Starý židovský hřbitov u osady Hřivčice
Hřivčice jsou dnes součástí městyse Peruc
Kraj Ústecký, okres Louny, 50.3250675N, 13.9214081E

Náhrobky v první řadě:
Tila Kohn – 21.4.1833
Gela Tausik – 17.3.1839
Moše Jicchak Fischer – 23.3.1837
Matl Gehorsam – 29.5.1840
Ela Herz – 27.4.1837
Lejb Fischer 6.8.1845
Náhrobky ve druhé řadě:
nečitelný

Jitl Herz – 25.1.1847
Zalkind Šlomo Katz – 13.11.1842

Židovský hřbitov se nachází asi 1,5 km jižně od vesnice Hřivčice v katastru obce Peruc.
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Rozloha hřbitova je 3163 m a dochovalo se zde přibližně 300 náhrobků, z nichž nejstarší jsou z první poloviny 18.
století (1733 a 1740). Historicky patřil hřbitov Izraelitnímu pohřebnímu bratrstvu obce Hříškov, vzdálené od hřbitova
přibližně 6 km jihozápadním směrem. Hřivčická komunita přestala existovat ze zákona v roce 1890. Místní židovská
komunita definitivně zanikla v důsledku odvlečení všech jejích členů do nacistických koncentračních táborů.
Po roce 1939 hřbitov postupně zpustl a v poválečných letech byl značně zdevastován, mnoho náhrobků bylo povaleno,
kameny z cennějšího materiálu byly ukradeny a použity do staveb v okolí.
Od roku 2000 probíhala dílčí postupná údržba hřbitova. V současné době je realizován projekt rekultivace Židovského
hřbitova u Hřivčic – Náboženská obec církve československé husitské v Peruci a Spolek na obnovu židovských
památek na Perucku, za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Úřadu práce Ústeckého kraje.
Současným vlastníkem hřbitova je Židovská obec v Teplicích. Poděkování patří všem, kteří se na této záchraně
kulturní památky svou prací aktivně podílejí.
Na židovském hřbitově v Hřivčicích fotografoval dne 4.11. 2015 Jiří Okrouhlík.
Na snímcích je patrné, že byla po většinu dne inverzní mlha a později zatažená obloha.

Sara Mindl

Rachel Propper 30.5.1856

Ester Abeles (datumy pod zemí) sokl 3.1.1814

Wolf Fanta 1.2.1855 Chaje Rejcl 10.1.1854

(zlomen) 1822

Rejcl Stein 3.10.1852 (3.zprava)

Vpředu Šlomit Hölzl 13.5.1851

Mindl Kohn 6.8.1850

Náhrobky z druhé poloviny 19. a začátku 20.století jsou téměř všechny povaleny a čekají na rekonstrukci.

Úplně vlevo vpředu je náhrobek Seril Laun, 10.2.1778

Zlomený vpravo: Ester (otec Mordechaj) 27.8.1793
Druhý zprava (kulatý): Rejcl Hriškov 8.1.1801

Pískovcový náhrobek pana Wolfa Fanty (zemřel
1.2.1848) se symbolikou zlomené svíce.

Skonal čtvrtého dne v týdnu, 27. švat a pohřbili ho
pátého dne roku 5608. Učený Cvi syn pana Wolfa
Fanty z Citolib.
Převzácné poupě zvadlo jako květ,
v jeho nádheře přišel naň závan a usušil je.
Nádhera krajiny, milovaný a nadaný mládenec, jehož
skutky se poctivě vyrovnaly jeho cedakot (dobročinnost
a spravedlnosti), v žádné z jeho vlastností bys nenašel
hříchu, laskavý ve svých činech a skromných cest,
čistého srdce bez bažení po požitku.
Jeho tělo se ztratilo v hlíně, ale jeho životní jiskra
zalétla až k Nebesům. TNCBH.
Základní význam svíce jako symbolu je zapsán
v knize Přísloví (Př. 20, 27) Duše člověka je svíce
Hospodinova. Symbolika svící je víceznačná, je
spojena i s odchodem duše, neboť světlo, které ze
svící vyzařuje, brání v přístupu zla.
Zlomená svíce na tomto náhrobku v Hřivicích
symbolizuje nečekaný, náhlý, předčasný odchod ze
života (podobně, jako na náhrobcích z druhé poloviny
19.století, pahýl stromu nebo zlomený sloup).

