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ANNA GRU LEWSKA 

Cmentarz ydowski w Dzier oniowie 

Wed ug tradycji ydowskiej cmentarz, czyli dom wieczno ci (bejt olam), 

jest miejscem nienaruszalnym, a  do czasu zmartwychwstania w dniu S du 

Ostatecznego, a zarazem uwa any jest za miejsce nieczyste, co przejawia si

w wyra nym oznaczeniu jego granic. Ze wzgl du na nienaruszalno  cmenta-

rza ydzi nie niszcz  starych grobów, a w przypadku braku miejsca nasypuj

kolejn  warstw  ziemi, aby dokonywa  nowych pochówków, bez naruszania 

ju  istniej cych, jak to mia o miejsce na cmentarzu w Pradze [2]. Z tego powo-

du przej cie i zniszczenie niemieckich cmentarzy ydowskich, które dokona o

si  po 1939 r., by o szczególnie tragiczne dla yj cych wówczas spo eczno ci. 

Taki los dotyczy  wi kszo ci cmentarzy w okresie III Rzeszy, a ju  po zako -

czeniu II wojny wiatowej, tak e wielu tych jeszcze zachowanych na tak zwa-

nych Ziemiach Odzyskanych. 

W burzliwej historii tych terenów zdarza y si  jednak szcz liwe zbiegi 

okoliczno ci, które przyczyni y si  do uratowania niektórych z nich. Do dzisiaj 

zachowa o si  w dobrym stanie zaledwie kilka na terenie ca ego Dolnego l -

ska, w tym m.in. we Wroc awiu, Kamiennej Górze, Legnicy, Zi bicach, Wa -

brzychu, Dzierzoniowie oraz cz ciowo w K odzku i O awie. Do szczególnych 

przypadków nale y cmentarz w Dzier oniowie (do 1945 r. Reichenbach), który 

nie znalaz  si  w przygotowanym w 1943 r. wykazie 70 nieruchomo ci zaj -

tych przez gestapo na l sku [11]. Wed ug niepotwierdzonego przekazu wcze-

niej sta  si  on w asno ci  ogrodnika i dozorcy Konrada Springera i jako w a-

sno  prywatna nie zosta  zdewastowany. Po wojnie cmentarz nadal by  u yt-

kowany, gdy  Dzier oniów na krótko sta  si  wa nym o rodkiem osadnictwa 

ydowskiego na Dolnym l sku. Dzisiaj jest jednym z czterech czynnych 

cmentarzy ydowskich na Dolnym l sku. Przed dewastacj , której nie opar y

si  po wojnie cmentarze niemieckie w mie cie, chroni go osoba dozorcy. 
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Zmarli, zarówno niemieccy, jak i polscy ydzi, mog  spokojnie oczekiwa  na 

dzie  S du Ostatecznego. 

Cmentarz dzier oniowski przetrwa  w prawie niezmienionej formie i do 

dzisiaj mo na podziwia  spor  grup  nagrobków oraz bram  z wykutymi 

datami 1843 r. (rok budowy bramy) i 1851 r. (powi kszenie obszaru cmenta-

rza – ryc. 1). Zachowa a si  tak e kuta brama ufundowana przez Akiw  Ro-

senthala (ryc. 1), o czym wiadczy umieszczony na niej napis w j zyku he-

brajskim (ryc. 2): 

" .1

2 .

3 ."

4 .

5 .""

1. Na wi t  pami

2. Akiwy Rosenthala, 

3. ze wi tej gminy Wroc aw, 

4. za dusze jego przodków 

5. pochowanych tutaj w roku 1841 

Ryc. 1. Fragment bramy wej ciowej cmentarza ydowskiego w Dzier oniowie 

z dat  budowy 1843 i dat  rozszerzenia 1851. Fot. A. Gru lewska 
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Ryc. 2. Fragment bramy wej ciowej z inskrypcj  dotycz c  fundacji bramy 
w roku 1892 (wg kalendarza ydowskiego 652). Fot. A. Gru lewska 

