 

„Moje  maminka  se  narodila  roku  1901  v  Michalovcích  na  východním 

Slovensku. Bohužel na maminku žádné přímé vzpomínky nemám, znám pouze něco 

málo z jejího života  zprostředkovaně  z vyprávění  babičky a  tetiček.  Maminka totiž  

zemřela při porodu mého nenarozeného sourozence na něco, čemu by se dnes patrně  

řeklo mimoděložní těhotenství. Tak mi to alespoň jako malému vyprávěla babička. Když 

jsem ovšem byl už o něco starší, vyprávěly mi tetičky, že to bylo trochu jinak. Tetičky 

vypravovaly, že maminka byla učiněný anděl. Ovšem příčinou jejího předčasného úmrtí  

prý byla její vlastní matka. Babička totiž, když přijela do Žiliny za dcerou a za mnou  

jakožto desetiměsíčním capartem, zjistila, že maminka je znovu těhotná. Přemluvila 

maminku, aby si dala bez tatínkova vědomí, ten byl tou dobou na delší služební cestě  

mimo město, udělat tajně potrat, aby si prý dalším porodem nezkazila postavu. Babička 

pokoutně  sehnala  jakousi  porodní  bábu,  která  však  zákrok zfušovala,  a  maminka 

zemřela na celkovou otravu krve. Bylo jí tehdy necelých jedenadvacet let.” (M, 1921, 

Žilina, Praha)

Z výpovedí je vidieť, že obrad obriezky sa na Slovensku vykonával a bol základnou  a 

bežnou súčasťou židovských zvykov. Dokonca adaptované alebo asimilované rodiny 

nechávali svojich  synov  obrezať, hoci  v praktizovaní  iných  zvyklostí  judaizmu už 

neboli natoľko dôslední. Vyskytuje sa obdobie, najmä v čase normalizácie, kedy Židia 

preferovali radšej  nenápadnosť a súkromie ako zviditeľnenie sa. Dôsledkom toho je 

ochladnutie  vzťahov  k tradíciám,  zbavovanie  sa  identity,  a často  krát  zo  strachu, 

znechutenia alebo predvídavosti, aj utajovanie židovskej identity pred vlastnými deťmi. 

20 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, New York 1983, s. 256.
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V tom prípade sa samozrejme židovstvo nepraktizovalo ani v úzkom rodinnom kruhu 

najbližších.

O pidjon haben nezaznela vo výpovediach našich respondentov zmienka. Môžeme to 

pokladať za dôkaz toho, že tento obrad nebol až tak rozšírený. Dôvodom nezmienenia 

sa o tomto obrade môže byť aj fakt, že obrad sa koná len pri splnení určitých, vyššie 

spomínaných, kritérií a tak sa dá povedať, že je tento obrad pomerne vzácny.
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BAR MICVA / BAT MICVA

Bar micva („syn prikázania“) je obrad, ktorým chlapec vstupuje do sveta náboženskej 

dospelosti. Po dosiahnutí veku trinástich rokov a jedného dňa je chlapec považovaný za 

nábožensky  dospelého,  čo  znamená,  že  je  sám  zodpovedný  za  dodržiavanie 

náboženských príkazov Tóry a je počítaný do minjanu.

Nazývanie chlapca bar  micva po  dosiahnutí  trinástich  narodenín začalo okolo  14. 

storočia. V tomto čase sa tiež vyvinul zvyk usporadúvať pre túto príležitosť verejné 

oslavy. Tento zvyk žije dodnes. Pri tejto príležitosti  sa chlapec po prvý krát modlí 

s tfillin  (modlitebné remienky) a po prvý krát číta z Tóry. A od tohto momentu by sa 

mal  denne  modliť  s tfillin.21 Chlapec,  ktorý  je  kohen  dostane  k Bar  micva  tallit 

(modlitebný plášť). Kohen potrebuje tallit ku kňazským požehnaniam. Na rozdiel od 

tfillin nie je tallit úplne nevyhnutný. Vo väčšine ortodoxných komunít nosia tallit len 

ženatý  muži.  Súčasťou  obradu  Bar  micva  a zároveň  preukázaním  náboženskej 

dospelosti je čítanie z Tóry. Niekedy bolo zvykom oslavovať Bar micva v pondelok 

alebo štvrtok (z Tóry sa totiž číta tri krát do týždňa. Pondelok, štvrtok a na šabat). Dnes 

väčšina  rodín  oslavuje  Bar  micva  na  šabat.  Na  prvý  šabat,  ktorý  nasleduje  po 

chlapcových  trinástich  narodeninách  je  chlapec  v synagóge  pri  rannej  šabatovej 

bohoslužbe  vyvolaný  k predčítaniu  z Chumašu (Päť  kníh  Mojžišových).  Prednesie 

požehnanie nad Tórou, povie maftir (ôsmy a posledný pár požehnaní nad Tórou) a číta 

z  Prorokov.  Po  skončení  rannej  bohoslužby  chlapec  zvykne  predniesť  kidduš 

(požehnanie, ktorým sa posväcuje šabat).

Na túto úlohu je zvykom chlapcov poriadne pripravovať. Preto chlapci na  Bar micva 

usilovne  a dlho  študujú.  Pre  tých,  čo  ešte  neovládali  hebrejčinu  to  bola  správna 

príležitosť a najvyšší  čas sa s ňou oboznámiť. Výuku poskytovala náboženská obec 

alebo rôzny rabíni, ktorí pripravovali chlapcov na Bar micva.

Bar micva je obrad radostný a tiež je to príležitosť k obdarovaniu dotyčného chlapca. 

Po oficiálnej časti  obradu sa koná hostina, ktorá je zároveň  seudat micva („hostina 

príkazu,“ hostina vhodná k príležitosti a je dobrým skutkom ju uskutočniť). Zúčastňujú 

sa jej  rodinný príslušníci,  príbuzní, známi. Hostina prebieha vo veselom duchu. Je 

21 Tfillin sa nosia cez týždeň pri rannej modlitbe, okrem šabatu, sviatkov a pôstnych dní.
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zvykom, že  chlapec na tejto  hostine prednáša hosťom   dvar Tóra  („slovo Tóry“). 

Od väčšiny  bar  micva  chlapcov  sa  očakáva,  že  si  pripravia  nejaké  úryvky  Tóry 

s komentármi alebo diskusiu nad pasážou z Talmudu. Od chlapca sa žiada, aby si to 

pripravil sám, ale často k tomu potrebuje pomoc rodičov, rabína alebo učiteľa.

Podobne s tradíciou i na Slovensku prebiehali prípravy chlapcov k Bar micva. Niektorí 

mali učiteľov. Tam, kde to bolo možné prípravu viedol rabín. Chlapec predčíta úsek z 

Tóry v hebrejčine. Je to preň významná udalosť:

„V predvojnovej  Bratislave  žilo  do  desaťtisíc  Židov.  Vtedy malo  mesto asi  

stotisíc obyvateľov a z toho možno povedať tých desať percent tvorili Židia. Židia medzi 

sebou  vychádzali  vždy  dobre.  Tu  v  Bratislave  boli  synagógy  na  Heydukovej  a  

Kapucínskej ulici a neologická na Rybnom námestí. Žiaľ tú krásnu budovu na Rybnom 

námestí po vojne zbúrali spolu so synagógou na Kapucínskej ulici. Bolo tu samozrejme 

aj mnoho modlitební. Veľa z týchto,  teraz už  možno povedať,  kultúrnych pamiatok, 

bohužiaľ nestojí. Synagógy a modlitebne sa zbúrali, či už pričinením druhej svetovej 

vojny, alebo modernizáciou mesta. Už keď sme pri tých synagógach a modlitebniach, 

tak mi prichádza na um nábožnosť. Môj  otecko bol veľmi pobožný človek. Ja som mal 

Bar micve ako trinásť ročný chlapec v tom kostole na Rybnom  námestí.  Bol to veľmi  

pekný zážitok.  Keď  ma  zavolali  k  Tóre, išiel  som hore a čítal  som v hebrejčine. 

Celkovo, to bolo v skutku milé a pekné. Ako darčeky k tomuto obradu som dostal asi  

peniaze. Doma sme mali potom oslavu. Prišla celá rodina.“ (M, 1924, Bratislava)

Na prípravách chlapcov sa podieľal, kto mohol a vedel. Je to micva vyučovať a učiť sa 

Tóru. Dobre pripravený chlapec na Bar micva vždy kladne reprezentuje a poteší svojich 

rodičov. 

Toto je jeden z prvých obradov Bar micva v povojnovej Bratislave:

„Rodičia mojej manželky a hlavne mamička, boli natoľko pobožní, že by hádam 

neprežili,  ak  by  chlapci  nemali  Bar  micva.  Bar  micva  mali  v rovnakom  čase, 

v synagóge na Heydukovej ulici. Viedol ich starý pán Kohn. Počas obradu mali chlapci 

preslov, ktorý si vopred pripravili. Jednu stať povedal Boris, v nej ďakoval rodičom, 

starým rodičom a Roman sa  poďakoval strýkom, rodine  a celej  náboženskej  obci. 

Ďakovali aj za dary, ktoré dostali. Bolo to dôstojné a prekrásne pripravené. Bolo to 
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prvé Bar micva po vojne, v Bratislave, ktoré mali dvojičky. Potom sa konala hostina. 

Keďže kóšer reštaurácia v meste nebola, vybrali sme si reštauráciu, kde sa podávali 

hlavne ryby. Osláv sa zúčastnila naša široká rodina. Bol na nej  aj brat manželky. 

Pracoval v Nových Zámkoch ako zverolekár. Umrel celkom mladý, vo veku 62 rokov. 

Na oslave sa zúčastnili aj moji obchodní partneri zo „západu“. Boli nadšení, že videli  

takú Bar micva na Slovensku. Vždy malo Slovensko takú škvrnu v zahraničí, že tu Židia 

pomaličky od všetkého upúšťajú. My sme si to však nemohli dovoliť. Mamička mojej  

manželky by to neprežila, že takí krásni chlapci a nemali Bar micva. Keď spievali pri 

Tóre, v synagóge bol každý ticho. Všetci starší páni, ktorí vtedy žili, boli šťastní, že sa  

zúčastnili ich výuky a urobili takéto micve. Vôbec, veľmi sa už tešili, keď sa narodili.  

Veď predsa dvaja chlapci, to sa v takej malej obci počíta! Bolo to veľmi pekné a radi 

na to spomíname. Chlapci sa stali aj členmi Československej únie židovskej mládeže.“ 

(M, 1928, Bratislava)

Aj na Slovensku bola Bar micva príležitosťou k obdarovaniu chlapca. Samozrejme 

nebolo to u všetkých rodín rovnaké. Množstvo darov a ich hodnota sa líšili a záviseli 

najmä na finančnej situácii rodiny. Zbožní Židia pochádzali väčšinou z chudobných 

rodín.  K tejto  príležitosti  sa  zvyklo  darovať  oblek, nohavice, oblečenie vhodné na 

sviatky alebo do synagógy:

„S bratom sme mali Bar micvu. Niečo si z toho ešte aj pamätám. Najprv som 

v synagóge musel odriekať pasáž z Tóry, síce som ovládal hebrejčinu, ale som sa to  

nenaučil naspamäť, tak s pomocou predriekača som to nejako povedal. Popoludní bola  

hostina.  Pri  príležitosti  mojej  Bar micva som dostal  nový oblek,  taký námornícky 

s veľkými gombíkmi. S bratom sme sa hrali na schovávačku. V blízkosti bol kurník a ja 

som tam vyliezol a skočil  dole. Celé nohavice som si roztrhal. To bolo veľké haló,  

myslím že som dostal aj na zadok. Prvý a posledný raz, čo si pamätám že som dostal na 

zadok. ,Čo si myslíš, že kradneme!' hovoril otec. ,Vieš koľko to stálo peňazí?' Na tú 

dobu to  bol  drahý  oblek.  Inak  som nebol  nábožensky založený.  Bol  som členom 

Hašomer Hacairu, čo bola ateistická organizácia a ja som sa podľa toho riadil.“ (M, 

1922, Prievidza, Karlovy Vary)

Na nový oblek ku príležitosti Bar micva, rovnako ako na svoj výklad k Tóre si spomína 

tento muž, vtedy chlapec:
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„Mamička bola veľmi inteligentná a šikovná žena. Ja vám poviem len toľko,  

aby ste si vedeli predstaviť našu situáciu. Svoj prvý oblek z obchodu som dostal, keď 

som mal Bar micve. Mal som trinásť rokov. Ináč to bolo šité všetko z otcových starých 

vecí. Otec na to povedal jeden vtip: ,Mladý Móric príde do školy so zvýšeným nosom 

a učiteľ mu hovorí. Móricko, že máš novú vestu, nemusíš byť ešte pyšný. Ale čo, tú  

vestu šili z kalhot môjho otca a ja tú vôňu nemôžem vystáť!' Tak sa vtedy žilo.

Keď som dosiahol vek trinásť rokov, mal som Bar micva. Pripravoval ma otec. 

Vtedy som dostal svoj prvý oblek z obchodu, ktorý sme kúpili u Engela v Šamoríne. 

V synagóge som mal asi 15 – 20 minútovú reč. Bol to výklad k Tóre. Oslava sa konala 

u nás  doma. Matka napiekla a celá obec bola pozvaná. Tam som musel predniesť 

slávnostnú  reč.  Reč  obsahovala  vzťah  k príslušnej  pasáži  v Tóre  na  daný  týždeň. 

Spomínam si, že som rozprával aj o zbúraní Jeruzalemského chrámu. Narodil som sa 

totiž v mesiaci Av, kedy bolo výročie tejto národnej katastrofy.“ (M, 1916, Kežmarok, 

Bratislava) 

Bohatšie rodiny mali možnosť k príležitosti  Bar micva urobiť poriadnu slávnosť na 

počesť chlapca:

 

„Veľmi dobre si spomínam na Bar micve svojho brata. Bolo to veľkolepé, trošku 

aj úsmevné, Jurove bar micva. Keď dobre rátam, bolo to 14. júna roku pána 1936,  

respektíve od tohto dátumu najbližšiu sobotu. Čo sa týka religióznej stránky tohto aktu,  

pripravovala ho dcéra rabína, Dr. Jozefa Schilla. Mala som vtedy osem rokov, ale na 

všetko si pamätám. Samozrejme, že táto udalosť nemohla prebehnúť len tak leda-bolo,  

Bar micva mal jediný syn pána Adlera, nie najchudobnejšieho Žida v mestečku. Aby 

bolo všetko tak ako má byť, vymaľoval sa celý náš velikánsky byt. Natierali sa okná, 

renovoval sa byt a kupoval nábytok. Viem, že sa kúpili aj nové záclony a moderný 

sekretár. Obývačke sa vtedy hovorilo Radio-Zimmer, pretože vtedy tam bolo rádio. Čo 

bol paradox, obývačka bola najmenšia izba. 

Tak sa  vrátim  k Bar  micva. Nastala  dilema, koho  na  túto  honosnú  oslavu 

pozvať.  Nakoniec sa  vyprázdnila  naša velikánska detská izba.  Boli  v nej  len  stoly 

a stoličky asi pre tridsať i viac ľudí. Výber bol veľmi ťažký, nakoniec sa v synagóge 

vyhlásilo, že pozývame všetkých. Veľké regále v špajze boli plné koláčov, barchesov 

a podobne. Predvečer veľkého dňa sa zišla vtedy ešte početná rodina na slávnostnú 

večeru. Vrcholom večery bola labuť vytvorená z parfé, vtedy sa tak hovorilo dnešnému 
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nanuku.  Doniesli  ju  v krabici  obloženú  ľadom  až  z Bratislavy,  z niektorej  extra 

reštaurácie. Nevie mi  napadnúť jej  meno. Dnes už  aj  tak neexistuje.  Ja som z tej 

dobroty nejedla, poslali ma zavčasu spať a ráno bolo po všetkom. Nie každý, kto došiel,  

sa dotkol jedla, pretože pre niektorých sme neboli dosť kóšer. Tým potom na druhý deň, 

boli to väčšinou chudobní pobožní, mama poslala obálku s peniazmi. Prišiel aj pán 

rabín Dr. Jozef Schill. No on sa nedotkol pre túto príčinu ani pohára s vodou. 

V spojitosti s týmto aktom nastal problém s Jurovým oblečením. Do toho času 

ešte  nikdy nemal dlhé  nohavice.  A nakoľko bar  micva už  má demonštrovať  muža 

s povinnosťami dodržiavať religiózne predpisy aj  oblečenie by malo byť primerané, 

teda zakryté holé  telo.  Doteraz  nosil  v zime najviac pumpky pod kolená a  k  tomu 

podkolienky. Toto sa ale tiež nehodilo, lebo to bolo športové oblečenie, nevhodné na 

túto príležitosť. Nakoniec mal tmavomodrý oblek, predsa s krátkymi nohavicami. Pánu 

Bohu to bolo asi jedno a rabín prižmúril aspoň jedno oko.” (Ž, Bratislava)

Neologickí Židia taktiež slávili Bar micva:

„V trinástich rokoch som mal Bar micva. Viem, že som sa musel učiť u kantora. 

