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Boże, coś Judę po świecie rozprószył,
A potem w Polsce zwrócił jej Ojczyznę,

Gdyś i potęgę Polski naszej skruszył
I gniewem Twoim straszną zadał bliznę,

Izraelowi wieczne daj zjednanie
Z Narodem Polskim, bratem naszym, Panie!

A. Nossig, Boże, coś Judę
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Wstęp

Europa Środkowa, a zwłaszcza dawna Polska, gdzie społeczność izraelska 
umknęła przed prześladowaniami z Europy Zachodniej, już w późnym śre-
dniowieczu wyrastać zaczęła na centrum żydowskiego życia i żydowskiej kul-
tury. Tutaj, pod opiekuńczymi skrzydłami Habsburgów, Piastów i Jagiellonów, 
potomkowie Abrahama, chronieni powagą monarszego majestatu, odnaleźli 
nową ojczyznę. I mimo rozmaitych napięć, a nawet sporadycznych napaści fi-
zycznych, występujących jednak także pomiędzy innymi grupami społeczeń-
stwa, zróżnicowanego narodowościowo, religijnie, materialnie i stanowo (po-
rachunki chłopów ze szlachtą przybierały niekiedy charakter przerażających 
pogromów!), tutaj właśnie naród żydowski odnalazł gościnny dom na całe 
wieki swojej nowożytnej historii aż po okrutny XX wiek, gdy wskutek kolej-
nych rewolucji upadły trony, a demokratyzacja oddała władzę w ręce „ludu”, 
co szczególnie przerażające efekty przyniosło w Niemczech. Nim jednak do 
tego doszło, przez całe stulecia żydowska myśl i żydowskie obyczaje były 
nieodłącznym elementem polskiego i środkowoeuropejskiego krajobrazu. 
Wszak dawna Rzeczpospolita, nim od jej żywego organizmu oderwano Kresy 
Wschodnie, a komuniści i ich ideowi spadkobiercy uznali granicę na Bugu, była 
rozległym państwem wielonarodowym i wieloreligijnym, gdzie modły do Boga 
wznosiły się spod sklepień kościołów, cerkwi, kirch, zborów, kienes, mecze-
tów i synagog. O polsko-litewskim państwie mawiano przecież jako o niebie 
dla szlachty, czyśćcu dla mieszczan, piekle dla chłopów i raju dla Żydów, nie na 
darmo też do dawnej Polski przylgnęło miano Paradisus Iudaeorum. Taki był 
testament monarchii Kazimierza III Wielkiego, aktualny i w II Rzeczypospoli-
tej, gdy niepodległościowa, sanacyjna dyktatura twardą ręką trzymała nacjo-
nalistów polskich i ukraińskich. Nieprzypadkowo może upadek autorytary-
zmu, dokonana przez niemieckiego okupanta Zagłada Żydów, utrata Kresów 
Wschodnich i pełnej niepodległości zbiegły się w czasie. Później było już miej-
sce tylko na półsuwerenną, kończącą się na Bugu komunistyczną Polskę „naro-
dową”, z której resztki społeczności żydowskiej wypędził w 1968 roku „obóz 
lewicy rewolucyjnej”.
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Przez kilka stuleci w Europie Środkowej wspaniale rozkwitała żydowska re-
ligia, nauka, sztuka i obyczajowość, promieniując z licznych ośrodków judaizmu 
rozsianych pomiędzy Łabą a Morzem Czarnym. A choć „Jerozolimą Północy” na-
zywano Wilno, choć Szalom Asz twierdził, że Wisła „mówiła po żydowsku” w Ka-
zimierzu Dolnym, choć „żydowskim Watykanem” zwano chasydzką Sadogórę, to 
szczególnym fenomenem pozostawały dwa wielkie ośrodki kultury żydowskiej 
z unikalnymi zespołami synagogalnymi: Josefov, pamiętający rabbiego Maharala 
i Golema, włączony w 1851 roku do Pragi, oraz inny Kazimierz, założony przez 
króla Kazimierza III Wielkiego i włączony ostatecznie do Krakowa w 1800 roku. 
Do dziś krakowski Kazimierz ze swoimi siedmioma synagogami stanowi jeden 
z najważniejszych punktów na mapie europejskich judaików. Jego zabytki, także 
żydowskie, znalazły się w 1978 roku wraz z krakowskim Starym Miastem (Śród-
mieściem) i Wawelem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Historia krakowskich Żydów rozpoczęła się jednak na długo przed powsta-
niem samego Kazimierza. Najstarsza wzmianka o gminie żydowskiej w Krako-
wie pochodzi z responsu rabina Jehudy Hakohena, którą Aleksander Gieysztor 
i Hanna Zaremska odnieśli do 1028 roku, zatem czasów tzw. pierwszej monar-
chii. Pierwsze całkowicie pewne wzmianki o krakowskiej społeczności staroza-
konnej pochodzą z drugiej połowy XII wieku, z okresu panowania jej szczególne-
go protektora, znanego z silnego charakteru Mieszka III Starego (1173–1177), 
który surowo ukarał młodzieńców winnych pobicia Żyda, przez książęcy wymiar 
sprawiedliwości określonych nawet mianem świętokradców (!). W 1287 roku 
w dramatycznych okolicznościach zanotowano z imienia pierwszego krakow-
skiego Żyda Charnisza, zamordowanego przez niejakiego Jakuba, który za karę 
utracił swój dom. W 1304 roku odnotowano w księdze grodzkiej istnienie ulicy 
Żydowskiej (Judengasse), później noszącej imię świętej Anny. W tym rejonie 
znajdowała się pierwsza krakowska „dzielnica żydowska”, nazywana zresztą 
wprost vicus Judeorum, w obrębie której funkcjonowały dwie synagogi, dom ka-
halny, szkoła i cmentarz. Tutaj też w murach miejskich znajdowała się Brama Ży-
dowska (Furta Żydowska), a za nimi żydowska łaźnia. Drugi cmentarz żydowski 
położony był w pewnym oddaleniu od miasta i zwany Kawiorami.

