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Każdego, kto wysiada na Dworcu Głównym, wita słynny neon "Dobry wieczór
we Wrocławiu". Za nim jednak jest podwórko, na którym do dziś są
znajdowane resztki nagrobków i ludzkie szczątki.

Cmentarz żydowski przy ul. Gwarnej we Wrocławiu Źródło: Wroclaw.pl

Cmentarz przy ul. Gwarnej (dawniej Claassenstrasse) powstał w połowie
osiemnastego wieku, gdy nie było jeszcze Dworca Głównego. Dziś to
ruchliwe centrum Wrocławia, ale wtedy były tam tylko pola i ogrody.
Pochowano tam ponad 4 tys. osób, znane postaci, ale i zwykłych
mieszkańców spośród społeczności żydowskiej ówczesnego Breslau.
Istniał przez prawie 200 lat. Był najstarszym nowożytnym cmentarzem
żydowskim we Wrocławiu. Jednym z największych. Dziś natomiast niewiele
osób wie, że w ogóle istniał. I właśnie to jest smutne w tej historii.
20 lat temu pojawiła się idea, by odwrócić proces zacierania śladów po tym
cmentarzu. W 2000 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, który przewiduje tam teren zielony i subtelne upamiętnienie
historii tego miejsca. Pierwszy krok został już podjęty, ale po cichu.

W czynie społecznym
Teren nekropolii kończył się przy obecnym pl. Konstytucji 3 Maja, gdzie przez
lata działał we Wrocławiu dworzec PKS. Wcześniej, w 1937 r. ten fragment
cmentarza został przejęty przez władze miasta i przeprowadzono
ekshumacje. Dziś znajduje się tam budynek Silver Tower Center.

Biurowiec wzniesiono ukośnie do ulicy właśnie po to, by uszanować
znajdujące się tam wcześniej groby. W ich miejscu założono klomby z
krzewami. Charakterystyczny trójkątny kształt fragmentu cmentarza
zaznaczono innym kolorem chodnika. Jednak nic poza tym, nawet mała
tabliczka, nie przypomina o historii tego miejsca.
Cmentarz istniał jeszcze podczas wojny, obok zachowanych do dziś dwóch
cmentarzy żydowskich przy ul. Ślężnej i Lotniczej. Ale najpierw Niemcy
zaczęli okrajać teren przy Gwarnej, a potem władze PRL dokończyły dzieła
zniszczenia.

Cmentarz przy ul. Gwarnej we Wrocławiu mat. fundacji

W latach 50. usuwano ocalałe z wojny pozostałości, a zachowane
historyczne nagrobki pocięto na mniejsze bloki i przeznaczono na materiał
budowlany. W latach 60. na części terenu wybudowano bloki mieszkalne i
ośrodek sportowy z kortami tenisowymi.
W miesiąc po wydarzeniach Marca 68 ostatecznie zlikwidowano cmentarz i to
w czynie społecznym. Wrocławskie Polskie Radio nadało wtedy reportaż z
Gwarnej.

-Budujemy boiska dla dzieci, które zamieszkują ten obszar - mówi jeden z
nagranych wtedy rozmówców. - Te prace wykonują kolejarze, rodziny
kolejarskie, które tutaj w rejonie zamieszkują, a w największej części dzieci i
młodzież. Młodzież jest tutaj oczywiście zorganizowana w drużyny.
Ktoś inny dodaje: - Przedtem tutaj był plac budowlany. Oczywiście masę
dołów, masę kamieni, gruzu budowlanego.
Kolejna osoba: - Tutaj na terenie bieżni była jama gdzieś głębokości 4000 cm
i znaleźliśmy kilkadziesiąt wywrotek żużlu, i zasypaliśmy tę jamę, i
doprowadziliśmy bieżnię do jakiegoś porządku.
Nikt nie wspomina, że ta jama i te doły to groby.
Na pozostałej części podwórka rozmieszczono miejsca parkingowe, chodniki,
garaże i śmietniki. Tym, co odróżnia ten kwartał od innych, jest rozległy
obszar gruntu, wyniesiony około metra powyżej poziomu terenu.

Prawdopodobnie przerzucano tam ziemię w trakcie budowy okolicznych
bloków, przykrywając tym samym roztrzaskane macewy i rozrzucone kości.
Zachował się jedynie fragment oryginalnego muru cmentarza z 1908 r. od
strony ul. Gwarnej.

