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ŽIDOVSKÉ OSÍDLENÍ HOLEŠOVA

První zmínka o Židech v souvislosti s Holešovem pochází z počátku 15. století. Tehdy kroměřížská židovka Sára uplatnila u manského soudu olomouckého biskupa žalobu vůči držiteli manské části Holešova, Lackovi ze Šternberka, který se zaručil za nesplacený dluh svých příbuzných Světlovských ze Šternberka u Sáry svým holešovským
lénem a Sára tudíž uplatňovala svůj nárok na držbu tohoto léna, i když manský soud
rozhodl ve prospěch židovky Sáry, holešovští Šternberkové bránili Sáře, aby se
ujala svých práv. Ta se opakovaně obracela na manský soud i biskupa, aby jí zjednal spravedlnost, až zřejmě celá záležitost vyšuměla po vypuknutí husitské revoluce.
V každém případě ale několik let první čtvrtiny 15. století právě část holešovského
panství právně patřila kroměřížské židovce.
Ve starší literatuře se předpokládá vznik místní židovské obce příchodem Židů, kteří
byli vypovězeni z královských měst na Moravě králem Ladislavem Pohrobkem v polovině
15. století. Příchod židovského obyvatelstva byl ale zřejmě podstatně pozvolnější,
docházelo k usazování nejprve jednotlivých židovských rodin kolem cesty obtáčející
město a vedoucí na holešovské panské sídlo (nyní náměstí Svobody), na kterém už bylo
i starší osídlení. Písemně je zaznamenám poprvé v roce 1523 holešovský poddaný Jana ml.
ze Šternberka Žid Kolman a v roce 1527 poddaný téhož Žid Jakub. Ke konstituování
židovské obce docházelo tedy postupně zejména zřejmě v první polovině 16. století.
V roce 1560 je zaznamenána zpráva o obnově vyhořelé synagogy, takže židovská obec
v Holešově již nějakou dobu existovala. Židé byli pod ochranou majitelů holešovského
panství, kteří od nich jednak pobírali relativně vysoké poplatky a daně, jednak si od
nich půjčovali významné peněžní částky. Dle výnosu z roku 1599 byla stanovena pokuta
10 dukátů každému holešovskému křesťanovi, který by napadl Žida. Židovští obyvatelé
byli přímo podřízeni – poddáni holešovskému pánu a to nezávisle na křesťanské obci,
která nad nimi neměla žádnou pravomoc.
Holešovští Židé se zabývali především obchodem – a to jak velkoobchodem, dálkovým
obchodem, zejména ve vztahu k Polsku, maloobchodem včetně podomního, městskými
řemesly a hodně z nich mělo od vrchnosti pronajaté různé aktivity, jako výběr mýta,
palírny, krčmy apod.
V prvním století nebyla židovská obydlí ještě oddělena od křesťanského osídlení.
V urbáři z roku 1629 se v Holešově uvádí 35 židovských domů včetně židovské školy (synagogy), z toho 6 na náměstí (včetně tzv. palaty – nyní č.p. 18 – tedy „paláce“,
uváděného hned za radnicí) i v dalších ulicích, zejména v ulici Plodné (nyní Malá).
Nejhustší židovské osídlení ale bylo právě na místě současného náměstí Svobody
a to jak směrem k náměstí sv. Anny, kolem synagogy i směrem na Přerov, kde postupně vznikaly veřejné židovské budovy. Třicetiletá válka přinesla velké utrpení
a drancování procházejícími vojsky i židovskému obyvatelstvu.
O své židovské poddané pečoval a k rozkvětu židovské obce přispěl i mocný majitel Holešova, hrabě Jan z Rottalu, který brzo po zakoupení holešovského panství vydal holešovským Židům privilegium, které stanovovalo zejména jejich postavení
– byli osvobozeni od všech robot a dávek, mohli si volit po schválení vrchností své
představitele – sbor starších (židovskou radu), rychtáře a dva purkmistry. Privilegium rovněž stanovilo pravidla vzájemného obchodu a konkurence zejména s křesťanskými cechy (na židovskou konkurenci si stěžovali zejména křesťanští řezníci a koželuzi)
a rovněž židovské obyvatele chránilo před útoky ze strany křesťanů. Podle tohoto privilegia bylo ve vlastním městě (tedy na náměstí a přilehlých ulicích) 6 židovských domů
a 41 domů „za městem“, tedy zejména na území dnešního náměstí Svobody. Kromě synagogy už v židovské obci existoval obecní dům, špitál, lázeň (mikve) a židovské masné
krámy (ty se nacházely hned za východem z náměstí v místě dnešního parčíku na náměstí
Svobody). Z Holešova se zejména díky působení rabína Šabtaj ben Meir ha Kohena
Šacha a jeho rovněž slavného nástupce Mosese Jehudy Loeb Zunze ve druhé polovině
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17. století stalo mimořádně významné středisko židovské vzdělanosti a centrum náboženských impulsů zejména ve vztahu k židovskému osídlení severní Moravy a Polska.
Od počátku existence synagogy v ní zřejmě existovala škola – cheder – kterou navštěvovali chlapci od pěti či šesti let. Učila se zde hebrejština a náboženské texty včetně jejich výkladu. Po absolvování chederu mohli chlapci navštěvovat vyšší školu – ješivu.
Holešovská ješiva nabyla velké proslulosti a existovala zřejmě již za působení rabína
Šacha. Po reformách Marie Terezie a zavedení povinné školní docházky postupně nahradila cheder tzv. normální židovská škola (zmíněná poprvé v roce 1788). Vyučovacím
jazykem zde byla němčina a škola se nacházela v budově vedle židovské radnice (před
synagogou) – nyní č.p. 122.
Na počátku 18. století tvořilo židovské obyvatelstvo zhruba třetinu obyvatel Holešova. Problémy židovským obyvatelům vyvolal císařský, tzv. translokační reskript z roku
1726, který stanovil, že židovské domy nesmí být umístěny v blízkosti církevních staveb
a dokonce ani poblíž trasy procesí („aby se Židé nemohli posmívat křesťanům, kteří
se procesí účastnili“). To znamenalo nutnost přesunutí Židů žijících na náměstí
a v přilehlých ulicích do prostoru mezi synagogou a židovským hřbitovem (prostor dnešního Domova pro seniory) a vlastně vznik židovského ghetta. To bylo od
křesťanského Holešova odděleno na jednom konci tzv. Přerovskou – Židovskou
bránou (zbourána v roce 1906), na druhém konci, u dnešního náměstí sv. Anny nataženým drátem. Separace, která probíhala zejména v roce 1727 (jak svědčí zachované
4 separační – translokační plány) ale nebyla důsledná - zřejmě díky vzdělanému majiteli holešovského panství hraběti Františku Antonínu z Rottalu, který nechal
některé židovské domy ve městě převést na křesťany jen naoko. V holešovském urbáři
z roku 1760 jsou tudíž uváděny v křesťanské části města, zejména v ulici Plodné (Malé),
i židovské domy.
Ve stejném roce jako separace (1726) byl jako další protižidovské opatření vyhlášen
tzv. familiantský zákon, stanovující omezený počet (numerus clausus) židovských
rodin – podle něj se mohl ženit vždy jen nejstarší syn majitele domu, který navíc musel složit přísné zkoušky a doložit dostatečný majetek. Počet familiantů (tedy vlastně
židovských rodin) v Holešově byl stanoven na 265. Tato Židům nepřátelská opatření
vyvolala pokles židovského obyvatelstva v Holešově, takže ani stanovený maximální
počet familiantských rodin nebyl dosažen.
Ani tato vládní opatření ale neznamenala konec potíží. V roce 1742 byl Holešov několikrát
obsazen pruským vojskem v rámci válek o dědictví rakouské, které tvrdě vymáhalo vysoké válečné retribuce i od židovské obce. V březnu 1745 zachvátil Holešov rozsáhlý požár,
během kterého vyhořela třetina židovských domů. Následoval dekret císařovny Marie
Terezie rovněž z roku 1745, kterým vypovídala Židy z celé monarchie jako trest za údajnou spolupráci s Prusy.
Proti tomu ale protestovala i holešovská křesťanská obec, která dosvědčila, že holešovští Židé
byli vždy císařovně věrní
a sami od Prusů trpěli.
Nakonec tedy k vypovězení Židů nedošlo.
Všechny tyto události vyvolaly nejen pokles a stagnaci židovského obyvatelstva, ale i velké finanční
problémy a zadlužení
pokračování

Stanoviště a okruh výstavy (pozn.: *NS - Panel Nová Synagoga)

