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I Prag finns det några självklara utflyktsmål för den som
är intresserad av judisk kulturhistoria: den spanska
synagogan, NeuAltshul, Jerusalemsynagogan, klockan
som går baklänges och har hebreiska “bokstavssiffror”,
det judiska muséet, den gamla begravningsplatsen och
Pinkassynagogan. Kafkas grav på den nya judiska
begravningsplatsen är också välbesökt. 
Turisterna erbjuds att köpa Rabbi Löws skapelse Golem i
ett otal varianter tillsammans med andra judiska arkety-
per, allt präglat med stämpeln fördomsfull kitsch. 

Så lämna huvudstaden och åk vidare! Det finns så mycket
mer att se utanför turisternas och kommersens Prag.
Tjeckien är ett bra land att turista i; inte så dyrt, med
korta avstånd, lätt att hitta hotell, god service och mat.
För att inte nämna ölet...

Synagogan och muséet i Třebič

Den judiska stadsdelen “på andra sidan floden” i staden
Třebič klassas som världsarv av UNESCO. Flera synago-
gor, varav en rikt dekorerad, är öppna för besökare. Just
denna senare är också museum med många intresssanta
objekt och dokument. Väggarna är dekorerade med he-
breiska bokstäver och med blommotiv i folkkonststil. 
Husen är välbevarade och i flera av dem kan man se en
mikva. Třebič ger ett levande intryck och de flesta  husen
är bebodda eller tjänar som affär eller restaurang.
Några byggnader är tomma, men under restaurering.

En liknande miljö kan man möta i Boskovice, som en
gång var en betydande judisk stad. Judarna härifrån
omnämns redan på 1200-talet, men staden fick sitt upp-
sving först när judarna fördrevs hit från Brno under 1400-
talet. Där finns många minnesvårdsskyddade judiska hus
innanför de inre stadsportar, som före 1848 begränsade
judarnas rörelsefrihet i staden. Vid vissa tider på dygnet
stängdes dessa och judarna kunde varken passera ut eller
in för att besöka andra delar av staden. 
De flesta byggnader, som haft en viktig funktion för det
judiska Boskovice, finns kvar; mikva, cheder, jeshiva,
jatke och ett judiskt sjukhus. I många portar kan man
fortfarande se en mezusa eller spår av en sådan. 
En begravningsplats med flera utsökta barockstenar från
1600-talet är värd ett besök.
Den smäckert formade och vackert dekorerade synagogan
från slutet av 1600-talet ritades av en italiensk arkitekt. 

  Taket i Plzeňs väldiga synagoga

I staden Plzeň kan man se den näst största synagogan i
Europa. Dess inre påminner en del om en kristen kyrka
med sina gotiska valvbågar och målade fönster. Men,
utanpå har den sedvanlig morisk stil i kombination med
lökkupoler. Utformningen av Aron kodesh överträffar till
och med den i Budapests Dohánysynagoga vad gäller ut-
smyckning, prakt och storlek. 
De två tornen skulle egentligen vara ännu högre men fick
kortas av med 20 meter för att inte överglänsa stadens
medeltida katedral. Då synagogan byggdes i slutet av
1800-talet fanns det ungefär 2000 judar i staden. 

I Tjeckien vårdas det judiska kulturella arvet med om-
sorg. Många synagogor är restauerade och begravnings-
platserna välhållna. Jag minns särskilt begravningsplatsen
i Jíčín med sitt begravningskapell och många gravstenar i
gott skick. Detta trots att en motorvägsbro sträckte sig
över en del av området. Att, trots kostnader, pietetsfullt
bevara något dylikt var verkligen inte gängse politik i det
tidigare socialistiska Central- och Östeuropa.            
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