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Janusz Spyra

Œladami cieszyñskich ¯ydów.
Króciutki przewodnik po ¿ydowskich zabytkach
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
Jednym z elementów bogatej przesz³oœci Cieszyna s¹ znajduj¹ce siê tu zabytki
¿ydowskie, które dokumentuj¹ w bardzo
szcz¹tkowej formie obecnoœæ na tym terenie
ludnoœci wyznania moj¿eszowego. Historia
¯ydów w mieœcie nad Olz¹ liczy kilkaset lat, ich
dzieje by³y przy tym bardzo skomplikowane.
Pierwsza pewna wzmianka o osobie wyznania
moj¿eszowego w Cieszynie pochodzi z 1531
roku, kiedy to ¯yd Jakub kupi³ dom przy
ul. Srebrnej. Jeszcze w tym samym roku go
sprzeda³, tak¿e kolejny ¯yd, Markus, nadworny
szklarz ksiêcia cieszyñskiego (1575) przebywa³
w Cieszynie krótko. Ksi¹¿êta cieszyñscy
T³ok pieczêtny Rabinatu Obwodowego sporadycznie korzystali z us³ug osób wyznania
w Cieszynie, 2 po³. XIX w.
moj¿eszowego, mimo wprowadzonych przez
cesarzy zakazów ich pobytu na Œl¹sku.
W 1631 roku ksiê¿na cieszyñska El¿bieta Lukrecja, nie bacz¹c na zakazy,
wynajê³a pobór myta w Cieszynie i Ksiêstwie Cieszyñskim braciom Jakubowi
i Moj¿eszowi Singerom z Ivanèic ko³o Brna. Jakub pozosta³ w Cieszynie na sta³e,
zak³adaj¹c pierwsz¹ ¿ydowsk¹ rodzinê mieszkaj¹c¹ w mieœcie. Ksiê¿na przyzna³a
Singerowi m.in. prawo handlu i prowadzenia sklepu w mieœcie, wolnoœæ wyznawania
przez cz³onków jego rodziny religii moj¿eszowej, zezwoli³a te¿ na uruchomienie
prywatnego cmentarza. Singer trudni³ siê po¿yczaniem pieniêdzy mieszczanom oraz
szlachcie, wspó³pracowa³ z ksi¹¿êc¹ mennic¹ w Cieszynie. W 1637 roku kupi³ dom
przy ob. ul. G³êbokiej, a w 1640 roku wiêkszy na rogu Rynku i ob. ul. Menniczej. Ten
tzw. „Dom ¯ydowski” by³ jedynym a¿ do koñca XVIII w., jaki mogli posiadaæ ¯ydzi
na Œl¹sku Cieszyñskim. Po œmierci Jakuba odziedziczy³ go jego syn Samuel, co
potwierdzi³ w 1661 roku cesarz Leopold I. Potem dalsi Singerowie uzyskali cesarskie
przywileje. Cieszyñscy mieszczanie starali siê usun¹æ ¯ydów z miasta albo
ograniczyæ ich dzia³alnoœæ, ale utrzymywali te¿ z nimi ¿ywe kontakty handlowe.
W 1713 roku cesarz Karol VI zezwoli³ ¯ydom osiedlaæ siê na Œl¹sku, pod
warunkiem op³acenia specjalnego podatku tolerancyjnego. W 1737 roku
w Cieszynie ¿y³o ju¿ kilku Singerów z rodzinami, a kilkanaœcie innych rodzin
¿ydowskich w okolicznych miejscowoœciach. Tylko jeden syn w ¿ydowskiej rodzinie
móg³ siê o¿eniæ, a ¯ydzi mogli siê zajmowaæ wy³¹cznie drobnym handlem oraz
produkcj¹ i wyszynkiem wódki. Zasady te rozwinê³a cesarzowa Maria Teresa
w Patencie z 1752 roku, moc¹ którego na Œl¹sku Cieszyñskim mog³o mieszkaæ
jedynie 88 tzw. tolerowanych rodzin ¿ydowskich. Na ich czele stali odpowiedzialni
za œci¹ganie ¿ydowskich podatków poborcy podatkowi. W czasach Marii Teresy
funkcje te spe³niali cz³onkowie rodziny Singerów. W Cieszynie pocz¹tkowo
mieszka³o 12, w 1780 roku 16 tolerowanych rodzin ¿ydowskich. Patent Tolerancyjny
wydany w 1781 roku przez Józefa II, poszerza³ zakres dostêpnych dla ¯ydów zajêæ,
zakazywa³ jednak posiadania w³asnych
synagog i rabinów. Zobowi¹zywa³ te¿ ¯ydów
do u¿ywania jêzyka niemieckiego we
wszystkich sprawach z wyj¹tkiem kultu,
w 1787 roku musieli przybraæ niemieckie
imiona i nazwiska. Zapocz¹tkowa³o to proces
zbli¿enia ludnoœci ¿ydowskiej, tak¿e na Œl¹sku
Cieszyñskim i w samym Cieszynie, do kultury
i jêzyka niemieckiego. Wiêksza swoboda
handlu przez ¯ydów w mieœcie przyspieszy³a
upadek uprzywilejowanej rodziny Singerów,
którzy w 1788 roku sprzedali tzw. "Dom
¯ydowski" i opuœcili Cieszyn. Ogó³
tolerowanych ¯ydów Œl¹ska Cieszyñskiego
zacz¹³ teraz tworzyæ podstawy wspólnego ¿ycia
religijnego, m.in. dom modlitwy w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Menniczej Przywilej cesarza Leopolda I dla
Samuela Singera z 1661 r. (fragment)

