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ÚVOD 
 

Přestože židovská komunita představuje po dlouhá staletí nedílnou součást 

naší společnosti, nesetkaly se zatím rodinné obřady této kulturní a náboženské 

minority s patřičnou odezvou badatelské veřejnosti. Tragické události druhé světové 

války a genocida českého a moravského židovského obyvatelstva, nejen ukončily 

staletou historickou přítomnost Židů v mnohých našich oblastech, ale především 

zpřetrhaly rodinné a místní vazby a přerušily tak nejen rodinnou, ale i společnou 

komunitní paměť. Tím také trvale ovlivnily podobu obřadů životního cyklu české a 

moravské židovské společnosti a zkomplikovaly jejich studium v původním prostředí.  

Na rozdíl od zvyklostí majority (jejíž příslušníci v poslední době od sňatku a 

manželství zcela ustupují a raději volí formu tzv. volného soužití, popř. pokud již 

sňatek uskutečňují, pak mnohdy na bizarních místech s přepočetným doprovodem, či 

naopak jen za přítomnosti dvou svědků, často osob cizích, úředních, bez vztahu 

k oddávanému páru) má židovský sňatek na našem území již několik století 

neměnné, stabilní rysy. Jako by se hektická a globalizovaná doba přelomu tisíciletí 

židovských obřadních zvyklostí dotkla jen velmi málo, pokud vůbec.  

Proč tomu tak je a kde lze hledat příčiny? Lze najít souvislosti mezi stabilitou 

podoby jednoho z nejvýznamnějších životních rituálů a letitou perzekucí této 

minority? Nebo je klíčem k pochopení náboženská tradice, v česko-moravském 

prostředí nezvykle kontinuální? Jsou snad židovské páry k uzavírání manželství 

jinak, či dokonce lépe vybaveny? Odpovědi na tyto otázky se pokusíme naznačit 

v následující práci.  

 
Svatební obřad pod chupou, 
svatebním baldachýnem neseným 
dvěma dospělými muži (svědky). 
Ženich nasazuje nevěstě obřadní 
prsten, oddávající podává pohár 
vína. Detail z vyšívaného povijanu 
na Tóru. 
Německo, 1740. 
Jüdisches Museum Wien, Slg. IKG, 
inv. č. 629.  
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REÁLIE, PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

Ač židovská komunita představuje od raného středověku nedílnou součást 

naší společnosti, rodinné obřady této kulturní a náboženské minority jsou zatím 

zpracovány jen velmi málo. Rozvoj zájmu o národopisnou problematiku přelomu 19. 

a 20. století se židovských obřadů a rituálů téměř nedotkl.2 I když v období tzv. první 

republiky patřila k tehdejšímu Československu (nejen z pohledu etnografického) 

nesmírně zajímavá oblast Podkarpatska (obývaná mj. chasidy,3 jejichž obřady by 

jistě stály za zaznamenání a zhodnocení4), nedočkala se tamější  židovská komunita 

více než půvabných literárních záznamů z pera Ivana Olbrachta. Absence širšího 

sběrného materiálu a odborných vědeckých prací etnografického či sociologického 

zaměření byla zapříčiněna nejen nedostatkem specialistů uvnitř židovské komunity, 

ale také jejím (historicky jistě opodstatněným) uzavřením před vnějším, 

nenábožensky smýšlejícím světem.5 Oč méně vzniklo prací odborných, o to více se 

do povědomí široké veřejnosti zapsala líčení života především středočeského 

venkovského židovského obyvatelstva v literárním díle dnes trochu pozapomenutého 

Vojtěcha Rakouse.6  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Otištěno bylo pouze několik menších příspěvků Čeňka Zíbrta v Kalendáři Česko-židovském (dále jen 
KČ-Ž), týkajících se většinou obřadů liturgického roku (ZÍBRT, Čeněk: Staročeské židovské zaříkadlo 
šestinedělky z r. 1603, KČ-Ž, 28 (1908-1909), s. 146-147; týž: Staročeský překlad židovských říkadel 
velikonočních z r. 1740, KČ-Ž, 29 (1909-1910), s. 126-128; týž: Židé při svěcení šibenice r. 1756, KČ-
Ž, 30 (1910-1911), s. 103-104; týž: K. Jugl o slavení svátku radosti zákona u českých židů roku 1745, 
KČ-Ž, 47 (1927-1928), s. 67-73;); v majoritních periodicích jsme zatím našli pouze ojedinělý příspěvek 
k tématu svatebních zvyklostí v Českém lidu: ZÁSTĚRA (1914). 
3 Chasidim (hebr.), dosl. zbožní, dnes vnímáni především jako vyznavači nábožensko-společenského 
hnutí chasidismu (pro mnohé synonymum k ultraortodoxnímu judaismu).  
4 V dobách pozdní rakousko-uherské monarchie si židovských specifik v Haliči povšiml František 
Řehoř. Více KALETA, Petr: Židé ve východní Haliči: František Řehoř a poznání života haličských Židů 
v 19. století. In: Historický obzor, 11–12, 2001, s. 260–265; týž: Cesta do Haliče: František Řehoř a 
poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. Olomouc: Votobia, 2004.  
5 Nicméně, ač se obřadů životního cyklu netýkaly, zmiňujeme zde především rozsáhlé, převážně 
časopisecké a sborníkové dílo Heinricha (Jindřicha) Flesche (1875-1942) a pro naši práci významnější 
dílo Oskara Donatha (1882-1940). 
6 Podrobný rozbor DONATH (1926), později v souvislostech s dalším materiálem (záznamy místních 
kronik) ONDRÁČKOVÁ (1969), poutevé literární zachycení svatební tématiky především 
v Rakousových dílech Modche a Rézi a Vojkovičtí a přespolní. 
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Vlastní informační prameny pocházející zevnitř židovských komunit, které by 

popisovaly průběh či charakter obřadních zvyklostí konkrétních rodin či komunit, 

nemůžeme v židovském prostředí ve větší míře očekávat. Podoba většiny rituálů má 

totiž hluboké kořeny ve starozákonní tradici – v Tóře7, doplněné o talmudické traktáty 

a komentáře a kodifikované náboženským právem, halachou8. Tato podoba byla 

nejen historicky, ale i prakticky považována za tradiční a v zásadě neměnnou, a 

proto zvláštních popisů či záznamů obřadů a rituálů nebylo židovské populaci 

potřeba9. Zaznamenání (a vzácného, téměř raritního zachování pro dnešní dobu) se 

tak dočkaly jen výjimečné osobní či rodinné události (uniknutí nespravedlivému 

trestu, zachránění před požáry, pogromy, úrazy apod.), zachycené jejich protagonisty 

do lokálních nebo rodinných megilot (hebr. svitky), předčítaných při výročí 

popisované události.10       
Svatební obřad pod chupou, ilustrace z díla 
Johanna Christopha Georga Bodenschatze: 
Kirchliche Verfassung der heutigen Juden 
sonderlich derer in Deutschland (Církevní stav 
dnešních Židů, zejména těch v Německu). 
Coburg, 1748. Jüdisches Museum Wien, Slg. 
Berger, inv. č. 8005. 
 

 

 

 

    
 
 
 

 

 

Zajímavým zdrojem informací o židovských obřadech středoevropského 

novověku jsou nepochybně díla křesťanských intelektuálů, kteří se snažili většinové 

                                                 
7 V celé následující práci budeme využívat četných starozákonních citací. K tomu používáme tzv. 
Kralický překlad Bible, který považujeme za významově přesnější než překlad zv. ekumenický. 
8 Hebr., dosl. postup, židovský zákon. 
9 Popisujeme situaci cca do poloviny 19. století, později (v souvislosti s rychlou asimilací židovské 
společnosti) se již s popisy obřadních zvyklostí setkáváme častěji, např. v díle zmíněného V. Rakouse, 
ale i dílech jiných: v osobních vzpomínkách Ignaze Briesse (1833-1931, BRIESS 2001) nebo Šimona 
Welse (1853-1922, WELS 1993) ad. Žel do začátku 2. světové války je těchto záznamů jen pomálu, 
později (v důsledku tragického osudu české i moravské židovské populace) už další nevznikly. 
10 Více k obsahu a vývoji těchto svitků SIXTOVÁ, Olga: O svitku. Praha: Židovské muzeum v Praze, 
2006, s. 8-10.  

 7



společnosti zprostředkovat náboženské i rodinné obřady této náboženské minority. 

Pro křesťanskou společnost představovaly židovské obřady velmi přitažlivé téma 

spojené často s nádechem určité mystičnosti a tajemna; mnohdy však byly též 

zdrojem strachu, podporovaného nepravdivými zvěstmi a fantastickými zkazkami11. 

Proto se rituály Židů stávaly především v Německu objektem studia četných 

křesťanských vzdělanců, případně konvertitů, kteří byli většinou vedeni snahou podat 

pravdivý obraz o jejich podobě a průběhu. Tyto souhrnné, obsáhlé práce byly 

mnohokrát publikovány a často opatřovány pečlivě provedeným obrazovým 

doprovodem, někdy dokonce kolorovaným. Pro nás se stávají zajímavým a stále 

ještě nedoceněným zdrojem informací12, i když někdy obtížněji dešifrovatelným, a to 

pro neúplnou orientaci jejich autorů jak v hebrejském jazyce, tak i židovském 

náboženství. Tyto spisy se objevují již v 16. století13; za nejvýznamnější však 

považujeme díla z 1. poloviny 18. století14. Přestože tyto práce popisují většinou 

obřady německých Židů, považujeme je za využitelné, protože předpokládáme (nejen 

kvůli vazbám mezi německými a českými a moravskými Židy, ale i pro úzké vztahy 

mezi místními rabíny a německými náboženskými učilišti – hebr. ješivot), 

že podoba liturgických obřadů se u nás v zásadě nelišila. O něco složitější je situace 

u obřadů rodinných, do nichž mohli vnášet místní či rodinné odlišnosti příchozí 

jednotlivci z jiných než německých oblastí. Zatím bez větší badatelské pozornosti 

setrvává jediné podobné dílo autenticky vytvořené v češtině, antisemitsky zaměřený 

spis Můra židovská, dle dosud zveřejněných informací zabývající se též obřady 

životního cyklu.15

Snahy o novodobé zpracování některých východisek židovských obřadů 

spojených s životním cyklem zaznamenáváme až v posledních několika letech, 

především po sametové revoluci.16 Velmi důležitým pramenem bádání jsou také 

souhrnné zahraniční publikace, zabývající se židovskými zvyky a obřady,17 včetně 

jejich ritualizace. Nepochybně zajímavé výsledky (bohužel však zatím 

                                                 
11 Především fenomén údajných „rituálních“ vražd. 
12 Souhrnně COUDERT – SHOULSON (2004).  
13 Např. MARGARITHA (1530). 
14 Např. SCHUDT (1714-1718), KIRCHNER –  JUNGENDRES (1724); BODENSCHATZ (1748).  
15 SEGERT, Stanislav: An Eighteenth Century Czech Manuscript about Jews: a preliminary report on 
"Mura Žydowska" by Karel Jung from 1754. In: Archiv orientální, 1993, s. 30-40. 
16 NESLÁDKOVÁ (2000 a 2001); SALNER, Peter: Židovská rodina na Slovensku v 20. storočí. In: GÁL 
(1998). 
17 CHILL (1989), HAMBURGER (2001), MARCUS (2004). 
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nepublikované) přinesly nejnovější práce z prostředí českých vysokých škol.18 

Z významnější, zajímavým sběrným materiálem doplněné práce Venduly Segerové, 

jsme měli možnost čerpat řadu důležitých poznatků. První souvislejší pozornost byla 

svatebním obřadům židovské komunity v Čechách a na Moravě věnována až v roce 

2006 formou výstavy, k níž byla vydána také poměrně rozsáhlá doprovodná 

publikace.19 Ještě stále je však v tomto tématu mnoho neprobádaných oblastí, které 

budou vyžadovat badatelskou pozornost i v budoucnosti.  

Judaismus není jen náboženství, ale také jeden z nejstarších kulturních a 

společenských systémů vůbec – se specifickými projevy odrážejícími se ve vlastním 

způsobu života, v jazyce, ale také např. v právu, etice či systému sociálních hodnot. 

Při studiu jeho přítomnosti na našem území je třeba si v prvé řadě uvědomit, že jde o 

systém vzniklý ve velmi dávných dobách, v oblastech nesmírně vzdálených, 

označovaných dnes jako Přední východ. Jeho příslušníci k nám přišli v důsledku tzv. 

diaspory20 přes Německo (v rámci putování do vzdálenějších oblastí východní 

Evropy) někdy v 10. století a po celou dobu své zdejší existence si uchovali výše 

zmíněné specifické projevy náboženské, ale i kulturní, společenské a právní.  

Hustota osídlení židovským etnikem se v Čechách a na Moravě historicky lišila 

a závisela především na příkazech a zákazech majority. V Čechách se židovské 

osídlení soustředilo především v hlavním městě, jinak bylo poměrně roztroušené. 

Nejdůležitější roli hrálo pražské židovské město – nejvýznamnější středisko, v němž 

se soustředila samospráva všech českých židovských obcí v náboženské i soudní 

oblasti.21 Na Moravě se naopak Židé po vyhání z královských měst (v průběhu 15. a 

na počátku 16. století) usadili v menších poddanských městečkách, správní struktura 

nebyla na zemské centrum navázána vůbec (v Brně se Židé mohli usazovat jako 

jednotlivci až na konci 18. století) a jednotlivé židovské obce si zachovaly určitou 

autonomii. Ač soužití s majoritou nebylo ideální, přesto si Židé v Čechách a na 

Moravě udrželi významné specifické kulturní projevy, které je dodnes umožňují 

označit za náboženskou i etnickou minoritu.22

                                                 
18 KAMENÍKOVÁ (2004), SEGEROVÁ (2004), SKOŘEPOVÁ (2004). 
19 VESELSKÁ (2006/01). 
20 Slovo řeckého původu, označující rozptýlení, v tomto případě dlouhodobý pobyt náboženské 
(etnické) skupiny v cizím prostředí. 
21 PĚKNÝ (2001), s. 328–337. 
22 Vnímání sebe sama jako příslušníka minority však není židovské komunitě zcela vlastní. Zatímco 
příslušníci meziválečné české a moravské židovské společnosti považovali získání statutu 
národnostní menšiny v rámci nově ustaveného státního útvaru za nepochybný úspěch, pro ortodoxní 
věřící je myšlenka židovství na jiném než náboženském principu neakceptovatelná. Více např. 
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Středoevropští a východoevropští Židé, především ti, kteří obývali historická 

území dnešního Německa a oblasti na východ od něj (Rakouska, Polska, Ruska, 

Litvy, Ukrajiny, Slovenska a samozřejmě i České republiky), jsou tradičně označováni 

jako Aškenázové.23 Jejich liturgie a náboženské i rodinné obřady je odlišují od 

druhého důležitého židovského kulturního okruhu, který představují především 

jihoevropští (a z části také západoevropští) Židé, nazývaní Sefardové.24 Obě skupiny 

žily celá staletí v těsném kontaktu s majoritním náboženstvím (křesťanstvím u 

Aškenázů a islámem u Sefardů), vliv těchto náboženství na vnitřní zvyklosti či právo 

židovských komunit záležel na míře významu rozporných jevů.25 Obě židovské 

kulturní skupiny si vytvořily vlastní specifický komunikační jazyk – Aškenázové jidiš, 

Sefardové ladino – a i když v mnoha evropských lokalitách koexistovaly, vždy jako 

vzájemně oddělené komunity s vlastní školou, synagogou (někdy dokonce obývaly i 

celé samostatné čtvrtí). Protože se sefardské komunity na území Čech a Moravy 

v minulosti neustavily (jednalo se vždy pouze o přítomnost jednotlivců, pocházejících 

původně z odlišného kulturního prostředí, kteří nedokázali podobu místní liturgie a 

obřadů zásadně ovlivnit), jedná se v případě studia života českých a moravských 

židovských komunit o studium tradičního života aškenázského.26

Základním kamenem judaismu je Tóra,27 tradičně považovaná za Boží dar, 

předaný Mojžíšovi na hoře Sinaj. V širším významu (jako zde i dále v textu) jde o tzv. 

psanou Tóru – tedy celou hebrejskou Bibli, včetně knih Proroků (hebr. neviim) a 

Spisů (hebr. ketuvim). Zásadní biblický text (o jehož významu i ve vztahu ke 

svatebním obřadům svědčí celá řada citací, které budeme dále používat) byl 

v hluboké minulosti opatřen ústním tradovaným komentářem – Mišnou (hebr.), 

označovanou také jako ústní Tóra. Součástí Mišny je též soubor zákonů židovského 

náboženského práva, halachy.28 Tyto normy náboženského práva jsou dále 

                                                                                                                                                         
SALNER (1995); PĚKNÝ (2001); SOUKUPOVÁ, Blanka – ZAHRADNÍKOVÁ, Marie (ed.): Židovská 
menšina v Československu ve dvacátých letech. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2003; POJAR, 
Miloš – SOUKUPOVÁ, Blanka – ZAHRADNÍKOVÁ, Marie (ed.): Židovská menšina v Československu 
ve třicátých letech. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004;  MLYNÁRIK (2005). 
23 Hebr. Aškenazim, odvozeno od biblického „obyvatel Aškenázu“, země později ztotožňované 
s Německem. 
24 Hebr. Sefardim, správněji Sfaradim, odvozeno od biblické země Sfarad, identifikované tradičně jako 
Španělsko. 
25 To je mj. případ dále zmíněné polygamie, která musela být přehodnocena především 
v aškenázském prostředí, kde byla v přímém rozporu s majoritní kulturou (na rozdíl od sefardského 
milieu). 
26 Více k Sefardům a Aškenázům např. PĚKNÝ (2001), s. 198–244.  
27 Hebr. návod, učení. Také označení pěti knih Mojžíšových, obsahu svitku Tóry.     
28 Dosl. postup, z hebr. halach = jít, kráčet (myšleno po správné cestě, v souladu s Tórou). 
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specifikovány v Talmudu (hebr.), který obsahuje jak Mišnu, tak její komentář, Gemaru 

(hebr.). Ze dvou verzí Talmudu (jeruzalémského a babylonského) byla pro 

středověké rabíny, kteří nejvíce přispěli ke kodifikaci ortodoxního judaismu, 

významnější verze babylonská.  

Za základní novověký pramen k halachickému právu je považována rozsáhlá 

čtyřdílná příručka Josefa Kara Šulchan aruch (hebr. Prostřený stůl) z roku 1582, v níž 

se problematice manželství a rodinného života věnuje třetí část, nazvaná Even ha-

ezer (hebr. Kámen pomoci). Karovo dílo bylo přijato, a to především sefardskými 

komunitami, jako směrodatná kodifikace židovského zákoníku. Neobsáhlo však řadu 

specifických aškenázských zvyklostí. O ty jej doplnil polský halachista Moše Isserles, 

který své dodatky k Šulchan aruchu nazval Mappa (hebr. Ubrus). 
Josef Karo: Šulchan aruch mi-tur Even ha-ezer 
(Prostřený stůl, oddíl Kámen pomoci). 
S poznámkami Mošeho Isserlese, indexem a 
poznámkami Mošeho Rivkese a výkladem 
Jehudy Aškenaziho. 
Amsterdam, 1753.  
Židovské muzeum v Praze, Sg. 66.154. 
 

 

Jak jsme již uvedli výše má většina židovských obřadních zvyklostí kořeny ve 

starozákonní tradici, v Tóře. Jejich tradiční neměnná forma (či podoba některých 

obřadních pasáží) však mohla být upravována lokálními zvyklostmi, ovlivněnými jistě 

i okolním majoritním prostředím, a mohla získávat sekundární symbolické významy. 

Obecně byly obřadní zvyklosti židovské pospolitosti zprostředkovávány 
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prostřednictvím oblíbených knih zvyků, zv. Minhagim29, doplněných řadou byť 

naivních, přesto působivých dřevorytů. Na našem území byly dodržovány zvyklosti 

aškenázské, společné pro oblasti Německa, Polska, Moravy a Čech. Vzhledem 

k absenci písemných dobových pramenů, popisujících aplikaci zvyklostí do židovské 

obřadnosti, budou naše závěry vycházet v hojné míře ze studia hmotných pramenů a 

srovnání s dochovanými informačními zdroji v zahraničí.    

Bouřlivé období 19. století přineslo nejen celou řadu právních změn, které 

upravily do té doby restriktivní podmínky života židovské komunity u nás (o čemž 

budeme referovat dále), ale zahájilo též období židovské emancipace. Ta umožnila 

rozsáhlejší začlenění Židů do majoritní společnosti (v důsledku vedla též k transferu 

židovské pospolitosti z venkova do městských center a k její postupné asimilaci). Do 

té doby v podstatě jediný uplatňovaný směr judaismu, tedy směr ortodoxní, tak byl 

postupně rozšířen o judaismus reformní30 a konzervativní.31 Zároveň se začaly 

objevovat myšlenky na znovuustavení židovského národního státu, v Čechách a na 

Moravě nacházel odezvu sionismus. Zajímavou mozaiku názorů pak prezentovalo 

předválečné Československo, kde byly Čechy a Morava reprezentanty liberalismu a 

asimilace (v průmyslových oblastech, které se staly novými centry židovského života 

se prosazovaly myšlenky sionismu), zatímco na Slovensku měl stále ještě významné 

slovo vedle směru liberálního také směr ortodoxní. 
 
Svatební obřad pod chupou 
instalovanou na almemoru 
(mříží rámovaném vyvýšeném 
řečništi) Staronové synagogy. 
Oddávající (v tomto případě 
zemský rabín K. E. Sidon) 
předčítá text svatební smlouvy. 
Praha, 1997. 
Foto: Karel Cudlín.  
 

 

 

 

                                                 
29 Minhag, hebr. zvyk, zvyklost. 
30 Na Slovensku známý jako neologický.  
31 Při hodnocení moderních koncepcí judaismu je však třeba mít na zřeteli skutečnost, že současné 
vnímání téhož  (liberální, konzervativní) se v Evropě (zvláště střední) a USA (v zemi s největší 
židovskou komunitou mimo Izraele) zásadně liší. Co je v USA považováno za liberální je v Evropě 
téměř nemyslitelné, co je v Evropě liberální by Američané označili za konzervativní apod. 
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V současnosti lze judaismus uplatňovaný komunitami na území České 

republiky označit za moderně ortodoxní (vychází z důsledného uplatňování halachy) 

a jeho příslušníci se vcelku bezproblémově integrují do majoritní společnosti. 