Nevedel som dobre spievať takže, to bolo veľmi zlé, ale som to pretrpel a potom prišli  

nejaké deti na oslavu, ktoré k nám moji rodičia pozvali. Myslím, že darček som ako 

taký nedostal. Mal som len oslavu. Brat mal tiež Bar micva. Obidvaja sme ju mali 

v neologickej  synagóge  v Nitre  u rabína  Schweigera.“  (M,  1924,  Topoľčany, 

Bratislava)

Bar  micva  bol  obrad  obľúbený  a dôležitý  pre  chlapca  a jeho  rodičov  aj  u menej 

pobožných Židov:

„V škole som hebrejčinu neštudoval. Nechodil som do chederu ani do ješivy.  

Rodičia ma judaizmus neučili, neboli tak pobožní. Počas šabatu sme nečítali z knihy. 

Išli sme do kostola, tam sa modlilo, po kostole sme išli domov. Mal som Bar micve.  

Vtedy som mal trinásť  rokov a chodil  som na gymnázium. Bar micve som mal vo 

Výčapoch. Boli sme v kostole, mal som takú reč, v kostole sme sa predmodlili, čo bolo 

treba a potom bola hostina. Mali sme spoločný obed. Zavolala sa najbližšia rodina,  

známi a bola slávnosť. Taktiež som dostal aj dary od rodinných príslušníkov z otcovej 

i matkinej strany. Nepamätám sa presne čo, ale dostal som fotoaparát, hodinky, oblek. 
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Sviatky nemám rád, nie som z nich nadšený. Treba dodržiavať určité pravidlá, človek 

nie je až tak voľný. To mi prekáža.

Môj syn Bar micve nemal. Dosť ťažko povedať, či mal môj syn v škole problémy 

kvôli tomu, že je jeho otec Žid. Aspoň mne nič nepovedal.“ (M, 1924, Preseľany, Nitra)

O príprave na čítanie z Tóry hovorí aj nasledujúci príspevok:

„Vo Vrútkach som sa pripravoval aj  na obrad Bar micva. Otec mi  zjednal  

vyučovanie u istého rabína. Bol to mladý človek nižšej  postavy. Pochádzal  z Čiech 

a patril k neológom. Ten ma učil. Išlo hlavne o to, aby som sa naučil text, ktorý mám 

prečítať počas obradu. Iné sa tam po mne ani nechcelo. No a do bar micva som sa to  

nejako naučil. Samotná Bar micva prebiehala v synagóge vo Vrútkach. Predvolali ma 

k Tóre, prečítal som text a to bolo všetko. Na nejakú oslavu doma si ani nespomínam, 

a nespomínam si ani na to, čo som pri tejto príležitosti dostal nejaké darčeky.“ (M, 

1924, Žilina, Karlovy Vary)

Na svoju Bar micva spojenú s darom si spomína aj tento svedok:

„Čo sa týka židovstva a židovských tradícií,  na ktoré si  spomínam z môjho 

detstva, tak to už som raz vravel. Spomenul som aj sviatky, ktoré sme svätili a vravel 

som  aj  o základnej  židovskej  škole,  ktorú  som  navštevoval  a kde  som  sa 

v poobedňajších  hodinách  venoval  učeniu  Tóry.  Vyššie  judaistické  vzdelanie  som 

neabsolvoval. Za zmienku stojí Bar micva. To som mal v Topoľčanoch. Bolo to niekedy 

začiatkom augusta. Bar micva spočívala v tom, že som bol predvolaný v synagóge, a že 

som musel  prečítať  jednu kapitolu  z Tóry. To  bolo všetko.  Všetci  vnukovia môjho 

starého  otca dostali k Bar micva do daru zlatý dukát. Ako jediný som ho nedostal,  

preto že som sa v sobotu išiel kúpať  [na šábes sú zakázané pracovné činnosti, medzi 

ktoré patrí aj plávanie – pozn. red.]. 

Medzi moje obľúbené sviatky keď som bol ešte dieťa patrili Chanuka a Purim. 

A to boli obľúbené sviatky, preto že sme vtedy mali možnosť jednak sa hrať, lebo to boli  

sviatky radosti. Mali  sme možnosť sa hrať a mali sme možnosť niečo dostať. Obyčajne 

na Chanuku sme dostali nejaké oblečenie. A na Purim sme dostali sladkosti. To bolo 

tak, že vtedy posielala jedna rodina druhej sladkosti. My sme bohužiaľ nemali na to, 

aby sme nejaké tie sladkosti napiekli. Tak, keď sme dostali od jednej rodiny v tanieri 
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zabalené sladkosti, tak to čo sme dostali, poslali sme ďalej. Bolo to, aby sme aj my 

niekoho obdarovali, patrilo to k sviatku. Toľko k náboženskému životu počas môjho 

detstva a  mladosti.“ (M, 1919, Topoľčany, Bratislav)

Dôležitosť  Bar  micva  dokumentuje  aj  jej  dodržiavanie  v  izolovaných  malých 

mestečkách:

„V Pušovciach sme boli jedinou židovskou rodinou. Chodievali sme sa modliť  

do Chmeľova. Modlitebňa bola u môjho starého otca v tej izbičke, kde bola aj spálňa. 

Tých desať ľudí na modlenie sa schádzalo z obcí Radvanovce, Chmeľov a Pušovce. 

V Chmeľove žili ešte dve rodiny, Schőnfeldovci a Altmanovci. Z celého šíreho okolia 

sme prežili holokaust iba ja a jedna dcéra Schőnfeldovcov. U starého otca sa schádzali 

vždy v sobotu a vo sviatok. Ako trinásťročný som mal Bar micva. No to bola veľká 

sláva. Už  si  to  nepamätám celkom presne, ale  viem, že  bola  hostina.  Mama bola  

šťastná. Starý otec bol na mňa hrdý.“ (M, 1916 , Pušovce, Bratislava)

Dievča dosahuje náboženskú dospelosť vo veku dvanástich rokov a jedného dňa. Od 

tohto dňa je zodpovedná za svoje skutky a činy, podľa náboženského práva sa môže 

vydať a mať deti. Od dievčaťa nie je vyžadované zúčastniť sa nejakého obradu pri 

dosiahnutí  jej  náboženskej dospelosti.  Napriek tomu sa vyvinul  obrad ekvivalentný 

s obradom  Bar  micva  pre  dievčatá.  Volá  sa  Bat  micva („dcéra  prikázania“). 

„V ortodoxii  to bol obrad zavedený Jacobom Ettlinerom v 19. stor. a rozšíril  sa do 

iných krajín. V 20. stor. bol v USA obrad Bat micva zavedený ako súčasť synagogálnej 

bohoslužby  a odvtedy  bol  prijatý  mnohými  komunitami.  V reformnom judaizme 

dievčatá pri Bat micva predčítajú z Tóry. V ortodoxných synagógach je účasť dievčat 

bat micva na bohoslužbe obmedzená. Mimo USA v ortodoxii sa dievča nezúčastňuje na 

bohoslužbe a k Tóre je predvolaný jej otec. V Británii a Južnej Afrike musia dievčatá 

prejsť špeciálnymi skúškami, aby sa mohli zúčastniť verejného obradu.“ 22

Obrad Bat micva je najviac frekventovaný v Izraeli, odkiaľ sa šíri do krajín, kde žije 

židovské  obyvateľstvo.  Zo  Slovenska  nie  je  známy údaj  svedčiaci o tradícii  tohto 

obradu v minulosti.  Ani  vo výpovediach pamätníkov som nezaregistrovala zmienku 

o tomto obrade na Slovensku. „O účasti na tomto sviatku sa mi zmienil aj Peter Salner. 

22 Cohn-Sherbok, Dan: Judaism: History, Belief, and Practice, s. 535.
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Prvé Bat micva zažil v Prahe okolo roku 1985. Mali ho tri dievčatá, medzi ktorými bola 

aj dcéra rabína Karola Sidona. Podľa jeho slov ho robia pre svoje dcéry buď veľmi 

pobožné rodiny,  ako napríklad rodina  bratislavského  rabína  Barucha Myersa. Tiež 

manželské páry, ktoré nemajú synov, len dcéry.“  23 Nasledujúca  spomienka na Bat 

micva je od slovenského Žida žijúceho v Izraeli:

„Moja  manželka  pochádza  z Prahy.  Jej  otec  je  židovského pôvodu, matka 

českého. Matka, keď si  vzala otca, prešla na židovskú vieru a domácnosť sa viedla 

v židovskom duchu. Jej brat mal Bar micva. Slávili židovské sviatky. Deti na Jom kipur 

držali pôst. Na sviatky chodili do kostola. Podľa mienky mojej manželky, kuchyňa bola 

kóšer.

Moja rodina nie je pobožná, ale zúčastňujeme sa židovských sviatkov v Izraeli. 

Občas chodíme na sviatky do kostola. Židovské náboženstvo nám však rozhodne niečo 

hovorí a je nám blízke. Napriek tomu, nie sme nábožní, až na moju dcéru, ktorá nejak 

do tej pobožnosti sa vrátila. Ona chodí do kostola, drží veľmi kóšer domácnosť, drží 

sviatky, postí sa na Jom kipur. Ona bola ovplyvnená mojim otcom, ktorého mala veľmi 

rada. To bol jej starý otec, ktorý ju naučil každý večer sa modliť, keď ide spať. Do  

dnešného dňa, už je päťdesiat ročná, každý večer, keď ide spať sa pomodlí nočnú 

modlitbu. Jej syn mal veľmi peknú Bar micva a dcéra slávila Bat micva. Dokonca tá 

dcéra chodí na konzervatórium v Jeruzaleme a tam, keď mali spievať nejakú kantátu od 

Bacha myslím, ktorá  mala veľmi náboženský charakter a sa  tam objavovalo  Jesus 

Kristus, tak dvanásťročná vnučka oznámila v škole, že neni ochotná sa pri tom spievaní 

zúčastniť. Hoci ona mala v tom chóru veľmi poprednú funkciu.“ (M, Omer, Israel)

Obrad Bar micva na Slovensku sa nijak zvláštne nelíšil od tradičného priebehu obradu. 

Fungovala aj príprava chlapcov na tento obrad a na ich náboženskú dospelosť. Čítanie 

z Tóry bolo súčasťou obradu. Pri tejto príležitosti sa zvykla usporiadať hostina  a 

oslávenec sa zvykol obdarovať. Pred vojnou to bol obvyklý a zaužívaný obrad. Na 

základe svedectiev sa dá tvrdiť, že aj u liberálnejšie orientovaných Židov. Po vojne sa 

takmer nevyskytuje.

23 Korčok, Martin: Vybrané problémy ortodoxnej židovskej komunity v Dunajskej Strede, UCM, 
Trnava, 2003, s. 69.
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SVADBA

„I riekol Hospodin Boh: ,Nie je dobré, aby človek bol sám. Učiním mu pomoc jemu 

rovnú.‘ “ (Gn 2:18)24

Svadba  je  dôležitý  okamih  v živote  Židov.  Nie  je  to  len  zmluva,  ale  skôr  akt 

kozmického významu, ustanovený Božskou autoritou. Podľa židovskej tradície, človek 

ktorý nie je zosobášený nie je celým človekom.

„Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a stanú sa jedným telom“ 

(Gn 2:24)25

Účelom svadby je vytvoriť domov a rodinu. Preto sa svadobný obrad koná pod chupou 

(baldachýnom). Chupa je symbol nového domova, ktorý budú novomanželia spoločne 

vytvárať.

Od biblickej doby má židovský svadobný obrad dve časti. Sú to  kidušin („zásnuby“) 

a nisuin („sobáš“).  Pri  obrade kidušin  si  ženích vydeľuje ženu (nevestu)  pre seba. 

Zasväcuje si ju (od koreňa. k-d-š). Nevesta je týmto zasvätená ženíchovi a zakázaná 

všetkým ostatným mužom. Samozrejme s tým musí súhlasiť. Na zrušenie zásnub by 

musela nevesta od ženícha získať  get  (rozvodová listina). Snúbenci však ešte nesmú 

spoločne žiť. Pôvodne sa medzi obradmi kidušin a nisuin čakalo po dobu jedného roku. 

Tento čas slúžil  na zaistenie nevestinej výbavy a životné zabezpečenie ženícha, aby 

spolu mohli budovať rodinu. V súčasnosti predstavujú kidušin a nisuin jeden súvislý 

obrad.

„Podľa  Mišny,  žena  sa  dá  získať  troma spôsobmi:  peniazmi (čo  je  dnes  prsteň), 

zmluvou  (ketuba) alebo  intímnym  stykom“.26 Rabíni  silne  odporúčajú  prvé  dva 

spôsoby, čo je v podstate kidušin a nisuin a potom ten tretí, ktorý je pred sobášom 

zakázaný ale po sobáši micva.

24 Bible: Český ekumenický překlad, s. 23.
25 Tamtiež, s. 23.
26 Cohn-Sherbok, Dan: Judaism: History, Belief, and Practice, s. 539.
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Až do stredoveku bola Židom povolená polygamia, mohli mať viac ako jednu ženu. 

V roku  1000  nariadením  rabína  Geršoma  sa  konštituovala  monogamia  a dnes  je 

akceptovaná všetkými komunitami aškenážskými i sefardskými.27 

 

V minulosti  sa  mladé  páry  zoznamovali  pomocou  šadchanim  (pl.  od  šadchan-

„dohadzovač“). Šadchan bol profesionálny dohadzovač, ktorý zjednával sobáše a hral 

v židovskej komunite dôležitú úlohu. Funkciu šadchanim neraz zastávali aj významný 

rabíni. Už aj v Tóre sa stretávame s podobnou úlohou, keď Abrahám poveril svojho 

sluhu, aby odišiel do rodnej zeme Abrahámovej a našiel tam ženu pre Izáka (Gn 24:4).

„Po segregácii židovského obyvateľstva do ghett sa táto činnosť sprofesionalizovala 

a namiesto  rabínov  sa  dohadzovači  stávali  profesionáli  pracujúci  za  poplatok“.28 

„Inštitúcia  profesionálnych  dohadzovačov  bežne  fungovala  na  Slovensku  ešte 

v medzivojnových rokoch“.29 Dôkazom toho je aj výpoveď respondenta:

„Moji rodiče se seznámili přes dohazovače. To tenkrát přijel tatínek z Žiliny do 

Michalovců na námluvy. Ovšem bylo to celé komplikovanější: tatínek si původně přijel  

namlouvat  maminčinu  starší  sestru  Paulu,  kterou  Moškovičovi  chtěli  provdat  

pochopitelně jako první. Za Paulu tatínkovi slíbili sto tisíc korun jako věno. Tatínek se 

ale tak zamiloval do mé maminky, že se s dědečkem Moškovičem domluvili, že si vezme 

maminku, ovšem vzdá se nároku na věno. Teď mi to připadá jako z románu – láska na 

první pohled. A tak silná láska to byla, že si vzal tatínek maminku i bez peněz. Bál se 

ale, co by mu na to řekli jeho rodiče, jak by mu vynadali, že se nechal ošidit. Proto si  

nechal napsat od dědečka Moškoviče fiktivní potvrzení, že mu dědeček dluží sto tisíc  

československých korun. Seznámení mých rodičů je zkrátka příběh ryze romantický!” 

(M, 1921, Žilina, Praha)

Keď mal pár záujem o sobáš, samozrejme so súhlasom oboch rodín, spísali sa tnajim 

(„svadobné  podmienky“).  Tnajim  bol  významný  predsvadobný  dokument.  Tieto 

dokumenty boli ornamentálne alebo inak zdobené. Najmä v aškenázskej oblasti boli 

tieto dokumenty obľúbené a preto často využívané. Obsahovali dátum a miesto svadby, 

27 Tamtiež, s. 538.
28 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady: Historie a 
současnost, Židovské muzeum, Praha, 2006, s. 61.
29 Salner, Peter. : Židia na Slovensku: Medzi tradíciou a asimiláciou, s. 22.
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otázku výšky vena, prípadne majetkové vysporiadanie a vzájomné povinnosti. Samotné 

ketuby (svadobné zmluvy) sú tiež predmetom umenia. Ketuby sa oddávna všelijako 

ornamentálne zdobili a maľovali (viz. obr. 12).

„Medzi najfarebnejšie a najfolklórnejšie patria ketuby  z Perzie a Afganistanu.“30 Po 

osobnom rozhovore s nevestou vrchného pražského rabína, som zistila, že aj ona sa 

venuje zdobeniu ketubot.

Postupom času  sa  od  zjednávaných sobášov upustilo  a dnes  je  to  zvykom už  len 

v niektorých ortodoxných komunitách, ale nie na našom území.

Pred  samotným  sobášom prebieha ešte  mnoho  príprav.  Týždeň  pred  sobášom  je 

zvykom ženícha a nevestu od seba separovať, tak aby sa po celý týždeň nevideli až do 

zahájenia sobášneho obradu. Šabat pred sobášom je chatan („ženích“) vyvolaný k Tóre. 