Náhrobek pana Abraham Moše Kahna,
se symbolikou žehnajících rukou kohena
V epitafu se praví:

Sem uložili bohabojného člověka, který s potěšením
uskutečňoval Panovníkovy pokyny
a byl kohenem Nejvyššího korunován třemi korunami korunou tóry, korunou kněžství a korunou dobrého
jména, kterážto přešla i na jeho potomky.
Krom toho v sobě nesl také tři vlastnosti našeho
praotce Abrahama - slitování, pokoru před Nebesy
a také schopnost konat milosrdně a laskavě.
Byl jím proslulý a učený rav Abraham Moše Kohn.
Ruce kohena nebo kohanima – kohen byl židovský
kněz, podle tradice potomek velekněze Árona.
Žehnající ruce znázorňují kněžské gesto požehnání
roztaženými prsty obou rukou. Gesto je provázené
obvykle slovy Nechť ti Bůh žehná a ochraňuje tě,
nechť Pán nechá svou tvář zářit nad tebou
Symbol žehnajících rukou je na macevách
(náhrobních kamenech) nejen skutečných knězů, ale
také někdy naznačuje rodové jméno, např. Kohen,
Kohn, Katz, Kahn.
Kohenské žehnající dlaně jsou zpravidla na náhrobcích

s

zachyceny v podobě hebrejského písmene šin ( ),
symbolizujícího Boží přítomnost - šechina i jedno ze
jmen Božích – Šadaj.
Dole: náhrobek pana Wolfa Fanty, 1.2.1855

Andělé milosrdenství mu otevřou brány Zahrady …

Snímek vlevo.
Vpředu je náhrobek paní Gitl Levi,
zemřela 20.1.1786, otec Fejšl, manžel Jakob.
Uprostřed je náhrobek pana Eleazara Černochova,
zemřel 27.4.1782.

Zde leží ten, jenž skonal o svatém šabatu,
upřímný a ryzí člověk
pan Eleazar z Černochova.
Po všechny své dny vedl své živobytí naprosto poctivě
a sloužil Vznešenému s velikou láskou.
Svědkem jest tento náhrobník a tento rov,
že ten, kdo pod ním odpočívá,
býval člověk bez úhony a upřímně ryzí.
Vyhledával jen dobré po všechen jemu
vyměřený čas…

Snímek vpravo
Paní Fradl Heutler, manžel Moše,
zemřela 21.6.1827

Sem uložili spořádanou ženu, která
se nikdy neodvrátila od laskavých
skutků, a dokonce zvávala do svého
domu i chudé pocestné a ubohým
a potřebným rozdávala ze svého krajíce.
Nikdy byste o ní neslyšeli něco
špatného, nenesla žádné provinění,
naopak milosrdně zacházela s každým
člověkem. Ozdoba svého chotě,
ctnostná a ušlechtilá paní Fradl, choť
Mošeho z Hříškova
Dekorativní sloupy náhrobku s antikizujícími
hlavicemi (snad odkaz na První chrám). Pod volutami
v koruně macevy je stylizovaná urna, ze které raší
výhonky rostlin jako symbolika vzkříšení.

Náhrobek z roku 1733 – pan Chizkijahu Telitz
(Obrázek vlevo nahoře a pod tímto odstavcem)
Náhrobek pana Telitze, jehož otcem byl Jonah, je
nejstarším čitelným náhrobkem na hřbitově u Hřivčic.
V dolním řádku epitafu je datace 22. Kislev 494 malého
počtu, což odpovídá 29.11.1733.