Liberálnější směry judaismu se u nás v postkomunistické éře prosazují jen velice 

pomalu. Již delší dobu v Praze funguje liberální komunita Bejt Simcha (hebr. Dům 

veselí), která v nedávné době dosáhla významného úspěchu – zahájila jednání 

s Federací židovských obcí v ČR o začlenění do její struktury. Na sklonku roku 2006 

se dokonce začaly v prostorách pražské židovské obce konat pod vedením 

liberálního rabína  pravidelné bohoslužby.  
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MANŽELSKÝ SVAZEK V JUDAISMU 
 

Sňatek a manželství jsou v judaismu úzce vázány nejen na náboženský, ale i 

na židovský právní koncept. Rodina je vnímána jako nejdůležitější prvek rozvíjení 

židovského světa. Svazek muže a ženy je možné uskutečnit jen mezi Židy (židovská 

příslušnost je předávána matkou32), případně mezi Židem a konvertitou k judaismu, 

proselytou. Aktivně je tak uplatňováno pravidlo náboženské endogamie, které bylo 

v minulosti do jisté míry vlastní i sňatkům mezi příslušníky obou kulturních podskupin 

Aškenázů a Sefardů. Svatební akt je přesně specifikovaným aktem náboženského 

práva, vycházejícím z hlubokých biblických a talmudických tradic. Je to v podstatě 

společenská smlouva, mající svá jasná pravidla, která jsou nezávislá na pravidlech či 

zákonech okolní majoritní společnosti. Ta nemusí židovský sňatek (potažmo 

manželství, děti z něj pocházející,33 případně rozvod) akceptovat, na jeho platnost 

v rámci židovské náboženské pospolitosti však nemá tento postoj žádný vliv. To je 

potřeba mít zvláště na zřeteli při vyjádřeních, jimiž tyto společenské jevy či statuty 

hodnotíme (např. v historickém či teologickém bádání) pohledem příslušníků 

majority, ať etnické či náboženské. 

Od biblických dob prošla podoba židovského sňatku pouze malými změnami. 

Model manželského svazku vychází z Tóry a lze jej definovat jako smlouvu mezi 

dvěma jednotlivci opačného pohlaví,34 jejímž účelem je společné soužití: „Není dobré 

člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla!“35a zplození 

potomků: „Ploďtež se a rozmnožujte se!“36 pokud možno v co nejhojnějším počtu: 

„Velice rozmnožím símě tvé jako hvězdy nebeské!“37 Vzorem manželského svazku a 

veškerého počínání (i partnerské věrnosti)38 je láska mezi Bohem a jeho nevěstou, 

Izraelem, jenž říká: „Zasnoubím si tě navěky“.39 Manželé jsou „jedním tělem“,40 jejich 

                                                 
32 Příslušnost ke kněžským rodům kohenů a levitů však naopak otcem. 
33 Pozor na výklad výrazu mamzer (hebr., biblický „parchant“), znamenající dítě ze zakázaného vztahu 
(cizoložství, incest), nikoliv dítě nemanželské. Více např. NEWMAN – SIVAN (1992), s. 106-107. 
34 Homosexualitu muže judaismus nepřipouští, k homosexualitě ženské se v podstatě nevyjadřuje. 
35 Gn 2:18. 
36 Gn 1:28. 
37 Gn 22:17. 
38 Navzdory častému výkladu příkazu Ex 20:14 „nezcizoložíš“ jako jednosměrného příkazu manželovi, 
který nesmí narušit cizí manželství, avšak mimomanželský styk s neprovdanou ženou je mu tolerován. 
Manželská věrnost je však i v judaismu základem úspěšného manželství. 
39 Oz 2:21. 
40 Gn 2:24. 
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vztah není o podřízenosti či nadřazenosti. Žena je pro muže „pomoc jemu rovna“.41 

S odkazy k „vzorovému“ partnerství Boha a Izraele se setkáváme i ve svatební 

symbolice. V průběhu svatebního obřadu sehrávají roli pozitivních příkladů také 

příslušníci „úspěšných“ manželství, ať už v úloze družbů (hebr. šošvinim) nebo mužů 

přednášejících svatební požehnání. Vstup do manželství a zplození potomků je 

v judaismu vnímáno jako splnění jednoho z nejdůležitějších náboženských přikázání, 

micvot (hebr.). Celibát není v tomto prostředí žádoucí, proto nenachází 

společenského ocenění. 

Podle Bible muž získává ženu, protože „opustí muž otce svého i matku svou a 

přidržeti se bude manželky své“.42 V nějaké hmatatelné podobě musí projevit svůj 

vážný a skutečný záměr ji získat43 (původně to bylo věno44 nebo dar, biblický mohar 

(hebr.), věnovaný ženichem rodičům nevěsty,45 později tuto funkci plnil hodnotný 

předmět – prsten nebo mince). Žena musí s tímto záměrem dobrovolně souhlasit, 

nesmí být ke sňatku nucena. Muž si bere ženu za přítomnosti dvou svědků, 

zastupujících celé společenství (náboženskou komunitu, která tím uznává platnost 

sňatku jakožto legálního přijetí podmínek společné smlouvy oběma aktéry). Svědci 

musí být muži, právně způsobilí, vzájemně (ani ke svatebnímu páru) nepříbuzní.46 

Obřadník – osoba pronášející požehnání či jinak aktivní v rámci svatebního obřadu – 

nemusí být nutně rabín, předpokládá se však důkladná znalost náboženského práva. 

Písemná smlouva uzavřená v den sňatku (hebr. ketuba) má přesnou, historicky 

neměnnou podobu, a je velmi důležitým a pečlivě ochraňovaným dokumentem, 

chránícím především práva ženy v případě ovdovění nebo rozvodu. 

Od biblických dob má židovský svatební obřad dvě zásadní části: zásnuby 

(hebr. kidušin nebo erusin) a sňatek (hebr. nisuin). Původně bývala mezi kidušin 

(vydělením; tímto  úkonem si ženich nevěstu ze společnosti vyděloval pro sebe) a 

nisuin, stoupáním (dovršením svatebního aktu) delší časová prodleva, trvající až 

jeden rok. Tento čas sloužil k přípravě výbavy nevěsty a zajištění ženichovy vlastní 

existence, nezbytné k zabezpečení potřeb budoucí rodiny. V současnosti představují 

zásnuby i sňatek jeden časově související kontinuální obřad. Aktem zásnub se ze 

ženy stává snoubenka, heb. arusa, jejíž právní postavení (uplatňované především 
                                                 
41 Gn 2:18. 
42 Gn 2:24. 
43 Nikoliv ve významu koupit, jak bývá často nesprávně vykládáno. 
44 Hebr. nadan. Dnes věno dávají rodiče nevěstě nebo ženichovi. 
45 Gn 34:12; Ex 22:16. 
46 Což je společensky vnímáno jako záruka nestrannosti. 
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v minulosti v dlouhém předsvatebním období) připomíná postavení manželky. 

Snoubenka se nesmí stýkat s jinými muži, ke zrušení zásnub by musela od 

snoubence získat rozvodový list (hebr. get), se snoubencem však ještě nesmí 

společně žít. 

Samotnému svatebnímu obřadu pod svatebním baldachýnem (hebr. chupa) 

obvykle předcházelo dohodnutí svatebních podmínek (hebr. tnajim)47, půst 

snoubenců, návštěva rituální lázně (hebr. mikve) a podpis svatební smlouvy. Ženich 

(hebr. chatan) a nevěsta (hebr. kala) jsou po obřadu pokrývání hlavy nevěsty 

závojem (bedekn, jid.) přivedeni pod svatební baldachýn, kde začíná za přítomnosti 

deseti dospělých mužů (hebr. minjan)48 první část obřadu – zásnuby. Jejich součástí 

je obcházení ženicha nevěstou, požehnání nad vínem a požehnání zásnub, pití vína 

snoubenci a zasnoubení páru prostřednictvím prstenu, který ženich navléká nevěstě. 

Předělem mezi oběma částmi obřadu se stalo předčítání svatební smlouvy. Poté 

probíhá vlastní sňatek, k němuž patří sedm požehnání (hebr. ševa brachot) a pití 

druhého poháru vína. Na závěr obřadu rozbijí ženich předmět jako symbolickou 

připomínku zničení jeruzalémského Chrámu. Následuje hostina a svatební veselí 

spojené s naplňováním příkazu potěšit ženicha a nevěstu.  

 
Ženich a nevěsta pod svatebním 
baldachýnem, detail výšivky z povijanu na 
Tóru. Ženich (postava vlevo v bílém 
kajícném rouchu zv. kitl, s potupným 
okružím) předává prsten nevěstě, která má 
na hlavě zelenou obřadní pokrývku, tzv. 
Decktuch. 
Rakousko nebo Čechy, 1741. 
Jüdisches Museum Wien, Slg. IKG, inv. č. 
632 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 V současnosti se tato kdysi běžná součást svatebních příprav v českém a moravském prostředí 
vypouští. 
48 Potřebný počet svědků k uzavření smlouvy podle Rt 4:2. 
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Všechny části židovského svatebního obřadu i jeho atributy musí splňovat 

obecné podmínky a nařízení judaismu, kodifikované Tórou a Talmudem. Právní 

předpoklady sňatku jsou kontrolovány (např. zda jsou oba snoubenci Židé či zda 

nejde z hlediska příbuznosti o nepovolený svazek). Stejně tak musí být splněna i 

další, obecnější pravidla: např. potraviny konzumované při svatbě musí být rituálně 

způsobilé a oděv má splňovat požadavky vhodného oblékání. Široké spektrum 

incestních vztahů v rámci příbuznosti je v Tóře zakázáno pečlivým výčtem,49 který je 

dokonce širší než vymezení nepovolených příbuzenských svazků obvykle 

uplatňované majoritou. Až do středověku akceptovalo židovské náboženství 

polygamii, tj. muž mohl mít dvě i více žen,50 i když tato možnost byla uplatňována jen 

zřídka.51 Od nařízení německých rabínů v 11. a 12. století52 se postupně 

v aškenázském světě konstituovala monogamie i právně a dnes je jedinou 

akceptovatelnou formou partnerského soužití v judaismu obecně.53 Po staletí 

židovské náboženství udržuje tradici tzv. levirátního (švagrovského) sňatku, z nějž je 

možné se vyvázat rituálem chalica (hebr.). Manželství je také možné rozvést. 

Obecně pro spáchání „něčeho odporného“,54 v podstatě však pouze z několika jasně 

vymezených důvodů.55 Podle biblického textu je iniciátorem rozvodu muž, již od 

raného středověku je však rozvod (hebr. gerušin) možný jen se souhlasem ženy.56      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Lv 20:14, 17,19–21. 
50 Gn 28:9; 1S 25:43. 
51 I vztah biblického prapáru Adama a Evy je výsostně monogamní. Polygamie se obecně 
předpokládala jako pojistka pro zajištění mužových potomků (naplnění jednoho z nejdůležitějších 
příkazů judaismu) v případě neplodnosti páru, zajištění samostatné existence rozvedené ženy bylo 
především v minulosti poměrně komplikované.  
52 Geršom z Mohuče, resp. Meir z Rothenburgu. Nařízení jsou dávána do souvislosti se zvyklostmi a 
tlakem majoritní společnosti. 
53 S výjimkou některých severoafrických komunit přesídlivších do státu Izrael, u jejichž příslušníků je 
polygamie respektována (došlo-li k ní ještě před přesídlením). 
54 Dt 24:1. 
55 Nevěra, odpírání pohlavního styku, žena nebyla před sňatkem virgo intacta, dlouhodobá (trvalá) 
neplodnost. 
56 Kromě nevěry. 
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ŽIDOVSKÉ SŇATKY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ  – EXKURS I.  
 

Pomineme-li spekulace o židovském původu kupce Sáma, zakladatele našeho 

nejstaršího doloženého kmenového svazu v 7. století o. l.,57 přicházejí první 

souvislejší skupiny židovského obyvatelstva, hlavně kupců a obchodníků, na naše 

území v průběhu 10. století o. l. Tento příliv byl důsledkem dočasného přesměrování 

jedné z významných transevropských obchodních stezek a souvisel nejspíše 

s hájením obchodních zájmů především porýnských židovských komunit. Začala tak 

nepřetržitá, mnohdy nesnadná a konfliktní tisíciletá přítomnost židovské kultury a 

náboženství na neklidném území v srdci střední Evropy. Počet Židů žijících na území 

Čech, Moravy a Slezska v průběhu staletí značně kolísal a byl často radikálně 

ovlivňován restriktivními zásahy světské moci.  

Vliv nejen na podobu tradičních obřadů, ale i náboženského života obecně, 

mělo pravděpodobně i několik historických emigračních vln, které zamíchaly do své 

doby jakž takž stabilním prostředím českých a moravských ghett. Kromě vnitřního 

transferu, zapříčiněného vyhnáním Židů z moravských královských měst v roce 1454, 

a komplikovanou situací za vlády Ferdinanda I. Habsburského (1526-1564) to byly 

hlavně vlny uprchlíků z okolních zemí. Především moravské komunity byly postupně 

ovlivněny přílivy obyvatel ze sousedního Slezska, odkud byli Židé vypovězeni v 16. 

století, centrální moravské oblasti pak přesuny uprchlíků ze severu a severovýchodu 

na konci třicetileté války.  

Nejvýznamnější exodus následoval jako tragický důsledek povstání Bohdana 

Chmelnického, jehož hordy v letech 1648-1658 destruovaly život vzkvétajících 

polských, litevských a běloruských židovských komunit. Směr židovské emigrace, do 

té doby po staletí směrující ze západu na východ Evropy, se obrátil nazpět, převalil 

se přes naše území, vyvolal přesuny původního obyvatelstva v rámci českých a 

moravských židovských obcí a zřejmě s sebou přinesl tradičnější, a možná i o něco 

komplikovanější, podobu některých obřadů. Poslední významnou migrační vlnu před 

koncem 17. století podnítil v roce 1669 Leopold I. svým rozhodnutím o vyhnání Židů 

z Vídně. Tento proud však nezasáhl celé území Čech a Moravy stejně, migranti se 

koncentrovali především v příhraničních oblastech Dolních Rakous.  

                                                 
57 Např. BROD, Lev: K původu franckého kupce Sáma. In: Dějiny a současnost, 1967, (9), č. 3, s. 44. 
Vzhledem ke zkoumanému tématu je velmi zajímavá jedna z Brodových indicií o Sámově židovském 
původu: neskrývané mnohoženství. 
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Kromě vlivu emigrace, která byla příčinou průniku neobvyklých (nepůvodních) 

minhagů do zdejších židovských obřadních zvyklostí, vnesly nejvýznamnější zásahy 

do četnosti (a možná i podoby) obřadů spojených se sňatkem v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku restriktivní opatření tzv. familiantské zákony Karla VI. z let 1726 a 

172758, které následovaly za tzv. translokačním reskriptem, separujícím důsledně 

české a moravské Židy do ghett. Familiantské zákony ustanovily přesný a 

nepřekročitelný počet židovských rodin (numerus clausus)59 pro vyjmenovaná 

území60 a právo úřady uznatelného sňatku jen pro jednoho, obvykle prvorozeného 

syna. Rodiny, v nichž se narodily pouze dcery, byly považovány za vymřelé.  

Oprávnění familianti byli zapisováni do zvláštních „knih familiantů“61, čekatelé 

na uvolněné familiantské místo do „knih uchazečů“ 62. Sňatky registrovala a 

schvalovala vrchnost (či města nebo obce), která také zodpovídala za uplatňování a 

dodržování těchto nařízení. Později se zákonné podmínky upravovaly: např. rodiny 

platící vysoké daně (bohaté) mohly oženit i své další syny, byl umožněn přenos 

familiantského místa na jiného žadatele a vznikl okruh osob, které se směly ženit, 

aniž by získaly systemizované místo (např. vysloužilí vojáci, někteří učitelé, rabíni). 

Po roce 1800 museli uchazeči splňovat další požadavky: byla stanovena minimální 

výše majetku žadatele a přibyla zkouška z učebnice Bne-Zion (hebr. Synové Sionu), 

která vyšla v roce 1812.63   

Prokazování výše majetku žadatele a posuzování žádosti o přidělení 

uvolněného familiantského místa se stalo volnou soutěží bez předem jasného vítěze, 

podhoubím pro korupční prostředí vrchnostenských úředníků i pro komplikaci 

mezilidských vztahů v rámci židovských ghett samých. Zajímavou zprávu o potížích 

vlastních rodičů, kteří usilovali o uvolněný inkolát po předchozím manželi snoubenky 

proti jejímu švagrovi, který měl zájem o totéž familiantské místo, najdeme u Šimona 

Welse: „Podplatil si (švagr) pana řiditele vrchnosti i všechny úředníky, kteří mu 

přislíbili, že familijní list dostane. ....Tak platily obě strany a páni úředníci tu věc 

                                                 
58 Podrobně k tématu EBELOVÁ, Ivana – ŘEZNÍČEK, Michal – WOITSCHOVÁ, Klára: Familiantský 
zákon a „sňatková“ nařízení, translokační reskript. In: WOITSCH – BAHENSKÝ (2007), s. 21-30. 
59 8541 v Čechách, 5106 na Moravě, 119 ve Slezsku, stav byl mírně zvýšen v roce 1787 Josefem II. 
60 Ostatních území rakousko-uherské monarchie se vyjmenované zákony netýkaly. 
61 Tzv. Familiantenbuch. 
62 Tzv. Kompetentenbuch. 
63 HOMBERG, Herz: Bne-Zion. Ein religiös-moralisches Lehrbuch für die Jugend israelitischer Nation. 
Augsburg: Matthias Riegers Buchhandlung, 1812. 
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zdržovali a dojili dvě tučné krávy najednou a milenci trpělivě čekali tři roky, než byla 

listina vyhotovena, sepsána, vyplněna a doplněna.“ 64

 

     
 
Doklady o zaplacení úředního svatebního povolení z let 1801 (z osobní pozůstalosti rodiny 
Kaudersovy) a 1820 (z osobní pozůstalosti rodiny Liebenovy). Archiv Židovského muzea 
v Praze, Sbírka pozůstalostí.  
 

Familiantské zákony, které měly především snížit počet židovského 

obyvatelstva, byly v příkrém rozporu s tradičním vnímáním významu sňatku 

v židovské společnosti (vstup do manželství a zplození potomků je považováno za 

plnění jednoho z nejdůležitějších  náboženských příkazů, hebr. micvot). Familiantské 

zákony, které zůstaly v platnosti fakticky do revolučního roku 1848 (formálně však 

byly zrušeny až v roce 1859), to podstatné části Židů žijících na našem území 

doslova znemožňovaly. Familiantské místo bylo sice možné za určitých podmínek 

zakoupit, ovšem takové řešení bylo (především pro chudší vrstvy židovské populace) 

téměř nedostupné. Tajné náboženské sňatky (bez úředního svolení a bez oficiálních 

matričních záznamů) byly trestány65, děti z nich pocházející byly majoritou 

považovány za nemanželské. Mnoho Židů proto odešlo do zahraničí, především do 

Horních a Dolních Uher.66  

Familiantskými zákony se mj. změnil pohled na zletilost snoubenců. Podle 

halachy (židovského práva) je chlapec považován za zletilého ve 13 letech (dívka již 

ve dvanácti). Obvyklý věk pro sňatek býval u chlapců tradičně v rozmezí 16 –18 let, u 

                                                 
64 WELS (2001), s. 86-87. Toto téma bude ještě vyžadovat samostatné srovnávací studie především 
na základě studia rozsáhlých archivů šlechtických velkostatků, v nichž je řada kauz tohoto typu 
zaznamenána.  
65 Vypovězení ze země, propadnutí majetku. 
66 Takto byla podstatně rozšířena či přímo založena řada židovských komunit na Slovensku (tehdy 
Horní Uhry). 
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dívek 14–16 let. Z údajů v soupisu obyvatelstva podle víry z roku 1651 vyplývá,67 že 

u nás byla v době před aplikací restrikce vdaná téměř polovina židovských žen 

mladších 20 let a i podobně starých svobodných mužů bylo minimum. Familiantské 

zákony posunuly hranici zletilosti výrazně výše: na 24 let u muže a 18 let u ženy. Jak 

naznačují někteří badatelé,68 o míře vlivu těchto zákonů na demografickou strukturu 

a natalitu židovské populace u nás však zatím můžeme jen spekulovat. 

Domníváme se, že familiantské zákony mohly mít také vliv na podobu 

svatebního obřadu, případně na podobu některých jeho atributů. Zjitřená atmosféra 

ghett, právo na oficiální sňatek jen pro někoho, široká skupina souvěrců, 

odsouzených k tajným ilegálním obřadům – to vše mohlo vést k potlačení vnějších 

atributů svatby a zjednodušení obřadu samého. Omezený počet sňatků se 

pravděpodobně projevil i v nízkém nebo raritním zastoupení některých artefaktů, 

souvisejících se židovským svatebním obřadem v Čechách a na Moravě, 

dochovaných v našich (nebo světových) sbírkách. Vzácné svatební smlouvy, 

absence starších svatebních baldachýnů z 18. století, minimum obřadních prstenů – 

to vše může souviset s důsledným uplatňováním sňatkové restrikce. Tyto úvahy o 

míře vlivu familiantských zákonů na podobu svatebních obřadů v 18. a 19. století u 

nás bude však ještě potřeba potvrdit podrobnějším studiem. 

Z hlediska světské moci podléhaly židovské sňatky na našem území vždy 

aktuálním politicko-společenským pravidlům (právním normám). Zásadní změnu 

vnesla do vnímání rozhodovací povinnosti ke sňatkům tolerantní politika osvícence 

Josefa II., který vydal v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví (mj. tak zrušil sňatková 

omezení vyplývající z poddanské příslušnosti k vrchnosti) a v témže roce také tzv. 

toleranční patent, jímž připouštěl náboženskou pluralitu. Zásadním pro sňatkové 

právo se stal jeho tzv. manželský patent z počátku roku 1783, kterým byla přenesena 

rozhodovací pravomoc v manželském právu z církevní jurisdikce (trvající u nás 

nepřetržitě od 10. století) na státní soudy. Na základě předchozích patentů 

respektoval manželský patent náboženskou povahu manželství a z ní vyplývající 

závazky pro různá vyznání, židovskými sňatky se však nezabýval. Úpravu předpisů 

židovských manželství přineslo až nařízení z roku 1791, které do značné míry  

                                                 
67 ŠAROCHOVÁ (2003).  
68 NESLÁDKOVÁ (2000). 
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respektovalo např. širší pojetí zapovězených příbuzenských sňatků a dokonce zcela 

nad rámec katolickou církví dosud definovaných pravidel akceptovalo manželskou 

rozluku dohodou obou stran.  

