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För hundra år sedan fanns det runt 400 synagogor i det
område som motsvaras av dagens Tjeckien. 
Många förstördes av nazisterna under andra världskriget
och den efterkommande kommunistregimen fortsatte de-
ras verk; fler än 100 synagogor revs och de flesta andra
fick nya ändamål som fabriks- eller lagerlokaler. 40
stycken omvandlades till kyrkor och ett femtiotal blev
bostäder, men många stod övergivna och förföll.
Idag finns det ungefär 200 synagogor i Tjeckien. Bara ett
fåtal används för sitt ursprungliga ändamål, men ett
dussintal har renoverats och tjänar som muséer eller sam-
lingslokaler för kulturaktiviteter. Det finns 300 judiska
begravningsplatser kvar och spår av judiska kvarter finns
i 180 städer eller byar.
Det som återstår av det judiska arvet i Tjeckien är väl vår-
dat och tillgängligt för besökare. Det finns naturligtvis
också en ekonomisk potential i att välkomna turister och
intresserade, men hos ortsbor möter man ofta en stolthet
och ett genuint intresse för platsens judiska förflutna.
En händelse, som jag inte kan glömma, inträffade i staden
Lomnice. Jag gick runt i den tidigare judiska delen av den
lilla staden. Då jag kom till en praktiskt taget tom gata
frågade jag en man vad som var judiskt här. Han pekade
då på en lucka mellan några hus och svarade att det just
där hade legat en cheder. Hade legat..!

En synagoga i renodlad funkisstil ligger i Brno. Den stör-
sta och äldsta förstördes av nazisterna redan i mars 1938.
Den nuvarande byggdes 1936 och är den enda fungerande
synagogan för Mähren och Schlesien. Den ger ännu idag
ett mycket modernistiskt intryck med ett enormt rek-
tangulärt fönster över den vägg som vetter mot gatan. Det
ger rikligt med ljus åt interiören, som är stramt renskalad
och inte har mycket som påminner om en traditionell sy-
nagoga.
Brno har Mährens största judiska begravningsplats med
över 12 000 gravar och ett ståtligt begravningskapell.

Ett lite modernare gravskick är vanligt på begravningsplatsen i Brno

En vallfartsort för många chassider är staden Mikulov
nära gränsen till Österrike, bara ett tiotal mil från Wien.

För de fromma är staden mer bekant under namnet
Nikolsburg och var en gång ett sjudande lärdomscentrum
för Mährens judar. Rabbi Löw eller Maharal, som han se-
nare oftare kallades, vistades här en tid. Andra kända
namn är Menachem Mendel Krochmal, Shmuel Shmelke
Horowitz och Mordechai Benet. De två sistnämndas gra-
var kan ses på den judiska begravningsplatsen. De är lätta
att finna, för på dem ligger drivor av kvitlech,  pappers-
lappar, där man på jiddisch eller hebreiska ber rebben om
råd eller hjälp. En sådan bär dock den tjeckiska texten
“Prosím, dej mi Davida!”, vilket ungefär betyder “Hjälp
mig att få David!” Det verkar som att även en schikse
sätter sitt hopp till den helige rebbens förmåga...

En kvitl med rött band på Mordechai Benets grav i Mikulov

Flera av husen i den pittoreska och vackert belägna sta-
den har skyltar, som berättar vad som varit där tidigare.
Den renoverade synagogan är i polsk stil, d.v.s. kupolen
hålls uppe med fyra pelare, och tjänar som museum och
samlingslokal. 
I det vackra begravningskapellet finns en informativ ut-
ställning med föremål, som rör Chevra Kaddishas verk-
samhet, bland annat en komplett uppsättning av  mikixkY,
tachrichim (svepkläder).

Också i den närbelägna staden Břeclav finns en renove-
rad synagoga, som idag är museum.

Personligen föredrar jag mindre orter vad gäller sökandet
efter det judiska. Väl värda ett besök är städerna Kosova
Hora, Rychnov, Polná och Heřmanův Městec. 
Inte långt från lilla Dobruška med sin judegata och mikva
ligger Skalka och dess judiska begravningsplats vid foten
av slottet bland de skuggiga träden vid floden. 
Dřevíkov är en annan plats, som stannat i mitt minne. I en
liten dunge, långt inne bland sädesfält med blommande
lin och vallmo, ligger dos gute ort eller dos feld, en mur-
omgärdad och mycket välvårdad begravningsplats.

Den officiella siffran på antalet judar i dagens Tjeckien är
3 000 men är säkert högre än så. Den totala befolkningen
är runt 10 miljoner.
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