Pri tejto  príležitosti  sa mu spieva a praje  mazal  tov („veľa šťastia“).  V niektorých 

lokalitách sa stalo zvykom, že príbuzní zo ženskej  časti  hádžu na ženícha cukríky, 

hrozienka alebo oriešky. „Zvyk hádzania orechov môže byť odvodený od numerickej 

hodnoty slova orech (egoz),  ktorá sa zhoduje so slovom dobrý (tov) a so skrátenou 

podobou slova hriech (chet). Hádzanie orechov na ženích tak symbolizuje odpustenie 

hriechov  i prianie  všetkého  dobrého“.31 „V sefardských  komunitách  je  zvykom 

predvolať ženícha k Tóre prvý  šabat po svadbe.“32 Deň pred svadbou sa nevesta ide, 

väčšinou  v doprovode svojej  matky, ponoriť  do  mikve (rituálna kúpeľ).  Týmto sa 

rituálne očistí.  Rituálna čistota (tahara) je dôležitou súčasťou náboženského sobáša. 

Nevesta sa musí do mikve ponoriť celá, aby voda prenikla ku každej časti jej tela. Je 

nevyhnutné stanoviť čas svadby tak, aby nebola v čase menštruácie nevesty a  ešte 

sedem čistých dní po nej. „V období menštruácie a sedem čistých dní po ňom je žena 

považovaná za rituálne nečistú (nidda). Mužovi je v tomto období zakázané mať so 

ženou intímny styk. Na konci tohto obdobia žena navštívi mikve, kde sa celá ponorí. 

Týmto sa  rituálne očistí  a môže mať s mužom fyzický kontakt.“  33 V ortodoxných 

komunitách sú zákony rituálnej čistoty prísne dodržiavané.  Rôzne predpisy viažuce sa 

k rituálnej čistote ženy a muža v manželskom zväzku sú zhrnuté pod názvom Taharat 

30 Kaniel, Michael: Judaism. The Art of World Religions, s. 134.
31 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 78.
32 Cohn-Sherbok, Dan: Judaism: History, Belief, and Practice, s. 540.
33 Tamtiež, s. 541.
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Hamišpacha („rituálna čistota  rodiny“). Práve s týmito  predpismi sa snažia miestni 

rabíni oboznámiť budúcich novomanželov.

Nevesta pred sobášom ide do mikve zväčša po prvý krát. Povinnosť rituálnej očisty 

v mikve majú vydaté ženy po menštruačnom období, tiež ženy prestupujúce k judaizmu 

a nevesta v predvečer sobáša. Muži sa do mikve dostanú častejšie. Môže to byť pred 

sviatkami, najmä pred Dňom Zmierenia (Jom Kippur), pred šabatom. Návšteva ženícha 

v mikve pred sobášom nie je potrebná. „Udalosť rituálneho kúpeľa v mikve v predvečer 

sobáša  je  u sefardských Židov  slávnosťou,  zatiaľ  čo  u  aškenázskych Židov  je  to 

výslovne diskrétna záležitosť dcéry a matky“.34

V deň svadby sa ženích i nevesta postia, nič nejedia a nepijú. Začína sa im nový život. 

Sú zasvätení,  môžu priaznivo ovplyvniť splnenie  rôznych prianí a preto musia byť 

rituálne čistí. Pripravuje sa svadobná zmluva – ketuba. Ketuba „je aramejsky písaný 

právny dokument s daným, nemenným textom, ktorý stanovuje ženíchove povinnosti 

voči neveste, výšku vena a čiastku, ktorú žena obdrží pri prípadnom rozvode či smrti 

manžela.  (...)...  je  predávaná  žene,  a v jej  vlastníctve  zostáva  po  celú  dobu 

manželstva“.35  

Sobáš začína obradom  bedeken (symbolické zahalenie tváre nevesty). Nevesta čaká 

v spoločnosti žien z rodiny a priateliek, kým k nej nepríde ženích v doprovode mužov, 

aby jej zahalil tvár. „Dnes obvyklým významovým vysvetlením obradu bedeken je 

predísť prípadnej zámene nevesty, tak ako sa to stalo Jakobovi, ktorému bola Labanom 

podstrčená namiesto Ráchel jej staršia sestra Lea“.36 Pôvod zvyku zahaľovať nevestu 

však „väčšina rabínskych autorít hľadá v príbehu o svadbe Rebeky a Izáka, ktorý býva 

niekedy laicky označovaný ako prvá židovská svadba“.37 Biblické verše opisujú ako sa 

Rebeka, ktorú našiel pre Izáka služobník, dostala do zeme kde býval Izák, ktorý mal 

byť jej  budúcim mužom. „A Rebeka sa rozhliadla a uvidela Izáka. Zosadla z ťavy 

a opýtala sa  služobníka:  ,Kto je  ten  muž,  ktorý nám ide  v poli  oproti?'  Služobník 

odvetil: ,To je môj pán.' Vzala si teda rúško a zahalila sa.“ (Gn 24:64-65)38 

34 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, s. 221.
35 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 83.
36 Gn 29:15-30, Podobenstvo.
37 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 92.
38 Bible: Český ekumenický překlad, s. 40.
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S obradom zahaľovania nevesty súvisí aj táto príhoda:

„Tu  by  sa  možno  hodila  jedna  zaujímavá  príhoda,  ktorú  mi  otec  často 

pripomínal. Otecko bol veľmi vzdelaný človek. Okrem iného hovoril perfektne nemecky. 

Vzhľadom k tomu, že mal dobré vystupovanie a primerané vzdelanie, poverili ho, aby 

privítal cisára Františka Jozefa počas jeho návštevy Bratislavy. František Jozef počas  

pobytu v meste navštívil aj synagógu na Zámockej ulici. Na jej dvore sa akurát konala 

svadba. Nevesta stála, pod chupe, zahalená závojom. Cisár sa priblížil k neveste a bol 

tak smelý, že nazrel pod závoj skôr ako je dovolené. Potom pristúpil k otcovi a pošepkal 

mu: ,Kluge Sitten habt ihr Juden!' To znamená: ,Vy Židia máte veľmi múdre zvyky!' 

Ona bola totiž strašne škaredá. Na škaredú nevestu poznal otec jednu židovskú pieseň: 

,Ich bin nit lang of a chaseneh gewen di kaleh mis der chosen schejn. Oj cores ojojoj 

cores. Cores vaksen den meter cores immer hecher. Es kimt a cat  fin ach int  veh. 

Ajeder shrat oj  vej,  oj  vej.'  Jej  voľný preklad znie:  ,Nedávno som bol  na  svadbe.  

Nevesta škaredá a ženích krásavec. Ó Bieda, ó bieda, ó bieda rastie na metre, stále  

vyššie a vyššie. Príde čas bedákania. Každý kričí oj vej.' Tak v tejto súvislosti keď to 

vypravoval, tak spieval aj tú pieseň. 

Otec  sa  oženil  asi  tak  dva  roky  pred  mojím  narodeným.  Vzal  si  dcéru 

kežmarského rabína. Po svadbe sa stal dajanom [dajan: sudca rabínskeho súdu – pozn. 

red.] a  vyučoval  na nemeckom  gymnáziu  v Kežmarku  nemčinu  a  náboženstvo. 

V Kežmarku síce žili väčšinou samí Nemci, ale boli to Spišáci. Spisovnú nemčinu preto 

neovládali,  rozprávali  dialektom.  Otecko  ovládal  aj  jidiš,  ale  bol  to  takzvaný 

Oberländer jidiš.“ (M, 1916, Kežmarok, Bratislava)

 

Dôležitým  významom obradu  bedeken  je  tiež  odlúčenie  dievčaťa  od  spoločnosti 

slobodných žien. Aj naďalej ako vydatá žena by mala nosiť pokrývku hlavy.

Po  obrade bedeken sa  ženích s otcom, budúcim svokrom a svedkami odoberú pod 

chupu. Keďže sa dnes veľa svadieb odohráva v synagóge, je baldachýn na štyroch 

tyčiach vztyčovaný na bime – almemor  (viz. obr.10).

V minulosti  sa svadby konali prevažne vonku. Rabíni  doporučovali, aby sa svadby 

konali vonku, pod nebom, pod hviezdami. Tak ako Boh prisľúbil Abramovi, že jeho 
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potomstva bude toľko koľko je hviezd na nebi. A práve preto sú hviezdy obľúbeným a 

častým motívom ozdobných výšiviek na baldachýnoch. Používanie baldachýnu je v 

dlhej židovskej tradícií pomerne novým prvkom. Výraz chupa pochádza z hebrejského 

koreňa  ch-p-h,  čo  znamená „poryť“.  Pokrytie  samotné  predstavoval  v  historickej 

tradícií  predovšetkým akt prekrytia nevesty cípom ženíchovho odevu. Tento akt má 

zjavný sexuálny podtext. Tradícia a význam tohto úkonu vychádza z výkladu jedného z 

biblických veršov Ezechielovho proroctva o vzťahu Hospodina a Jeruzalema: „Šiel som 

okolo teba, uvidel som ťa, a hľa, bol práve tvoj čas, čas milovania. I rozprestrel som na 

tebe svoj plášť, prikryl som tvoju nahotu. Potom som ti prisahal a vošiel som s tebou 

v zmluvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala si  sa mojou.“(Ez 16:8)39 Podobne 

v biblickom  príbehu  Rút  a Boaz,  prikrýva  Boaz  Rút  svojim  plášťom.40 „Podľa 

rabínskych autorít je prikrytie nevesty cípom ženíchovho odevu tradične vnímané ako 

samotný zväzok –  nisuin“.41 Talit bol kedysi nosený ako vrchná časť odevu. Neskôr 

zmenil svoju podobu a používal sa výhradne k náboženským účelom. V stredoveku bol 

tiež využívaný k sobášu. Postavila sa z neho chupa (viz. obr. 7). Nahradzovala mužský 

plášť, ktorým má ženích pokryť nevestu, čím ju podľa biblickej tradície pojme za ženu. 

Používanie bohato zdobeného baldachýnu z textílie na chupa, postupne nahradilo chupu 

z talitu. Ale talit ostal aspoň ako súčasť ženíchovho odevu (viz. obr. 8).

Ženích spolu s družbou, svedkami, otcom a budúcim svokrom prichádza pod chupu 

prvý. Potom sa družba a svedkovia vydajú neveste naproti. Nevesta je sprevádzaná 

svojou matkou a budúcou svokrou. Obe ženy môžu niesť sviece (viz. obr. 6). 

Rodičia budúcich novomanželov ostávajú pod chupou počas celého obradu. Často sú 

pod chupou aj súrodenci ženícha a nevesty. „ ... symbolizuje to skutočnosť, že nevesta 

a ženích sa  nesobášia  s prázdnou,  tiež  nebudú vytvárať  svoj  budúci  domov alebo 

nažívať v izolácii,  ale každý z nich prichádza s celým balíkom rodičov, súrodencov 

a kamarátov, ktorí im budú dodávať stabilitu a silu do ich manželstva“.42 

Nevesta prichádza pod chupu a sedem krát obíde ženícha. „...číslo sedem vychádza 

z faktu, že v Tóre je sedem krát napísané: ,A keď si muž vezme ženu.'“.43 Potom sa 

39 Tamtiež, s. 763.
40 Rt 3:9, Tamtiež, s. 233.  
41 Veselská, Dana.: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 102.
42 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, s. 225.
43 Tamtiež, s. 226.
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postaví po ženíchovej pravici a obaja stoja tvárou k rabínovi. I keď je dnes zasvätenie si 

ženy  (pojatie  za  manželku) súvislý  kontinuálny  obrad, rozdeľuje sa  na  dve  časti: 

kidušin (zásnuby) a nisuin (sobáš). Predelom medzi oboma časťami je čítanie ketuby. 

Na začiatku kidušin  rabín  recituje  dve  požehnania  nad pohárom vína,  z ktorého si 

ženích a nevesta odpijú. Potom rabín predvolá dvoch vybraných svedkov, ktorí nie sú 

príbuzní ani ženícha ani nevesty. Pred týmito svedkami sa rabín uistí, či prsteň, ktorým 

si ženích ide zasnúbiť nevestu patrí naozaj ženíchovi. „Ženích nemusel byť vlastníkom 

prsteňa,  čo  traktát  Šulchan  aruch pripúšťa.  Pri  obrade  kidušin  môže  byť  použitý 

vypožičaný prsteň,  ak splňuje podmienky požadovanej  hodnoty,  a  keď  je  všetkým 

prítomným známa skutočnosť, že je vypožičaný“.44 

O možnosti požičania prsteňa k svadobnému obradu svedčí aj táto výpoveď:

„Pozdejšie, keď som sa niekoľko týždňov zdržal na zemědělskom prípravnom 

stredisku Hašomer Hacairu v Unhošti vedľa Prahy, dával som si s ňou často randevú. 

Spriatelili sme sa a stal sa z nás pár. Ona bola sedemnásťročná a ja som bol medzi dva 

a dvadsať a tri a dvadsať. Musím poznamenať, že v Hašomer Hacairu sa často tvorili  

také páry medzi chlapcom a dievčaťom. Hovorilo sa o nich, že sú zug, hebrejsky to 

znamená pár. Ale boli to skôr platonické vzťahy, pretože v Hašomer Hacairu sme boli  

oficiálne, proti hrubej sexuálnosti. Sme boli toho názoru, že sexualita sa má odkladať,  

pretože  sa  úplne  otvorene hlásalo,  že  sublimácia  sexuálnej energie  vedie k vyššej  

kultúre,  vyššej  úrovni  ľudskej.  Oficiálny svadobný list  od  rabinátu sme dostali  až  

v Izraeli, v kibucu. Tam v kibucu bol vôbec ten spôsob, že keď sa dievča a chlapec 

rozhodli,  že  budú manželmi,  bola  veľká oslava.  Bola  to  skutočná svadba,  ale  ten 

oficiálny dokument svadobný sa robil raz za čas, keď už bolo desať takých prípadov. 

Priviezli rabína a jeden pár po druhom šiel pod chupá a urobili tú takzvanú oficiálnu 

svadbu. Ja som  bol jediný, kto vlastnil svadobný prsteň a ten svadobný prsteň vždy 

putoval od jedného k druhému, keď odchádzal jeden pár od chupá, vošiel druhý pár 

pod chupá a ja som vždy odovzdal prsteň tomu páru, ktorý šiel na chupá.” (M, Omer, 

Israel)

44 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 114-116.
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Po potvrdení vlastníctva a hodnoty prsteňa, ženích prednesie zásnubnú vetu :

45הרי את מקדשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל  

„Buď mi  zasvätená týmto prsteňom podľa zákona Mojžišovho a Izraela“ [preklad 

autorky].

Potom navlečie prsteň  neveste  na  ukazovák pravej  ruky.  Prijatím prsteňa nevesta 

neverbálne súhlasí so zasnúbením. Dnes „musí byť prsteň celistvý kus bez drahokamov, 

aby to nevyvolávalo pochybnosti o hodnote prsteňa“.46 „Najstaršie dochované židovské 

zásnubné prstene pochádzajú zo  stredovekých archeologických nálezov  v západnej 

Európe. Boli rôznych tvarov, zväčša ihlanovité, na nich vyrytý nápis mazal tov. Mnoho 

z prsteňov má architektonicky stvárnenú vrchnú časť v podobe vežičiek, čo odkazuje 

k monumentalite a nádhere jeruzalemského Chrámu. Neskôr v 18. a 19. storočí sa na 

vrchol zásnubného prsteňa umiestňovali malé domčeky s dverami a oknami, ktoré mali 

symbolizovať budúci šťastný domov novomanželov. Tieto monumentálne prstene boli 

pravdepodobne prsteňmi obradnými a nie vo vlastníctve jednotlivcov.“ 47 

Keď prvú časť svadby – zásnuby má mladý pár úspešne za sebou, môže sa prejsť 

k čítaniu ketuby, ktorú podpíšu prítomný svedkovia, prípadne aj ženích a len celkom 

výnimočne (v reformnom judaizme) i nevesta. Ketuba je po obrade odovzdaná neveste 

a je jej majetkom po celú dobu manželstva (viz. obr. 11).

Teraz sa už môže prejsť k samotnému obradu zosobášenia. Ten začína prednesením 

Ševa brachot (Sedem požehnaní). Je zvykom, že každú brachu (požehnanie) má česť 

prednášať jeden z prítomných mužov, väčšinou príbuzní svadobčanov. Potom svadobný 

pár pije z druhého pohára vína. Tradične je to tak, že neveste podáva pohár vína matka 

ženícha a ženíchovi zas otec nevesty. Je to znamením ich prijatia do rodiny (viz. obr. 9). 

Tak ešte podá neveste pohár vína ženích. Na záver obradu pod chupou ženích rozšliape 

pohár,  alebo  iný  krehký  predmet,  ako  symbolickú  pripomienku  na  zničenie 

jeruzalemského Chrámu. Verejná časť obradu skončila a novomanželia sa presunú do 

súkromnej miestnosti, kde ich nesmie nikto rušiť, a tam by mali naplniť svoj manželský 

zväzok. 