V roce 1811 byl vyhlášen Všeobecný občanský zákoník,69 který definoval 

osobní i majetková manželská práva (včetně práv dětí). U židovské populace však 

zákoník pouze potvrdil platnost familiantských zákonů, jelikož trval na nutnosti 

svolení krajského úřadu, které však mohlo být vydáno jen v návaznosti na numerus 

clausus. Po zrušení familiantských zákonů v roce 1859 se situace v manželském 

právu pro Židy až do roku 1919 nezměnila. Jisté změny však přišly v rámci tradičních 

obřadních zvyklostí v období vzrůstající asimilace českých a moravských Židů, kdy 

došlo též k větší diferenciaci v rámci náboženského života, vyúsťující až ve vznik 

reformních náboženských komunit. S emancipací (a asimilací) českých a 

moravských Židů dochází i k dalším změnám, např.  stoupá věk vstupu do prvního 

manželství a přibližuje se hodnotám platným v majoritní komunitě.70

Po roce 1859 byly židovské sňatky uzavírány úředně způsobilými osobami 

(rabíny) a obsahovaly kromě hebrejské zásnubní formulace71 i majoritou požadované 

vyjádření oboustranného souhlasu (dobrovolnosti), o čemž svědčí citace ze 

vzorových řečí pro židovské oddávající z roku 189572: „Oslovení při odevzdávání 

manželského prstenu nevěstě. Když jsem Vás nyní s ponaučeními a povinnostmi 

svatého stavu manželského, do kterého vstoupiti máte, seznámil, táži se Vás, než 

sňatek Váš uzavru: Chcete pane ženichu přítomnou slečnu (…) co manželku svou 

pojati, jí po celý život věren zůstati, ji bez příčiny nezarmucovati, tak to přislibte zde 

před Bohem a přítomnými svědky hlasitým a zřetelným: Ano! (…)73Když jste nyní 

obě strany veřejně prohlásili, že manželsky spojeni být chcete, přikročím nyní 

k uzavření sňatku vašeho, při čemž pane ženichu tento Vámi k tomuto účelu určený 

zlatý prsten své nevěstě odevzdáte a následující formuli po mně říkat budete: ... 

(následuje obvyklá hebrejská formulace: Tímto prstenem si … pozn. autorky). Ku 

konci oddavek: Prohlašuji mocí svého úřadu jménem Božím tento sňatek co uzavřen 

                                                 
69 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch platný od 1.1.1812; problematika židovských manželství byla 
řešena v §§ 123-136. Více MACKOVÁ, Marie: Sňatek ve světle rakouského Všeobecného 
občanského zákoníku. In: HALÍŘOVÁ (2007), s. 67-73.  
70 NESLÁDKOVÁ (2000). 
71 Tímto prstenem si tě beru podle zákona Mojžíše a Izraele. 
72 KRAUS (1895), s. 28-29. 
73 Následuje obdobná formulace pro nevěstu. 
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a platen dle zákonů Mojžíšových, co uzavřen a platen dle zákonů světských. 

Následuje požehnání.“  

Svatební obřad tedy obsahoval jak prvky nezbytné z hlediska židovského 

práva (předání prstenu nevěstě a pronesení zásnubní formule ženichem), tak prvky 

požadované právem světským (jasně vyjádřený oboustranný souhlas snoubenců). 

Vznikal tak zvláštní konglomerát nábožensko-světského sňatku, který stále častěji 

obsahoval také asimilační prvky (včetně módního svatebního oděvu snoubenců, 

obřadních atributů – voskové věnečky nevěst, dvojice prstenů, svatební kytice), ale i 

netradiční připomínky svatby v podobě alb gratulací a telegramů či zarámovaných 

vínků nebo závojů.  
Svatba v rodině Abdérově. 
Svatebčané (muži) s tradičními 
pokrývkami hlavy zv. šábesdekl.  
Německo, kolem 1920. 
Židovské muzeum v Praze,  
př. č. 2006/0002. 
 

 

 

 

 

 

 

Mění se i místo svatby: z prostředí výsostně náboženského (synagogálního) a 

komunitního (sály budov náboženských obcí) se svatby nejbohatších či nejvlivnějších 

vrstev židovské populace přesouvají do luxusních prostor drahých hotelů či 

soukromých sídel. Na přelomu 19. a 20. století se také začínají objevovat připomínky 

kulatého výročí sňatku (tzv. svatba stříbrná nebo zlatá), které mají podobu nejen 

synagogálních darů, ale i osobních připomínek např. ve formě medailí.  

Obřadní skutečnosti byly z pohledu úřední světské moci pečlivě kontrolovány, 

o čemž svědčí např. případ opakovaného sňatku v Nymburku v roce 1913, kdy si po 

dvaceti letech uplynulých od svatebního obřadu, proběhnuvšího zcela dle platných 

pravidel náboženských i světských, musel zdejší židovský podnikatel A. Schulz 

znovu vzít svou dosavadní ženu, s níž měl několik, z pohledu úředníka nelegitimních 

dětí. Chybou, která sňatek anulovala, byla nezpůsobilost oddávajícího z hlediska 

světské moci: rabín, který obřad provedl nebyl totiž držitelem úředního oprávnění 
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k provádění svatebních obřadů. Z hlediska židovského práva však byl sňatek platný a 

děti manželského původu. Opakuje se tak rozpor z období platnosti familiantských 

zákonů, kdy se pohled na legitimitu manželského svazku z hlediska světského a 

náboženského zásadně lišil. 
Veršované svatební oznámení o svatebním 
obřadu opakovaném po 20 letech vleklých 
sporů se státní správou o jeho platnost. 
S autorskými vpisky ženicha, nymburského 
podnikatele A. Schulze. 
Kolín, 1913. 
Soukromý majetek v Praze. 

 
První světová válka přinesla řadu celospolečenských změn. Z hlediska 

českého a moravského židovského obyvatelstva byl jednou z nejvýznamnějších 

přísun velkého množství uprchlíků z rakouských východních území, z Haliče. 

Obyvatelé tradičních východních štetlů (jid.) působili na své moderní (již silně 

asimilované) české a moravské souvěrce jako zjevení z jiné, dávno minulé doby74. 

S sebou si přinesli mnohem tradičnější pohled na průběh svatebního obřadu,75 který 

byl do značné míry pro původní české a moravské židy neakceptovatelný a podobu 

zdejších svatebních obřadů nedokázal významněji ovlivnit.  
                                                 
74 Více HABARTOVÁ, Klára: Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny ve východních Čechách během 
první světové války. In: Židé v Čechách, Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007. Táž: Sňatečnost 
židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Čechách během první světové války. In: HALÍŘOVÁ 
(2007), s. 61-66. K autorčině úvaze o vysoké četnosti sňatků v rámci této uprchlické skupiny a také o 
poměrně vysokém věku jejich aktérů jen dodáváme, že se jednalo jen o „legalizaci“ dříve uzavřených 
židovských náboženských sňatků, které však byly platné pouze podle legislativy v Uhersku, nikoliv na 
území Rakouska, kam byli tito uprchlíci v rámci válečných událostí přesunuti (uherské právo 
umožňovalo obligatorní sňatek). Přístup k nutnosti této „legalizace“ se také obec od obce (židovské) 
lišil, někde byly podle pravidel platných u nás znovu uzavřeny všechny sňatky, někde žádný. 
Vzhledem k tomu, že se předpokládal po válce návrat uprchlíků zpět, není prozatím zcela jasné, zda 
byl k těmto „opakovaným“ sňatkům právní důvod nebo tlak ze strany státní správy . 
75 Svatby večer nebo venku, některé obřadní prvky (včetně hořících svící, obcházení ženicha 
nevěstou apod.). 
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Po vzniku samostatného Československa byla v roce 1919 přijata novela 

manželského práva, která v podstatě vyřešila problém dvojkolejného úředně-

nábož e. 

publiky také 

ných 

tu Čechy a Morava v roce 1939. 

Poměr í tzv. 

 

inesl 

 

ze 

                                                

enského sňatku, jak jsme se s ním v rámci židovské komunity setkávali dřív

Novela zavedla fakultativní sňatek církevní, tj. sňatky náboženské byly 

zrovnoprávněny se sňatky úředními. Snoubenci mohli uzavřít manželství buď na 

místě úředním, nebo jinde dle svého náboženství. V období tzv. první re

v důsledku změny celospolečenských poměrů (a v duchu ideálů moderní 

předválečné doby) poměrně rychle rostl počet smíšených manželství, která jsou 

jedním z příznačných projevů židovské asimilace. Téma židovských smíše

manželství bylo shrnuto v nedávné době.76  

Radikální změnu přineslo do organizace a pravidel židovských sňatků 

obsazení Československa a vznik Protektorá

ně záhy,77 v úplnosti od 7. 3. 1942,78 u nás vstoupily v platnost nařízen

Norimberských zákonů na ochranu německé krve (rasové čistoty). Do budoucna byla 

zakázána smíšená manželství Židů s árijci, případně s tzv. židovskými míšenci. Od 

září 1941 platila v Protektorátu nařízení o povinném označování osob židovského 

původu starších 6 let viditelně na oděvu nošenou žlutou Davidovou hvězdou 

s nápisem Jude. Postupem času se komplikovala i možnost náboženského sňatku.

Doslova vlnu narychlo uzavíraných svateb (před úředníky správních úřadů) př

počátek masových transportů v roce 1942. Řada mladých lidí se domnívala, že jako 

manželé budou mít větší šanci zůstat v transportu (nebo i později) spolu a přežít. Ne

všichni měli nutnou dávku štěstí, studium osudů aktérů těchto svateb je dodnes 

značně traumatizujícím zážitkem. Z hlediska uplatňování náboženského práva je 

zajímavá skutečnost, že tyto „státem povolené“ sňatky mohly být realizovány pou

mezi osobami oboustranně židovského původu79. Tento požadavek, původně 

vyžadovaný ortodoxním judaismem, byl z hlediska světské moci uplatněn historicky 

poprvé a naposled.  

 
76 ŠAROCHOVÁ (2003). K situaci smíšených manželství mezi válkami také HYNDRÁKOVÁ, Anna – 
LORENCOVÁ, Anna: Postoje českého obyvatelstva k Židům ve 30. a začátkem 40. let ve 
vzpomínkách pamětníků. In: Fenomén holocaust: Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha, 
s.d. (2000). 
77 Definici pojmu žid obsahovaly mimo jiné vládní nařízení z 21. 6. 1939 a č. 136/1940 Sb. 
78 Vládní nařízení č. 85/1942 Sb. 
79 Vylučoval tedy sňatek osoby židovského původu nejen s árijcem, ale i s židovským míšencem. 
Teoreticky tak neumožňoval sňatek dvou Židů (z nichž jeden by byl potomek židovské matky 
a nežidovského otce), kteří by z hlediska halachy sňatek uskutečnit mohli.  
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Válečné náboženské sňatky, které se konaly vzácně, ale setrvale i v krutých 

podmínkách terezínského ghetta či koncentračních táborech, byly v podstatě tajné a 

postrá

dokumenty 

ch v červnu 
1942 na obvodním úřadě v Praze. Hana, 
roz. Steinerová (1921-2007) a hudební 

lo, jak jsme již zmínili, velký (dosud ne 

cela  zhodnocený) vliv na židovské obřadní tradice. Do míst svého původu se po 

válce v

 a dále do 

ak 

 

ti 
                                                

daly proto nejen celou řadu obřadních atributů, ale samozřejmě i 

charakteristickou atmosféru. Přesto si pro své účastníky uchovaly kouzlo okamžiku, 

které jsou schopni poutavě vylíčit i dnes, desítky let po válce. Vzácnými 

jsou svatební smlouvy, sepsané na kusu papíru v improvizovaných podmínkách, a 

přesto překvapující přesností a jistotou svých pisatelů. Vzhledem k zákazů činnosti 

náboženských obcí (a možnosti uzavírání pouze sňatků úředních) byly však tyto 

válečné náboženské (neúřední) sňatky po válce znovu legitimizovány.80

 
Svatba manželů Reinerový

skladatel JUDr. Karel Reiner (1910-
1979) měli štěstí. Ač se v Terezíně jejich 
cesty rozdělily a každý z nich prošel 
řadou koncentračních táborů po celé 
Evropě, po válce se spolu opět setkali. 
Soukromý majetek v Praze. 
 

 

Tragické období 2. světové války mě

z

rátila jen malá část českých a moravských Židů, kteří přežili útrapy 

holocaustu. Navíc se řada z nich rozhodla po válce Československo z různých 

důvodů opustit. Zatímco čeští a moravští Židé odcházeli do západní Evropy

Palestiny (později státu Izrael) a či do USA, v důsledku válečných událostí naop

přicházeli do Čech a na Moravu tzv. optanti, obyvatelé Podkarpatské Rusi, odtržené 

v roce 1945 od Československa a anektované Ruskem. Bylo mezi nimi také několik

tisíc Židů,81 kteří s sebou přinesli zkušenosti z tradičního, stále silně nábožensky 

orientovaného světa ortodoxních haličských komunit. Především jejich zásluhou se 

do židovského svatebního obřadu u nás vrátila (a v podstatě se v něm po celé 

období komunistické nesvobody udržela) řada tradičních obřadních prvků. Absolven
 

80 Rozhovor autorky s Dr. Anitou Frankovou, dlouholetou vedoucí odd. holocaustu Židovského muzea 
v Praze. 
81 Přehledně VACULÍK (1995). 
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předválečných haličských ješiv se tak stali na více než 50 let doslova strážci tra

Z hlediska vývoje obřadnosti je ovšem jejich působení navýsost zajímavé; pamětníci 

uvádějí, že řada předválečných asimilovaných či liberálních příslušníků českých a 

moravských židovských obcí neměla o významu a průběhu požadovaných rituálů 

potuchy. Autorita východních Židů v náboženských a rituálních otázkách byla (zvláš

po jitřivých válečných událostech) natolik velká, že si nikdo nedovolil jejich 

zvyklostem odporovat. Paradoxně se tak do židovského svatebního obřadu 

v poválečném období u nás vracely prvky, které z něj před válkou buď vymi

nebyly vyžadovány (svatební závoj nevěsty, pokrytí páru talitem, oblékání že

kitlu, svíce v rukou svatebčanů apod.). 

Vzápětí po nástupu komunistického režimu k moci došlo také ke změnám 

v manželském právu. V roce 1949 byl p

dice. 

ť 

zely nebo 

nicha do 

řijat zákon,82 kterým se dalších více než 40 

let uzn , 

y 

ý 

ra; jen 

í z nároků 

židovs it 

aly 

 

 

o a 

sticky orientované společnosti 

znesna ský 

ákonných 

                                                

ával jako jediný platný akt svatební obřad uskutečněný před světskou mocí

představovanou místně příslušným úřadem (národním výborem). Náboženské sňatk

se tak dostaly do role fakultativních obřadů (tj. druhých v pořadí)83 nemajících žádn

právní význam. Počet židovských svateb tak fatálně poklesl; jejich aktéři se 

identifikovali s náboženským smýšlením a dostávali tím sebe i své rodinné 

příslušníky na index režimu potencionálně nebezpečných osob.  

Nepřející doba významně komplikovala i výběr odpovídajícího partne

jednotlivci byli ochotni na sebe vzít všechny povinnosti, vyplývajíc

kého náboženství. V období komunismu tak již jen výjimečně můžeme hovoř

o vzniku adaptované židovské rodiny (ty zvláště v 70. a 80. letech představov

v Čechách a na Moravě doslova jednotlivé páry). Zcela v duchu doby jsou však velmi

vzácné i asimilované rodiny, vytvořené sice dle halachy odpovídajícími jedinci, ale

bez nároků na nábožensky či alespoň společensky uplatňované židovství. Zcela 

převládající jsou tak smíšená manželství, která se ukazují jako nesmírně 

komplikovaná především v porevoluční době opětovného rozmachu náboženskéh

společenského života židovské komunity.  

Tehdy se čeští a moravští židé definitivně vracejí k uplatňování pravidel 

ortodoxního judaismu, která v nezvykle atei

dňují nejen úspěšné založení rodiny, ale i aktivní společenský a nábožen

život. Nedlouho po sametové revoluci v roce 1989 došlo opět ke změnám z

 
82 Zákon 265/1949 Sb. 
83 Významově, nikoliv časově. 
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norem a uzavírání sňatků probíhá nadále podobně jako v období meziválečném. 

Manželství lze uzavřít buď před světskou mocí (úřadem) nebo před orgánem církve 

či náboženské společnosti.84 V prostředí českých a moravských židovských 

náboženských obcí se pozvolna začíná formovat85 (případně obnovovat) obřadní 

svatební tradice. Nutnost a náročnost konverze nežidovského partnera je v m

případech nepřekonatelnou překážkou a vede často až k úplné rezignaci na splnění 

náboženských a právních požadavků k naplnění manželství podle pravidel 

uplatňovaných ortodoxním judaismem. Zvlášť složitá je situace smíšených párů, 

pokud má židovský původ  jen manžel – pro děti takového páru, jestliže se h

aktivně účastnit náboženského života, je pak konverze nezbytná. Důsledkem toho

stavu je nedostatek vhodných protějšků a postupná převaha sňatků konvertitů.  

 
Od druhé poloviny 90. let  

noha 

odlají 

to 

20. století se Praha stává 
oblíbeným svatebním místem 

ou 

usí 

s 

, 

                                                

pro židovské páry z celého 
světa. Je obvyklé, že si seb
přivedou i vlastního 
oddávajícího. Průběh 
svatebního obřadu, rituálů i 
zvyklosti je pak zcela v režii  
rodin snoubenců a nem
nutně odpovídat tradičním 
aškenazským zvyklostem u ná
obvykle praktikovaným. 
Praha, Španělská synagoga
leden 2006. 
Foto: Karel Cudlín. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

84 Zákon 91/1998 Sb. 
85 Souhrnně včetně vlivu izraelských rabínů SEGEROVÁ (2004). 
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POSTAVENÍ ŽENY V ŽIDOVSKÉ SPOLEČNOSTI  A MANŽELSTVÍ – EXKURS II. 

 od starozákonních 

xtů, ať již přijmeme jako první v nich zmíněnou ženu – známou neposlušnou Evu – 

nebo j

 

vot 

ní po 

ní, v 

 ne zle, po všechny dny života svého.89

no jako otrocké, jak by se 

nad z trestající formulace v Genesis mohlo zdát.90 Žena je již od pramáti Evy muži 

soupu í 

 
„Ženu statečnou kdo nalezne. Neb daleko nad perly cena její.“86

 

Postavení žen v židovské společnosti se tradičně odvozuje

te

ejí současným židovským feministickým hnutím (a nejen jím) znovuobjevenou 

bájnou předchůdkyni Lilit. V rámci tradičního judaismu úděl židovských žen předurčila

Eva, která neuposlechnutím příkazu, týkajícího se plodu ze stromu poznání (ač jsme 

možná na rozpacích či snad není touha po poznání jevem chvályhodným) na sebe 

snesla hněv Hospodinův, jenž vyústil ve známý trest pro celé následující ženské 

pokolení: „Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a 

pod mocí muže bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou.“87 Její hlavní 

provinění však, s ohledem na tradiční postavení žen v židovském světě, 

pravděpodobně tolik nespočívalo v onom neuposlechnutí, jako spíše v jeho 

důsledcích pro její mužský protějšek. Napříště nebudou muži žít rajský ži

v nebeské zahradě Eden, ale „zlořečená země pro ně, s bolestí jísti budou z 

všecky dny života svého, trní a bodláčí jim ploditi bude, i budou jísti byliny pol

potu tváře své chléb jísti budou“88. A tak se ustavil základní princip soužití muže a 

ženy v židovském společenství: ženě napříště přináleží rodit děti a muži zajistit 

rodině živobytí.   

 

Dobře činí jemu a

 

Postavení ženy vůči muži však nikdy nebylo vnímá

s

tníkem, pomocnicí,91 sdílející s ním strasti i blahobyt. Nepříznivou starozákonn

sudbu ženskému pokolení se navíc v některých ohledech podařilo zmírnit v období 

rabínského judaismu, kdy byl text Tóry92 doplněn o výklady – Mišnu, Talmud a 

                                                 
86 Kn. Př. 31:10. 

 podle Gn 3:17–19. 

ojžíšových, bez ostatních starozákonních textů. V širším výkladu celý Starý zákon. 

87 Gn 3:16. 
88 Parafráze
89 Kn. Př. 31:12. 
90 Viz pozn. 1. 
91 Gn 2:18. 
92 Pět knih M
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Midraše. Tak jsou talmudickými autoritami muži připomínána základní pravidla 

vzájemného vztahu. Např. „Muž má milovat ženu svou jako sám sebe a ctít ji ví

sám sebe“

c než 

ské 

z 

eškerý 

svůj se  

 

i 

obraz idyly, musíme na druhou stranu přiznat, že 

židovs

že být 

znamnější odlišnosti od manželského práva 

majori  – 

ě 

je dlouhodobě neplodná. Iniciátorem rozvodu je muž, již od raného středověku je ale 

                                                

93, „Kdo ženy své si váží zbohatne“94, či „Muž má jíst a pít pod své 

majetkové poměry, šatit se dle svého jmění, avšak ženu svou zdobit nad své 

jmění“95. Talmud muže upozorňuje (s hlubokou znalostí a pochopením pro žen

„vidění světa“) také na nutnost zajištění nejen dostatku jídla a kvalitního bydlení (be

ženina souhlasu např. nesmí jejich byt okupovat ani tchyně, ani jiní příbuzní),96 ale i 

dobrého zacházení, neboť „žena má slzy na krajíčku a snadno se trápí“97.  

Manželské povinnosti muž dokonce plnit „musí“ a především on má v

xuální život směřovat k plození, neboť „kdo neplodí, toho sluší se pokládat za

vraha“98. Nachmanides99 v díle Igeret ha-kodeš (hebr. Dopis svatosti), které je mu 

tradičně připisováno, vyjadřuje vzájemný vztah páru takto: „Nejprve ji musíš získat 

(ženu) věcmi, které těší její srdce a ducha, které ji povznesou tak, aby se spojily tvé

myšlenky s jejími a tvá přání s jejími… Nikdy ji nebudeš nutit proti její vůli, protože př

takovém spojení není Šechina100 přítomna, protože tvoje záměry jsou proti jejím a její 

přání nejsou v souladu s tvými.“101  

Abychom nebudovali falešný 

ké právo (již s ohledem na bigamii praktikovanou v archaických dobách) 

připouští u mužů fakticky bez výhrad mimomanželský poměr, ovšem u ženy mů

takové jednání důvodem k rozvodu.  

