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Cmentarz żydowski – kirkut1 w Rejowcu.
Człowiek jest podobny do jednego tchnienia,
a dni jego są jak cień, co przemija.
(Psalm 144, 4)

Widoczna kępa drzew i bielejący odcinek muru to rejon cmentarza żydowskiego Fotografię wykonano
21 października 1917 roku.
Ludność żydowska w Europie dzieliła się na dwa zasadnicze odłamy: Żydów sefardyjskich
(hebr. Sefarad – Hiszpani) - zamieszkujących Półwysep Iberyjski, Niderlandy i Basen
Śródziemnomorski oraz Żydów aszkenazyjskich ( hebr. Aszkenaz – Niemiec), którzy wywodzili się z
Niemiec. Aszkenazyjczycy zamieszkiwali Europę Środkową, głównie kraje niemieckie i
Rzeczypospolitą. Podziały te nie były sztywne np. skupisko sefardyjczyków znajdowało się między
innymi w Zamościu. W gminie Rejowiec zamieszkiwali tak sefardyjczycy jak i aszkenazyjczycy z
wyraźną przewagą tych pierwszych.
Kirkut - od niem. słowa Kirchhof, oznaczającego dziedziniec kościelny, na którym grzebano zmarłych,
określenie to od wieków używane przez Polaków, głównie mieszkańców Galicji. Żydzi nie używali tego
określenia, zastępując je nazwami w jidysz - bejsojlem, bejsakwores, pochodzącymi z hebrajskiego. Natomiast w
języku hebrajskim używa się określeń:  םלוע תיבbejt olam – „dom świata" albo „dom wieczności" םייח תיב
bejt chajim – „dom życia",  תורבק תיבbejt kwarot – „dom grobów",  ןימלע תיבbejt almin – „dom wieczności"
(wyraz pochodzenia aramejskiego). Podstawową różnicą między cmentarzem chrześcijańskim, a żydowskim jest
odmienne traktowanie grobu. Poczucie chrześcijańskie pozwala na jego naruszenie i na dokonanie nowego
pochówku po określonym czasie. Cmentarz nieużywany przez długi czas może być zlikwidowany. Według zasad
judaizmu, każdy nagrobek i cały cmentarz jest nienaruszalny, tak długo, jak znana jest jego lokalizacja. Zgodnie z
nakazami religii cmentarze żydowskie budowano poza obszarem miasta, wydzielano na nim osobne kwatery dla
kobiet i mężczyzn. Na ziemiach polskich Żydzi po raz pierwszy otrzymali przywileje gwarantujące
nienaruszalność i ochronę cmentarzy żydowskich w 1264– stało się to za sprawą Statutu kaliskiego wydanego
przez Bolesława Pobożnego.
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Mikołaj Rej wykorzystując swoje znajomości na dworze króla Zygmunta I Starego
otrzymuje od niego przywilej lokacyjny pod przyszłe prywatne miasteczko Rejowiec. W swoich
poczynaniach kierował się względami ekonomicznymi. W pobliskim Chełmie już w roku 1442 była duża
grupa Żydów sefardyjskich 2. Źródła historyczne z 1550 roku podają fakt funkcjonowaniu gminy
żydowskiej w Chełmie, która liczyła 371 wyznawców religii mojżeszowej. Trudno dziś jednoznacznie
ustalić, kiedy w Rejowcu pojawili się Żydzi 3. Wielce prawdopodobne, że po roku 1547 Mikołaj Rej
sprowadza do Rejowca Żydów z Chełma i Krasnegostawu. Przydziela im parcele pod zabudowę. Liczy
na ich pomoc przy tworzeniu struktur miasteczka. Znani ze swej zaradności i operatywności a przede
wszystkim, jako mistrzowie handlu, gwarantowali szybki rozwój miasteczka i znaczne zyski. W
krótkim czasie Rejowiec staje się znaczącą miejscowością pomiędzy Chełmem a Krasnystawem, w
której bardzo dobrze wykorzystywany był przywilej 2 jarmarków oraz cotygodniowe targi w czwartki
Żydzi z Rejowca mieli swoje centrum religijne w Chełmie. Tam była ich Rada, dom modlitwy,
synagoga, mykwa oraz miejsce szczególne cmentarz - kirkut.
W prawie religii mojżeszowej grzebanie zmarłych było i jest obwarowane szczegółowymi przepisami,
które były oparte na prawie halahicznym. Żydów z Rejowca początkowo chowano na kirkucie w
Chełmie.
Z uwagi na to, że pobyt Żydów sprzyjał rozwojowi miast i miasteczek, kolejne przywileje
królewskie umożliwiały Żydom w Polsce swobodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zezwalają na tworzenie ich własnego samorządu, zwalniając tym samym z zależności od sądów
miejskich. Szybki rozkwit miasteczka został brutalnie przerwany.
W 1648 roku kozacy Bohdana Chmielnickiego rabują i niszczą Rejowiec. Szczególnie okrutnie
postępują z Żydami. Sam Chmielnicki w tym czasie stacjonował w zamku w Krupem. W 9 lat po tej
tragedii, mieszkańców dziesiątkuje epidemia dżumy. Mimo tych nieszczęść miasteczko w miarę
szybko podnosi się ze zniszczeń. Wzrasta liczba wyznawców religii mojżeszowej. Jest ich na tyle dużo
by w 1712 roku odłączyć się od kahału 4chełmskiego. Żydzi z Rejowca tworzą własną gminę
wyznaniową. Otwierają w swojej miejscowości cmentarz - kirkut. Plan Rejowca z pierwszej połowy XIX
wieku określał jego wielkość i położenie. Budują murowaną synagogę, dom modlitwy pełniący zarazem
rolę bet - hamidrasz, mykwę, otwierają szkoły tzw. chedery 5. W Rejowcu przeplatają się kultury i
wyznania. Wszyscy żyją w zgodzie. Szanują siebie nawzajem Żydzi, katolicy, unici i prawosławni.
Społeczność żydowska ma swoją „a sztetł”. Mogą pochwalić się własną administracją, zorganizowaną
gminą wyznaniową z jej zarządem, rabinem i sołtysem. Posługują się specyficznym językiem
wytworzonym przez diasporę Europy Środkowo -Wschodniej określany, jako język jidysz.
Tak jak pisałem w poprzednim artykule, że w Rejowcu mamy do czynienia z niezwykle
rzadkim zjawiskiem w skali województwa lubelskiego. Chodzi o fakt lokalizacji w bezpośrednim
sąsiedztwie cmentarza żydowskiego i chrześcijańskiego 6. Zazwyczaj sytuowano je w przeciwległych
krańcach miejscowości, miasteczek, miast. W powiecie chełmskim poza Rejowcem nie są znane takie
lokalizacje, natomiast w zasięgu województwa lubelskiego występują jeszcze w Lublinie, Zaklikowie,
Uchaniach. Cmentarz żydowski założono w Rejowcu w roku 1712 na gruntach podarowanych przez
właściciela dóbr Rejowiec Stanisława Mateusza Rzewuskiego.
Sefardyjczycy – Sefardim – nazwa Żydów pochodzących między innymi z Hiszpanii a ogólnie określając z
Europy południowo-zachodniej.
3
Wymienia się pozwolenie z 1564 roku Mikołaja Reja na prowadzenie handlu przez ludność żydowską.
Najwcześniejszy przekaz źródłowy pochodzi z dnia 20 czerwca 1578 roku, kiedy to pojedyncze rodziny
żydowskie osiedliły się w Rejowcu w oparciu o wydany przywilej króla Stefana Batorego.
4
Kahał - żydowska gmina wyznaniowa, także: zarząd tej gminy.
5
Cheder (hebr.  רדחsala, pokój) – szkoła żydowska elementarna o charakterze religijnym utrzymywana przez
gminę religijną, do której posyłano chłopców w wieku trzech lub pięciu lat. Nauka w chederze trwała do bar
micwy (hebr.  הוצמ רבsyn przykazania) Podczas tej uroczystości trzynastoletni chłopiec żydowski stawał się
pełnoletni wobec Prawa Mojżeszowego.
6
Pierwotnie cmentarz unicki, następnie prawosławny, a od początku 1918 rzymsko-katolicki. Duży wpływ na
takie rozwiązanie miały warunki terenowe. Z trzech stron Rejowiec był otoczony bagnami. Tylko od strony
północnej mokradeł nie było.
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Fragment planu gruntów sporządzony w roku 1859 roku w skali ówczesnej 1:5000 z zaznaczoną
powierzchnią cmentarza żydowskiego. Najprawdopodobniej taką powierzchnię zajmował cmentarz
żydowski od chwili utworzenia kahału Rejowiec. W przeliczeniu na metry zajmował powierzchnię
zbliżoną do prostokąta o wymiarach około 80 x 50 metrów.
Legenda:
1 Cmentarz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Rejowcu.
2 Droga z Rejowca do miejscowości Krzywowola
3 Przebieg polnej drogi z Rejowca do miejscowości Stajne.
4 Cmentarz wyznawców greckokatolickich
5 Unicka świątynia parafialna pw. Św. Michała Archanioła w Rejowcu.
6 W tym miejscu przywidywano teren pod ewentualną budowę kościoła rzymskokatolickiego w
Rejowcu