židovské obce, které byl obstaven veškerý majetek včetně synagogy a rituálních předmětů a dokonce i její představitelé byli nějakou dobu kvůli dluhům uvězněni.
V roce 1774 došlo v Holešově k prvnímu zaznamenanému protižidovskému pogromu, kdy Žid Abraham Aron zabil křesťanskou služku (a svou milenku)
Josefu Trnečkovou, která ho vydírala. I když začaly kolovat zvěsti o rituální
vraždě, byl tento zločin relativně spravedlivě vyšetřen brněnským soudem, který vyzval
Holešováky, aby ochránili židovské obyvatele.
Přesto došlo k pogromu, který ale uskutečnili především venkované. Naopak řadě Židů
poskytli útočiště křesťanští holešovští měšťané. Na ochranu Židů byla povolána setnina
císařských vojáků z Prostějova, přesto bylo 104 židovských rodin ožebračeno. Řada pogromistů – venkovských chasníků z okolí byla odsouzena k nuceným pracem.
Po smrti císařovny Marie Terezie dochází v rakouské monarchii k ukončení protižidovského postoje státu, který naopak začal Židy spíše ochraňovat. Dekretem
císaře Josefa II. bylo židovské náboženství povoleno a Židé částečně zrovnoprávněni.
To přispělo i k rozkvětu holešovské židovské obce, která se rozvíjela jak ekonomicky,
tak i počtem obyvatel. Největšího rozkvětu dosáhla holešovská obec v polovině 19.
století. V roce 1848 dosáhla holešovká židovská obce nejvyššího počtu obyvatel –
1 694 osob. V té době byla co do počtu obyvatel čtvrtá největší na Moravě.
Po roce 1848 v rámci židovské emancipace vznikla samostatná židovská obec
v Holešově, která byla postavena na roveň obci křesťanské. V jejím čele stál starosta
(v letech 1854 - 1883 jím byl majitel holešovského panství Rudolf Eugen z Vrbna, který
byl příznivcem holešovských Židů) a obecní rada. Přes zrovnoprávnění začal počet
židovských obyvatel postupně významně klesat – ambicióznější Židé se začali po svém
zrovnoprávnění a odstranění překážek stěhovat do velkých center (Brno, Olomouc, Os-
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trava, Vídeň), kde měli více prostoru k rozvoji a podnikání, případně se po zakoupení
výstavných domů v křesťanském Holešově stávali občany křesťanské obce. Židé jako
schopní podnikatelé začali po roce 1848 přebírat významnou část obchodů a hostinců na holešovském náměstí. Převzali také velkou část velkoobchodu s obilím a dalšími
produkty místních zemědělců. Zakládali rovněž řadu průmyslových podniků na
Novosadech to byla Graetzerova továrna na hnojiva, za gymnáziem Kohnova
továrna na ohýbaný nábytek, dále Beerova továrna na oděvy a prádlo a Batschova
továrna na pracovní oděvy a pletařství a další.
V souvislosti zejména se vznikem národnostního napětí mezi českým a německojazyčným obyvatelstvem (které v Holešově představovali především Židé) na konci 19. století docházelo k nárůstu protižidovských nálad, které se projevily ve druhém pogromu
v roce 1899. Ten byl iniciován zrušením Badeniho jazykových zákonů, zrovnoprávňujících
češtinu s němčinou. Vyhrocené protiněmecké nálady holešovských českých vlastenců
se projevily konflikty s představiteli (strážníky) židovské obce, kteří neadekvátně zakročili
proti váženému holešovskému občanu a tiskaři (ale také známému antisemitovi) Lambertu Klabusayovi. Klabusayovo zranění vyvolalo útok davu na několik obchodů v židovském
městě, dav se ale při odchodu z židovského města setkal s jednotkou četníků, kteří do
něj dvakrát vystřelili. Tři účastníci pogromu byli zabiti a řada zraněna. Čtvrtou obětí byl
mladý dělník, který byl při výtržnostech během pohřbu obětí četnické střelby proboden bajonetem. Následující soudní líčení přineslo tresty pro brutálně zasahující židovské strážníky
i pro křesťanské organizátory rabování, přičemž tresty pro pogromisty byly podstatně
tvrdší. I tyto události přispěly k dalšímu vylidňování židovské obce. V roce 1910 se hlásilo
k německé národnosti v Holešově už jen 417 osob, z nich většinu tvořili Židé.
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OSOBNOST RABÍNA ŠACHA

Rabi Šabtaj ben Meir ha-Kohen se narodil v roce 1621 ve Vilně (někde uváděn Amstivov) do
uznávané rabínské rodiny, kde jeho otec i děd sloužili jako rabíni ve významných židovských
komunitách. Jeho otcem byl rabi Meir, který byl hlavou rabínského soudu. Ten byl zároveň
Šabtajovým prvním učitelem. Učil ho už od raného dětství a byl pro něj velkým vzorem.
Během té doby svého syna dokázal velmi dobře zasvětit do znalosti Tóry, Talmudu a talmudské literatury. Když Šabtaj dosáhl věku dvanácti let, otec jej posílá do města Tykocin, aby
tam studoval na ješivě velkého gaona rabiho Jošuy Hoeschela. O něco později, v roce 1639,
osmnáctiletý Šabtaj odchází do polského Krakova spolu se svým učitelem, který tam vedl
velkou ješivu. Následně pak studoval Tóru pod vedením gaona rabiho Hoeschela a gaona
rabiho Naftali Katze. Poté se Šabtaj vrací zpět do Vilna, kde se mu dostalo přijetí jako jednomu z předních rabínů své doby. Ve Vilně se pak oženil. Jeho manželkou se mu stala dcera
rabína Benjamina Wolfa Taubera, který byl sám slavným učencem, a zároveň významným
obchodníkem. Tomu pak bylo velkou ctí poskytovat slavnému zeti veškerou podporu, aby
se tak mohl naplno věnovat studiu a psaní knih.

lo se o jeho pokračování. Avšak tou dobou zasáhla židovské komunity ve východní Evropě
strašlivá pohroma. V letech 1648-9 se kozáci pod vedením Bohdana Chmelnického vzbouřili proti Polsku a podmanili si mečem a ohněm bezpočet židovských komunit. Obrovské
množství Židů (někteří historici odhadují až 300 000) bylo kozáky zmasakrováno během
jejich krvavého pochodu přes Ukrajinu, Volyni, Podolí, vlastní Polsko a Litvu. Ačkoli byla
vzpoura kozáků dočasně zastavena mírovými jednáními, jejich útoky pokračovaly více než
deset let se stejnou krutostí. Po kozáckém povstání zasáhla tuto oblast rusko-polská válka
a i velké město Vilno se dostalo do rukou ruských vojsk a fanatických kozáků. Pustošili město
a masově zabíjeli židovské obyvatele a dávali Židům na výběr buď se nechat pokřtít a nebo
smrt. Řadě Židů z Vilna a okolních měst a vesnic se podařilo uprchnout. Mezi nimi byl také
rabín Šabtaj ha-Kohen. Stalo se tak ve čtvrtek 29. července 1655. Rabi Šabtaj odešel do Lublinu, ale také tam kozáci dorazili a zmasakrovali mnoho Židů. Rabimu se však i odsud podařilo uprchnout. Pak putoval dlouhou dobu až nakonec dorazil na Moravu, kde se usadil
ve Strážnici a sloužil tam jako rabín místní židovské komunity.

Rabi Šabtaj, ačkoli byl ještě mladý, byl brzy zvolen za člena „Bejt din“ (rabínského soudu)
ve Vilně. Kromě svých povinností u soudu mohl rabi Šabtaj ha-Kohen věnovat veškerý svůj
čas studiu Tóry a službě Všemohoucímu. Den a noc trávil studiem, modlitbou a psaním
komentářů a studiu. Během tohoto období sepsal své monumentální dílo „Siftej kohen“,
známé především pod hebrejskými iniciálami „ŠaCh“, které jsou zároveň také iniciálami
jeho vlastního jména a jeho přezdívkou. Jednalo se o komentáře ke druhé části „Šulchan
aruchu“, „Jore dea“, který je zásadní knihou židovského práva, „halachy“. Toto své stěžejní
dílo publikoval v mladém věku 24 let.
Osmnáct tehdejších významných učenců Tóry dalo onomu skvělému dílu rabiho Šabtaje
ha-Kohena své schválení a každý z nich pěl velkou chválu na toto skvělé dílo mladého génia.
Téhož samého roku, jen nedlouho předtím, vydal své komentáře na stejné téma téměř
o dvě generace starší slavný gaon rabín David Šmuel ha-Levi a nazval jej „Turej zahav“. Rabi
David byl představeným rabínské ješivy ve Lvově a velmi uznávaným talmudistou. Jeho
dílo vzbudilo tehdy velkou pozornost, ovšem ta byla po krátkém čase výrazně umenšena
a z větší části se přesunula na dílo mladého rabiho Šabtaje. Později se oba muži osobně
setkali a vzniklo mezi nimi velmi silné přátelství, a to i přes odlišné pohledy, které na řešení
různých otázek měli. Oba se vzájemně plně respektovali a projevovali si vzájemnou úctu.
Ani jeden z nich nijak neubral na slávě toho druhého. Po jejich smrti (poprvé se tak stalo už
15 let po Šachově smrti) se začaly komentáře obou géniů tisknout společně v jednom svazku ve většině vydání Šulchan aruchu. A tak je tomu až dodnes.
V pozdější fázi svého života rabi Šabtaj začal psát komentář k další části Šulchan aruchu,
Chošen mišpat. Ten stejně jako jeho komentář z mládí nesl název „Siftej kohen“ a jedna-

Po nějaké době však dostal nabídku, aby se stal rabínem židovské obce v Holešově. Nabídku přijímá a zde pak působí až do své smrti v roce 1662 (někdy uváděno 1663). V době, kdy
působil v Holešově, pravděpodobně dokončil druhou část svého stěžejního díla Siftej kohen.
Z té doby je známa také jeho korespondence s křesťanským učencem magistrem Valentino
Wiedrichem, s kterým Šacha pojilo přátelské pouto.
ŠACH A JEHO VLIV NA SOUČASNOST
I několik staletí po smrti Šabtaje ben Meira ha-Kohena je jeho jméno stále v židovském světě
velmi dobře známé, stejně jako jeho velkolepé dílo. Dokonce můžeme říci, že si získal jakousi
nesmrtelnou slávu, podobně jako třeba náš moravský rodák Jan Ámos Komenský. Šachovo
dílo je každodenně studováno zbožnými Židy na rabínských školách, ale i v domácím prostředí. Jeho halachické závěry pomáhají rabínům řešit různé situace tak, aby byly v plném souladu s židovským právem. V tomto ohledu není Šachovo životní dílo jen nějakou proběhlou
historickou etapou, ale něčím stále platným a aplikovaným, podobně jako tomu bylo za jeho
života. Nyní naopak ještě víc, protože od té doby se mohlo ještě daleko více rozšířit prakticky
do všech rabínských knihoven a škol, kde tvoří základní studijní literaturu.
Ovšem nejen jeho dílo má přesah až do dnešních dnů. Velké úcty se dostává i jeho vlastnímu
životu, který byl naplněn především velmi silným spojením s Nejvyšším a žitím v Jeho Přítomnosti, v souladu s Jeho vůlí. A to má ve světě židovské zbožnosti nejvyšší hodnotu. Existuje
celá řada podivuhodných příběhů ze Šachova života, které o tom vyprávějí. A právě takovým
výjimečným osobnostem je mezi zbožnými Židy projevována velká úcta nejen za jejich života,
pokračování

Židovští muži studující Šachovy knihy v Holešově během jarcajtu 2018
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Portrét Šacha cca pol. 20. stol.

ale také po odchodu z tohoto světa. Jsou označováni jako „cadikové“
- spravedliví a jejich hroby se stávají jakýmisi poutními místy. Proto
i do Holešova přijíždí dodnes velké množství zbožných poutníků, aby
se na místě, kde je tento učený cadik pohřben, mohli pomodlit a obdržet potřebné požehnání a pomoc.
Nejvhodnější dobou k tomu je výročí jeho úmrtí, tzv. „járcajt“. Tehdy na
hroby cadiků přijíždí nejvíce poutníků a nejinak je tomu i v Holešově.
Ještě před několika lety to bývalo jen několik jedinců, avšak v poslední
době tento počet výrazně roste. V roce 2020 přijelo na járcajt až 600
či 700 lidí. Jeho hrob je však navštěvován i v průběhu celého roku.
ESTER, DCERA ŠACHOVA
Židovský svět však nezná jen věhlas samotného Šacha, ale už malým
židovským dětem je vyprávěn příběh o Šachově dceři Ester, která
je taktéž nazývána „ha-cadika“, spravedlivá.