w 1801 roku. Nabo¿eñstwami kierowa³ w nim Juda Löbl Glücklich, od 1788 roku
spe³niaj¹cy w Cieszynie funkcje rabinackie, ale przez w³adze uwa¿any jedynie za
nauczyciela religii.
W 1790 roku w Cieszynie, wraz z przedmieœciami kameralnymi,
przebywa³o ok. 120 ¯ydów, w 1837 roku ich liczba wzros³a do 327 (5,2 %).
Tolerowani ¯ydzi (w 1840 roku by³o w mieœcie 17 takich rodzin, poza tym wiele
nietolerowanych) mogli teraz prowadziæ legaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W rejestrze z lat 1829-1848 zapisano w Cieszynie 56 ¿ydowskich przedsiêwziêæ,
g³ównie handlowych. Jeszcze w 1848 roku nakazano 10 ¯ydom opuszczenie
Cieszyna, czego zreszt¹ nie wykonano. W 1838 roku za zgod¹ samego cesarza
cieszyñscy ¯ydzi wybudowali w³asn¹ synagogê. Przy synagodze zatrudniony by³
kantor, a tak¿e s³uga œwi¹tynny i rytualny rzeŸnik. W³adze nadal za jedynego
reprezentanta ¯ydów uznawa³y ¿ydowskich kolektorów oraz koncesjonowanego
nauczyciela religii.

Panorama Cieszyna, fot. E. i J. Goldmannów ok. 1870 r.

W czasie Wiosny Ludów ludnoœæ ¿ydowska w Austrii otrzyma³a prawa
polityczne, zniesiono ograniczenia iloœciowe i osobne ¿ydowskie podatki. W 1848
roku w³adze mianowa³y pierwszego rabina dla Cieszyñskiego Obwodu, st¹d nosi³
tytu³ rabina obwodowego. Zosta³ nim dr Abraham Schmiedl. Pe³niê praw
obywatelskich ludnoœæ wyznania moj¿eszowego uzyska³a dopiero po reformach
politycznych zapocz¹tkowanych w Austrii w 1859 roku, a ugruntowanych Ustaw¹
zasadnicz¹ z 1867 roku. Odt¹d do Rady Miejskiej wchodzi³o stale 4 albo 5 ¯ydów. Ze
wzglêdu na daleko posuniête procesy integracji wystêpowali z regu³y we wspólnym
obozie z miejscowymi niemieckimi libera³ami. Niektórzy ¯ydzi sympatyzowali
jednak z Polakami (np. dr Joachim Kleinberg), a w codziennym ¿yciu miasta
sprzecznoœci narodowe siê nie przejawia³y. ¯ydzi zajêli te¿ wa¿ne miejsce w ¿yciu
ekonomicznym Cieszyna. Najbardziej znane ¿ydowskie firmy zajmowa³y siê
pozyskiwaniem i przeróbk¹ drewna, jak np. firma J. Ph. Glesingera oraz fabryka
mebli giêtych Josefa i Jacoba Kohnów.
Reprezentacj¹ religijnych interesów cieszyñskich ¯ydów sta³a siê uznana
przez w³adze gmina wyznaniowa, której statut zatwierdzono w 1866 roku. Na czele
gminy sta³ prezes, najwa¿niejszym funkcjonariuszem by³ rabin. Najd³u¿ej funkcje
cieszyñskiego rabina obwodowego sprawowa³ dr Simon Friedmann (1858-1893).
Cieszyñska gmina wyznaniowa pocz¹tkowo obejmowa³a obszar ca³ego Œl¹ska
Cieszyñskiego, potem od³¹cza³y siê od niej kolejne gminy. Po 1893 roku gmina
wyznaniowa w Cieszynie ogranicza³a siê do okrêgów s¹dowych cieszyñskiego
i jab³onkowskiego. W 1910 roku w okrêgu jab³onkowskim przebywa³o 191 ¯ydów;
w cieszyñskim 2498, w samym Cieszynie 2112. Do gminy nale¿eli tak¿e
ortodoksyjni ¯ydzi, którzy w 2 po³owie XIX w., w coraz wiêkszej liczbie przybywali
z Galicji. Funkcjonowa³o wiele prywatnych, ortodoksyjnych domów modlitwy,
ortodoksi stanowili jednak zaledwie 1/7 czêœæ ¿ydowskiej populacji miasta. Na pocz.
XX wieku stowarzyszenie "Machsike Hadas" wybudowa³o w³asn¹ synagogê.
Dzia³a³o te¿ w Cieszynie kilkanaœcie innych ¿ydowskich stowarzyszeñ. Pierwsze
stowarzyszenie syjonistyczne zarejestrowano w 1908 roku.
Po rozpadzie Austro-Wêgier ¯ydzi starali siê zachowaæ neutralnoœæ
w sporze pomiêdzy Polsk¹ a Czechos³owacj¹ o przynale¿noœæ Œl¹ska Cieszyñskiego.
Po 1920 roku wielu przenios³o siê do Wiednia, Niemiec albo do Czeskiego Cieszyna,
na ich miejsce nap³ynêli biedniejsi ¯ydzi z Galicji. W okresie miêdzywojennym
liczba ¯ydów w Cieszynie stopniowo mala³a, od 1591 (10,4%) w 1921 roku, do 1404
(8,0%) w 1930 roku. Nadal jednak brali aktywny udzia³ w politycznym ¿yciu
Cieszyna, pocz¹tkowo w wiêkszoœci opowiadaj¹c siê po stronie miejscowych
Niemców. Po 1926 roku coraz silniejsza by³a grupa opowiadaj¹ca siê za integracj¹
z kultur¹ polsk¹, najszybciej ros³y wp³ywy syjonizmu. W 1931 roku rabinem zosta³ dr
Aron Eisenstein ze Stanis³awowa, pierwszy cieszyñski rabin wychowany