Pocz tkowo pochówków ydów z Dzier oniowa dokonywano w Z bko-

wicach l skich, gdzie byli zaprzysi eni
1
 [3]. Jednak ju  w 1817 r., czyli 

rok po nadaniu prawa legalnego pobytu pierwszym ydom z Dzier oniowa, 

kilku z nich, w tym: Isaak Naphtali, Isaak Cohn, Lippmann Reichenbach, 

W. Reinbach oraz Abraham David Hirsch, zmuszonych zosta o przez w adze

do zakupu ziemi przeznaczonej na cmentarz. Podobny przypadek mia  mie

miejsce tak e rok pó niej, kiedy to Abraham Stern mia kupi  z przydzia u

prawa miejskiego kawa ek ziemi przeznaczony na cmentarz [3]. Wspó cze-

nie nie sposób okre li  lokalizacji tych parceli, czy te  potwierdzi  rzeczywi-

stego funkcjonowania ich jako cmentarzy. Zw aszcza, e w materia ach ró-

d owych wspomina si  nadal o dokonywaniu pochówków we wspomnianych 

                                                          
1 W judaizmie istnieje poj cie minjanu - jest to zgromadzenie, co najmniej 10 doros ych ydów, 

których obecno  jest niezb dna do odprawienia mod ów w synagodze oraz niektórych cere-
monii religijnych. Pocz tkowo spo eczno ydowska w Dzier oniowie by a zbyt ma a, aby 

funkcjonowa a jako niezale na struktura i dlatego ydzi z Dzier oniowa byli cz onkami 

s siedniej gminy w Z bkowicach l skich. 
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Z bkowicach l skich. Wi za o si  to zapewne z potrzeb  zachowania przepi-

sów rytualnych towarzysz cych pogrzebom (np. wymagana obecno  odpo-

wiedniej liczby doros ych ydów) i z trudno ciami transportowymi zwi za-

nymi z odleg o ci  pomi dzy Dzier oniowem i Z bkowicami [8]. 

Od 16 maja 1825 r. w aktach miejskich wspominane jest miejsce po-

chówku dzier oniowskich ydów, przy czym kronikarz August Sadebeck 

lokalizuje je za stodo ami miejskimi [3; 9]. Pó niejszy kronikarz miasta, 

Erich Hasse, okre li  czas powstania cmentarza mi dzy Bram  Z bkowick

(Frankensteinertor) a Bram  Wroc awsk  (Breslauertor) na 1826 r. [6]. Jest 

niemal pewne, e podane ród a wspominaj  o kirkucie, który przetrwa  do 

dzi  przy ul. Bielawskiej. Stanis aw Jarowicki w swoim artykule wspomina 

o wcze niejszym cmentarzu zlokalizowanym za istniej c  do dzisiaj synago-

g , w obr bie starych murów miejskich [7]. Nie podaje on jednak materia ów 

ród owych potwierdzaj cych t  informacj , a przepisy prawne i religijne 

wykluczaj  tak  lokalizacj . Od ko ca XVIII w. wszystkie cmentarze ze 

wzgl dów sanitarnych zak adano bowiem poza obr bem murów miejskich [2]. 

Tak te  zosta  zlokalizowany cmentarz w Dzier oniowie. 

Wed ug sprawozdania z ko ca XIX w. cmentarz w Dzier oniowie mia

wielko  9 arów i 20 m2. Ten niewielki obszar zaspokaja  potrzeby miejsco-

wej gminy, której liczebno  nie przekroczy a nigdy 213 cz onków [5]. 

Wielko  przestrzeni wolnej, nie zaj tej jeszcze przez groby wynosi a

w 1884 r. 2 ary i 64 m2. Przeci tna liczba pochówków w ci gu roku, dla 

spo eczno ci licz cej w owym czasie 155 cz onków, okre lana by a wów-

czas, w perspektywie kolejnych 10 lat, na 2 osoby doros e i jedno dziecko 

[1; 5]. Cmentarz nie zosta  jednak nigdy ca kowicie zape niony, na co z o y a

si  zarówno liczebno  spo eczno ci ydowskiej, jak i burzliwa historia, 

która sta a si  ich udzia em. 