45 Sidur Bet Tfila im Tehilim: nosach sefard, Miler, Jerušalajim, 5759 (1998), s. 122.
46 Veselská, Dana: Mazal tov–hodně štěstí–Good Luck. Židovské svatební obřady, s. 227.
47 Tamtiež, s. 114.
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Tejto poslednej časti svadobného obradu sa hovorí jichud („spojenie“). Obrad jichud je 

poslednou halachickou požiadavkou židovského manželstva. V biblickej dobe bola táto 

časť obradu súčasne dôkazom nevestinho panenstva. Po svadbe mal mať mladý pár 

prvý intímny styk. Plachta so škvrnami po krvi bola ukázaná na verejnosti s hrdosťou 

ako dôkaz nevestinho panenstva. Dnes sa to už nerobí a obrad jichud „je dnes obvykle 

chápaný v prenesenom význame. Novomanželia vo vyhradenej miestnosti na krátko 

zasadnú k spoločnému stolu,  kde  je  pre  nich pripravené malé občerstvenie,  zvlášť 

vítané po celodennom pôste. Niekoľko spoločných chvíľ o samote je tak symbolickým 

naplnením sobáša – spolužitia manželského páru“.48 

Po svadobnom obrade sa samozrejme koná svadobná hostina, ktorá je seudat micva. Sú 

na  nej  prítomní  príbuzní,  priatelia,  hostia.  Prichádzajú  so  svadobnými  darmi  a 

gratuláciami.  Rodičia  väčšinou  zvykli  darovať  mladému  páru  praktické  veci  do 

domácnosti, ako sú  sobotné  sviečky, séderový tanier,  nádobu na  etrog,  chanukový 

svietnik,  či  pohár  na  kidduš.  Dnes  je  to  väčšinou  finančná  hotovosť,  aby  si 

mladomanželia nakúpili  čo  im treba podľa  ich  vlastného gusta.  K starým zvykom 

patrilo vzájomne obdarovanie nevesty a ženícha. Ženích daroval neveste modlitebnú 

knihu, šperky, šatku na pokrytie hlavy. Nevesta zas ženíchovi modlitebný šál alebo kitl 

(ľanový rubáš), na východe Európy štrajml (klobúk s kožušinou).

„Svadobná hostina má byť sprevádzaná radosťou a veselím, pretože Talmud hovorí: 

,Každý,  kto  rozveseľuje ženícha  a nevestu,  akoby  znovu  postavil  jednu  z trosiek 

Jeruzalema.’“49 Dôležitá súčasť takejto svadobnej hostiny je svadobný tanec s nevestou. 

Je  to  micva potešiť nevestu,  a  tak s ňou postupne všetci muži na hostine tancujú. 

Nedotýkajú sa  jej  (to  náleží  iba jej  manželovi), držia sa  pomocou zdobenej  šatky. 

V minulosti na židovských svadbách nechýbal badchn (profesionálny bavič). Putoval 

po krajine a bol pozývaný na svadby. Bavil nevestu, ženícha a hostí spevom, príhodami 

a laškovaním. Obvykle bol doprevádzaný tradičnými hudobníkmi  klezmorim  (od klé 

zemer – hudobný nástroj). Na záver svadobnej hostiny sa tiež prednáša Ševa brachot. 

Svadobné oslavy v minulosti pokračovali po šesť nasledujúcich dní. Po každej hostine 

sa  prednášalo Ševa brachot,  preto sa  tento svadobný týždeň nazýva Ševa brachot. 

K predneseniu Ševa brachot je potrebný minjan.

48 Tamtiež, s. 128.
49  Tamtiež, s. 142.
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Levirát

Zaujímavosťou v manželskom práve judaizmu je levirátny sobáš. Levirátny sobáš je 

príbuzenské  pravidlo,  podľa  ktorého  sa  musí  muž  po  smrti  svojho  mužského 

príbuzného (najbližší je brat) oženiť s vdovou, ženou svojho brata. Toto pravidlo sa 

praktizuje v prípade, že vdova doposiaľ nemá žiadneho syna. Robí sa to preto, aby 

nevymrelo  meno  (rod)  tohto  zosnulého  mužského  príbuzného.  Prvou  biblickou 

zmienkou o naplňovaní levirátu je príbeh Judy a Tamar.50 V Deuteronomiu je potom 

popísaný postup ako sa môže švagor „vyzuť“ z naplnenia tejto povinnosti. „...vystúpi 

jeho švagriná do brány k starším a povie:  ,Môj švagor sa zdráha zachovať svojmu 

bratovi meno v Izraeli, je neochotný použiť voči mne právo švagrovstva.‘ Predvolajú 

ho teda starší jeho mesta a prehovoria s ním“.51 Ak švagor trvá na svojom, nasleduje 

obrad nazývaný chalica („vyzutie“),  ktorý ženu vyslobodzuje zo situácie a môže si 

potom vziať koho chce okrem kohena.52 Obrad chalica prebieha takto: „pristúpi k nemu 

pred staršími jeho švagriná, vyzuje mu črievicu, pľuvne mu do tváre a prehlási: ,Toto si 

zaslúži muž, ktorý nechce svojmu bratovi zbudovať dom.'“53 V aškenázskej oblasti, na 

rozdiel od sefardskej, bola dávaná prednosť obradu chalica pred švagrovským sobášom. 

Chalica sa robila pred rabínskym súdom a svedčia o nej aj kolekcie historickej rituálnej 

obuvi. 

Get

Rozvod je  v judaizme povolený. V minulosti  o rozvode rozhodoval  výhradne muž. 

Rozvodovým listom (get)  sa  odlúčil  od  svojej   manželky. Dnes s rozvodom musí 

súhlasiť aj žena, aby mohol byť uskutočnený. Pred rabínskym súdom sa spíše get, ktorý 

dostáva žena, aby mala dôkaz o tom, že už nie je zadaná a môže sa vydať za iného 

muža. Žena, ktorá nežije so svojim mužom, ale nemá get sa dostáva do komplikovanej 

pozície, v ktorej  sa  nazýva  aguna. Je  to  žena  zakázaná iným mužom, pretože sa 

oficiálne nerozviedla. Žiaden z rabínov ju neoddá s iným mužom. Do takýchto situácií 

sa často dostávali ženy, ktorých muži bojovali vo vojne. Ak muž manželky zomrie, 

musí byť o tom dôkaz alebo svedkovia, inak je žena aguna.   

50 Gn 38:8. Bible: Český ekumenický překlad, s. 53.
51 Dt 25:7-8, Tamtiež, s. 180.
52 koheni sú príslušníci kňazského rodu a existujú pre nich preto niektoré pravidlá navyše. Koheni sa 
nesmú ženiť s rozvedenou ženou, vdovou a proselytkou.
53 Dt 25:9, Bible: Český ekumenický překlad, s. 180.
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Čo  sa  týka  svadobného obradu na  Slovensku vychádzam prevažne zo  svedectiev 

respondentov, ktorý sú narodení pred druhou svetovou vojnou. Tradičné ortodoxné 

židovské sobáše sa konali  alebo nekonali na základe miery asimilácie a politického 

prostredia. Pred vojnou boli židovské svadby normálnym javom. Asimilované rodiny 

existovali už vtedy, ale nie v takej miere ako sa objavujú po vojne, a hlavne v čase 

komunizmu. Pred vojnou ešte existovali ortodoxné a neologické obce. Po vojne ostalo 

málo  Židov,  aby  sa  mohli  a mali  chuť  deliť.  Väčšina  z  nich  inklinovala  skôr  k 

liberálnejšej forme judaizmu. Z ortodoxných Židov veľa emigrovalo, a tiež sa ich veľa 

nezachránilo. 

O sobáši svojich rodičov pred vojnou vypráva pamätníčka: 

„Moji rodičia sa spoznali v Pezinku. Mamičkin strýko pán N. bol zamestnaný 

v tehelni v Pezinku, čo bol vtedy nóbl podnik. Mal tam krásny podnikový byt a moja 

mama chodila k nemu na návštevu. Tam sa spoznala s mojim otcom. Svadbu mali 29. 

júna v roku 1922 v Žiline, keďže mamička odtiaľ pochádzala. Predpokladám, že na 

dvore synagógy, ale  neviem to  iste,  keďže  moja  mamička nebola  vôbec pobožná.  

V Žiline bola veľká neologická novodobá moderná obec. V Pezinku bola ortodoxná. 

Takže v rodine mojej starej mamy zo Žiliny sa kóšer nedržalo. Nakoľko sa moja mama 

presťahovala do Pezinka, kde žila ortodoxná komunita, musela sa prispôsobiť. My sme 

teda doma držali kóšer.“ (Ž, Bratislava)

Počas druhej svetovej vojny boli často uzatvárané manželstvá slobodných dievčat za 

chráneného alebo  „hospodársky dôležitého  Žida“.  Dievčatá  sa  vydajom za  takto 

chráneného Žida mohli predsa len na istý čas zachrániť. Nasledujúca spomienka líči 

podobnú situáciu:

„Do  tohoto  transportu  dívek,  vypraveného  ze  zemplínské  metropole 

Michalovců,  byla  zařazena i  moje  dívka  Riva  H.  Bylo  jí  devatenáct,  v Užhorodu 

vychodila rodinnou školu a než jsem odjel do pracovního tábora, chodili jsme spolu.  

Byla to krasavice: havraní vlasy, oči jako srnka, něžná ústa, štíhlá postava, ňadra 

akorát, lýtka jako vysoustruhovaná. Mně bylo dvacet let a všichni nám tvrdili, že jsme s  

Rivou krásný pár a že se k sobě hodíme, podle tehdejších maloměstských měřítek tomu 

říkali „velká láska“. Chodili jsme do kina, uši i lýtka nám hořela, a jakmile se zhaslo,  

osahávali jsme se. Při večerních procházkách jsme se objímali a líbali, ale dál než  
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čemu se říká „petting“ jsme se nedostali. Riva byla z ortodoxní rodiny a musela být 

nejpozději  v deset  večer  doma.  A  teď  mi  moje  láska  psala,  že  má  nastoupit  do  

transportu do Osvětimi. Její maminka mi napsala: ,Přijeďte, prosím, co nejrychleji.  

Slyšeli jsme, že děvčata určená do transportu může zachránit manželství s vojákem. 

Pospěšte  si,  transport  odjíždí  už  za  čtrnáct  dní.  Bůh  vám  žehnej!'  Matčin  text,  

zkrabatělý zaschlými slzami, doplnila Riva dvěma slovy: ,Miluji Tě!' 

Príbeh pokračuje po vojne: 

Začátkem června 1947 jsem se oženil s „gojte“ děvčetem, Vlastou, se kterou 

jsem se seznámil v Praze. Následovala mě do Michalovců, kde si ji moje babička, která 

v  „bunkru“  přežila  holocaust  moc oblíbila.  Na svatební  cestu jsme se  dostali  až  

koncem září. Chtěli jsme někam k moři, ovšem v Michalovcích žádná cestovní kancelář 

nebyla. Proto jsme pro naše líbánky vzali zavděk pobytem v podtatranských lázních 

Lubochňa. Počasí bylo pěkné, okolní příroda krásná. Naši scenérii akorát trochu hyzdil  

pohled z okna naší ubytovny. Necelý kilometr od ní totiž na louce trůnil zrezivělý vrak 

sestřelené německé stíhačky.“ (M, 1921, Žilina, Praha)

Netreba  hádam  zdôrazňovať  ťažký  dopad  druhej  svetovej  vojny  na  židovskú 

pospolitosť.  Po  roku  1945  sa  frekventovaným javom stali  neúplné  formy rodiny, 

pretože často neprežil jeden z manželov, prípadne sa nevrátili deti, alebo ostali sirotami. 

Častým riešením sa stala adopcia sirôt i „doplnenie rodiny“ sobášom ovdovených so 

súrodencom mŕtveho partnera. Tento postup uľahčovalo to, že má oporu v Tóre (viz. 

levirátny sobáš, s. 42). „...vdova si vzala vdovca...“: 

„Rodičia mali svadbu 10. januára 1939. Ja som sa narodila 16. februára 1940,  

počas druhej svetovej vojny. Moje spomienky na toto obdobie sú útržkovité. V našej 

rodine sa o vojne veľmi ani nehovorilo. Neviem, ako sa zoznámili rodičia, lebo som sa 

nikdy nepýtala na to. Sobášili sa v synagóge, ale či to bolo v Šúrovciach, tak to neviem. 

Sobáš  bol  ortodoxný, vidieť  to  z fotografií.  Sobáš bol so závojom a pod chupe. Po 

svadbe zostali  bývať v Šúrovciach. Mali  tam malý domček, videla som ho párkrát  

a potom spadol sám od seba. V tom čase tu už bol veľký útlak. Otec hovoril, že keď som 

sa narodila, v ten deň prvýkrát vyhnali Židov odhadzovať sneh na koľajnice. Dovtedy 

ako – tak sa dalo. Neviem, koľko snehu spadlo, aj dva metre, že vraj ho bolo na trati  

a lokomotíva neprešla...
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Vydávala som sa dvakrát. Prvý manžel bol Žid, ale ten druhý už nie. Prvý sa 

volal Pavol F.  Ja som ho poznala od mala. Bol rodákom z Bratislavy. Býval neďaleko 

mňa. Prvý muž si zmenil meno, neviem, či to bolo z jeho hlavy, ale vzali si na seba 

meno, ktoré používal  ako krycie meno partizánske niekto z rodiny. Myslím, že jeho 

strýko sa tak volal. On si to meno vzal asi v pätnástich. Ja som po výdaji automaticky 

bola  Fúsková.  Pôvodne  sa  myslím,  že  sa  volal  Feldmár.  Na  tej  pošte,  kde  som 

pracovala, akoby schválne stejne napísali Fuchsová [nemeckecky znejúce priezviská 

mali na Slovensku väčšinou Židia – pozn. red.]. 

Rodina môjho prvého manžela nebola pobožná. Oni boli sekulárni. Sekulárna 

bola jeho matka, aj jeho druhý otec. Ten bol sympatický človek. To vdova si  vzala 

vdovca. Šábes sa u nás doma nedržal.  Ja som zašla aj  do synagógy, ale nie kvôli  

náboženstvu,  ale  vedela  som,  že  tam  určite  bude  moja  bývalá  domáca,  pani  

Feldmárová, tak ju som zašla pozdraviť. Ináč k nim domov som nezašla, natoľko sme 

až tak zadobre zas neboli. 

Prvý manžel bol Slovák, ale doma sa rozprávali výlučne po nemecky. Manžel  

mal  jedného nevlastného brata,  lebo  ako  som  spomínala,  vdova si  vzala  vdovca. 

Vlastného nemal, jeho otec tiež zahynul v koncentráku. Manžel sa narodil v 1938–om 

roku, bol o dva a pol roka starší než ja. Po svadbe sme žili v dome na Kozej ulici. Bola 

to len jedna manzarda. Záchod sme mali spoločný s ostatnými nájomníkmi. Vlastné 

záchody neboli.“ (Ž, 1940, Močenok, Brno)

Po vojne v židovských rodinách možno vidieť komplikované citové vzťahy. Dospelí 

neradi hovorili o holokauste. Mlčanie sa vzťahovalo aj na tragické osudy členov rodiny. 

Deti narodené po vojne sa o existencii a osude mŕtvych súrodencov často dozvedali len 

náhodou (prerieknutím známych, nájdením fotografií atď.). Od endogamie sa po vojne 

pomaly upúšťalo  a zmiešané manželstvá, samozrejme bez  ortodoxného židovského 

sobáša,54 začali byť normálnym javom. Z judaizmu ostáva len povedomie príslušnosti, 

poprípade  pasívna  účasť  na  najväčších  sviatkoch.  Príklon  k majoritnej  okolitej 

spoločnosti  ešte viac zosilnel. Tento dlhodobí proces holokaust  nevyvolal, ale silne 

umocnil už existujúce tendencie. Hlavne znamenal pre komunitu jej fyzickú likvidáciu, 

z ktorej vyplynula psychická trauma, spojená s  relativizáciou či  odmietaním hodnôt 

judaizmu.

54 Tradičný ortodoxný židovský sobáš sa môže konať len ak obaja, ženích aj nevesta, sú halachickí 
Židia. Reformný judaizmus sobáši aj Židov s pôvodom po otcovi, ale ortodoxia to odmieta. 
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Podľa výskumov a analýzy manželských dvojíc P. Salnera sa na Slovensku po vojne 

vykryštalizovali tri  skupiny sobášov.55 Moje nasledujúce príspevky som sa rozhodla 

rozdeliť podľa týchto troch chronologicky členených skupín.

V prvej  skupine sú  tí,  ktorí  dosiahli  sobášny vek v rokoch 1945-1950, teda prežili 

holokaust ako dospelí ľudia. Prevažuje tu endogamný výber partnera, dôvod však nie je 

ani tak náboženský, ako zdieľanie podobného osudu vo vojne a holokauste. Mnohí sa 

vedome rozhodli  pre  asimiláciu.  I keď  obaja partneri sú  Židia,  i obrad  je  niekedy 

židovský,  náboženstvom  sa  v spoločnom  živote  neriadia,  a ani  svoje  deti  k tomu 

nevedú.

V nasledujúcich príspevkoch, o sobášoch po vojne, obaja manželia sú Židia a majú aj 

židovskú svadbu:

„Svoju manželku som povrchne poznal už z Hašomer Hacairu. Znova sme sa 

stretli tu v Karlových Varoch. Ja som prišiel do Varov na liečenie a zapáčilo sa mi tu. 