Tím se také dostáváme k nejvý

tní společnosti: židovské ženy mohly být rozvedeny. Pasivum je zde na místě

manželství sice lze v obecné rovině rozvést pro spáchání „něčeho odporného“102, ve 

skutečnosti je to však možné jen z několika příčin. Všechny mají původ na straně 

ženy: nevěra, odpírání pohlavního styku,103 žena nebyla při sňatku panna, případn

 

a. 

2. 

ný také Ramban (1194–1270). 

enské a mužské micvot VI. In: Maskil, 3, 2004, s. 16. Doporučujeme celý 

 plnění mužovy hlavní životní povinnosti. 

93 Talmud, traktát Jebamot 62b. 
94 Talmud, traktát Baba Mezia 59
95 Talmud, traktát Chullin 84b.  
96 Více MEISSNER (1896), s. 17
97 Talmud, traktát Baba Mezia 59a. 
98 Talmud, traktát Jebamot 63. 
99 Rabi Moše ben Nachman, zva
100 Hebr., „Boží přítomnost“. 
101 WITTMANNOVÁ, Silvie: Ž
cyklus 12 článků rozebírajících velmi podrobně povinnosti muže a ženy v manželství.  
102 Dt 24:1. 
103 Brání tím
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doporučováno získat souhlas ženy. Vzhledem k dalším okolnostem (především 

k nesnadnosti zajištění živobytí, či samostatné ženiny existence) nepatřil v minulosti 

rozvod k obvyklým řešením manželských krizí, ale byl využíván především v příp

neplodnosti páru. Osamělou se však žena mohla stát jednoduše ovdověním, což byla

příčina mnohem častější než rozvod.  

 

Ústa svá otevírá k moudrosti a naučen

adě 

 

í dobrotivosti v jazyku jejím.104

amně 

otlačena ženina aktivní účast na náboženském životě. Studium náboženských 

pravid jako 

asazují 

ěkolikrát 

 

hla 

ů od modliteb nesprávným směrem a znesnadňovala by jim 

soustř

. 

(společenství 10 dospělých mužů). MEISSNER (1896, s. 168) k tomuto trefně 

                                                

 

Oproti obecnému povědomí je v rámci tradičního judaismu význ

p

el, nařízení a židovského práva je vyhrazeno pouze mužům, stejně tak 

většina aktivit při náboženských obřadech. Omezení ženského prvku je pro 

neznalého až zarážející, ve skutečnosti ale nejde o zákaz, nýbrž o zbavení 

povinnosti. Ženy jsou z některých náboženských požadavků „uvolněny“. Nen

si  modlitební řemínky, nepokrývají své hlavy modlitebním šálem a nechodí n

týdně do synagogy. V rámci tradičního judaismu mohly být přítomny náboženským 

obřadům, avšak v oddělené místnosti. Sledovaly obřad malými „špehýrkami“ (např. v 

pražské Staronové synagoze – nejstarší synagoze u nás) nebo na vyvýšené galerii,

na níž často vstupovaly zvláštním odděleným vstupem a nikoliv „hlavním“ vchodem s 

muži (např. synagogy v Třebíči či Březnici). V případě, že byla synagoga jediným 

architektonickým prostorem, existovala v ní alespoň zástěna oddělující ženy od 

mužů.  

Toto oddělení bývá obvykle vysvětlováno „rušením“; přítomnost žen by mo

odvádět pozornost muž

edění. To ale není ani jediný, ani nejvýznamnější důvod. Náboženství a 

náboženské obřady jsou totiž v ortodoxním světě výsadou mužů doslova principielně

Bůh promlouval ústy Mojžíše vždy jen k „synům izraelským“, které (a jen je) si 

zavázal smlouvou ve formě obřízky. Ke komunikaci s židovským národem si vybral 

muže, pro provádění obřadů v Chrámu opět muže.105 Čtení ze svitku Tóry, 

nejsvatějšího obřadního předmětu judaismu, je možné jen za přítomnosti minjanu 

 
104 Kn. Př. 31:26. 

 levitům, se dědí v mužské linii (na rozdíl od 
vskému národu, která je předávána prostřednictvím matky).  

105 Příslušnost k oběma kněžským rodům, kohenům a
příslušnosti k žido
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poznamenává: „A tak mohlo by býti přítomno 9 mužů a třebas 1000 žen, mo

by se nemohla konati, a jediný 13letý kluk nahradil by všech těch 1000, sebe 

starších, žen dohromady!“ Jako většina praktikovaných pravidel pochází tedy i 

vyloučení žen z náboženských obřadů již ze samotného biblického textu. A protože 

studium Tóry je považováno nikoliv za povinnost, ale za největší výsadu, rado

potěšení, dostává součást ranní modlitby, pronášená věřícími muži: „Požehnán

Hospodine, Bože náš a králi světa, jenž jsi mne nestvořil ženou“, zcela jiný než 

obvykle deklarovaný význam (i když příslušnice židovských feministických či 

ultraliberálních hnutí mohou mít jiný názor).  

 
Jedno z četných vydání oblíben

dlitba ta 

st a 

 jsi 

é 
příručky základů náboženství pro 
osoby neznalé hebrejštiny Ceena u-

ena (Vyjděte a vizte). 
ulzbach, 1774-75. 

13 

 

každodenní studium Tóry, nemusely 

m, s hebrejštinou, a bylo jim upřeno i studium 

 náboženských školách, ješivách. Proto se dívky učily jen znalostem obecného 

jazyka

dy 

ve 

a 

y a ženy 

tradic skrze výchovu vlastních dětí. 

re
S
Židovské muzeum v Praze, Sg. 2.3

 

Protože po ženách nebylo požadováno 

být obeznámeny ani se „svatým“ jazyke

v

, tedy číst a psát v jidiš nebo juden-deutsch. Ke studiu náboženských textů 

ženám mimo jiné sloužila nejznámější příručka Ceena u-reena (hebr. Vyjděte a 

pohleďte)106, vytvořená v 16. století Jakobem ben Jicchakem původně jako zákla

náboženství pro osoby neznalé hebrejštiny. Později se pro ni ustálilo synonymum 

„bible pro ženy“. Stala se nesmírně oblíbenou nejen pro svou dostupnost (vyšla 

více než 200 vydáních po celé Evropě), ale i pro svou vizuální a jazykovou 

přístupnost. Protože nebyla psána svatým jazykem, nýbrž v jidiš, mohla být opatřen

četnými ilustracemi, obvykle dřevořezovými.107 Kromě biblické literatury byly 

oblíbené i sborníky etických výkladů, tzv. maasebücher, jejichž studiem dívk

prohlubovaly svou přípravu ke svému hlavnímu úkolu – zprostředkování židovských 

                                                 
106 Vyjděte a pohleďte, dcery Sionské, Pís. 3:11.  
107 Více ŠEDINOVÁ (1996), s. 96–97. 
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Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji.108

 

Osobní práva ženy byla až do její plnoletosti nebo zasnoubení zastupována 

otcem, případně starším bratrem. Ti nejen spravovali ženino jmění nebo její dědické 

 a jeho podmínky. 

ákladní práva ženy (zajištění jídla, ošacení, bydlení, manželského styku ze strany 

muže 

 

 příprava košer110 potravin, striktní 

oddělo četně 

ska 

ch 

nároky, ale vybírali životního partnera, případně domlouvali sňatek

Z

a navíc ještě stanovení částky, která jí bude vyplacena, pokud ovdoví nebo 

bude manželství rozvedeno) jsou obsaženy v nejdůležitějším manželském 

dokumentu: svatební smlouvě. Protože je smlouva osvědčena svědky sňatku, stává 

se také velmi důležitým právním dokumentem, který ověřuje platnost manželství. 

Napříště je vlastnictvím ženy a představuje pro ni dokument, kterým může později 

doložit svá dědická práva či finanční nároky. 

Základní povinností ženy v manželství je vedení židovské domácnosti. 

Neznamená to však, že je zodpovědná jen za přípravu stravy, odpovídající složitým

zásadám kašrutu109, jak se často nesprávně zjednodušuje. Ačkoliv je dodržování 

všech pravidel židovského stravování  – řádná

vání mléčných a masitých pokrmů a udržování odpovídajícího nádobí (v

zvláštního nádobí pro svátek Pesach) – velmi důležité, stejně tak důležité je i 

dodržování pravidel tohora ha-mišpacha (hebr. rodinné čistoty). Žena musí 

především pravidelně navštěvovat rituální očistnou lázeň, mikve (poprvé těsně před 

sňatkem, a pak vždy po sedmi čistých dnech po ukončení každého menstruačního 

krvácení). Po celou dobu mezi začátkem menstruace a očistou v lázni (z hledi

rituálního, nikoliv hygienického) sexuálně abstinuje a vystříhá se rovněž vše

fyzických kontaktů s manželem (obvykle je odloučena včetně manželského lože). 

Cílem tohoto rituálu je, kromě primární povinnosti dodržování starozákonních 

nařízení, poskytnout ženě a jejím fyziologickým a psychickým potřebám dostatek 

respektu a ochrany; posiluje se tím rovněž kázeň a vzájemná úcta manželů. 

Podobná pravidla rituální očisty se uplatňují i po porodu. 

 

                                                 
108 Kn. Př. 31:28. 
109 Hebr.  rituální způsobilost.  
110 Z hebrejského kašer, čistý. 
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  Prvořadým úkolem židovských žen je výchova dětí. Počet potomků ne

nikdy omezován a i v dnešní době se setkáváme s velmi p

byl 

očetnými židovskými 

rodinami. Největší pozornost matky je vždy věnována péči o právě narozeného, 

starší í 

ující 

, úklid domácnosti, 

dohled

ní 

Kromě zodpovědnosti za vlastní rodinu, chod domácnosti a odpovídající míře 

rou také štědrost a 

dobroč nost. Tato oblast umožňovala ženě společenský život nad rámec vlastní 

rodiny

tů i 

ě „svatého spolku 

konajíc

 

ých 

děti jsou vedeny k relativní samostatnosti. Hlavním cílem výchovy je předán

pozitivního vzoru, ať už ve vedení domácnosti (včetně dodržování rituálních 

pravidel), tak v oslavování svátků a zvyklostí s nimi spojených.  

Nejvýznamnějším domácím obřadem je každotýdenní oslava šabatu111. 

Úlohou ženy je příprava všech pokrmů pro sváteční stůl, a to i pro celý násled

den (v sobotu bude stejně jako ostatní dodržovat pracovní „klid“)

 nad přípravami všech rodinných příslušníků k oslavě (návštěva mikve, 

slavnostní oblečení) a především – její největší výsada na začátku obřadu – zapále

šabatových světel a pronesení požehnání a modlitby za blaho rodiny. Na oplátku se 

jí v tento sváteční večer dostane od manžela pochvaly v podobě citátu z knihy 

Přísloví, jímž jsme exkurs uvedli: „Ešet chajil mi jimca – ženu statečnou kdo nalezne.“ 

 

Ruku svou otevírá k chudému a ruce své vztahuje k nuznému.112

 

zbožnosti, doplňuje ucelený obraz života židovské ženy velkou mě

in

. Charitativní činnost má v židovské společnosti hluboké kořeny a angažování 

ženy v této oblasti bylo a je považováno za vítané a žádoucí.  

Existenci různých ženských spolků můžeme v donacích liturgických předmě

archivních pramenech doložit již hluboko v minulosti. Podpora chudých, nemocných 

a umírajících byla výsadou pohřebních bratrstev (v hebr. přesn

ího milosrdné skutky“), která existují nejen v mužském, ale i ženském 

obsazení. Např. na pláštíku na Tóru z roku 1724, který se až do druhé světové války 

nacházel v majetku pražského Pohřebního bratrstva, najdeme následující donaci:

„Dar společenství následujících příkazy dobročinnosti a milosrdenství, ctnostn

žen ze svatého spolku konajícího milosrdné skutky“113. Stejně časté byly donace 

ženských „almužnických pokladen“, tedy sdružení vybírajících před sobotní 

                                                 
111 Nařízený den odpočinku, začíná v pátek navečer a končí v sobotu ve stejný čas.    

.766. 
112 Kn. Př. 31:20. 
113 Inv. č. ŽMP 047
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bohoslužbou příspěvky na podporu chudých. V pozdějších letech se jejich název 

modernizoval do podoby „ženský spolek pro pomoc v nouzi“114. 

K ženské části židovské společnosti patřily i spolky a nadace na podporu 

chudých dívek a nevěst, škol či nadaných studentů. Donace se v takovém případě 

týkaly ro 

ly 

d 

nejen přímých finančních darů či dokonce výbavy (jako v případě spolků p

podporu chudých nevěst Hachnasat Kala, hebr. „zaopatření“ nevěsty), ale směřova

i k pořízení potřebných rituálních předmětů (svatebních závojů nebo baldachýnů, po

nimiž se židovské svatby odehrávají).115  

 

 
 
Dva různé typy pokladniček pro vybírání finan
Hachnasat Kala přispívajících chudým 

čních darů na podporu činnosti spolků 
nevěstám. Rakousko, kolem roku 1900, Jüdisches 

useum Wien, Slg. IKG, inv. č. 12835. 

lektovaly náboženský prvek (většinou skrze připomínku některé z hlavních 

povinn , „Dar 
17 nebo 

 

                                                

M
   

Zajímavé jsou také příklady ženských spolků, které ve svých názvech 

ref

ostí židovské ženy:  „Toto je dar představené spolku šabatová svíce“116

spolku zbožných žen svaté obce Kladno – Pomni den sobotní, abys jej světil“1

případně reflexí jejich příslušnosti ke zbožným manželům: „Dar počestných žen 

učenců spolku Talmudu“).118 Většina donací směřovala přímo synagogálním 

svatostánkům, stejně tak tomu bylo v případě ženských spolků okrašlovacích. 

 
pona z roku 1898 z Moravských Budějovic. 

ný dobročinným spolkem žen 
 

z roku 1775 z Loštic. 

 Luže. 

114 Inv. č. ŽMP 054.026, o
115 Např. inv. č. ŽMP 005.853 (nedatovaný svatební baldachýn věnova
v Dobříši) nebo inv. č. ŽMP 003.465 (svatební závoj zhotovený členkami ženského spolku konajícího
milosrdné skutky z roku 1837). 
116 Inv. č. ŽMP 010.087, pláštík 
117 Inv. č. ŽMP 000.653, opona z roku 1897. 
118 Inv. č. ŽMP 031.185, pláštík z roku 1825 z
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Plátno drahé dělá a prodává, též i pásy prodává kupci.119  

 

Sňatkem žena získala kýžený prostor k seberealizaci, která se nemusela 

vy dětí nebo formou 

účasti na charitativní činnosti. V případě, že se životním partnerem ženy stal 

„učene

k 

ť už 

) nebo 

 

ší 

n.“120  

„neple é dílo 

 

e své 

to 

 

zaměstnání vycházely z dlouhé židovské tradice péče o zdraví a hygienu. Jedním 

z nejznámějších příkladů porodní specialistky byla již v 16. století pražská židovka 

nutně odehrávat pouze v domácnosti prostřednictvím výcho

c“, tedy muž věnující se spíše než výdělečné činnosti studiu Tóry a 

náboženského práva, musela se žena často ujmout role živitelky rodiny (stejně ta

pokud ovdověla nebo její muž onemocněl). Nejčastěji se věnovala obchodu (a

jako prodavačka v rodinném obchodě, kramářka nebo podomní obchodnice

finančním službám; řemeslům jen výjimečně. Obchodu se často věnovaly i ženy 

rabínů. Nejen proto, že jejich manželé byli nadáni jistou mírou nepraktičnosti a byli 

zaneprázdněni časově náročnou duchovní službou, ale i z důvodu jejich nízkého 

finančního ohodnocení. Přesto patřili učenci a rabíni k nejžádanějším manželským

partiím, a to i za cenu určitých rizik: „Manžel, kterého jí vybrali, byl mladík o rok star

než ona, reb Avram Ber. Zvolili ho pro jeho horlivost v učení a dobrou pověst… 

Vypadalo to tedy na slibné spojení. Avšak ukázalo se, že reb Avram Ber byl omyl. 

Jistě, bylo málo takových, jejichž horlivost v učení se dala srovnávat s jeho. Ale byl 

jako náměsíčný, potřeboval péči jako dítě. Mimo oblast talmudu byl prostě bláze

Z výše uvedeného o možnostech ženských náboženských studií jasně 

vyplývá, že do výkonu samotného rabínského povolání se ženy mužům až do 

pozdního 20. století (a to ještě jen v těch nejliberálnějších komunitách) nikdy 

tly“121. Zcela ojediněle proto v tomto kontextu působí dnes téměř neznám

Fanny Neuda, manželky rabína z moravských Loštic, která v roce 1854 napsala

knihu modliteb pro židovské ženy Stunden der Andacht (Hodiny zbožnosti). V

době šlo o neobyčejně oblíbené dílo, které se dočkalo více než třiceti vydání.  

Kromě obchodních činností (a sporadicky také řemesel) patřila ještě k čas

zmiňovaným povoláním židovských žen práce ve zdravotnictví, ať už v oblasti léčby 

nebo (častěji) v porodnické specializaci. Výjimečné předpoklady k tomuto druhu

                                                 
119 Kn. Př. 31:24. 
120 Převzato od HAUMANNA (1997), s. 129, který cituje z díla Esther KREITMANN: Deborah – Narren 
tanzen in Ghetto. Frankfurt am Main, 1984, s. 6. 
121 Často se vyskytující pojem (v donačních nápisech rituálních předmětů či na náhrobcích) rabínka 
(rebecin) vyjadřoval pouze ženinu příslušnost k manželovi, rabínovi (v širším kontextu pak ocenění její 
činnosti rádkyně a pomocnice rozsáhlému okruhu žen v příslušné komunitě).  
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Rivka 

jž i 

l 

k 

skými ženami 

 

 s „umělkyněmi“ (herečkami či zpěvačkami v podnicích 

různé 

 

 

 
ru, 

 

Rakousko nebo Francie, počátek 20. století. 
Jüdisches Museum Wien, Slg. Stern, inv. č. 1478.  
 

Tiktinerová (zemř. 1605), autorka spisu Meneket Rivka (hebr. Chůva Rivka), 

v němž se zabývala praktickými lékařskými radami v péči o rodičku a 

novorozence.122 Vydavatel Geršom Katz knihu opatřil veršovaným úvodem, z ně

po staletích čiší nefalšované překvapení nad kvalitou Rivčina díla: „Proto jsem to da

tisknout…, že také žena může sestaviti řeči k napomenutí a dobré výklady, stejně ta

dobré jako někteří muži.“123   

Zásadní změny v druhu a rozsahu činností vykonávaných židov

přineslo až „dlouhé“ 19. století. Především v jeho druhé polovině, současně 

s postupující asimilací a výraznější diferenciací židovské společnosti, se stejně jako u

majority častěji setkáváme jak s nejchudšími židovskými ženami (dělnicemi ve 

fabrikách) na straně jedné, tak

úrovně) na straně druhé. Zároveň se v tomto období vytváří prostor pro 

postupné uvolňování dosud platných omezení a pravidel, nastupují myšlenky

liberálnějších směrů judaismu, ale i myšlenky sionistické a levicové. Toto uvolnění 

v důsledku umožnilo židovským ženám ve 20. století lepší seberealizaci a větší

svobodu jejich počínání.  

  
Reklama na čokoládu zachycující židovský
svatební obřad konaný ve veřejném prosto
mimo synagogální interiér. S podobnými obřady
nejbohatších židovských vrstev se od 2. poloviny 
19. století setkáváme i u nás.  

 

 

                                                 
122 Více ŠEDINOVÁ (1996), s. 97–98. 
123 ŠEDINOVÁ (1996), s. 98. 
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SVATEBNÍ PŘÍPRAVY 

V minulosti byla velká část židovských sňatků sjednávána. Sjednaný sňatek 

ebr. 

 

: 

 s regaci židovského obyvatelstva do ghett se tato činnost 

profes vé pracující za 

 

šeredná. 

vou 

hlednice zachycující obřad 

ravo 

r. 

900. 

                                                

 

 

(h šiduch) zprostředkovával profesionální dohazovač (hebr. šadchen), jenž hrál 

v židovské komunitě důležitou a respektovanou společenskou roli: funkci šadchanim

zastávali i mnozí význační rabínové. Za biblickou obdobu role zprostředkovatele je 

považováno působení sluhy, kterého Abrahám vyslal, aby našel ženu pro jeho syna

„…půjdeš do země mé a příbuznosti mé a odtud vezmeš manželku synu mému 

Izákovi.“124  

Po eg

ionalizovala a namísto rabínů se dohazovači stávali profesionálo

poplatek. Oblast, kterou svým působením obsáhli, byla většinou velmi rozsáhlá. 

Půvabné líčení zprávy z fondů skutečského archivu vypovídá,125 že profesionální

šadchen nespojoval pouze páry odpovídající si věkem či stavem, ale musel mít při 

dohazování na mysli také stránku ekonomické výhodnosti budoucího spojení nejen 

pro snoubence, ale i pro sebe: „Šalamoun Schick z Hlinska měl roku 1790 

guberniální povolení ke sňatku z Terezou Kobsovou z Dřevíkova, s věnem pouze 

200 zl. Poslední den před svatbou dozvěděl se …Šalamoun od nějakého 

dohazovače o nevěstě na Moravě, která měla 5000 zl. věna, ač byla jinak 

Opustil chudou a uzavřel „kšeft“ s dohazovačem, který pak sblížení budoucích 

manželů zprostředkoval. Slavné gubernium povolení udělené ke sňatku s Kobso

zrušilo a udělilo povolení nové s moravskou Rozárou Bacharovou.“ 

   
Po
šrajbm tnojim, sjednání 
svatebních podmínek. Vp
ženy připravené rozbít obřad. 
předmět, zúčastnění poté 
provolávají „Mazal tov“ (heb
hodně štěstí). 
Polsko, kolem 1
Soukromá sbírka. 

 
 

124 Gn 24:4. 
125 Zástěra 1914, 234. 
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 Pokud bylo složení budoucího páru zřejmé a sňatek zprostředkován – 

amoz obvykle 

 

ozdíl 

 

Svatební podmínky (tnajim), Praha, 1781.  
nd Cenzor 

najim se dochovaly poměrně vzácně, kromě tohoto 

 

ovského muzea v Praze, ŽNO Praha, inv. č. 