Macewy na cmentarzu żydowskim w Rejowcu

Zazwyczaj macewy przybierały formę prostokąta o wymiarach 80-120 x 150-180 centymetrów.
Wykonywano je z szarego lub żółtego piaskowca. Zadziej z granitu czy marmuru. Dość często płyty
nagrobkowe były malowane na żółto, niebiesko lub czerwono. Do dziś na niektórych kawałkach można
3
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dotrzeć ślady farb. W swojej konstrukcji plastycznej dzielił się na trzy wyraźnie wyodrębnione części.
Poczynając od góry:
reliefowa ( górna), z bardzo bogatą w formie symboliką oraz kształcie,
środkowa, z inskrypcjami i skrótami,
cokół, podstawa macewy.
Uważnie oglądając symbole i obrazy na kawałkach rozbitych macew można bez znajomości
języka hebrajskiego „rozszyfrować”, kim był zmarły, czym sie zajmował, cechy charakteru, zasługi
funkcje itp. Kamień w kulturze żydowskiej od dawien dawna uważało się, jako martwą rzecz, a zarazem
symbol pamięci, który należy i można położyć na grobie. Natomiast kwiaty, jako rzeczy żyjące należą
się tylko osobom żywym.
Symbolika na części reliefowej macewy była bardzo ciekawa i frapująca. Na nagrobkach
oprócz tekstu, który informuje, kim była osoba zmarła, możemy napotkać także przedstawienia
symboliczne. Najczęściej są to płaskorzeźby wieńczące epitafia, spełniające funkcję dekoracyjną bądź
też posiadające treść symboliczną.. Nie przyjęło się jednak przedstawianie osoby ludzkiej, tym bardziej
zaś twarzy zmarłego. Groby kobiet umieszczane były na osobnych od grobów męskich kwaterach.
Kamień (nagrobek) ustawiany na grobie zmarłego był i jest oznaczeniem miejsca pochówku oraz
informacją, kto jest tam pochowany.

Macewa 7 na grobie Krotmena. Stan przed rokiem 1939.

Macewa - hebrajskie  הָבֵּצַמokreślenie nagrobka w formie steli tj. pionowo ustawionej płyty, która została
przyjęta przez Żydów aszkenazyjskich. Na płytach kamiennych redagowano napisy w ,, języku świętym” hebrajskim dla przeciętnego Żyda nie bardzo zrozumiałym (poza liturgią synagogalną posługiwano się językiem
jidysz ) . Napis na nagrobku spełniał dwie funkcje: 1 – adresowany do żyjących o zasługach zmarłego, 2 –
napisem od żyjących do zmarłego, który wybrał się do innego świata. Macewy najczęściej miały obramowania
architektoniczne. Występowały też motywy zdobnicze specyficzne dla miejsc pochówków ( oznaczające
przemijanie).
7
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Przy grobie Libermana

Miejsce pochówku Waksa

Napisy wykuwane były głównie w języku hebrajskim ( nie w jidysz). Większość z napisów
na macewach układano w trzech odrebnych częścia: wstępna formuła pogrzebowa tu pochowany; część
informacyjna oraz epitety pochwalne, obrazujące cnoty zmarłego; imię i nazwisko, imię ojca lub w
przypadku kobiet męża; data śmierci oraz czasami data pogrzebu; na niektórych macewach także
wierszowany tekst (coś w rodzaju panegieryku) obrazujące cnoty zmarłego, lamentacje, cytaty biblijne,
akrostych; końcowa formuła: Niech jego dusza ma udział w życiu wiecznym.
Samo ustawianie nagrobka odbywało się, najczęściej w rocznicę śmierci, stanowiło uroczystość
połączoną z odmawianiem modlitw, odczytaniem inskrypcji i wspominaniem zasług zmarłego.
Wstawiane macewy były zwrócone napisami na wschód 8 tak samo jak pochowani zmarli, zgodnie z
wymogami wiary, ukierunkowanym na Jeruzalem. Na nagrobkach żydowskich można zauważyć
położone nieduże kamienie, natomiast niewiele spotyka się kwiatów. Związane to jest z tradycją
żydowską.

Najczęściej spotykanymi symbolami na płytach nagrobkowych w części reliefowej były:
Berło
– symbolizowało rabina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menora
–Przyjęło się, że Menora jest graficznym wyobrażeniem Judaizmu. W opisie
pierwotnym występuje, jako „ kielich w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami
i kwiatami”. Kształt Menory jest wyobrażeniem uproszczonej formy drzewa, gdzie od
trzonu, czyli pnia odchodzą rozgałęzienia Siedem lamp na rozgałęzieniach ramion
Menory mogą symbolizować odpowiednik siedmiu planet Starożytnego babilońskiego
i Staroegipskiego Kosmicznego Drzewa. Światło reprezentuje życie, jego brak:
śmierć, niebyt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ptaki
– najpowszechniejsze motywy na macewach, grobów kobiet. Ptak to alegoria duszy.
Odlatujący ptak to uchodząca dusza. Wizerunek ptaka może nawiązywać do żeńskich
imion: żydowskiego Fajgel czy hebrajskiego Cipora, oznacza – ptak. Czasem
widzimy ptaka karmiącego młode, bywa ze ilość młodych symbolizuje ilość
8