Duża fala żydowskich osadników przybyła w połowie XIV wieku, uciekając 
przed epidemią dżumy, która prawie nie dotarła do monarchii Piastów. Były 
to czasy wielkiego opiekuna społeczności starozakonnej – króla Kazimierza III 
Wielkiego (1333–1370), który dawne przywileje księcia Bolesława Pobożnego 
(Statut Kaliski z 1264 roku) dla Żydów wielkopolskich, obejmujące m.in. gwa-
rancje wolności religijnej i nietykalności oraz istnienie odrębnego sądownictwa 
żydowskiego, rozciągnął na cały obszar swojego władania.

W 1335 roku Kazimierz III Wielki założył na drugim brzegu ówczesnej głów-
nej odnogi Wisły, na terenie wsi Bawół, nowe miasto, któremu nadał swoje 
imię. Starozakonni osiedlali się również na jego terenie, o czym po raz pierwszy 
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wspomniano w 1386 roku. Trzy lata później przybyła do Kazimierza grupa cze-
skich Żydów, uciekających przed pogromem w Pradze.

Swobody, jakimi cieszyli się krakowscy Żydzi, wywoływały niezadowolenie 
mieszczaństwa, a w 1369 roku rada miejska skarżyła się nawet królowi Kazi-
mierzowi III Wielkiemu na uprzywilejowanie starozakonnych w mieście, sta-
wiające pod znakiem zapytania nadane mu prawa i przywileje. Oskarżano ich 
o samowolę, nieliczenie się z prawem, a nawet konszachty z miejscowymi ra-
busiami i paserstwo, w czym domyślać się można krzywdzącego uogólniania 
i przenoszenia na całą społeczność win jednostek.

