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Slovo editora
Milí čitatelia,
vydavateľstvo DAJAMA sa v rámci edície
Kultúrne Krásy Slovenska venuje pamiatkam
svetského a sakrálneho charakteru. Logickou
súčasťou sakrálnych pamiatok sú synagógy,
a tak nová publikácia venovaná týmto stavbám voľne nadväzuje na predchádzajúce knihy (napr. Drevené kostoly, Románske kostoly
či Gotické kostoly - vidiek). Synagógy tvoria
významný podiel kultúrneho dedičstva Slovenska. V porovnaní s inými pamiatkami sa
s nimi spájajú najpohnutejšie osudy. Aj z tohto
dôvodu by sme ich dnes mali azda najviac
chrániť, kultivovať a rekonštruovať. Tvorcov
publikácie poháňala vpred myšlienka, že propagáciou týchto pamiatok prispejeme k lepšiemu zdokumentovaniu ich stavu a procesu
revitalizácie a najmä k zlepšeniu povedomia
obyvateľstva o potrebe ich ochrany, rekonštrukcie a prípadnej konverzie pôvodnej funkcie. Široká verejnosť vie totiž o histórii židov
na Slovensku veľmi málo a rovnako kusé informácie má aj o ich sakrálnych pamiatkach.
Charakter a vzhľad synagóg sa výrazným
spôsobom menil najmä v druhej polovici 19.
storočia, ked' sa židovstvo aj na území dnešného Slovenska rozštiepilo na niekoľko smerov
(reformný prúd, označovaný ako neologický,
ortodoxný, tzv. konzervatívny prúd, pričom
časť náboženských obcí sa nepridala ani k jednému hnutiu a utvorila tretí smer tzv. status
quo ante). Rozdiel medzi ortodoxným a nealogickým židovstvom spočíval v odlišnom chápaní úlohy a podôb náboženského života. Židia neologického smeru sa snažili prispôsobiť
modernej ére. Voľnejšie pristupovali k dodržiavaniu stravovacích predpisov, predpisov
o sobote a ďalších halachických príkazov a zákazov. Logicky aj židovské stavby kopírovali
základné myšlienky týchto prúdov, čo neobišlo ani architektúru synagóg či modlitební.
Do dnešných čias sa na Slovensku zachovalo veľmi málo synagóg, ktoré v minulosti
stáli takmer v každom väčšom meste či dedine. Tie, ktoré stoja v pôvodnej, pozmenenej či
úplne zmenenej podobe, podávajú výp oved'
o obraze súdobého staviteľstva a v publikácii sú zoskupené do jednotlivých kultúrno-geografických celkov. Autori sa snažili byť tak
trochu sprievodcami po regiónoch a sídlach,
v ktorých dodnes stoja synagógy, a priblížiť
ich históriu a súčasnosť v spojitosti s dejinalni
miestnych židovských komunít.
Cieľom je čitateľovi poskytnúť základnú
predstavu o týchto ~iestach ešte skôr, ako ich

navštívi. Každé predstavenie lokality sa začína
históriou života židov na jej území a prostredníctvom rôznych zaujímavostí, ktoré sa viažu
na stavby synagóg či d'alšie židovské témy, sa
čitateľ postupne prenesie až do súčasnosti.
Nechýbajú, samozrejme, súčasné fotografie
exteriérov a interiérov synagóg a najmä pri
tých, ktoré neexistujú alebo sú značne pozmenené, boli použité historické pohľadnice.
Dúfam, že vás predkladané spracovanie
témy synagóg zaujme a sprostredkuje vám aj
doteraz nepoznané informácie o histórii príslušníkov židovského národa a osudoch vyznávačov židovského náboženstva iných národností, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou
slovenských dejín. Prajem vám, aby ste si pri
čítaní našli čas aj na úvahy o vzájomnej koexistencii viacerých kultúr na území Slovenska, čoho názorným príkladom a inšpiráciou
môže byť práve téma židovstva.
Daniel Kollár
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P. S. V súlade s pravidlami slovenského
pravopisu v tejto knihe píšeme slovo žid s malýn1 Ž, pretože vo väčšine prípadov máme na
mysli vyznávačov židovského náboženstva.
Napriek tomu, že v niektorých súvislostiach
a obdobiach - najmä v čase druhej svetovej
vojny, nie je možné vždy a presne rozlíšiť, či
ide o osoby židovskej národnosti, teda Židov,
alebo príslušníkov iných národov, avšak židovského vierovyznania, teda židov, v celej knihe
sme uprednostnili písanie malého písmena.
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Šamorín - synagóga
Lokalita: Mliečňanská 6
Otváracie hodiny: streda až nedeľa 14.00 - 18.00 hod.,
skuJ>inya jednotlivci si môžu návštevu dohodnúť vopred
so Zidovskou náboženskou obcou Šamorín
tel.: 031/5627999,0903 255 681
e-mail: athomegallery@gmail.com, www.athomegallery.org
'7,;'~~:;'~,:nt?:r:;}'~1~ Šurany - synagóga
Lokalita: Malá 2
Otváracie hodiny: pondelok 9.00 - 12.00 hod.,
streda 9.00 - 16.00 hod., piatok 9.00 - 17.00 hod.,
v období júl a august, utorok 9.00 - 16.00 hod.
tel.: 035/650 1164,0905 925 515
fe-mail: msks-surany@szm.sk, www.surany.sk
<

~.

Trnava - synagóga status quo ante
Lokalita: Halenárska 2
Otváracie hodiny: dočasne zatvorená
tel.: 033/551 1659
e-mail: pr@gjk.sk. www.gjk.sk

Trnava - ortodoxná synagóga
Lokalita: Haulíkova 1
Otváracie hodiny: skupiny a jednotlivci si môžu návštevu
dohodnúť vopred
tel.: 0905 663 320
e-mail: slachta@maxgallery.sk
Trenčín - synagóga
Lokalita: Hviezdová 3
Otváracie hodiny: v čase príležitostných výstav, pondelok až piatok
9.00 - 17.00 hod., sobota a nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
tel.: 032/744 0769, 744 2481
e-mail: herbaria@psg.sk, www.trencin.sk
Žilina - ortodoxná synagóga
Lokalita: Dlabačova 15
Otváracie hodiny: piatok 15.45 - 17.30 hod.
a nedeľa 14.45- 17.00 hod.
tel.: 0908 694 333
e-mail: www.kehilazilina.sk
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