Je to velmi pěkný příběh plný silných momentů, kdy rabín Šach myslel, že o dceru přišel a stejně tak Ester žila v domnění, že její otec
byl zabit kozáky. Avšak po letech, díky zvláštnímu řízení osudu, se
nakonec naleznou. Jádro příběhu se však odehrává v období tohoto vzájemného „ztracení“, kdy se Ester dostává jako malé dítě do
královského paláce, kde vyrůstá spolu s královskou dcerou Marií,
jako „adoptovaná“ dcera samotného polského krále. I jako malé
dítě, ač v nežidovském prostředí, stále neslevuje z dodržování všeho
co ji otec učil. V paláci se jí dostává velké lásky, ale také zažívá dilema
ohledně své víry, když je od ní v dobré víře očekáváno, že se stane
křesťankou. Stále má hluboko ve své paměti učení otce a rozhodne
se zůstat jeho odkazu i odkazu svých předků věrna. Po židovských
obcích široko daleko se začne šířit příběh o malé židovské dívce
a její příkladné víře. Začíná být zvána „ha-cadika“ (spravedlivá). Její
příběh tím však zdaleka nekončí. Ale to už je příběh trochu jiný...

Portrét Šabtaje Kohena na pohlednici z počátku 20. stol.
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Petra Kalabusová

Náměstí Dr. E. Beneše

Náměstí sv. Anny

Alena Vaculíková
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Šachova synagoga
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ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY HOLEŠOVA

I když ve dvacátém století došlo k likvidaci více než poloviny původních staveb
v židovském městě, stále do našich dní zůstala řada mimořádně, někdy i evropsky významných památek. Dvě z nich – stará, neboli Šachova synagoga a židovský
hřbitov - jsou zapsány v indikačním seznamu Národních kulturních památek České
republiky.
Na přelomu 15. a 16. století, nejpozději v první polovině 16. století, vznikla první
holešovská synagoga, která
byla zřejmě dřevěná. Ta ale
v roce 1560 vyhořela. Se svolením majitele holešovského
panství, Jindřicha ze Šternberka, byla v renesančním
slohu postavena synagoga
nová, dodnes tvořící hlavní sál
současné Šachovy synagogy.
V roce 1611 byla synagoga rozšířena o přísálí, nad
kterým byla zřízena ženŽidovský hřbitov letecky
ská galerie a předsíň s komunikačním traktem, jak dokládá datovaný nápis na obřadním umyvadle – kijoru.
V roce 1709 chtěli Židé synagogu rozšířit, nebylo jim to však povoleno. V roce 1724
synagoga částečně vyhořela a olomoucký biskup zamítl žádost o její zvýšení o 4,5
metru. Přesto holešovská židovská obec v roce 1725 zaklenula hlavní sál neckovou
klenbou, přísálí bylo barokně zaklenuto a nad ženskou galerií byl postaven prosvětlený sál, který sloužil jako židovská škola. Tento sál byl opatřen unikátním, bohatě
malovaným trámovým stropem, nejstarší trámy stropu byly dendrochronologicky
datovány do roku 1725. V této době byl rovněž rozšířen a doplněn komunikační
trakt synagogy. Přestavba synagogy prakticky do současné podoby byla ukončena
v letech 1736/1737, jak svědčí nápis na východní stěně. Synagoga byla v polovině
třicátých let 18. století opatřena malířskou a štukovou výzdobou, ovlivněnou polskými i moravskými lidovými vlivy, která ji zařazuje k nejvýznamnějším památkám
svého druhu v Evropě. Uprostřed hlavního sálu se nachází nádherná kovářská práce
- řečniště – almemor, čili bima, datovaná do druhé třetiny 18. století. Schránka na
tóru – Aron ha-kodeš - pochází z počátku 18. století. Nad ním je štukový nástavec
s kartuší obsahující hebrejský nápis „koruna tóry svaté“ a dvěma orlicemi, držícími
zlatou korunu. V synagoze se občas konají židovské obřady, v ženské galerii a v bývalé
škole je umístěna expozice o historii Židů v Holešově a na Moravě, v bývalé škole je
rovněž evropsky unikátní knihovna a studovna děl rabína Šacha. Šachova synagoga
se vyhnula zničení nacisty, protože v době okupace již nesloužila svému účelu, byla
v ní umístěna stolařská dílna, později sklad a byt. V šedesátých letech díky iniciativě prof. Jana Šráčka a dalších vlastivědných dobrovolníků byla synagoga nákladem
města Holešova opravena, zrestaurována a zpřístupněna veřejnosti, což bylo v podmínkách komunistického Československa unikátní – další přístupné synagogy byly
už jen v Praze.
Židovský hřbitov byl založen na severním okraji židovské čtvrti, vysunutém do meandru říčky Rusavy. Vznikl zřejmě současně s židovskou obcí, tedy nejpozději v první
polovině 16. století, i když první zmínka o něm je až z roku 1651. Řada pískovcových náhrobků na něm je velmi starobylých, i když se postupně rozpadají a zanikají. Nejstarší datovaný náhrobek je datovaný do roku 1646 (Yentl, dcera Icika).
Celkem je zde kolem 1500 náhrobků. V roce 1686 byl hřbitov silně poškozen rozvodněnou říčkou Rusavou a židovská obec jej proto nechala ohradit unikátní vysokou
kamennou zdí, která se prakticky beze změn dochovala dodnes. V letech 1701, 1713
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a 1750 byl hřbitov postupně rozšiřován. Nejstarší náhrobky jsou prosté kamenné
pískovcové stély nahoře ukončené obloukem s hebrejským nápisem na lícní straně.
Výtvarně hodnotné jsou pískovcové náhrobky z přelomu 18. a 19. století s pozdně
barokním dekorem. Na přelomu 19. a 20. století jsou postupně zaváděny náhrobky
žulové a mramorové. Zcela unikátních je několik náhrobních tumb tvořených dvěma šikmými stélami, vzepřenými do tvaru sedlové střechy. Nejznámější z nich je
tumba rabína Šabtaj ha- Kohena - Šacha, ke které dodnes putují věřící Židé z celého
světa. Na hřbitově je pohřbena ale i řada dalších významných rabínů a židovských
učenců, spisovatel Max Winder, ale třeba i rodina zakladatelů slavné vizovické likérky
Jelínků (vizovičtí Židé patřili do náboženské obce v Holešově) či obě oběti posledního pogromu z roku 1918. Vstup na holešovský hřbitov akcentuje architektonicky kvalitní obřadní síň od holešovského architekta Antonína Fischera z roku 1903,
vystavěná v eklektickém historickém slohu, která představuje zdrobnělou variantu průčelí Nové synagogy, zničené nacisty. Interiér síně je zdoben původní secesní
nástěnnou a nástropní výmalbou. Jsou v něm umístěny pamětní desky z Nové synagogy i seznam jmen holešovských Židů, zavražděných nacisty. V současnosti slouží
jako výstavní a pamětní síň. Před hřbitovem je umístěn bývalý hrobnický domek,
který je nyní využíván jako zázemí pro ortodoxní návštěvníky Šachova hrobu, zejména při Jahrzeitu.
Další významnou památkou byla tzv. Nová synagoga, kterou si nechala holešovská
židovská obec postavit v roce 1893 od významného architekta, specializujícího se
na synagogy, vídeňského Jacoba Gartnera v maursko – novorománském slohu. Ve
stejném roce byla vedle Nové synagogy, zřejmě rovněž podle návrhu J. Gartnera,
postavena budova rabinátu a zimní modlitebny. Zatímco tato budova (č.p. 97)
se dodnes zachovala a jsou na ní umístěny pamětní desky holešovského
rodáka,
významného
hudebního
skladatele
a sbormistra v chorvatském Karlovaci Davida
Meisela a Nové synagogy, vlastní Nová synagoga
byla v roce 1941 vypálena
členy místní organizace
Vlajky (první pokus byl
neúspěšný, požár uhasili
místní hasiči, při druhém
pokusu o měsíc později dostali už zákaz hasit).
Šachova synagoga
Německé okupační orgány
v roce 1942 nechaly zdi
synagogy strhnout v roce
1942. Na místě synagogy
bylo vytvořeno pietní místo s vyznačením průběhu
zdí synagogy, pamětním
kamenem, informačním
panelem a smuteční vrbou a břízou vysazenou
velvyslancem Státu Izrael.
Do dnešních dnů se zachovala budova původní
Stanoviště a okruh výstavy (pozn.: *NS - Panel Nová Synagoga)
židovské radnice (č.p. 122 pokračování

na náměstí Svobody) s barokní valenou klenbou s výsečemi v průjezdu. Vedle ní
se nachází rovněž dodnes zachovaná budova židovské – německé školy (vzniklé na
základě patentů Marie Terezie a Josefa II. č.p. 123 na náměstí Svobody) rovněž
s klenutým průjezdem, který sloužil pro obyvatele centra židovského města jako
průchod do staré synagogy. V této řadě domů je rovněž unikátní (chráněný jako
kulturní památka České republiky) patrový dům č. 133, jehož fasáda včetně hodnotných vykládaných dřevěných vrat je příkladem kvalitního klasicismu.
Naopak nenávratně zmizela skupina starých domů u vjezdu na hlavní holešovské
náměstí (nyní náměstí Dr.E.Beneše) – zde se nacházel rozsáhlý hostinec Kamenec,
jehož základy byly odkryty při záchranném archeologickém průzkumu na počátku
21. století a vedle nich byla nalezena keramika z mladší doby hradištní, dokládající
nejstarší osídlení této oblasti, nacházející se mimo oblast vlastního města. Na druhé
straně se nacházely židovské masné krámy, za nimi rituální koupel – mikve a mezi
nimi Přerovská – Židovská brána, oddělující židovské a křesťanské město. Všechny
tyto objekty byly zbourány na počátku 20. století.
V osmdesátých letech 20. století byl z důvodu neúdržby zbourán unikátní dům
s předsunutým schodištěm, nacházející se vedle domu č.p. 105 na náměstí Svobody.
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Jednalo se o tzv. kohabitat – dům si postavily dvě rodiny, jedna žila v přízemí, druhá v poschodí a jeho dominantu tvořilo právě zděné schodiště, vysunuté z objektu.
Z domu se zachovala přízemní komora, nyní přičleněná k domu č.p. 105 s valenou
cihlovou klenbou s pasy. Trám z tohoto objektu byl dendrochronologicky datován
do druhé poloviny 18. století, jednalo se tedy o barokní objekt.
Vedle Šachovy synagogy se nacházela rituální porážka – šlachta – jejíž poslední podoba byla v novogotickém slohu. V současnosti na jejím místě stojí drobný objekt,
který může obsahovat původní zbytky zdiva.
Nejrozsáhlejší bourání proběhlo v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy
byla zcela zlikvidována („asanována“) severní část židovského města, tvořená
malebnými přízemními a patrovými domky a uličkami. Tato velmi romantická čtvrť
(obdobná, nyní mimořádně lukrativní zástavba například dodnes tvoří větší část
židovského města v Třebíči a je prohlášena za součást památky UNESCO) musela
ustoupit stavbě Domova důchodců, což je velká paneláková stavba, necitlivě
rozbíjející celek židovského města.

PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV

Klára Hudcová

Lucie Kalabusová

Náměstí Dr. E. Beneše

Náměstí sv. Anny

Holešovský zámek
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ŽIDOVSKÉ POVĚSTI HOLEŠOVA – RABÍN ŠACH

Holešovské židovské ghetto, vlastně druhé město v Holešově, žilo svůj vlastní, uzavřený život skoro pět set let. Pro křesťanské obyvatele Holešova byli Židé jiní a odlišní. V minulých stoletích, kdy většina lidí nepoznala nic jiného než své město, svou
vesnici a jejich nejbližší okolí, nikdo neměl k dispozici televizi, rádio, kino, dokonce
ani obrázkové časopisy a knihy, byl obzor běžného člověka pro nás nepředstavitelně omezený. A vše, co se běžné zkušenosti jen trochu vymykalo, bylo cizí, tajemné
až nebezpečné. Židé se svým odlišným náboženstvím, jazykem, zvyky, oblečením
a vůbec způsobem života byli takovým tajuplným, cizím prvkem. Navíc po celá staletí
byli pronásledováni – církevní i státní moc na ně sváděla mnoho tehdejších problémů,
obírala je o peníze, zbavovala je už tak minimálních práv a to vše samozřejmě
v hlavách tehdejších prostých lidí vyvolávalo nevraživost, opovržení, někdy až nenávist.
Židé se skutečně odlišovali od běžných křesťanských obyvatel především svou vzdělaností. Zatímco dlouho pěstovaným ideálem křesťana byla co nejpevnější víra pokud
možno bez otázek a současně budování hmotných statků pro sebe a své potomky, pro Židy bylo nejvyšší metou vzdělání, znalost a především výklad a diskuse
o posvátných textech, řešení logických problémů, obecná úcta a spravedlnost.
A také bohatství, které ale nemělo být dáváno na odiv, mělo naopak sloužit podpoře
dalšího vzdělávání a bádání, podpoře chudých a nadaných, podpoře škol a synagog.
Židé si nestavěli výstavné domy, jednak protože vinou trvalého pronásledování byli
stále tak trochu na útěku, jednak protože pro ně nebyla vesměs výstavnost důležitá.
Vzdělaní, gramotní a často nečekaně bohatí, i když skromně žijící obyvatelé malých
domků a křivolakých uliček, neustále něco studující a hádající se o teoretické, sotva
i pro křesťanské vzdělance pochopitelné problémy, byli minimálně záhadní.
Ale i židovské obyvatelstvo, stále ohrožované na majetku i životě, vyháněné z domovů, okrádané panovníkem a někdy i místním šlechticem, ponižované a ponížené,
žijící v neustálé nejistotě, kdy někdo proti nim vyvolá krvavý pogrom, a současně
náboženstvím a učenci utvrzované v přesvědčení, že Židé jsou sice těžce zkoušený,
ale Bohem vyvolený národ, žilo v rozjitřených stavech myslí, které lehce přijímaly
různá nová učení sekt a tajemná proroctví. Holešov – jeho židovská část – byl přitom mimořádně významným centrem židovské vzdělanosti, ale i sektářství a to nejen na Moravě, ale i v celé střední a východní Evropě. Utíkali sem Židé, pronásledovaní křesťanskými fanatiky z Haliče a ostatních oblastí dnešního Polska a Ukrajiny,
vyděšení hrůzami, které zažili a upínající se k různým naukám, které jim přinášely
úlevu a naději. Zde se prolínali s místními, v relativním klidu a pod ochranou majitelů
holešovského panství žijícími starousedlými Židy – ale i ti byli svého času vyhnáni

Holešovská synagoga
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z královských měst a měli silný pocit psanců. Proto se v holešovském židovském
městě dařilo tajuplnému, mystickému učení – kabale, šifrující celý svět, vesmír
i Hospodina do významů slov a čísel, proto zde žili chasidé – hluboce věřící Židé,
kteří rovněž vykládali náboženství v symbolice čísel a písmen, ale současně
zaváděli radostné, upřímné obřady plné tance a zpěvu prostých lidí.
Oproti tehdy často negramotnému křesťanskému obyvatelstvu všichni židé studovali, četli a uvažovali nad náboženskými, ale i právnickými a správními texty a psané
slovo pro ně bylo čímsi nejvíce posvátným. Ostatně je to křesťanská, ale hlavně
židovská bible, která začíná oním: „Na počátku bylo Slovo“. Proto hlavním hrdinou
židovského světa minulých století nebyl ani bojovník, ani princ, ani silný a odvážný
mládenec, ale vzdělaný, chytrý a spravedlivý učenec. Ten je také postavou židovských
pověstí, pohádek a vyprávění, jejichž zkrácením nakonec vznikl zajímavý útvar: anekdota. A Holešov má na významného, dokonce světově proslulého učence štěstí.
Je jím rabín Šabtaj ben Meir ha Kohen, zvaný Šach.
O osobě rabiho Šacha a o jeho působení v Holešově známe několik pověstí. Zřejmě
jich bylo mnohem víc, s židovskými obyvateli Holešova, povražděnými nacisty za
druhé světové války však jistě spousta těchto pověstí nenávratně zanikla.
PROČ PŘIŠEL RABI ŠACH DO HOLEŠOVA?
Už začátek působení Šacha v Holešově provází úsměvná historka – prazáklad anekdotického vyprávění. Rabi Šach tehdy působil už sedm let jako rabín ve Strážnici.
Holešovská židovská obec, tehdy významnější a větší než strážnická, hledala nového
rabína a její představitelé se dozvěděli o proslulosti a významu strážnického Šacha
a chtěli mu nabídnout rabínské místo v Holešově. Nechtěli ale kupovat „zajíce v pytli“
a proto se na Šabtaje ben Meir ha Kohena písemně zeptali u moravského zemského
rabína Krochmala, který sídlil v Mikulově. Na návštěvě u rabína Krochmala byl zrovna slavný židovský učenec a učitel, rabín Jeshua Heschl. Rabín Krochmal se zeptal
rabína Heschla, zda Šacha zná a zda by ho doporučil na uvolněné místo holešovského
rabína. Rabín Heschel Krochmalovi odpověděl: “Nemám-li znát svého vynikajícího
žáka? Věř mi, udělal bys dobře, kdybys ty převzal rabínské místo v Holešově a Šabtaj
ben Meir ha Kohenovi přenechal svůj zemský rabinát.” No a tak zemský rabím Krochmal samozřejmě doporučil představitelům holešovské židovské obce Šacha na místo
rabína a ti jej ihned přijali a přivítali na jeho posledním působišti.
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Jiří Nohýl

Veronika Brázdilová

Jana Vybíralová

Karolína Zrníková

Daniela Bláhová

Náměstí Dr. E. Beneše

Náměstí sv. Anny

Holešovský zámek

Všechny panely on-line ke stažení na: www.holesov.cz | www.holesov.info

Muzeum kovářství

Židovský hřbitov

Šachova synagoga

Náměstí Svobody

05/10

LITERÁRNÍ DÍLO RABÍNA ŠACHA

Šabtaj ha-Kohen už ve svém dětství projevoval mimořádné nadání a udivoval své učitele
duchaplnými otázkami. Nejinak tomu bylo později na ješivách, kde studoval u velkých
rabínů své doby. Díky svým skvělým učitelům, své nezdolné píli, přirozenému nadání,
ale především také hlubokému duchovnímu životu, byl schopen proniknout do hloubky
různých problémů, se kterými se mnozí rabíni potýkali jen s velkými obtížemi. Své hluboké
poznatky a způsoby myšlení později předává dalším generacím ve svých spisech. Jeho
dílo se zabývalo především halachou, židovským právem. To řeší prakticky veškeré oblasti židovského života, od narození až po smrt. Zabývá se otázkami náboženskými, ale
třeba i zdravotními, etickými, ale také i vyloženě právními. To byla stěžejní oblast práce
rabína Šacha. Jeho halachická rozhodnutí, která ve svém díle představil byla pozdějšími
halachisty považována za směrodatná. I když na některých místech cituje svého otce
a své učitele, nelze rozhodně říci že jde úplně v jejich kolejích. Naopak jeho práce nese
zcela evidentní znaky originality a často i nesouhlas
s těmi, kteří tu byli před ním.

ŠACHOVO STĚŽEJNÍ DÍLO
Rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst
se má čerpat poučení, neboť je poslem
Hospodina zástupů. (Malachiáš 2,7)
V roce 1646, když bylo rabínu Šabtajovi 25 let, vydal
své stěžejní dílo „Siftej kohen“ (Rty kněze). Jedná se
o komentáře k Jore dea, druhé části knihy Šulchan
aruch (Prostřený stůl). Ten byl napsán sefardským
učencem Josefem Karem a je dnes jakýmsi komplexním zákoníkem židovského práva – halachy. Ovšem
kvůli některým odlišnostem mezi sefardskými
a aškenázskými Židy nebyl zde v aškenázské oblasti
úplně přijat. Významným zlomem bylo napsání komentáře aškenázským učencem, krakovským rabínem Mošem Isserlesem, který jako první toto dílo
Stránka Šulchan aruchu s komentáři
Šabtaje ha-Kohena a Davida ha-Leviho
uzpůsobil do místních zvyklostí. V následující generaci bylo napsáno několik dalších komentářů velkých učenců, mezi něž patřil právě
Šach. Ten Šachův pak býval tištěn ve většině vydání Šulchan aruchu. A právě tyto komentáře pomohly přijetí Šuchan aruchu i mezi aškenázskými Židy. Díky tomu je dnes
Šulchan aruch jednou z nejzásadnější knih i v aškenázském prostředí. Tištěn je zde ale
vždy s komentáři těchto rabínů, nikdy ne samostatně. Text samotného Šulchan aruchu
je uprostřed a komentáře po stranách.
Ve stejném roce jako Šach však vydává svůj komentář také jiný z rabínských velikánů,
David ben Šmuel ha-Levi (1586-1667), který byl hlavou rabínské ješivy ve Lvově. Toto
dílo tehdy mezi učenci vzbudilo velkou pozornost a bylo velmi dobře přijato. Jeho název
je Turej zahav (Čárky zlata). Právě toto dílo proslavilo Davida ha-Leviho do dalších generací. Ovšem zanedlouho je Turej zahav zastíněn dílem mladého pětadvacetiletého rabína
Šabtaje. Ten pak navíc po prostudování Turej zahav s mnohými závěry Davida ha-Leviho nesouhlasí a následně sepisuje dílo Nekudot ha-kesef, které se zabývá jeho kritikou.
Oba rabíni se později setkali a vzniklo mezi nimi přátelství. Od roku 1677 se tisknou jejich komentáře vždy společně. Od roku 1674 je Šachův komentář publikován ve většině
vydání Jore dea.
Rabi Šabtaj, který se zabýval ve svém díle primárně židovským právem, dokázal však díky
svému elegantnímu a zároveň jednoduchému stylu psaní zachytit velmi čtivým způso-