Postupem času se od sjednávání sňatků ustoupilo a preferovány začaly být 

předev

 

dinných 

s řejmě se souhlasem obou rodin, přičemž nevěstu v jednání zastupoval 

otec, případně starší bratr – nestálo nic v cestě sepsání svatebních podmínek (hebr. 

tnajim). V aškenazských zemích byla tato písemná dohoda v minulosti velmi oblíbená

a často využívaná. Tnajim představovaly velice významný předsvatební dokument, a 

proto bývaly ornamentálně či jinak zdobeny. Někdy se k sepsání ustanovení, která 

poměrně podrobně specifikovala kromě data a místa svatby i otázky obsahu věna, 

případné majetkové vypořádání či podrobnosti vzájemných povinností, vázala 

zvláštní slavnost. Při ní byly podmínky slavnostně přečteny a podepsány – na r

od ketuby je často podepisovala i nevěsta – a matky poté rozbily porcelánový talíř či 

jiný křehký předmět. Někde byl při tomto aktu, zvaném šrajbm tnojim (jid.), pár 

rovnou prohlášen za snoubence a podpis tnajim tak byl stavěn na úroveň erusin

(hebr., od kořene '-r-s, dohodnout podmínky sňatku se ženou).  

 

Archiv Národní knihovny České republiky, fo
a revizor židovských knih, tisků a rukopisů. 
 
T
ojedinělého exempláře z ANK ČR je zachován ještě 
soubor několika pražských tnajim cca z let 1700-1800
v AŽMP. 
Archiv Žid
109.138. 

 

ším vlastní zájmy jednotlivce. Dohazování se udrželo pouze v ortodoxních 

komunitách mimo území Čech a Moravy, u nás se tyto praktiky v podstatě 

nevyskytují. Vzhledem k omezenému výběru, pramenícímu z malého počtu

potencionálních partnerů s patřičnými předpoklady vyplývajícími z obecných 

požadavků judaismu, je možné se občas setkat se směrovanými aktivitami ro
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příslušníků či přátel, kteří zprostředkovávají při různých příležitostech setkání 

s vhodnými protějšky; vlastní výběr je však na jednotlivci samém. Potencionáln

nežidovští partneři připadají v úvahu pro náboženský sňatek pouze tehdy, jsou-li 

ochotni konvertovat. 

 

í 

Důležitou součástí předsvatebních dní byla příprava výbavy nevěsty. Pro 

stí 

 

 

 

né 

i rodiči 

 

 a 

n i více před svatbou je věnován přípravám obřadu, oděvu a svatebního 

veselí.

é 

společnosti.  

 

mnohé dívky z nemajetných nebo početných rodin byl finančně náročnou záležito

nejen vlastní vklad do manželství, ale i svatba jako taková. Proto existovaly zvláštní 

spolky na podporu chudých nevěst Hachnasat kala (hebr., uvedení nevěsty [pod 

chupu]), jejichž cílem bylo podporovat nevěsty poskytnutím potřebných finančních

prostředků. K vybírání příspěvků pro tyto účely existovaly zvláštní pokladničky nebo

misky, do nichž byly při vhodných příležitostech sbírány finanční prostředky. Protože 

Židé nemohli po dlouhá století vlastnit zemědělskou půdu a hospodařit na ní, 

součástí věna nebývalo, na rozdíl od majoritní společnosti, u židovské nevěsty

zvířectvo či zemědělské načiní, ale především vybavení domácnosti (ošacení, 

nádobí, peřiny) a finanční hotovost. Povinnost zajistit pro nevěstu dostatečnou 

výbavu umožňovala komunitě dokonce odprodat svitek Tóry a získat tak potřeb

finance. Aby se předešlo přehnaným požadavkům na věno, nároky na nevěstinu 

výbavu regulovala řada rabínských doporučení a místně odlišných nařízení. 

 Přibližně dva týdny před svatbou bývali obvykle ženich a nevěsta svým

a příbuznými zpraveni o rituálních předpisech tohorat ha-mišpacha (hebr. rodinná 

čistota), vztahujících se k manželství a společnému soužití muže a ženy. Tento čas  

postačoval, protože mnohé bylo mladému páru zřejmé z života rodičů i nejbližšího 

okolí. V současnosti docházejí většinou snoubenci i několik měsíců před svatbou na

„přípravu“ k rabínovi a jeho ženě, kteří jsou v silně asimilovaných a majoritním 

prostředím ovlivněných komunitách hlavními zprostředkovateli tradičních rituálů

zvyklostí.  

Týde

 Také na židovské svatby jsou hosté zváni zvláštními pozvánkami – často 

dvojjazyčnými, v místním jazyce a hebrejštině. Pozvánky ze sbírek Židovského 

muzea v Praze jsou však obvykle v komunikačním jazyce páru, což mohla být 

němčina stejně tak jako čeština. Zvyk tištěných pozvánek je mladý a souvisí 

s asimilací židovského obyvatelstva a přizpůsobování se zvyklostem většinov
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Svatební oznámení z let 1911 a 191
židovských kruhů: ručně

2 dobře ilustrují přístup různě asimilovaných českých 
 psané pražské oznámení je již plně česky, tištěné plzeňské ješt  

ěmecky. Obé ze soukromého majetku. 

ního záměru záležitostí matek obou 

snoubenců a následovalo bezprostředně po podpisu tnajim. Svatby se většinou 

účastn  kolem 

ivota. 

uva není možné 

konat 128

ě
n

 

V minulosti bylo zveřejnění svateb

ila téměř celá komunita, ve velkých městech pak společenství sdružené

konkrétní synagogy nebo modlitebny. Nepozvat znamenalo urazit. Svatby byly 

významnou událostí, setkáním radosti a hojnosti; v chudých židovských obcích na 

východě Evropy poskytovaly vítanou příležitost k vytržení z běžného, nuzného ž

Pozvání na svatbu tlumočil ústně buď synagogální sluha, tzv. šámes (jid.)126, nebo 

důležitá postava svatebních hostin, mající na starost jídlo a jeho přípravu, tzv. sarver 

(jid.)127. I dnes bývá okruh pozvaných poměrně široký, kromě příbuzných ženicha i 

nevěsty jsou zváni také význační členové obce, přátelé a známí. 

Volba svatebního dne (v rámci týdne) vychází také z náboženských pravidel 

judaismu. Protože se obvykle při obřadu podepisuje svatební smlo

svatbu o šabatu, svátcích, v době smutku za zemřelé a období tzv. omeru . 

Za oblíbené svatební dny je obecně považováno úterý, kvůli opakovanému 

biblickému sdělení „bylo to dobré“ při líčení třetího dne stvoření světa129, stejně jako 

                                                 
126 Od šamaš – zřízenec (hebr.). 
127 Od servir – sloužit (franc.). 

mezi svátky Pesach a Šavuot. 
zor na skutečnost, že prakticky se židovský týden počítá od 

128 Hebr., dosl. snop obilí, období 
129 Gn 1:10, 12, v této souvislosti po
neděle, dnem odpočinku je sobota. 
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středa, protože čtvrtý den byly stvořeny ryby, symbol plodnosti130. Některé autority 

uvádějí jako oblíbený svatební den východoevropských Židů pátek131, 

z ekonomických důvodů tak bylo možné slavnostní hostinu spojit s osla

Dnes je nejen u nás velmi oblíbeným svatebním dnem neděle – den volna. Neděli 

dávali přednost i někteří náboženští kodifikátoři, neboť slavnostní svatební týden, 

následující po sňatku, byl zakončen a korunován šabatem.  

Zajímavým informačním pramenem k výběru svatební

vou šabatu. 

ho dne jsou dochované 

synago

aze 

po út st čt pá so ne 

gální liturgické předměty, donované jejich dárci v hebrejských donačních 

nápisech synagogám u příležitosti sňatku. V rámci sbírek Židovského muzea v Pr

jsme prostřednictvím databáze sbírek identifikovali prozatím celkem 20 předmětů132, 

převážně z období 19. století a mladších a nejvíce ze sbírky textilu (opony, pláštíky, 

pokrývky apod.). Přepočtem uvedených svatebních dat z židovského kalendáře na 

občanský byl vygenerován zajímavý soubor výsledků, který do jisté míry potvrzuje 

výše zmíněné o vhodnosti svatebního dne:  

 

1 4 5 1 0 2 7 
 

Dva identifikované výskyty svatebního dne v sobotu lze vysvětlit bu ko 

zaznam  

ykle odpoledne nebo navečer, zvláště tam, kde se obřad 

odehrá

autoritami a jsou dodnes, i když u nás jen vzácně, praktikovány. V současnosti není 

ď ja

enání sňatku uskutečněného v sobotu večer po skončení šábesu133 nebo

mohlo jít o sňatek asimilovaných jedinců, případně o chybu ve stanovení data 

hebrejského kalendáře134.  

Svatby se konaly obv

val venku, mimo synagogální prostory. Baldachýnem snoubenců pak byla 

hvězdná obloha, podle biblického verše: „velice rozmnožím símě tvé jako hvězdy 

nebeské“135. Obřady pod širým nebem byly doporučovány četnými náboženskými 

                                                 
130 Gn 1:21. 
131 SICHER (1974), s. 20; UNNA (1927), s. 16. 

avem zpracováním sbírek a převedením papírových 

ku „pod hvězdami“, viz dále v hlavním textu. 
ta hebrejského 

132 Získaný výsledek je limitován dosavadním st
katalogizačních karet do elektronického systému, textilní sbírka má v tomto směru v rámci muzejní 
sbírkové databáze největší zastoupení. 
133 Pak by šlo o sňatek konaný večer ven
134 S podobnými chybami se často setkáváme např. u povijanů na Tóru, kdy je krom da
kalendáře uváděn i den v týdnu. Např. povijan na Tóru inv. č. ŽMP 023.269: Toto daroval vznešený 
Icak za svého syna, chlapce Zelkeho, který se narodil v dobrém znamení ve středu 4. kislevu 538 
p.m.p. (= 4.12.1777, připadlo však na čtvrtek). 
135 Gn 22:17. 
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neobvyklým časem konání svatebního obřadu dopoledne, tak jak je to obvyklé u 

majority, dalším důvodem tohoto posunu může být i zkrácení doby půstu snoubenců. 

Významnou součástí svatebních příprav je přichystání svatebního oděvu. 

V minulosti, jak o tom svědčí např. četné vyobrazení párů na svatebních scénách 

povijan

šinou, 

 o 

 

ý 

Svatebčané a oddávající pod 
chupou, detail výšivky z povijanu 

 Tóru. Nevěsta je zde zcela 

o 
 

                           

ů na Tóru, nebyl pro účely sňatku potřeba výjimečný, pouze pro tuto 

příležitosti určený oděv. Nevěsta si obvykle oblékala sváteční tzv. šabatové šaty, 

podléhající dobové módě, případně zvláštní hedvábný kabátek, podšitý kože

nazývaný kirsen. Kabátek byl darem od ženicha a nosily jej jen vdané ženy pouze

svátečních příležitostech. Zvláštností židovského oděvu byla přítomnost dobových 

potupných znamení – např. žlutého kroužku nebo nadměrného okruží – ty museli 

Židé nosit vždy, svatba nebyla výjimkou136. V Německu býval součástí ženichových

darů nevěstě zlatý či stříbrný svatební pás, pro nějž se užívá, stejně jako pro 

svatební dary obecně, název sivlonot (hebr.); u nás jsme se však s jeho výskytem 

nesetkali. Výjimečná pozornost byla věnována nevěstině pokrývce hlavy. Těžk

závoj, někdy vyšívaný, jindy opatřený honosnou krajkou, mohl být také mezi dary, 

chudší snoubenci si jej však mohli pravděpodobně zapůjčit ze synagogálního, 

případně obecního majetku.  

 

na
v bílém včetně závoje, je to 
nejraněji zaznamenaný datovaný 
případ bílého ženského svatebníh
oděvu z území Čech a Moravy.
Z obřadního hlediska zajímavý (a 
obtížně vysvětlitelný) je bílý oděv 
oddávajícího rabína.   
Čechy, 1851. 
Židovské muzeum v Praze, inv. č. 
012.692. 
 

 

 

                      
136 Můžeme zde spekulovat, zda výjimku z pravidla nošení potupných odznaků na veřejnosti netvořily 
svatební obřady konané v interiérech synagog. U svateb mimo synagogální objekty (venku) a 
především v případě svatebních průvodů k synagoze vzdálené od bydliště (to však není případ 
českých a moravských ghett) bylo označení znamením jisté, jak vidíme např. u KIRCHNERA – 
JUNGENDRESE (1726), t. 21, s. 179 (v tomto případě mají svatebčané bez výjimky potupná okruží).  
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Mnohem později, až ve 2. polovině 19. století, si nevěsty častěji oblékaly 

bílé šaty. Na rozdíl od jiných badatelů137 se domníváme, že jde spíše o přizpůsobení 

se ma ež o 

porují. 

 

povídat tradičním pravidlům cniut (hebr. cudnost), vhodného odívání, která 

v posle

 

abátky či 

 východě často hedvábný černý kabát a 

klobou al 

ni 

 

dní 

                                                

joritním zvyklostem, tedy vnímání bílé barvy jako barvy panenské čistoty, n

odkaz k svátku Jom kipur (hebr. den smíření).  Četné ilustrace a vyobrazení 

v knihách zvyků či v souborných popisných traktátech křesťanských pozorovatelů z 

16.-18. století domněnku bílé jako požadované barvy nevěstina oděvu nepod

Pokud měly mít šaty tuto barvu, pak jen v omezených oblastech; na rozsáhlých, 

převážně mimoevropských územích je tradiční svatební oděv židovských nevěst 

velmi pestrý. Bílá barva ve významu cudnosti však má své opodstatnění: 

v nábožensky fungujícím prostředí by měla žena začínat svůj sexuální život až po

sňatku.  

Větší význam než barva má však dodnes i u nás střih svatebních šatů. Oděv 

by měl od

dní době bývají ve zjevném rozporu s módními trendy. Oč jednodušší měly 

výběr svatebních šatů nevěsty na přelomu 19. a 20. století! Důležitá je nejen délka 

sukně a rukávů, které by měly být co nejdelší, ale i zahalení partií soudobou módou

běžně odhalovaných. Neodkrytá ramena, záda i hrudník jsou podmínkou, 

současnými půjčovnami svatebních šatů obvykle zcela nesplnitelnou. Proto bývají 

půjčené šaty různě upravovány, nevěsty se zahalují šálami, šaty doplňují k

bolerky, případně si nechávají šít svatební šaty na zakázku, což se ve společnosti 

obecně již téměř vůbec nepraktikuje.  

Na svatební oděv ženicha nebyly nikdy kladeny zvláštní nároky. I on měl 

většinou na sobě svůj nejlepší oděv, na

k s kožešinou (štrajml, jid.). Někdy si v ortodoxních obcích pod oděv oblék

kitl (jid.), dar od nevěsty; toto lněné nebo plátěné bílé roucho nosí věřící muž o D

smíření jako symbol pokání a pomíjivosti lidského života. Oblékání kitlu o svatebním

dni mohlo mít magický význam, je totiž současně užíván jako pohřební roucho 

věřícího a jeho přítomnost při svatebním obřadu tak mohla pomoci oklamat zlé 

síly138. U nás se zvyk oblékání kitlu příliš neujal, mužští účastníci obřadu v zápa

Evropě a zámoří však dodnes nosí pod chupu bílou jarmulku (z jid.)139. 

 
137 DOLEŽELOVÁ (1988), s. 59. 
138 DOLEŽELOVÁ (1988), s. 59. 

y (v synagoze nezbytná). 139 Tradiční mužská pokrývka hlav
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Předsvatební události začínají při sobotní bohoslužbě, která předchází termín

svatby, kdy je ženich v synagoze vyvolán k Tóře. Tato událost bývá dopr

u 

ovázena 

zpěvy 

ti, 

štní 

stě, 

 

iho 

Löwa)141  

í 

prověř rže 

 

řadu. 

yněmi a rodinnými příslušnicemi a věnuje 

se obv

celý předsvatební týden až do obřadu nenacházíme oporu v historických pramenech. 

ěsta se po celý svatební den 

na počest ženicha, obvyklé jsou gratulace členů obce s přáním všeho 

dobrého. Zvyk takto uctívat budoucí hlavu rodiny je někdy odvozován od pozornos

které se dostalo ženichům od krále Šalamouna, jenž pro ně nechal zřídit zvlá

vchod do Chrámu, aby jim členové obce mohli blahopřát140. O slavnostní vyvolání 
k Tóře v domovské synagoze nepřišli ženiši, jejichž svatba se konala na jiném mí

jen byli vyvoláni s patřičným předstihem, s ohledem na délku cesty, kterou museli 

ještě před svatbou vykonat. Naopak nebylo zvykem vyvolávat k Tóře vdovce. 

Nařízení (hebr. takanot) o vyvolání ženicha „kterému se zpívá“ jsou stará, na

zdech pražské Staronové synagogy se vyskytovala již v dobách Maharala (rab

. V některých lokalitách bývají při této příležitosti na ženicha házeny ženami

z ženské galerie oříšky, rozinky nebo mandle, také bonbony. Zvyk házení ořechů 

může být odvozován od numerické hodnoty slova ořech (hebr. egoz), která je stejná i 

pro slovo dobrý (hebr. tov) a pro zkrácenou podobu slova hřích (hebr. chet). Házen

ořechů na ženicha tak symbolizuje odpuštění hříchů i přání všeho dobrého142. 

V předvečer svatby navštíví nevěsta poprvé rituální lázeň (hebr. mikve). 

Většinou v doprovodu matky či jiné příbuzné a za přítomnosti správkyně lázně, která 

í, zda jsou splněny všechny náboženské předpisy, se dívka ponoří do nád

s přírodní, proudící vodou. Voda musí proniknout ke každé části těla. Tato rituální 
očista (hebr. tohora) je nezbytným předpokladem náboženského sňatku a o jejím 

absolvování může být vydáno potvrzení. Zejména na východě byla předsvatební 

návštěva nevěsty v lázni doprovázena průvody žen a oslavnými zpěvy. Ženich před

sňatkem mikve obvykle nenavštěvuje, resp. jeho návštěva v rituální lázni není 

bezpodmínečným předpokladem sňatku.  

Ve svatební den se ženich s nevěstou obvykle setkají až při zahájení ob

Do té doby tráví dívka čas se svými přítelk

yklým činnostem spojeným s přípravou svatby. Ženich chystá se svědky 

svatební smlouvu. Pro dnes oblíbené a praktikované odloučení svatebního páru po 

Jde pravděpodobně o zcela nový zvyk. Ženich i nev
                                                 
140 CHILL (1989), s. 278. 
141 HAMBURGER (2001), s. 365. 
142 CHILL (1989), s. 278. 
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postí. V den svatby začínají nový život, což jim propůjčuje zvláštní moc. Jsou 

zasvěceni, mohou příznivě ovlivnit splnění rozličných přání, proto musí být rituálně 

čistí, tedy nejíst a nepít. Nevěstě jsou přání někdy ukládána do zvláštních, pro ten 

účel zhotovených desek jako památka na svatební den. 

Rituální lázeň (mikve). 
Ilustrace z díla Paula Christian
Kirchnera a Sebastiana Jacoba 
Jungendrese: Jüdisches 
C
d

a 

eremoniel oder beschreibung 
ererjenigen Gebräuche 

 s ním 

ketuba). Je to aramejsky psaný 

nným textem, který stanovuje ženichovy povinnosti 

i případném rozvodu či smrti 

anžela. Její obsah je velmi starý, tomu odpovídají i archaické, z dnešního pohledu 

obtížn

ího 

o 

(Židovský obřad a popis
souvisejících zvyků). 
Norimberk, 1726. 
 

 

Důležitá je příprava svatební smlouvy (hebr. 

právní dokument s daným, nemě

vůči nevěstě, výši věna a částku, kterou žena obdrží př

m

ě uchopitelné formulace. Proto se někdy při svatebním obřadu předčítá i výtah 

z jejího obsahu v místním jazyce. V ustáleném textu jsou doplňovány pouze 

specifické údaje, jako je datum a místo svatby, jména snoubenců a svědků a výše 

částek. Ketuba je sepsána ještě před obřadem a podepsána svědky, případně 

ženichem a oddávajícím. V liberálních komunitách může být k jejímu podpisu 

přizvána i nevěsta. Čtení smlouvy bývá předělem mezi dvěma částmi svatebn

obřadu, poté, případně až po obřadu, je předána ženě, v jejímž vlastnictví zůstává p

celou dobu manželství. Smlouva bývala někdy uložena u bratra ženy, také se 

setkáváme s jejím zarámováním a vystavením v rámci společného obydlí. 

V posvatebním veselí není neobvyklé hlasité vyzývání nevěsty k „ukázání“ ketuby (ve 

smyslu pochlubení se jejím obsahem, resp. obsaženou částkou). Někteří badatelé143 

                                                 
143 Více SABAR (1990), SABAR (1993). 
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s tímto zvykem spojují rozvoj bohaté dekorativní výzdoby především sefard

svatebních smluv v 16.-18. století.  

V aškenazských oblastech byly svatební smlouvy vnímány jako pro sňatek 

nezbytný právní dokument, avšak nebyly většinou, na rozdíl od svatebních 

podmínek, tnajim, nebo ketubot sefa

ských 

rdských, nijak zdobeny. Vzácnou výjimku 

z toho

 nás 

 

 

u. Od 

 
charakteristický pro území Čech a Moravy od  

ablonec nad Nisou, 1928. 
rchiv Židovského muzea v Praze, ŽNO Jablonec 

H A ATRIBUTY 

to pravidla představuje nejstarší kontinentální ketuba z rakouského Kremsu 

z roku 1392, někdy nesprávně umisťovaná do moravského kontextu144. Pro

zajímavou je také její ornamentální výzdoba, rámující text po stranách, která 

připomíná iluminace bohemikálních rukopisů z této doby. Zcela výjimečná kremská

smlouva byla později doplněna jen ojedinělými příklady zdobených aškenazských

ketubot, které však byly při svém zrodu ovlivněny lokální sefardskou komunito

2. poloviny 19. století se k přípravě dokumentu často používaly předtisky, do nichž 

byly doplněny pouze základní údaje vztahující se k danému sňatku. Tak je tomu u 

nás dosud, svatební smlouva jako projev židovského výtvarného umění se u nás 

nikdy neujala. Přesto je ketuba neodmyslitelnou a právně nenahraditelnou součástí 

svatebního aktu a poslední podmínkou, která musí být naplněna před započetím 

svatebního obřadu. 