Dostal som tu prácu a pridelili mi aj byt. Manželka pochádzala z Levoče, ale po vojne 

stratila domov tak prišla za kamarátkou do Kraslíc. Zamestnala sa v závode Amati,  

ktorý vyrábal hudobné nástroje. Do Varov chodila k svojej kamarátke. Slovo dalo slovo 

a na Mikuláša 1947 sme mali svadbu. Svadba bola židovská, veľmi skromná. Zúčastnili  

sa na nej len manželkini svedkovia a môj svedok Janko P.. Traja svedkovia a my. To 

bolo všetko. Manželka po svadbe najprv pracovala na okresnom výbore a po roku 

dostala  miesto  na  základnej  škole.  Učila  na prvom stupni.” (M,  1922, Prievidza, 

Karlove Vary)

„Rodičia  sa  spoznali  v Bratislave na  Mikulášskej zábave. Svadbu mali  tiež 

v Bratislave,  27.  februára  1927.  Určite  mali  náboženský  obrad.  Rodičia  ovládali  

viacero  jazykov.  Medzi  sebou  komunikovali  nemecky,  maďarsky  a aj  slovensky. 

U otecka však prevládala maďarčina a nemčina. Materinským jazykom mojej mamičky 

bola  pravdepodobne  nemčina.  S určitosťou  to  však  neviem.  Rodičia  sa  svojim 

obliekaním tiež v ničom nelíšili od okolitého obyvateľstva, čo dokumentujú aj dobové 

fotografie.

55 Salner, Peter : Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, s. 42.

46



Svadbu sme mali  židovskú. Oddával nás  bratislavský rabín  Katz  vo  dvore 

bytovky na Nešporovej ulici, kde býval. Nebolo tam veľmi veľa ľudí. Obed sme mali 

v židovskej kuchyni,  tam, kde  je  teraz  Chez David  [Chez David: penzión a  jediná 

židovská reštaurácia na Slovensku, ktorú otvorili v roku 1993. Bola kóšer, ale kvôli 

nedostatočnému záujmu dnes  už  kóšer  kuchyňu nemajú. –  pozn.  red.]. Svadobná 

hostina nebola veľmi veľká, pretože to bolo v období pésachu  [V období pésachu je 

zakázané konzumovať mnohé druhy potravín,  preto bol ich výber počas svadobnej 

hostiny obmedzený – pozn. red.]. Vedúcou kuchyne bola pani Schönfeldová. Potom sme 

mali aj civilnú svadbu.“ (M, 1928, Bratislava)

„Zoznámil som sa s ňou u otcovej kamarátky, pani Ka. Prišiel som k nej na 

večeru a moja budúca manželka tam bola tiež. Pani Ka. a Kl. boli kamarátky. Tak sme 

sa  teda  „náhodou“ spoznali.  Svadbu sme mali  židovskú, pod chupou v Karlových 

Varoch, v roku 1946. To však vtedajšie úrady nepočítali za oficiálny sobáš. Civilný 

sobáš  sme  mali  na  jeseň  v roku  1948.  Svadbu,  židovskú,  sme  oslavovali  

u Kleinmanových. Zišlo  sa  tam približne dvadsať  ľudí.“  (M, 1924, Žilina,  Karlove 

Vary)

Nasledujúce svedectvá líčia civilné sobáše, hoci obaja z manželov sú Židia:

„V Piešťanoch som sa zoznámila s jedným Moravákom z Kromněříže. Bol odo 

mňa o štrnásť rokov starší. Netrvalo dlho a vydala som sa zaňho. Tak som sa v roku 

1947 vydala za Františka F. Svadbu sme mali obyčajnú. Len na mestskom úrade. Ani  

jeden z nás netrval na židovskom obrade, hoci sme obaja boli Židia. Bol to Žid a aj on 

prežil koncentračný tábor. Živil sa ako obchodník s kožou. Naše manželstvo však bolo 

chybou. Nakoniec bol proti tomu, aby som študovala. No ja som to aj napriek jeho 

námietkam vybavila a vyštudovala som farmáciu na  vysokej škole  v Brne. Bolo  to 

v rokoch 1948 až  1953. Počas tohoto štúdia som sa zoznámila aj  s mojím druhým 

manželom. On tiež študoval v Brne, právo a hudobnú vedu. No boli sme len priateľmi.  

Nič  viac  medzi  nami  nebolo.  Vedel,  že  som vydatá  a mali  sme  medzi  sebou len 

kamarátsky vzťah.“ (Ž, 1925, Zlatná na Ostrove, Bratislava)

„Naša svadba bola civilná a konala sa na mestskom úrade v Nitre v úzkom 

rodinnom kruhu. Nebola to žiadna veľká svadba, iba súrodenci a rodičia. Manželka 
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bola oblečená v kostýme, ja som mal oblek. Po obrade sme mali obed a večer sme ešte  

chvíľku spolu pobudli. Tým to skončilo.“ (M, 1924, Preseľany, Nitra)

„Matka sa  narodila  v poľskom Jasle  v roku 1886 a za  slobodna sa  volala 

Dorota W. Otec sa narodil v roku 1884 v Stropkove. Matka a otec sa zosobášili v roku 

1910. Vznik manželstva mojich rodičov mi nie je známy. Ostáva však faktom, že to  

muselo  byť  manželstvo  sprostredkované.  Bol  to  tvrdý  život  pre  moju  matku, 

pochádzajúcu nie až z tak ortodoxne založenej rodiny. Matka bola vychovaná skôr 

meštiacky a iste modernejšie ako otec. Svadba rodičov sa konala pod chupe. Či sa však 

brali  v Stropkove, alebo v Prešove, to  neviem. Viem len, že  už  v roku 1910 sa im 

narodil prvý potomok, moja najstaršia sestra Lujza.

Ja som sa medzičasom, 11. septembra 1945, vydala za Miroslava D. Pôvodne 

sa môj manžel volal Móric M. Podobne ako ja, aj on bol Žid. Bol o dva roky starší ako 

ja,  narodil  sa  v roku 1914. Pochádzal  z Brezovice pri  Sabinove. Svadbu sme mali  

civilnú. Ani ja a ani manžel sme nemali záujem o cirkevnú svadbu a v našej spoločnej 

domácnosti sa nedodržiavali žiadne židovské tradície.“ (Ž, 1916, Stropkov, Bratislava)

„Manželstvo mojich  rodičov bolo  zrejme vopred  dohodnuté.  Nepochybujem 

o tom,  že  mali  ortodoxnú  svadbu.  V našej  rodine  sa  dodržiavali  všetky  židovské 

predpisy. Mamička bola ortodoxnou Židovkou a podľa toho sa aj obliekala. Na hlave 

mala vždy parochňu alebo uviazanú šatku. Vo všedný deň sa obliekala svetsky ako 

ostatné sedliačky ale na sviatky sa vždy pekne vyobliekala. Rovnako držala aj kóšer  

domácnosť.  Napriek  svojmu  náboženskému  presvedčeniu  nebola  fanatička,  vždy 

vravievala, že všetci sme ľudia. S manželkou  sme  sa  spoznali  v Moskve.  Ako 

študentka občas pomáhala v rozhlase. Bola priateľkou mojej prvej manželky. Aj moja 

druhá manželka je Židovka. Ale aby som bol úprimný, to nebol vôbec podstatný dôvod, 

prečo som si ju vzal. Svadbu sme mali civilnú. S manželkou sme doma nedodržiavali  

náboženské predpisy  a ani  sviatky  sme neslávili.  Len na  veľké sviatky  chodím do 

kostola. Z nášho manželstva sa narodila jedna dcéra.“ (M, 1916, Pušovce, Bratislava)

„Najmladšia  sestra  Šárika  bolo  jemné stvorenie. Vydala sa  za  Eugenovho 

brata,  Maximiliána  Sch.  Maximiliána  sme  nazývali  familiárne  Miši.  Doposiaľ  si  

pamätám  ich  svadbu.  Tancovačka mládeže,  ktorá  sa  na  svadbe  zišla,  sa  konala 

v krčme, v Iňačovciach. Krčmy v týchto malých dedinách slúžili  aj  ako spoločenské 
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miesta,  akési  kultúrne domy. V deň  ich  sobáša  bolo  v dedine veľké  blato,  aby  sa 

svadobčania nezašpinili, najali sa cigáni. Ich úlohou bolo prenášať mládež na chrbte  

do krčmy, za čo dostali zaplatené. Na židovských svadbách sa totiž zúčastňovala aj  

židovská mládež, ktorá sa poznala so svadobčanmi. (...) 

S manželkou som sa oženil 8. apríla 1946. Teraz sme spolu šesťdesiat rokov. Za  

slobodna sa volala  Anna K. Narodila sa v roku 1923 v Pukanci. V Pukanci žil pred 

vojnou  len  jediný  Žid,  lekár  Neuman, ktorému počas  vojny  obyvatelia  nesmierne 

pomáhali. Na svadbe sme sa dohodli nasledovne. V sobotu, 6. apríla, som jej zavolal. 

V tých časoch sa v sobotu ešte pracovalo. ,V pondelok sa ženíme!'  Ona, že: ,Kto?'

,No, Ty a ja.'

,A čo Ťa to napadlo?'

,Nechceš?'

,Áno a čo mám robiť?'

,Slušne sa obliecť a v pondelok o deviatej ideme na radnicu.'

V pondelok sme išli na radnicu a zosobášili sa. Z radnice šiel každý z nás do svojej  

práce a poobede sme urobili posedenie pre našich priateľov. Zišlo sa okolo 25 ľudí.  

Vtedy som mal garsónku. Večer sme boli tancovať a ženuška dostala za náruč kvetov.“ 

(M, Iňačovce, Bratislava)

Príklad sobáša s nežidovským partnerom:

„Svadbu sme nemali židovskú, normálne na úrade nás oddávali, 27. mája 1950. 

Vzali sme sa a teraz sme už vyše päťdesiat rokov manželmi. Po svadbe sme bývali u jej 

rodičov na Lodnej ulici. Rodičia mojej manželky ma privítali ako syna. Moji priatelia 

a známi, ktorí boli so mnou v Novákoch a v povstaní hovorili, že manželkin otec: ,To je  

zlatý človek, ten nás podporoval. Ten nás finančne podporoval vo všetkom, je to jeden 

zlatý človek.' On mal ohromný vzťah k Židom.

Manželke  nevadilo,  že  sa  stretávam len so  židovskými priateľmi.  Ona bola 

vychovaná v tom duchu, že všetci ľudia sú si  rovní. Jej otec bol člen komunistickej 

strany, od roku 1936. No a on mal veľmi dobrý  vzťah k Židom. Mal strašne veľa 

židovských priateľov. Taktiež mal aj veľa židovských zákazníkov. Keď som sa oženil,  

automaticky hneď povedal: ,Čo budete bývať v podnájme?! Budeš bývať u nás.' Mali 

päťizbový byt, tak samozrejme hneď sme potom s manželkou mali k dispozícii jednu 

izbu.“ (M, 1924, Bratislava)
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Ľudia, ktorí prežili holokaust ako deti už zväčša nepovažovali židovský pôvod za jedno 

z hlavných kritérií pri výbere partnera. Výber partnera je v rámci komunity aj mimo 

nej.

Ľudia narodení po vojne (v rokoch 1945-1955), prvá generácia po holokauste, častejšie 

volili  nežidovského partnera. Dôvodom boli  postoje rodičov, ktorí prežili  holokaust 

a vedome zo strachu pred opakovaním minulosti  nabádali  deti  skôr k životu  mimo 

komunitu.  Nemalou mierov vplýval komunizmus a  jeho ateistická ideológia a  tiež 

strach  pred  protižidovskými  náladami  režimu.  Dôvodom  bol  taktiež  nedostatok 

židovských  partnerov  (po  auguste  1968  bola  hromadná  emigrácia  slovenských 

a českých Židov  v mladšom a strednom veku).  Nasledujúce  príspevky odzrkadľujú 

svadobné obrady v čase komunizmu. 

Toto sú svedectvá zmiešaného manželstva a civilných sobášov:

„V roku 1953 som sa oženil. Moja manželka nebola Židovka. Volala sa Jozefína 

a narodila  sa  v roku 1931. Zoznámili  sme sa v práci. Robila  sekretárku v redakcii 

Práce. Boli sme si takto dosť blízky. Ona pochádzala z jednej dosť bigotnej katolíckej 

rodiny. Len tak na dokreslenie ona svojim rodičom, to že bude mať v sobotu sobáš,  

ohlásila v piatok večer. Keď jej vyčítali, že im to povedala neskoro a oznámili jej, že 

oni na svadbu nepôjdu, tak povedala, že preto čakala až do poslednej chvíle, len preto, 

aby jej  nebránili:  ,Vy by ste mi  boli  v tom zabránili.  Keby som vám to bola skôr 

povedala, lebo on je iného náboženstva.' Výsledok bol ten, že na svadbu neprišli, ale 

pozvali nás na nedeľu k nim na obed.  Keď sme prišli,  veľmi srdečne ma privítali.  

Prijali ma za svojho syna. Manželka pochádzala zo siedmych dievčat a ja som bol ich 

najmilší  zať.  Ja som sa o nich postaral  aj  keď boli  chorí.  A ja  som ich obidvoch 

pochovával, aj svokra aj svokru. Čo sa týka mojej rodiny tak, mojim súrodencom vôbec 

neprekážalo, že ona nie je Židovka. Prijali ju veľmi dobre.“ (M, 1919, Topoľčany, 

Bratislava)

„Svadbu mali v Tomašíkove na národnom výbore. Bolo to v lete. Dcéra mala 

len také letné šaty a kytičku a zať mal vlnený oblek a rolák. Ten sa tak potil  v tej 

horúčave. Bola to chyba jeho rodičov, že  ho takto vystrojili.  Jeho otec bol  dojatý  

a veľmi to prežíval. Moja priateľka, ktorá už nežije, tam prišla s dvoma nákupnými 
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taškami, lebo sa chcela pozerať, ako sa vydáva moja dcéra. Hostina sa nekonala, išli  

na večeru. Dvaja svedkovia, dcérina priateľka a zaťov kamarát.“ (Ž, 1923, Bratislava)

Bolo to zriedka, ale konali sa aj náboženské sobáše najmä do roku 1968. Potom to už 

bol veľmi výnimočný jav, a záujemcovia o židovskú svadbu sa chodili sobášiť do Prahy 

alebo do Maďarska.

Spomienky na židovskú svadbu:

„So svojou manželkou som sa spoznal zaujímavým spôsobom. Ešte predtým, 

ako sme sa prvý krát stretli som o nej počul od jedného židovského chlapca v Prahe. 

Povedal mi, že pozná jedno mladé sedemnásť – devätnásťročné dievča v Žiline. Ja som 

nevedel, o koho ide,  ani  ma  to  nezaujímalo. Zhodou okolností  bola  moja  mama s  

priateľkou jej rodiny v kúpeľoch. Tá sa pýtala mamy, akú má rodinu. Tak povedala, že  

má syna lekára, má 28 rokov. A ona povedala: ,Je slobodný? Pretože viete, mám 

priateľku, ona má dcérku, teraz bude maturovať, je slobodná tiež a chceli by sme, aby 

predsa len, aby mala židovského chlapca.' Ženy to  vybavili  a ja  som sa už  mohol  

kľudne oženiť.

Mama mi po tom porozprávala, že stretla pani, ktorá má známu v Žiline a tá 

známa má dcéru... Jedným slovom mama mi to povedala, keď sa vrátila z kúpeľov. Prvý 

krát sme sa stretli s manželkou v Žiline. Povedal som si, kamarát ty si už starý somár,  

že by už  bolo treba zakotviť. Dvadsaťdeväť  rokov preč, treba sa oženiť.  Tak sa to  

zariadilo a my sme pricestovali do Žiliny. Tam nás na stanici čakal jeden ujo,  ku  

ktorému sme prišli. Sadli sme si u neho, pili kávu a potom prišla ona, moja budúca 

manželka, a začali sme debatu. Povedal som si, holka je pekná, čo je samozrejme veľmi  

dôležité. Viete musím sa pochváliť,  ja som takej peknej holke dvoril v Prahe, že sa 

každý, skoro každý za ňou obrátil, to bola veľmi pekná žena. Samozrejme odišla, to je  

nebezpečenstvo pekných žien. 

Po čase mala ísť na prijímací pohovor do Košíc. Zavolali mi jej rodičia, či by 

som nemohol zaistiť nejaký hotel. Moja mama to počula a povedala: ,Žiaden hotel, 

bude u nás bývať, ja beriem za ňu zodpovednosť.' Fakt prišla do tých Košíc, boli sme  

spolu v kaviarni, šli sme si zatancovať a potom domov do Prešova k mojim rodičom. 

Trošku lepšie sme sa zoznámili, vedel som, aké sú jej názory, vedel som, že je to moc 

chytrá holka. Mala však mnohých nápadníkov, ale tí postupne odpadávali. V lete som 
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odcestoval do Žiliny, chodievali sme na Strečno. Mal som starého Opla, ktorým sme sa  

tam zaviezli. Prezreli sme si krásnu prírodu, všetko možné a dohodli sa, na zásnubách. 

