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KIRKUT W BARDIOWIE
W Bardiowie warto zwiedzić także żydowski cmentarz. Położony jest przy ulicy
Ludovita Štúra. Znajdują się tutaj najstarsze nagrobki z końca XVIII wieku. Cmentarz
w zasadzie dzieli się na dwie części. W pierwszej występują nagrobki z XIX wieku1(ta
część jest wyjątkowo zarośnięta i prawie niedostępna), a w drugiej nagrobki z XX wieku,
wśród których można znaleźć nagrobki ostatnich bardiowskich Żydów.

Kirkut w Bardiowie. W tle widoczny ohel rodziny
Halberstamów (fot. Leszek Hońdo)

Jak się okazuje, nie tylko cala Małopolska była pod przemożnym wpływem chasydów
z rodu Halberstamów z Nowego Sącza. Jest to widoczne także tutaj. Założycielem dynastii
był Chaim Halberstam (1793-1876), zwany Diwrej Chaim od tytułu napisanego przezeń
dzieła2. Po jego śmierci powstało kilka dynastii, z czego najbardziej znane były dwie
dynastie: sądecko-klauseburska i sądecko-bobowska3. Jedną z mniejszych była odnoga
bardiowska. Na żydowskim cmentarzu do dzisiaj zachowany jest w złym stanie ohel
(hebr. ‘namiot’) - rodzaj kaplicy, w której ustawione są nagrobki. Znajdują się w nim
trzy nagrobki przedstawicieli tej rodziny (Mosze Halberstama, jego żony Racheli Fajgi4
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7. niech pamięć sprawiedliwego będzie do życia przyszłego świata! Syn uczonego, sprawiedliwego, naszego nauczyciela, Barucha, niech jego światło świeci nadal!
8. Przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Gorlice i wnuka świętego uczonego,
9. nauczyciela wszystkich synów wygnania, naszego pana Chaima6, niech pamięć
sprawiedliwego będzie do życia przyszłego świata! Przełożonego sądu rabinackiego
gminy
10. Nowy Sącz, autora dzieła ״Diwrej Chaim” i uczonego
11. sprawiedliwego, naszego nauczyciela Jekutiela Jehudy7, niech pamięć sprawiedliwego
będzie do życia przyszłego świata!
12. Przełożonego sądu rabinackiego świętej gminy Sighet, autora responsów ״Abnej
13. Cedak”8 i ״Jitew lew”9 do Tory. I służył w koronie
14. rabinackiej, tutaj w naszej gminie trzydzieści lat.
15. Był pasterzem wiernym swojej gminy. Postawił mur
16. i stanął w wyłomie10. Zmarł w dobrej sławie w wieku 55
17. lat 4 dnia półświęta sukot 66411 według małej rachuby.
18. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!

Nagrobek Mosze Halberstama (fot. Leszek Hońdo)

120

Leszek Hońdo

Almanach Muszyny 2006.

Kirkut w Bardiowie

121

ochraniają!
15. Służył w koronie rabinackiej, tutaj w naszej gminie
16. 16 lat. I zmarł w dobrej sławie
17. w wieku 68 lat dnia szóstego w wigilię świętego szabatu, parasza Caw
18. 7 nisan 69419 według małej rachuby.
19. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!

Bratem Jechiela Natana był Joszua z Doliny (1878-1943). Ożenił się on z Rebeką,
jedyną córką rabina Jehudy Cwi Hirsza Eichensteina z Doliny. Po śmierci teścia w 1909
roku objął urząd rabinacki przez niego opuszczony. W czasie I wojny światowej uciekł
na Węgry i powrócił do Doliny dopiero w 1922 roku. Po wybuchu II wojny światowej
ponownie chciał uciec na Węgry. Jednak został zamordowany przez nazistów w trakcie
działań wojennych i nikt z jego rodziny nie przeżył.
Najstarszy syn Jechiela Natana - Awigdor Cwi (1884-1943) był najpierw rabinem
w Starym Sączu, a po śmierci ojca-rab in em w Bardiowie. Ożenił się ze swoją kuzynką,
córką Arie Libusza z Grybowa. W księgach metrykalnych w Muszynie występuje w latach 1923-1926 jako rabin muszyński. W czasie II wojny światowej mieszkał w Nowym
Sączu. Z getta został wywieziony w 1943 roku do Bełżca i tam zgładzony.
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