 
 
Svatební smlouva (ketuba), dopisovaný tiskopis

2. poloviny 19. století. 
J
A
nad Nisou, inv. č. 42.834.  
 

 

SVATEBNÍ OBŘAD: JEHO PRŮBĚ
 

                                                 
144 DOLEŽELOVÁ (1988), s. 56. 
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Po všech přípravách přichází čas svatebního obřadu. Nevěsta očekává 

enicha ve společnosti svých přítelkyň a příslušnic obou rodin ve vyhrazené 

místno

dmínkou 

ch 

 
příbuznými a přítelkyněmi) 
očekává v prostoru zv. wajbršul 

i 

vodního smyslu liší. Dnes 

bvyklým významovým vysvětlením bedeken je předejít případné záměně nevěsty, 

tak jak tarší 

da 

í“ 146.  

                                                

ž

sti, přičemž může při tom sedět ve zvláštním, zdobeném křesle. Ženich 

přichází v doprovodu svědků a ostatních mužů, aby provedl tradiční obřad 

bedeken145, symbolické zahalení tváře nevěsty, zvyk, který předchází vstupu 

nevěsty pod svatební baldachýn. Vedle půstu a koupele v rituální lázni je po

uskutečnění svatebního aktu, a proto je dodnes udržovanou součástí židovský

svatebních obřadů. 
Nevěsta (obklopená ženskými

(jid.), tj. v oddělené ženské část
Staronové synagogy, příchod 
ženicha a ostatních mužů, kteří 
provedou obřad bedeken. 
Praha, 1999. 
Foto: Karel Cudlín. 

 
Současné vnímání tohoto zvyku se od jeho pů

o

 se to stalo Jákobovi, jemuž byla Lábanem podstrčena místo Rachel její s

sestra Lea. Tento výklad bývá obvykle podporován zaužívanou etymologií termínu, 

jímž je i dnes obřad označován. Význam slova bedeken v jidiš vychází z německého 

slovesa decken (pokrývat), znamená tedy spíše pokrývání než zahalování. Ovšem 

v současnosti velmi oblíbené a používané vysvětlení předpokládá, že termín vychází 

z hebrejského kořene b-d-k (kontrolovat, ověřovat), tudíž, že ženich si při obřadu 

kontroluje (identifikuje) správnou nevěstu. Tento výklad je  dokládán i citátem 

z Talmudu, který je při samotném zahalování nevěsty někdy používán: „Rabi Jehu

pravil: je zakázáno muži zasnoubit se se ženou (posvětit ženu), dokud ji neuvid

 
145 Jid. badekn. 

W (1903), s. 1319. 146 Tr. Kidušin 41a, JASTRO

 48



Původ zvyku zahalovat nevěstu však spíše hledejme, spolu s většinou 

rabínských autorit, v příběhu o svatbě Rebeky a Izáka, který bývá někdy laicky 

označo

 

rouchu a 

lila 
149, 

m světě byly vkládány na hlavy nevěst věnce z květů nebo 

myrty, h 

panenství 

Ilustrace z knihy Minhogim, vi 
man zich noheg ist in Aškenas 

 
o 

ěmecka, se 

achází řada vyobrazení muže a ženy, svatebního páru, kde nevěsta má na hlavě 

ván jako první židovská svatba. Přímou vazbu k zahalování nevěsty 

nacházíme v biblickém verši147 popisujícím, že Rebeka poté, co uviděla Izáka a

zjistila od svého průvodce, o koho jde (tedy identifikovala ženicha), „…vzala 

přistřela se“ 148. Nemáme přesnou představu, jak zmiňovaný závoj či zahalení 

vypadaly, ani jedna z biblických citací neposkytuje k jeho podobě žádné vodítko. 

Analogie se zvykem bedeken je však z tohoto příběhu zřejmá. Rebeka se zaha

ještě před naplněním sňatku, ale až poté, co vyjádřila souhlas s výběrem ženicha

a poté, co jej i spatřila. 

Pokrývání a zdobení hlavy nevěsty vůbec má nejen v judaismu hlubokou 

tradici. Již v helenistické

 které v dobách pozdějších z různých důvodů získaly i podobu monstrózníc

korun nebo naopak křehkých jednoduchých vínků. V podobě věnečku 

z pomerančovníkových květů nebo myrty se dochovaly až do počátku 20. století.150 

Tyto věnce, případně koruny, měly především symbolizovat cudnost a 

nevěsty.  
Svatební obřad pod chupou. 

das gance jor, auch Polen, 
Pehem, Merheren far-vor… 
(Rituální zvyklosti, jak je zvykem
správně si počínat v Německu p
celý rok, taktéž v Polsku, 
Čechách a na Moravě…).  
Frankfurt n. Mohanem, 1761-62. 
Židovské muzeum v Praze, Sg 
12.497. 
 

 

Ve středověkých židovských pramenech, pocházejících z N

n

                                                 
147 Gn 24:65. 
148 Pro závoj je zde užito výrazu ca'if, který se v Bibli vyskytuje již jen na dvou dalších místech v Gn 
38, KLEIN (1987), s. 553. 
149 Gn 24:58. 
150 BOLOGNE (1997), s. 55. 
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masivn

evším 

 

ho 

í zlatou korunu.151 Korunování židovských nevěst ve středověku lze 

dovozovat také z nejstarší evropské ketuby z Kremsu, na níž má nevěsta korunu a 

ženich tradiční středověký židovský klobouk, zvaný judenhut. Ale další, před

písemné prameny, které by potvrdily středověkou či novověkou tradici korunování 

aškenazských židovských nevěst, nepovažujeme za průkazné. Přikláníme se spíše

k tomu, že u uvedených vyobrazení jde o symbolické zpodobení spojení Boha a 

Jeruzaléma (Izraele), tak jak vyplývá z Ezechielova proroctví152. Také doposud 

publikované příklady korunovaných nevěst ze scén pod chupou, vyšívaných na 

povijanech, můžeme stejně tak dobře považovat za neumělé zpodobení dobové

účesu, případně módní pokrývky hlavy nebo svatebního věnce.  

 
 
Židovský svatební čepe
Židovské muzeum v Praze, inv. 

c (pokrývka), Čechy, 2. polovina 19. století. 
č. 061.788 

 pokrývat či zahalovat 

jem nebo čepcem při samostatném obřadu 

bedek

 

 

                                                

 
Nepoměrně častěji však v pramenech narážíme na zvyk

hlavu židovské nevěsty pokrývkou, závo

en. Jeho historické teritoriální vymezení je prozatím poměrně úzké – obřadní 

zahalování hlavy nevěsty se podle všeho dělo především u východoevropských a 

německých Aškenázů. Průběh zvyku je dobře znám jak z tradičních, tak moderních 

pramenů, např. rabín Unna153 jej popisuje takto: „Potom ženich v doprovodu 

mužských svatebčanů vstupuje do ženské haly ke “Kallanbedecken”. Zvedá nevěstin

dlouhý a těžký závoj “Decktuch” a pokládá jí ho přes hlavu.” S velmi podobným

popisem obřadu se setkáváme i u Herlitze a Kirschnera154, ti navíc jako další oblast, 

 
151 FEUCHTWANGER (1987), s. 213 a dále. 

7), s. 28. 
ER (1927), s. 780-781 

152 Ez 16:12. 
153 UNNA (192
154 HERLITZ – KIRSCHN
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kde je známa jeho existence, uvádějí Orient.155 Pro naše oblasti charakteristická

změna obřadní role ženicha. Na rozdíl od ostatních území, pro něž je rituál bedeken 

neodmyslitelnou součástí svatby, pokrýval u nás tradičně hlavu nevěsty obřadu 

přítomný rabín.  

V západní Evropě nacházíme zahalené židovské nevěsty, jejichž závoje 

připomínají spíše

 je 

 přehozy nebo pokrývky, ve známých spisech z 1. poloviny 18. 

století,

 a 

cí 

nku 19. 

Svatební průvod, nevěsta zcela 
pokryta pokrývkou splývající až 

a záda (v dolním pásu obrázku 

ky, mnohdy s vínky, dodávané 

ěžké závoje v 1. polovině 20. 

 pojednávajících o zvycích německých Židů. Nejvýznamnější pro naše 

zkoumání jsou ilustrace u Kirchnera156, na nichž jsou vyobrazeny svatební průvod

obřad pod chupou. Dnes jsou k obřadu používány běžné závoje, někdy méně 

transparentní, můžeme se však setkat i s novodobými pokrývkami, pro tento účel 

speciálně vyrobenými. V minulosti157 k tomu sloužily zvláštní čtvercové nebo 

obdélníkové hedvábné textilie s paličkovanými krajkovými lemy, někdy připomínají

čepec, které se na hlavu nevěsty upevňovaly pomocí stuh a tkalounů. Na sklo

století byly nahrazeny obvyklými tylovými závoji nebo zvláštními tylovými přehozy, 

upravenými přímo pro obřad bedeken, které můžeme identifikovat podle vyšívaného 

hebrejského přání mazal tov.  
 

n
pod písmenem a).  
Ilustrace z díla Paula Christiana 
Kirchnera a Sebastiana Jacoba 
Jungendrese: Jüdisches 
Ceremoniel oder beschreibung 
dererjenigen Gebräuche 
(Židovský obřad a popis s ním 
souvisejících zvyků). 
Norimberk, 1726. 

 

 

 

 

 

Výjimku nepředstavují ani jemné tylové síť

přímo ke svatebním šatům, které původní neforemné a t

                                                 
155 Odkazují přitom na BURCKHARDTA (1831), tohoto popisu si všímá také van GENNEP (1996), s. 
118. 
156 KIRCHNER (1726), s. 179-180, také BODENSCHATZ (1748). 
157 Dochované exempláře pocházejí většinou z 19. století. 

 51



století v souvislosti s asimilačními a sekularizačními tendencemi židovské společnosti 

zcela n

 synagogální majetek. Pořízení 

takové

 

ě 

a 

dostupná jen jemu a chráněna 

před o

ahradily nejen ve městě, ale i na venkově. 

Vnímání závoje nebo pokrývky hlavy jako nezbytného svatebního atributu by 

vysvětlovalo i skutečnost, že nám známé zvláštní pokrývky a některé starší závoje se 

dostaly do sbírek muzeí nikoliv jako soukromý, ale

 výlučné textilie, často opatřené náročnou paličkovanou krajkou, nebylo 

levnou, a tedy ani jednorázovou záležitostí. Domníváme se proto, že tyto starší 

pokrývky byly pravděpodobně v majetku synagogy nebo židovské obce a pro obřad

byly snoubencům zapůjčovány. Naopak nejnovější závoje, neodlišující se vlastn

ničím od závojů ostatních nevěst, byly pořizovány současně se svatebními šaty 

zůstaly poté majetkem nevěsty a připomínkou svatby. 

Významů přikládaných tradici bedeken je několik. Nejčastěji je zahalování 

nevěsty před příchodem pod chupu vykládáno jako symbol cudnosti. Nevěsta jím 

dává najevo, že je vyhrazena pouze svému ženichovi, 

statními. Někteří však ze skutečnosti, že je nevěsta zahalována ještě před 

obřadem a nikoliv až po něm, vyvozují, že si tímto symbolickým úkonem žena 

zachovává část své nezávislosti a vlastní identity a že ženich tím, že sám závoj přes 

její obličej spouští, takto potvrzuje a respektuje její soukromí a sebeúctu.  

 

  
 

Svatební pokrývka, Morava, 19. století, Židovské muzeum v Praze, inv. č. 019.343 
či pokrývkami zcela 

čím nevěsty se zraky nepřejících 

V našich sbírkách jsme se nesetkali ze závoji 

neprůhlednými, které by bránily setkat se o
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závistivců, kteří by ji mohli ublížit „zlým okem“. Tento magický význam u 

aškena  musíme 

okrývky 

rých 

ní 

m

p ící 

 

řechodu 

ke spo e 

u 

i odeberou pod svatební baldachýn (hebr. chupa). Baldachýn 

a čtyřech masivních tyčích bývá v našem prostředí vztyčován na bimě (hebr., také 

almem ak 

oděvu učást 

 veršů 

da 

zských pokrývek a závojů tedy nemůžeme potvrdit. Naopak zmínit

jejich barvy, v námi zpracovávaném konvolutu se totiž vyskytovaly pouze158 p

a závoje bílé a zelené.159 Protože k tradici obřadu bedeken patřilo v někte

oblastech také posypávání nevěstiny hlavy chmelem a obilím a pronášení požehná

vyřčeného nad biblickou Rebekou: „Sestro naše, ty buď v tisíce tisíců a sí ě tvé 

dědičné obdrž brány ne řátel svých“ 160, předpokládáme též významy, souvisej

s plodností nevěsty a naplněním základní povinnosti budoucích manželů. 

Důležitým významem obřadu bedeken je také odloučení dívky – nevěsty ze

společnosti svobodných dívek, tedy její zjevné vydělení z tohoto společenství, což 

celé komunitě usnadňuje přijmout změnu dívčiny společenské role, jejího p

lečnosti vdaných žen. Bez ohledu na výše popsané výklady zdůrazňujeme, ž

pokrytí hlavy nevěsty pokrývkou či zahalení závojem je považováno za 

neodmyslitelnou podmínku svatby a také proto i dnes při tradičním židovském obřad

zásadně vyžadováno. 

 

Po bedeken se ženich s družby (obvykle jimi jsou otec a budoucí tchán), 

svědky a ostatními muž

n

or), řečništi, umístěném uprostřed synagogálního interiéru. Nebylo tomu t

vždy: v minulosti se svatby neodehrávaly běžně v interiéru, naopak rabínskými 

autoritami bylo doporučováno, aby se sňatek konal venku (pod nebem) nebo ve 

zvláštním, tomu určeném domě. A rovněž užívání baldachýnu jako nezbytného 

obřadního atributu je v dlouhé židovské tradici poměrně novým prvkem. 

Výraz chupa pochází z hebrejského kořene ch-p-h. Znamená „pokrýt“ a 

obvykle se používá jako synonymum pro celý svatební obřad. Pokrytí samé 

představoval v historické  tradici především akt překrytí nevěsty cípem ženichova 

, což je pro podstatnou část židovské komunity dodnes neodmyslitelná so

svatby. Tradice a zásadní význam tohoto úkonu vychází z výkladu jednoho z

biblického Ezechielova proroctví161  o vztahu Hospodina a Jeruzaléma: „…Protož j

mimo tebe a vida tě, an aj, čas tvůj, čas milování, vztáhl jsem křídlo své na tě, a 
                                                 
158 Až na jedinou výjimku: inv. č. ŽMP 061.783. 
159 VESELSKÁ (2004/2). 
160 Gn 25:60. 
161 Ez 16:8. 
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přikryl jsem nahotu tvou, a přísahou zavázav se tobě, všel jsem v smlouvu s tebou, 

praví panovník Hospodin, a tak jsi má učiněna“. Také v příběhu Rút a Boaze se 

setkáváme s přikrytím ženy mužovým pláštěm.162 Podle rabínských autorit je přikrytí

nevěsty cípem ženichova oděvu tradičně vnímáno jako sám sňatek – nisuin

 

, 

ní: „…ať sobě dělají třepení široké na 

podolc

děv 

 

ěsty 

ým a 

komen

                                                

163, 

z tohoto důvodu je dodnes praktikováno. V průběhu doby se pouze změnila vnější 

podoba textilie užívané pro tento obřad. 

V dávných dobách nosili Židé jako běžný svrchní oděv plášť podobný tóze164

který byl upraven podle biblických naříze

ích oděvů svých…., a ať dávají nad třepením šňůrku modrou“ 165 a: „Prýmy 

zděláš sobě na čtyřech rozích oděvu svého, jímž se odíváš.“166 Protože tento o

nositele na veřejnosti zjevně identifikoval, byl později vyhrazen k užívání jen pro 

náboženské účely. Změnil také svou podobu, stal se z něj modlitební šál, tzv. velký 

talit (hebr. talit gadol), který má v rozích vyvázány čtyři dlouhé přívěsky, nazývané

cicit (hebr.). Velký talit začal být ve středověku vnímán zástupně jako mužův plášť, 

kterým pokryje nevěstu (rozprostře jej přes svou i její hlavu), čímž ji podle biblické 

tradice pojme za ženu. Modlitební šál se postupně stal obvyklým svatebním darem, 

který ženichovi věnovala nevěsta ještě před obřadem, a byl-li šál poprvé tímto 

způsobem použit, vyjadřoval úzký vztah ke společné víře a také pevnost a intimitu 

společného svazku. Použití talitu však nevylučovalo výše popsané zahalení nev

závojem nebo pokrývkou, jak to dokládá nejstarší vyobrazení svatebního páru 

s hlavami pokrytými velkým talitem v tzv. wormském machzoru z roku 1272.167  

Podoba chupy – pokrytí, zásadní součásti svatebního aktu – byla oblíben

často diskutovaným rabínským tématem. Např. rabín Abraham ben Azriel168 z Čech 

toval ve 13. století otázku chupy takto: „Jak si ji muž vezme? Z čeho udělá 

chupu? Z třásní 169 si ji udělej.“170 I legendární Jehuda Löw ben Becalel171 v díle 

Chidušej agadot vysvětluje roli modlitebního šálu, talitu, ve svatebním obřadu a 

vykládá cicit jako výhonky, tedy budoucí výhonky manželského svazku – děti.172  

 

exuální podtext aktu nebývá zmiňován. 

2004), s. 84 a 172. 

. 
7. 

ER (2001), s. 437. 

162 Rt 3:9. 
163 Zjevný s
164 RUBENS (1967), s. 24. 
165 Nu 15:38. 
166 Dt 22:12. 
167 SPEYER (
168 Známý též jako Chládek. 
169 Myšlen talit, pozn. autorky
170 HAMBURGER (2001), s. 43
171 Maharal. 
172 HAMBURG
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Pod talit se pár uchyloval v synagoze nebo na jiném určeném místě a setr

pod ním po dobu nisuin. Takové provedení sňatku mělo výhodu především ve své

val 

 

materi

e 

ří smuteční 

mužsk

lízkém okolí Čech a Moravy začal místo pokrývání nevěsty 

ženichovým oděvem nebo modlitebním šálem používat ke svatebnímu obřadu 

baldac

ou 

u 

při slavnostním průvodu přecházela z domu otce na místo 

svatby

rity. 

ch 

vitek Tóry, pokud byl z nějakého důvodu vynášen ze synagogy. 

ální nenáročnosti a mobilitě: dalo se uskutečnit takřka kdekoliv. Možná právě 

to vedlo k jeho velkému rozšíření a oblibě. Z výše uvedených zmínek v dílech 

českých rabínů předpokládáme, že na území Čech a Moravy bylo ve středověku i 

později pokrytí svatebního páru modlitebním šálem tradičním zvykem.  

Talit ovšem nebyl jediným oděvem k obřadu pokrytí používaným – v literatuř

jsou zmiňována četná místní historická specifika. K nejzajímavějším pat

á pokrývka hlavy, čepec, který byl opatřen dlouhým splývavým pásem tkaniny, 

zvaným zipfel (cíp). Byl tradičně používán v německých oblastech a v literatuře jej 

najdeme pod názvem gugel.173 Při obřadu měl ženich tento čepec na hlavě a 

připojeným pásem překrýval hlavu nevěsty. Bližší představu o užívání guglu při 

svatbě si můžeme vytvořit z některých vyobrazení v německých pesachových 

hagadách z 15. století. 174

 

Od 16. století se v b

hýn. I když je také nazýván  chupa, jeho skutečný význam se od biblického 

pokrývání nevěsty  vzdaluje. Pravděpodobně od 17. století byl baldachýn nedíln

součástí svatby už i u nás, narozdíl od vnímání talitu jako nezpochybnitelného 

tradičního svatebního atributu nejsou však rabínské názory na používání baldachýn

při obřadu jednotné.   

Baldachýn (hebr. apirjon) se v židovské tradici objevil dávno. Původně pod 

ním zahalená nevěsta 

.175 Bohatě zdobený baldachýn zdůrazňoval výlučnost nevěsty a dopřával jí 

pozornosti, které se dostávalo nejvyšším světským i církevním hodnostářům majo

Při příchodu na místo svatby se doporučovalo baldachýn složit a rituál dále 

pokračoval obřadem chupy v tradičním pojetí – pokrytím hlav svatebního páru 

modlitebním šálem.  

Pod baldachýnem, zhotoveným ze synagogální opony umístěné na čtyře

tyčích, byl přenášen s

                                                 
173 UNNA (1927), s. 17. 
174 FEUCHTWANGER (1987), s. 221. 
175 RUBENS (1967), s. 133. 
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Při svá ýn 

val 

území Čech a Moravy, ale i v 

širším 

vá 

 

terý 

ní 

Ženich s nevěstou pod chupou. 
Nevěstin obličej je zcela překryt 

lenou pokrývkou zv. decktuch, 
 

                                                

tku Simchat Tóra byl baldachýn také vztyčován nad „ženichy“ Tóry. Baldach

tedy původně plnil roli jakési ochrany před nepřízní vnějších vlivů při venkovních 

průvodech, ať už pro předmět – svitek Tóry, tedy nejsvětější atribut židovského 

náboženství – nebo osobu, pro daný okamžik nějak výlučnou či důležitou. Svou 

bohatou výzdobou (výšivky, drahé kovy) a tvarem také předmět či osobu vymezo

vůči okolnímu prostředí a zdůrazňoval jejich význam. 

Svatební baldachýn v podobě textilie napnuté mezi čtyřmi tyčemi a opatřené 

postranními drapériemi, jak jej známe dodnes nejen z 

okruhu východoevropských Židů, zastupuje stan, do nějž Izák přivedl 

Rebeku176. Představuje symbolický domov budoucích manželů. Jako vysvětlení pro 

vztyčování baldachýnu nad svatebním párem po dobu svatebního obřadu bý

obvykle uváděna nemajetnost ženicha. Pokud neměl vlastní dům, do nějž by nevěstu

přivedl, byl mu pomocí baldachýnu vymezen v synagoze nebo mimo ni prostor, k

byl pro tuto slavnostní chvíli jeho majetkem, symbolickým domem.177 Pro takové 

zdůvodnění poskytují mimo jiné oporu složité majetkové vztahy na území českých a 

moravských židovských ghett, které vyplynuly především z důsledného uplatňová

translokačního reskriptu, přijatého v roce 1726.  
 

ze
čtyři tyče svatebního baldachýnu
nesou čtyři malí chlapci.  
Detail výšivky z povijanu na Tóru  
Pravděpodobně Rakousko 
(Rechnitz), 1750.  
Židovské muzeum v Praze, inv. č. 
010.130. 
 

