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KILKA SŁÓW O JOSEFOVIE
Osiedlenie Żydów w Pradze sięga X w. Pierwotnie mieszkali na Malej Stranie (dzielnicy Pragi po zachodniej stronie Wełtawy),
lecz w XII w. zostali oni przeniesieni na teren dzisiejszego Josefova. Przez cały czas Żydzi mieli wyznaczone granice swojego
"miasta", których nie mogli przekroczyć. W czasach największego rozkwitu w getcie, na 93000m2, mieszkało 1900 osób.
Żydowska ludność od początku osiedlenia się na Josefovie była autonomiczna: mieli tu własne szkoły, synagogi. Te ostatnie
były najważniejszymi miejscami getta. Nie służyły jedynie do modlenia. Żacy spotykali się tu z uczonymi i pobierali nauki,
a do kiedy wspólnota nie posiadała własnego ratusza, to tutaj załatwiali wszystkie swoje sprawy.

ORIENTAČNÍ MAPA
MAPKA ORIENTACYJNA

Przez wiele wieków Żydzi byli prześladowani. Dopiero pod koniec XVIII w. cesarz Józef II wydał tzw. patenty tolerancyjne,
które zniosły większość ograniczeń dotyczących ludności żydowskiej.
SYNAGOGA PINKASA (PINKASOVA SYNAGOGA) - założona przez rabina Pinkasa w końcu XV w. Budynek był wielokrotnie
przebudowywany z powodu licznych powodzi. W niedalekiej przeszłości, przy badaniach odkryto średniowieczną rytualną
łaźnię - mykwę. Dzisiaj wnętrze synagogi, z gotyckim sklepieniem, służy jako muzeum żydowskie. Wewnątrz, na ścianach,
wypisanych zostało ponad 77 tys. imion osób, które zginęły podczas Holokaustu.
STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI (STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV) - to najstarszy kirkut w Europie. Najbardziej sędziwy nagrobek
pochodzi z 25. kwietnia 1439. Od tego czasu do 1787 r. dokonywano pochówków. Leży tu wielu znanych Żydów, m.in.:
- Wielki Rabin Löw (XVI w., żydowski uczony, �lozof, alchemik, astronom, legendarny twórca praskiego Golema,
prawdopodobnie urodzony w Poznaniu)
- Mordechaj Maisel (XVI w., jedna z najbardziej znaczących osobistości w historii praskiej i czeskiej żydowskiej społeczności,
�nansował budowę niektórych synagog - Wysokiej i Maisela, wybudował Ratusz Żydowski, szpital, 3 klausy (czytelnie), do
których powołał Wielkiego Rabina Löwa. Tak wielce zapisał się w historii, że na jego pogrzeb przyjechał sam cesarz Rudolf II)
- Dawid Gans (XVI w., uczył się od rabina Löwa, historyk, matematyk i geograf, był przeciwnikiem teorii heliocentrycznej
Mikołaja Kopernika).
Ze względu na fakt, że gmina żydowska miała do dyspozycji jedynie ten teren do pochówku, grzebano osoby jedna nad
drugą. Dzisiaj znajduje się tu 12 000 macew i 80 000 grobów momentami w aż 12 warstwach cmentarnych.
SYNAGOGA KLAUSA (KLAUSOVA SYNAGOGA) - znajduje się od razu przy wyjściu z Cmentarza Żydowskiego.
Zbudowana pod koniec XVII w. na miejscu tzw. Klausów (trzech budynków, w których mieściły się: synagoga, mykwa oraz
szkółka talmudyczna, prowadzona przez Wielkiego Rabina Löwa). Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, dzisiaj
znajduje się tu część muzeum (ekspozycje dotyczą: świąt, życia codziennego oraz obyczajów żydowskich).
SALA OBRZĘDOWA (OBŘADNÍ SÍŇ) - zbudowana w drugiej dekadzie XX w. w stylu neoromańskim. Przygotowywano
tu zmarłych do pochówku. Dzisiaj jest jedną z siedzib Muzeum Żydowskiego.
SYNAGOGA STARONOWA (STARONOVA SYNAGOGA) - najstarsza działająca synagoga w Europie wybudowana w XII w.
w stylu wczesnogotyckim. Była główną synagogą wspólnoty żydowskiej. Wstęp do niej jest płatny - 200 Kč (lub w"pakiecie"
z innymi synagogami i cmentarzem cena obniża się do 180 Kč i bilet całościowy kosztuje 480 Kč). Z synagogą związana jest
legenda o Golemie, którego szczątki podobno leżą na strychu...
SYNAGOGA WYSOKA (VYSOKÁ SYNAGOGA) - wybudowana w połowie XVI w., uległa zniszczeniu podczas Wielkiego
Pożaru (pod koniec XVI w.) lecz niedługo potem została zrekonstruowana. Dzisiaj znajduje się tu Muzeum Żydowskie.
RATUSZ ŻYDOWSKI (ŽIDOVSKÁ RADNICE) - pierwotnie renesansowy budynek (powstały pod koniec XVI w.), w połowie
XVIII w. spłonął i odbudowano go w stylu rokoko. Ratusz mieści się na rogu uliczki Červenej i ulicy Maiselovej. Zdobi go
na szczycie drewniana wieża zegarowa z czterema zegarami, a oprócz nich, poniżej, w fasadzie budynku umiejscowiony
został jeszcze jeden zegar z hebrajskimi tym razem cyframi, którego wskazówki poruszają się w przeciwnym kierunku do
zwykłego zegara. Dzisiaj w budynku znajduje się biblioteka, koszerna restauracja.
SYNAGOGA MAISELA (MAISELOVA SYNAGOGA) - zbudowana pod koniec XVI w. przez Mordechaja Maisela.
Podzieliła los Synagogi Wysokiej - spłonęła przy Wielkim Pożarze i szybko po nim została odbudowana. Dzisiejszy
pseudogotycki wygląd zawdzięcza przebudowie z przełomu XIX i XX w. Tutaj również znajduje się muzeum żydowskie,
zobaczymy w nim stałą wystawę poświęconą historii morawskich i czeskich Żydów.
SYNAGOGA HISZPAŃSKA (ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA) - to najmłodsza synagoga na Josefovie, zbudowana w połowie
XIX w. w stylu hiszpańsko-mauretańskim na miejscu synagogi starej (na tym miejscu już w XII w. stała najstarsza praska
synagoga zwana Starą szkołą). Dzisiaj mieści się tu muzeum tekstyliów żydowskich.
POMNIK FRANZA KAFKI - rzeźba usytuowana pomiędzy Hiszpańską Synagogą a kościołem św. Ducha obok miejsca, gdzie
spotykają się ul. Vězeňská i Dušní. Monument autorstwa Jaroslava Róna był zainspirowany krótkim opowiadaniem Kafki
"Popis Jednoho Zápasu" ("Opis walki").

