Hřbitov židovský, Golčův Jeníkov
Popis:

Podrobný popis:
Nejstarší náhrobní kameny, které je na hřbitově možné nalézt a rozluštit, pochází z let 1706
(náhrobek Abrahama a Adiny) a z roku 1708 (náhrobek Rivky). Historicky je tedy vznik hřbitova
doložen na přelom 17. a 18. století. Naposledy byla jeho plocha rozšířena ve druhé polovině 19.
století, pravděpodobně roku 1876. Asi třetina jeho plochy ale zůstala nevyužitá, poslední pohřeb se
zde konal před rokem 1943 a poslední urna byla uložena roku 1974. Dnes je hřbitov veřejnosti
uzavřen a chrání jej dva metry vysoká zeď. Otevírá se pouze na požádání, například když chce
některý pozůstalý navštívit hrob svého zemřelého předka.
Barokní náhrobky z konce 17. a první poloviny 18. století jsou zdobeny uměleckými reliéfy. Epitafy
na nich jsou však bohužel většinou nečitelné, některé stély nebyly totiž vyrobeny z příliš odolného
kamene. Přelom 18. a 19. století je charakterizován náhrobními kameny mramorovými. Jsou
poměrně jednoduché a po obvodu zdobené jemně rytou linií. V následujících letech se styly stél
poměrně rychle střídaly a na hřbitově je možné najít nejrůznější typy zakončení kamenů i jejich
zdobení. V první polovině 20. století se již náhrobky příliš nelišily od křesťanských. Na epitafech jsou
nápisy hebrejské, německé i několik česky psaných.
Mezi náhrobky jsou výjimečné tři tumby. Nejstarší z nich je z roku 1806 a je v ní pohřben rabín
Jakub Jizchak, v tumbě z roku 1814 je pohřben Mordechaj Berova a v tumbě z roku 1817 Salman
Kornfeld. V Golčově Jeníkově žila řada významných židovských osobností, jejichž hroby je zde také
možno najít. V letech 1872-1873 byla proti vstupní bráně postavena jednoduchá obřadní síň, která
sloužila i jako márnice.
Zpřístupnění: tel. +420 569 442 577, fax: +420 569 442 578, e-mail: lanete@lanete.cz
Provozní doba: Prohlídka je možná po dohodě se správcem hřbitova (pan Jarmil Ronovský, tel. 569
442 691).
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Golčův Jeníkov
URL:
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°48'58.63"N, 15°28'1.359"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.8162861,15.4670442&z=12
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