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ajstarsze wiarygodne wzmianki z XI wieku o istnieniu ko- złota i srebra, tam ze wszystkich ludów najbogatsi kupcy. Z telonii żydowskich w Krakowie i Przemyślu bez wątpienia renu Pragi pochodzi jedno z najbardziej wyjątkowych wczesnonależy wiązać ze znaśredniowiecznych juczeniem tych ośrodków
daików, jakim jest bez
na szlaku handlowym
wątpienia złoty sygnet
penetrowanym przez
pieczętny z wprawioną
zachodnioeuropejskich
w niego antyczną kaŻydów, tzw. Radanitów
meą z mitologicznym
(arab. ar-Rãdhãnĩja
wyobrażeniem Wiktorii
– być może od rzeki
i dookolną inskrypcją
Rodan w Prowansji).
hebrajską „Mojżesz
Szlak ten łączył odległe
syn Salomona”. Zaeuropejskie obszary, od
bytek ten znaleziono
hiszpańskiej Kordow obrębie domu romańby, Saragossy, Tortosy,
skiego, co może świadi przebiegał poprzez Archeologiczne świadectwa obecności Żydów w Pradze i Krakowie na przełomie XII/XIII czyć, że niektóre z tych
francuskie miasta Nar- w.: sygnet pieczętny kupca żydowskiego Mojżesza syna Jakuba, zgubiony lub pozostawiony praskich murowanych
bonnę, Lyon, Arles w praskim domu romańskim (z lewej), i brakteat z hebrajskim napisem i przedstawieniem budynków z przełomu
oraz Verdun, niemiecką Żyda, który wybito w Krakowie w czasach Kazimierza Sprawiedliwego lub Leszka Białego XII/XIII wieku mogły
Wormację, Moguncję (z prawej). Zabytek praski opublikowano w amerykańskim magazynie „Archaeology”, być własnością żydowvol. 58, nr 6 (November/December 2005), a ilustracje brakteatów z napisami hebrajskimi,
i Ratyzbonę, Magde- pochodzących z tzw. skarbu krakowskiego, odnaleźć można w artykułach B. Haczewskiej ską. Benjamin z Tudeli
burg, czeską Pragę i B. Paszkiewicza
jeszcze w połowie XII
i węgierski Ostrzyhom,
wieku pisał o Czechach
poprzez ruski Włodzimierz i Kijów, aż po Itil, stolicę kaganatu przedających Żydom własne dzieci w niewolę. Z tekstów przepichazarskiego. Najbardziej znanym sefardyjskim Radanitą był sów, wprowadzonych przez księcia opolskiego w 1226 roku dla
bez wątpienia kupiec żydowski z Tortosy
komór celnych w Oleśnie i Siewierzu,
Ibrahim ibn Jakub, a jego słynna relacja,
wynika, że Żydzi mieli pośredniczyć
datowana na ogół na lata sześćdziesiąte
w handlu niewolnikami aż do pierwszej
X wieku, świadczy o istotnym znaczeniu
połowy XIII wieku.
Krakowa na odcinku tego szlaku pomięPoza handlem i lichwą ważną sferą
dzy Pragą i Kijowem. Podstawową rolę
działalności średniowiecznej ludności
Pragi jako centrum w żydowskim handlu
żydowskiej były wyspecjalizowane
niewolnikami poświadczają w tym czadziały rzemiosła. W źródłach z epoki
sie, obok samego Ibrahima ibn Jakuba,
wspomina się o żydowskich mincerzach
również miejscowe źródła hagiograficzi złotnikach, a nawet medykach czy
ne, w tym najstarsze wersje żywotów św.
trubadurach. Nie ulega wątpliwości, że
Wojciecha, autorstwa Brunona z Kwerw czasach panowania Mieszka Starego do
furtu i Jana Canapariusa. Jeszcze w Krowybijania części monet, pochodzących
nice Galla Anonima wspomina się o tym,
z mennic Gniezna i Kalisza, używano
że żona Władysława Hermana, Judyta,
stempli wykonanych przez żydowskich
wielu chrześcijan wykupywała za własrytowników, o czym świadczą brakteaty
ne pieniądze z niewoli u Żydów (multos
tego władcy z hebrajskimi napisami. Inchristianos de servitute Judeirum suis faskrypcje w języku hebrajskim z użyciem
cultatibus redimebat). Roman Grodecki
liter alfabetu łacińskiego, które pojawiają
wspomniane czyny miłosierdzia czeskiej
się na złotej okładzinie rękojeści słynmałżonki księcia polskiego odnosi do
nego miecza ceremonialnego zwanego
okresu pomiędzy latami 1080–1086.
Szczerbcem, używanego później jako inSkutkiem kontrolowanego przez Żydów
sygnium koronacyjne polskich władców,
praskich procederu handlu niewolnikami
stanowią istotną przesłankę do przyjęcia
Żydowski minnesinger (trubadur) Süskind von Trit
był ich znaczący status ekonomiczny
tezy, że w jego powstaniu w drugiej połoz charakterystycznym spiczastym nakryciem głowy
pod koniec XI wieku, co znajduje (wymóg noszenia takich rogatych kapeluszy i innych wie XIII wieku uczestniczyli żydowscy
podkreślenie w Chronicon Boemorum specjalnych znaków na odzieży wprowadzono po złotnicy. Podkreślić przy tym należy
Kosmasa: Nigdzie się bowiem lepiej nie roku 1215 w wyniku antysemickich uchwał IV so- wyjątkowość faktu wyrycia całej hebrajwzbogacisz ani bardziej nie wywyższysz boru laterańskiego). Miniatura z Codex Manesse, skiej frazy zdaniowej – przypuszczalnie
niż na podgrodziu praskim i w uliczce 1305–1340 Zürich (Codex Palatinus Germanieus o charakterze kabalistycznym – na miewyszehradzkiej. Tam Żydzi najpełniejsi 848; Universitätsbibliothek Heidelberg)
czu przeznaczonym dla chrześcijańskie-
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go władcy, w związku z czym zyskać musi na znaczeniu pogląd, osadnictwa żydowskiego w Krakowie wiązać też przypuszczalnie
który wyraził ostatecznie Andrzej Nadolski, że miecz ten wyko- można informacje z dzieła Kosmasa, odnotowane pod rokiem
nano właśnie dla Bolesława Pobożnego1. Wymieniony władca 1098, o skutkach wcześniejszych prześladowań Żydów praskich:
wyróżniał się wśród
W Roku od wcielewspółczesnych mu
nia Pańskiego 1098
książąt piastowskich
doniesiono księciu
szczególnie przyBrzetysławowi, że
jaznym nastawieniektórzy z Żydów
niem do Żydów, co
uciekli, niektórzy
znalazło swój wyraz
potajemnie swe bow wielkim immunigactwa przenoszą
tecie sądowniczym
częścią do Polski,
i swobodach ekoczęścią na Węgry.
nomicznych udzieWspomniana przez
lonych im w roku
kronikarza czeskie1264 w Kaliszu.