w tradycjach polskich. Wiêkszoœæ mieszkaj¹cych w Cieszynie ¯ydów czu³a siê
lojalnymi obywatelami pañstwa polskiego, ¿ydowska m³odzie¿ chodzi³a do polskich
szkó³ i bardzo szybko wesz³a w kr¹g kultury i jêzyka polskiego. ¯ydzi uczestniczyli
w ¿yciu dzia³aj¹cych w mieœcie stowarzyszeñ, a wspó³praca z pozosta³ymi
mieszkañcami miasta uk³ada³a siê poprawnie. Jednak sporadycznie dochodzi³o do
otwartych wyst¹pieñ anty¿ydowskich (w 1924, 1931 i 1934 roku). Ortodoksi dzia³ali
w ramach kilku stowarzyszeñ, m. in. "Ahawas Tora", dzia³a³y te¿ ortodoksyjne szko³y.
Wiêksze zmiany nast¹pi³y w ¿yciu ¿ydowskiej spo³ecznoœci mieszkaj¹cej
w lewobrze¿nej czêœci miasta, od 1920 roku nale¿¹cej do Czechos³owacji
i rozwijaj¹cej siê jako Czeski Cieszyn. W 1921 roku mieszka³o tu 1021 (12,6%)
wyznawców judaizmu, w 1930 roku - 1148 (10,8%). Samodzielna gmina powsta³a tu
dopiero w 1923 roku i musia³a od podstaw stworzyæ wszystkie niezbêdne dla kultu
¿ydowskiego instytucje. W 1934 roku na terenie gminy funkcjonowa³y ju¿
synagoga gminna, dwie prywatne synagogi ortodoksyjne, prywatny dom modlitwy
(w roku nastêpnym ju¿ dwa) oraz szko³a „Talmud-Tora”, ortodoksyjny cheder, kilka
¿ydowskich stowarzyszeñ dobroczynnych, organizacje syjonistyczne. W wyborach
do w³adz komunalnych czesko-cieszyñscy ¯ydzi pocz¹tkowo wystêpowali wspólnie
z Niemcami, potem z miejscowymi Polakami. Wielu jednak opowiada³o siê za
asymilacj¹ z kultur¹ czesk¹ i dzia³a³o w czeskich stowarzyszeniach. Ogólnie stosunki
z innymi obywatelami uk³ada³y siê dobrze.
Po po³¹czeniu obu czêœci miasta w paŸdzierniku 1938 roku, w Cieszynie
mieszka³o ok. 2800 wyznawców judaizmu. Hitlerowcy we wrzeœniu 1939 roku
zamknêli synagogi, domy modlitwy i cmentarze, potem wiêkszoœæ zniszczyli.
W paŸdzierniku 1939 roku, w ramach tzw. "Akcji Nisko," wiêkszoœæ mê¿czyzn
wywieziono nad San, nad granicê ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Pozosta³ych ¯ydów
zmuszono do pracy przymusowej, skoszarowano w kilku obozach na terenie miasta,
sk¹d stopniowo wywo¿ono ich do gett i obozów pracy na terenie Górnego Œl¹ska
i Ma³opolski. Po wojnie do Cieszyna powróci³o ok. 50 ¯ydów, tyle¿ samo do
Czeskiego Cieszyna. W Cieszynie dzia³a³a jakiœ czas Kongregacja Wyznania
Moj¿eszowego, ale do 1951 roku wiêkszoœæ jej cz³onków wyemigrowa³a. Za
spadkobierczyniê maj¹tku cieszyñskiej gminy wyznaniowej zosta³a uznana
Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego w Bielsku-Bia³ej. W Czeskim Cieszynie
wznowi³o dzia³alnoœæ stowarzyszenie „Szomre-Szabos", funkcjonowa³a te¿
¿ydowska gmina wyznaniowa, wkrótce jednak zaprzesta³y dzia³alnoœci z powodu

Fragment panoramy Cieszyna od strony zachodniej,
w œrodku fasada synagogi g³ównej, (1890 r.)