bem i události historické. Chmelnického
masakry z let 1648–49, které osobně
zažil, zaznamenal ve své knize Megillat
eifa (Amsterdam, 1651), ve kterém popsal události a utrpení, kterými polští
Židé během té doby prošli. Tato práce
je důležitým historickým dokumentem
a byla přeložena i do němčiny a ruštiny.
Sestavil také „Selicḥot“ (kajícné modlitby), ve kterých vylévá své hořké nářky.
Nekudot ha-kesef, vydání z roku 1715
(Šachova kritika Turej zahav rabína Davida ha-Leviho)
Přikázal svým dětem a vnoučatům, aby
vždy zachovávali rozhodnutí zemských koncilů a ustanovili dvacátý den hebrejského měsíce Sivanu jako postní den, ve kterém by měli recitovat žalozpěvy, které sestavil.
V pozdějších letech Šach pokračuje v psaní svých komentářů k Šulchan aruchu, Siftej kohen. Nyní se věnuje jeho čtvrté části Chošen mišpat, která se zabývá finančním a civilním
trestním právem. Podobně jako ve svých předchozích komentářích, i v této práci objasňuje Karova rozhodnutí, ale nezdržuje se také jejich kritiky. Neváhal kritizovat ani své další předchůdce tam, kde se mu jejich rozhodnutí nelíbila nebo kde si myslel, že se dopustili ve svých halachických rozhodnutích omylů. Své závěry nezakládá pouze na zásadách
Talmudu a halachických autorit, ale také na logice a rozumu.
Šachovo dílo je klasikou svého druhu a až do současnosti je
jeho práce přijímána jako směrodatná a halachické autority
se na ni odkazují.

TAJEMSTVÍ PRVNÍHO VYDÁNÍ
První vydání Siftej kohen na Chošen mišpat bylo vydáno
v Amsterdamu roku 1663 zetěm rabína Šacha, rabínem Menachemem Manišem. Před odchodem z tohoto světa dal Šach
svému zeti pokyn, aby jeho knihu vydal. Když však byl tisk knihy zpožděn kvůli finančním problémům, Šach se zjevil rabimu
Menachemovi ve snu a zeptal se, proč doposud nesplnil svůj
slib. Nařídil mu poté, aby kniha byla vytištěna bez jakéhokoliv
dalšího otálení. Rabín Menachem popisuje podrobnosti snu
ve svém úvodu k této knize.

Na závěr jeden příběh který se o Šachovi vypráví.
Rabín Šabtaj kdysi vedl finanční spor s jedním z prominentních mužů ve Vilně. Jelikož se
nemohli dohodnout, oba souhlasili, že předloží své argumenty jednomu z největších rabínů té generace, někomu, kdo žil daleko od Vilny a rabína Šabtaje neznal. Shodli se na
rabínovi z Novardoku, který byl známý svou vzdělaností a čestností. Před odjezdem si
Šach znovu prošel všechny relevantní pasáže Talmudu a komentátorů a znovu se ujistil,
že má pravdu. Když dorazili do Novardoku a předložili svůj případ rabínovi, ten rozhodl, že
se rabín Šabtaj ve skutečnosti mýlil, a dal zapravdu druhému muži. Rabi Šabtaj byl tímto
rozhodnutím velmi překvapen, protože podle jeho názoru nebylo v souladu s halachou.
Proto požádal rabína, aby mu vysvětlil jak k tomu závěru došel. Rabín šel ke své knihovně
a vytáhl knihu Siftei kohen na Chošen mišpat, která vyšla před rokem, a vysvětlil rabimu
Šabtajovi, že své rozhodnutí založil na názoru vyjádřeném v této nové knize. Rabín Šabtaj
se poté představil jako autor oné knihy a řekl: „Jak velká jsou slova mudrců. Člověka by
ani nenapadlo, že se může mýlit! “
pokračování
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Siftej kohen, 1663

Je-li příběh pravdivý, znamenalo by to, že Siftej kohen na Chošem mišpat vydal Šach
poprvé ještě za svého života, ale není známý žádný exemplář z té doby. Především ale
tento příběh chce ukázat, že Šach si nepřisuzoval nic z toho co ve svých knihách psal,
ale v pokoře si byl vědom, že nic co konal nekonal sám ze sebe, ale byl jen nástrojem
Nejvyššího. To konec konců dosvědčuje i jeden jeho citát:

Nenapsal jsem žádnou z těchto knih,
jen jsem zapisoval co mi přicházelo z Nebe.
Rabi Šabtaj ha-Kohen
ŠACHOVY PUBLIKOVANÉ PRÁCE:

• Selichot, kajícné modlitby pro 20. Sivan na památku zabitých během tragédie
v letech 1648-9 (Amsterdam, 1651)
• Siftej kohen, komentáře na druhou část Šulchan aruchu Jore dea (Krakov, 1646)
• Siftej kohen, komentáře na čtvrtou část Šulchan aruchu Chošen mišpat (Amsterdam 1663)
• Ha‘Aruch, komentář na Jore dea, část Tur (Berlin, 1667)
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• Tokfo kohen, zabývá se talmudickým termínem „teiku“ a základy
finančních zákonů. Je častým učebním textem na ješivách (Frankfurt
nad Odrou, 1677)
• Gevurat anašim, rozbor sekce 154
Šulchan aruchu Even ha-ezer
(Dessau, 1697)
• Po‘el cedek, uspořádání 613
přikázání Maimonida (Jessnitz, 1720)
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• Pojednání o pasáži Kama Ma‘a lot v pesachové Hagadě (Bratislava, 1840)
• Druš jakar, drobná, méně známá Šachova práce

PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV

David Macháček

Náměstí Dr. E. Beneše

• Nekuddot HaKesef, Šachova kritika některých míst Turej zahav od
rabiho Davida ha-Leviho (Frankfurt
nad Odrou, 1677)

Náměstí sv. Anny

Pavlína Úrubková

Holešovský zámek
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Lucie Adamíková

Muzeum kovářství

Židovský hřbitov

Eliška Janalíková

Šachova synagoga

Náměstí Svobody
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VÝZNAMNÍ HOLEŠOVŠTÍ ŽIDÉ

Z Holešova pocházela, nebo zde žila řada význačných osobností židovského původu.
Fakt, že Holešov byl významným střediskem židovské učenosti, náboženským střediskem a současně i místem, ve kterém vznikala různá náboženská hnutí, často velmi mystická, sem lákal řadu myslitelů, učenců i náboženských blouznivců. Na druhou
stranu velmi kvalitní vzdělání, které mladí lidé v židovském Holešově získávali současně
s určitou zjitřenou atmosférou, prostupující zdejší život, bylo podnětem pro to, že řada
z místních rodáků se věnovala vědě, nebo náboženství.
1659-63 Šabtaj ben Meir ha-Kohen (1621 – 1663, pohřben v Holešově).
Holešovským rabínem v letech 1657 – 1663. Podle iniciál názvu jeho nejdůležitějšího
díla Siftej Kohen (Rty knězovy), které vyšlo v r. 1646 v Krakově, zvaný Šach, jeden z nejvýznamnějších učenců své doby, je rovněž autorem řady spisů talmudicko-právního
obsahu. Za kozáckých válek po povstání Bohdana Chmelnického uprchl r. 1650 z rodné Litvy (Vilna) do Polska a později přechází na Moravu, kde nejprve působí jako rabín
ve Strážnici a odtud je povolán do Holešova. Siftej Kohen je prováděcím komentářem
k Šulchan Aruchu Josefa Kara a řadí se k nejvýznamnějším talmudickým dílům všech
dob. Šach, považovaný za „zázračného rabína“ patří k deseti nejvýznamnějším
židovským učencům v historii.
Moses Jecchak Jehuda Loeb Zunz (v Holešově rabínem 1668 – 1678), věhlasný učenec,
znalec Talmudu, rovněž považovaný za „zázračného rabína“.
Juda Lejbl ben Jakob Prossnitz, zvaný Hollesschau (1670 – 1730), šabatiánský prorok,
který se zasloužil na Moravě o velké rozšíření mesianistického hnutí, založeného osmanským Židem Šabtajem Cvi, který se roku 1655 stal mesiášem. Zřejmě se nenarodil
v Holešově, ale v Uherském Brodě, jeho těsný vztah k Holešovu je dodnes nejasný,
v každém případě se Holešov v jeho době stal jedním z hlavních center vyznavačů
šabataismu.
Menachem Mendel (v Holešově rabínem 1679 – 1685), židovský teoretik a spisovatel, autor díla Cincenet Menachem.
Abraham Stern (1751 – 1797, pohřben v Holešově), holešovský rabín, rovněž významný
učenec, autor díla Mi-mizrach u-mi ma´arav.
Josef Biach Feilbogen (1784 – 1869), holešovský rabín, přední moravský talmudista,
řazený k posledním významným představitelům ortodoxního judaismu na Moravě,
autor řady náboženských děl.
Dr. Gerson Wolf (1823 - 1892), jeden z nejvýznamnějších židovských historiků 19.
století, narozen v Holešově, publicista a pedagog, v Holešově prožil dětství, většinu
života strávil ve Vídni. Byl vzděláván v hebrejském jazyce a jeho záměrem bylo stát se
rabínem, později studoval pedagogiku a filosofii, stal se doktorem filosofie. Ve Vídni
působil i jako vychovatel ve významných vídeňských židovských rodinách. Později se
stal učitelem židovského náboženství, od roku 1870 působil jako profesor náboženství na vyšší reálce ve Vídni a v r. 1884 byl jmenován inspektorem náboženské výuky
na všech vídeňských školách. Věnoval se také publicistice a židovským dějinám. Publikoval dodnes řadu uznávaných prací.
Max Winder (1854 - 1920, pohřben v Holešově) – řídící učitel na holešovské německé
- židovské škole v letech 1895 – 1919, Když byla německá škola usnesením zastupitelstva Holešova v roce 1919 zrušena, odstěhoval se zpět do Čech, do rodného Kolína.
Max Winder byl velmi vzdělaný muž, hovořící plynně česky, český vlastenec, jemuž
kulturní snahy českého národa nebyly cizí. vystudoval českou reálku, poté nastoupil na
pražskou polytechniku, ale na radu básníka Adolfa Heyduka vystudoval německý učitelský ústav. Psal vždy česky a je tudíž řazen mezi české spisovatele a básníky. První
Winderova kniha “Feuilleton” je veselohra o čtyřech jednáních. Autor ji vydal roku
1878 v Praze. V roce 1898 vyšla sbírka veršů “Básně”. Max Winder byl postižen posled-
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ním protižidovským pogromem v roce 1918, i když jej holešovští občané bránili před
cizími vojáky a venkovany z okolí s tím, že není žádný Němec, ale český básník.
Ludwig Winder (pseudonym G. A. List, zemřel 1946), syn Maxe Windera je řazen
k pražským, německy píšícím spisovatelům, jako byl např. Franz Kafka. V Holešově
prožil mládí v letech 1895 – 1907. Je autorem několika románů, z nichž Následník
trůnu - Tronfolger – román o Františku Ferdinandovi ďEste, rakouském následníku
trůnu se dodnes vydává. V rukopise se zachovaly nedokončené vzpomínky na jeho
otce a mládí v Holešově - Příběhy mého otce – Geschichte meines Vaters.
Dr. Jakob Freimann (1866 – 1937, pohřben v Holešově.) poslední holešovský rabín.
Pocházel z významného rabínského rodu – jeho otcem byl rabín Abraham Chajim Freimann. Evropsky proslulý vědec, autor řady vědeckých děl. Zabýval se komentáři ke středověké rabínské literatuře, především ale byl špičkovým židovským historikem, který
se věnoval i historii holešovské židovské obce, i židovských obcí v dalších moravských
městech. Jeho dílo je dodnes významným pramenem pro poznání židovských dějin
na Moravě. Po působení v Holešově byl vrchním rabínem v polské Poznani a obecním
rabínem v Berlíně a současně byl hlavou židovského náboženského soudu. (av bejt
din). Byl vůbec posledním holešovským rabínem. Dále byl inspektorem židovských
škol na severní Moravě a předsedou Spolku rabínů Moravy a Slezska.
Dr. Alfred (Abraham Chajim) Freimann (1899 – 1948), syn posledního rabína, právník,
publicista a rabínský učenec.
V Holešově se narodilo i několik významných rabínů, kteří působili v jiných městech
i zemích. Především to byl Jochanan ben Isak R. Hilels, zvaný Hoellischau, který se na
počátku 18. století stal rabínem synagogy Hambro v Londýně.
David Meisel (1885 Holešov
– 1941) vyrůstal v silně ortodoxním prostředí. Hudební
i náboženské vzdělání získal
v židovské komunitě v Brně
a po třech letech služby
v židovské obci Ostrava odchází v roce 1906 do chorvatského Karlovace, kde zastával
funkci vrchního kantora a tajemníka židovské obce. Díky
svému hudebnímu vzdělání
zpočátku organizoval smíšený
sbor v synagoze, v roce 1922
se stal dirigentem Prvního
chorvatského
pěveckého
sboru „Zora“. Pod jeho taktovkou sbor „Zora“ nacvičil
velmi náročné hudební programy – oratorium Božidara
Širole „Oběť Abrahamova“,
od Antonína Dvořáka Stabat
Mater, Mše Es-dur Franze
Schuberta i další. Díky jeho
vedení se sbor stal slavným,
měl
největší
pěvecké