 
176 Gn 24:67. 
177 RAKOUS, Vojtěch: Na rozcestí. Praha: Svaz česk. pokrokových židů, 1914. Na str. 18 známý 
obrázek Adolfa Kašpara zachycující židovskou svatbu pod chupou na dvoře domu židovského ghetta 
v malířových oblíbených Lošticích. 
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Používání baldachýnu jako atributu svatebního obřadu se stalo nejen na našem 

území obvyklým a postupně nahradilo pokrývání svatebního páru talitem, i když ten 

zůstal součástí ženichova svatebního oděvu. 

Baldachýn bývá nesen čtyřmi tyčemi, které přidržují čtyři svobodní mládenci. 

Z četných vyobrazení i písemných pramenů však víme,178 že tyče mohly držet i děti, 

často chudí chlapci, které za odměnu dostávaly pamlsky nebo peníze. Textilie, z níž 

je baldachýn zhotoven, bývala někdy modrá, pošitá ze spodní strany mnoha malými 

hvězdičkami. Tato výzdoba měla svatebnímu páru připomínat hvězdnou oblohu a 

odkazovala tak k biblickému verši: „…Požehnám velmi tobě a velice rozmnožím símě 

tvé jako hvězdy nebeské“,179 kterým Hospodin přislíbil plodnost Abrahamovi i jeho 

následujícím pokolením. Na čtyřech postranních drapériích baldachýnu bývaly 

vyšívány čtyři části oblíbeného svatebního verše: „…hlas radosti a hlas veselí, hlas 

ženicha a hlas nevěsty“ 180. 

Protože zvyk stavění baldachýnu (pro který se kromě slova chupa užívalo také 

německých názvů Himmel, příp. Trauhimmel) je poměrně mladý, není počet 

dochovaných textilií v našich sbírkách velký. Především postrádáme skupinu starších 

baldachýnů z doby, kdy se  zvyk teprve formoval, a nemůžeme tedy spolehlivě 

objasnit důvody, které vedly k jeho rozšíření. Ani výzkumy v genizách nepřinesly 

prozatím v tomto směru kýžené výsledky, a proto není možné otázku baldachýnu – 

chupy považovat za uspokojivě vyřešenou. 
 
Svatebčané se zapálenými 
svíčkami. Není zatím zcela 
jisté, zda je tento zvyk 
v Čechách a na Moravě 
původní, či zda byl přinesen 
uprchlíky z Haliče nebo 
poválečnými optanty. 
Praha, 1997. 
Foto: Karel Cudlín. 

 

                                                 
178 Povijan inv. č. ŽMP 010.130 nebo RUBENS (1967), s. 133 a 157. 
179 Gn 22:17. 
180 Jr 7:34. 
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Ženich se svým doprovodem přichází se svým otcem po pravici a otcem 

nevěsty po levici a vstupuje jako první ze svatebního páru pod chupu. Poté se 

družbové a svědci vydají vstříc nevěstě. Nevěsta je cestou k baldachýnu 

doprovázena matkou po pravici a budoucí tchýní po levici, obě ženy mohou nést 

svíce. Zatímco někteří hledají vysvětlení aškenazského zvyku doprovázet svatební 

pár hořícími svícemi v biblickém sdělení o: „…hřímání s blýskáním“ 181, které 

doprovázelo smlouvu Hospodina a Izraele, jiní vidí ve svících symbol šabatových 

světel, tedy pokojného domova budoucích manželů. Pokud nejsou z nějakého 

důvodu rodiče svatebního páru, kteří u nás obvykle roli družbů plní, přítomni, může je 

nahradit někdo z vážených členů a členek židovské obce. Role družbů (hebr. 

šošvinim, jid. unterfírer) byla velice důležitá, většinou se vybíraly šťastné manželské 

páry, které tím k ženichovi a nevěstě získali vztah ne nepodobný kmotrovství. Při 

příchodu pod chupu může být ještě mladému páru požehnáno, ženichovi obvykle 

veršem z knihy Rút: „…Dejž, aby žena vcházející do domu tvého byla jako Ráchel a 

jako Lea, kteréžto dvě vzdělaly dům izraelský“ 182 a nevěstě tradičním šabatovým 

požehnáním: „Nechť tě Bůh učiní takovou, jako byla Sára, Rebeka, Ráchel a Lea.“ 

Po příchodu pod baldachýn obejde nevěsta několikrát kolem ženicha, podle 

biblického proroctví: „žena bude vůkol obcházeti muže“ 183. Tradičně jej obchází 

třikrát jako symbol svých tří nejdůležitějších práv vůči manželovi, který: „…z stravy 

její, oděvu jejího a přívětivosti manželské nic … neujme“ 184. Trojí obcházení také 

odkazuje k trojímu užití slova „zasnoubím“, která Bůh pronáší k Izraeli v proroctví 

Ozeášově185 a  může být též připomínkou tří dnů, po které izraelský lid před 

darováním Tóry tábořil kolem hory Sinaj.  

Někdy, v našich zemích častěji, obchází nevěsta ženicha sedmkrát. Tento 

počet obcházení nenachází oporu v biblickém textu a je obvykle vysvětlován 

magickými praktikami souvisejícími se zaháněním démonů. Může mít však také 

souvislost s vymezováním se obou jedinců vůči budoucí společné existenci: nevěsta 

tím, že opakovaně dokončuje kruh kolem ženicha, jej uzavírá, naplňuje, a tímto svým 

konáním dává ženichovi najevo, že svou přítomností dovršuje k úplnosti jeho život. 

                                                 
181 Ex 19:16. 
182 Rt 4:1. 
183 Jr 31:22. 
184 Ex 21:10. 
185 Oz 2:19,20. 
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Poté, co obejde ženicha naposledy, postaví se nevěsta po jeho pravici, podle verše 

„přistojíť i manželka tobě po pravici“186, a může konečně začít vlastní svatební obřad. 

I když dnes probíhá z hlediska zúčastněných kontinuálně, skládá se svatební 

obřad vlastně ze dvou částí. Tyto dva akty odkazují na dobu, kdy spolu zásnuby a 

sňatek časově nesouvisely. Nejprve probíhá obřad zasnoubení páru, jímž oba 

budoucí manželé potvrzují, že jsou jim známy všechny skutečnosti a podmínky 

budoucího sňatku a že je akceptují. Ženich si obřadem zásnub pro sebe vymiňuje 

(posvěcuje) nevěstu, odtud také pochází název první části svatebního obřadu 

kidušin, z hebrejského kořene k-d-š, zasvětit.  

 Obřad zásnub zahajuje oddávající požehnáním nad pohárem vína a 

požehnáním zásnub: „Požehnaný buď Hospodine, náš Bože, Králi světa, který jsi nás 

posvětil svými příkazy, zapověděl nám smilstvo, zakázal, abychom si brali již 

zasnoubené, dovolil nám ty, které si můžeme vzít prostřednictvím sňatku a zásnub. 

Požehnaný jsi Hospodine, kterýž posvěcuješ svůj lid sňatkem a zásnubami.“ Ženich i 

nevěsta se poté poprvé napijí z poháru vína. Původně byl pro každou z obou částí 

obřadu určen zvláštní pohár, dnes se obvykle užívá jen jeden. Budoucím manželům 

může podat víno oddávající, v minulosti bývalo zvykem, že jim pohár při zásnubách 

podali vlastní rodiče na znamení stále ještě trvající příslušnosti snoubenců k původní 

rodině. Tento akt byl významný především v dobách, kdy mezi zásnubami a sňatkem 

uběhlo řádově několik měsíců; rodiče tak vyjadřovali vůli po celé toto období nadále 

o své děti pečovat a ochraňovat je, dokud nebudou zralé pro vstup do manželství.  

 Po pronesení požehnání a pití z prvního poháru vína může být ženich 

(případně svědci, kteří tak mohli učinit již dříve) vyzván oddávajícím, aby potvrdil 

vlastnictví a hodnotu prstenu, kterým se chystá zasnoubit s nevěstou. 187 Ženich 

pronese zásnubní větu: „Budiž mi zasvěcena tímto prstenem podle zákona 

Mojžíšova a Izraele“ a navlékne nevěstě prsten na ukazováček pravé ruky. Přijetím 

prstenu vyjadřuje žena neverbálně souhlas se zasnoubením. Prsten na ruce 

snoubenky je veřejným znamením uskutečněného zásnubního aktu, který již nelze 

zvrátit a z nějž by se mohli snoubenci vyvázat jen rozvodovým řízením. Svědci 

mohou k přítomnému shromáždění hlasitě pronést slova „zasnoubená, zasnoubená“, 

čímž se naplnění zásnubního aktu stává zřejmým také pro všechny přítomné členy 

komunity.  

                                                 
186 Ž 45:10. 
187 Prsten má mít alespoň hodnotu drobné mince. 
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Prsten (hebr. tabaat) je nedílnou součástí zásnub. Nejstarší dochované 

židovské zásnubní prsteny pocházejí ze středověkých archeologických nálezů 

v západní Evropě. Monumentální, jehlanovitě zakončené zlaté prsteny z erfurtského 

a colmarského pokladu jsou z 1. poloviny 14. století a jejich ztotožnění se 

zásnubními prsteny je přesvědčivé. Šest plošek jehlanů obou šperků je využito pro 

vyrytí šesti hebrejských písmen tradičního svatebního přání mazal tov.  

Architektonické ztvárnění vrchních částí středověkých zlatých zásnubních 

prstenů v podobě věží s arkádovými ochozy či nápadnými fiálami spíš než stavby 

nenápadných dobových synagog připomíná monumentální střechy gotických dómů či 

věží. Svým vzhledem tyto prsteny odkazují k monumentalitě a nádheře 

jeruzalémského Chrámu, zničeného Římany, který na židovské svatbě nesmí být 

nikdy zapomenut. Symbol města Jeruzaléma jako připomínka jeho biblického sňatku 

s Hospodinem je zde přítomen i v této podobě. Někdy mívají architektonické prvky 

zdobící zásnubní prsten až bizarní podobu a potlačují tak jeho rituální význam. 

Mnohem později, v 18. a 19. století, se na vrchol zásnubního prstenu – v tomto 

případě ze stříbra – umisťovaly malé domky, s dveřmi a okénky, které měly 

symbolizovat budoucí šťastný domov novomanželů. Oba výzdobné typy zásnubních 

prstenů s architektonickými prvky bývají někdy nepřesně identifikovány souhrnným 

pojmem „prsten s domem“. 

Židovský obřadní prsten nalezený při archeologických 
vykopávkách, identifikovaný hebrejským nápisem na vnitřním 
obvodu kroužku. Erfurt, počátek 14. století. Thüringisches 
Landesamt für archäologische Denkmalpflege, inv. č. 5067/98. 
 
 
 

 
Židovský obřadní prsten 
identifikovaný obdobným z
Jihozápadní Německo, 16. století. 
Historisches Museum der Pfalz 
Speyer, inv. č. HMP 1037a 
 

působem. 
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Monumentální, architekturu napodobující prsteny byly pravděpodobně prsteny 

obřadními, nikoliv ve vlastnictví jednotlivce, ale náboženské obce. Ženich nemusel 

být vlastníkem prstenu, již traktát Šulchan aruch připouští, že při obřadu kidušin smí 

být použit půjčený prsten, jestliže splňuje podmínku požadované hodnoty a jestliže je 

všem přítomným známa skutečnost, že je vypůjčený188. Zásnubní prsteny obecně by 

neměly být zdobeny drahými kameny či perlami, protože cena předmětu, sloužícího 

k zasnoubení ženy, by měla být zřejmá a neměla by vzbuzovat pochybnosti. 

 Nejstarší vyobrazení prstenu, podávaného ženichem nevěstě, najdeme 

v aškenazském prostředí na již zmiňované ketubě z Kremsu z roku 1392. Prsten zde 

má spíše tvar jednoduchého kroužku, někteří badatelé spekulují, že může jít o prsten 

s prázdným lůžkem po odstraněném kameni. Masivní okrouhlé prsteny bez 

architektonických ozdob s vyrytým nápisem mazal tov po vnitřním či vnějším obvodu 

jsou časté, nejstarší nám známý pochází ze 16. století a je umístěn ve sbírkách 

Historického muzea ve Špýru. Také v pozdějších dobách nebyly neobvyklé, jak o tom 

svědčí četné exponáty tvořené jedním, dvěma či třemi spojenými kroužky zdobenými 

filigránem nebo emailem, dochované ve sbírkách po celé Evropě. 189 I když je řada 

z nich dodnes považována za falzifikáty, nelze vyloučit jejich reálný historický původ. 

Je pravděpodobné, že tyto tvarově jednodušší prsteny byly již určeny dlouhodobému 

nošení a nefungovaly tedy jako zapůjčovaný prsten obřadní, ale jako snubní prsten a 

zároveň šperk v osobním vlastnictví ženy. 

 
Židovský obřadní prsten s rytým textem přání „Mazal 
Tov“ na vnitřním obvodu kroužku. Východní Evropa (?), 
19. století (?). Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
inv.č. 10.899. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
188 PAPPENHEIM (1977), s. 47. 
189 RECKLINGHAUSEN (1961). 
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Ke konci 19. století se setkáváme také s jednoduchými prsteny, které mají po 

obvodu rytý hebrejský verš,190 vztahující se ke svatebnímu páru: „Já jsem milého 

mého a milý můj jest můj“ 191, případně jiný biblický citát. V současnosti snoubenci 

používají běžné, hladké zlaté snubní prsteny bez ozdob, které obvykle dále nosí oba 

manželé, ale jen nevěstě je prsten navlékán v rámci zásnubního obřadu.  

 Prsten, kroužek z kovu různé hodnoty, navlékaný na prst snoubence, byl 

součástí zásnubního aktu napříč evropskými kulturami od antiky až do 16. století.192 

Přibližně do stejné doby byl také vyhrazen pouze ženě.193 Až později, v 19. a 20. 

století, se stal symbolem sňatku a v obecném vnímání také jediným vnějším, 

viditelným znakem manželství, vymezujícím veřejně status muže či ženy. Tento 

význam si podržel až do současnosti. Prsten jako v jiných náboženstvích či kulturách 

i v judaismu představuje symbolický poslední článek řetězu, ať je to řetěz fyzického 

připoutání či duchovního propojení navazujících generací společenství. Tvar kruhu je 

symbolem nikdy nekončící manželské lásky a oddanosti. A konečně specifický není 

ani jeho význam jako odznaku moci, v tomto případě ženichem předávané vlády nad 

společnou domácností, kterým činí z nevěsty paní domu.194  

 

 Obřad pod chupou pokračuje hlasitým předčítáním svatební smlouvy – ketuby. 

Smlouvu čte oddávající; poté ji, pokud tak neučinili již dříve, podepíší oba svědci, 

případně ženich a zcela výjimečně i nevěsta. Někdy se oddávající snoubenců 

dotáže, zda s obsahem ketuby souhlasí. Verbální souhlas snoubenců zde není až 

tak obvyklým ujištěním o dobrovolnosti vstupu do manželství195 jako potvrzením 

znalosti obsahu a podmínek svatební smlouvy. Poté předá ženich smlouvu nevěstě. 

Čtení smlouvy se postupem času stalo tradičním, přirozeným předělem mezi dvěma 

samostatnými částmi svatebního obřadu – zásnubami (kidušin) a sňatkem (nisuin).  

 Vlastní svatební obřad, nisuin, začíná pronesením sedmi svatebních 

požehnání Ševa brachot 196. V případě, že je místně obvyklou součástí rituálu 

překrytí páru modlitebním šálem, talitem, je tak učiněno ještě před požehnáním. 

Požehnání pronáší oddávající, v současnosti bývají k pronesení jednotlivých jeho 

                                                 
190 MARTYNA (1993), s. 148. 
191 Pís 6:2. 
192 BOLOGNE (1997), s. 42. 
193 BOLOGNE (1997), s. 44. 
194 CHILL (1989), s. 285. 
195 Byla již potvrzena přijetím prstenu v rámci zásnub.  
196 Je to vlastně požehnání nad vínem a šest dalších. 
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částí často vyzýváni přítomní vážení muži, případně mužští příbuzní snoubenců. Text 

svatebního požehnání několikrát odkazuje k  biblickému svazku Boha a Izraele a 

dodává tak svatebnímu obřadu výjimečný, posvátný význam. Po pronesení Ševa 

brachot svatební pár pije z druhého poháru vína. Tradičně dávají nejdříve napít 

nevěstě matka ženicha a ženichovi otec nevěsty na znamení jejich přijetí a spojení s 

novými rodinami. Poté podává nevěstě pohár vína ženich, který tím představuje ženě 

svou novou roli a ujímá se tak svých povinností vůči ní. 

Na závěr obřadu pod chupou rozbije ženich křehký předmět a shromáždění při 

tom pronáší přání mazal tov. Obecně je tento zvyk vnímán jako připomínka zničení 

jeruzalémského Chrámu. Jak bylo již několikrát zmíněno, zkáza tohoto posvátného 

místa nesmí být na židovské svatbě nikdy zapomenuta. Zvolený předmět (sklenička, 

pohárek, talířek či jiný) je zabalen do šátku a ženichem rozšlápnut u nohou nevěsty. 

Četné zmínky a vyobrazení v historické literatuře dokládají, že tento zvyk má 

v aškenazské tradici hluboké kořeny. Krom připomínky zničení Chrámu může mít 

rituál rozbíjení předmětu také jiný význam, jemuž věnovala pozornost již celá řada 

badatelů197. 
Ženich hází a rozbíjí 
předmět o tzv. chupaštajn 
v severní zdi synagogy.  
Ilustrace z díla Paula 
Christiana Kirchnera a 
Sebastiana Jacoba 
Jungendrese: Jüdisches 
Ceremoniel oder 
beschreibung dererjenigen 
Gebräuche (Židovský obřad 
a popis s ním souvisejících 
zvyků). 
Norimberk, 1726. 
 

 

Z četných vyobrazení a popisů víme, že v minulosti rozbíjel ženich na závěr 

svatebního obřadu u německých Aškenázů předmět o zvláštní kámen, umístěný v 

severní vnější zdi synagogy. Tento monumentální kámen (jid. chupe štejn) míval ve 
                                                 
197 Souhrnně SABAR, Shalom: „May He Grow Up to the Huppah“. Representations of the Wedding on 
Ashkenazi Torah Binders. In: COHEN GROSSMANN (2001), s. 31-46. 
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svém středu vyrytou velkou hvězdici, někdy šesticípou, a býval opatřen ve zkratkách 

biblickými texty198 vztahujícími se ke svatebnímu obřadu, případně přáním mazal tov. 

Někteří badatelé ve vyobrazeném ornamentu spatřují Davidovu hvězdu, ale je třeba 

připomenout, že její význam jako výlučného symbolu judaismu se ustálil až o něco 

později. Spíše je příhodnější vysvětlit zobrazovaný ornament jako hvězdu, symbol 

plodnosti, podle již citovaného biblického příslibu Hospodina Abrahámovi o 

rozmnožení jeho pokolení199.  

Jako některé jiné fáze židovského svatebního obřadu (zahalování tváře 

nevěst  o 

 

ntální kamenný chupaštajn, 

 

 našem prostředí se s popisovanými rituálními kameny ve zdech synagog 

nesetk

 

 

                                                

y, pravděpodobně i sedmero obcházení ženicha) lze i rozbíjení předmětu

kámen vysvětlit též jako součást ochranného rituálu proti zlým silám. Takový výklad

podporuje především kabalistické vnímání severní strany objektu jako strany zla. 

Rozbití sklenice či jiného předmětu na závěr svatebního obřadu má učinit zadost 

plánům zlých sil na zmaření šťastného okamžiku svatby. Střepům z takto rituálně 

rozbitého předmětu  je někdy připisována i funkce ochranného amuletu, za tím 

účelem si je mohou zúčastnění svatebčané rozebrat. 

Monume
dochovaný fragment ze synagogy ve 
Würzburgu.  
Židovská obec ve Würzburgu. 

 

 

 

 

 

 

 

V

áváme. Přesto je motiv terče s hvězdicovou výplní, případně zavěšená 

hvězdice,  překvapivě častou součástí svatebních baldachýnů, vyšívaných jako

součást tradičního dobrořečení „Nechť mu Bůh dá vyrůst k Tóře, chupě a dobrým

 
198 Jr 7:34. 
199 Gn 22:17. 
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skutkům“ na českých a moravských povijanech na Tóru. Protože předpokládáme, ž

se svatby v našem prostředí odehrávaly na rozdíl od Německa převážně uvnitř 

v synagogálních interiérech, měli bychom objekt podobný chupe štejnu hledat 

pravděpodobně tam. Doposud se však bohužel žádný nepodařilo nalézt.

e 

část 

eřejná část svatebního obřadu je ukončena odchodem novomanželů zpod 

svateb

í za 

a 

 

lečných 

                                                

200 

Z vyobrazení na povijanech lze dovodit, že rituál i předmět byl u nás jako sou

svatebního obřadu obecně znám, jeho identifikace si ještě vyžádá další bádání.  

 

V

ního baldachýnu do zvláštní místnosti k naplnění sňatku. Svědci nejprve 

prohlédnou místnost, zda se v ní nenachází další osoby, teprve poté vstoupí 

novomanželé dovnitř a jsou zde spolu ponecháni o samotě. Svědkové setrvaj

zavřenými dveřmi několik minut, nato odcházejí, manželství je tímto považováno z

konzumované201. Tato závěrečná část svatebního obřadu, tzv. cheder jichud 

(hebr.)202, je dnes obvykle chápána v přeneseném významu. Novomanželé ve

vyhrazené místnosti nakrátko zasednou ke společnému stolu, kde je pro ně 

připraveno malé občerstvení, zvlášť vítané po celodenním půstu. Několik spo

chvil o samotě je tak symbolickým naplněním sňatku – společného soužití 

manželského páru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 Upozorňujeme, že se mu podobají kruhové kovové schránky na eruv, umisťované tradičně na bimu 
(předčítací synagogální stůl). Vztah mezi těmito schránkami a rituálním rozbíjením předmětu na závěr 
svatebního obřadu se nám nepodařilo prokázat. 
201 Odtud Copulatio u KIRCHNERA (1726), tab. 22, 24. 
202 Jazykově správně chadar jichud. 
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SVATEBNÍ VESELÍ: JÍDLO, ZÁBAVA A DARY 

Svatební hosté se odeberou na místo svatební slavnosti; a po chvíli, strávené 

 ched

 

ehnáních se láme chléb, velký barches, který 

leží př

 

o 

t 

 

ti 

Hlavní postavou svatební hostiny byl v minulosti profesionální konferenciér a 

avič, 

 

zpěvy a průpovídkami.  
                                                

 

 

v er jichud se k nim připojí i novomanželé. Ženich a nevěsta tradičně zasedají 

v čele stolu, v ortodoxních obcích bývalo praktikováno oddělené hodování mužské a

ženské části svatebčanů u dvou samostatných stolů nebo dokonce ve dvou 

oddělených místnostech.  