Cmentarz w Dzier oniowie zgodnie z tradycj  jest ogrodzony. Miejsca 

pochówków s  oznaczone nagrobkami – macewami, umieszczanymi u wez-

g owia b d  w nogach zmar ego. Mia y one chroni  zw oki przed zbezczesz-

czeniem i oznacza  miejsce rytualnie nieczyste, na które nie mog  wst powa

koheni, czyli m czy ni z rodu kap a skiego. Macewy na miejscowym cmen-

tarzu wykonane s  g ównie z kamienia. W ród materia u przewa a piaskowiec 

i marmur, chocia  na innych cmentarzach spotyka o si  te  nagrobki wykonane 

z drewna i eliwa [2]. Ró norodny jest te  ich styl. Znaczna cz  ma tradycyj-

n  form : prostej pionowej p yty zako czonej z regu y prostok tnym, trójk t-

nym lub pó okr g ym zwie czeniem. W ród nich zdarzaj  si  jednak nagrobki 

modernistyczne, neoklasycystyczne i secesyjne [9]. Najstarsze inskrypcje na 

dzier oniowskim cmentarzu pochodz  z I po owy XIX w. i wykonane s
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w j zyku hebrajskim. Zosta y umieszczone zgodnie z tradycj  po stronie 

wschodniej p yty, jako e zarówno grób, jak i nagrobek orientowano ku Ziemi 

Obiecanej i Jerozolimie [9]. Powsta e po po owie XIX w. macewy ozdobione 

by y z jednej strony napisami w j zyku niemieckim, z drugiej w j zyku hebraj-

skim, co wi za o si  z rosn cymi wp ywami haskali, czyli o wiecenia ydow-

skiego, które przyczynia o si  do asymilacji ydów ze spo eczno ci  niemiec-

k . Pó niej epitafia w obydwóch j zykach by y umieszczane po tej samej stro-

nie, z tym, e ró ny bywa  ich uk ad. W górnej cz ci u ywany jest raz j zyk 

niemiecki, a raz hebrajski. Cz  nagrobków ma inskrypcje tylko w j zyku 

niemieckim, co wskazuje na du y stopie  asymilacji. 

Na tym samym cmentarzu dokonywano tak e pochówków ydów po II 

wojnie wiatowej. Nagrobki zawieraj  teksty zarówno w j zyku polskim, jak 

i hebrajskim. Warto nadmieni , i  na jednej z le cych p yt widnieje napis po 

hebrajsku i rosyjsku, bez informacji w j zyku polskim, gdy  do miasta 

w ramach przesiedle  ludno ci trafi o wielu ydów, którzy ocaleli na terenie 

Zwi zku Radzieckiego. 

Macewy od XVI w. zdobione by y p askorze bami, które symbolizowa y

zawód zmar ego, cechy charakteru lub smutek bliskich [2]. Wiele z kamieni 

z okresu sprzed II wojny wiatowej pozbawionych jest jednak symboliki. S

one proste w wyrazie i zawieraj  jedynie informacje, kim by a osoba zmar a. 

Wi e si  to zapewne z odchodze-

niem spo eczno ci ówczesnych y-

dów od tradycyjnych form religij-

nych, a przyjmowaniem zwyczajów 

chrze cija skich. W cz ci cmenta-

rza, na której pochowani s ydzi 

polscy, wyra nie wida  bogactwo 

symboliki religijnej, co potwierdza 

silniejsz  religijno  ludno ci ydow-

skiej z obszarów Polski i Zwi zku 

Radzieckiego.

Jednym z bardziej znacz cych 

symboli umieszczonych na p ytach 

nagrobnych Hakochena Matatiahu 

oraz Lejzora Szymona Magla, s  d o-

nie z o one w ge cie b ogos awie -

stwa. Odwzorowywa y one specyficz-

ne u o enie d oni kap anów w trak- 

cie odmawiania modlitw. Do takiego 

Ryc. 3. Grupa macew na cmentarzu 

ydowskim w Dzier oniowie. 