Náhrobek z roku 1790 – pan Moše K*c

Zde leží torani, vážený rav Moše,
syn rav Zalkinda K*c, který zemřel v noci
prvního dne Sukot a pohřbili ho druhého dne
Sukot roku 551 TNCBH
15.Tišri 551 = 23.9.1790
Na starém náhrobku je symbolika rukou kohenů
a symbolika koruny (kněžství a dobrého jména ?).

Náhrobky manželů Slavětínových

Vpravo náhrobek paní Mote Slavětínové,
zemřela 28.1.1809

Vážená paní, paní Mote, manželka
ctěného pana Herše ze Slavětína.
Zemřela o svatém šabatu 11.ševet a pohřbena
prvního dne v týdnu 12.ševet roku 569…
Moudrostí žen budovala svoji domácnost…
Vlevo náhrobek pana Herš Slavětína,
zemřel 9.12.1781

Sem prvního dne v týdnu, dne 22.kislev roku 542 uložili
člověka, jenž si plně zaslouží, aby se o jeho zásluhách
vyprávělo dál. Totiž rav Herš Slavětín, zbaj Chevra
kadiša. Jeho dlaně (v úřadu) byly vždy věrné a spolehlivé
až do dne smrti. Na konci dní povstane (u vzkříšení).
Jiskra jeho žití budiž vevázána do svazku života.
Náhrobek pana Jisrael Hellera, zemřel 10.2.1832

Sem uložili ryzího a bohabojného člověka,
své úsilí zaměřoval vždy na slovo Panovníka svého
a jeho pokyny se kochával celou svou bytostí.
Zejména pak v rámci péče o umírající a zesnulé.
TNCBH
V epitafu je zjevný odkaz na skutečnost, že rav Jisrael
Heller z Hříškova byl členem Chevra kadiša, tedy
pohřebního nebo podobného charitativního spolku.
Maceva je dekorovaná sloupy (odkaz na Šalomounův
chrám), rokají a drobnými volutami.

Vlevo pan Gutman Riškov, zemřel 24.4.1815

Sem uložili člověka laskavého a ryzího,
jenž všechny své skutky
konával řádně a spořádaně …
Jako lev udatně a rázně se ujímal také skutků
milosrdenství vůči mrtvým… 14.nisan 575
Vpravo pan Lejb, zemřel 24.4.1815

Sem uložili člověka, který si zaslouží,
abychom šířili jeho zásluhy,
pan Lejb z Vrbna, gabaj Pohřebního bratrstva…
Jeho ruce byly věrné až do okamžiku smrti.
A proto na konci dní povstane k životu …
14.nisan 575

Náhrobek Eliezera Proppera, zemřel 15.6.1837
Velká květina na mužském náhrobku je asi
symbolickým připomenutím vzkříšení mrtvých.

Náhrobek s náznakem parochetu:
Juda Riškof, otec Fejšl, 28.7.1817
Náhrobek Žalmana (Šlomo) Tausika, 17.11.1846

Sem uložili bohabojného člověka,
který se kochával Pokyny Panovníka,
rozdával ze svého krajíce hladovým
a sytíval duše usoužené, jeho
domácnost byla dokořán, aby poskytla
slitování a milosrdenství komukoli
a uvítala pocestné. Krom toho býval
gabajem Bikur Cholim. Byl jím učený rav
Zalman Tausik ze Žerotína…
28.chešvan 607 malého počtu …
TNCBH
Bikur Cholim = Spolek péče o nemocné
Symbolika parochetu v koruně macevy je velmi častá a
odkazuje na nejposvátnější prostor v chrámové svatyni.
Parochet je ornamentální závěs nebo opona,
zakrývající svatostánek (aron ha-kodeš) v synagoze,
opona odděluje nejsvětější svatyni od ostatního
prostoru svatyně. Parochet odkazuje na korunu vědění,
tedy na hlubokou znalost Tóry a na věrnost pravidlům
jidiškajt.
Aron ha-kodeš – Svatá schrána – se nalézá
v synagoze u stěny, směřované k Jeruzalému a ukrývá
svitky Tóry.