Taką też zasadę zastosowano przy budowie pomnika z rozbitych macew na kirkucie w Rejowcu.
5
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osieroconego potomstwa – zgodnie ze starym hebrajskim obyczajem językowym o
sierotach mówi się, jako o ptaszkach lub gołąbkach. Ptak gaszący świecę symbolizuje
śmierć. Jest też i inna interpretacja, w, której ptak z rozłożonymi skrzydłami bywa
symbolem opieki Stwórcy. Symbolem ptaka w nakryciu głowy, w tym przypadku to
nakrycie głowy oznacza ze zmarły był mężczyzną. Szczególnym przypadkiem jest
wąż w dziobie ptaka, najczęściej bociana. To alegoria rozkoszy ludzi bogobojnych po
nadejściu czasów mesjańskich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gołab
- dusza wyzwolona unosząca się do tronu Bożego, mógł oznaczać imię Taube{jidysz}
lub Jona(hebr.)
Pelikan
- rodzicielska troska i poświęcenie
Orzeł
- opiekuńcza moc Boga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rośliny
- pod tym ornamentem kryje się symbol Drzewa Życia. Bardzo ważny symbol w myśli
żydowskiej. Tora jest, bowiem Drzewcem Życia dla tych, którzy się jej uchwycili.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Złamane drzewo, - żołędziami symbolizuje długie i owocne życie. Drzewo złamane, przedwczesna
drzewo z owocami śmierć. Czasem obok złamanego, ściętego drzewa widać symbol
narzędzia zbrodni, nóż, siekierę. Bywa, że drzewo łamie swoją łapą lew
symbolizujący śmierć. Gałązkę porywa w dziobie ptak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pusty dom,
– symbolizuje śmierć w myśl „Śmierć wdarła się przez nasze okna” .Do tego często
otwarte okna
złamana świeca stojąca w oknie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wąż
–jako Uroburos, antyczny symbol wieczności i nieśmiertelności życia.
Szczególnym przypadkiem jest wąż w dziobie ptaka, najczęściej bociana. To
alegoria rozkoszy ludzi bogobojnych po nadejściu czasów mesjańskich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brama, portal,
- uniwersalny symbol przejścia ze świata ziemskiego do życia wiecznego w
kolumny
wierzeniach chrześcijańskich ma w judaizmie szczególne znaczenie i to znacznie
bardziej bogate w symbolikę. „ Oto jest brama Pana, która wejdą sprawiedliwi.
czasem widzimy je w bardziej dosłownej wersji, jako drzwi zamknięte na kłódkę,
symbol nieodwołalności życia doczesnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Owca
- częściej cała trzoda , stado owiec . Czasem to nawiązanie do imienia Rachel, ale
to wyjątek. „ Jak owce zmierzają ku otchłani, śmierć ich pasterzem”, trzoda
owiec to metafora pozostawienia rodziny bez opieki, utraty przewodnika.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gwiazda Dawida – Magen Dawid Tarcza Dawida obok Menory to najczęstszy symbol Judaizmu. W
przeszłości heksagram uważany był, jako znak magiczny nie tylko w judaizmie
ale także w religii chrześcijańskiej. Na XIX wiecznych cmentarzach ten znak
symbolizował raczej przynależność narodową niż religijną
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dłonie w geście
– stykające się kciukami palcami wskazującymi o dwóch ostatnich
błogosławieństwa
palcach odchylonych oznaczają kapłanów kohenów to znaczy potomków
arcykapłana Arona. To jeden z dwóch symboli, które jednoznacznie określają
kim był zmarły Kohen obeznany jest z ceremoniami pokuty i oczyszczenia. Musi
spełniać surowe wymagania dotyczące życia rodzinnego i nie może mieć wad
cielesnych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Misa i dzban
– przedstawiane są koło siebie bądź też woda z przechylonego dzbana leje się do
misy. Czasem dodana jest dłoń trzymająca dzban, bywa, że także dłoń
6
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obmywana. Wszystko to oznacza, że pochowany mężczyzna był Lewitą to
znaczy potomkiem plemienia Lewiego, który to ród wraz z Kohenami pełnił
ceremonie ofiarnicze w starożytnym Izraelu. To jeden z dwóch symboli
jednoznacznie określających osobę zmarłego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Korona
- symbolizuje Torę. Osoba zmarła, zazwyczaj mężczyzna, za życia był
powszechnie szanowany i szczycił się dobrym imieniem wśród społeczności
.Może też być inskrypcja – „Keter Szem Tow" – „Korona Dobrego Imienia"
nawiązuje do wersetu talmudycznego z Pirke Awot (4,17): „Są trzy korony:
korona Tory, korona kapłańska i korona królewska, ale Korona Dobrego Imienia
przewyższa je wszystkie".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dłoń trzymająca
– czasem samo pióro, to wskazuje ze zmarły był soferem to znaczy kopista
pióro
świętych tekstów: Tory, Mezuzy. Praca takiego kopisty ma charakter religijny
i wiąże się z autorytetem. Był mistrzem w przygotowywaniu pergaminu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lancet rytualny
– wskazuje na to ze zmarły był mohelem, to znaczy 8 dnia po urodzeniu się
dziecka dokonywał rytualnego obrzezania chłopców na znak przymierza z
Bogiem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Księgi
– wskazuje ze zmarły spełniał religijne nakazy studiowania Tory i Talmudu, był
uczonym w Piśmie. Najczęściej jednak chodzi o uczoność, jaką mu
przypisywano niż tą właściwą.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lew
– na męskich nagrobkach. To znak pokolenia Judy, Lwy, gryfy, jelenie pełnią
różne funkcje w stosunku do reszty kompozycji. Od tego jest uzależniona
symbolika, która przedstawiają. Lwy podtrzymują Koronę Tory, księgi – to
strażnicy zasad religii Mojżeszowej. Bardzo często lwy otwierają aron-hakodesz
z widocznymi wewnątrz zwojami Tory. Symbol potęgi. Znak imion Lejb, Jehuda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeleń
– odpowiada imionom Hirsz ( jidysz ) i Cwi ( hebr.) Oraz imieniu Naftali
„ Naftali – smukła łania rodzi ładne sarnięta” Hebrajskie imię Lea oznacza Łanię
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puszka kwestarska, – bardzo rozpowszechniony świadczy o hojności zmarłego, zalety bardzo
Skarbonka
cenionej wśród społeczności żydowskiej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Świeczniki, świece
– zdobią głównie groby kobiet. Świece w świecznikach są często złamane na
znak przerywanego nagle życia. Coś w rodzaju złamanego drzewa na grobach
męskich. Często świece gasi ptak, bywa, że orzeł, albo lew. Światło Pana
jest dusza człowieka. Świecę, a nawet świecznik i książkę czasem można
zobaczyć na nagrobku mężczyzny. Symbolizuje to pobożnego człowieka
czytającego księgi do późnej nocy. Ale nie zawsze świece są gaszone czy
złamane.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motyl
- jedyny motyw zapożyczony z cmentarzy chrześcijańskich, symbolizuje
wędrówkę duszy i jej przeobrażanie się z gąsienicy w poczwarkę i motyla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winorośl, grona
- symbol Ludu Izraela, winorośl Boga, na nagrobkach symbolizuje rodzinę ale
także bujne życie.
Kałamarz
zmarły buł kopistą ( sofer), przepisywał Torę.
Instrumenty muzyczne - symbol muzyka oraz imienia Miriam
Dłoń trzymająca
- Ten który czytał Torę w synagodze, cieszący się powszechnym uznaniem
7
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i zaufaniem, pełnili funkcje rabinów - znajduje się na nich tzw. „jad"
(z hebr. „ręka") wskazówka w kształcie ręki z wyciągniętym palcem
wskazującym służąca w synagogach do wskazywania czytanego tekstu.
Niedźwiedź
- symbolizuje imiona Ber i Daw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilk
- Wolf( jidysz ), Zeew (hebr.) lub Beniamin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okręt
- żałoba hebr. słowo oznaczające statek i żałobę zapisuje się identycznie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inne motywy to skrzydła anielskie (bez postaci) czy klepsydra - elementy jasne i czytelne nie tylko na
nagrobkach żydowskich. Symbolem żałoby była trzoda bez pasterza lub ptak gromadzący pod
skrzydłami pisklęta.
Jad