Po omytí rukou a příslušných pož

ed novomanželi, a každý z přítomných z něj dostane kousek. Poté přichází na 

řadu několik chodů bohaté hostiny (hebr. seuda). Předkládané jídlo musí splňovat 

zásady židovského stravování, musí odpovídat rituální způsobilosti (hebr. kašrut). 

Jíst je povoleno pouze rituálně čisté (hebr. kašer) potraviny, upravené povoleným 

způsobem v odpovídajícím nádobí. Oblíbenými pokrmy, podávanými ve slavnostní

úpravě, byly vždy ty, které nějakým způsobem symbolicky souvisely s plodností neb

představovaly lidové atributy svatby či manželství. Tak bývalo pro novomanžele 

v cheder jichud připraveno cukroví, které svou sladkou chutí připomínalo sladkos

společného soužití. Oblíbeným jídlem svatební hostiny se stala ryba, např. kapr, 

která byla symbolicky spojována s plodností podle biblického verše, v němž Jákob

žehná Josefovým synům, aby se rozmnožili jako ryby203. Nejčestnější porcí je rybí 

hlava, která přináleží nejvzácnějšímu hostu. Novomanželům bývala také podávána 

holoubata jako symboly jejich lásky, případně kuře nebo vejce jako symboly plodnos

podle talmudického požehnání: „Ploďte a množte se jako drůbež“. 

 

 

b  jid.. badchn.204 Putoval po kraji a spolu s tradičními hudebníky, klezmorin205, 

a býval zván na svatby, kde plnil několik důležitých úloh. Kromě tzv. kale bazingen 

(jid., opěvování nevěsty), truchlivého, vážného zpěvu, kterým obvykle u východních

Aškenázů ještě před svatbou rozplakal nevěstu i ostatní ženy a jehož obsahem bylo 

líčení obtížných úloh, které čekají dívku v budoucím životě jako ženu a matku, patřilo 

k jeho úkolům především bavení svatebních hostů při hostině veselými, laškovnými 

 
203 Gn 48:16, obvyklý český překlad verše přesně neodpovídá původnímu znění. 
204 Pro badchena se používal také výraz marschelik (jid.), což může být odvozeno od německého 
výrazu maršál (der Marschall) nebo bavič, taškář, šibal (der Schalk). 
205 Od kle zemer – hudební nástroj (hebr.).  

 66



 Častou součástí svatební hostiny bývalo kantorem pronášené mišberach206 

pro přítomné muže, za což chazan od každého obdržel drobný peníz. Nato badchn 

tipně 

 

mi 

í 
svatební hosty, muži a ženy 
(včetně ženicha a nevěsty) 

ěsty. Tyto 

ary (sivlonot) se k obdarovávanému dostávaly ještě před svatbou: v minulosti byly 

sta 

 

né k oslavě šabatu či svátků. 

Novomanželé dostávali sobotní svícny, sobotní nebo pesachové pokrývky, nádobu 

na etrog, sederový talíř, kořenku pro havdalu, chanukový svícen či pohárek pro 
                                                

v a přehnaně komentoval a vyzdvihoval všechny přítomné muže, počínaje 

ženichem přes vážené hodnostáře až po nevýznamné osoby, za což rovněž obdržel

náležitou finanční odměnu. Na pokyn nevěstina otce následovalo vyvolávání 

svatebních darů. Badchn uchopil každý dar, pozvedl jej do výše a vtipně komentoval 

jeho kvalitu či hodnotu, případně vyzdvihoval dárce a opatřoval jej nekonečný

přehnanými tituly.  
Badchn a muzikanti bav

stolují odděleně. 
Pohlednice, Polsko, kolem 
roku 1900. Soukromá 
sbírka. 

 
 K velmi starým zvykům patří vzájemné obdarovávání ženicha a nev

d

nošeny ve zvláštním průvodu, mohla se dokonce konat hostina na jejich počest. 

Ženich nevěstě věnoval modlitební knihu v nákladné (kožené, kovové či zdobené) 

vazbě, šperky, slavnostní kabátek (kirsen), často šátek, na východě paruku. Nevě

ženichovi darovala slavnostní roucho (kitl) nebo modlitební šál (talit), případně 

vyšívanou tašku k jeho uložení, na východě zvláštní klobouk s kožešinou (štrajml). 

Příští den po svatbě si ženich vzal v synagoze poprvé darovaný modlitební šál a

zařadil se tak mezi ženaté muže; nevěstě byly rodinnými příslušnicemi ostříhány 

vlasy a nasazena paruka jako znak vdané ženy. 

Rodiče novomanželů a svatebčané pořizovali v minulosti svatební dary 

užitečné pro mladou domácnost, vybavení potřeb

 
206 Ten, který požehnal (hebr. mi še-berach), což jsou úvodní slova textu, kterými se prosí o 
požehnání pro poctěnou osobu. 
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kiduš. 

bí), 

a) 

ar, 

 nás se takto obvykle věnovaly cínové 

átku Pesach) věnovaný 
kem nebo přáteli. 

Svatební dar od spolku mládenců Derech Ješara 

ena radostí a veselím, protože Talmud říká: 

ěstu, jako by znovu postavil jednu z trosek 

“ Proto dnes přátelé a hosté ženicha a nevěsty připravují různé zábavné 

ebo humorné, často originální básně, písně nebo hry. I v minulosti byl na zábavu při 

svateb  

 

tšího veselí – tance. Mužská i ženská část svatebčanů 

Později se darovaly také jiné hodnotné předměty osobní potřeby (zlaté 

hodinky, svazek Talmudu, knihy pro nevěstu) nebo vybavení domácnosti (nádo

dnes je častým darem finanční hotovost.  

 Zvláštní částí svatební hostiny je ženichova učená přednáška (hebr. deraš

na talmudické nebo biblické téma. Odměnou je pro tuto příležitost připravený d

zvaný hebrejsky doron deraša (jid. druše-gešank), věnovaný často některým ze 

spolků a opatřený dedikačním nápisem. U

talíře. Někdy býval učený proslov ženicha záhy přerušen šprýmováním badchena, 

případně hlasitým překřikováním a zpěvem zúčastněných.  

 
Obvyklým svatebním darem pro ženicha (za 
přednes učené přednášky) byl v našich zemích 
sederový cínový talíř (určený do výbavy 
domácnosti k hostině o sv
ženichovi některým spol

(hebr. přímá cesta), Praha (Smíchov), 1842. 
Židovské muzeum v Praze, inv. č. 173.821. 

 
 

Svatební hostina má být prováz

„Každý, kdo rozveseluje ženicha a nev

Jeruzaléma.

n

ní hostině kladen velký důraz, neboť pro mnohé to byla jediná velká slavnost

jejich společného života. 

 Na závěr svatební hostiny je pronášena modlitba po jídle (hebr. birkat ha-

mazon) a poté následuje opět sedm požehnání, ševa brachot, která oddávající 

pronáší nad jedním či dvěma poháry vína. Novomanželé se společně napijí a pak již

nic nebrání zahájení nejvě

tančí odděleně ve vířivém, temperamentním kolovém tanci. Nejdůležitějším 

přikázáním či dobrým skutkem (hebr. micva) tanečníků je potěšit, vyzdvihnout 
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nevěstu, proto s ní postupně všichni muži, počínaje ženichem, přes rabína, učence, 

starce a nejmladší tančí tzv. micve-tencl (jid.). Nedotýkají se jí (to přísluší pouze 

jejímu manželovi nebo otci), ale drží se prostřednictvím zdobeného šátku ne

kapesníku, který dostala od ženicha jako svatební dar. Svatební tanec s nevěst

z náboženského hlediska důležitá součást svatebních oslav, je popsán nejen v knize

Šulchan aruch, ale detailně i v talmudických traktátech, které rovněž zmiňují příkl

rabínských autorit a jejich tanečního umění.  
 
Nevěsta tančí prostřednictvím  
šátku tzv. micve-tencl. 
Pohlednice, Polsko, kolem roku 
1900. 

bo 

ou, 

 

ady 

Soukromá sbírka. 

ovaly po šest následujících dní. 

, protože po každé hostině se 

oba oslav je odvozována od biblického 

ňatku Jákoba, kterému, když reklamoval u Labana nepravou nevěstu Leu a 

požad

lavnost 

čným 

                                                

 
Svatební oslavy obvykle v minulosti pokrač

Tento týden býval někdy rovněž nazýván Ševa brachot

pronášelo sedm svatebních požehnání. D

s

oval Ráchel, otec dívek odpověděl: „…vyplň týden této, dámeť potom i 

tuto…“207. Také oslavy Samsonovy svatby trvaly podle Bible sedm dní208. Po celou 

dobu oslav nosili novomanželé šabatové šaty a hostili četné blízké i vzdálené 

příbuzné a hosty. Tradicí bylo pozvat na každou hostinu jiné hosty. Svatební s

bývala na východě ukončena ráno o následujícím šabatu v domě rodičů závěre

setkáním a malým občerstvením. 

 

 

 

 

 

 
207 Gn 29:27. 
208 Sd 14:12. 
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LEVIRÁTNÍ SŇATEK 

Levirát209 je příbuzenské pravidlo, podle nějž se musí muž po smrti svého 

užského příbuzného (v tomto případě bratra) oženit s jeho vdovou (svou 

d jiných kultur judaismus praktikuje toto pravidlo obvykle 

ouze v případě, že vdova je dosud bezdětná, resp. zatím neporodila syna.210 Účel a 

princip

ité, 

nam 

láštní 

 vyvázat 
ho sňatku. 

Jungendrese: Jüdisches 
hreibung 

u levirátu je příběh Judy a Támar, 

ňatku s Herovým mladším 

ě bratra svého, a podle 

                                                

 

m

švagrovou). Na rozdíl o

p

 levirátního sňatku, hebr. jibum, který je vnímán jako jeden ze základních 

kamenů židovského manželského práva, je velmi přesně kodifikován 

v Deuteronomiu, kde je také v několika verších rozveden způsob vyvázání se 

z tohoto závazku. Hlavním účelem švagrovského sňatku je jednak ochrana práv ženy 

– vdovy, jejíž společenské postavení bylo, zvlášť pokud byla bezdětná, velmi slož

a stejně tak zajištění pokračování rodové linie211 zesnulého muže. Výz

levirátního sňatku v judaismu dokládá i pozornost, která je mu věnovaná ve zv

části Talmudu212.  
Obřad chalica, který 
zúčastněným umožňuje
se z povinnosti levirátní
Ilustrace z díla Paula Christiana 
Kirchnera a Sebastiana Jacoba 

Ceremoniel oder besc
dererjenigen Gebräuche 
(Židovský obřad a popis s ním 
souvisejících zvyků). 
Norimberk, 1726. 
 

 

První biblickou zmínkou o naplňování příkaz

jíž náleží po smrti jejího muže, Judova syna Hera, právo s

bratrem Onanem: „Tedy řekl Juda Onanovi, vejdi k žen

 
209 Od levir – švagr (lat.). 
210 O dědičných nárocích dcer viz Nu 27:7-8. 
211 Zde jako „jméno“. 
212 Traktát Jebamot (hebr. švagrovství). 
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příbuz

zcela 

h 

 

toho m

m 

ž by 

 

nosti pojmi ji, abys vzbudil símě bratru svému. 213“ Z vylíčení nejednoduchého 

průběhu řešení složité Támařiny situace snad můžeme dovozovat, že se jedná o 

příběh z dob, kdy se levirát jako právní akt teprve ustavoval, a kdy ještě nebyla 

rozvinuta legální možnost se z pro některou ze stran nevyhovujícího stavu vyvázat.  

Deuteronomický zákoník rozebírá levirátní zákon v celkem šesti navazujícíc

verších.214 Nejprve je kodifikováno právo ovdovělé ženy na sňatek se švagrem: 

„Když by bratři spolu bydlili a umřel by jeden z nich, nemaje syna, nevdá se ven žena

rtvého za jiného muže, bratr jeho vejde k ní, a vezme ji sobě za manželku a 

právem švagrovství přižení se k ní.“ Žena nemá jinou možnost ke sňatku, než 

s bratrem svého zesnulého muže, je k mužově rodině neoddělitelně připoutána nejen 

vazbou společenskou, ale i ekonomickou (včetně svého věna). Jejím hlavním úkole

je zajištění rodové kontinuity pro zesnulého manžela: „Prvorozený pak, kterého

porodila, nazván bude jménem bratra jeho mrtvého…“. Biblický text uvádí celou řadu 

synů Dóda (hebr., strýc)215, synů svého strýce, což dokazuje, že právo švagrovského 

sňatku bylo obecně zaužívaným pravidlem. Nerozvádí však, zda byl levirátní svazek

vnímán jako dočasný nebo trvalý.  

 

 
 
Obřadní bota pro obřad chalica. Vlevo ilustrace 
Sebastiana Jacoba Jungendrese: Jüdisches Cere
Gebräuche (Židovský obřad a popis s ním souvisejících 
jeden z téměř totožných dochovaných 9 exemplá

z díla Paula Christiana Kirchnera a 
moniel oder beschreibung dererjenigen 

zvyků), Norimberk, 1726. Vpravo 
řů ve sbírkách Židovského muzea v Praze. 

řesnější dobové zařazení (určení) tohoto exponátu není s ohledem na jeho tvarové řešení i 

                                                

P
materiálové složení možné. 
  

 
213 Gn 38:8. 
214 Dt 25:5-10. 
215 Sd 10:1, 2 S 23:9, 1 Pa 11:12. 
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Další pasáže zákoníku216 se již věnují popisování postupu, kterého se má 

užít v případě, že se švagr zdráhá svou povinnost naplnit. Žena musí oznámit jeho po

jednán

a 

 

výjimkou 

případě ovdovění bezdětné ženy bývala i 

u nás 

 

ě 

 se nemůže znovu provdat, protože jí nebyl umožněn obřad chalicy, 

bývalo

ývalo 

odíl 

 

                                                

í před staršími, kteří zde zastupují nejen zájem její, ale i jejího manžela a 

nenarozeného syna. Starší pozvou neochotného bratra a promlouvají s ním. Pokud 

trvá na svém, prohlásí: „Nechci si ji vzít“. Poté je žena ze své situace vysvobozen

rituálem „zutí“ (hebr. chalica, doslova odstranění). Před staršími předstoupí před 

švagra: „… szuje střevíc jeho s nohy jeho, a pline mu na tvář a odpoví, řkuci: Tak se

má stát muži tomu, kterýž by nechtěl vzdělati domu bratra svého“ 217. Tímto 

odlučovacím obřadem jsou oba vyvázáni z levirátní povinnosti, žena je tak oddělena 

od rodiny svého zemřelého manžela, a může se dále provdat za kohokoliv z 

kohena (hebr., příslušník kněžského rodu). 

V aškenazských oblastech se již po staletí, na rozdíl od některých sefardských 

komunit, švagrovský sňatek nepraktikuje. V 

dávána přednost vyvázání obou zúčastněných prostřednictvím chalicy. Obřad 

byl prováděn před rabínským soudem a o jeho obvyklosti vypovídá i nemalá kolekce 

historické rituální obuvi ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Kožený střevíc, 

speciálně zhotovený pro tento obřad a zouvaný švagrovi jako symbol rozvázání 

smlouvy218, měl charakteristický vzhled, včetně tři páskových spínadel a ovíjecího

řemenu.  

Aby se žena nedostala do pozice tzv. aguny (hebr. spoutaná), v tomto případ

ženy, která

 i v minulosti zvykem, že jí ještě před sňatkem poskytli bratři budoucího 

manžela prohlášení, v němž deklarovali, že se nebudou rozvázání levirátní 

povinnosti bránit, a že tak učiní bez jakýchkoliv podmínek. Tímto prohlášením b

obvykle zabráněno také majetkovým nárokům manželových příbuzných na p

z manželčina věna. Dnes je právo ženy na chalicu pro většinu židovské komunity 

zákonnou normou. 

 

 

 

 
216 Dt 25:7-8. 
217 Dt 25:9. 
218 Rt 4:7. 
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ZÁVĚR 

 se nestrannému pozorovateli může podoba aškenazských svatebních 

břadů z vnějšího pohledu zdát stabilní a neměnná, prošla v minulosti jistým 

dobí 

které ze zvyklostí byly již v období 

 

lování 

ní 

 té doby 

e 

ké republiky. Důraz 

společ

 jako 

tí 2. 

m 

xním a 

é války, ale i několika emigračními vlnami do 

Izraele, resp. na západ (především v letech 1948 a 1968), obtížně vracela 

 

 Ač

o

vývojem, který vrcholí na území Čech a Moravy v posledních dvaceti letech, v ob

po tzv. „sametové revoluci“ v roce 1989.  

 Všechny obřady vztahující se k životnímu cyklu židovské populace mají 

hluboké biblické (starozákonní) kořeny. Ně

ranného středověku upraveny pod tlakem okolní křesťanské majority, přesto se

v některých obřadech projevuje jejich původ v oblasti předního Východu (zaha

nevěsty, nošení obřadního prstenu na ukazováku pravé ruky ženy, některé obřad

zvyklosti s ochrannými podtexty). Vlivy majority nacházíme ve svatebních obřadech 

židovské minority v Čechách a na Moravě především v období uvolňování 

restriktivních zákonných norem ve 2. polovině 19. století. Tehdy můžeme ve větší 

míře pozorovat pronikání asimilačních vlivů např. ve volbě místa sňatku (do

odehrávajícího se pouze ve výsostně židovském prostředí ghett a synagog) nebo v

větším důrazu na přizpůsobování se zvyklostem majoritních sekulárních kruhů 

(svatební kytice, pozvánky, oděv, památeční alba apod.).  

Nejvýznamněji a nejvíce se obě skupiny (majorita a minorita) ve svých 

svatebních obřadech prolnuly v období tzv. 1. českoslovens

nosti tehdejší doby na svobodný projev vůle jedince se projevoval i 

v postupném odklonu židovských snoubeneckých párů od náboženských obřadů

takových směrem k prostým úředním aktům. V důsledku tragických událos

světové války a přístupu režimu vládnoucího od roku 1948 k židovské minoritě 

nejenže byl téměř dokonán odklon zbytků původní české a moravské židovské 

populace od tradičních obřadních zvyklostí až k téměř naprosto sekulárnímu 

společenskému projevu, ale byl také znemožněn soustavný systematický výzku

těchto jevů. Navíc došlo v oblasti obřadnosti vztahující se k životnímu cyklu 

k významnému ovlivnění ze strany nepůvodních prvků přinesených poválečnými 

repatrianty z oblasti Podkarpatské Ukrajiny, kteří původně žili ve zcela ortodo

specifickém náboženském prostředí.  

V období porevolučních změn se česká a moravská židovská populace 

decimovaná nejen událostmi 2. světov
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k tradi ný 

raelských, 

 

čním obřadním zvyklostem svých předků, protože žádoucí kontinuita (nut

předpoklad pro vývoj obřadnosti) byla historickými událostmi zcela zničena. V tomto 

období se velmi často setkáváme s pronikáním nepůvodních (moderních iz

amerických nebo obecně sefardských zvyklostí), které významně komplikují studium

těchto zvyklostí a deformují pravdivost a původnost jeho výsledků.  
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RESUMÉ (ENGLISH) 
 

The life cycle ceremonies of Bohemian and Moravian Jews have so far lacked 

 research but also specific comparative studies. Several 

earlier articles in non-academic periodicals could not be regarded as satisfactorily 

reflect

opic 

be 

rial, 

ism, as 

in Boh art 

l 

urse. 

e 

nd 

s 

ctual 

ing 

not only comprehensive

ing the studied phenomena due to the number and range of religious and 

ceremonial differences in Jewish culture. Comparing the author’s studies on this t

that have already been published, the aim of this work on wedding ceremonies will 

to explore the structure of Ashkenazi Jewish wedding ceremonies and their mate

religious and iconographic attributes as they have appeared in Bohemia and Moravia 

over the centuries. Laying the basis for further research, the text also pays attention 

to major historical events that have had a decisive influence on the form of 

ceremonies in the area in this area (Familiant Laws, emigration, Jewish optants, etc.). 

The introductory part of this work touches upon Jewish life and culture, 

sources, and, in general, the importance and course of marital union in Juda

well as briefly looking at issues concerning the legal status of Jewish weddings 

emia and Moravia and the status of women in Jewish society. The next p

deals with the wedding preparations, ceremony and festivities, focusing on the actua

wedding ceremony and, to a certain extent, following the structure of its usual co

The Jewish wedding has two basic portions – the betrothal (Heb. Kiddushin or 

Erushin) and the wedding (Heb. Nissuin). Before the actual ceremony under the 

wedding baldachin (Heb. huppah), the bride and groom fast, take a ritual bath (Heb. 

mikveh) and sign the wedding contract (Heb. ketubbah) with witnesses. After th

ceremony of bedeken – the veiling of the bride’s face – the groom (Heb. hatan) a

the bride (Heb. kala) are brought under the huppah, where the first part of the 

ceremony – the betrothal – begins. The bride circles the groom, a blessing is said 

over wine which is then drunk by the wedding couple, the ring is placed on the bride’

finger and the wedding contract is read. The betrothal is then followed by the a

wedding, during which seven nuptial blessings (Heb. Sheva Berakhot) are recited 

and the wedding couple drink from a second cup of wine. At the end of the wedding 

ceremony, an object is symbolically broken as a reminder of the destruction of the 

Temple of Jerusalem. This is followed by the wedding reception and festivities, dur

which the guests are expected to please the bride and groom (by dancing and 
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speaking highly of them, etc.). Jews follow the custom of levirate marriage, a duty 

that can be avoided by the ceremony of halizah; this study also pays necessary 

attention to this ritual (which unlike divorce is not part of the marital rituals). 
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