Mali sme židovskú svadbu v Žiline. Sobášil nás kantor Halpert zo Žiliny. Na 

svadobnú cestu sme šli do Prahy. Bolo to v roku 1954. Na svadobnú cestu si spomínam 

výborne. Mali sme objednaný spací vozeň vo vlaku zo Žiliny do Prahy. Rýchlik, ktorý 

prišiel z Banskej Bystrice však bol bez spacieho vozňa, lebo ho pre poruchu vyradili vo 

Vrútkach.  Svadobní  hostia  mali  z tejto  udalosti  dobrú  zábavu.  Nakoniec  sme  sa 

s manželkou  Juditou  Sch.  rodenou  D.  usadili  v Prešove.  (...)  Neviem  z nakoľko 

pobožnej rodiny pochádzala moja manželka, viete ja som s nimi do synagógy nechodil. 

Ale myslím, že boli  priemerne pobožní. Manželkin strýko robil v Žiline minjenmana 

[osoba, ktorá dopĺňala počet Židov, aby  sa  dosiahol minjan, modlitebné minimum 

desiatich  mužov, potrebných k verejnej  modlitbe  –  pozn. red.],  takže do  synagógy 

chodil  aj  v piatok  aj  v sobotu.  Keby  bol  chýbal,  teoreticky  by  ani  nemohli  mať  

bohoslužbu.  Po  našej  svadbe sme  chodili  do  synagógy v Prešove celá  rodina,  aj  

s mojimi rodičmi. Moja manželka aj držala pôsty, ja už nie. Na väčšie sviatky som si  

niekedy vzal aj dovolenku.

Starší syn má za manželku Židovku a mladší položidovku. Tá položidovka však 

podľa  halachy nie  je  Židovkou, lebo  mamu má  árijku  a otca  Žida.  Ale  ona viac 

inklinuje  k tomu  židovstvu.  Rovnako aj  moja  druhá  nevesta,  v tomto  smere  teda 

nemôžem nič povedať. S vnúčatami sa ja už o týchto náboženských veciach nebavím.“ 

(M, 1925, Prešov)

„Eva sa vydávala rok pred ukončením vysokoškolského štúdia, v roku 1980. 

Vzala si manžela zo židovskej rodiny. Svadbu mali v synagóge v Brne. Synagóga bola 

úplne naprataná, neviem ako sa to všetci dozvedeli. Svadba sa nekonala v Brne preto, 

žeby môj nastávajúci zať odtiaľ pochádzal, ale v Bratislave v tom čase nebol rabín. 

Pôsobil tu istý, zhodou okolností tiež Katz, ktorý predtým pôsobil v Dunajskej Strede. 

Nie, že by sa mi nepozdával. On ale de facto nebol rabín, len sa tak nechal titulovať.  

Myslím, že bol šachter. V Brne pôsobil ako kantor pán Neufeld. On odbavil aj sobáš 

a spolu s dvomi synmi spieval aj na svadbe. Pochádzal z Banskej Bystrice, rovnako ako 

môj manžel. Prekrásne spievali. Ešte čo je zvláštne, synagóga nebola plná Židmi, ale 

prišli sa pozrieť nežidia. Totiž približne dvadsať rokov tam nebola žiadna židovská 

svadba a každý bol zvedavý. V Bratislave sa v tom období nekonalo veľa náboženských 

aktivít.“ (Ž, Bratislava)
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„S mojim  nastávajúcim manželom sme sa  spoznali  úplne náhodou.  Ja  som 

pracovala vtedy na Povereníctve potravinárskeho priemyslu na Vajanského nábreží,  

teraz  je  tam  Tatrabanka.  On  tam  prišiel  služobne  za  nejakou  kolegyňou  niečo 

vybavovať, tá tam nebola a ja som ju zastupovala a tak sme sa spoznali. Môj manžel 

bol židovského pôvodu, ale neviem, či práve to zohrávalo rozhodujúci vplyv v našom 

vzťahu. Tak možno nejaká sympatia kvôli tomu bola. Svadbu sme mali v Bratislave v 

ortodoxnej synagóge na Heydukovej ulici,  9. septembra 1954. Vtedy tu bol ešte jeden 

rabín, ktorý sa volal Izidor Katz. Ten potom odišiel niekde do zahraničia. Vtedy to bolo 

tak,  že  najprv  musel  byť  civilný sobáš,  ktorý  bol  v Primaciálnom paláci  a potom 

v synagóge, v ten istý deň bol ako cirkevný sobáš. Hostinu sme mali v hoteli Carlton. 

Nebolo tam veľa hostí, myslím že 21. V manželovej rodine sa židovské tradície dosť  

dodržiavali, lebo manželovi rodičia boli z pobožných rodín. Svokor pochádzal z okolia 

Komárna a maminka z Topoľčian. V Topoľčanoch bola pred vojnou jedna veľmi silná 

pobožná židovská komunita. Po vojne však upustili od kóšer stravy, sviatky však všetky 

slávili.“ (Ž, Bratislava)

Náboženské svadby u Židov na Slovensku, ak sa vykonávali, tak tradične pod chupou 

pod  vedením  rabína.  Z príspevkov  je  vidieť  že  tradičné  sobáše  boli  obľúbené 

a židovskú  svadbu  mali  často  aj  úplne  asimilovaní  Židia.  Tento  zvyk  bol  živou 

súčasťou  židovského  etnika  a nevyžadoval  výlučne  náboženské  presvedčenie.  V 

povojnových rokoch, no predovšetkým po roku 1968 boli židovské sobáše obmedzené 

zo  strachu a  z  nepriaznivého  politického režimu,  ktorý  nedovoľoval  prejavovanie 

náklonnosti  k  náboženským  aktivitám  a  zvykom.  Po  roku  1989  sa  spoločenská 

atmosféra  uvoľnila.  Židovské  sobáše  znovu  našli  svoju  obľubu.  Časť  generácie 

preferuje  endogamného partnera,  iní  sa  orientujú  mimo  komunitu.  Prevláda však 

vysoký stupeň asimilácie najmä mladej a strednej generácie, a práve táto generácia sa 

začína  zaujímať  o  judaizmus. Pri  výbere  endogamného partnera  u  tejto  generácie 

nezohráva hlavnú úlohu náboženstvo, ale skôr tzv. etnická blízkosť a spolupatričnosť.
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SMRŤ A POHREB

V tomto úseku životného cyklu človeka sa judaizmus zameriava na zosnulého, ktorému 

náleží pietny pohreb podľa obyčají (kibud ha-met) a pozostalých, ktorí sú postihnutí 

smrťou svojho blízkeho, a preto odkázaní na pomoc a oporu rodiny a známych (nichum 

avelim).  Takže  v centre  našej  pozornosti  sa  nachádza obrad  pohrebu a utešovanie 

pozostalých príbuzných.

V obyčajoch a živote Židov stále nachádzam nesmiernu múdrosť a praktickosť. Je tomu 

tak aj vo veciach týkajúcich sa smrti a pohrebu. Je to okamih veľmi bolestivý a citlivý. 

Pozostalým je  ťažko  a sami  sú  odkázaní na  pomoc blízkych a priateľov.  Je  preto 

netaktné od nich vyžadovať, aby veci súvisiace s pochovaním nebožtíka zariaďovali 

sami. Pre tento prípad, od minulosti až dodnes, funguje v takmer každej židovskej obci 

spolok Chevra Kadiša („Posvätný Spolok“, Pohrebné bratstvo). Členovia tohto spolku 

sa starajú o celý priebeh predpohrebných a pohrebných obradov podľa zaužívaných 

židovských zvykov.

 O čom svedčia aj nasledujúce výpovede: 

„Po  maturite,  ako  som  začala  pracovať  v Bratislave,  som  sa  tam  aj  

presťahovala. Neskôr sa aj otec prisťahoval za mnou. Najprv som bývala na Kozej 18.  

v podnájme. Potom sa predal dom v Močenku a kúpili sme jeden v Bratislave. Tiež bol 

situovaný na Kozej ulici. Najprv som tam bývala sama, pretože ten dom v Močenku sa 

nepredal tak naraz. Len po častiach. Medzitým som sa vydala a potom došiel otec. 

Vtedy  už  bolo  málo  miesta,  v dome  nebola  ani  kúpeľňa,  tak  sme  sa  rozhodli 

presťahovať. Podarilo sa nám vymeniť tú jednu izbu za byt na Zrínskej ulici. Otec sa 

stal  členom bratislavskej židovskej obce. Keď v roku 1969 zomrel, tak som mu tam 

vybavovala pohreb. Bola som pri ňom, lebo zomieral v nejakom zámočku v Ružinove. 

Od rána som bola pri ňom, len v noci som chodievala domov spať. Raz som prišla ráno 

o piatej  a hovorili,  že  o siedmej  večer  zomrel.  Mŕtvych prevážali  na  Kramáre  do 

nemocnice. No a tak som šla na Kramáre. Bola tam taká malá miestnosť,  kde boli  

medici a jeden doktor, na ktorom bolo vidieť, že je Žid. Opýtala som sa ho, či by som s  

ním nemohla hovoriť vonku. Súhlasil. ,Prosím vás, zomrel môj otec‘ a išla som šahať 
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na kabelku, že mu dám stovku. On mi chytil ruku a nedovolil mi to otvoriť. Povedal, že 

židovská obec to už vybavila.“ (Ž, 1940, Močenok, Brno)

„V Brne sa svokor veľmi spojil so židovskou náboženskou obcou. Chodil tam 

každý piatok a  sobotu  do synagógy. Keď zomrel, v  roku 1975,  tak  oficiálnu  časť 

pohrebu mal v Brne. Normálne jeden veľmi pekný, skutočne na úrovni pohreb, kde sme 

boli  aj  my s  manželom a deťmi.  Cez noc ho potom pohrebná služba previezla do  

Banskej Bystrice a na druhý deň ho pochovali v Bystrici na ortodoxnom cintoríne vedľa 

svojej manželky za našej prítomnosti.“ (Ž, Bratislava)

Židovská tradícia má v obľube život. Tóra bola daná Izraelu, aby podľa nej národ žil a 

vyhol sa tak záhube. Smrť nie je cnosť pretože „Mŕtvi nechvália už Hospodina, nikto z 

tých, ktorí zostupujú do ríše ticha“ (Žalm 115:17).56 Smrť je však súčasťou života a 

judaizmus má na ňu realistický pohľad. Človek sa vracia do zeme, z ktorej vyšiel. Ako 

líči verš knihy Genesis : „...Prach si a v prach sa obrátiš.“ 57 Smrť sama o sebe nie je 

tragická. Tragickou smrťou sa nazýva smrť, ktorá je predčasná alebo je výsledkom 

nešťastných okolností. Keď prirodzená kľudná smrť zakončí dlhý zdravý život, nedá sa 

považovať za tragickú, hoci spôsobuje veľkú stratu a smútok. 

Človek, k tomu spirituálne žijúci často vycíti, kedy sa blížia jeho posledné okamihy 

života:

„Rabín chodieval navštevovať hroby do Poľska. Počas jednej takejto cesty, keď  

prechádzal pomedzi hroby, porezal si nohu na drôte. Keď sa vrátil do Prešova, jeho  

noha už bola opuchnutá. Zavolali otca a otec mu povedal : ,Pán rabín, to sa musí ísť  

do nemocnice, pretože si to vyžaduje väčší lekársky zákrok, inak hrozí otrava krvi.’ 

Rabín  na  to  zavolal  šámesa a podal mu modlitebnú knihu,  do ktorej vložil  papier 

a odmietol ísť do nemocnice. Otec sa ho opýtal, čo je napísané na tom papieri. Rabín  

povedal: ,Napísal som, že kedy umriem.‘ A tak sa aj stalo. Vopred vedel dátum svojho 

úmrtia!

Príbeh pokračuje spomienkou na tragickú smrť: 

Starého otca si pamätám hlavne z tej stránky, že som ho často hneval. Hrávali  

sme na dvore futbal a jemu sa to nepáčilo. Loptou sme obili steny, rozbili okno, ale 
56 Bible: Český ekumenický překlad, s. 556.
57 Gn. 3:19, Tamtiež, s. 24.
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inak bolo všetko v poriadku. Starú mamu si pamätám lepšie. Bola to veľmi pekná žena. 

Viac-menej sa krútila doma, keď prišla návšteva, tak ona ich obsluhovala. Tak si to  

vtedy vyžadovala doba. Chodila oblečená v tmavšom oblečení, vtedy bola taká móda. 

Počas druhej svetovej vojny sa babička ukrývala na strednom Slovensku, v Hriňovej. 

V posledných dňoch, keď Rusi  oslobodzovali  dedinu,  padol  jeden ruský granát  do 

domu, kde bola stará mama. Zranenú ju nechali  prikrytú v posteli.  Tak tam ležala 

niekoľko dní. Vydržala, kým sme neprišli. Zbadala ma, bozkávala, plakala a umrela.“ 

(M, 1925, Prešov)

O posmrtných veciach sa hovorí málo. V mnohých biblických pasážach je opísané, že 

zosnulý vchádza do nižšieho sveta (šeol), kde žije tienistú existenciu. Len neskoršie 

biblické knihy sa zmieňujú o zmŕtvychvstaní: „Mnohí z tých, ktorí spia v prachu zeme, 

precitnú; jedni k životu večnému, druhí k pohane a večnej hrôze“ (Dan. 12:2).58

Viera v olam haba (svet, ktorý príde) je hlboko zakorenená v židovskom myslení. Je to 

svet, v ktorom je človek súdený a jeho duša pretrváva a prekvitá. Celý Izrael má podiel 

v olam haba. Zmŕtvychvstanie je aj jedným z trinástich Maimonidových článkov viery.

Rabíni Talmudu ustanovili, že smrť nastáva v okamihu prerušenia dýchania. S ohľadom 

na vývoj modernej medicínskej technológie, táto definícia bola upravená, ale nájdu sa 

rozdielne názory.  Všeobecne  sa  však  prijíma,  že  kriticky  chorý  človek,  ktorý  sa 

nachádza na hranici života a smrti, sa považuje za živého. „Židovské právo zakazuje 

čokoľvek čo by urýchlilo skon smrteľne chorého človeka, ale je tiež nežiadúce oddialiť 

smrť umelými prostriedkami.“ 59

Podľa  židovskej  viery  sa  u ťažko  chorého  človeka  dá  predísť  smrti  pomocou 

dobročinnosti, orodovania alebo zmeny mena. Pri zmene mena sa k pôvodnému menu 

pridáva meno nové, najčastejšie Chajim (Život). Verí sa totiž, že so zmenou mena, sa 

mení aj osud človeka. Ak chorý vyzdravie, používa obe mená.

Zomierajúci človek nesmie ostať o samote. Príbuzní, aj členovia spolku Chevra Kadiša 

sú pri ňom a recitujú žalmy predpísané na tento okamih. Zomierajúci potrebuje kľud. 

Nesmie sa ním hýbať, aby sa chybným pohybom neurýchlila jeho smrť. Zomierajúci je 

58 Tamtiež, s. 809.
59 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, s. 288.
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povzbudzovaný, aby vyriekol  Viduj (Vyznanie). V poslednom momente pred smrťou 

recituje Šma (modlitba deklarujúca jedinnosť Boha).

Keď nastane smrť, istú chvíľu nie je dovolené sa nebožtíka dotknúť. Po uplynutí tohto 

času sa mu zavrú oči, ústa a šatkou sa mu podviaže brada. Mŕtvy je zložený na dlážku 

nohami smerom k dverám miestnosti. Je zakrytý plachtou a pri jeho hlave sa mu zapália 

sviečky.  Mŕtvy  nemá byť  ponechaný osamote a  je  micva  sedieť  pri  zosnulom  a 

odriekať žalmy.

Po smrti je zvykom pozakrývať všetky zrkadlá v dome zosnulého a povylievať vodu 

z každej nádoby na dvor. „Tento úkon vykonávajú vo svojich domácnostiach aj traja 

najbližší  susedia.  Vylievanie vody  je  symbolickým oznámením okoliu,  že  v dome 

umrel človek. Akt vylievania vody nahrádza ústne oznámenie, pretože podľa židovskej 

viery je potrebné vyhnúť sa slovnému oznamovaniu zlých alebo smutných správ.“ 60

Mŕtvy má byť pochovaný v čo najkratšom čase po smrti. Nesmie to však byť na šabat 

alebo na sviatok z Tóry. Pochováva sa do zeme. Balzamovanie mŕtvol a kremácia sú 

zakázané. Pitva je  taktiež zakázaná a považovaná za znesvätenie  mŕtvoly.  Sú však 

výnimočné prípady, kedy je pitva dovolená. A to v prípade, že by to mohlo zachrániť 

život iného pacienta, v prípade dedičnej choroby, kde by bolo možné zachrániť život 

pozostalým príbuzným a v prípadoch, kde to vyžaduje civilné právo krajiny (ako napr. : 

kriminálne jednanie, atď.).