David Meisel

pokračování

Stanoviště a okruh výstavy (pozn.: *NS - Panel Nová Synagoga)

úspěchy nejen v Jugoslávii, ale také při evropských hostováních – v Německu v roce
1927, Irsku (1930) a u královského dvora v Belgii (1935). Od belgického krále dokonce
získali ocenění a titul „Nejlepší amatérský sbor Evropy“. Sbor Zora dodnes existuje
a hostoval i v Holešově.
David Meisel pozvedl i své povolání „nadkantora“ na uměleckou úroveň. Byl předsedou Jugoslávského sdružení pro hudbu a zpěv, iniciátorem, zakladatelem a redaktorem
časopisu Měsíčník židovských učitelů (1928 – 1930). Posbíral záviděníhodnou sbírku
známých evropských zpěvů a sám skládal také skladby ke zpěvům v synagogách. V roce
1907 byla jeho skladba „Keduschah“ vydána a vytištěna v Karlovaci. Byl také velkým
amatérským fotografem. Po okupaci Jugoslávie nacisty byl v roce 1941 zatčen a zavražděn v koncentračním táboře „Jadovno“ i se svým synem Zlatkem. Jeho manželka
a dvě dcery zázrakem přežily okupaci a jeho potomci dodnes opatrují jeho odkaz.
Zikmund Jelinek z Vizovic (zemřel 1936, pohřben v Holešově). Od roku 1882 působil
ve Vizovicích jako významný palírník. V roce 1891otevřel rodinnou pálenici, která byla
vůbec první průmyslovou pálenicí v soukromých rukou ve Vizovicích. I když slivovice
se v „malém“ u nás pálila od středověku, Zikmund Jelínek byl prvním soukromým podnikatelem zabývající se komerční výrobou a prodejem slivovice. Jeho synovi Rudolfovi

06/10

se podařilo prorazit do USA na tamní prohibicí uprázdněný trh s košer slivovicí. Firma
dodnes funguje pod názvem RUDOLF JELÍNEK a.s. Košer slivovice s obsahem 50 % alkoholu, která stála u začátku jejího úspěchu, se zde vyrábí dodnes, samozřejmě pod
dozorem příslušného rabína.
MUDr. Zikmund Knopf (1862 – 1951, pohřben v Holešově) Oblíbený holešovský lékař,
lidumil, medicinální rada. Byl také lékařem německého továrníka P. Kneisla (majitele
továrny Sfinx) a bydlel v jednom z domů rodiny Kneislovy na rohu Palackého a Grohovy ulice (dříve Potraviny Adam), byl odvlečen do koncentračního tábora, ze kterého
se vrátil v 83 letech a zemřel v roce 1951. Jeho hrob je jediným „čestným“ hrobem
věnovaným židovskou náboženskou obcí Holešov.
Michalovský Arnošt (1895 – 1962) Člen Městské památkové komise v Holešově.
Pocházel z rodiny židovského “kantora”. V den vypuknutí II. světové války 1. září 1939
byl uvězněn jako rukojmí a po celou válku vězněn v koncentračních táborech. Po válce
pracoval v pletařském průmyslu. Stal se předsedou židovské náboženské obce. Jeho
péčí byly odhaleny pamětní desky v obřadní síni na židovském hřbitově, vypočítávající
oběti války z Holešova a okolí, nechal opravit poškozený náhrobek Šabtaje ben Meir
Ha Kohena. Největší péči věnoval obnově staré synagogy.

PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV

Denisa Zdráhalová

Kateřina Peclová

Náměstí Dr. E. Beneše

Náměstí sv. Anny

Holešovský zámek
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ŽIDOVSKÉ POVĚSTI HOLEŠOVA – RABÍN ŠACH

O POTRESTÁNÍ ZLÉHO GÓJE.
Už trochu strašidelnější historka se vyprávěla o působení rabína Šacha v Holešově.
Jednou šel tento učenec s několika svými žáky, kteří si nedovolili jít vedle něj, ale
drželi za ním uctivý odstup, po křesťanské části Holešova. U jednoho domu pracovali zedníci – a jeden z nich, když viděl kolem jít důstojného Žida s dlouhými
vousy, vyběhl na Šabtaje a ben Meir ha Kohena začal za ty vousy tahat, cloumat
s ním, nadávat jemu a všem Židům a celkově ho trápit. Rabín se nijak nebránil
a to vyvolávalo stále větší vztek tohoto hrubého, nevzdělaného křesťana – góje.
Trvalo to jen chvilku, než Šachovi žáci, kteří se zdrželi vzadu, k zápasící dvojici
doběhli a chtěli agresivního zedníka potrestat. Už už se napřahovali, když vtom
je zarazilo rozhodné Šachovo gesto. „Nechte toho muže a okamžitě ho pusťte“
rozhořčil se Šach, „To chcete být učenci, že se nestydíte!“ „Ale rabi, vždyť on vás
bil a ubližoval vám,“ bránili se žáci, „my chceme jen spravedlnost“. „Jak můžete
sami vykonávat spravedlnost, když o ní nic nevíte! Jen počkejte, ani neuplyne
rok a Nejvyšší se o spravedlnost postará“ ukončil hovor Šach a rychle odešel i se
svými žáky z místa sporu – zanechal nepotrestaného a vyjeveného zedníka na
místě. Ten brzo na příhodu zapomněl, a pořád Židy napadal, byl nepolepšitelný. A opravdu za několik měsíců – ani ne za rok - vylezl na široké, zcela bezpečné lešení, najednou se zapotácel, udělal dva kroky do prázdna – a z lešení spadl
a na místě zemřel. Šachovi žáci potom pevně věřili, že jejich učitel znal dobře budoucnost a věděl o trestu, který Hospodin přichystal drzému, zlému gójovi.
O DOKONČENÍ POSLEDNÍHO ŠACHOVA DÍLA.
Rabín Šabtaj ben Meir ha Kohen celý život psal významná náboženská díla. Měl
právě jedno rozepsáno, když pocítil, že nadešel jeho čas. Zavolal si své nejbližší
a důrazně je žádal, aby až zemře, zamknuli a utěsnili jeho pokojík, ve kterém
měl pracovnu a psal svá díla a hlavně, aby v něm s ničím nehýbali. Pracovnu
měli otevřít až po roce od rabínovy smrti – a potom využít pro dobro náboženské obce vše, co v ní najdou. Za kratičkou dobu rabi Šach skutečně zemřel nad
svým posledním rozepsaným rukopisem. Jeho rodina respektovala jeho přání,
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ničeho se v jeho pracovně nedotknuli a pečlivě ji uzavřeli a utěsnili všechny
i nejmenší otvory do ní. Po roce pozvali do
Šachova domu vedoucí představitele obce,
nového rabína – a otevřeli zapečetěné dveře.
Na první pohled se za nimi nic nezměnilo.
Když si ale Šachova vdova pozorně prohlédla manželův stůl, překvapeně vykřikla – starala se vždy o velkou zásobu čerstvých per –
husích brků, kterými se tehdy psalo. Těsně
před Šachovou smrtí donesla tři svazky zcela nových per, které úhledně složila na jeho
stůl. Nezůstalo z nich ani jedno – všechna
byla použitá, ořezaná jak to jen šlo, a jejich
kousky se válely na podlaze. A ještě větší
překvapení zažili starší holešovské židovské
obce. Poslední Šachovo dílo, ze kterého
Holešovská synagoga
do své smrti rabín nestačil napsat ani celou polovinu, leželo hotové na stole. Otevřené na poslední stránce. Za posledním
slovem bylo datum, napsané jako celý text knihy Šachovou pevnou rukou. Čtyři
dny před otevřením jeho pokoje, tedy rok po jeho smrti.
Tato verze pověsti o Šachově posledním díle je už zřejmě upravená nežidovskými
posluchači. Originální židovská verze, odpovídající více halachickým pravidlům je
taková, že Šach u vědomí blížícího se konce horečně dopisoval své poslední dílo
a na rok se zavřel ve své pracovně s tím, že přísně zakázal, aby jej kdokoliv rušil.
Jeden z jeho žáků ale tento zákaz porušil a otevřel dveře do mistrovy pracovny.
Sotva překročil práh, skácel se mrtev k zemi. Šach právě dopisoval poslední stránku svého díla….

