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Den gamla träsynagogan i Sidra – Aron Katz ännu en gång

I boken om träsynagogor i Polen, Bóżnice drewniane, av
arkitektparet Maria och Kazimierz Piechotkowie från
1957, finns tre sidor om synagogan i Sidra. Den ser
skäligen enkel ut med sina grova stockar och plankor i
ytterväggarna. Innertaket är inte dekorerat utan består
enbart av vitmålade breda brädor. Biman är inte helt
centralt placerad utan något närmare ingången. Den är av
den gängse modellen i dessa trakter, en så kallad  polsk
bima med fyra pelare. I dess överdel syns ett gallerverk
av snedställda träribbor som bildar ett romboidmönster,
vilket går igen i andra inredningsdetaljer. Om biman är
enkelt formgiven så är Aron hakodesh desto rikare, utsökt
dekorerad med målningar och konstfärdigt utsirade och
utskurna trädetaljer. 
Synagogan i Sidra byggdes runt sekelskiftet 1700-1800
och stod till 1942, då den brändes ner. Sidra ligger fem
mil norr om Białystok i nordöstra Polen. För oss är staden
intressant, eftersom det sägs att Aron Katz föddes där. 
1921 fanns det 455 judar i Sidras totalbefolknng av 897
själar. Tidigare var andelen judar ännu större. Sidra fick
stadsrättigheter 1566 men förblev alltid en liten och oan-
senlig stad eller snarare shtetl.
Under den senare delen av 1700-talet satsades det på en
modernisering och vitalisering av det ekonomiska livet i
Grodnoguvernementet, som omfattade både Sidra och
Białystok. Man ville förbättra infrastrukturen bland annat
genom offentliga arbeten som vägbyggen, anläggande av
två kanaler, uppodling av mark i träda eller grundande av
byar. Allt detta ledde till en stor inflyttning till området,
men den stora mängden nykomna bidrog även till att
många kom att stå utan möjligheter att försörja sig. 
Detta kan ha varit en bidragande orsak till byggandet av
träsynagogor i regionen. Byggnadsmaterialet fanns på
platsen och det var betydligt billigare att bygga så än att
mura en byggnad av sten, något som var förbehållet de
rikare församlingarna i större städer. Att lägga ett spåntak
var en vanlig, billig och enkel metod.

Träsynagogor fanns i Polen, Litauen, Lettland och Vit-
ryssland samt västra Ukraina.
Utmärkande för dem är att de inte sällan hade flera tak på
varandra med rikt utsirade takskägg och gesimser. Denna
specifika takkonstruktion motsvarades i Sverige av säte-
ritak eller valmade mansardtak, d.v.s. flera tak var upp-
byggda på varandra. I det polska fallet var det separata
konstruktioner av takstolarna för att bära upp de skilda
taken, men under dem, i själva synagogsrummet, var det
inte sällan valv eller kupoler av imponerande dimensioner
och höjd, ofta blåmålade med silverstjärnor. Alltid med
biman i centrum enligt den polska traditionen och då med
fyra bastanta träpelare, som ibland kunde fungera som
stöd för taket. Balustrader var också vanliga.
Utsmyckningarna var inspirerade av polsk tradition men
kan kallas för genuint judisk folkkonst. Blommotiv och
polykroma gravstenar ingick också i en östjudisk tradition
även om det fanns ett avbildningsförbud för judar.

    Träsynagogan i Sidra med sin typiska takform och utsirade    
    gesimser och takskägg

Så var fallet i en av de allra praktfullaste träsynagogorna, 
den i Wołpa, ungefär lika långt från Sidra som Białystok.
Då byggnaden restes låg staden i Tsarryssland men Volpa
ligger idag i Belarus. En replika av synagogan har byggts
i staden Biłgoraj av en polsk filantrop, som intresserar sig
för det gemensamma polsk-judiska kulturarvet. Invändigt
kommer den att prydas av mångfärgade avbildningar av
blommor, djur, zodiaken och ornament precis som i den
ursprungliga synagogan. Han har dessutom låtit bygga en
kopia av huset där Bashevis Singer bodde, då han under
flera år vistades hos sin morfar i staden. Tanken är att
inrätta ett Singermuseum i byggnaden.

En kopia av det rikt dekorerade innertaket i synagogan
från staden Gwoźdiec kan skådas i Polin, muséet över de
polska judarnas historia. På deras hemsida kan man även
se hur den då mer än hundraåriga synagogan i Sidra såg
ut på foton från 1917: 
se https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/1250-sidra  eller
googla på Wirtualny sztetl Sidra

Aron Katz var född 1877, då Sidra hade 920 invånare
varav 742 var judar. Hans födelsebevis uppger Sidra men
det är ingen garanti för att det verkligen var så, han kan
ha kommit till världen någonstans i närheten av staden.
Men det är inte helt osannolikt att den trettonårige gossen
stod bar mitzva i den enkla, men vackra synagogan med
de många utsirade trädetaljerna i inredningen.

Enligt Yad Vashem mördades flera Sidrabor med namnet
Kac under kriget: Jehoszua född 1882, Gympel 1906,
Icchak född 1910 och Dwora 1920. Pappa Jehoszua var
gift med Mindl och hade de tre barnen med henne. 
Från närbelägna Sokółka kom Rashel Katz, född 1873,
och hon rönte samma öde men längre bort i Kaunas.
Rashel är en rysk variant av Rakhel.

Idag finns endast några träsynagogor kvar, eller snarare
resterna av dem, och då främst i Litauen. Det rör sig då
om enkla byggnader, som mest använts som lagerlokaler i
senare tid.
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