Náhrobek paní Jitl Herz, dcery Avrahama,
zemřela dne 25.1.1847

Tento náhrobek označuje hrob ctnostné Jejtl,
manželky rav Avrahama Herze,jenž byl gabaj cedaka
Chevra kadiša - kéž jeho světlo dále září;
Odešla do svého světa druhého dne po sobotě.
Zajišťovala košerný dostatek pro celou domácnost
a svoji dlaň i náruč otvírala také chudým a potřebným.
Milovala ve svém okolí laskavost a lásku,
ale v polovině svého věku se odebrala na výsosti.
Ach běda, ženy utěšené, propukněte v pláč
pro tu hospodyni podobnou cedru plnému mízy,
plničkou věrnosti Nebesům a bezúhonnou jako
holubice, která svou spravedlnost odkázala nám
a sama se uhnízdila na nebesích…
8.švat 607 malého počtu …
Parochet je zde znázorněn pouze třepením opony.
V koruně macevy je květina – stylizované zobrazení
makového květu jako symbolu spánku (obvyklejší je
zobrazení tzv. morfinonových makovic).
První znaky na začátcích řádků epitafu tvoří
kryptogram Jejtl Herz.
Levý dolní obrázek první zprava:
Paní Mirl Tausik, manžel Jokeb, zemřela 19.6.1843.
Druhý zprava:
Paní Hindel Fischer, manžel Moše, 8.7.1842.
Titulatura paní Hindel ji uvádí jako
sestru ze Spolku péče o nemocné (v Hřivčicích).
Prostřední:
Paní Fradl Tausig, manžel Jerachmiel, datum není.
Ve druhé řadě u stromu jsou vidět zleva náhrobky:
Dinah Tausik, 26.10.1847
Lea Fanta, 1.9.1839
Zleva: Frumet Fischer, 4.6.1844
Druhý zleva: … Fischer(ová), 2.6.1844
Náhrobek není úplný, křestní jméno chybí.
Z titulatury otce zemřelé Mendela Fischera
roš ha-kahal vyplývá, že byl předsedou židovské
náboženské obce v Hříškově
(obci patřil tento hřbitov u Hřivčic).
Závěrečné slovo epitafu říká:
Lilie podťatá v rozpuku…

Sara Mindl, datování je pod zemí
Ester Abeles, datování je pod zemí

Náhrobek s parochetem vlevo:
Paní Dinah Tausig, manžel Aharon, 26.10.1847

16.chešvan 608 malého počtu …

I vyšla Dinah dcera Lei a choť Aharona Tausika
ze světa podléhajícího Soudu do života věčného.
Bylo jí souzeno opustit tento svět...
Její krása i její laskavé skutky jsou zapečetěny
v srdci jejího chotě již na věky.
Její památka nebude zapomenuta po celé další
generace. Všechny její laskavé skutky jí odplatí
Panovník,
který si ji povolal v okamžiku, kdy zrovna rodila…
Vpravo: Paní Lea Fanta, 1.9.1839
22.elul 599 malého počtu …
…Andělé milosrdenství ji doprovodí na Výsosti
a ona se včas ujme svého losu …

Náhrobek se symbolikou granátového jablka:
Rejcl Stein, 3.10.1852

Náhrobek Šimeona Lejba, zemřel 23.8.1687
je jedním z nejstarších na hřbitově u Hřivčic.