Pred pochovaním sa telo rituálne očistí. Tento obrad prevádzajú členovia spolku Chevra 

Kadiša. Je to veľmi vážna a záslužná činnosť. Ženskú mŕtvolu umývajú ženy a mužskú 

muži. Pred obradom si umyjú ruky. Mŕtveho položia na dosku, vyvlečú ho zo šiat 

v ktorých zomrel, okrem spodnej  košele,  a zahalia  jeho telo  do plachty. Pod touto 

plachtou mu vyvlečú aj  spodnú košeľu.  Dbá sa na to, aby sa neodhalilo nahé telo 

nebožtíka. Omývanie mŕtvoly je smerom od hlavy k nohám vlažnou vodou. Vodou 

v nádobkách sa polieva plachtou zakryté telo. Umýva sa pomocou plachty alebo malých 

uterákov. Nakoniec sa vyumývajú nechty na rukách a na nohách a kovovým náčiním sa 

zároveň vyčistia.  Na  česanie vlasov a brady má  Chevra Kadiša  špeciálny kovový 

60 Kernátsová Marta: O pohrebných zvykoch Židov na Slovensku. In. Slovenský národopis, ročník 38, 
4/1990, s. 590.
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hrebeň. Ak sa na ňom pri česaní mŕtveho ocitnú jeho vlasy alebo chĺpky z brady, treba 

ich opatrne pozbierať do vrecúška so zemou a spolu s mŕtvym uložiť do hrobu. Telo 

musí byť pochované celé so všetkým, čo k nemu patrí. Ak zosnulý stratil veľa krvi, 

napr. pri nehode alebo zranení, a jeho krv vsiakla do jeho oblečenia, neprevádza sa 

u neho rituálna očista tela a je pochovaný v oblečení, v ktorom krvácal. Inak je mŕtvy 

pochovávaný v špeciálnom oblečení, ušitom z bieleho ľanového plátna, ktoré sa nazýva 

kitl (ľanový rubáš).

Klasický predpohrebný rituál opisuje táto spomienka z Bratislavy:

„Deduško  zomrel  v 1954-tom  roku.  Na  jeho  pohreb  si  jasne  spomínam. 

Pohrebná miestnosť nebola väčšia ako moja kuchyňa. Mŕtvy ležal na katafalku. Aj na 

pohrebe môjho otca v 1969 sa nebožtík uložil na máre. Na márach bola ešte jedna 

doska a až na nej ležala rituálne zabalená mŕtvola. Rituálne zabalená znamená, že mal  

oblečený  kitl  [Židia  sa  pochovávajú  v rubáši  podobnom  rúchu,  ktoré  nosí  osoba 

vykonávajúca obrad na veľké sviatky.  Toto rúcho sa volá kitl  –  pozn. red.],  ktorý 

samozrejme nie je vidieť, a nakoniec je zakrútený v plachte. Plachta je uviazaná pod 

hrdlom, okolo zápästí s pripaženými rukami a tesne pod lýtkom. Uviazaný je na trikrát.  

Pri obrade musí byť prítomných desať chlapov, ale určite ich bolo viac. My ženy sme 

boli  úplne  vonku,  lebo  dovnútra  sme  nemohli.  Chlapi  potom  išli  hore  na  kopec  

a pochovali ho [ortodoxný židovský cintorín v Bratislave sa rozprestiera na kopci – 

pozn. red.]. Keď už bola jama úplne zarovnaná hlinou, vtedy sme tam mohli ísť zdola“ 

[na ortodoxnom židovskom pohrebe v Bratislave ženy nie sú prítomné pri samotnom 

pochovávaní nebožtíka – pozn. red.]. (Ž, 1940, Močenok, Brno)

Muži  sú  pochovávaní  s modlitebným  plášťom  talit,  v niektorých  východných 

komunitách aj s tfillin. Židovský pohreb je jednoduchý, rýchly a skromný. Nestavajú sa 

pomníky a náhrobné kamene sú tiež jednoduché a stručné. Nikto si so sebou neberie do 

hrobu žiadne bohatstvo, talizmany, či iné hmotné predmety slúžiace svetskému životu. 

Na  cintorín  sa  nenosia  kvety.  Mŕtvi  sú  pochovávaní  v rovnakom odeve.  Je  tým 

vyjadrená rovnosť ľudí, ak už nie za života, tak aspoň v tomto okamihu sú si všetci 

rovní.

Nájdu sa  aj  zmienky o zvykoch pokladať črepy na ústa  mŕtveho a do  rúk vkladať 

konáriky. „...črepmi sa prikryjú oči a ústa vraj z toho dôvodu, aby sa zlý duch nemohol 
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dostať do tela. Konáriky sa mŕtvemu zídu na podoprenie, ak pri zmŕtvychvstaní bude 

vstávať z hrobu. ...v diaspóre pochovaní Židia sa prenesú do izraelskej zeme. Tieto 

drevené ,vidličky’ sú na to, aby sa mŕtvy mohol pomocou nich vyhrabať zo zeme.“61

Po ukončení prípravy mŕtveho na pochovanie sa pozostalým natrhne kus odevu. Tento 

akt sa nazýva kria („trhanie“). Natrhnutie odevu je dávny symbol smútku. Za rodičov 

sa  natrháva odev  na  ľavej  strane  a za  ostatnými  na  pravej.  V tomto  okamihu je 

prednášané požehnanie:

דין האמת, ברוך אתה יי אלהנו מלך העולם 62

„Požehnaný si Ty Hospodin, náš Boh kráľ sveta, sudca Pravdy“ [preklad autorky].

Samotný  pohreb  je  rýchly  a jednoduchý.  Začína  sa  recitovaním  žalmov,  potom 

modlitbou  El  Male Rachamim,  čo  je  spomienková modlitba.  Truhlu nesú členovia 

Chevra Kadiša a smútiaci kráčajú za nimi. Od brán cintorína je nebožtík v truhle nesený 

niekoľkými mužmi k hrobu. Je zvykom sa po ceste sedem krát zastaviť a recitovať 

Žalm 91. Po tom, čo je truhla spustená do zeme, príbuzní a iní smútiaci hádžu na truhlu 

hrudy zeme. Pri tom sa znovu recituje Žalm 91 a El Male Rachamim. Po pohrebe 

smútiaci kondolujú rodinným príslušníkom zosnulého tradičnou vetou:

63המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

„Nech vás  Boh  uteší  uprostred  všetkých smútiacich Sióna a Jeruzalema“ [preklad 

autorky].

Predtým než smútiaci opustia cintorín, musia si umyť ruky. Kvôli tomuto zvyku býva 

pri vchode na cintorín pripravená nádoba s vodou a uterák. Na Slovensku, a určite aj 

inde,  sa  ešte  začiatkom  dvadsiateho  storočia  zachovávala  tradícia,  že  ženy 

nesprevádzali zosnulého a nezúčastňovali sa ani obradu na cintoríne. Takmer až dodnes 

sa zachováva zákaz pre ženy sprevádzať mŕtveho až k hrobu. Ženy zvykli čakať pri 

bráne cintorína až do konca obradu.

61 Kernátsová Marta: O pohrebných zvykoch Židov na Slovensku, s. 591.
62 Greenberg, Blu: How to Run a Traditional Jewish Household, s. 291.
63 Even Šošan, Avraham: Hamilon Hechadaš, yud – samech, Kiryat – Sefer, Jerušalajim, 1993, s. 765.
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U príslušníkov  kňazského  kmeňa,  kohenov,  sú  prísnejšie  pravidlá  pri  obradoch 

týkajúcich sa smrti. Kohenovi je zakázané prísť do kontaktu s mŕtvolou, aby sa rituálne 

neznečistil.  Nejde tu len o fyzický kontakt, ale je mu zakázaná i jeho prítomnosť v 

miestnosti, kde sa mŕtvy nachádza. Koheni sa nesmú priblížiť k hrobu, len po určitú 

vzdialenosť  (4  amot).  Kohenom  je  dovolené  rituálne  sa  znečistiť  prítomnosťou 

pri mŕtvole len keď ide o najbližších príbuzných. „Hospodin riekol Mojžišovi: ,Vrav ku 

kňazom, Aronovcom, a povedz im: Žiaden kňaz sa nepoškvrní pri niekom mŕtvom zo 

svojho ľudu s výnimkou svojho najbližšieho príbuzného: matky, otca, syna, dcéry, brata 

a slobodnej sestry....“64 Opatrenia voči rituálnemu znečisteniu sa týkajú len mužských 

potomkov kohenov.

„Náš otecko tiež veľmi dodržiaval náboženské predpisy. Napríklad bola Roš 

hašana a Jom kipur u nás nebol minjan. Tak sa z troch až piatich dedín dali Židia  

dokopy a chodilo sa do jednej, na tento účel výhodne situovanej, dediny. Jastrabie bola  

tá  ústredná  dedina,  kde  sme  sa  schádzali  u jednej  židovskej rodiny.  Moja  mama 

chudera, večer tými boľavými nohami išla spolu s nami, aby mohla byť na Kol nidré  

[Kol  nidrej:  všetky  sľuby.  Úvodné  slová  slávnostne  prednášané  v synagóge 

a modlitebni  v predvečer Jom kipur  –  pozn. red.]. Tie  dva kilometre pre  chorého 

človeka čosi  znamenajú.  Chlapi  tam chodievali každý  piatok večer na šábes a  na 

sviatky,  ženy len  na  veľké sviatky.  Bežne,  obyčajne  raz  týždenne, nielen na  veľké 

sviatky, ale aj počas iných dní sa otecko spolu s ostatnými mužmi chodievali kúpať do 

mikve. Predstavte si, v tej diere, v Iňačovciach, bola mikve. Ja som sa ešte ako chlapec, 

v piatok, kúpal v mikve. Šiel som tam s oteckom. Neskôr som chodieval do mikve aj 

v Michalovciach. Pobožnosť  Židov v Iňačovciach sa odrážala aj v tom, že tri,  štyri  

židovské rodiny vydržiavali pre svoje deti melameda – učiteľa. Žiaľ, otecko veľmi skoro 

zomrel. Nemohol som sa priamo zúčastniť pohrebu, pretože otecko, a tým pádom aj ja, 

sme boli  koheni  –  kňazi  [kohanim: členovia kmeňa Levi, potomkovia Árona a jeho 

synov, ktorí boli poverení prevádzaním posvätných rituálov v Chráme. Vzťahujú sa na 

nich  niektoré  iné  náboženské  predpisy,  ako  na  ostatných  Židov  –  pozn.  red.], 

z kňazského kmeňa, preferovaného medzi všetkými židovskými kmeňmi. Napríklad na 

veľké sviatky som ja žehnal celú kile [kehila: židovská komunita ktoréhokoľvek mesta – 

pozn. red.], keď predtým mi umyli ruky, aby som ich mal pri žehnaní čisté. Stál som na 

múre a odriekal kadiš. Otecka pochovávali priamo pod tým múrom. Koheni na cintorín  

64 Lv 21:1-4, Bible: Český ekumenický překlad, s. 116.
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nesmeli, aby neboli na blízku nečistých mŕtvol. Bolo to akési ich privilégium. Koheni  

boli považovaní za, povedal by som, výnimočný kmeň.“ (M, 1919, Iňačovce, Bratislava)

Po  pochovaní  nebožtíka  začínajú  pre  pozostalých obdobia žialenia.  S narastajúcim 

časom  od  pochovania  mŕtveho,  sa  znižuje  intenzita  žialenia.  Rodinný  príslušníci 

mŕtveho sú až do pohrebu sprostení všetkých náboženských povinností.

Po  pohrebe je  prvým najintenzívnejším obdobím obdobie  nazývané  šiva  („sedem“ 

alebo „sedieť“). Je to obdobie prvých siedmych dní po pohrebe. Šiva sa dodržiava za 

otca, matku, manželku (manžela), syna, dcéru, brata, sestru. Je najlepšie pre rodinu 

držať šiva spolu pohromade, ale nie je to podmienkou. Počas obdobia šiva pozostalí 

sedia na nízkych sedačkách. V sefardských rodinách sa ešte stále dodržiava starý zvyk 

sedieť na zemi. Smútiaci v tomto období  nenosia koženú obuv, nestrihajú si  vlasy, 

neholia sa, nechodia do práce. Vyhýbajú sa radostiam a komfortu ako je napr. kúpeľ, 

nosenie nového oblečenia, intimita, štúdium Tóry, okrem častí Tóry, ktoré súvisia so 

smútením (ako Jób, Plač, časti Jeremijáša). Šiva za začína držať od dňa pohrebu. Deň 

pohrebu je  prvým dňom šiva. Ak niekto dostal  správu o úmrtí neskoro, začína mu 

obdobie šiva od dňa, kedy túto správu dostal. Iba ak zbytok rodiny ešte drží šiva a on sa 

môže dostaviť k nim, môže sa pripojiť a skončí obdobie šiva spolu s rodinou. Ak je 

však rodina po šiva alebo sa nemôže dotyčný k rodine pripojiť, drží svoje šiva od dňa, 

kedy dostal správu o úmrtí. Ak niekto dostane správu o úmrtí blízkeho po tridsiatich 

dňoch od pohrebu, nedrží už šiva. Ak obdobie šiva preruší biblický sviatok,65 šiva je 

ukončené a nie je dodatočne držané po sviatku. Ak sa pohreb koná niektorý deň z chol 

hamo’ed Pesachu alebo Sukot,66 šiva sa začína držať až po skončení sviatku.

Po období šiva nasleduje obdobie šlošim („tridsať“). Priamo nadväzuje na obdobie šiva 

a trvá tridsať dní od dňa pohrebu. Počas celého tohto obdobia sa nenavštevujú zábavy, 

nesobáši  sa,  neholí  sa  a nestrihajú  sa  vlasy.  Toto  obdobie  žialenia  sa  drží  aj  za 

vzdialenejších príbuzných, nie len tých najbližších. Ak do priebehu šlošim zasiahne 

65 Biblický sviatok je sviatok predpísaný Tórou. Svätí sa ako šabat. (Sú to Pesach, Šavuot, Roš hašana, 
Jom kippur, Sukot).
66 Chol hamo’ed Pesachu a Sukot sú dni medzi prvým a posledným dňom týždeň trvajúceho sviatku. 
Prvý a posledný deň sviatku sa svätí ako šabat, nevykonáva sa žiadna práca a zakázaná činnosť. Chol 
hamo‘ed sú „svetské“ dni sviatku, na ktoré sa nevzťahujú šabatové zákazy.
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jeden z hlavných sviatkov, obdobie šlošim je tým ukončené a nič z jeho predpisov sa 

dodatočne nedodržiava po skončení sviatku. 

Tretím obdobím, ktoré sa dodržiava za matku a otca, je obdobie  avelut („žialenie“). 

Trvá  dvanásť hebrejských mesiacov odo dňa smrti. Plynulo naväzuje na koniec šlošim 

až  do  prvého výročia  dňa  úmrtia.  V tomto období  by  sa  malo  stále  predchádzať 

zábavám, koncertom, divadlu. Po celé toto obdobie synovia každý deň recitujú kadiš za 

zosnulého rodiča. Je povinnosťou syna modliť sa každý deň od smrti svojho rodiča 

kadiš  po dobu jedenástich mesiacov (dvanásť hebrejských). Dcéra nemá povinnosť 

prednášať kadiš. Môže niekoho poprosiť, aby kadiš hovoril za ňu. „Prednesenie kadišu 

vyžaduje minjan,  počet  desiatich židovských dospelých mužov. Nehovorí sa  ak sa 

niekto modlí sám.“ 67

„Moja matka nebola veľmi pobožná. V piatok zapálila sviečky aj v prítomnosti 

vnuka. Tieto zvyky sme pred synom neskrývali,  nebolo by to účelné. Moja matka je 

pochovaná na židovskom cintoríne v Nitre a otec, ten bohužiaľ zostal v koncentráku 

v Sachsenhausene. Keď mala moja matka pohreb, prišiel z Bratislavy rabín. Myslím, že 

sa volal Katz. Židovský pohreb je pomerne rýchly. Pri hrobe sa vykonáva modlitba 

a povie sa reč, ktorou sa s mŕtvym odlučuje. Netrvá to dlho. Ja som pri svojej mŕtvej  

matke povedal kadiš [Kadiš: retrospektívna modlitba požehnania a chvály, prednášaná 

len  s minjanom  o predpísaných  príležitostiach  v synagóge,  v dome  smútku  a za 

zosnulých – pozn. red.]. To môže povedať len chlapec. Keď je aj nejaké výročie a ide 

sa v Nitre na cintorín, je tu aj pomník holokaustu, tak tam sa hovorí kadiš. V letnom 

období, v prvej júlovej dekáde sa robí taká spomienka na obete holokaustu. Ten deň,  

keď zomrela matka držím po tej stránke, že spomínam. Zapálim sviečku. U nás u Židov 

je to zvyk, zapálim sviečku, pomodlím sa, spomeniem si na nich. Aj na otca aj na 

matku.“ (M, 1924, Preseľany, Nitra)

Kadiš je  písaný aramejsky a nie  je  to  modlitba za mŕtveho. Nenachádza sa  v ňom 

zmienka o smrti alebo žialení. Je to modlitba velebiaca Boha a prehlasujúca hlbokú 

vieru v neho. Je to jedna z najstarších modlitieb židovskej liturgie, siaha do obdobia 

druhého Chrámu.
67 Donin, Hayim Halevy: To be a Jew : a guide to Jewish observance in contemporary life: selected and 
compiled from the Shulhan Arukh and Responsa literature and providing a rationale for the laws and 
the traditions, New York, 1991, s. 304.
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Kadiš:

אמן, יתגדל ויתקדש שמה רבא

וימליך מלכותה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא, בעלממא די ברא כרעותה  

אמן. ואמרו אמן, ובזמן קריב

יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא  

בריך הוא, ויתהדר ויתעלה ויהלל שמה דקדשא

.ואמרו אמן, תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, בריך הוא לעלא מן כל ברכתא ושירתא  

אמן

אמן. ואמרו אמן, יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל

אמן. ואמרו אמן, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, עשה שלום במרומיו 68

„Nech je  velebené a požehnané Jeho veľké meno vo svete, ktorý On stvoril podľa 

svojej vôle. A nech je nastolené Jeho kráľovstvo za vášho života a za vašich dní a za 

života celého domu izraelského rýchlo a v krátkom čase, a povedzte Amen. Amen.