go reakcja Żydów
W niektórych przepraskich i ich migrapisach aktu kaliskiecja do Polski musiago książę wielko- Rekonstrukcja formy romańskiej bimy (z lewej) i aron ha-kodesz (z prawej) na podstawie detalów ła być spowodowana
polski zrównał sta- architektonicznych pochodzących z synagogi w Spirze, przebudowanej około 1200 r. (wizualizacja wzmiankowanymi
tus prawny Żydów komputerowa z katalogu wystawy Europas Juden im Mittelalter, Speyer 2004)
przez niego wydaz prestiżową pozycją rycerstwa i duchowieństwa, o czym może rzeniami z roku 1096, gdy pisząc o krzyżowcach, relacjonował,
świadczyć zwolnienie ich od obowiązku dawania kwatery dla że niektórzy z nich, gdy przechodzili przez tę naszą ziemię, z dodworu książęcego oraz całkowita swoboda podróżowania i han- puszczenia Bożego napadali na Żydów i wbrew woli chrzcili,
dlu. Nie można zupełnie wykluczyć bardzo śmiałej hipotezy, że a sprzeciwiających się zabijali. Z responsów rabinów niemieckich
Szczerbiec ofiarowany został księciu wielkopolskiemu jako dar z kręgu Eleazara ben Natana, znanego bardziej jako Rabam, dziawdzięczności Żydów kaliskich za uzyskany w tym roku rozległy łającego w pierwszej połowie XII wieku, oraz na podstawie relacji
przywilej. W 1364 roku zasady przywileju kaliskiego rozszerzone Izaaka ben Durbello, tzw. Durbali, z drugiej połowy XII wieku
zostały przez Kazimierza Wielkiego dla omnes iudeos tocius regni wynika, że w tym czasie musiała istnieć już w Krakowie dobrze
Poloniae ze względu na
zorganizowana gmina
peticionibus Judeorum
hebrajska. Brak jednak
nostrorum in Civitapodstaw do wskazatibus totius Regni Ponia bardziej szczególoniae.
łowej lokalizacji tej
Najstarsza wzmianwczesnośredniowieczka o krakowskiej
nej kolonii żydowskiej
w obrębie ówczesnego
gminie żydowskiej
krakowskiego skupiska
pochodzi z responsu
osadniczego, złożonemogunckiego rabina
go z dwuczłonowego
Jehudy Hakohena, odośrodka grodowego
noszącego się, zdaniem
i kompleksu osad otwarAleksandra Gieysztora
tych, rozlokowanych
i Hanny Zaremskiej,
poza wymienionym
do pierwszej połowy
XI wieku, najczęściej
– otoczonym obwado roku 1028. Brak jest
łowaniami – centrum
podstaw źródłowych na
osadniczym. W okresie
poparcie starszej hiposenioralnych rządów
tezy Ignacego SchipMieszka Starego, w lapera o chazarskim potach 1173–1177, krachodzeniu dwóch najwkowscy Żydzi uzyskali,
cześniejszych gmin żyna wzór wyjątkowego
dowskich w Małopolprzywileju Fryderyka
sce, ukształtowanych
Barbarossy, prestiżow Krakowie i w Prze- Staronová synagóga w Pradze z przełomu XIII/XIV w. (po 1270 r.). Graficzna aksonometria wy status „sług skarbu
obiektu wg wydawnictwa „Praga” (red. V. Soukup), Warszawa 2004, z serii „Przewodniki
myślu, gdyż wykazano
książęcego” – servi caWiedzy i Życia”
prawne związki tych
merae ducis – o czym
społeczności z kahałami gmin aszkenazyjskich istniejących na wspomina Kronika Mistrza Wincentego Kadłubka. Brakteaty
terenie Niemiec. Zdaniem Romana Grodeckiego, z początkami Mieszka Starego z napisami hebrajskimi świadczą o tym, że
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żydowscy mincerze zajmowali się biciem monet tego władcy spy. Wydzielone obszary osadnictwa żydowskiego znane z czasów
w mennicach zlokalizowanych w Gnieźnie i Kaliszu oraz być średniowiecza, jak na przykład obwarowane w XI wieku dzielnice
może w Krakowie. Wyjątkowym znaleziskiem numizmatycz- żydowskie w Spirze i Wormacji, nie były, tak jak później w Wenecji,
nym, związanym najprawdopodobniej z mennicą krakowską, jest przejawem segregacji przestrzennej, ale stanowiły rodzaj przywibrakteat z przedstawieniem popiersia brodatego Żyda z charak- leju świadczącego o autonomii gminy żydowskiej. Inicjatorami
terystyczną spiczastą czapką i dookolnym napisem hebrajskim. wzniesienia oddzielnych fortyfikacji, także z czysto praktycznych
Emisja tej monety łączona jest obecnie z Leszkiem Białym powodów, między innymi z obawy o własne bezpieczeństwo, byli
i datowana na początek XIII wieku.
najczęściej sami Żydzi, na przykład po antysemickich ekscesach
Nie budzi wątpliwości dopiero lokalizacja krakowskiej dziel- w Kolonii w 1330 roku. Zwrócić też należy uwagę, że recepcja antynicy żydowskiej, uformowanej przed rokiem 1304 na terenie semickich uchwał IV soboru laterańskiego z 1215 roku na ziemiach
miasta lokacyjpolskich była
nego. Własność
bardzo ograniizraelicka odnoczona, o czym
towana została
świadczyć musi
przede wszystkonieczność inkim w rejonie
terwencji w tej
obecnej ulicy św.
sprawie legata
Anny, określanej
papieskiego
w najdawniejGwidona na
szych zapiskach
synodzie wrocz ksiąg miejławskim w 1267
skich jako ulica
roku. CiekaŻydowska (plawym dowodem
tea Judeorum,
na oporne egzeJudengasse)
kwowanie koślub zaułek Życielnych przedowski (vicus
pisów w odnieJudeorum). Wysieniu do stroju
mieniona ulica,
noszonego
ograniczona od
przez Żydów
zachodu murem
jest wzmianka
miejskim, u wyw tekście wspolotu zakończo- Bima z Sister Haggada (z lewej) i aron ha-kodesz z Sarajevo-Haggada (z prawej) jako podstawowe mnianego stana była furtką elementy wyposażenia wnętrz synagog sefardyjskich, przedstawionych na miniaturach pergaminowych tutu wrocławkodeksów z połowy XIV w. (ilustracje opublikowano w katalogu wystawy Europas Juden im Mittelalter,
żydowską, wy- Speyer 2004)
skiego o tym, że
mienioną – jako
Żydzi niegdyś
Portula Judeorum – po raz pierwszy w roku 1366. Już w 1313 roku w Polsce zwykli nosić „rogaty kapelusz” (cornutum pileum) dla
wzmiankowane jest też niewielkie skupisko posesji żydowskich odróżnienia ich od chrześcijan, ale później ośmielili się zarzucić
wokół placu przy kościele św. Szczepana, zwłaszcza przy przyle- używanie tego specjalnego nakrycia głowy.