Zleva v první řadě
Paní Ela Herz, manž. Benjamin, 27.4.1837
Parochet a půloblouk hvězd, symbol tzv. ženských
micwot (Pokynů Panovníka).
Paní Gela Tausik, manžel Lejb, 17.3.1839
Paní Matl Gehorsam, manžel Ajzik, 29.5.1840

Sem uložili bytost spořádanou a upřímnou,
která prokazovala milosrdenství nejen živým,
ale i mrtvým, velikou mecenášku, která svoji dlaň
otevírala všem nuzným a všechny chudé pocestné
ráda uvedla do své domácnosti …
… 26.ijjar 600 malého počtu …
Náhrobky se symbolikou, která vypadá jako hvězdička,
ale jedná se s největší pravděpodobností o řez
granátovým jablkem, symbolizujícím učení Tóry.
Vlevo paní Gela Fischer, manžel Moše, 28.2.1842
Uprostřed paní Tovija, otec Ajcik, 13.11.1859
Vpravo je nápis zvětralý.
Náhrobek vpředu pan Šemuel (Zanwil) Lewi,
řádky s datováním jsou ukryty pod zemí.
Na náhrobku Šemuela Lewiho je zřetelný
symbol konvice, která společně s miskou představuje
levitskou soupravu a označuje zpravidla místo
posledního odpočinku levity, potomka Leviho, třetího
z dvanácti synů Jákobových.
Jedině levité (hebrejsky levijim) a jejich potomci
měli právo sloužit během bohoslužby kněžím. Jedním
z těchto úkonů bylo také omývání rukou kohenů před
požehnáním.
Konvice a mísa – předměty spjaté s funkcí
levitů při náboženském obřadu – se staly jejich
symboly a na náhrobcích mají nejrůznější způsob
ztvárnění. Nejčastěji jsou umístěny v koruně náhrobku
a ke vzácnějšímu zpracování patří „trojrozměrná“
konvice, jako je na této macevě vlevo a na fotografii
z roudnického židovského hřbitova (dole).
Symbol konvice (případně s miskou) může být
také pro jména Levi, Loewy, Loewenbach atd.

Vlevo náhrobek pana Šemuel Fischera, 2.7.1848
Vpravo paní Sara Chaje Fanta, zemřela 18.2.1848

Ach ty, kdo tudy procházíš, pozdvihni žalostný a trpký
nářek nad lůžkem hrobovým té nesmírné lásky!
Ach běda onomu neblahému dni, kdy byla hospodyně
a hlava domácnosti učiněna ničím...
Ta, která zalévala ubohé a potřebné svojí vznešeností
jako (plodící) olivovník...
Svíce jejího žití zhasla v jejích sotva 36 letech
Koruna macevy je dekorována třemi řezy rimonim,
granátového jablka, symbolizujícího učení Tóry a 613
micew v ní obsažených.

Pan Jonah, otec Šemuel, rok 1804.

Sem uložili toho, jenž se připojil ke svému lidu osmého
kislev roku …
Neboť byl člověkem laskavým a upřímným … 1804.

I vstal Jonah a vydal se do cíle do Laskavějšího světa.
Patříval k ryzím lidem Pravdy, zoufalé s láskou sytíval
a podobně jako Šemuel se modlíval k Panovníkovi
srdcem plným lásky.
Budiž mu přán Pokoj se o něm říkávalo,
jak v tomto, tak i v budoucím světě,
proto pro něj nyní s bolestí v duši proléváme slzy
Symbolika hvězdy Davidovy a vinného hroznu.

Vlevo (rozlámaný) Rele Perutz, 24.3.1769
nebo 22.3.1799 (nejisté čtení desítkového znaku).
Uprostřed velmi starý náhrobek s korunou dobrého
jména, znaky jsou skryty pod zemí.
Vpravo vpředu paní Seril Laun, 10.2.1778

Sem uložili spořádanou a cudnou ženu paní Seril,
choť pana Menkeho z Loun,
která bez ustání kráčela cestami Panovníka
a konávala po všechny své dny především dobro,
nikoli nedobro. Odešla do světa, který je celý plničký
Dobroty dne, o němž je v Písmu podvakrát řečeno
*ki tov (jest dobrý)… dne 13.švat 536 malého počtu.

