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KAPITOLY Z DEJÍN BARDEJOVSKÝCH ŽIDOV

Obsahom tohoto príspevku je stručný vstup do histórie Židov, ktorí sa v priebehu 
mnohých storočí usadili v Bardejove. V rámci vykreslenia osudov bardejovských Židov, 
článok poukazuje na jednotlivé aspekty ich náboženského a spoločenského života.

Dňa 30. novembra 2000 bola na zasadnutí generálnej konferencie UNESCO do zoz- 
namu Svetového dedičstva zapísaná piata lokalita zo Slovenska -  stredoveké jadro mesta 
Bardejov so židovským suburbiom. Zápisom do zoznamu bola na medzinárodnej úrovni 
potvrdená hodnota kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádza v tomto meste.

Súčasťou židovského suburbia dnes je Stará synagóga, komplex Mikve a prestavaný 
Bejt Ha-Midraš. V minulosti sa v areáli nachádzal aj rituálny bitúnok a bližšie neidenti- 
fikovaná bytová jednotka pristavaná k Bejt Ha-Midraš.1

Komplex sakrálnych a hospodárskych budov židovskej náboženskej obce je  si- 
tuovaný za hradbami mesta Bardejov pred bývalou Latinskou (západnou) mestskou 
bránou. V minulosti bolo suburbium vyústením radovej zástavby domov ulice Dlhý rad. 
Prvá dochovaná zmienka o suburbiu je na mape mesta z roku 1877.

Pôvod židovského predmestia, ktorého torzovitý príklad je možné vidieť na Slovensku 
už len v Bardejove, je nutné hľadať v potrebe sústrediť náboženské, kultové a spoločenské 
potreby židovskej komunity najedno miesto. Jeho stredobodom bola synagóga. Okolo 
nej boli sústredené obydlia, rituálne, spoločenské, komerčné a hospodárske objekty obce. 
Priestranstvo za hradbami, ktoré bolo zo západu ohraničené Mlynským potokom svojou 
odľahlosťou od jadra mesta, vyhovovalo židovským usadlíkom, ako aj predstaviteľom 
mestských a kresťanských inštitúcií a tiež obyvateľov mesta.

Predpoklad že Bardejov otvoril svoje brány Židom ešte pred rokom 1783, kedy ra- 
kúsko-uhorský cisár Jozef II. vydal tolerančný patent pre Židov a povolil im vstup do 
slobodných kráľovských miest, akým bolo aj mesto Bardejov, vychádza z jeho obchod- 
nej aktivity a hospodárskej prosperity. Bardejov mal totiž významné postavenie na tzv. 
Starej obchodnej ceste, ktorá viedla z Budína smerom do Krakova a Lvova. Podnikanie 
takéhoto medzinárodného charakteru nemohlo existovať bez bankovníctva, ktoré sa stalo 
akousi vynútenou neslávne slávnou doménou Židov.2

Jednou zo zachovaných materiálnych pamiatok je kamenná platňa, ktorá je umiest- 
nená na parapete ženskej galérie nad vstupom do hlavnej sály Starej synagógy. Tento
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výnimočný hebrejský chronostichon poskytuje presné dátumy výstavby a čiastočne aj 
mená iniciátorov a fundátorov stavby Starej synagógy. Preklad je  nasledovný3:
Dvadsaťdva rokov prešlo od tej doby, čo ruky Jozefove položili základy tohoto domu. Ale v tučnote 
jeho rokov ho vytrhla sm rť z nášho kruhu a budova ostala nedokončená.
Tŕň a bodľač skoro rástli v je j palácoch, pokým táto čestná funkcia nepripadla jeho zaťovi.
A prišiel Jicchok a svoje ruky prosebne dvíhal k Všemohúcemu, nespali jeho oči, neodpočival 
a neuspokojil sa dovtedy, kým mu Pán nepomohol. A práca sa dokončila prvého dňa mesiaca 
Elul roku 5596 - nech je  táto budova svätyňou.

Dátum, ktorý figuruje v preklade chronostichonu -1 .Elul (novolunie) 5596 hebrejského 
kalendára, zodpovedá dňu 14. august 1836 kresťanského kalendára. Z toho vyplýva, že 
Stará synagóga bola postavená v rokoch 5574 (1814) -  5596 (1836). Nie je  však možné 
s istotou tvrdiť, že priestory suburbia, ako ho poznáme dnes, boli obývané židovskými 
obyvateľmi mesta aj pred začiatkom výstavby synagógy, t.j. pred rokom 1814. Jedná 
sa hlavne o obdobie pred a po roku 18084, v ktorom bola oficiálne založená židovská 
náboženská obec.