W tym czasie Żydzi wciąż cieszyli się względami władców Polski, zaś słynny 
Lewko był bankierem i powiernikiem kolejno Kazimierza III Wielkiego, Ludwika 
I Węgierskiego, Jadwigi I Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły oraz dzier-
żawcą wielickich i bocheńskich żup solnych – najbardziej dochodowego przed-
siębiorstwa w całej polskiej monarchii. Co innego jednak autorytarny władca 
„z Bożej łaski”, a co innego pospólstwo i plebs, trzymane wprawdzie przez mo-
narchię w ryzach, ale zawsze skore do zaburzeń i tumultów. W XV stuleciu kil-
kakrotnie powtarzały się w Krakowie antyżydowskie wystąpienia, uśmierzane 
niekiedy przez przysłaną z Wawelu królewską straż, zwracającą starozakonnym 
zrabowane mienie. Spowodowały one odpływ części społeczności wyznania 
mojżeszowego z Krakowa do Kazimierza. W 1407 roku doszło do regularne-
go pogromu – ataku pospólstwa na „dzielnicę żydowską”, połączonego z mor-
dami starozakonnych i grabieżą ich mienia. Ruch stłumiony został przez siły 
kasztelana krakowskiego Klemensa z Moskorzewa i królewską straż Świętosła-
wa Litwosa. Wkrótce odżył jednak na nowo, tym razem na szczęście bez ofiar 
śmiertelnych, choć nie bez fizycznej przemocy i kolejnych rabunków. Plebs nie 
uszanował nawet kościoła Świętej Anny, który podpalono, gdy Żydzi ukryli się 
w jego wieży. Po stłumieniu zamieszek uwięziono trzy lub cztery osoby niewąt-
pliwie winne morderstw i grabieży, lecz król Władysław II Jagiełło polecił posta-
wić w stan oskarżenia całe pospólstwo. W rezultacie oskarżono ponad trzydzie-
ści osób (finał ich procesu nie jest znany), a zrabowane mienie zwrócono Żydom.

Najpóźniej na początku XV stulecia w rejonie kościoła Świętego Szczepana za-
częła wyrastać druga „dzielnica żydowska”. Tam powstała trzecia już krakowska 
synagoga.

Tymczasem teren pierwszej „dzielnicy żydowskiej” był systematycznie wy-
kupywany przez Akademię Krakowską – do 1469 roku w rękach uniwersytetu 
znalazły się wszystkie nieruchomości w tym rejonie, należące dotąd do staroza-
konnych, łącznie z dwiema synagogami. Źródła podkreślają dobrowolność tych 
transakcji, przeprowadzanych zresztą m.in. przez Jana Długosza, niewykluczone 
jednak, że społeczność starozakonna żałowała później swojej decyzji. Potom-
kowie Abrahama przenieśli się do drugiej „dzielnicy żydowskiej” przy kościele 
Świętego Szczepana. Na jeden z odcinków późniejszej ulicy Świętego Tomasza 
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przeniesiono nazwę ulicy Żydowskiej. Dawna ulica Żydowska w nowej „dzielni-
cy uniwersyteckiej” już wcześniej otrzymała od kościoła imię świętej Anny.

W 1485 roku władze Krakowa narzuciły Żydom niezwykle restrykcyjne 
ograniczenia w prowadzeniu przez nich handlu. Choć nie były zbyt ściśle prze-
strzegane, zapewne przyczyniły się do dalszego odpływu starozakonnych do 
Kazimierza.

W 1494 roku doszło do katastrofalnego pożaru Krakowa, o którego wywo-
łanie oskarżono Żydów. Aby wygasić spór i zapewnić bezpieczeństwo samym 
izraelitom, król Jan I Olbracht polecił im opuścić stolicę i przenieść się do Kazi-
mierza, gdzie otrzymali działki ziemi. Za takim rozwiązaniem przemawiał fakt, 
że kazimierscy kupcy nie stanowili takiej siły jak krakowscy, nie byli więc zdolni 
równie impulsywnie reagować na żydowską konkurencję, a to gwarantowało 
izraelitom spokój. Jak się okazało, była to kalkulacja słuszna, bowiem stosunki 
chrześcijańsko-żydowskie w Kazimierzu ułożyły się znacznie lepiej niż w Kra-
kowie. Tak rozpoczął się podział Kazimierza na część chrześcijańską – zachod-
nią – i żydowską – wschodnią, która dla bezpieczeństwa otrzymała wewnętrzny 
mur. Wydaje się, że izraelitów do przenosin skłoniły raczej korzystne warunki 
w nowym miejscu niż czyjkolwiek stanowczy nakaz, skoro polecenie króla Jana 
I Olbrachta nie było ściśle przestrzegane. Decyzja monarchy nie spowodowała 
bowiem – jak niegdyś sądzono – całkowitego „wygnania” Żydów do Kazimierza. 
Jeszcze w połowie XVI wieku w krakowskiej „dzielnicy żydowskiej” przy kościele 
Świętego Szczepana powstała nowa synagoga. Dopiero wraz z dalszym rozwo-
jem „miasta żydowskiego” w Kazimierzu potomkowie Abrahama kontynuowali 
swój exodus za Wisłę. Moment zniknięcia krakowskiej „dzielnicy żydowskiej” 
pozostaje zagadką, sami izraelici nigdy jednak z Krakowa nie zniknęli.