Fot. A. Gru lewska 
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gestu mieli prawo tylko cz onkowie rod ha Kohen (kap anów). D onie umiesz-

czano wy cznie na nagrobkach m czyzn pochodz cych z rodu potomków 

Aarona, brata Moj esza. Nale y nadmieni , e przynale no  do tego rodu 

by a nobilituj ca w ród spo eczno ci ydowskiej, przy czym nie musia a

wi za  si  z pe nieniem pos ug religijnych. Innym symbolem umieszczanym 

tak e tylko na nagrobkach m czyzn, nale cych do pokolenia Lewiego 

(ha Lewi), jest dzban. Ród Lewiego wywodzi  si  z czasów istnienia wi ty-

ni, w której jego przodkowie pomagali przy sk adaniu ofiar i obmywali d o-

nie kap anów przed b ogos awie stwem. St d te  symboliczne przypomnie-

nie tego obowi zku przez sam dzban czy te  r k  trzymaj c  przechylony 

dzban, z którego sp ywa do misy woda, jak na nagrobku Mordki Lustigmana. 

Kolejny symbol – wiecznik – umieszczany by  wy cznie na nagrobkach 

kobiet. Odwzorowywa  powinno  i przywilej ydowskiej kobiety zapalania 

wiec na rozpocz cie najwa niejszego z ydowskich wi t – szabatu. S  to 

siedmioramienne wieczniki, jak na nagrobku Rejzel Grinszpan oraz Anny 

Szmerdel lub wiecznik z siedmioma wiecami na nagrobku Rozalii Honig. 

Na cmentarzu w Dzier oniowie zobaczy  mo na zarówno na grobach kobiet, 

jak i m czyzn wyrze bione z amane drzewo symbolizuj ce przerwane ycia 

cz owieka na ziemi. Ga zki palmy stosowane jako symbole nagrobne ju  od 

czasów staro ytnych umieszczone s  tutaj wy cznie na grobach m czyzn. 

Stanowi  odniesienie do wersetu z psalmu 92.: „Sprawiedliwy jak palma 

zakwitnie” [12]. Ga zki palmy symbolizowa y ponadto Drzewo ycia 

i t sknot  za Ziemi  Obiecan .

Dosy  cz ste w ród symboliki nagrobnej cmentarza ydowskiego w Dzier-

oniowie s  kwiaty ( wie e, tworz ce pi kne bukiety w koszu, jak i zwi d e)

symbolizuj ce smutek po mierci bliskiej osoby. Na dwóch powojennych 

nagrobkach uwidoczniono gwiazd  Dawida, b d c  znakiem magicznym 

u ywanym od staro ytno ci. Stanowi a ona czytelny symbol przynale no ci

do narodu ydowskiego. Ciekawy przypadek stanowi nagrobek Rozalie 

Friedländer z domu Sachs zmar ej 11.10.1846 r., który jest najprawdopodob-

niej najstarszym zachowanym nagrobkiem na omawianym cmentarzu [8]. Na 

szczycie p yty nagrobnej umieszczony zosta  rzadko przedstawiany symbol: 

oko w trójk cie z odchodz cymi od niego promieniami. Mia  on symbolizo-

wa  Opatrzno  Bosk , któr  otoczona by a zmar a. Poza tym godne uwagi 

s  miejsca pochówku znamienitych obywateli miasta, w tym secesyjny na-

grobek radcy sanitarnego Maxa Herrnstadt, grobowce fabrykantów Cohn 

(ryc. 4, obecnie pozbawiony p yty z epitafium) oraz Weyl i Beer, które zatraci-

y ca kowicie religijny charakter [5]. W ród nich wyró nia si  modernistyczny 

grobowiec rodziny Weyl-Beer, który zosta  wbudowany w ogrodzenie 
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cmentarza od strony ulicy Bielawskiej (ryc. 5). 