głym odcinku ul. św. Tomasza. Wymienione enklawy krakowskiej
Pomimo braku przejawów segregacji przestrzennej Izraelitów
gminy żydowskiej nigdy jednak nie miały charakteru getta, a więc w średniowiecznym Krakowie pamiętać należy o co najmniej
obszaru wydzielonego z zabudowy miejskiej i zamkniętego mura- ambiwalentnym stosunku chrześcijańskiej ludności tego miasta
mi, parkanem lub fosą. Wprawdzie taki restrykcyjny wobec żydów lokacyjnego do miejscowych Żydów, a nawet o konkretnych
nakaz oddzielania ich siedzib od miejsc zamieszkania chrześcijan przykładach pogromów antysemickich. Brutalną rzeź dokonaną
wynikał z ówczesnego prawa kościelnego, co znalazło odbicie na nich w Krakowie w 1349 roku wspominają hebrajskie księgi
w orzeczeniach statutu synodu wrocławskiego z roku 1267, a do kahalne w Hagenau, Gross-Gerau, Wormacji, Strasburgu. Kraków
ostatecznego potwierdzenia tych sankcji prawnych doszło w sta- wymieniony został też wśród miejsc dotkniętych w tym roku przetutach synodu prowincjonalnego Mikołaja Trąby z 1420 roku, śladowaniami w „Martyrologium” gminy żydowskiej w Norymbrak jednak stosownych świadectw stosowania tych kanonów na berdze. W odniesieniu do Krakowa bardzo istotna jest informacja
terenie diecezji krakowskiej. Profesor Jerzy Wyrozumski zwrócił podana przez włoskiego dziejopisa Mattea Villaniego, który żył
uwagę, że w odniesieniu do średniowiecznej Małopolski brak jest około połowy XIV wieku i do roku 1410 pisał kontynuację słynnej
identycznych uregulowań prawnych dyskryminujących żydów, florenckiej kroniki swojego ojca, Giovanniego Villaniego (zm.
o czym może świadczyć dość wymowne przemilczenie tej kwestii 1348). Według tego źródła Żydzi mieli w roku 1348 ofiarować
w wyjątkowo obszernym tekście uchwał statutu synodu diecezji Kazimierzowi Wielkiemu ogromne sumy i drogocenną koronę za
krakowskiej biskupa Nankera z roku 1320. Pamiętać też należy, ochronę przed prześladowaniami. Starania starszyzny żydowskiej
że samo określenie „getto” w znaczeniu wydzielonej dzielnicy ży- nie odniosły żadnego wymiernego skutku, gdyż motłoch miał
dowskiej nie było znane w średniowieczu, a po raz pierwszy użyte wymordować część Żydów, a król skonfiskować majątki pomorzostało dopiero po roku 1516 w Wenecji, podczas zesłania Żydów dowanych. O ogromnej skali prześladowań, które dotknęły Żyweneckich do obwarowanej dzielnicy na terenie tak nazywanej wy- dów niemieckich i polskich w roku 1349, wspomina też Kronika
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Oliwska: Żydzi zostali wyniszczeni w całych Niemczech i prawie tych wydarzeń Jan Długosz zanotował, że po uśmierzeniu rozruchów
w całej Polsce, i to jedni zginęli od miecza, inni zostali spaleni znajdowano w ich [tj. Żydów] domach wiele skarbów, ukrywanych
na stosach (Judei in tota Germania et fere in tota Polonia sunt w piasku i dołach kloacznych. Następny pogrom antysemicki miał
deleti, alii gladiis occisi alii in igne cremati). Charakterystyczna miejsce w Krakowie w roku 1423. Kolejne prześladowania dotknąć
jest treść odręcznej notatki umieszczonej na rękopisie, przecho- miały Żydów w tym mieście w 1454 roku w związku z antysemicką
wywanym przed rokiem 1911 w dawnej bibliotece miejskiej nagonką Jana Kapistrana, a następnie takie zamieszki wybuchły
Wrocławia pod numew 1464 i 1477 roku.
rem 1752, która zacytoOstatni dramatyczny
wana została w całości
epizod w dziejach Żyprzez Ignacego Schipdów krakowskich miał
pera: anno 1349 incepit
miejsce w roku 1494
pestilencia, venerunt
i stał się bezpośrednią
flagellatores, Judei ocprzyczyną ich masowecisi sunt. Z podobną
go przeniesienia się na
jak we Wrocławiu falą
Kazimierz.
prześladowań Żydów,
W Krakowie i w krajodnotowanych w tym
obrazie każdego średczasie w innych mianiowiecznego miasta,
stach śląskich, powiązać
w którym funkcjonowamożna ukrycie słynneła samodzielna enklawa
go „skarbu tysiąclecia”
osadnictwa żydowskieodkrytego w Środzie
go, istnieć też musiała
Śląskiej, o czym może
synagoga. Używane od
świadczyć chronologia
starożytności greckie
znalezionych w nim
słowo synagoga tłumanajmłodszych emisji
czone jest najczęściej
monet. Jerzy Pietrusińjako „zgromadzenie”
ski wskazał na związek
i na początku odnosiło
Średniowieczna synagoga we Frankfurcie nad Menem (w czerwonym otoku), zlokasię przede wszystkim do
klejnotów monarszych
lizowana przy Judengasse (ulicy Żydowskiej), na zewnątrz murów miejskich; rycina
pochodzących z tego M. Meriana z 1628 r., zamieszczona w publikacji E. Wamersa i M. Grossbacha, Die zgromadzonej wspólnoty Izraelitów, w takim
depozytu z osobą króla Judengasse in Frankfurt am Main, Stuttgart 2000
też znaczeniu pojawia
czeskiego Karola IV
Luksemburskiego i jego żony Blanki de Valois oraz zwrócił uwagę się już w Septuagincie czy w papirusach z Oksyrynchos pochona dokument tego władcy z 1348 roku, w którym wspomniano dzących z czasów Dioklecjana. Z czasem określenie to zaczęło też
pożyczkę udzieloną królowi przez najbogatszego Żyda ze Środy oznaczać miejsce zgromadzenia i w takim znaczeniu – jako rodzaj
Śląskiej – Muscho (Mojżesza). Pośrednikiem w tej transakcji budowli – pojawia się po raz pierwszy w I wieku po Chrystusie
miał być proboszcz Jan ze Środy Śląskiej, później kanclerz przy- w odniesieniu do synagogi ufundowanej w Jerozolimie przez
szłego cesarza Karola IV. Insygnia i klejnoty królewskie oddane Teodotosa syna Vettenosa. Zachowane świadectwa materialne
w zastaw Mojżeszowi ze Środy Śląskiej ukryto najprawdopo- wskazywać mogą, że początków kształtowania się instytucji sydobniej w roku 1349 w okresie antysemickich pogromów. Żydzi nagogi i architektury specyficznych budynków związanych z taką
prześladowani w tym czasie w związku z rozprzestrzenieniem formą lokalnego kultu szukać należy w okresie hellenistycznym2.
się zarazy dżumy – jako rzekomi sprawcy tej „czarnej śmier- Z tego czasu żydowskie miejsca modlitwy – określane jako
ci” – mieli też być właścicielami innych bogatych depozytów proseuchai – poświadczone są w epigraficznych inskrypcjach
odkrytych na terenie Niemiec w Erfurcie i w Lingenfeld. Złota i tekstach papirusowych znajdujących się w diasporze, od Egiptu
zawieszka z przedstawieniem orła znaleziona w Erfurcie wśród po Grecję. Do czasów panowania dynastii Antoninów odnosić
innych klejnotów wraz z hebrajskim pierścieniem ma analogiczną należy szczegółowy opis głównej aleksandryjskiej synagogi,
formę do orłów ze zwieńczenia unikatowej korony pochodzącej znany z tzw. Talmudu Jerozolimskiego, w którym po raz pierwszy
ze skarbu średzkiego. Bezpośredni związek z pogromem Żydów wspomina się o istnieniu na środku sali modlitw podwyższenia
dokonanym w Spirze w styczniu 1349 roku może też mieć kolejny o charakterze drewnianej bimy. Na obecnym etapie badań sądzić
wymieniony skarb, ukryty pod Spirą w Lingenfeld, złożony ze można, że typowa aranżacja wnętrza synagogi ukształtowała się
złotych klejnotów, srebrnych naczyń i monet.
najpóźniej w III wieku w diasporze żydowskiej poza Palestyną,
W odniesieniu do takich barbarzyńskich ekscesów pierwszy czego najlepszym dowodem są odkrycia archeologiczne dokonarektor odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego Stanisław ze ne w Dura Europos nad Eufratem i w Sardes w Azji Mniejszej.