wyjazdów cz³onków. Kilku ¯ydów z Czeskiego Cieszyna i okolic nale¿y obecnie do
¿ydowskiej gminy wyznaniowej w Ostrawie.
I. CIESZYN
Zwiedzanie ¿ydowskich zabytków Cieszyna mo¿na rozpocz¹æ od cieszyñskiego rynku.
W centrum miasta znaleŸæ mo¿na wiele obiektów w ten, czy inny sposób zwi¹zanych
z histori¹ ¯ydów w mieœcie.
Dom ¯ydowski (ul. Mennicza 4)
Najstarszy obiekt w Cieszynie zwi¹zany z histori¹ ¯ydów. Naby³ go
w 1640 roku Jakub Singer i przez nastêpne 150 lat znajdowa³ siê w rêku jego
potomków. Mieœci³ siê tu pierwszy ¿ydowski dom modlitwy dzia³aj¹cy na terenie
Cieszyna. Pocz¹tkowo by³a to zapewne jedna z izb, a uczestnikami modlitw byli
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cz³onkowie rodziny Jakuba oraz jego domownicy. W póŸniejszym czasie wewn¹trz
budynku wzniesiono odrêbn¹ niewielk¹ bó¿nicê (ok. 5,5 na 1,75 metra), która
znajdowa³a siê w podwórzu na piêtrze, w rogu nad gankiem. By³a drewniana,
z murowanym kominem. W 1788 roku, Singerowie z powodu d³ugów sprzedali Dom
¯ydowski, nabywc¹ by³ Jakub Löbenstein z Frydku, ówczesny ¿ydowski kolektor.
Jakiœ czas bo¿nica dzia³a³a tu nadal, ale dla coraz liczniejszej spo³ecznoœci by³a ju¿
absolutnie niewystarczaj¹ca. Tak¿e w póŸniejszym okresie budynek (z ma³ymi
przerwami) pozostawa³ w rêku ¯ydów. W koñcu XIX w. kamienica uzyska³a kszta³t
zachowany w zasadzie do dzisiaj.
Zmierzaj¹c dalej ul. Mennicz¹ mijamy m.in. ozdobn¹ kamieniczkê (nr 8), która od
2 po³. XIX w. znajdowa³a siê w posiadaniu rodziny Kohnów, lekarzy, przemys³owców
i koneserów sztuki. Natomiast na rogu ul. Menniczej oraz ul. L. Kluckiego znajdowa³
siê pierwszy ¿ydowski dom modlitwy w Cieszynie.
Dom modlitwy (na rogu ul. Menniczej i ul. dr L. Kluckiego)
Pierwszy dostêpny dla
wszystkich wyznawców judaizmu dom
modlitwy ¯ydzi urz¹dzili w Cieszynie
w 1801 roku w przybudówce
kamienicy nr 150 (ob. ul. Mennicza 36;
ul. Kluckiego jeszcze wtedy nie
Podpis rabina Glücklicha na dokumencie z 1802 r.
istnia³a). Najwiêkszy z wynajêtych
pokoi przeznaczony by³ dla mê¿czyzn, drugi dla kobiet, trzeci zajmowa³a osoba
opiekuj¹ca siê bo¿nic¹. Modlitwami kierowa³ w nim Juda Löbl Glücklich, który m.in.
wyg³asza³ tu mowy w jêzyku niemieckim. Poza nim zatrudniono te¿ kantora.
Wracamy ul. Mennicz¹ w kierunku Rynku skrêcaj¹c w lewo w ul. Bó¿nicz¹. Poni¿ej,
w miejscu obecnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej ul. Bó¿nicza 6)
sta³a przez ponad sto lat najwa¿niejsza z ¿ydowskich domów modlitwy Cieszyna
synagoga gminna.
Synagoga gminna (ul. Bó¿nicza 6)
Pierwsz¹ w Cieszynie synagogê, czyli
osobny budynek wzniesiony wy³¹cznie dla celów
kultowych, oddano do u¿ytku w 1838 roku, choæ
ju¿ w 1832 roku cesarz Franciszek I zezwoli³ na jej
budowê. Pierwotne plany budowlane
przewidywa³y wystawienie budynku w kszta³cie
litery T, ostatecznie wybudowano tylko korpus
g³ówny i lewe skrzyd³o. Budow¹ kierowa³ Karol
Jilg. G³ówna fasada od strony zachodniej
otrzyma³a dekoracjê w stylu klasycystycznym,
w œrodku dwa rzêdy szeœciu doryckich kolumn
podtrzymywa³y balkon przeznaczony dla kobiet.
Na œcianie wschodniej umieszczono Aron
Hakodesz - szafê na przechowywanie œwiêtych
ksi¹g. W oddziale mêskim cieszyñskiej synagogi
Synagoga g³ówna po rozbudowie,
znajdowa³o siê 168 miejsc. W 1878 roku synagoga
fot. H. Feitzimgera sprzed 1905 r.
zosta³a znacznie rozbudowana, osi¹gaj¹c wymiary 31 na 20 metrów. Formalnie
g³ówn¹ fasad¹ pozosta³a œciana przyleg³a do w¹skiej ul. Bó¿niczej, ale
wyeksponowano poprzez bogat¹ dekoracjê architektoniczn¹ fasadê po³udniow¹
otwart¹ na nieco wiêksz¹ przestrzeñ. Pokreœli³y to jeszcze urz¹dzone od tej strony
schody oraz dwie kuliste kopu³y ozdobione geometrycznym ornamentem. Ca³a
budowla otrzyma³a orientalny - mauretañski charakter. Wnêtrze obiega³y rzêdy
¿eliwnych kolumn, o kostkowych, neoromañskich kapitelach, odlane w trzynieckiej
hucie. Wspiera³y one emporê z galeri¹ dla kobiet oraz chór muzyczny
z zainstalowanymi w 1879 r. organami, po zachodniej stronie. W 1880 r. wnêtrze
zosta³o ozdobione malowid³ami w stylu mauretañskim. Po stu latach istnienia, 13
wrzeœnia 1939 r., synagoga gminna zosta³a spalona przez hitlerowców.
W 1913 roku gmina ¿ydowska kupi³a te¿ budynek, po³o¿ony naprzeciwko
synagogi, w którym urz¹dzono dom gminny, m.in. kancelariê. Na jego œcianie w 1998
roku umieszczono tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ pamiêci spo³ecznoœci ¿ydowskiej
Cieszyna i okolic.