Podstawowym elementem nagrobka jest jednak inskrypcja zawierająca niezbędne
dane osobowe, pisane przeważnie po hebrajsku.
Oprócz tego występują tam też pojedyncze litery hebrajskie i skróty:
pe i nun
- od tu pochowany
tancewa
- niech jego (jej) dusza zostanie zawiązana w węzeł życia.
zajn i lamed (zal) - błogosławionej pamięci lub tyko pamięć (dużo takich znaków można zobaczyć
na pomniku z rozbitych macew)
resz od słowa raw - pan
Występuje także skróty złożone z liter:
mem i waw
- morejnu - nasz nauczyciel
lamed, pe i kuf
- według rachuby skróconej, pisany jest przy dacie
Inny typ nagrobka zarezerwowany dla ważnych osobistości religijnego życia żydowskiego
takich jak cadyk, był ohel 9. Ohel (z hebr. - namiot) to rodzaj kamiennego lub drewnianego "domku"
wspartego na czterech węgłach, w środku, którego znajdował się właściwy nagrobek
Przy wejściu do cmentarza rejowieckiego stał dom z kilkoma pokojami. Służyły, jako
pomieszczenia do rytualnego obmywania i oczyszczania zmarłych i przygotowywania do pochówku.
Dom był nazywany ,, Oczyszczenie Hause”. Wyodrębnione pomieszczenia służyły, jako mieszkanie dla
opiekuna cmentarza. Jego utrzymanie składało się między innymi z zebranych danin, które tradycyjnie
zbierał w piątek przed shabatem od każdej rodziny żydowskiej. Opiekun cmentarza, mieszkając w domu
na terenie kirkutu musiał mieć zawartą umowę ze Stowarzyszeniem Religijnym ,, Chewra Kedysza” 10 a
później z Zarządem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Rejowcu, która określała jego warunki pracy i jakie na
nim ciążą obowiązki. Ważnym wydarzeniem dla tej społeczności była data 24 maja 1933 roku, kiedy to
uporządkowano status prawny cmentarza - kirkutu oraz potwierdzono jego powiększenie.
Na podstawie uzgodnień pomiędzy starostą chełmskim, wójtem Rejowca i Zarządem Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej oraz Stowarzyszeniem Religijnym „ Chewra Kedysza” zatwierdzono strażnika
kirkutu Jana Szyszkę, który zamieszkał w specjalnie wybudowanym domu w obrębie cmentarza, oraz
grobelnego z ramienia ich religii Hersza Akselroda.

Z takim wyróżnieniem został pochowany rabin Rejowca Mordehaj Halperin. Kahał rejowiecki wielce szanował
tego mądrego i uczonego męża, który słynął ze swoich cech daleko poza granicami powiatu chełmskiego.
10
Bractwo ,, Chewra Kedysza”- ,, Święte Bractwo” .Jego członkowie byli odpowiedzialni za rytualne czynności
związane z pogrzebem oraz określane prawem halahicznym. Swoją funkcję pełnili społecznie na rzecz gminy. nie
otrzymywali za to wynagrodzenia. W skład Bractwa wchodzili przedstawiciele różnych zawodów niezależnie od
statusu materialnego, np: szewcy, krawcy, szklarze, wozacy, czy kupcy. Odpłatną funkcję grabarza sprawował
Hersz Akselrod. Najczęściej delegowanymi do rozmów z władzami Gminy Rejowiec z ramienia Bractwa brali
udział: Mordko Perełmuter i Towji Ajzerberg . Czasami angażował się Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Rejowcu: Prezes – Gotlib Pinkwas oraz członkowie Zarządu: Zyl Biderman, Matys Szczupak, Chaim Urman i
Nachman Goldsztajn.
9
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Cmentarz przechodzi pod całkowity Zarząd Rejowieckiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.
Świadkiem tego wydarzenia był rabin Rejowca Hersz Iar. Podpisy pod tym uzgodnieniem złożyli: Wójt
Gminy - Stanisław Majewski, Sekretarz Gminy - Jan Najdą, Prezes Zarządu Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Rejowcu - Gotlib Pinkwas, członkowie zarządu - Zyl Biderman, Matys Szczupak, Chaim
Wurman, Goldsztajn Nachman, z ramienia Stowarzyszenia Religijnego „ Chewra Kedysza” - Mordko
Perelmuter, Twojl Ajzenberg.
Do pierwszych lat okupacji niemieckiej obrzędami związanymi ze śmiercią wyznawców
mojżeszowych zajmowała się Chewra Kadisza. Oni delegowali szomra (strażnika), który przez noc
czuwał przy zwłokach i recytował psalmy, ponieważ zmarłego nie wolno było pozostawiać samego.
Członkowie bractwa pogrzebowego wypełniali rytualny obowiązek zamknięcia powiek zmarłemu,
9
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oczyszczali ciało i zawijali je w całun 11. Zwłoki układano w domu na słomianym posłaniu, ze stopami
skierowanymi na wschód - ku Jerozolimie. Jeśli ktoś zmarł w piątek, leżał przez całą sobotę aż do
niedzieli rano. Zapalano świecę i stawiano ją u wezgłowia zmarłego. Niektóre rodziny, nie mogły
pozwolić sobie na oczyszczenie zwłok w osobnym pokoju własnego mieszkania, w takich przypadkach
oczyszczenie odbywało się w specjalnym, przeznaczonym do tego celu pokoju przy cmentarzu - tahara
sztibl, izbie oczyszczania. Transport zmarłego na cmentarz odbywał się w następujący sposób:
członkowie bractwa pogrzebowego wynosili ciało w płytkiej, prostej, drewnianej trumnie bez wieka i
umieszczali je na karawanie. Jeśli był to mężczyzna, na okrywającej ciało czarnej materii rozkładano
jego płaszcz modlitewny. Bliska rodzina i żałobnicy podążali za karawanem na cmentarz pieszo.
Niektóre gminy żydowskie zabraniały uczestnictwa w pogrzebie kobietom, w gminach, które zezwalały
na ich uczestnictwo, kobiety szły na końcu, w pewnym oddaleniu od mężczyzn. Obok konduktu szedł
członek bractwa pogrzebowego i grzechotał przed mijanymi osobami puszką na jałmużnę i intonował
tradycyjny refren: „Jałmużna zbawia od niespodziewanej śmierci".
Kiedy zbliżał się kondukt, zamykano sklepy, po czym kiedy przeszedł ponownie je otwierano.
Jeśli na drodze na cmentarz znajdowała się synagoga, kondukt zatrzymywał się przed nią na chwilę.
Rozlegały się krzyki, jęki, szlochy, lamenty i zawodzenia, zwłaszcza kobiet.
Zwyczajem było, że zmarłych Żydów nie grzebano w trumnach. Nieużywanie trumien
wiązało się z biblijnym stwierdzeniem – „prochem jesteś i w proch się obrócisz", w myśl, którego
starano się nie utrudniać procesu rozkładu zwłok. Istnienie tego zwyczaju miało także związek z wiarą w
zmartwychwstanie – (…) „zmartwychwstaną wszyscy i Mesjasz poprowadzi ich do Jerozolimy. Kości w
grobie toczyć się będą pod ziemią, aż się dowloką do świętego miasta”, trumna mogłaby to
uniemożliwić. Podczas składania ciała do trumny recytuje się werset z Księgi Daniela 12,13: Lecz ty idź
swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.
Do mitów należy zaliczyć powszechne przekonanie, że Żydzi chowali swych zmarłych w
pozycji siedzącej – „w kucki". Należy z całą mocą podkreślić, że Żydzi europejscy chowali swych
zmarłych wyłącznie w pozycji wyprostowanej, leżących na plecach. Natomiast faktem jest, że zmarły
powinien być zwrócony twarzą na wschód (a więc głową na zachód) i w tej pozycji oczekiwać
zmartwychwstania. Zmarłego owiniętego całunem kładziono na marach i tuż przed pochówkiem członek
bractwa pogrzebowego zdejmował zmarłemu kaptur i kładł cztery gliniane skorupki na oczach, nosie i
ustach. Nie było to podyktowane prawem halahicznym, lecz tradycją sięgająca czasów biblijnych.
Czytając Talmud dowiadujemy się o oczach, że „nigdy nie są nasycone". Uważano, że „każdy człowiek
ma zawiść w oczach", „wzrokiem zazdrości i pożąda i nic nawet śmierć nie jest w stanie uspokoić oczu".
Skorupki pochodziły często z jednego naczynia, tłuczonego podczas uroczystości pogrzebowej,
przy grobie. Kiedy dopełniono obrządku, ciało spowite w biały całun składano do grobu. Jeśli był to
dorosły mężczyzna, chowano z nim jego szal modlitewny - z odciętym jednym cicit.
Bardzo oryginalny był zwyczaj kładzenia do grobu kłódki. Kłódka to znak zamknięcia grobu po wieczne
czasy - jedno z talmudycznych określeń grobu oznacza „zamknięcie", „zamek". Przykrywanie oczu i ust
zmarłego skorupkami, zamykanie ust lub w ogóle grobu kłódką - wszystko to było przejawem usilnych
starań, by zmarły został odizolowany od świata ludzi żywych. Śmierć w judaizmie jest zjawiskiem
złożonym i wielofazowym, uważa się, iż zmarły tuż po śmierci zachowuje świadomość tego
wszystkiego, co się wokół niego dzieje, niektórzy szli jeszcze dalej twierdząc, iż zmarły słyszy podczas
własnego pogrzebu mowę wygłaszaną nad jego grobem. Uważano także, iż nawet umarli spoczywający
w grobach nie byli zupełnie pozbawieni świadomości i czucia, bano się nawet tego, że oni widzą i słyszą
to, co się dzieje w otaczającym świecie ludzi żywych.
Najbardziej tajemniczym zwyczajem było wyposażanie zmarłego w monetę lub monety były to z reguły jedna lub dwie monety przy obu skroniach. Monety odgrywały pewną symboliczną rolę
w obyczajowości żydowskiej, istniał zwyczaj zaszywania monet w nowej poduszce, dawano sobie
monetę „na szczęście" przy różnych okazjach. Co miała oznaczać praktyka wkładania monet do grobu
pozostaje tajemnicą.
Całun, był szyty z białego płótna, jednak szew nie mógł mieć nigdzie pętelek - była to fastryga, co miało być
symbolem tymczasowości.
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Od dna grobu do mniej więcej połowy wysokości sięgał drewniany szalunek. Kiedy ciało
umieszczano w grobie, często z woreczkiem ziemi z Erec Izrael pod głową, na belkach szalunku
opierano w poprzek ponad całunem deski. W ten sposób przy zakopywaniu grobu unikano ryzyka, że
ciało zmarłego zostanie uderzone lub zniekształcone przez spadającą ziemię.
Przy grobie odmawiano kadisz. Warunkiem przy odmawianiu tej modlitwy było, minjanu,
czyli dziesięciu dorosłych mężczyzn, którzy mogą odmawiać modlitwę. Często mylnie utożsamianą z
modlitwą za zmarłych.