Skarbimierza w swojej mowie wygłoszonej w 1404 roku stwierdził W strukturze wymienionych budowli pojawia się wydzielona
dobitnie: Nie godzi się, by chrześcijanin wyrządzał jakąś krzywdę kapliczka do przechowywania skrzyni ze zwojami biblijnymi,
Żydowi (Decens est igitur ut christianus Judeo nullam inferet iniu- czyli tzw. aron ha-kodesz, oraz pulpit w typie bimy, z którego
riam), ale jednocześnie zganił tych, którzy zbyt poufale przyjaźnią odczytywano i komentowano Torę.
się z Żydami. W dodatku w roku 1407 niejaki magister Budek
Średniowieczne synagogi aszkenazyjskie znane są głównie
wzniecił rozruchy wymierzone przeciw Żydom. W odniesieniu do z Niemiec, Czech, Polski i Węgier. Najstarsza średniowieczna
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synagoga europejska z XI wieku odsłonięta została w Kolonii.
Była to prostokątna budowla o wymiarach 9,2 na 14 metrów, z wyodrębnionym aron ha-kodesz w ścianie wschodniej i bimą usytuowaną na środku sali modlitw. Wśród takich najwcześniejszych
jednonawowych obiektów wymienić należy synagogi w Wormacji
(1034–1096), Spirze (1104), we Frankfurcie (XII w.) i Erfurcie
(XIII w.), Miltenbergu (XIII w.),
Bambergu (XIII–
XIV w.), Mödling (koniec XIII
w.), Korneuburg
(XIV w.). Analogiczne obiekty
o podobnej chronologii znane są
z Czech i Węgier:
tzw. Stara Szkoła
w Pradze (koniec
XIII w.) i praska
synagoga Pinkasa
(przed XVI w.)
oraz dwie synagogi z Sopronu
(XIV w.). Wśród
drugiego typu
średniowiecznych
synagog o układzie dwunawowym wymienić
należy przebuPodstawowe układy rozplanowania najstarszych
dowaną w latach
Piechotków
1174–1175 synagogę w Wormacji, słynną Staro-Nową Szkołę (Altneu Schule)
w Pradze (XIII/XIV w.), obiekty w Erfurcie (1353), Budzie (przed
1461), Ratyzbonie (1337–1519) i Egerze (1347).
Najstarszą wzmiankę o istnieniu synagog w średniowiecznej
Polsce odnosić należy do końca XIII wieku, gdy wymieniona
została szkoła żydowska w Kaliszu. Wspomniana kaliska bożnica
zlokalizowana była przy obwałowaniach miejskich, a obok niej
w połowie XIV wieku powstać miała druga synagoga. Jedyne
stosunkowo dobrze zachowane na ziemiach polskich relikty
średniowiecznych murowanych synagog znane są ze śląskich
kościołów w Strzegomiu i Oleśnicy. Według Marii i Kazimierza
Piechotków wymienione bożnice powstały w końcu XIV wieku
(Strzegom) i na początku XV wieku (Oleśnica). Po wygnaniu
Żydów ze Strzegomia w roku 1454 i ponownie w 1459 roku oraz
usunięciu ich z Oleśnicy w 1535 roku, w 1575 roku obiekty te
zmieniły przeznaczenie i zostały przebudowane. Starsza bożnica
w Strzegomiu, powstała po roku 1370, to niewielka prostokątna
kamienna budowla (o wymiarach rzutu poziomego 6,45 na 8,80
m) o jednonawowej sali przykrytej dwuprzęsłowym, krzyżowym
sklepieniem żebrowym. W związku z adaptacją budynku na
kościół pod wezwaniem św. Barbary obiekt powiększono o wielokątnie zakończone prezbiterium. Młodsza ceglana synagoga
w Oleśnicy pierwotnie złożona była z większej sali modlitw
i niewielkiego przedsionka w części północnej. Stosunkowo duża
sala modlitw (o wymiarach rzutu poziomego 9,5 na 11,8 m) to
rodzaj dwunawowej hali o dwóch filarach przytrzymujących sześć

pól sklepiennych. Pośrodku elewacji ściany wschodniej, w dolnej
części oskarpowania ściany, widoczne są pozostałości zewnętrznej
obudowy wnęki z aron ha-kodesz. Bryła wymienionej bożnicy
została silnie przekształcona w XVI wieku, a następnie w końcu
XVII wieku, gdy przeznaczona została na kościół św. Salwatora.
Pozostałościami pierwotnego układu budowli są mury obwodowe z przyporami
oraz ślady po gotyckich sklepieniach i oknach
oraz relikty kapliczki z aron
ha-kodesz na osi
ściany wschodniej.
P o m i m o
istnienia wielu
dokumentów
dotyczących topografii najstarszej własności
żydowskiej na
terenie Krakowa lokacyjnego, w literaturze
opublikowanej
na ten temat nie
ma zgodności co
do precyzyjnej
lokalizacji w tej
strefie najważsynagog z ziem polskich (do XVI w.) wg M. i K.
niejszych budowli ceremonialnych
wyznawców judaizmu, jakimi bez wątpienia musiały być dla nich
dwie wzmiankowane w tym czasie synagogi.
Najwcześniejszym świadectwem o funkcjonowaniu przy ul.
św. Anny odrębnej krakowskiej synagogi jest wzmianka z roku
1356. W roku 1469 poświadczone zostało istnienie w tym rejonie
dwóch bożnic – określanych odpowiednio jako antiqua et nova
– które wykupione zostały przez braci Jana i Andrzeja Długoszów
od starszych żydowskich. Przedostatnia wzmianka o istnieniu
w tym miejscu żydowskiej bożnicy pochodzi już z roku 1475,
a dotyczy lokalizacji domu Stanusa Arnsberga położonego z tyłu
dworu panów z Tęczyna, koło starej synagogi (retro curiam dominorum de Thanczin, circa antiquam sinagogam). Ostatni znany
zapis o starej synagodze krakowskiej odnosić należy do roku
1476: Dy alde synagoge hinder hern Tanczinski hoffe gelegen.
Wybitny krakowski badacz architektury Stanisław Tomkowicz
w kilku publikacjach z początku XX wieku wyraził przekonanie,
że pozostałości starej synagogi szukać należy na terenie posesji
Collegium Minus. Powoływał się on przy tym na rzekomy zapis
z roku 1430, odnaleziony wśród tzw. Tek Ambrożego Grabowskiego, w których miała znajdować się notatka o tym, że synagoga
była umiejscowiona na terenie posesji położonej naprzeciwko
terenu zajętego później przez Bursę Jerusalem. Kwerenda wymienionych materiałów po Ambrożym Grabowskim nie wykazała
istnienia w nich cytowanej notatki. Na poparcie swojej hipotezy
Stanisław Tomkowicz słusznie zwrócił uwagę, że w XV wieku synagogi miały sąsiadować z dworem Tęczyńskich (zob. wyżej), ale

ALMA MATER

35

Relikty gotyckiej synagogi w Strzegomiu (po 1370 r.) zachowane w murach kościoła św. Barbary; elewacja zachodnia i przekrój budynku
wg M. i K. Piechotków

błędnie umiejscawiał ów dwór i sytuował go bliżej zachodniego
wylotu ul. Gołębiej, a więc w okolicy Collegium Minus. Według
niego można określić położenie tego obiektu na podstawie dwóch
wzmianek, pierwszej z roku 1531 o wieży muru miejskiego,
retro curiam magnifici Domini Andreae de Tanczyn palat. Crac.
et ex opposito platea Figulorum sitam, i drugiej z roku 1578
o tym, że curia d. Tęczyński stać miała przy parvum Collegium.