1. OPCJA (Praskie Żydowskie Miasto): synagogi: Maisela,
Pinkasa, Klausa, Hiszpańska, Staronowa, Stary Cmentarz
Żydowski, Sala obrzędowa.
Dorośli - 500 Kč
Dzieci 6-15 lat, studenci do 26 lat - 350 Kč
Dzieci do lat 6 - wstęp darmowy
Bilet rodzinny (2 + max 4 dzieci) - dorośli 500 Kč + 160 Kč
za każde dziecko.

Bilety ważne są od pierwszego użycia przez 7 kolejnych dni,
każdy obiekt możemy zobaczyć tylko raz.

JEŚLI POSIADAMY PRAGUE CARD - WEJŚCIE JEST DARMOWE
DO WSZYSTKICH OBIEKTÓW PRÓCZ SYNAGOGI STARONOWEJ.

2. OPCJA (Praskie Żydowskie Muzeum): synagogi: Maisela,
Pinkasa, Klausa, Hiszpańska, BEZ Staronowej!!, Stary Cmentarz
Żydowski, Sala obrzędowa.
Dorośli - 350 Kč
Dzieci 6-15 lat, studenci do 26 lat - 250 Kč
Dzieci do lat 6 - wstęp darmowy
Bilet rodzinny (2 + max 4 dzieci) - dorośli 350 Kč + 100 Kč
za każde dziecko

3. OPCJA:
TYLKO synagoga Staronowa
Dorośli - 200 Kč
Dzieci 6-15 lat, studenci do 26 lat - 140 Kč
Dzieci do lat 6 - wstęp darmowy
Bilet rodzinny (2 + max 4 dzieci) - dorośli 200 Kč + 100 Kč
za każde dziecko