Skarga do prezydenta
W 2013 r. garaże przy Gwarnej zostały zburzone, a teren przeznaczony pod
inwestycję. Przeprowadzono prace archeologiczne. Badacze w swoim
raporcie napisali, że w wykopach znaleźli głównie pokruszone cegły, tynk i
próchnicę, ale też "bardzo źle zachowane guziki wojskowe, gwiazdki na
pagony do niemieckich mundurów oraz kilka faszystowskich odznak członka
NSDAP". Nie wiadomo, skąd się wzięły w takiej liczbie na cmentarzu
żydowskim.
Bardziej jednak dziwi kolejne zdanie ze sprawozdania archeologów: "Nie
stwierdzono istnienia innych, poza wymienionymi wyżej, trwałych form
osadniczych w postaci obiektów mieszkalnych, gospodarczych czy też
grobowych”.
Już cztery lata później okazało się, że to zapewnienie było nieprawdą. Odkrył
to Jerzy Kichler, przedstawiciel Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy
Żydowskich. "Podczas spaceru ulicą Gwarną dostrzegłem w rowie
wykonanym na terenie budowy hotelu ludzką kość. Gdy wskazałem ją
pracowniczce budowy, powiadomiła policję, co spowodowało wszczęcie
postępowania prokuratorskiego, w którym wystąpiłem jako świadek.
Ponieważ nadal prowadzono prace budowlane przy użyciu sprzętu
zmechanizowanego, trzy dni później wystosowałem skargę do prezydenta
Wrocławia na wykonywane niezgodnie z prawem prace budowlane i z
wnioskiem o wycofanie pozwolenia na budowę”.

Skrzynki i sarkofagi
Dolnośląski konserwator zabytków wstrzymał prace i nakazał kolejny raz
przebadać teren. Wykopaliska trwały prawie trzy miesiące.
Pod garażami odkryto trzy jamy. "W jednej stwierdzono ponad 100 skrzynek o
wymiarach ok. 40x60 cm z bezwładnie ułożonymi kośćmi szkieletu, w drugiej
8 takich skrzynek i 2 sarkofagi; w trzeciej jamie odnaleziono także fragmenty
szkieletów. (...) Na terenie pomiędzy tymi obiektami stwierdzono
występowanie pojedynczych kości ludzkich (średnio 30-40 kości na
m sześc.), które po przesianiu ziemi wypełniły ok. 5 kartonów" - wylicza Jerzy
Kichler.
Sposób pochówku wskazuje, że szczątki musiały być przeniesione w to
miejsce podczas wcześniejszych ekshumacji, prawdopodobnie z 1908 r.
"Najbardziej dramatyczny jest brak świadomości istnienia tej nekropolii wśród
wrocławian" - pisze Kichler. - "Nie ma o niej ani słowa w przewodnikach,

wzmiankowana jest tylko w specjalistycznych publikacjach - jako
»nieistniejąca« lub »zlikwidowana«. Prace wykopaliskowe wykazały, że nie
jest to prawda, a sarkofagi z kośćmi są rozsiane po całym obszarze. Nawet
bez dokonywania wykopalisk bez trudu można napotkać wystające z ziemi
nagrobki. Mimo trwającego od ponad stu lat okrawania pierwotnego terenu,
duża jego część położona pomiędzy ul. Gwarną i Dworcową we Wrocławiu
(wg moich szacunków ok. 40 proc. pierwotnej powierzchni) nadal jest pełna
grobów, a jego powierzchnia pokryta ziemią z kośćmi”.

Pięciu rabinów z rodzinami i fundator synagogi
Wkrótce minie 260 lat od pierwszego pogrzebu na cmentarzu. 30 kwietnia
1761 roku pochowano tam zmarłego nagle bogatego kupca Menachema
Fraenkla. Jego żona Sara Suesel była w takiej rozpaczy po starcie męża, że
rok później spoczęła obok niego. Żegnało ją wielu znamienitych żałobników,
bo zmarła pochodziła ze znanej rodziny Bacharach. Jej pradziadkiem był

Jehuda Loew benBecalel (Maharal z Pragi), przedstawiany jako twórca
Golema.

Na cmentarzu przy Gwarnej spoczęło m.in. pięciu rabinów: Isaiah ben Juda
Leib Berlin (1725-1799) z żoną Frommet z domu Pick (1735-1803), Joseph
Jonas Fraenkel (1721-1796) z żoną Treine z domu Serwatzer (zm. 1773),
Aron Karfunkel (1762-1816) z żoną Ernestine z domu Richter (1766-1848),
Abraham ben Gedalia Tiktin (1764-1820) z żoną Esther z domu Aronowiczow
(1773-1845) i Salomon Tiktin (1791-1843) z matką Esther.
Pochowany został tam również Jonas Fraenekel (1773-1846) wraz z bratem filantrop, fundator Żydowskiego Seminarium Teologicznego. To dzięki niemu i
jego bratu Dawidowi działał szpital i sierociniec przy ul. św. Antoniego.
Były tam także groby Jakoba Philippa Silbersteina (1786-1845) - fundatora
Synagogi pod Białym Bocianem oraz Eliasa Henschela (1755-1839) humanisty i wybitnego lekarza, który wprowadzał we Wrocławiu szczepienia
ochronne przeciw ospie i zasłużył się w walce z epidemią cholery w 1813 r.