Kraków, Kazimierz i lokowany również przez króla Kazimierza III Wielkie-
go Kleparz (do XV wieku zwany Florencją) tworzyły jedną aglomerację miejską, 
toteż mimo przesunięcia się centrum żydowskiego życia do Kazimierza miejsco-
wa gmina wyznaniowa wciąż nazywana była krakowską, a jej duchowy przy-
wódca – najwyższym rabinem Krakowa.

Tymczasem nowe, autonomiczne „miasto żydowskie” w Kazimierzu, otoczone 
wewnętrznym murem, a powiększane kolejno w 1553, 1583 i 1608 roku stało 
się istotnym w europejskiej skali ośrodkiem żydowskiego życia, żydowskiej 
nauki i kultury, z którym związane były głośne nazwiska, m.in. rabina, uczo-
nego i myśliciela Jakuba Polaka, nadwornego lekarza Jagiellonów Samuela bar 
Meszulama, rabina, znawcy prawa religijnego i filozofa Mojżesza Isserlesa, fi-
lologa Mordechaja Saby, lekarza Eliezera Aszkenazego, talmudysty Józefa Kaca, 
kabalisty Natana Spiry, talmudysty i znawcy prawa żydowskiego Joela Sirkesa, 
talmudysty Jozuego Heszela czy rabina i wszechstronnego uczonego Gerszona 
Lipmana Hellera. Miarą pomyślności i znaczenia „miasta żydowskiego” było po-
wstanie tutaj w 1503 roku pierwszej w Polsce uczelni talmudycznej, a do XVII 
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wieku sześciu synagog i trzech drukarni hebrajskich, rozkwit rzemiosła i handlu 
(także międzynarodowego) oraz napływ ludności z Czech, Italii, Hiszpanii i Por-
tugalii – zatem nie tylko Żydów aszkenazyjskich, ale też sefardyjskich. Zwracają 
uwagę, mimo nieuniknionych napięć na tle ekonomicznym oraz studenckich wy-
bryków, wyjątkowo dobre stosunki łączące kazimierskich Żydów i chrześcijan. 
Szczególnymi protektorami kazimierskich Żydów byli król Zygmunt II August, 
który na ich prośbę zabronił chrześcijanom osiedlania się na terenie „miasta ży-
dowskiego”, oraz Stefan I Batory – gorliwy i stanowczy obrońca starozakonnych 
przed nietolerancją.

Okres świetności „miasta żydowskiego” w Kazimierzu zakończył się w drugiej 
połowie XVII stulecia wraz z katastrofalnymi pożarami i zarazami, głodem oraz 
grabieżami dokonanymi przez wojska szwedzkie, a później rosyjskie. Miasto 
znalazło się w całkowitej zapaści. W 1795 roku Kazimierz znalazł się pod pano-
waniem Austrii, a pięć lat później ostatecznie włączono go do Krakowa. W latach 
1801–1802 władze austriackie w ramach tzw. rumacji wysiedliły na obszar 
„miasta żydowskiego” wszystkich Żydów z chrześcijańskiej części Kazimierza 
i z pozostałych części Krakowa. Tym samym „miasto żydowskie” stało się rodza-
jem getta, zamieszkałego przez prawie całą ludność żydowską Krakowa.