Zachowa a si  na nim p yta upami tniaj ca

mier  fabrykanta Juliusa Beer zamordo-

wanego we w asnym mieszkaniu w dniu 

18.11.1938 r. w nast pstwie pogromu Nocy 

Kryszta owej [4]. Z grobowca po wojnie 

skradziono niestety ozdobn  mis , która do-

pe nia a ca o ci kompozycji. Kolejnym intere-

suj cym przyk adem jest neoklasycystyczny 

nagrobek Salomona Rosenthala zmar ego 

w 1875 r. Nagrobek ten móg by znale  si  na 

ka dym innym cmentarzu, ale nie na trady-

cyjnym cmentarzu ydowskim. Jego forma 

wyra nie wskazuje na wp ywy haskali. Ma on 

form  klasycznej kolumny, góruj cej nad 

reszt  cmentarza z niewielk  owaln  p yt

nagrobn  u jej podnó a. W kszta cie z amanej 

kolumny zosta  wykonany te  nagrobek Lu-

dwiga Dubowskiego. cznie na cmentarzu 

w Dzier oniowie zachowa o si  10 macew 

Ryc. 5. Grobowiec rodzin Weyl i Beer. Fot. A. Gru lewska 

Ryc. 4. Grobowiec rodziny 

Cohn na starej fotografii. 

Zbiory Ursuli Ader 
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z I po owy i 33 z II po owy XIX w., 14 p yt z I po owy XX w. oraz p yty 

z okresu powojennego [8]. Na niektórych z nich utrwalili swoje nazwiska 

wykonuj cy je kamieniarze z okolicznych miejscowo ci, w ród nich Thrust, 

Böse, Wengler i Buchmann. 

Z funkcjonowaniem cmentarza wi e si  istnienie odpowiednich instytu-

cji w obr bie gminy ydowskiej. Wed ug tradycji ydowskiej przy o u

umieraj cego obok rodziny czuwali zawsze cz onkowie Chewra Kadischa, 

co w j zyku aramejskim oznacza „ wi te bractwo”. Do zada  ochotników 

ydowskich tworz cych bractwo nale a o pilnowanie przestrzegania prawa 

i zwyczajów zwi zanych ze mierci  i pochówkiem [12; 13]. Zmar y musia

przed up ywem 48 godzin spocz  w po wi conej ziemi, owini ty tylko 

w bia y, lniany ca un [13]. W drugiej po owie XIX w. ze wzgl dów sanitar-

nych wprowadzono nakaz dokonywania pochówków w trumnach [12]. 

W Dzier oniowie na pewno od 1853 r. dzia a o Bractwo Pogrzebowe (Beer-

dinungs – Verein), do którego zada  nale a a dba o  o pogrzeb zgodny 

z tradycj ydowsk . Jego cz onkowie opiekowali si  umieraj cymi, czuwali 

nad nimi w godzinie mierci, a po niej przygotowywali cia o do pochówku 

[10]. Nale y jednak przypuszcza , e taka instytucja funkcjonowa a w mie-

cie ju  wcze niej, mimo e nie zachowa y si  dane ród owe, które wzmian-

kowa yby o istnieniu bractwa. 

Cmentarz w Dzier oniowie jest jednym z niewielu zachowanych cmenta-

rzy na Dolnym l sku. Nie mo e co prawda konkurowa  z wroc awskim 

cmentarzem przy ulicy l nej, ale stanowi niew tpliwie interesuj ce od-

zwierciedlenie historii spo eczno ci ydowskiej na tym terenie. Zlokalizowa-

ny troch  na uboczu, przetrwa  zawirowania historii i miejmy nadziej  nadal 

b dzie opiera  si  zarówno niszczycielskiemu dzia aniu czasu, jak i ludzi. 

Obecnie maj  rozpocz  si  prace porz dkowe w ramach projektu „Tikkun –

Naprawa” w ramach wspó pracy s u b wi ziennych Polski i Izraela, co 

miejmy nadziej  przywróci mu dawn wietno .
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