Ul. Bó¿nicz¹ schodzimy w dó³ do ul. J. Michejdy, któr¹ skrêcamy w lewo kieruj¹c siê
w stronê cieszyñskiego zamku. Pierwsza uliczka w prawo to ul. Benedyktyñska, a puste
miejsce przy istniej¹cej naro¿nej kamienicy przypomina miejsce, gdzie kiedyœ sta³a
Synagoga ortodoksyjna stowarzyszenia „Machsike Hadas” (ul. Benedyktyñska)
W 1912 roku ortodoksyjne
stowarzyszenie "Machsike Hadas"
wybudowa³o w³asn¹ synagogê, na
dzia³ce wczeœniej nale¿¹cej do
fabryki mebli J. Pohlnera. Zbudowa³
j¹ budowniczy Carl Friedrich.
Synagoga by³a trzykondygnacyjnym budynkiem usytuowanym
przodem do ul. Benedyktyñskiej,
wysokim na ok. 12 metrów,
szerokim na 14,5 metra, d³ugim na
ok. 15 metrów. Na parterze
znajdowa³a siê centralna sala
zgromadzeñ o wymiarach 14 na 8,7
Synagoga Machsike Hadas, widokówka (1914 r.)
metra, wysoka na dwie kondygnacje. Na œrodku znajdowa³a siê mównica (bima), Aron Hakodesz umieszczony
zosta³ na œcianie przeciwleg³ej do frontowej. Na piêtrze znajdowa³a siê szeroka na
6 metrów galeria dla kobiet. Najni¿sza kondygnacja, w piwnicy, w ca³oœci
przeznaczona by³a na ³aŸnie rytualne. S¹siednia kamienica przy ul. J. Michejdy nr 30
w okresie miêdzywojennym sta³a siê w³asnoœci¹ innego ortodoksyjnego
stowarzyszenia ¿ydowskiego "Ahawas Tora", które urz¹dzi³o tu w³asny dom
modlitwy oraz prowadzi³o naukê religii dla m³odzie¿y izraelickiej.
Bo¿nica „Machsike Hadas” zosta³a spalona przez hitlerowców ju¿
2.IX.1939 roku. Plac po niej pozosta³ niezabudowany do dnia dzisiejszego.
Id¹c dalej ul. Benedyktyñsk¹ w stronê torów kolejowych dochodzimy do ul. Czarny
Chodnik, gdzie skrêcamy w lewo. Z lewej strony, na areale obecnego parkingu,
istnia³a kiedyœ jeszcze jedna prywatna synagoga ortodoksyjna
Synagoga Klügera (ul. Czarny Chodnik)

Plany budowlane Synagogi
Klügera, rys. J. Raszka (1931 r.)

Niedaleko synagogi "Machsike Hadas" istnia³a
jeszcze jedna ortodoksyjna synagoga, której twórc¹ by³
kupiec Salomon Klüger, tytu³uj¹cy siê rabinem.
Budynek w latach 1931-33 przy ul. Czarny Chodnik 5
wzniós³ budowniczy Józef Raszka. Synagoga Klügera
by³a ma³ym piêtrowym budynkiem wysokim na ok. 10
metrów, o wymiarach zewnêtrznych ok. 7 na 11
metrów. Parter zajmowa³a sala modlitw dla mê¿czyzn,
piêtro galeria dla kobiet. Na budowê synagogi Klüger
zaci¹gn¹³ po¿yczkê, której nie by³ w stanie sp³aciæ,
w 1938 roku s¹d przys¹dzi³ prawo w³asnoœci do
budynku Komunalnej Kasie Oszczêdnoœci. Dziêki
temu nie zosta³ zniszczony w czasie II wojny
œwiatowej. Po wojnie s³u¿y³ jako magazyny, potem
zosta³ wyburzony.