Księstwo Warszawskie poszło zupełnie inną drogą, wspierając asymilację sta-
rozakonnych w sposób odbiegający znacząco od poszanowania dla ich tradycji 
i obyczajów. Zamknięto chedery, po czym w 1810 roku otwarto szkołę państwo-
wą dla żydowskich dzieci. W 1812 roku pozwolono synom Izraela osiedlać się 
poza „miastem żydowskim”, ale pod warunkiem noszenia „europejskiego” stroju 
i posyłania dzieci do publicznych szkół. Asymilacja była bowiem zawsze podszy-
ta wynaradawianiem.

Rzeczpospolita Krakowska nie chciała ani zamykać Żydów w getcie jak Au-
striacy, ani zmuszać ich do asymilacji niczym Księstwo Warszawskie, pozosta-
wiając potomkom Abrahama wolny wybór. W 1818 roku zezwolono Żydom 
zamieszkiwać też w innych częściach Kazimierza już bez żadnych warunków, 
a cztery lata później wyburzono mury „miasta żydowskiego”.

Wkrótce żydowski Kazimierz stał się terenem zawziętych sporów pomię-
dzy ortodoksami, chasydami i maskilami – zwolennikami asymilacji. Wzrastała 
też polityczna aktywność starozakonnych, którzy dobrze wspominając dawną 
Rzeczpospolitą, włączyli się w polski ruch niepodległościowy pod wodzą rabina 
Dowa Bera Meiselsa. Obecność Żydów w obozie narodowowyzwoleńczym 
trwała także po upadku powstania krakowskiego i ponownym włączeniu miasta 
do Austrii. Na szczęście pod rządami Franciszka Józefa I cesarstwo Habsburgów 
z wolna ewoluowało od józefińsko-metternichowskiego państwa policyjnego 
w kierunku konserwatywnej monarchii, życzliwej wszystkim poddanym Naj-
jaśniejszego Pana. W 1862 roku powstała na Kazimierzu siódma już synagoga 
– jedyna wzniesiona po rozbiorach i po przyłączeniu Kazimierza do Krakowa, 
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a wkrótce otwarto także Szpital Żydowski. Pięć lat później – niemal równocze-
śnie z narodzinami polskiej autonomii w Galicji – Żydzi otrzymali pełnię praw 
na całym terytorium monarchii. Na Kazimierzu rozpoczęła działalność pierw-
sza Biblioteka Judaistyczna Ezra, a Szpital Żydowski był wciąż powiększany. 
Na przełomie XIX i XX wieku rosła aktywność starozakonnych w całym Kra-
kowie – w tym czasie wybudowane zostały dwie synagogi na Starym Mieście 
(Śródmieściu), a Żydzi brali aktywny udział w życiu publicznym, kulturalnym 
i artystycznym.

Podobnie było po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy to Żydzi 
obecni byli w całym Krakowie, na terenie dawnego „miasta żydowskiego” po-
została natomiast głównie biedota oraz skrajni konserwatyści, tęskniący za 
czasami całkowitej separacji od innych narodów i religii. Spośród wszystkich 
nacji niepodległej, wielonarodowej II Rzeczypospolitej Żydzi stanowili zresztą 
(obok samych Polaków) grupę najbardziej rozwarstwioną, co przekładało się na 
niesłychanie szerokie spektrum politycznych wyborów. Biedota – jak w każdej 
innej nacji – sympatyzowała z lewicą, a nawet komunizmem (choć byli to często 
ludzie całkowicie już wynarodowieni, uważający się za komunistów polskich, 
a nie żydowskich, zdarzało się też, że sami reprezentowali postawy antysemic-
kie), podczas gdy od komunizmu jak najdalej trzymała się żydowska klasa śred-
nia, zaś bogacze i religijni Żydzi reprezentowali postawy prawicowe i konser-
watywne, skrajnie antykomunistyczne. Wielkim uznaniem wśród społeczności 
starozakonnej cieszyła się dyktatura piłsudczyków po przewrocie majowym 
– antykomunistyczna i antynacjonalistyczna, a przy tym przez swój autoryta-
ryzm stanowiąca kontynuację dobrze wspominanej przez potomków Abrahama 
monarchii Piastów i Jagiellonów. Powodzeniem cieszył się również ruch syjoni-
styczny, zresztą w znacznym stopniu wspierany przez władze państwowe. Gdy 
więc w Krakowie pełno było żydowskich kupców, rzemieślników, urzędników 
i artystów, Kazimierz pozostawał dzielnicą biedy, jednak dzielnicą wyjątkowo 
malowniczą, pełną intrygujących zaułków, klezmerskiej muzyki, chasydzkich 
tańców, religijnych pochodów i innych przejawów barwnego żydowskiego 
folkloru.