Należy jednak zwrócić uwagę, że druga z tych wzmianek może
też dotyczyć dawnego średniowiecznego domu pana Belonki,
nabytego w 1501 roku przez wdowę po Mikołaju Tęczyńskim,
o którym wiadomo, że znajdował się ex opposito Minus Collegii. Dom ten określany był również jako curia Tęczyńskich
(1565), a później Dwór pod Thopory (1582) i Kamienica pod
Topory (1645), i stanowił element zabudowy wschodniej pierzei
ul. Jagiellońskiej, w której przed rokiem 1647 urządzono Bursę
Śmieszkowską. Zdaniem Janusza Kurtyki, najwybitniejszego
obecnie znawcy średniowiecznego rodu Tęczyńskich, wzmiankowany w tym rejonie w XV wieku dwór Jana z Tęczyna, który
następnie odziedziczył po nim jego syn Andrzej, zlokalizować
należy u furtki w murze miejskim, przy ul. św. Anny alias Żydowskiej, w pobliżu uniwersyteckiego Collegium Maius i koło getta
żydowskiego, dwóch synagog i szpitala tej gminy. Niedawno do
niezbyt wiarygodnych poglądów Stanisława Tomkowicza nawiązał Stanisław Sławiński, który podjął próbę identyfikacji starej
synagogi z reliktami kamienicy z przełomu XIII i XIV wieku,
odkrytymi w obrębie piwnic pod zachodnim skrzydłem gmachu
Collegium Minus. W świetle innych przekazów pisanych z XV
wieku bardziej wiarygodna jest jednak tożsamość tego obiektu
z murowaną Bursą Divitum.
Zupełnie niewiarygodna jest też teza Majera Bałabana, wysunięta przez niego w monografii opublikowanej w 1912 roku pod
tytułem Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304–1868),
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w której lokalizował średniowieczną krakowską synagogę
w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Libraria Collegium Maius
(W miejscu, na którem dziś stoi biblioteka Jagiellońska, stała stara
bożnica, o której jest już wzmianka w aktach z r. 1356).
Zasadniczo zgodna z prawdą, ale zbyt ogólnikowa była sugestia Eugeniusza Müllera o tym, że średniowieczna synagoga
krakowska znajdować się miała bliżej muru miejskiego. W swojej
monografii z 1906 roku o Żydach w Krakowie w drugiej połowie
XIV stulecia stwierdził, że najgęściej mieszkali oni zapewne
w zakątku ul. Żydowskiej [...], prawdopodobnie koło bramki
Żydowskiej, obok murów, gdzie też zdaje się była bożnica.
Hanna Zaremska w znakomitym artykule z 1999 roku o ul.
Żydowskiej w późnośredniowiecznym Krakowie słusznie zwróciła uwagę na XIV-wieczne zapisy, które identyfikują położenie
domu Lewka naprzeciw templum, zaraz przy murze. Jednak zignorowała treść najstarszej informacji o synagodze z roku 1356,
która jednoznacznie wskazywać musi na położenie budynku
bożnicy w pierzei ul. św. Anny. Stąd najprawdopodobniej dziwne
sugestie autorki, nieuzasadnione wymową źródeł, że ta najstarsza
synagoga była nieco cofnięta i chyba zasłonięta, jak to często
bywało, domami, co ułatwiało [...] obronę w czasie zagrożenia.
Młodsza synagoga miała, zdaniem Hanny Zaremskiej, znajdować
się przy dzisiejszej ul. Gołębiej, co nie znajduje pozytywnego
potwierdzenia w źródłach. Żadna adnotacja nie przynosi informacji o bezpośrednim położeniu drugiej synagogi przy samej
ul. Gołębiej, wówczas Garncarskiej. W zapiskach mowa jest jedynie o tym, że z wymienioną synagogą sąsiadowały działki przyległe do tej ulicy. Można jednak sądzić, że żydowski dom modlitwy
graniczył z tymi działkami od ich zaplecza, a młodsza synagoga
położona była w wewnętrznej części działki położonej bliżej
ul. św. Anny, przypuszczalnie oddzielonej od niej przez budynek
starszej synagogi.

W moim przekonaniu istnieje zasób wiarygodnych źródeł 1476: Dy alde synagoge hinder hern Tanczinski hoffe gelegen.
pisanych, których analiza umożliwia bliższe określenie miejsca Na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg miejskich można
lokalizacji najstarszych bożnic krakowskich. W pierwszej kolej- udowodnić, że wymieniony dwór Tęczyńskich był wcześniej
ności odnieść się należy do najwcześniejszej wzmianki o istnieniu własnością Lewka. Dość dokładnie sprecyzowana jest lokalizasynagogi w Krakowie. Jeżeli można w sposób ścisły interpretować cja dworu – przy murze miejskim i zarazem przy obecnej ul. św.
zapis z roku 1356 o aream unam in platea Iudeorum, in opposito Anny, a pomiędzy furtką Żydowską i wieżą miejską. W roku 1372
synagoge, to uznać należy, że stara synagoga znajdowała się we krakowska szkoła żydowska – w źródłach średniowiecznych okrefrontowej partii ul. Żydowskiej. Nowa synagoga znajdowała się ślenie to jest zawsze synonimem synagogi – znajdowała się nanajprawdopodobniej na tyłach
przeciwko działki przy murze
starej bożnicy, a zarazem na
miejskim zakupionej przez
zapleczu działek przy obecnej
Lewka od Mikołaja Wierzynul. Gołębiej alias ówczesnej
ka: Nico Weringi recognovit
Garncarskiej, o czym musi
aream sub muro iacentem
świadczyć informacja z roku
ex opposito scole Judeorum
1411 o dwóch działkach JaLewconi Judeo ve[ndere]. Ze
cuscha von Opol położonych
wzmianki z roku 1420 można
przy ul. Garncarskiej (in platwywnioskować, że ten sam
hea Lutifigulorum), na tyłach
dom Lewka usytuowany był
synagogi (retro synagogam)
przy furtce Żydowskiej: doi koło (obok?) placu Jana Brimus circa portam Judeorum
gera (circa Johannis Briger
sitam, que domus Lewkonis
aream). Jest to najprawdopovocatur. W roku następnym
dobniej najstarsza wzmianka
dawna kamienica Lewka
o tej nowej synagodze. Z innej
– domus lapidae olim Lewzapiski, pochodzącej z roku
konis Judei nuncupante, circa
1437, wynika, że starszy żyportam Judeorum – z przyledowski Jochna Abrahamynne
głościami, ale bez wieży muru
posiadał dom usytuowany in
miejskiego – dempta turri et
plathea Lutifigulorum, obok
muro civitatis – zakupiona
lub w pobliżu synagogi (prozostała przez Jakuba z Łucka,
pe synagogam Judeorum).