Nech je Jeho veľké meno žehnané vždy a navždy.

Nech je Jeho veľké meno žehnané vždy a navždy. Požehnané a chválené a oslavované 

a vyvýšené a vyzdvihované a velebené a obdivované a ospevované buď meno Svätého, 

Budiš požehnaný.

Požehnaný Budiš  Ten,  ktorý  je  ďaleko  nad  všetky  požehnania a  hymny,  chvály 

a dobrorečenia vyslovované na tomto svete, a povedzte Amen. Amen.

Buď pokoj preveľký z nebies a život na nás a na celý Izrael, a povedzte Amen. Amen.

Ten, ktorý robí pokoj vo svojich výšinách, Ten uvedie mier na nás a na celý Izrael, 

a povedzte Amen. Amen“ [preklad autorky].

„Nevím přesná data smrti mých rodičů. A proto vždy když mám potřebu, tak se 

modlím ,kadiš sirotků’. Nijak pravidelně, prostě když mám niternou potřebu, což je  

poslední dobou čím dál častěji. Je to jediná modlitba kterou si dnes jakž takž pamatuji,  

už mi taky vypadla z paměti, tak mám takovou mnemotechnickou pomůcku. Mám to  

napsané v hebrejštině, ale protože už jsem zapomněl i  ta písmenka, kamarád mi to  

68 Sidur Tfilat Kol Pe: nosach aškenaz, Eškol, Jerušalajim, 5740 (1979), s. 93.
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přepsal v latince tak jak se to vyslovuje. Když jsem byl malý, chodil jsem s prarodiči 

nebo s tetami na židovský hřbitov v Žilině na místo, kde rodiče měli hrob. Ten hřbitov 

byl za války slovenskými fašisty zničený jako všechny židovské hřbitovy. Myslím, že ho 

v posledních letech zrestaurovali, takže se tam chystám podívat. Na tom hřbitově leží  

jenom otec s maminkou. Ostatní příbuzní jsou bůhví kde. Ztratil jsem za holocaustu  

v Osvětimi dvacet osm blízkých příbuzných, takže já mám vlastně takový svůj soukromý 

Yad Vashem.“ (M, 1921, Žilina, Praha)

Kadiš bol recitovaný na záver časti štúdia Tóry. I dnes je tomu tak, a takýto kadiš sa 

nazýva kadiš d’rabanan (rabínsky kadiš). Niekedy začiatkom stredoveku sa kadiš začal 

tiež recitovať za najbližších zosnulých. Je to demonštrácia hlbokej viery a obdivu Boha, 

ktorý život dáva a berie, vie a pozná čo my nepoznáme. A tak súčasťou vyrovnania sa 

so smrťou blízkych je potvrdenie a uvedomenie si veľkoleposti a všemohúcnosti Boha, 

ktoré je vyjadrené v modlitbe kadiš.

Utešovanie  pozostalých  patrí  k neodmysliteľnej  súčasti  židovských  pohrebných 

zvykov. Utešovanie pozostalých začína po pohrebe nebožtíka. Pred pohrebom je žiaľ 

rodiny obrovský a preto sa im necháva súkromie na jeho vyjadrenie. Prvé jedlo po 

pohrebe sa nazýva „jedlo útechy“ Je micva pre susedov, priateľov či známych pripraviť 

pre  pozostalých  toto  jedlo.  Tradične  pozostáva  z vajíčka,  ktoré  svojim  tvarom 

symbolizuje neustály kolobeh života. Obsah jedla nemá žiadne zvláštne požiadavky. 

Jedlo nie je určené pre návštevy, len pre pozostalých. Návštevy pri vstupe do domu 

pozostalých nezdravia pozdravom. Nedá sa vyjadriť slovami ich súcit so smútiacimi, 

a tak je niekedy lepšie nepovedať nič. Pri konverzácii  so smútiacimi treba byť opatrný, 

citlivý a vnímavý, ale nezavádzať debatu preč od zosnulého. Treba o ňom hovoriť, 

spomínať,  pripomínať  jeho  dobré  vlastnosti.  Odvádzaním  debaty  o mŕtvom 

a rozprávaní o triviálnych veciach pozostalým len viac ubližuje. Práve v tom spočíva 

psychológia žialenia, že sa pozostalí o tento svoj žiaľ podelia a budú vypočutí a utešení.

Je starým zvykom u Židov, siahajúcim do dôb patriarchov, postaviť k hrobu náhrobný 

kameň. Je to prejav úcty k mŕtvemu, aby nebol zabudnutý. V niektorých komunitách je 

zvykom vystavať náhrobok rok po pohrebe. „Jeden z dôvodov tohto časového odstupu 

je, že počas prvého roka na mŕtveho pozostalí spomínajú denne, a preto náhrobok nie je 
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potrebný.“  69 Nie je to pravidlo a náhrobný kameň môže byť vztýčený aj oveľa skôr. 

V Izraeli je to zvyčajne po období šlošim. „V mnohých krajinách boli náhrobné kamene 

dekorované rytinami. Zvyčajne dekorácia pozostávala z fauny alebo flóry, súvisiacej 

s menom zosnulého, alebo z príznačných rituálnych symbolov. Šabatové sviečky boli 

častou dekoráciou ženských náhrobných kameňov. Žehnajúce  ruky  boli  symbolom 

vyberaným pre kohenov, potomkov kňazského rodu; a náhrobky levitov, ktorých rod 

rituálne omýval ruky kohenom pred žehnaním, boli často reprezentované umývacou 

nádobou.  Muž menom Arje (lev), Cvi (kamzík) alebo Z‘ev (vlk)  bol  pripomínaný 

obrázkom daného zvieraťa. Menory a Dávidove hviezdy boli tiež často používané.“ 70

Spomienka na zosnulého je  tiež  uchovaná vďaka každoročnej pripomienka výročia 

úmrtia  ktoré  sa  nazýva  jahrzeit. Jahrzeit  sa  dodržiava  vždy  v deň  úmrtia  podľa 

hebrejského kalendára. V predvečer jahrzeit je zvykom zapáliť doma sviečky, ktoré 

horia po celý deň, dvadsaťštyri hodín. Povinnosťou syna je odriekať kadiš. Môže byť 

na jahrzeit predvolaný viesť tri povinné denné modlitby. Jahrzeit je dňom spomienok, 

smútenia, ale aj dňom vhodným na preukázanie dobročinnosti, almužny.

I keď asimilácia Židov na Slovensku nabrala prudký spád a tradičné zvyky sa už len 

málokde dodržiavajú, práve jahrzeit sa bežne dodržiava a má stále dôležitý význam. Vo 

výročný deň sa zapália sviečky, spomína sa, a prednáša sa kadiš. Akceptovaným úzom 

je  aj  účasť  na  haskare (spomienka  na  mŕtvych).  Haskary  sa  konajú  pravidelne 

v rôznych mestách. Prebiehajú aj  každoročné smútočné tryzny za obete holokaustu. 

V posledných rokoch má osobitne slávnostný priebeh pripomienka Dňa holokaustu. 

V Bratislave sa spája so symbolickým zapaľovaním sviečok v sedemramennej menore.

Pohrebné zvyky Židov mali na Slovensku dlhú tradíciu. Po vojne však  bola väčšina 

cintorínov v zlom stave. Náhrobné kamene boli pováľané, hroby zarastené burinou. 

Holokaust  zničil  väčšinu  cintorínov  a za  čias  komunizmu  nebola  možná  ich 

rekonštrukcia. Boli tu snahy brigádnikov aspoň sprístupniť cesty k hrobom, ale väčšie 

úpravy  vyžadovali  finančnú  pomoc  a povolenie.  Paradoxne  mnohé  z cintorínov 

„prežili“ holokaust, nie však obdobie komunistickej moci. Nebola to doba priaznivá ani 

69 Donin, Hayim Halevy: To be a Jew…, s. 307.
70 Kaniel, Michael: Judaism. The art of world religions, s. 140.
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pre samotné vykonanie židovského náboženského pohrebného obradu. Mnoho Židov 

v tom čase nemalo židovský pohreb a boli pochovaný na mestských cintorínoch:

„Moja babka zomrela keď mala sto rokov. Bolo to v roku 1971 a to bolo 

obdobie, kedy nemohla mať židovský pohreb a je pochovaná na Slávičom Údolí. Práve 

babka, ktorá by si to najviac zaslúžila, ona židovský pohreb nemala. Otecko zomrel 

v roku 1976 tiež tu v Bratislave. Aj on mal civilný pohreb a jeho popol je rozptýlený na 

rozptylovej lúke krematória v Bratislave“ (M, 1924, Topoľčany, Bratislava)
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ZÁVER

Výpovede pamätníkov  odzrkadľujú  rôznu  škálu  religiozity  Židov  v rozličných 

politických  obdobiach  dvadsiateho  storočia  na  Slovensku.  Židovské  tradície  pred 

vojnou boli živé. Je vidieť, že tak základné zvyky ako sú obrady životného cyklu boli 

bežnou súčasťou života aj tých liberálnejších Židov. Miera religiozity vychádza najmä 

z rodiny, ktorá je koreňom a kmeňom židovstva jednotlivca. Zvyky a tradície judaizmu, 

no najmä obrady životného cyklu sú s rodinou úzko spojené. Už pred vojnou boli 

rozdiely v miere religiozity rôznych rodín na Slovensku. Vyskytovali sa ortodoxné, 

liberálnejšie, ale aj asimilované rodiny. Asimilácia však nebola takým trendom ako po 

vojne a hlavne v čase komunistickej vlády. Narodeným chlapcom sa bežne vykonávali 

obriezky, trinásťroční chlapci slávili svoj vstup do náboženskej dospelosti obradom Bar 

micva, svadby dvoch židovských partnerov boli tradične židovské a posledná rozlúčka 

príslušníka židovskej komunity sa konala na židovskom cintoríne. Ak niektorí Židia 

nedodržiavali zvyky a tradície, aspoň si boli vedomí toho ktoré.

V povojnovom období už nemožno hovoriť o živých židovských zvykoch a tradíciách. 

Holokaust  fyzicky  zničil  židovstvo  na  Slovensku  a spôsobil  deštrukciu  židovskej 

rodiny.  Rodiny boli  neúplné a vznikali komplikované vzťahy. Druhú svetovú vojnu 

prežilo len málo Židov, a aj z tých si veľa zvolilo emigráciu. Tí, čo ostali, v podstate 

týmto gestom, vyjadrili tichý súhlas k asimilácii. Dlhé roky komunistickej vlády tiež 

nepomohli  obnoviť židovstvo na Slovensku, práve naopak. Roky psychického tlaku 

viedli k zničeniu židovstva aj po duševnej stránke. Aj keď sa objavila hŕstka tých, ktorí 

by  sa  radi  vrátili  k židovským  tradíciám,  politická  propaganda  to  nedovoľovala. 

Odzrkadľuje sa to aj vo výpovediach respondentov. Obriezky boli zriedkavé, Bar micva 

sa v tomto období ani nespomína, svadby boli civilné aj židovské. Židovské ale skôr zo 

zvyku ako z náboženského presvedčenia. Zmiešané manželstvá boli  bežným javom. 

Kritérium židovského pôvodu nehral základnú úlohu pri  výbere životného partnera. 

Židovské  cintoríny  boli  schátrané a Židia  boli  často  krát  pochovaní  na  verejnom 

mestskom cintoríne. Situácia sa po roku 1968 ešte väčšmi vyhrotila. Nebola to doba 

vhodná  na  praktizovanie  akýchkoľvek  tradícií  a zvykov.  V židovským  kruhoch 

prevládala  asimilácia,  ateizmus,  dokonca  zatajovanie  identity,  o ktorej  niektorí 

nehovorili ani s vlastnými deťmi. Svadby hoci oboch židovských partnerov boli civilné 
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na mestskom úrade. Židovská svadba bola v tomto období výnimočná, a ak bola, konala 

sa zväčša za hranicami Slovenska. Obriezka tiež nebola bežným javom. 

Rok  1989  so  sebou  priniesol  uvoľnenie.  Najmä  mladá  generácia  má  záujem 

o židovstvo, no nie v jeho náboženskej podobe. Nastáva problém identity. Mnohí z 

mladých záujemcov pochádzajú zo  zmiešaných manželstiev, ale  aj  židovských, no 

natoľko asimilovaných, že nepoznajú a neovládajú tradície a zvyky. Nevedia, k čomu 

sa vracajú, ani si nie sú vedomí toho, čo nedodržiavajú. Možno preto, ale aj vplyvom 

dlhého obdobia ateizmu, väčšina z nich o religióznu stánku židovstva nemá záujem. 

Radia sa k tzv. „etnickým Židom“. Výber partnera je aj v rámci komunity aj mimo nej. 

Na endogamný zväzok však nemá vplyv náboženská stránka, ale  skôr pocit  akejsi 

súnáležitosti.  No rozmohol sa počet židovských sobášov pod chupe. Objavuje sa aj 

obriezka a dokonca i u dospelých mužov, ktorí sa rozhodli pre návrat k judaizmu.
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OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA
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Obrázok 1: Brit mila. Mohel odstraňuje chlapčekovi predkožku špeciálnym náradím  k 
tomu určeným. (Súkromný archív)
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Obrázok 2: Rabín prednáša požehnania pri príležitosti obriezky. (Súkromný archív)
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Obrázok  3:  Kise Elijáhu.  Symbolicky  sa  používa  pri  obrade obriezky. (Súkromný 
archív)
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Obrázok  4:  Sandak držiaci chlapčeka na kolenách pri  obrade obriezky. (Súkromný 
archív)



73

Obrázok 5: Vykúpenie prvorodeného syna (pidjon haben). Otec symbolicky vykupuje 
svojho prvorodeného syna od kohena. Vľavo kohen, vpravo otec chlapčeka. (Súkromný 
archív)
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Obrázok  6:  Svadba.  Nevesta  v  spoločnosti  svojich  družiek  kráča  pod  chupu. 
(Súkromný archív) 
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Obrázok 7: Svadobný obrad pod chupou z talitu. (Súkromný archív)
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Obrázok 8: Svadba. Vonku pod chupou  (Bratislava, súkromný archív)
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Obrázok  9:  Svadba. Ženích a  nevesta  pod  chupou.  Ženích odpíja  z  pohára vína. 
( Súkromný archív)
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Obrázok 10: Svadobný obrad pod chupou v synagóge. Svadobný baldachýn drží na 
štyroch tyčiach a je postavený na bime. (Súkromný archív)
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Obrázok 11: Svadba. Mladomanželia s ketubou. ( Súkromný archív)
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Obrázok 12: Svadobná zmluva – ketuba ( Súkromný archív)



RESUMÉ

Život Židov na Slovensku má dlhú tradíciu. Hoci Židia tu žijú už mnoho storočí, ľudia 

o nich  vedia  pomerne  málo.  O tradičných  rodinných  zvyklostiach  sa  dozvedáme 

prevažne z výpovedí pamätníkov. Tie odzrkadľujú rôznu mieru religiozity v rodinách 

a v rozličných politických obdobiach. Tradície, zvyky a teda aj obrady životného cyklu 

boli  bežnou súčasťou života Židov na Slovensku pred druhou svetovou vojnou. Už 

v predvojnovom období badať známky adaptácie a asimilácie k majoritnej spoločnosti. 

Tento trend ešte viac zosilnel u Židov, ktorí prežili  druhú svetovú vojnu, a ktorí  sa 

rozhodli ostať na Slovensku. Miera asimilácie vyvrcholila za vlády komunizmu, a to 

najmä po roku 1968. Politické pomery a ateistická propaganda nedovoľovali byť Židom 

po náboženskej stránke, a aj o svojej identite viacerí radšej mlčali. Revolúcia v roku 

1989 priniesla uvoľnenie aj v tomto smere. Najmä mladá generácia má opäť záujem 

o židovstvo, ale už nie v jeho náboženskej podobe.
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 SUMMARY

Life of the Jews in Slovakia has long tradition. However the Jews have been living here 

for many centuries, people know really little about them. About family traditions in 

Slovak Jewish  families we  got  known especially  from interviews  with  witnesses. 

According to interviews we see a measure of religious practices in different families 

and in different political periods. Traditions, customs and so do rituals of the life cycle 

were obviously part  of the life of the Jews in Slovakia before Second World War. 

Already in the period before Second World War there were steps to adaptation and 

assimilation to majority society. This trend became much stronger among Jews, who 

survived Second World War, and who decided to stay to live in Slovakia.  The measure 

of assimilation culminated at the time of communism, especially after the year 1968. 

The political circumstances and atheistic propaganda did not allow being a Jew in a 

religious  way,  and  about  the  identity  most  of  the  Jews  rather  kept  silence.  The 

revolution in the year 1989 brought disengagement in this way as well.  Mainly the 

young generation has again interest about Judaism, but not in his religious way. 
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