Holešovská synagoga
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Veronika Velentíková

Vendula Křížková

Karolína Novotná

Vanesa Tomanova
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FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY HA-MAKOM

Festival židovské kultury je jedním z holešovských tradičních festivalů s nejdelší historií, který se v loňském roce konal již po dvacáté. A co festivalu vlastně předcházelo? Impulsem byla právě existence unikátních, světově proslulých místních židovských
památek, které jsou zapsány do seznamu Národních kulturních památek České republiky a také mnohasetletá historie osídlení Holešova, kdy zdejší židovská obec (cca
1454 – 1942) patřila k nejvýznamnějším na Moravě. Už od sklonku devadesátých let
byly holešovské židovské památky využívány pro pořádání kulturních pořadů, natáčení
filmů, prezentaci židovské kultury. Do těchto aktivit se zapojila skupina holešovských
nadšenců, kteří měli zájem o judaismus, židovskou kulturní historii a židovské památky. Dříve působili ve spolku přátel Izraele, později utvořili vlastní spolek, nejprve nazvaný Bejt (dům – synagoga) Holešov, který později přejmenovali na Společnost Judaica
Holešov, jehož alternativní název „Olam“ znamená “věk” i “svět“. Na jaře roku 2000
rozšířili svou činnost o aktivní snahu zkultivovat holešovský židovský hřbitov a získat
informace o historii ghetta a jeho osobnostech. První, tehdy jednodenní festival se uskutečnil 11. září 2001, jeho hlavním organizátorem a duchovním otcem, byl Jiří Richter,
který se neúnavně věnoval svému koníčku - judaistice a hebraistice. První dva ročníky
festivalu se uskutečnily jako jednodenní, kdy proběhly první zajímavé přednášky –
Ing. Arch. Klenovského ze židovské obce Brno, Mgr. Pálky z muzea v Kroměříži, zazněly
první koncerty – Vladimíra Merty a Jany Levitové. Součástí festivalu byla také mezinárodní brigáda dobrovolníků, kteří ve spolupráci se Sdružením dobrovolných aktivit
INEX pomáhali s úpravou a údržbou židovského hřbitova. Od třetího ročníku v roce
2003 se konal festival již jako týdenní. Další ročníky se konaly ve spolupráci OLAM Judaica s Městským kulturním střediskem v Holešově a s finanční podporou zejména Města Holešova. Zlomovým se stal 10. ročník festivalu, jelikož vlastní organizaci převzalo
Městské kulturní středisko a Město Holešov, festival se rozšířil o nové atributy, nabídka
pořadů byla větší a vše se také odrazilo na větším počtu návštěvníků i odborné veřejnosti.
Každý ročník je věnován jednomu hlavnímu tématu a během dvaceti let konání festivalu se prostřídala témata, jako „Připomínka vypálení Nové synagogy a holocaustu
v Holešově“, „Věnováno velkému příznivci Židů T. G. Masarykovi“, „Židovská písnička
a připomenutí významných židovských osobností našeho regionu“, „Židovsko-křesťanské vztahy“, „Rodina v židovství“, „Holocaust a boj proti fašismu /Tragédie ŠOA“,
„Americké židovství“, „Humor a satira“, „Východoevropské židovství“, „Židovská gastronomie“, „Židovství a světové války“, „70. výročí konce 2. světové války“, „Ha-Makom“, “Židovská architektura a umění“, „Sto let republiky“, „Židé v umění 20. století“
a „XX. let historie festivalu“. Festival navštívila celá řada významných osobností včetně
velvyslance Státu Izrael, (J. E. Artur Avron, J. E. Arie Arazi, J. E. Jaakov Levy, J. E. Gary Koren J. E. Daniel Meron), dále také velvyslankyně chorvatské republiky v České republice
J. E. Ljiljana Pancirov.

Taneční skupina na festivalu
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V rámci kulturních vystoupení jsme poznali umělce i soubory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Mezi těmi, které si nejvíce oblíbili hosté, byly například taneční
skupina Ruth z Prostějova, Alexandr Shonert, trio AVRIX, soubor Corda Magico, Pressburger klezmer band, taneční soubor Yocheved, klezmerová kapela Trombenik, norská písničkářka Bente Kahan, Big Band Josefa Hájka, Peter Lipa, Zuzana Lapčíková,
klezmerová skupina Glick z Francie, violoncellista Jiří Hošek s dcerou Dominikou Hoškovou, pěvecký soubor Avonataj, Američan Bert Lindsey, zpěvačka Kataryna Kolcová,
Ester Kočičková, herec Jiří Zapletal, Holešovský komorní orchestr, kapela Létající rabín,
písničkář Jiří Dědeček, Divadelní spolek Hvizd a Vladimíra Dvořáková, Divadlo 6. května
Holešov, zpěvačka Lenka Lichtenberg, divadlo KUFR, fotograf Jan Saudek, vokální trio
Makabara, hudební kapela Rabi Gabi a.G., Kaschauer Klezmer Band z Košic, pěvecký
soubor ZORA z chorvatského Karlovace, Brass Q, a další.
Během festivalu se konala také řada výstav – např. Výstava židovské literatury – Tór a
jejich příslušenství, výstavy s tématikou židovství škol a ZUŠ, výstava obrazů Josefa
Císařovského, výstava Anna Franková – Odkaz pro současnost, Fotografie Jindřicha
Buxbauma, Výstava Polin, Výstava 20 let Festivalu židovské kultury a další.
Ve vzdělávací části zazněly odborné přednášky lektorů - historika JUDr. L. Bartoška,
Ing. Karla Bartoška, Jana Bartoška, ředitele pražského židovského muzea – PhDr. LEO
Pavláta, Dr. Miriam Pavelkové, dramatika, spisovatele a publicisty Ivana Klíma, Jiřího
Richtera, Mgr. Jana Machaly, doc. Tomáše Novotného, Vratislava Brázdila, Mgr. Zdeňka Krajcara, předsedy pohřebního bratrstva Chevra kadiše Chaima Kočího, Dr. Daniela
Soukupa, Ing. Arch. J. Klenovského, a podobně.
Některé osobnosti si během festivalu vytvořily k Holešovu zvláštní pouto a staly se
osobnostmi, které „takzvaně“ k festivalu patřily a patří – například Arnošt Lustig
a František Cinger, vrchní pražský rabín Karol Efraim Sidon, herec Arnošt Goldflam, fotograf Jindřich Buxbaum, prof. fotografie Jindřich Štreit, prognostik a podnikatel Fedor
Gál, český herec, překladatel, hebraista Jaroslav Achab Haidler, americká teatroložka,
doc. Lisa Peschel a další.
Každý ročník festivalu má svou zajímavost - ať to byl například archeologický výzkum
základů Nové synagogy, odhalení unikátních židovských nápisů na kurovickém hradu,
odhalení pamětních desek – holešovskému rodákovi Davidu Meiselovi, pietní akty,
prezentace a ochutnávka produktů R. Jelínka, výuka hebrejštiny, doprovodné materiály
– festivalové noviny, videa nebo odhalení nové vstupní brány do areálu židovského
hřbitova …
V letošním roce je Festival židovské kultury Ha-Makom naplánován v termínu
20. – 25. 7. 2021.
Tak přijďte, uvidíte a uslyšíte!
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Tereza Mirynská

Kristián Piš

Veronika Pospíšilová
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Kamila Sovadinová
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KONEC ŽIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ

Od revolučního roku 1848, kdy byla oficiálně zrušena většina omezení pro lidi
židovské víry, se židé začali hromadně stěhovat do velkých měst a většina bývalých
židovských ghett tehdy splynula se svým okolím. Předáci holešovských židů se však
rozhodli zachovat politickou samostatnost své obce a také předáci křesťanských obyvatel města neměli zpočátku na sloučení bývalého ghetta do jediné obce zájem.
Židé se od křesťanských obyvatel Holešova lišili nejen vírou, ale také tím, že většina z nich přijala německý jazyk a německou kulturu. Náboženské a národnostní
rozpory vedly v politicky neklidných rocích 1899 a 1918 k protižidovským bouřím
– pogromům, které se bohužel neobešly bez lidských ztrát na obou stranách.
Večer 21. října 1899 v Holešově přerostly slovní provokace v otevřené násilí, když
příslušníci židovské policie do krve zbili několik katolíků. Druhý den vtrhl rozvášněný
dav Čechů do židovského města a raboval také židovské obchody na náměstí.
Proti demonstrantům zasáhli četníci a později také vojsko. Výsledkem byli čtyři
mrtví Češi.
Na podzim roku 1918 se do Holešova vraceli vojáci otřesení hrůzami první světové války.
Formálně se vraceli do osamostatnělého Československa, ale doma nalezli všechno při
starém – bídu, hlad a neochotné úředníky. Rozhodli se tíživou situaci vyřešit na úkor
židů, o kterých se šířily pomluvy, že za války hromadili majetek. Domluvili se s vojáky
z kroměřížských kasáren i s vojenskou ostrahou holešovského nádraží a v noci ze 3. na
4. prosince 1918 společně vydrancovali mnoho židovských domů a obchodů. Ráno se
k nim přidalo mnoho lidí z města i okolních vesnic. Mnozí z rabujících kradli i takové
věci, které vůbec nepotřebovali a vzápětí je zas odhodili. Při drancování byli zabiti dva
židovští muži, kteří se také zrovna vrátili z války.
Oba pogromy způsobily, že židé z Holešova odcházeli rychleji a ve větší míře, než
z jiných měst. Jestliže v roce 1848, před vznikem samostatného židovského města, žilo
v Holešově 1 694 židů, po pogromu 1899 to bylo již jen 695 židů (v židovské i křesťanské části města), a po roce 1918 již jen 328 židů. Samostatné židovské město bylo
zrušeno a připojeno k Holešovu. Ve městě zůstali především židé, kteří měli přátelské
vazby k Čechům. Ani jim však nebylo dopřáno žít v klidu.
Ve 30. letech se v sousedním Německu dostali k moci nacisté, kteří Židy obviňovali ze
všech neštěstí, která Němce postihla a všechno židovské nenáviděli. Po okupaci českých
zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 se jejich nenávist proti
Židům přenesla také sem a jedním z jejich projevů bylo vypalování a bourání synagog.
Holešovské synagogy zůstaly těchto prvních náporů nacistického běsnění ušetřeny.
Židovské obyvatelstvo však nebylo ušetřeno řady zákazů a příkazů, jejichž cílem bylo
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izolovat Židy od ostatní společnosti a připravit je o majetek. Život neztrpčovaly jen
rozkazy okupantů, ale také iniciativa místních antisemitů mezi nimiž vynikali členové
radikální fašistické a kolaborantské organizace zvané „Vlajka“. V létě 1940 tak z jejich
podnětu městská rada v Holešově požadovala zavedení pracovní povinnosti pro všechny Židy, zakázala jim vstup na plovárnu, později také na náměstí a hlavní holešovské
ulice. Židovská náboženská
obec byla také vyzvána
k odevzdání železného plotu kolem synagogy do sběru pro válečné účely. Pokud
se však kolaboranti chtěli německým pánům zavděčit, spletli se, protože naOmezení pohybu židů v roce 1941 (Státní okresní archiv Kroměříž)
cisté v čele okupační správy
už měli své plány ohledně
Židů připravené a nesouhlasili proto s rozdáváním
a ničením židovského majetku, který již považovali
Transport židů do Terezína v roce 1943 (Státní okresní archiv Kroměříž)
v podstatě za německý.
V srpnu 1941 byla zapálena holešovská Nová synagoga a v březnu následujícího roku
byla zbourána. Od září 1941 byli Židé v celé Říši označkováni žlutou hvězdou. Do Prahy
přišel jako zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, vyhlásil stanné právo a zahájil deportace protektorátních Židů do Terezína, který se stal přestupní stanicí na cestě
do vyhlazovacích táborů. Holešovští Židé, celkem jich bylo 272, přišli na řadu v lednu
1943, kdy byli nuceni odjet na shromaždiště do Uherského Brodu, následně transportem „Cn“ do Terezína a odtud pak dalšími transporty do vyhlazovacích táborů. Pamětní deska na židovském hřbitově uvádí jména 250 lidí, kteří se z táborů již nevrátili. Do
Terezína však nebyly poslány jen osoby židovského vyznání, ale později v roce 1944
také tzv. židovští míšenci, kteří byli podle německých rasistických předpisů označeni
za Židy, třebaže oni sami se za Židy nepovažovali a za Židy je nepovažovali ani jejich
sousedé. Tradičně se uvádí, že holocaust přežilo méně než 20 holešovských Židů. Ve
skutečnosti se jich z koncentračních táborů vrátilo 39, avšak většinu přeživších tvořili
právě lidé, ze kterých udělaly Židy až rasové zákony. Po válce byla nakrátko obnovena
náboženská obec, avšak zanedlouho zanikla, protože většina navrátilců byla jiného
než židovského vyznání. Stará Šachova synagoga, která válku přečkala bez úhony, se
z místa pro setkávání věřících změnila na muzeum.
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ŽIDOVSKÉ POVĚSTI HOLEŠOVA – RABÍN ŠACH

O ZÁZRACÍCH KOLEM ŠACHOVA HROBU.
Rabi Šabtaj ben Meir ha Kohen měl před svou smrtí ještě jedno přání. Navštívil totiž
židovské Pohřební bratrstvo – Chevra kadiša – vážený spolek, který se staral o pohřby,
o hřbitov a obřady s tím spojené – a důrazně žádal, aby, až bude pohřben, po pravé
straně vedle jeho hrobu nechali jedno volné místo a sto let na něj nepohřbívali. Že
za těch sto let po jeho smrti bude vedle něj pohřben někdo ještě významnější, než je
Šach sám. Představitelé bratrstva – Chevra kadiši – samozřejmě přání tak významného
učence a rabína respektovali a zapsali tento příkaz do příslušné knihy, podle které se
řídilo pohřbívání na hřbitově. Několik desítek let bylo toto Šachovo přání respektováno.
Ale původní kniha, do které bylo zapsáno, se zaplnila, pohřební bratrstvo zavedlo knihu
novou a Šachovo přání do ní zapomněli přepsat. Na holešovském židovském hřbitově
bylo málo místa, významní a bohatí Židé chtěli být pochováni co nejblíže „zázračnému
rabínovi“ a byli ochotni za tuto poctu dobře zaplatit – a tak se okolí Šachova hrobu postupně zaplňovalo, až byl ze všech stran těsně obklopen hroby později zemřelých Židů.
Psal se rok 1763, nastalo sté výročí Šachovy smrti, když tu před radnicí židovské obce
v Holešově zastavil nádherný kočár, ze kterého vystoupil krásný, přepychově oblečený
mladík, v těžkém plášti vyšívaném zlatem. Když jej představení obce přijali, představil
se jako bohatý Žid z Polska, který by si chtěl prohlédnout a poklonit se u hrobu Šabtaje
ben Meir ha Kohena. To bylo v té době celkem běžné, že cizinci navštěvovali Šachův
hrob, jen zřejmé bohatství, inteligence a krása mladíka byly neobyčejné.
Když mladík přišel k Šachovu hrobu, zbledl a vyděšeně se díval na ostatní hroby, které
těsně obklopovaly rabínům náhrobek a to i z pravé strany. „Vy jste neposlechli Šachovo
poslední přání?“ obrátil se na udivené židovské starší. „Jaké přání, my o ničem nevíme“
bránili se holešovští Židé. „No přece, že má být vedle jeho hrobu jedno volné místo.
Tam musím ležet já a už je málo času, zítra ráno už nebudu mezi živými“ rozhořčil se
mladík. Představení obce se po sobě zmateně dívali. Jednak nikdo z nich nevěděl o sto
let starém Šachově přání, jednak mladík vypadal tak dobře, že nikdo nemohl uvěřit, že by
měl do rána zemřít. Většinu ze starších napadlo, že je mladík asi blázen, ale nedali to na
sobě znát, vyzařovala z něj taková důstojnost, síla a inteligence, že i nejstarší, nejbohatší
a nejučenější obyvatelé ghetta se před ním styděli jako malé děti. Mladík navíc před
odchodem na hřbitov obdaroval obec takovou částkou ve zlatě, která převýšila majetek
všech místních obyvatel dohromady. Představení se tedy rozrušenému mladíkovi omlouvali, s úklonami ho odvedli ze hřbitova a ubytovali v nejvýstavnějším domě v obci.
Holešovský rabín šel studovat zápisy v knihách pohřebního bratrstva a polil ho studený
pot, když v jedné z už nepoužívaných knih objevil skutečně zápis s výslovným Šachovým
přáním, které přesně popisovalo to, k čemu právě došlo. S omluvami se proto rabín
dostavil k neznámému mladíkovi a ujišťoval ho, že se obec pokusí udělat vše pro jeho
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správné pohřbení po boku Šabtaje Ben Meira ha Kohena. Opatrně se zeptal, co mu
mají vyrýt na náhrobní kámen – zvykem bylo uvádět jméno, tituly, rodinný stav, zásluhy
a různé přímluvy a velebení zemřelého. „Vyryjte tam jen jméno – David Coref (Coref
je hebrejsky Zlatník)“. To bylo pro rabína překvapivé, čekal nějaké známé, proslulé jméno slavné židovské rodiny a toto bylo jméno bez příjmení, jen přezdívka.
Z mladíka ale vyzařovala taková autorita, že se rabín dále nevyptával, popřál dobrou noc
a odešel.
Mladík brzo ulehl na lože – a ráno jej našli mrtvého. Rychle začali těsně vedle Šachova
hrobu kopat úzkou šachtičku tak, aby co nejméně narušili sousední hrob, jen aby zjistili, zda a kde se nachází sousední rakev. Představení obce byli nešťastní, protože se
báli, že sousední rakev bude u Šachova hrobu příliš blízko a že nebudou moci mladíka
vedle Šacha pohřbít – samozřejmě je ani nenapadlo už pohřbenou rakev posunout,
rušení klidu ostatků zemřelých židovské náboženství mimořádně přísně zapovídá.
A skutečně – kopáči brzo narazili na dřevo rakve, která se skoro dotýkala okraje Šachova hrobu. Novou rakev s mladíkem nebylo možno na toto místo za žádných podmínek
uložit. Představení židovské obce, členové pohřebního bratrstva i kopáči stáli nešťastně
kolem Šachova hrobu a sousedícího vykopaného otvoru. Najednou se setmělo, z vykopané jámy vyšlehl ohnivý sloup, rakev sousedící s Šachovým hrobem se posunula stranou, vykopaná jáma se rozšířila přesně na šířku nové rakve – a okolostojící nestačili ani
vydechnout, když ohnivý sloup zmizel a hrob byl připraven přijmout rakev s Davidem
Corefem.
Uplynula řada let a tyto nevysvětlitelné události stále vrtaly v hlavách holešovských
Židů. Jednou zavítal do Holešova věhlasný rabín a učenec z Polska. Nechal se jako mnozí
před ním i po něm zavést ke hrobu Šabtaje Ben Meira ha Kohena a místní mu při té
příležitosti vyprávěli ten divný příběh a ukázali mu prostý náhrobek Davida Corefa, stojící vedle Šachovy tumby. „Rabi, máte pro tu událost nějaké vysvětlení?“, ptal se učence
holešovský rabín. Učenec se podivil – „copak vy nevíte, že David Coref je přece ten David, který podle Kabaly dokázal ze zlata vyrobit písmena, kterými byl stvořen svět?“
Další a další příběhy se odehrávaly ve zdech židovského gheta v Holešově a odraz některých byl jistě zaznamenán v paměti jeho obyvatel jako prostá vzpomínka, vyprávění,
pověst či pohádka. Celá tato kolektivní paměť holešovských Židů ale nenávratně zmizela ve vyhlazovacích táborech nacistického Německa spolu s jejími nositeli. Dnes se už
nedozvíme, zda v židovské holešovské obci měli svého golema, zda některé ze zdejších
významných rodin přišly ke svému majetku a postavení nějakým tajuplným, polozázračným způsobem, jaké další nepochopitelné či zázračné skutky vykonal Šabtaj ben
Meir ha Kohen či někteří jeho následovníci v holešovském rabínském úřadu.
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