,,Kadisz ,, 12
Jitgadal wejitkadasz szme raba (pozostali odpowiadają: Amen)
Niech będzie wywyższone i uświęcone Jego wielkię Imię (Amen)

B’alma di w’rach kir’uteh

Na świecie, który On stworzył według Swego postanowienia

w’jamlich malchuteh b’chajjejchon uw’jomejchon

i niech nastąpi Jego królowanie za naszego życia i za naszych dni

uw’chajjej d’chol bejt Jisrael
i za życia całego domu Izraela

ba’agala uwizman kariw we’imru Amen
prędko, w krótkim czasie, i mówmy: Amen.

(Wszyscy odpowiadają:) Amen. Jehe sz’meh raba mewarach l’alam ul’almej almajja!
Amen! Niech Jego wielkie Imię będzie błogosławione na wieki wieków!
Kadisz (Kadysz, Kaddisz) –( hebr, etymologia aramejska:  שידק- święty). W jidysz: Kadesz. W judaizmie jedna
z najważniejszych modlitw, będąca składnikiem wszelkich żydowskich modłów zbiorowych. Żydzi przejęli język
aramejski w okresie niewoli babilońskiej, kiedy to musieli posługiwać się tym językiem na obcej ziemi. Jednak po
powrocie do Izraela, za czasów Ezdrasza i Nehemiasza, nie porzucili całkowicie tego języka, a wręcz odwrotnie,
posługiwali się nim również w odzyskanej Ojczyźnie. W tym okresie powstało wiele modlitw, które zostały
później włączone do kanonu modlitw, stosowanych w liturgii żydowskiej. Jedną z najbardziej powszechnie
znanych i najczęściej powtarzanych jest modlitwa Kadisz (aram. ‘uświęcenie’). W społecznościach, które mają
styczność z Żydami, panuje przekonanie, że Kadisz jest modlitwą „za zmarłych”, co nie jest do końca prawdziwe,
lecz jest eulogiją, wygłaszającą wielkość Boga i to waśnie podnosi wysoką wartość i doniosłe jego znaczenie.
Modlitwa za zmarłych „Hazkoras-neszomas”, bliskich i dalekich krewnych i obcych, odprawia się kilka razy do
roku w Synagodze podczas świąt uroczystych. W tej modlitwie wspomina się imię zmarłej osoby i błaga się o
pokój dla jej duszy, przy dowolnym składaniu jakiejkolwiek ofiary, choćby najdrobniejszej na cel dobroczynny.
Jedna z form tej modlitwy nosi nazwę Kadisz jatom (( – )םותי שידקhbr. ‘kadisz sierocy’), zwany też kadiszem
żałobnika. Sama modlitwa nie zawiera nawiązań do śmierci. Sierota odmawia kadisz, aby zaznaczyć, że mimo
straty nadal pragnie wielbić Boga. Recytowana na pamiątkę i w intencji zmarłego w ciągu roku po śmierci oraz
później w każdą rocznicę śmierci (jid. jarcajt). Jednakże w modlitwie tej nawet nie ma mowy o zmarłym, cała
uwaga modlącego skupia się wywyższeniu i uświęceniu „wielkiego Imienia”. Zresztą łatwo można zauważyć w
Kadiszu źródło inspiracji dla „Modlitwy Pańskiej”, w której Jezus zachęcał wierzących, by uświęcali Imię Boga i
modlili się o nadejście Jego królestwa.Poniżej tekst aramejski modlitwy Kadisz, używany do dziś w liturgii
żydowskiej, zapisywany w modlitewnikach za pomocą hebrajskiego alfabetu (tak jak tutaj), wraz z transliteracją
według zasad pisowni polskiej i tłumaczeniem.
12
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Jehe sz’meh raba mewarach l’alam ul’almej almajja

Niech Jego wielkie Imię będzie błogosławione na wieki wieków

jitbarach wejisztabach wejitpa’ar wejitromam wejitnase

błogosławione, uwielbione, wysławiane, wywyższane, wychwalane,

wejit’hadar wejit’alle weit’hallal szmeh dekud’sza berich Hu

ukazane w mocy, wyniesione i pochwalone Imię Świętego, Błogosławiony On.
(Wszyscy:) B’rich Hu
Błogosławiony On.

l’ella min kol birchata weszirata

ponad wszelkie błogosławieństwa i hymny

tuszbechata wenechemata da’amiran b’alma we’imru Amen

i uwielbienia, i pochwały, jakie tylko się wymawia na świecie. I mówmy: Amen.
(Wszyscy:) Amen!

J’he szlama raba min szemajja w’chajjim
Niech nastąpi wielki pokój z Nieba, i życie

alejnu w’al kol Jisrael we’imru Amen

dla nas i dla całego ludu Izraela. I mówmy: Amen.
(Wszyscy:) Amen!
(zakończenie modlitwy jest po hebrajsku:)

oseh szalom bimromaw Hu jaase szalom alejnu
we’al kol Jisrael we’imru Amen.