która w 1647 roku zezwoli³a na wyznaczenie specjalnego miejsca dla grzebania
zmar³ych cz³onków rodziny i s³u¿by Jakuba Singera. Singer urz¹dzi³ cmentarz na
gruntach, które uzyska³ od cieszyñskiego mieszczanina Jana Krausa. Najstarsze
zachowane na cmentarzu macewy pochodz¹ z koñca XVII w. i dotycz¹ cz³onków
rodziny Singerów oraz spokrewnionego z nimi rodu Zifferów. Cmentarz ogranicza³
siê pocz¹tkowo do jednego kwarta³u, stopniowo go powiêkszano dokupuj¹c w 1715,
1723 i 1768 roku s¹siednie kawa³ki gruntu. Singerowie utrzymywali grabarza, który
mieszka³ w domku przy cmentarzu. W 1785 roku nekropolia sta³a siê w³asnoœci¹
organizuj¹cej siê gminy ¿ydowskiej obejmuj¹cej ca³y Œl¹sk Cieszyñski. W 20. latach
XIX w. do cmentarza w³¹czono teren kamienio³omu znajduj¹cego siê obok, w 1830
roku zosta³ otoczony murem. Funkcjonalny dom przedpogrzebowy, z mieszkaniem
dla stra¿nika cmentarza i stajni¹ dla koni i karawanu wybudowano w 2 po³. XIX w.
Teren cmentarza, licz¹cy w sumie 0,82 hektara, zosta³ podzielony na
7 kwater, na którym znajdowa³o siê prawie 2 tysi¹ce grobów. W imieniu gminy
wyznaniowej opiekowa³ siê nim jeden z cz³onków zarz¹du, któremu podlegali
stra¿nik cmentarza oraz cz³onkowie bractwa pogrzebowego „Chewra Kadischa”. Na
starym cmentarzu ¿ydowskim miejsce ostatecznego spoczynku znalaz³a wiêkszoœæ
¿ydowskiej spo³ecznoœci Cieszyna w okresie od koñca XVII do pocz. XX w., a¿ do
2 po³. XIX w. cmentarz s³u¿y³ ¯ydom z ca³ego Œl¹ska Cieszyñskiego. Na starszych
nagrobkach, czêsto malowanych,
inskrypcje zapisywano w jêzyku
hebrajskim, na nowszych przewa¿nie
w jêzyku niemieckim. Jedyna polska
inskrypcja znajduje siê na pomniku
kupca Dawida Bergsona z Warszawy,
który zmar³ bêd¹c przejazdem
w Cieszynie w 1885 roku.
Stary cmentarz ¿ydowski przesta³
byæ u¿ytkowany po 1907 roku, sporadycznie grzebano tu zmar³ych i póŸniej.
II wojnê œwiatow¹ przetrwa³ bez
wiêkszych zniszczeñ. Wiosn¹ 1945
Fragment dolnej partii starego cmentarza, u góry dom
przedpogrzebowy, widokówka H. Feitzingera (1905 r.)
roku Niemcy dokonali tu egzekucji 81
zak³adników. Cia³a ofiar po wojnie
ekshumowano i przeniesiono na cmentarz komunalny. Po wojnie wiele nagrobków
zosta³o skradzionych, wielkie spustoszenie dokona³ te¿ brak opieki, wybuja³e pêdy
bluszczu oraz kwaœne deszcze i zasolenie gleby.
Kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie ul. Ha¿laskiej znajduje siê druga cieszyñska
nekropolia ¿ydowska
Nowy cmentarz ¿ydowski (ul. Ha¿laska)
Na pocz. XX w. koniecznym sta³o siê uruchomienie nowej nekropolii.
Stosowny grunt ¿ydowska gmina wyznaniowa kupi³a ju¿ w 1898 roku kilkaset
metrów powy¿ej dotychczasowego kirkutu. Dopiero jednak w 1906 roku rozpoczêto
urz¹dzanie nowego cmentarza, zakoñczono w po³owie 1907 roku. Autorem projektu
domu przedpogrzebowego by³ s³ynny architekt z Wiednia, Jakob Gartner.

Id¹c dalej ul. Czarny Chodnik dochodzimy do ul. Zamkowej. W prawo przez tory
kolejowe oraz most na Bobrówce dochodzimy do rozwidlenia ulic Frysztackiej
i Ha¿laskiej, ko³o koœció³ka œw. Jerzego. W prawo do góry wspinamy siê ul. Ha¿lask¹,
by dojœæ do po³o¿onego z lewej strony ulicy starego cmentarza ¿ydowskiego.
Stary cmentarz ¿ydowski (ul. Ha¿laska)
Najstarszym ¿ydowskim, zachowanym obiektem
kultowym w Cieszynie jest tzw. stary cmentarz ¿ydowski
przy ul. Ha¿laskiej. B³êdne jest jednak twierdzenie jakoby
powsta³ ju¿ w okresie œredniowiecza. Stwierdzone na
kilkunastu nagrobkach daty z 2 po³. XIV i 1 po³. XV wieku,
w rzeczywistoœci to skróty dat o 400 lat póŸniejszych.
Cmentarz powsta³ dziêki ksiê¿nej El¿biecie Lukrecji,
Dom pogrzebowy na nowym cmentarzu

www.cieszyn.pl
Zbudowano te¿ ma³y budynek zawieraj¹cy kancelariê cmentarza oraz kostnicê,
ca³oœæ otoczono ogrodzeniem, w czêœci przedniej murem z efektown¹ bram¹
wejœciow¹. Powierzchnia cmentarza wynosi³a 1,14 hektara. Cmentarz zawdziêcza
powstanie przede wszystkim ówczesnemu prezesowi gminy J. Ph. Glesingerowi
(zmar³ w 1909 r.). Upamiêtnia go okaza³y grobowiec, kryj¹cy tak¿e szcz¹tki innych
cz³onków jego rodziny.
Nowy cmentarz ¿ydowski przetrwa³ wojnê bez wiêkszych zniszczeñ,
ostatnie pochówki mia³y miejsce w 60. latach XX w. W 1986 roku oba cmentarze
zosta³y wpisane przez wojewodê bielsko-bialskiego do rejestru zabytków.