a w latach 1334–1335 stała
Obydwie wymienione pod
się własnością podkomorzego
rokiem 1469 synagogi znajPiotra Szafrańca z Pieskowej
dowały się w pobliżu muru
Skały. Z datowanego na rok
miejskiego, ale można sądzić,
1335 aktu sprzedaży można
że przestrzeń zajęta przez
się dowiedzieć, że obiekt
nie oddzielona była od saprzejęty przez Szafrańca stał
mego muru obronnego przez
in platea Judeorum circa pordawniej istniejącą uliczkę
tam civitatis, a cała posesja
i działkę, stanowiącą własność Relikty gotyckiej synagogi w Oleśnicy (XIII/XIV w.), zachowane w murach musiała przylegać do muru
panów z Tęczyna, bezpośred- kościoła św. Salwatora; elewacja ściany wschodniej z pozostałościami i wieży miejskiej, wyraźnie
nio przyległą do tego odcinka zewnętrznej kapliczki, która wg M. i K. Piechotków użytkowana była wyłączonych z zakresu tej
pierwotnie jako aron ha-kodesz
fortyfikacji.
umowy: exceptis muro et turri
Taka propozycja lokalizacji najważniejszych żydowskich civitatis. Od roku 1445 kolejnym po Piotrze Szafrańcu właściciebudowli średniowiecznego Krakowa jest też zgodna z wymową lem kamienicy stał się Jan z Tęczyna, wojewoda krakowski.
innych przekazów pisanych. Z ich analizy wynika, że obydwie
W świetle przytoczonych zapisów nie ulega wątpliwości,
synagogi wybudowano za Collegium Maius, o czym świadczy że synagoga, tożsama z wymienioną w tych źródłach szkołą
wzmianka z roku 1469: omnes areas et loca, in quibus eorum sina- żydowską, położona była naprzeciwko XIV-wiecznego domu
gogae: antiqua et nova, cum suis pertinentiis, item omnes domos, Lewka, który przed połową XV wieku stał się własnością rodu
quae hospitalia Judeorum vocabuntur, circumcirca sinagogam Tęczyńskich. Ów dom Lewka był kamienicą położoną przy
consistentes, item cimiteria utriusque sinagogae post collegium furtce Żydowskiej (domus circa portam Judeorum sitam, que
artistarium et prope domum magnifici domini Johanis de Than- domus Lewkonis vocatur; domus lapidae olim Lewkonis Judei
czin, castellani Cracoviensis, oraz zapis o zakupie dokonanym nuncupante, circa portam Judeorum) i przylegał ściśle do wieży
w tym samym roku: area in postico Collegii Artistarum sita, ubi i muru miejskiego, skoro w aktach sprzedaży zawsze zaznaczano,
olim Judaeorum synagoga et hospitalia habebantur, a jedno- że przyległe do niego fortyfikacje nie stanowią przedmiotu zmian
cześnie w pobliżu muru miejskiego i na przeciwko dworu Jana własnościowych (dempta turri et muro civitatis). Słynny Lewko
Tęczyńskiego – zapis z roku 1457: sub muro civitatis Cracouien- oprócz wymienionej kamienicy przy synagodze posiadał również
sis, retro domum magnifi domini Johannis de Thanczin palatini kilka dalszych domów w różnych partiach dzielnicy żydowskiej,
Cracouiensis, ex opposito scole Judeorum, oraz podobny z roku na przykład wiadomo o tym, że w roku 1369 otrzymał on od króla
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dwa domy znajdujące się najprawdopodobniej po zachodniej stro- należy za typ synagogi określany jako bet ha-midrasz („dom
nie ul. Jagiellońskiej. W transakcji władcę reprezentował Szcze- egzezy”), gdzie obok odmawiania modlitw i odprawiania podpan Pęcherz, właściciel innego rozległego gmachu na rogu ulic św. stawowych obrzędów religijnych studiowano Torę. Natomiast
Anny i Jagiellońskiej (Coram quo iudicio Sczepanco nomine regis druga z funkcjonujących w tym mieście średniowiecznych sy2 domos cum fundis earum, unam contingue domini Sczepanconis nagog mogła reprezentować rodzaj zwany bet ha-kneset („dom
prefati, aliam retro Niczconem Libenwerder, in vico platee Ju- zgromadzenia”), który był właściwą bożnicą, a więc obiektem
deorum, Lewconi resignavit). O ogromnym bogactwie wspomnia- o ścisłym przeznaczeniu kultowo-ceremonialnym.
nego żydowskiego potentata finansowego może świadczyć fakt, że
W XIV wieku krakowskiej gminie wyznaniowej przewodniczyć
w czasach Kazimierza Wielmiał rabin z tytułem episcokiego był dzierżawcą menpus Judeorum. Z imienia
nicy królewskiej i najbogatznani są tylko dwaj tacy
szych żup solnych w Bochni
„biskupi żydowscy” – Cai w Wieliczce. Z akt procesu
sym, wymieniony pod roz 1373 roku wynika, że wykiem 1370, i Smoyl (Smyl)
mienione wielkie bogactwa
wzmiankowany w latach
przypisywano magicznym
1373–1376. Być może rabiwłaściwościom pierścienia
nem był też Canan Judeus,
Lewka (ferretque cotidie
określony w roku 1437 jako
penes se annulum Leuconis
szkolnik (schkolnik). W roku
iudei maleficatum). Upra1433 pojawia się wśród
wiana przez niego lichwa
krakowskich Żydów postać
stała się nawet przedmiotem
Abrahama Czarnego (Abradonosu do samego papieża
ham Niger Judeus, Abraham
Bonifacego IX. W bulli
Sworcz Judeus), określanego
papieskiej, która była odmianem starszego żydowpowiedzią na wcześniejszy
skiego.
donos Klemensa z Kurowa
W moim przekonaniu
z roku 1392, zabroniono
na podstawie zaprezentochrześcijanom wszelkich
wanych źródeł pisanych
kontaktów z tym żydowskim
uzasadnić można pogląd, że
finansistą. Jednak nawet
obydwie synagogi znajdoosobista interwencja papieża
wały się na działce położonej
w żaden sposób nie zaszkopomiędzy murem miejskim
dziła ekonomicznej pozycji
a Collegium Maius, a zarai prestiżowi Lewka, mocno
zem naprzeciwko dworu Tęugruntowanym na dworze Lokalizacja średniowiecznych synagog krakowskich ze stanem zabudowy tzw. czyńskich. Przestrzeń zajęta
królewskim, gdyż wśród kwartału uniwersyteckiego w pierwszej połowie XV w. (żółtym kolorem oznaczono przez żydowskie bożnice
najstarszą synagogę sprzed 1356 r.; czerwonym – kamienice, a szarym – domy
jego wierzycieli byli nie
oddzielona była od obwarodrewniane). Rys. D. Niemiec z uwzględnieniem wyników badań M. Filipowicz
tylko patrycjusze krakow- i S. Sławińskiego
wań przez dawniej istniejącą
scy, w tym przedstawiciele
uliczkę i tzw. działkę miejsłynnego rodu Wierzynków, ale i kolejni polscy monarchowie ską, stanowiącą własność panów z Tęczyna, bezpośrednio przyległą
– Kazimierz Wielki, Ludwik Andegaweński, a później Jadwiga do tego odcinka fortyfikacji. W latach 1257–1298 wymieniona
i Władysław Jagiełło, a nawet arcybiskup gnieźnieński Mikołaj ostatnio parcela znajdowała się prawdopodobnie poza granicami
Kurowski, który był synem nieszczęsnego Klemensa z Kurowa. miasta lokacyjnego. W obręb układu urbanistycznego włączono ją
Postawa wymienionego dostojnika kościelnego, który spłacał dopiero na początku XIV wieku, w wyniku przesunięcia pierwotnej
należności synom Lewka za długi własnego ojca do roku 1410, linii fortyfikacji miejskich, po wybudowaniu w tym rejonie kamiennajlepiej świadczy o znikomej skuteczności interwencji papieskiej nego muru obronnego, co stało się przed rokiem 1317. Wtedy po
w tej sprawie.
raz pierwszy wspomniano murum retro Judeos.
