
ŽIDOVSKÝ HŘBITOVŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Židovský hřbitov byl založen v roce 1625, což dokazuje i nejstar-
ší dochovaný náhrobek z roku 1649. Areál je významný především ba-
rokními stélami z 18. století a několika secesními moderními pomní-
ky. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen 
a často vynikají i svými poetickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky 
jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. sto-
letí se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde 
prosazuje i čeština. 

Jednalo se o spádový hřbitov, nacházejí se zde hroby židovských sou-
věrců z Frýdlantska, Jablonecka, Železného Brodu, Semil a dalších 
vzdálenějších míst. V hrobnickém domku je zřízena stálá expozice.  

„Globální katastrofa lidstva rozpoutaná druhou světovou válkou je 
takřka jistě tou největší v dějinách lidstva. Neméně tragickým aspek-
tem této katastrofy je skutečnost, že se lidstvo naučilo žít ve světě, 
ve kterém se zabíjení, mučení a masové vyhánění stalo každodenní 
zkušeností, které si již nevšímáme.“  
 Eric Hobsbawm
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SYNAGOGA

ŽIDÉ A TURNOV ŽIDÉ A TURNOV 
V roce 2009 uplynulo již 290 let od okamžiku, kdy pod městem, na 
levém břehu mlýnského náhonu a na samém okraji nově utvářeného 
židovského domovního okrsku vyrůstá kamenná synagoga. Mojžíš 
David, Filip Dubský a Adam Lebl, kteří se o výstavbu zasloužili, sot-
va mohli tušit, že jejich svatostánek v budoucnu takřka zmizí pod 
štíty vysoké měšťanské zástavby a nakonec bude počátkem 50. let 
20. století adaptován na skladiště.

Starší Židé i jejich potomci zmizeli v pohnutých dějinách následují-
cích tří století, a tak jsme si i my pozvolna zvykli, že se stali zmize-
lými sousedy.

Vždyť kdo si dnes uvědomí, že turnovská synagoga patří k nejstar-
ším dochovaným stavebním památkám města, které nezasáhla žád-
ná výrazná, či dokonce zničující stavební úprava? A není to jenom 
synagoga, ale i konvolut domů, v nichž Židé bydleli, provozovali své 
živnosti, ale i… umírali. 
 Mgr. Pavel Jakubec

Tři, spíše však čtyři rozsáhlé požáry města Turnova (1538, 1643, 1707) 
a dva požáry hruboskalského zámku způsobily, že se nejspíše nikdy 
nedozvíme, kdy do Turnova přišli první Židé.  Když však splácí v r. 1527 
kloboučník Mojžíš, první známý turnovský Žid, dluh 5 kop grošů svému 
zeti Jakubovi, židovská obec je již plně funkční. Nemůže být pochyb, 
že zde fungují synagoga i pohřebiště, jedny ze základních artefaktů 
organizované židovské pospolitosti. Tehdy, v době nástupu habsbur-
ské dynastie na český trůn, v Turnově nikdo židovským sousedům 
nenařizoval, kde se mají usadit. Jejich domy byly roztroušené v okolí 
náměstí a na Trávnicích. Rokem 1557 zmínky o turnovských židovských 
rodinách z písemných pramenů mizí, neboť místní Židé akceptovali vy-
povězení ze země Ferdinandem I. Útlum turnovské židovské populace 
prolomilo až získání hruboskalského panství Albrechtem z Valdštejna 
v roce 1623. Ambiciózní vojevůdce viděl v Židech především značnou 
ekonomickou sílu a byl si vědom jejich obchodních kvalit. 

Na přelomu 17. a 18. století se židovské osídlení přesouvá k mlýn-
skému náhonu Jizery, kde vzniká na přibližně trojúhelném půdorysu 
židovský domovní okrsek.  Dle dochovaného zápisu v městské knize 
z 2. ledna 1719 je zde židovské obci povoleno si vystavět kamennou 
synagogu. Svému účelu sloužila až do druhé světové války, která 
místní židovskou populaci zdecimovala.

V průběhu 18. a 19. století se židovská obec vyvíjela mimo jiné i díky 
obchodu se surovinami pro kamenářské řemeslo. Počátkem 19. století 
vzniká v blízkosti židovské čtvrti několik kartounek, jejímiž majiteli 
byli právě Židé. Po roce 1938, kdy dochází k záboru pohraničí, se do 
Turnova stěhují Židé  z Jablonce nad Nisou a Liberce. Zatímco v me-
ziválečném období dosahoval v Turnově počet židovských občanů 
sotva jedné stovky, v letech 1938 - 1942 narůstá na půl tisíce. Uprchlí 
Židé se ubytovávají v místních hotelích, restauracích, v rodinách pří-
buzných a známých. Neúprosná mašinerie války je však dostihla i zde. 
Nejtragičtějším z řady dní se stává 13. leden 1943, kdy je největší sku-
pina odvezena ze shromaždiště na zámku v Mladé Boleslavi transpor-
tem Cm do Terezína a odtud posléze z velké části transportem Cq 20. 
ledna do Osvětimi. V roce 1945 se do Turnova vrací pouhých 19 lidí. 

SYNAGOGA
Turnovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou na 
Liberecku, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písem-

ných pramenů se jedná o čtvrtou budovu synagogy v Turnově, první 
tři synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města.

V přízemí, hned v předsíni, se nachází výklenek, v němž bylo umístěno 
umývadlo, tzv. kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlav-
ní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 
19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Upro-
střed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, 
místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostán-
ku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů 
zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. 
Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním 
krytým schodištěm.

Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kul-
turním a společenským účelům.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Informace o otvírací době a programu synagogy: 
www.synagoga-turnov.cz

Vždyť kdo si dnes uvědomí, že turnovská synagoga patří k nejstar-
ším dochovaným stavebním památkám města, které nezasáhla žád-
ná výrazná, či dokonce zničující stavební úprava? A není to jenom 
synagoga, ale i konvolut domů, v nichž Židé bydleli, provozovali své 
živnosti, ale i… umírali. 

Mgr. Pavel Jakubec