Upamiętnienie, ale i pamiętanie
-O tym cmentarzu się nie mówi. Jednak w ciszy, jaka wokół niego panuje, on
wciąż się odzywa - mówi Agnieszka Jabłońska, prezeska wrocławskiej
Fundacji Urban Memory. - Pierwszy raz dowiedziałam się o tym miejscu

późno, bo dopiero na studiach żydowskich. Poszliśmy tam w 2017 r., gdy
trwały wykopaliska na terenie pod hotel. Zobaczyłam szczątki ludzkie,
znaleziony fragment modlitewnika hebrajskiego, który udało nam się
odczytać. Gdy po raz kolejny dokonano ekshumacji, czułam niepokój, że
znów zakłócamy spokój zmarłym. A czy nie możemy inaczej? Po prostu
zaopiekować się tym miejscem?
Jabłońska potem napisała pracę magisterską o cmentarzu. Podczas badań
natrafiła na pracę Donalda i Stephena Falk ze Stanów Zjednoczonych,
potomków Żydów pochowanych przy Gwarnej. Ich matka pochodziła z
Breslau. Okazało się, że bracia zebrali obszerne dane archiwalne dotyczące
nekropolii, a do tego mają sporą wiedzę o tym, kto został tam pogrzebany.
Obaj są na emeryturze, jeden z nich był prawnikiem, drugi lekarzem, ale z
zamiłowania są genealogami.
To właśnie z Amerykanami oraz z architektem Wojtkiem Chrzanowskim z
wrocławskiej pracowni "ch+ architekci" wrocławianka założyła Fundację
Urban Memory, która ma za cel m.in. upamiętnienie tego miejsca.

-To był niesamowity cmentarz, bardzo stary, uważany za jeden z
najpiękniejszych w Niemczech. Szkoda, żeby to przepadło. Warto pamiętać,
bo to wzbogaca - przekonuje Jabłońska. Sama też ma korzenie żydowskie,
ale jej rodzina pochodzi z terenu obecnej Ukrainy.

-Ten cmentarz to część naszej tożsamości jako wrocławian. Nie zamierzamy
go jednak odtwarzać - tłumaczy prezeska fundacji. - Chodzi o podjęcie próby
uporządkowania fragmentu wnętrza kwartału w obrębie dawnego cmentarza.
-Zależy nam na upamiętnieniu, ale i pamiętaniu - zaznacza Jabłońska. Wiadomo, to jest Wrocław. W mieście było 70 niemieckich cmentarzy, które
zostały przejęte i po większości nie ma śladu. Tylko część z nich, jak w parku
Skowronim, nie zabudowano. Jednak chodzi o odpowiedzialność. Na całym
świecie żyją potomkowie ludzi, którzy są pochowani przy Gwarnej.

Trudne rozmowy
Z podwórkiem przy Gwarnej sprawa upamiętnienia może być niełatwa. Część mieszkańców tamtejszych bloków wie o cmentarzu, inni, którzy
niedawno się wprowadzili, pewnie nie. Spotkaliśmy się z zarządem
wspólnoty. Rozmowy były trudne, ale jest gotowość, by je kontynuować.
Najmocniej wybrzmiał argument, że wartość mieszkań spadnie opowiada Jabłońska.
Według niej tak się nie stanie, bo uporządkowany zostanie teren, który
obecnie jest zaniedbany. Projekt fundacji pod nazwą "Miejsca Pamięci i
Zapominania" realizowany jest dzięki funduszom norweskim z krakowskim
partnerem FestivALT, który realizuje podobne działania dla drugiego miejsca
trudnej pamięci w Krakowie Płaszowie.
- Na razie jest wiele pytań, np. kto jest depozytariuszem tej pamięci. Przy
Gwarnej są pochowani niemieccy Żydzi, a teraz żyją tam Polacy - tłumaczy
współautorka inicjatywy. - Rozumiem, że dla mieszkańców ta kwestia może
być trudna. Dlatego z niczym nie zamierzamy się spieszyć.
Fundacja planuje najpierw z nimi porozmawiać, by dowiedzieć się, jak
postrzegają sprawę i jak według nich można wspólnie upamiętnić cmentarz.
Dlatego, po konsultacjach z zespołem naukowców, przeprowadzi z
mieszkańcami wywiady, takie jakie stosuje się w badaniach etnograficznych i
socjologicznych.
W inicjatywę zaangażowała się też Fundacja OP ENHEIM oraz Fundacja
Dom Pokoju.
Aktywiści dodatkowo rozmawiać będą z przedstawicielami miasta i gminy
żydowskiej. Potem planowane jest wspólne spotkanie, by ustalić konkretne
propozycje rewitalizacji podwórka. - Są środki unijne, o które można się
starać w ramach projektów dotyczących zielonych miast i historii. Będziemy

próbowali przekonać miasto, by o nie wystąpiło. Zadbamy też, by projekt miał
formę edukacyjną.
***
Korzystałam z artykułu Jerzego Kichlera "Agonia cmentarza, czyli rzecz o
wrocławskim kirkucie" zamieszczonego w piśmie "Midrasz", lipiec - sierpień
2017 r.
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