Niebudząca wątpliwości identyfikacja krakowskiej synagoBez wątpienia własność gminy żydowskiej koncentrowała się
gi ze wzmiankowaną kilkakrotnie szkołą żydowską ma swoje zwłaszcza na działce położonej naprzeciwko kolegiaty św. Anny,
głębokie uzasadnienie w obyczajowości i kulturze religijnej czyli na terenie obecnego Kolegium Nowodworskiego UJ. Co najaszkenazyjskiego kręgu wyznawców judaizmu, a nawet w cha- mniej do lat 1469–1476 w miejscu tym stać miały dwie najstarsze
rakterystycznym dla tego środowiska dialekcie jidysz, gdzie syna- synagogi krakowskie, w tym bożnica wzniesiona przed rokiem
gogę określa się terminem shool – w źródłach średniowiecznych 1356 oraz szpitale i łaźnie żydowskie, przypuszczalnie rytualne
Schul, który etymologicznie wywodzić należy od niemieckiego mykwy. W południowo-zachodniej partii piwnic obecnej siedziby
określenia szkoły die Schule, pojęcia występującego w takim Collegium Medicum UJ Maria Filipowicz rozpoznała relikty goznaczeniu w tekstach średniowiecznych w formie Judenschule, tyckiego obiektu z XV wieku, który, moim zdaniem, należy idenjako częsty odpowiednik łacińskiego scola Judeorum. Być może tyfikować jako młodszą synagogę sprzed 1411 roku, usytuowaną
szkołę żydowską istniejącą w średniowiecznym Krakowie uznać w sąsiedztwie działek przy ul. Gołębiej. Z tego względu nie może
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to być stara synagoga sprzed 1356 roku, która musiała przylegać przy ul. Kanoniczej. Wymienione posesje z dawnymi żydowskimi
bezpośrednio do pierzei ul. św. Anny. Nie bez znaczenia dla syna- budowlami włączone zostały w obręb szeroko rozumianej zabudogogalnej interpretacji funkcji budowli odkrytej w obrębie Kolegium wy uniwersyteckiej dopiero w roku 1643, gdy naprzeciw kolegiaty
Nowodworskiego jest też fakt zorientowania w niej na wschód św. Anny powstał gmach wczesnobarokowego Kolegium Nowościany, jaka znajdowała się naprzeciw wejścia do tego obiektu, dworskiego, który stał się drugą i docelową siedzibą gimnazjum
a więc zgodnie z przyjętym u Żydów aszkenazyjskich usytuowa- akademickiego. Wspomniany budynek od tego momentu określany
niem ściany z aron ha-kodesz w kierunku Jerozolimy. Wykonana był też jako Nove Classes, w celu odróżnienia go od wcześniejszej,
została tylko inwentaryzacja architektoniczna zachodniej ściany tymczasowej siedziby tej szkoły średniej, pierwotnie zlokalizowaelewacyjnej domniemanej synagogi, gdyż pozostała część budowli nej obok Bursy Filozofów, a nazywanej odtąd Stare Classes.
zasypana została przypuszczalnie przed XVI wiekiem. Świadczyć
Najstarszy cmentarz żydowski, który miał znajdować się poza
o tym mogą tak damurem miejskim, najtowane mury parteru
prawdopodobniej nad
gmachu, nadbudowaRudawą (der Iuden
nego w tym okresie
kyrchow an der Runad starszym, zasydaua), wzmiankowapanym założeniem.
ny jest w Krakowie
Maria Filipowicz, auod roku 1311. Pod
torka kompleksowych
rokiem 1314 mowa
badań architektoniczjest o pewnym ogronych Kolegium Nowodzie położonym przed
dworskiego, wspomina
miastem i niedaleko
też o odkryciu słabo
cmentarza żydowskiezachowanych wątków
go (ortum ante civitabudowli gotyckiej pod
tem prope Iudeorum
północno-zachodnim
cimiterium). Wzmiannarożnikiem dawnego
ka z roku 1319 pogimnazjum akademinownie potwierdza
ckiego, a więc w miejpołożenie cmentarza
scu, gdzie należy lonad Rudawą (ortum
kalizować najstarszą
ante civitatem ultra
krakowską synagogę,
Rudauam fluvium
wybudowaną przed
prope Iudeorum cimiterium). Stanisław
rokiem 1356. Tadeusz
Domniemana bima z krakowskiej synagogi przedstawiona przez Wita Stwosza w latach 1477–
Chrzanowski zwró- 1489 na Ołtarzu Mariackim w Krakowie w scenie nauczania dwunastoletniego Chrystusa Tomkowicz zgodnie
z tradycją przekazacił uwagę na kwate- w świątyni (wg interpretacji zamieszczonej w albumowej publikacji T. Chrzanowskiego)
ną przez Ambrożego
rę gotyckiego ołtarza
mariackiego ze sceną dwunastoletniego Chrystusa w świątyni Grabowskiego wyraził pogląd, że znajdował się on na gruntach
jerozolimskiej, w której Wit Stwosz przedstawił najprawdopo- folwarku „Kaffiory”, tj. za błoniami zwierzynieckimi. Mianem
dobniej drewnianą bimę z ówczesnej krakowskiej synagogi, bo „Kawiory” określano do początku XX wieku grunta zlokalizowane
tak można interpretować rodzaj dziwacznej budowli o kształcie pomiędzy Czarną Wsią a Łobzowem i Błoniami. Większość batempietta pośrodku świątyni, z której do uczonych żydowskich daczy sądzi, że nazwa ta jest przekręconym wyrazem „Kirchow”,
przemawia dziecię Jezus. Bima, określana też jako almamar, to który oznacza cmentarz żydowski, zwany inaczej kirkutem. „Kerodzaj podium w centralnej części synagogi, które w obrzędowo- ver” w języku hebrajskim oznacza grób, zaś słowo „kavor” znaczy
ści aszkenazyjskiej służyć miało do odczytywania zwojów z Torą grzebać. Mosze Altbauer udowodnił, że nazwy miejscowe typu
i do prowadzenia modłów. Przy publicznym czytaniu Tory używano „Kawiory”, występujące w Krakowie i w Sandomierzu, wywodzić
specyficznych wskaźników określanych nazwą jad (hebr. „ręka”) należy od hebrajskiego kafarim – cmentarz – bardzo bliskiego
– czyli pałeczek z zakończeniem w kształcie dłoni z wyciągniętym formie „Kaffiory”, obocznej wersji nazwy miejscowej Kawiory.
palcem wskazującym. Zwyczaj ten wynikał z zakazu dotykania Taka tożsamość i dosłowne znaczenie wymienionego toponimu
obnażoną dłonią zwoju Tory. Unikatowym w skali europejskiej zna- potwierdzone zostały w Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis
leziskiem archeologicznym jest fragment takiego kościanego jadu, Jana Długosza. Kawiory, według niego, id est cimiterium Judeorum.