Który stwarza pokój na wysokościach, niech uczyni dla nas pokój,
i dla całego ludu Izraela. I mówmy: Amen!
(Wszyscy:) Amen!
Po pogrzebie żałobnicy szli do domu, zjadali chleb, dzwonko śledzia i jajko na twardo, (które
wcześniej gotowały się powoli, zagrzebane w gorącym popiele). Od tego momentu rozpoczynał się okres
żałoby - sziwa 13 (siedem).
Sziwa jest obchodzona w ciągu siedmiu dni przez rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo zmarłego,
najczęściej wspólnie w domu zmarłego. Żałobnicy siedzą na niskich krzesłach, lub bezpośrednio na ziemi, nie
zakładają butów, nie golą się, nie obcinają włosów, nie używają kosmetyków, nie pracują, rezygnują z rzeczy,
które sprawiają przyjemność lub dają zadowolenie. Jeśli w czasie żałoby wypada święto, zostaje ona przerywana,
a przypadający na czas sziwa Szabat jest w nią wliczany, ale nie obchodzi się go jako dzień żałoby.

13
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Kolejnym etapem żałoby to szloszim 14 (trzydzieści). Ostatnią częścią żałoby jest awelut 15, który
obchodziło się tylko po śmierci rodziców.
Zmarłemu nie powinno się także wkładać kosztowności, jak również przyozdabiać nimi
całunu i trumny. Ponieważ judaizm wyraźnie nakazuje, że zmarły powinien być oddany ziemi i
pogrzebany, aby tak jak z prochu powstał, tak samo w proch się obrócił.
W żadnym wypadku nie powinno się przeprowadzać kremacji zwłok. Nadrzędną zasadą
wyznawców mojżeszowych jest:, jeśli ktoś został pogrzebany, to grób jest nienaruszalny na wieki,
bowiem ciało zmarłego zamienia się w proch i czeka na przyjście Mesjasza, który wzbudzi je do życia.
Nie powinno się również przeprowadzać ekshumacji, bowiem stanowi ona naruszanie spokoju prochów.
Zmarły ma odpoczywać w pokoju, oczekują przyjścia Mesjasza.
Żydzi obdarzają niezwykłą czcią zwój Tory, czyli, używając języka chrześcijan, Pięcioksiąg
Mojżeszowy wchodzący w skład Starego Testamentu. Dlatego też, by okazać szacunek dla Słów Bożych
zniszczony zwój należy pochować na żydowskim cmentarzu.
Podobnie jak zniszczone podczas użytkowania Święte Księgi tak przedmioty liturgiczne, które stanowiły
wyposażenie synagogi czy też służyły do modlitwy, należy pochować. Nie można ich sprzedać,
przetopić czy wyrzucić, bowiem pierwotnie zostały poświęcone do celów religijnych. Najczęściej w
synagogach znajdowało się specjalne pomieszczenie zwane „genizą”, w którym składowano zużyte
teksty świętych pism, mezuzy i inne przedmioty liturgiczne. Gromadzono je do czasu uroczystego
pochówku w ziemi.
Procentowo liczba Żydów w Rejowcu w stosunku innych nacji oscylowała w granicach 71%
do 73%.
--------------------------------------- ,, --------------------------------------

W dniu 10 października 1939 roku Niemcy zajmują Rejowiec. Znoszą wszystkie swobody
obywatelskie. Szczególnie rygorystycznie postępują wobec Żydów. Palą synagogę. Na początku 1940
roku wyznaczają trzy części Rejowca, w, których mogli mieszkać: 1- Rejon ulicy Niecałej, 2 –Rejon
ulicy Zacisze i na południe od ulicy M. Reja, 3 –Zabudowania Rynku część zachodnia.
Okupant niemiecki z całą bezwzględnością traktował miejsca kultu religijnego Żydów.
Niszczono i bezczeszczono bożnice, zburzono cmentarz, naigrawano się z rabinów. Niemcy wydali
nakaz zniszczenia cmentarza żydowskiego.
Na wiosnę 1941 r. niemieckie oddziały z organizacji Todta i miejscowi Ukraińcy rozebrali
zabytkowy cmentarz żydowski. Kamień z rozbitych pomników, nagrobków użyli do budowy dróg i
naprawy chodników, a wiekowe, olbrzymie dęby i sosny ścięli i wywieźli do Rzeszy, (…) ,, Już od 1941
roku niszczono żydowskie bożnice, kirkuty, domy, gruzy wywożono na poprawę dróg, brukowano w
mieście place i pobocza” .
Zniszczono wszystko, co mogło świadczyć o ich kilkusetletnim pobycie w Rejowcu.
Rozbito nagrobki (macewy). Część z nich liczyła bez mała 300 lat. Rozbili na kawałki macewy, które
posłużyły, jako płyty chodnikowe a mniejsze, jako kostka brukowa przy utwardzaniu ulic i placyków.
Aby zwiększyć upokorzenie kładziono napisami do góry, aby stopy przechodniów ścierały „egzotyczne
„ napisy w języku hebrajskm. Takim sposobem ułożono chodnik wzdłuż ul. J. Piłsudskiego (Kościuszki)
od Rynku do strumyka Rejka. Utwardzono dojazd przez park 16 do pałacu Budnych w którym przez całą
okupację stacjonowali żołnierze z Waffen-SS Remonteamt oraz bagnistego odcinka drogi prowadzącej
do folwarku ,, Kostunin” w którym stacjonowali żołnierze niemieccy.

szloszim trwa do trzydziestego dnia po pogrzebie. W tym czasie żałobnicy nie uczestniczą w zabawach,
przyjęciach, nie golą się, nie obcinają włosów i nie słuchają muzyki.
15
Awelut - okres ten trwa dwanaście miesięcy od pogrzebu. Przez jedenaście miesięcy syn odmawia każdego dnia
Kadisz.
16
Potwierdza to naoczny przypadkowy świadek Feliks H…k vel Ch……k z Kobylego. Pracę tą wykonywali
Żydzi rejowieccy zamknięci w gettcie. Spotkał tam żydowską nauczycielkę z rejowieckiej szkoły. Prosiła byłego
ucznia o papier i ołówek oraz cos do jedzenia. Gdy wrócił juz jej nie było, najprawdopodobniej została zabita.
14
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Na fotografii widoczny chodnik wykonany z rozbitych macew przy ul T, Kościuszki. Na pierwszym planie
po lewej stronie fragment budynku, w, którym w czasie wojny mieścił się posterunek Policji Państwowej.
(Granatowi)
Dokonano zniszczeń tak dokładnie, że nie ocalał ani jeden cały nagrobek. Nie
oszczędzono nawet tych macew, które wówczas zaliczano do zabytków kultury. Cmentarz żydowski w
Rejowcu był jednym z najstarszych tego typu obiektów w powiecie chełmskim.
Na kirkucie nie było dnia by nie chowano od kilku do kilkunastu zmarłych.
Niszczycielska machina uruchomiona pod kryptonimem „Aktion Reihardt” pracuje pełną parą. Niemcy
tworzą w Rejowcu od Wielkanocy 1940 roku getto . Getto w Rejowcu zostało zlikwidowane jesienią
1943 roku tak jak i wiele innych w wyniku wydanego rozkazu przez Heinricha Himlera pod kryptonimem
„Emtenfest” , Żydzi z getta zostają rozstrzelani na kierkucie . Masowe groby znajdują się w półmocnej
części cmentarza żydowskiego. Tylko nieliczni uratowali się z tej zagłady. Te nieprawdopodobne
zbrodnie popełnione na narodzie żydowskim określa się jednym słowem ale jakże wymownym „Holocaust” albo o podobnym znaczeniu „Szoah” (hebr.). Zniszczono wszystko, co żydowskie.
Rejon cmentarza na poniżej przedstawionym planie oznaczyłem nieregularną figurą
geometryczną wyrysowaną czerwoną linią to miejsce gdzie chowano zabitych Żydów na ulicach
Rejowca i Gettcie Rejowiec, a także z tzw. „Drogi śmierci”: a) pomiędzy Rejowcem a stacją kolejową
Rejowiec, b) z drogi Krzywowolskiej wzdłuż torów do przystanku kolejowego „Kadzinek” ( przy tzw.
2-kilometrówce) . Tam też wykonano większość egzekucji. Ostatnich mordów na społeczności
żydowskiej dokonali Niemcy w sierpniu 1943 roku.W sumie spoczywa w masowych grobach ponad
2000 zamordowanych Żydów.
Na tym odcinku drogi gruntowej przylegającej do cmentarza, w kierunku Krzywowoli, około 60 cm
od jej powierzchni natrafić można na szczątki ludzkie. Z przekazów wynika, że Niemcy celowo chowali
tam zamordowanych Żydów z Słowacji i Czech by zatrzeć ślady swojej zbrodni. W czasie kładzenia linii
wodociągowej do pobliskiego osiedla przypadkowo natrafiono na kości ludzi dorosłych i dzieci. Ze
względu na niecodzienne odkrycie dokonano korekty przebiegu trasy linii wodociągowej od wcześniej
zaplanowanej
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Z lewej sygnatura, jaką podpisano i zatwierdzono plan przedstawiający komasację gruntów w 1943
roku wykonaną przez niemiecką służbę geodezyjną. Po prawej wybrany fragment z planu komasacyjnego
( scaleniowego) roku 1943 wykonanego przez geodezyjne służby niemieckie 17. Powyższy fragment
zawiera wyrysowaną działkę oznaczoną symbolem 363/ 1 - 6094 potraktowana była przez Niemców, jako
zwyczajny grunt orny. W rzeczywistości był to teren cmentarza Żydowskiej Gminy Wyznaniowej
( cmentarza wyznaniowego).
Naocznymi świadkami tych tragicznych dni byli stróż cmentarza żydowskiego Jan Szyszko i
jego rodzina 18. Mógłby wiele powiedzieć na temat zbrodni dokonywanych przez Niemców na terenie
kirkutu, okoliczności okradania zabitych tuż po egzekucji i w jaki sposób byli grzebani w masowych
grobach.