O pionieroch židovskej komunity sa však v podstate nič konkrétneho nevie. Ústna 
tradícia bardejovských Židov, ktorú archívnymi materiálmi mesta nie je možné vzhľadom 
na ich informačnú obmedzenosť potvrdiť, ale ani vyvrátiť, hovorí o rodine Nathana Gut- 
manna, ktorá ako prvá dostala právo na usídlenie sa a vstup do mesta. Jozef, syn Nathana

Gutmanna, býva stotožňovaný s Jozefom, ktorý 
položil základy Starej synagógy a jeho zať Izák 
Harpuder je považovaný za Jicchoka, ktorému 
sa podarilo stavbu dokončiť.

O prítomnosti Židov v meste však svedčia 
útržkovité správy v knihách a korešpondencii 
mesta Bardejov dochovaných v archíve mesta 
Bardejov. Zaujímavým príkladom je list z roku 
1599 adresovaný mestskej rade od židovského 
lekára Anselmusa Ephorinusa z Krakova, v kto- 
rom vyzýva svojich súkmeňovcov k modlitbám 
k Pánovi.5 Z toho istého roku pochádza aj 
zmienka v knihe daňových poplatníkov mesta. 

Na zozname figurujú dve židovské mená.6 Z toho istého zdroja pochádza informácia, 
že v rokoch 1715/1716 bolo v meste 438 daňových poplatníkov so slovenskými, neme- 
ckými, maďarskými priezviskami a s priezviskami znejúcimi latinsky, ale len 2 Židia,
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z ktorých jeden bol obchodník so zlatom a majiteľ koňa a pôdy a druhým bol majiteľ 
dvoch koní a jednej kravy.7

Dňa 21. januára 1745 hlásilo mesto v rámci celouhorského sčítania židovského oby- 
vateľstva len Žida Josephusa Herskovica, jeho dvoch synov a tri dcéry.8

Nasledujúce tabuľky poskytujú rámcový pohľad na počet, štruktúru a zloženia oby- 
vateľov mesta.9

Rok Rímskokatolíci Protestanti Židia Gréckokatolíci
1784 1851 1628 67 2

Rok 1820 1827 1846 1856 1857 1869 1880 1890 1896 1900

Počet
obyvateľov 260 5097 4900 4222 5103 4884 5069 6096

Židia 486 1011 1715

Rok Počet obyvateľov Čechoslováci Rusi Maďari Židia Nemci Iní Rómovia
1921 6593 4234 111 172 1653 99 102 -

1930 7730 5133 213 128 1068 235 731 222

Rok Počet obyvateľov Slováci Cesi Rusi Nemci Maďari Poliaci Židia Rómovia Iní
1938 7912 6341 235 130 21 127 61 669 320 6

Židovskí novousadlíci prichádzali do regiónu dnešného východného Slovenska 
v rámci prisťahovalectva predovšetkým z Haliče (dnešná oblasť Malopoľska), ako aj 
z ďalších pohraničných oblastí.10 Tieto migračné vlny boli spôsobené hlavne lokálnymi 
spoločenskými a ekonomickými obmedzeniami.11

Exemplárnym príkladom pôvodu bardejovských Židov je  práve spomínaná Stará sy
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nagóga, ktorá je príkladom poľskej sakrálnej židovskej architektúry. Typ deväťklenbovej 
hlavnej -  mužskej sály zaklenutý na štyri centrálne piliere, medzi ktorými je umiestnená 
bima, je jedinečným riešením -  produktom poľského synagogálneho staviteľstva. Spolu 
s maľovanými macevami na židovskom cintoríne je hmotným dôkazom prítomnosti 
a pôsobenia vplyvov z oblasti poľskej Haliče. Ďalším dôkazom poľského vplyvu je 
Bardejovčanmi bežne používaný termín ״bužňa” pre pomenovanie synagógy. Je zrejmé, 
že ide o skomoleninu poľského ekvivalentu slova -  synagógy, t.j. ״bóżnica”. Bardejo- 
vská komunita bola zároveň v úzkom kontakte s mestom Nowy Sącz a jeho chasidskou 
tradíciou. Svedčia o tom macevy s menami zosnulých členov významného rabínskeho 
rodu Halberstamovcov zo Sandeku, t.j. Nowego Saczu, ktorí sa usadili v Bardejove. 
Rabín Moše, jeho žena Ráchel a ich syn Chajim Nathan boli potomkovia cadika Cha- 
jima Halberstama, ktorý zomrel v roku 1875 a je pochovaný na židovskom cintoríne 
v Sandeku.12 Z archívneho dokumentu zo dňa I.II. 1924, ktorý obsahuje menoslov funk- 
cionárov židovskej náboženskej obce,13 sa dozvedáme, že viacerí poprední členovia obce 
boli narodení na území dnešného Poľska, napríklad v Limanovej, Gorliciach, Rymanove, 
Grybove, Bobovej a Novom Saczi.