Náhrobek vlevo paní Ester Schleim, 13.9.1866
Uprostřed paní Rejcl Tausig, manžel Lejb, 21.10.1865
Vpravo pan Michael Baum, datace nedostupná

Zde uložili upřímného a bohabojného člověka,
jehož dnů nebylo pomnoho, nicméně jeho bolestí
a soužení mnoho až do chvíle,
kdy se vrátil k Trůnícímu na Výsostech.

Lícem ležící náhrobek vlevo
pan David Lejb Tausig, 14.10.1868

Tento rov prsti svědčí o tom, že ten,
kdo leží pod ním býval ryzí a věrný člověk,
majitel ušlechtilých vlastností,
totiž vážený a učený pan Lejb Tausig
z Hříškova .... skonal stár a sytý dní...
Vpravo vpředu pan Josef Fischer, 14.9.1861
Také tento snímek zachycuje tristní stav novější části
hřbitova po nájezdech vandalů v uplynulých
desetiletích.

Náhrobky (pravý obr.) zleva pánové a paní:
Pajerl, 30.1.1817, Menachem Riškov, 24.11.1812
Jospa Fejšl, 30.6.1816, Gutman Riškov, 24.4.1815
Lejb, 24.4.1815, Jonah, otec Šemuel, bez data
Světlý náhrobek ve 2.řadě vlevo:
Moše Hriškov, otec Gecil, 9.4.1827
Třetí řada úplně vlevo: Ciperl, 1832

Sem uložili všemi vychvalovanou
dívenku plnou laskavosti a milosrdenství,
v níž tlouklo dobrotivé srdce
otevřené všem chudým pocestným
a hojně rozdávající všem potřebným,
proto všechna její milosrdenství přetrvají navěky.
Taková byla Ciperl, dcera Herše Fanty z Cítolib.

Na hřbitově v Hřivčicích fotografoval 4.11.2015 a obrázky sestavil 18. až 25.11.2015 Jiří Okrouhlík
Opisy hebrejsky psaných epitafů a jejich zasvěcený překlad provedl vážený pan Jaroslav Heidler,
kterému velice děkuji za jejich zveřejnění.

Moše - 1836

Moše vystoupal k Panovníkovi
v dobrém jménu. Jeho ústa nikdy
nepřestávala velebit Panovníka
a stejně tak vedl po stezkách
Hospodinových i lid Izraele a
veškerým jeho podílem bylo konat pro
Nebesa.
Býval velký dárce almužen, otvíral
pocestným a podporoval také učence
a učitele, takový byl slovutný Moše
Lauscher z Divic

Apolonia 1871

Dívenka bezúhonně čistá ve svých
skutcích a křehoučká v letech,
tak ji pochvaloval každý, kdo ji znával
- avšak opustila výkvět své mladosti
a ve věku sotva dvaceti let odešla
do svého světa ...
Sara Fanta 1840

Nelze říci pouhým slovem,
co lásky spí pod tímto rovem,
ty vzpomínky na srdce zlaté,
zůstanou nám vždycky svaté.
Zde si odpočinula a konečně se
utišila ode všech bouří života a jeho
plahočení žena těžkého osudu
a zlomeného srdce, která přesto
přese všecko vedla své syny a dcery
po cestách Upřímnosti a Věrnosti –
totiž ctnostnou paní, chloubu a pýchu
svých dětí, paní Sáru Fantovou

Lea Propper 1881

Sem uložili ušlechtilou ženu,
doma ctěnou a váženou a na
veřejnosti po zásluze velebenou.
Taková byla paní vážená a zbožná
paní Lea, choť rav Wolfa Proppera
z Panenského Týnce, která zemřela
v dobrém jménu v předvečer novoluní
měsíce adar 5641.

Srdce chotě tvého naříká:
Konec, konec nádheře radosti mé!
Jak se mám utěšit, když mne opustila
přítelkyně má, holubička má, slunce
žití mého... Snad tě opět spatřím
v Dobrotě Panovníka, to je má
naděje... To že se k tobě zase vrátím,
to je mi útěchou ...