Miejsce szczególne - masowych rozstrzeliwań Żydów z Getta Rejowiec.
Te prace wykonano na podstawie i stosownie do artykułu 51 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scaleniu
gruntów ( Dz.U. RP Nr. 92 z roku 1927 ) oraz rozporządzeniu Generalnego Gubernatorstwa z dnia 13. 11.1040 r.
w sprawie zmiany i uzupełnieniu polskiego prawa scaleniowego ( Dz.Rozp. G. G. I. Nr. 56 oraz decyzji Nr. 3/ 4/ E
z dnia 11.12.1942 r.
17

Mieszkali w budynku przy terenie cmentarza w ramach pełnionych przez niego obowiązków wynikających z
umowy o pracę zawarta ze Stowarzyszeniem Religijnym „Chewra Kedysza”.
18
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Współcześnie teren nauczycielskich ogródków działkowych. Rejon południowo wschodni. Przez ul.
Dąbrowskiego przylegał do getta. W obrębie tych zabudowań dokonywano największych rozstrzeliwań
Żydów z getta. ( do niedawna stał tam dom). Fotografię wykonano 21czerwca 1939 r
Tuż po ustaniu działań wojennych na naszym terenie zaczynają wracać Żydzi tak jak „okaleczone
ptaki do swoich gniazd”. Po prawie pięciu latach przeżytego piekła i nieustannej ucieczki przed
polowaniem jak na zwierzynę. Nikt ich nie witał. Bardzo dobrze, gdy odczuwali obojętność ze strony
niedawnych znajomych, sąsiadów a nawet „przyjaciół”. Bywało i gorzej. Od wielu doświadczali
znamion wrogości i niedwuznaczne groźby. Niczego już nie było, ani ich domów, synagogi czy też
cmentarza, Co prawda teren cmentarza był, ale bez macew, pięknych drzew i ogrodzenia. Na tym
miejscu wypasano bydło. Byli teraz nic nieznaczącą grupka rozbitków po straszliwym III Churban 19. Na
początku 1945 roku było ich tylko piętnaścioro. Potwierdza tą liczbę oficjalnie sporządzony wykaz:
Rzeczypospolita Polska
Gminna Rada Narodowa
Gmina Rejowiec
w Rejowcu
Wykaz
ludności narodowości żydowskiej zamieszkałej na terenie gminy Rejowiec
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19

Nazwisko i imię
Bankirer Moszek
Fiszman Lejba
Fiszman Symcha
Mickfiler Jankiel
Mickfiler Jakób
Szpajzman Srul
Szpajzman Hyłeł
Waks Majer
Waks Zelma
Kac Moszek
Szmuklerman Pinkus

Imiona rodziców
Hyłeł - Rajza
Berek – Pesla
,,
,,
Szymon – Sara
Abram – Henda
Abram – Kitsza
,,
,,
Buchim – Gitla
,,
,,
Rachmil – Chuma
Szoel – Ita

Data i miejsce urodzenia
17.02.1910r.
Rejowiec
17.03.1909r.
,,
05.10.1910r.
,,
10.05.1917r.
,,
10.01.1917r.
,,
07.03.1908r.
,,
11.11.1909r.
,,
01.05.1908r.
,,
20.10.1912r.
,,
10.11.1909r.
,,
26.12.1919r.
,,

Churban w języku hebrajskim i jidysz oznacza to samo ; zniszczenie , zagładę .
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12
13
14
15

Zyngier Sara
Ajzenberg Fajga
Bojm Sara
Frydmy Haim

Fraun – Henda
Motel – Lejba
Abram – Ruchla
Jankiel – Frejda

Rejowiec dnia 21 lutego 1945 r.

17.081925r.
17.05.1927r.
25.02.1922r.
15.02.1909r.