www.cieszyn.pl

Synagoga gminna (ul. Vrchlického)

Synagoga ortodoksyjna "Schomre-Schabos" (Božkova 16)

Powsta³a w 1923 roku gmina wyznaniowa w Czeskim Cieszynie przez
wiele lat nie posiada³a ani w³asnej siedziby, ani synagogi, ani cmentarza. Zmar³ych
musiano przewoziæ przez granicê na nowy cmentarz ¿ydowski w Cieszynie,
nabo¿eñstwa odprawiano w domu modlitwy stowarzyszenia "Schomre-Schabos".
Dopiero w 1931 roku gmina kupi³a dom przy obecnej ul. Vrchlickeho 8, który w latach
1932-33 przebudowano i kosztem trzystu tysiêcy koron urz¹dzono tu synagogê
gminn¹, poœwiêcon¹ 9.VII.1933 roku. Budow¹ kierowa³ Adalbert Brejzek wed³ug
planów architekta Rosthala. Wystrój wnêtrza by³ prosty, ale dostosowany do swojej
funkcji. Synagoga gminy wyznaniowej w Czeskim Cieszynie zosta³a spalona przez
hitlerowców jesieni¹ 1939 roku, ruiny zosta³y rozebrane ok. 1960 roku. Obecnie jest
na tym terenie czêœciowo wolna przestrzeñ, czêœciowo szkolna sala gimnastyczna.

W 20. latach XX w. dom modlitwy
przy Odboje 4 by³ ju¿ za ma³y dla cz³onków
stowarzyszenia "Schomre-Schabos", st¹d te¿
w 1928 roku wybudowa³o now¹ synagogê
przy ul. Božka wed³ug planów Eduarda
Davida. Synagoga "Schomre-Schabos",
jedyny ocala³y do dzisiaj ¿ydowski obiekt
kultowy w Cieszynie, to trzykondygnacyjny
budynek z dachem siod³owym, od s¹siednich
domów wyró¿nia siê wejœciem z napisem
„Szomre-Szabos” oraz pewn¹ niezwyk³oœci¹
detali. Architektura synagogi by³a
eklektyczna z elementami mauretañskimi.
Pomieszczenie s³u¿¹ce do modlitwy mia³o
rozmiary ok. 14 na 9 metrów i wysokoœæ 8,7
metrów, Aron Hakodesz zwrócony by³
w stronê po³udniowowschodni¹. Dla kobiet
Synagoga Schomre-Schabos
przeznaczona by³a galeria umieszczona na
piêtrze z trzech stron sali modlitewnej. Synagoga posiada³a 152 miejsc dla mê¿czyzn
i oko³o setki dla kobiet. W podwy¿szonej suterenie znajdowa³o siê mieszkanie
dozorcy, oraz rytualna ³aŸnia.
Synagoga "Schomre-Schabos" znajdowa³a siê w ci¹gu budynków,
dlatego hitlerowcy zniszczyli jej wnêtrze, ale nie zdecydowali siê jej spaliæ. Po 1945
roku by³a u¿ywana nadal jako dom modlitwy stowarzyszenia "Szomre-Szabos",
które wznowi³o dzia³alnoœæ. Kieruj¹cy ni¹ Natan Bergman ok. 1948 roku wyjecha³ do
Izraela, zabieraj¹c zwoje Tory bêd¹ce prywatn¹ w³asnoœci¹ jego rodziny.
Opustosza³y obiekt w 1967 roku zosta³ sprzedany Polskiemu Zwi¹zkowi KulturalnoOœwiatowemu. Obecnie budynek s³u¿y PZKO dla pracy oœwiatowej, znajduje siê tu
te¿ m.in. redakcja czasopisma "Zwrot".

Kierujemy siê Alejami Prezydenta Masaryka w lewo i przechodz¹c pod torami
kolejowymi dochodzimy do ul. Karvinské. Skrêcamy w prawo, nastêpnie po
kilkudziesiêciu metrach w lewo. Ulice: Hrabinská, Uvoz, a w koñcu Høbitovní
doprowadz¹ nas do cmentarza komunalnego w Czeskim Cieszynie.
Cmentarz ¿ydowski w Czeskim Cieszynie (ul. Høbitovní)

Kawiarnia Avion, widokówka z oko³o 1935 r.

II. CZESKI CIESZYN (ÈESKÝ TÌŠÍN)
Aby zwiedziæ ¿ydowskie zabytki Czeskiego Cieszyna musimy zawróciæ i ul. Ha¿lask¹,
a nastêpnie Zamkow¹ dojœæ do przejœcia granicznego pod cieszyñskim zamkiem. Przy
g³ównej arterii Czeskiego Cieszyna (Hlavíi tøída), w przesz³oœci zwanej Sask¹ Kêp¹
b¹dŸ Sachsenbergiem mieœci³y siê kamienice najpowa¿niejszych mieszkañców, m.in.
¿ydowskich przemys³owców J. Ph. Glesingera oraz Moritza Fasala. Za budynkiem
Muzeum Tìšínska skrêcamy w lewo w ul. Odboje 4, w kamienicy na której do dzisiaj
zachowa³ siê napis „M. L. May”, znajdowa³ siê najstarszy sta³y dom modlitwy na
lewym brzegu Olzy.