który odkryto na terenie średniowiecznego rynku wrocławskiego, Po raz pierwszy nazwa ta w takim znaczeniu odnotowana została
w obrębie XIV-wiecznych nawarstwień kulturowych. Jednym pod rokiem 1400 – Kawyori sepulturae Judeorum. Profesor Miz najstarszych takich europejskich zabytków jest też drewniany chał Rożek z kolei zwaca uwagę na notkę z końca XVI wieku,
jad z hebrajską inskrypcją, świadczącą, że wykonano go w 1521 która pozwala lokalizować ów żydowski cmentarz, czyli tzw.
roku w Poznaniu.
kirkut, raczej w rejonie obecnego placu Sikorskiego: Pratum... in
Pozostałości średniowiecznych synagog stały się własnością Krupniki penes coemeterium Judaeorum (Łąka... na Krupnikach,
Uniwersytetu Krakowskiego już w roku 1469, gdy teren z ich koło cmentarza żydowskiego). Bardzo liczne zapiski pochodzące
reliktami przejęto od kanoników krakowskich i w zamian ofiaro- ze średniowiecznych ksiąg ławniczych wskazywać mogą, że ówwano im Bursę Grochową, położoną na terenie dawnego Okołu, czesna nekropola Żydów krakowskich była położona bliżej miasta.
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Pod rokiem 1367 pojawia się zapis o tym, że wdowa Allusszcha fundamentów kamienicy narożnej, w XVII wieku własności słynsprzedała dom ante valvam Judaeorum, transeundo cymiterium nego alchemika Sędziwoja, usytuowanej we wschodniej pierzei
Judeorum. W 1374 roku zarejestrowano informację o domu pani placu Szczepańskiego na styku z ul. św. Tomasza. Przypomnieć
Wochny, położonym przed Bramą Żydowską, niedaleko cmen- jednak należy, że na wymienionym obszarze Żydzi mieszkali już
tarza żydowskiego (domum suam ante portam Judeorum prope co najmniej od roku 1413 i w rejonie tym przed 1469 rokiem wycimeiterium eorum), oraz o ogrodach
budowano trzecią średniowieczną
Ulryka Pacusza usytuowanych przed
synagogę (loco in platea Spiglarska
Bramą Szewską i niedaleko cmentapost ecclesiam sancti Stephani, ubi
rza żydowskiego. Korespondować
nunc sinagoga iudaica est sita et
z tymi zapisami może informacja
locata), wzmiankowaną jeszcze
opublikowana przez Jana Samka
w roku 1512. Dwadzieścia pięć lat
o głębokim wykopie budowlapóźniej Zygmunt Stary zezwolił
nym, zrealizowanym w 1976 roku
na budowę w tym rejonie kolejnej,
na Podwalu, w którym odkopano
czwartej bożnicy, która ukończona
fragmenty kamiennych nagrobków
została najprawdopodobniej przed
żydowskich. W dokumencie z roku
rokiem 1542. Profesor Bożena
1469 wspomniano też o cmentaWyrozumska zwróciła uwagę, że
rzach żydowskich, towarzyszących
tak należy interpretować jeden
bezpośrednio budynkom dwóch
z restrykcyjnych wobec Żydów
najstarszych synagog krakowskich.
nakazów uchwalonych w 1542
Najwcześniejsze na ziemiach polroku na synodzie prowincjonalnym
skich żydowskie płyty nagrobne,
w Piotrkowie, w których pojawiło
tzw. macewy, to dwa średniowieczne
się żądanie zniszczenia świeżo
zabytki z Wrocławia. Najstarsza
wybudowanej bożnicy krakowskiej
z nich pochodzi z nagrobka kantora
(Sinagogas novas ubique etiam
Dawida „o miłym głosie”, syna Sar
Cracoviae muro extructas). Tym
Szaloma, i na podstawie inskrypcji
samym poważnie zakwestionowany
datowana jest na 1203 rok. W starzostał przyjmowany do niedawna
powszechnie pogląd o całkowitym
szej literaturze dominował pogląd, że
wygnaniu Żydów krakowskich na
znacznie wcześniejszą wrocławską
Kazimierz w roku 1494 przez króla
macewą, bo datowaną na 1177 rok,
powinna być płyta nagrobna Arona,
Jana Olbrachta. Tylko część ludności
syna rabbiego Abrahama. Ostatnio
żydowskiej przesiedliła się wówczas
jednak zakwestionowano takie datona Kazimierz. W świetle najnowwanie i uzasadniono nową propozyszych ustaleń Żydzi krakowscy
cję datowania wymienionej macewy Żydzi krakowscy w XV w. z charakterystycznymi żółtymi na- prowadzili w XVI–XVIII wieku
po 1239 roku. Z tą najstarszą gminą szywkami na odzieży. W posadzce gotyckiej świątyni, która na terenie miasta intensywną dziażydowską we Wrocławiu wiązać też może być odwzorowaniem wystroju posadzek w najstarszych łalność handlową i rzemieślniczą,
można okute srebrem drążki do na- synagogach krakowskich, widać wielobarwne płytki z orna- praktycznie aż do schyłku Rzeczywijania zwojów Tory, znalezione na mentyką geometryczną, w tym z motywem sześcioramiennej pospolitej Obojga Narodów.
terenie grodu na Ostrowie Tumskim, gwiazdy Dawida. Scena z Wypędzeniem przekupniów ze
świątyni z kwatery poliptyku augustiańskiego wykonanego
w nawarstwieniach datowanych na temperą na drewnie dla kościoła św. Katarzyny na KazimieDariusz Niemiec
XII–XIII wiek.
rzu w roku 1468; dzieło Mikołaja Haberchrancka (Muzeum
Po roku 1469 krakowska gmina Narodowe w Krakowie)
żydowska przeniesiona została na
1
Andrzej Nadolski w swoim znakomitym studium bronioznawczym poświęconym temu
obszar wokół placu Szczepańskiego. Żydzi w zamian za swoje
insygnium władzy wykazał, że wśród najlepszych analogii do Szczerbca wymienić należy
dwie synagogi, szpitale, cmentarze położone przy ul. św. Anny
dwa miecze hiszpańskie: miecz określany jako „Santa Casilda” z drugiej połowy XIII w.
i miecz z wyposażenia grobu Sancha IV, zwanego el Bravo, króla Kastylii i Leonu, zmarmieli otrzymać od braci Długoszów dom i parcele usytuowane koło
łego w 1295 r.
kościoła św. Szczepana, przede wszystkim w sąsiedztwie krótkiego 2 W starożytnym Izraelu od X w. przed Chr. (dokładnie po 927 r. przed Chr.) najważniejszą
budowlą kultową dla wyznawców Jahwe była świątynia jerozolimska. Jedyną namacalną
odcinka ul. św. Tomasza, przyległego do tego placu kościelnego.
pozostałością związaną z tą tzw. Świątynią Salomona może być miniaturowy przedmiot
Adam Chmiel odnotował fakt odkrycia grabsztynów z napisami
o formie owocu granatu wykonany z kości słoniowej, odkryty w 1979 r. w jerozolimskim
antykwariacie przez francuskiego biblistę André Lemaire.
hebrajskimi, dokonanego w związku z wyburzaniem w 1908 roku
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