,,
,,
,,
,,

Wójt gminy
/ - / Wł. Mazurek

Zresztą ta liczba nie była stała, ciągle się zmieniała. Nie było jeszcze końca wojny, a oni wracali
do siebie. Chcieli poczucia bezpieczeństwa. Okazało się jednak, że ich dawne gniazda rodzinne nie były
tak bezpieczne, jak to sobie wyobrażali w czasie niekończących się dni wojennych. Z żalem i goryczą a
nawet z załamaniem musieli 20opuszczać rodzinne strony, pozostawiając miejsca wiecznego spoczynku
swoich bliskich, zamordowanych przez Niemców. Odchodzili ze świadomością wielkiej niewiadomej.
W trzy lata po wojnie zaorano zdewastowany cmentarz i na masowych grobach posiano żyto 21.
Opuszczone cmentarze stawały się źródłem kamienia budowlanego. Praktykom tym nie
przeszkadzały władze, wręcz niektórymi zarządzeniami wspomagały te działania mimo ogłoszonemu w
Dzienniku Urzędowym M.A.P. poz.153, nr. 17 ukazał się Okólnik nr. 44 z dnia 29 maja 1948 roku w
sprawie płyt nagrobkowych z cmentarzy żydowskich L. dz. III SAS 1/3/43/48.
„Do obywateli Wojewodów, Prezydentów m. St. Warszawy i m. Łódź.
W czasie okupacji niemieckiej na skutek zarządzenia władz okupacyjnych płyty
nagrobkowe pochodzące z cmentarzy żydowskich w wielu wypadkach użyte zostały, jako materiał przy
różnych robotach publicznych, wykonywanych przez gminy. …….(…) „W związku z powyższym
Ministerstwo Administracji Publicznej w porozumieniu z Kancelarią Rady Państwa oznajmia, co
następuje:
Płyty nagrobkowe i kamienie z tych płyt pochodzące z widocznymi napisami (śladami napisów) winny
być na koszt gminy usunięte z chodników, bruków, murów itp. i zwrócone właściwej reprezentacji
ludności żydowskiej. Gdy odnośna gmina nie rozporządza funduszami nieprzywidzianymi na pokrycie
kosztów połączonych z wydobycia tych płyt i doprowadzeniem uszkodzonych z tego powodu obiektów
do stanu używalności, powinna powstałe z tego powodu wydatki objąć budżetem( ewentualnie budżetem
dodatkowym) i w razie braku pokrycia tych wydatków z własnych funduszów zwrócić się w ustalonym
trybie do Samorządowego Funduszu Wyrównawczego o udzielenie zapomogi na pokrycie powstałego
niedoboru. ….. (…)” Powyższe stanowisko Ministerstwa Administracji Publicznej należy podać do
wiadomości i stosowania się zainteresowanym związkom samorządu terytorialnego.
Minister: (-) Edward Osóbka-Morawski”
Pomimo wydanego Okólnika, święte miejsce, kirkut zaorano. W miejscu masowych grobów
założono ogródki działkowe. Urządzono dzikie wysypisko śmieci, nie tylko komunalnych, ale i
przemysłowych. W miejscu synagogi i domu modlitwy wybudowano szalet miejski. W trakcie
modernizacji nawierzchni chodnika wzdłuż ul, Kościuszki wydobyte kawałki macew posłużyły, jako
kamień budowlany do budowy fundamentów pod jednorodzinny dom mieszkalny.
Pewne zahamowanie takich praktyk nastąpiło dopiero po pismach Urzędu do Spraw Wyznań z
1976 roku i następne wydane z 1990 i 1991 roku, które wydały zakaz naruszania żydowskich nekropoli
oraz przypominały o potrzebie ich ochrony. Jeszcze do roku 2001 na niektórych odcinkach chodników
oraz placu parkingowym przy Urzędzie Gminy widoczne były kawałki z płyt nagrobkowych.
Na zakończenie w paru skromnych zdaniach chciałbym oddać należną cześć byłemu wójtowi
(… ) ,, Wiosną 1945r, 20 żydowskich mieszkańców Rejowca, byłych więźniów Oświęcimia, pod wpływem
nagonki i gróźb zmuszona została do opuszczenia rodzinnego miasta. Bali się pogromu. Schronienie znaleźli w
lokalu Komitetu Żydowskiego w Chełmie,, .
21
Jeszcze do niedawna, bo do roku 2002 były na tym miejscu ogródki działkowe. Z wypowiedzi działkowiczów ,, rosły dorodne i wspaniałe warzywa „ - bez komentarza .
20
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Romanowi Jersakowi, tylko dzięki niemu udało się odzyskać ułomki macew z gruzowiska odpadów
gromadzonych przy oczyszczalni ścieków. Wcześniej rozbitymi macewami wybrukowany był plac przy
Urzędzie Gminy. Te właśnie kawałki macew posłużyły do budowy pomnika na kirkucie. Nigdy nie
spotkałem się z jego strony z jakakolwiek odmową pomocy materialno-sprzętowej czy intelektualnej.
Rozumiał istotę upamiętnienia tragedii Żydów zgładzonych w Rejowcu. Żydzi odwiedzający kirkut z
łzami w oczach głaszczą kamienie i wznoszą podziękowania Romanowi Jersakowi za ich uratowanie.
Jego następca i Przewodniczący Rady Gminy nigdy nie wykazali takiego zrozumienia dla tragicznej
przeszłości Żydów w Rejowcu. Dyplomatycznie można stwierdzić, że są więcej niż obojętni. Do autora
tekstu, że się angażował i angażuje w utrwalenie tragicznej przeszłości byłych mieszkańców Rejowca
nie kryli i nie kryją swojej ironii i kpin. Zasadne jest pytanie, a co społeczność rejowiecka w tym
względzie zrobiła?, aby uwiecznić pamiętać o piekle tamtych czasów? Dlaczego po wojnie milczano i
nadal się milczy o potwornych mordach na ulicach Rejowca, miejscach rozstrzeliwań, zbiorowych
mogiłach, rabunkach, marszach śmierci z okresu okupacji niemieckiej? Wydaje się, że jedynie rozsądną
odpowiedzią i uzasadnieniem będzie zacytowanie następującego zdania:

(…) „ Rejowiec boi się złej sławy bardziej niż nowej krzywdy, jaką po przez
zapomnienie wyrządził ofiarom z czasów pogardy dla życia ludzkiego i Szoah”.
Nie należy się dziwić, że ból Żydów odwiedzających Rejowiec szczególnie promieniuje.
Tym bardziej, że nic nie zrobiono, aby go złagodzić, wręcz przeciwnie.

Kawałki z rozbitych macew wydobyte z placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Rejowcu.
Pochodziły z pobliskiego cmentarza żydowskiego.
W połowie 2002 roku uratowani z zagłady i ich rodziny za własne pieniądze uporządkowali i
zabezpieczyli cmentarz - kirkut swoich najbliższych. W sierpniu 2003 roku postawili symboliczny
pomnik (monument) z rozbitych kawałków macew z tego cmentarza, a zrządzeniem losu ocalałych.
Jest to jak gdyby kopia pomnika, którego pierwowzór znajduje się w Izraelu. W czasie skromnych
uroczystości w imieniu ocalałych przemawiała Tovz Waks - profesor immunologii z Instytutu
Weizmanna w Jerozolimie. Do niewielkiej grupy mieszkańców Rejowca, zebranych na uroczystości
odsłonięcia pomnika, wypowiedziała znamienne słowa:

(…) ,,na zawsze te miejsca będą ze sobą sąsiadować - cmentarz rzymsko katolicki i żydowski.. Spoczywającym tam ludziom należy się szacunek Uszanować
inność jednych i drugich. Te miejsca wiecznego spoczynku powinny być zadbane i
znajdować się pod szczególną ochroną.”
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Zaznaczony na żółto teren to obecny kształt cmentarza żydowskiego, Plan w oryginale wykonano w skali
1: 2000 w 1998 roku. Porównując kształty działek z 1943 r i 1998 r. widać różnice na niekorzyść
obecnego kształtu granic cmentarza.
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Furta w ogrodzeniu cmentarza żydowskiego. Umieszczono na niej tablicę informacyjną w trzech
językach: hebrajskim, angielskim i polskim. W głębi pomnik z kawałków rozbitych macew pochodzących
z tegoż cmentarza.

Tablica informacyjna z furty ogrodzenia cmentarnego.
-------------------------------------- ,, -------------------------------Zgodnie z tradycją żydowską, mężczyźni odwiedzający cmentarz powinni mieć dowolne
nakrycie głowy. Na cmentarzu nie wolno jeść ani pić. Nie należy chodzić po grobach, chyba, że nie ma
innej drogi dojścia do odwiedzanego grobu. Cmentarze żydowskie można zwiedzać w dni powszednie
oraz niedzielę, od świtu do zmierzchu. Nie należy tam przychodzić w soboty 22 (szabat) oraz święta
żydowskie.
Analiza historii współczesnego Rejowca skłania do stwierdzenia, że nigdy nie powróci utracona
przeszłość z jej skomplikowaną narodowościowo – religijno i kulturową strukturą. Będę oczywiście w
sprzeczności z myślą zawartą w maksymie „Zog Nit Keyn Mol”– ( w jidysz) לָאמ ןייק טינ גָאז
( nie mów nigdy) z jej głębokim przesłaniem.
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Szabat, Szabas, Sabat, sobota (hebr. ש
ַ ׁ תָּב, odpoczynek)
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