Dom pogrzebowy

W 1925 roku nast¹pi³o otwarcie
i oddanie do u¿ytku cmentarza komunalnego przy ul. Høbitovní (ok. 2 km od
centrum miasta), na którym wydzielono
osobn¹ kwaterê dla wyznawców judaizmu.
Pa r t e rowy ¿ydows ki dom pr z edpogrzebowy przy wejœciu na cmentarz wzniós³
w 1928 roku budowniczy Eugen Fulda.
Pierwotnie macewy osadzone by³y w 10
r e gular nyc h s z e r ega c h, wiê k sz oœæ
nagrobków wywieŸli naziœci. Z pozosta³ych
nagrobków tylko nieliczne stoj¹, z regu³y s¹
bez ozdób, rzadko z symbolik¹, z napisami
hebrajskimi i niemieckimi. Ostatni pogrzeb
odby³ siê w 1986 roku.

ŒLADAMI CIESZYÑSKICH ¯YDÓW
KRÓCIUTKI PRZEWODNIK PO ¯YDOWSKICH ZABYTKACH
CIESZYNA I CZESKIEGO CIESZYNA

ÈESKÝ TÌŠÍN
www.info.tesin.cz

Wracaj¹c do miasta t¹ sam¹ drog¹ dochodzimy do ul. Viaduktovej i skrêcamy
w prawo, w uliczkê Alšovou, gdzie pod nr 7 przed II wojn¹ œwiatow¹ istnia³a jedna
z kilku ortodoksyjnych synagog w Czeskim Cieszynie.
Synagoga ortodoksyjna stowarzyszenia "Machsike Hatora" (ob. Alšova 7)

Ortodoksyjny dom modlitwy (ul. Odboje 4)
Spo³ecznoœæ ¿ydowska Czeskiego Cieszyna
od samego pocz¹tku by³a bardzo zró¿nicowana.
Znaczn¹ jego czêœæ stanowili zwolennicy ró¿nych
od³amów judaizmu ortodoksyjnego, którzy od
2 po³. XIX wieku w coraz wiêkszej liczbie
przybywali kolej¹ z Galicji, osiedlaj¹c siê
najchêtniej w okolicach dworca kolejowego. Ju¿
w 70. latach XIX wieku organizowali w ró¿nych
tymczasowych lokalach w³asne domy modlitwy.
Od pocz¹tku XX wieku funkcjonowa³ ju¿ na sta³e
przy obecnej ul. Odboje 4, dom modlitwy
prowadzony przez ortodoksyjne stowarzyszenie
modlitewne i dobroczynne "Schomre-Schabos".
Modlitwy odbywa³y siê w specjalnie przystosowanej sali na piêtrze budynku, który z czasem sta³ siê w³asnoœci¹ stowarzyszenia.
Po podziale Cieszyna w 1920 roku, by³ to jedyny obiekt ¿ydowskiego kultu po lewej
stronie Olzy. W 1928 roku, kiedy "Schomre-Schabos" wybudowa³o w³asn¹ synagogê,
w³aœcicielem domu zosta³ kupiec Moses Löbl May, prze³o¿ony stowarzyszenia.
Nadal jednak dzia³a³a tu szko³a religii i jêzyka hebrajskiego.
Wracamy ul. Hlavní w stronê mostu, by po chwili skrêciæ w lewo w ul. Vrchlickeho.
W miejscu, gdzie ³¹czy siê ona z dawnymi Alejami arcyksiêcia Albrechta
(ob. Masarykove sady), na miejscu ob. sali gimnastycznej przed II wojn¹ œwiatow¹
znajdowa³a siê synagoga ¿ydowskiej gminy wyznaniowej w Czeskim Cieszynie.

Zbudowa³a j¹ grupa ortodoksów
dzia³aj¹ca pod nazw¹ Zwi¹zek dla
zachowania prawowiernych ¿ydowskich
zwyczajów obrzêdowych "Machsike
Hatora", którego prze³o¿onym by³ kupiec
Tobiasz Hirsch. Synagogê ukoñczono na
pocz. 1929 roku. By³ to samodzielnie
stoj¹cy jednopiêtrowy budynek, o surow ym m o der n ist ycz n ym w yr az i e ,
prawdopodobnie ¿elbetowej konstrukcji.
W b u d y n k u d zi a³a³ a t ak ¿e s zk o ³a
hebrajska. Zosta³a zniszczona przez
hitlerowców we wrzeœniu 1939 roku.
Obecnie na tym miejscu znajduje siê
budynek Zboru Chrzeœcijañskiego.
Balsaminka z XIX wieku

Wracaj¹c do ul. Karwiñskiej skrêcamy w prawo i na skrzy¿owaniu przechodzimy na
drug¹ stronê ulicy, nieco dalej przejœciem pod torami kolejowymi (tzw. loch Demla)
przedostajemy siê na drug¹ stronê linii kolejowej. Ulic¹ Štefánikovou, skrêcaj¹c¹
w lewo od ul. Nadražní, zmierzamy w stronê rynku w Czeskim Cieszynie. Mijamy
z prawej strony ratusz i skrêcamy w prawo w drug¹ z kolei uliczkê J. Božka.

www.cieszyn.pl

Panorama Cieszyna od strony zachodniej (ok. 1890 r.)
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