V rokoch 1869 -1872 sa konal v Budapešti židovský celouhorský kongres, na ktorom 
došlo k schizme. Bardejovská židovská náboženská obec (ŽNO) si tak mohla vybrať 
medzi ortodoxiou, neologickým smerovaním, prípadne zotrvaním na pôvodnom štatúte 
v podobe Status quo ante. Bardejovská obec sa vydala cestou ortodoxného judaizmu.

Vďaka výskumu historika Bartolomeja Krpelca, ktorý uskutočnil pred II. svetovou 
vojnou, je možné aspoň čiastočne rekonštruovať spoločensko -  kultúrny obraz židovskej 
obce. Podľa Krpelcových údajov mali bardejovskí Židia v roku 1935 -  dve synagógy 
(Starú synagóga a Bejt Ha-Midraš), 1 mikve, 5 modlitební a 5 dobročinných spolkov.
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Jedinou dodnes kompletne zachovanou modlitebňou je modlitebňa spolku Chevra Bikur 
Cholim na Kláštornej ulici. Tento spolok sa, ako stojí v jeho hebrejskom názve, venoval 
starostlivosti o chorých a tiež starších členov obce. Spolok Chevra Mishnajot, ktorý sa 
venoval štúdiu náboženských textov a ich komentárov, mal modlitebňu na dnešnej Sto- 
ckelovej ulici. Po II. svetovej vojne bola modlitebňa komplete prestavaná a dnes slúži 
ako obchodná škola. Významným spolkom bola Chevra Kadiša, t.j. Pohrebné bratstvo. 
Jeho predstavitelia pripravovali zosnulých na večný odpočinok a organizovali pohrebný 
sprievod. Modlitebňa bratstva bola zničená počas prestavby priestorov za hradbami mesta. 
Ďalšími spolkami boli Chevra Mirjam -  ženský spolok na podporu a zabezpečenie vena 
pre nemajetné dievčatá a Spolok na ochranu vzácnych kníh.

B. Krpelec podal tiež správu o stave židovského školstva. V Bardejove boli 2 súkrom- 
né, čisto náboženské základné školy (tzv. Cheder), ktoré navštevovali len chlapci, dievčatá 
nie.14 Učitelia v takýchto školách boli platení rodičmi detí, ktorí prispievali na školné 
podľa výšky ich vlastného zárobku. Chlapci boli rozdelení do dvoch skupín. V jednej 
boli tí, ktorí ešte neboli povinní dochádzať do verejnej mestskej školy a v druhej tí, ktorí 
museli. Títo chlapci trávili v školských laviciach denne až 10-11 hodín, od približne 6.-7. 
hodiny ráno do 7. hodiny večer. Židovská mládež sa teda vzdelávala na základných, neskôr 
stredných školách a aj na univerzitách. Z vyššie vzdelaných ľudí mala ŽNO v roku 1935: 
5 lekárov, 6 advokátov, 2 zverolekárov, 1 inžiniera, 1 notára a 4 úradníkov.15 Zo stupňa 
vzdelania vyplývali aj jazykové zvyklosti Židov. Staršia generácia hovorila žargónom, 
zmesou jidiš a ľudového dialektu východného Slovenska, tzv. šarištinou. Staršia mládež 
charakteru ״židovsko-nacionálného”, ktorá bola odchovaná v maďarizačnom režime, 
hovorila naďalej po maďarsky, čo vyvolávalo nepriaznivé ohlasy zo strany majoritného 
slovenského obyvateľstva. Mládež, ktorá skončila alebo navštevovala československé 
školy, hovorila radšej po slovensky a mala väčší sklon k asimilácii. Židia sa zaoberali 
roľníctvom, remeslom, boli majiteľmi mliekarní a jatiek. Židia obchodovali vo veľkom 
s drevom, obilím a vínom, ktoré vyvážali do okolitých krajov. Mnohí z nich boli majiteľmi 
obchodov na Hlavnom, dnes Radničnom námestí. Z troch kníhtlačiam! v meste boli dve
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