
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Dany Veselské 

Rigorózní práce Dany Veselské "Židovské svatební obřady v Čechách a na Moravě 
v minulosti a přítomnosti" (76 str. textu, anglické resumé, seznam pramenů a literatury) 
představuje cenný příspěvek k problematice rodinné obřadnosti českého a moravského 
židovského obyvatelstva. A to nejen proto, že zejména vlivem druhé světové války došlo 
k přerušení společenské paměti v původním prostředí této minority - jak autorka připomíná
Ale také proto, že dosud chybějí reprezentativní studie, které by souhrnně a s patřičným 
odborným nadhledem zároveň zhodnotily a širší veřejnosti přiblížily symbolický ,Jazyk", 
zvykově právní aspekty, významné fáze či typické atributy židovských svatebních obřadů ve 
střední Evropě. 

Je ovšem nutné připomenout, že známé historické prameny ke studiu židovských 
rodinných tradic jsou vesměs sporadické; většina svatebních rituálů navíc vychází ze Starého 
Zákona, takže v jednotlivých židovských komunitách ani nebylo třeba pořizovat záznamy či 
případné pokyny pro svatební obřad. Výjimku by mohly představovat záznamy některých 
křesťanských intelektuálů v období evropského novověku, pro které se archaická obřadní 
kultura židovského obyvatelstva stávala atraktivním, byť rozporuplně vnímaným tématem. 
Získávání spolehlivých zpráv či pořízení příslušných "terénních" záznamů znesnadňovala od 
18.století rovněž úřední reglementace židovských sňatků a tradiční rozptýlenost této minority 
v českých zemích. A tak autorka zahájila svou rigorózní práci úvodním výkladem s názvem 
"Manželský svazek v judaismu" (str. 6-14), k němuž připojila dva exkursy: "Židovské sňatky 
v Čechách a na Moravě" (str.18-28) a "Postavení ženy v židovské společnosti" (str. 29-32). 

Výchozí charakteristika sňatku a manželství podle židovských právních norem přibližuje 
tradici, která zásadním způsobem předurčila zvykově právní status i formu svatebního obřadu 
s jeho archaickými náboženskými i světskými prvky; k nim náležel sňatek o dvou fázích, 
pojetí sňatku jako smlouvy partnerů, stvrzené písemně, rituální předání prstenu nevěstě či 
vyřknutí zásnubní formule ženichem, atd. Přesto lze předpokládat, že také tyto závazné znaky 
svatebního obřadu procházely určitým vývojem v návaznosti na historické změny v životě 
majoritní společnosti - v této souvislosti autorka připomíná vliv emigračních vln, které od 
16.století poznamenaly také prostředí českých a moravských židovských komunit. Z událostí 
pozdějšího l8.století to byly zejména známé takzvané familiantské zákony Karla VI., které 
mohly mj. ovlivnit také modifikaci tradičního obřadu či některých jeho atributů (str. 21-23). 
Osvícenské patenty Josefa II. se podoby židovského sňatku zřejmě podstatněji nedotkly, a tak 
teprve etapa, následující po roce 1859, mohla potvrdit pokračující asimilaci židovského 
obyvatelstva. Další změny v obsahu, případně i ve formě svatebního obřadu ovlivnily zřejmě 
demokratické ideály takzvané první Československé republiky s novelou občanského práva, 
na druhé straně však ortodoxní židovští uprchlíci z Haliče přispěli v období mezi dvěma 
světovými válkami i k zesílení ortodoxních názorů a k novému příklonu k tradičním formám 
sňatku uvnitř domácích židovských komunit. Tímto hutným historickým úvodem si autorka 
připravila následující exkurs o postavení ženy v židovské společnosti: s odvoláním na tradiční 
autority interpretuje model manželství, pro který je rozhodující vzájemný vztah manželů, i 
navazující normy, které vyplývají ze zvykového práva -limity rozvodu, "uvolnění" 
z náboženských obřadů i škol atd. Na základě tradičních funkcí židovské ženy pak objasňuje i 
působení žen v dobročinných spolcích a nadacích, ale také tradiční profesní orientace 



samostatně činných židovských žen jako obchodnic, porodních asistentek, lékařek, ale posléze 
také dělnic či umělkyň. 

Druhou část rigorózní práce Mgr. Dany Veselské zahajuje pasáž s názvem "Svatební 
přípravy" (str. 38-48), která je věnována tradičnímu dění, předcházejícímu vlastnímu obřadu: 
sjednávání sňatků, písemné dohodě s uvedením data a místa svatby, výčtu věna atd.; autorka 
popisuje tradiční výbavu nevěsty, zmiňuje se o rituálních předpisech, o výběru svatebního dne 
i o přípravě svatebního oděvu, o rituálu vyvolávání ženicha k Tóře aj. Podrobnému popisu 
obřadu židovské svatby je pak věnována pasáž s názvem "Svatební obřad: jeho průběh a 
atributy" (str.48-65), v níž autorka podává výklad k jednotlivým fázím židovské svatby a 
připojuje i zmínky o dochovaných artefaktech. Na tuto zajímavou pasáž - evokující srovnání 
s některými fázemi a detaily tradičního svatebního ceremoniálu majoritní společnosti
navazuje část s názvem "Svatební veselí:jídlo, zábava a dary" (str.66-69) i další hutná část 
s názvem "Levirátní sňatek" (str. 70-72). 

Závěrem autorka shrnuje uvedená fakta a konstatuje, že židovské svatební obřady se 
svými biblickými kořeny nejsou neměnné, vyvíjely se pod vlivem křesťanské majority 
zejména od druhé poloviny 19.století a poté v období první ČSR, ale i v důsledku druhé 
světové války a následujících politických změn; tímto vývojem, který poznamenal i období po 
roce 1989, pak došlo k dalšímu odklonu od tradiční obřadnosti, ale i ke znesnadnění dalšího 
systematického odborného výzkumu. 

Rigorózní práce Dany Veselské, vyplňující nepochybně citelnou mezeru v historickém 
bádání o tradici a proměnách židovského svatebního obřadu, však zároveň naznačuje i další 
možnosti odborného studia; spatřovala bych je zejména v kontaktech židovské obřadní tradice 
s kulturou českých a moravských měst, kde je dlouhodobě doložena přítomnost židovské obce 
(Kolín nad Labem, Kutná Hora, Náchod, Mikulov, Prostějov atd.), ale také v přehodnocení 
angažovanosti některých význačných jednotlivců. Například v Brně, kde se Židé mohli 
usazovat jako jedinci koncem l8.století, zakládali židovští finančníci už v šedesátých letech 
první městskou banku. 

Přestože některé z historických pramenů by bylo možno doplnit o údaje ze zmíněných 
městských archivů - a některé dílčí soudy autorky dále rozvádět či blíže konkretizovat - je 
zřejmé, že autorka, která svůj historický a etnologický výklad podložila důkladným studiem 
pramenů a odborné literatury i bohatým obrazovým materiálem, předkládá systematicky 
zpraCOV:1'lOU, logicky utříděnou a stylisticky výborně zvládnutou studii o vývoji svatebních 
zvykloslJ židovské minority v Čechách a na Moravě. 

Rigorózní práci Dany Veselské tedy doporučuji k přijetí. 

Doc. Ludmila Sochorová 

V Praze dne 3.11.2008. 