Kres tego świata rozpoczęła II wojna światowa. W 1939 roku do Krakowa 
wkroczyły wojska niemieckie, przynosząc ludności polskiej brutalną i barba-
rzyńską niewolę, a żydowskiej prawdziwy koszmar. Od pierwszych dni niemiec-
kiej okupacji starozakonni padali ofiarą represji, poniżania, zbrodni i przymu-
su pracy. W 1940 roku wielu Żydów wysiedlono z Krakowa na Lubelszczyznę, 
a rok później pozostałych przesiedlono z Kazimierza i innych rejonów miasta 
do tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej (nie nazywano jej nigdy gettem) 
w Podgórzu, gdzie mieli żyć w skandalicznych warunkach bytowych, doświad-
czani głodem, mordowani za każdą próbę opuszczenia tej strefy nędzy i powol-
nej śmierci. Skala terroru przekraczała wszystko, co dotąd znała historia Żydów 
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i historia Polski. W 1943 roku Niemcy dokonali likwidacji żydowskiej dzielnicy. 
Część jej mieszkańców zginęła w masowych egzekucjach, a inni trafili do obozu 
zagłady w Bełżcu bądź obozu pracy w Płaszowie.

Systematycznie wdrażany plan Zagłady sprawił, że Żydzi w większości 
nie przeżyli niemieckich rządów nad Wisłą. Nieliczni ocaleni, powracający 
z obozów zagłady, zsyłek w głąb Związku Radzieckiego i emigracji lub wycho-
dzący z ukrycia, trafili na Kazimierzu na nowych mieszkańców, zakwaterowa-
nych przez Niemców w „mieniu pożydowskim”. Niektóre nieruchomości udało 
im się wprawdzie odzyskać, ale już w 1945 roku najniższe warstwy społeczne 
wszczęły na Kazimierzu antyżydowski tumult. Warto dodać, że polskie władze 
komunistyczne, masowo szafujące wyrokami śmierci nawet na bohaterów wo-
jennych, sprawców antyżydowskich pogromów traktowały zawsze niezwykle 
ulgowo. A choć w pierwszych latach powojennych żydowskie życie zaczęło się 
odradzać, to „obóz lewicy rewolucyjnej” stopniowo nasilał swoją antysemicką 
retorykę, która stała się znakiem rozpoznawczym dominującej frakcji stalinow-
skiej. Niezamierzonym symbolem antysemityzmu komunistycznej lewicy stało 
się wyburzenie w 1961 roku Synagogi Praskiej w Warszawie. Apogeum szykan 
wobec Żydów przypadło na rok 1968. Wskutek emigracji i wypędzeń zniknę-
ły resztki żydowskiego życia na Kazimierzu… Ostatnie dwudziestolecie Polski 
Ludowej było wszak jedynym okresem w tysiącletnich dziejach państwa pol-
skiego, gdy nie było nad Wisłą ani jednego rabina… Pod komunistyczną władzą 
Kazimierz przekształcił się w slumsy Krakowa, zaś siedem synagog przetrwało 
niczym milczący świadkowie lepszych czasów. Zadbano o nie należycie dopiero 
u progu XXI stulecia, gdy na Kazimierz powracać zaczęło życie, także żydowskie, 
choć jest ono tylko cieniem tego dawnego, rozkwitającego pod władzą konser-
watywnych monarchii i niepodległościowych dyktatur, a zniszczonego przez 
nieodrodne dzieci rewolucji francuskiej – nazizm i komunizm…

Warto w tym miejscu przypomnieć, czym tak naprawdę jest synagoga, wywo-
dząca swoją nazwę od greckiego sinagein – „zbierać [się]”, co odpowiada hebraj-
skiemu beit kneset – „dom zgromadzenia”. Synagoga – jako miejsce poświęcone 
Bogu, nazywana na gruncie polskim także bożnicą lub bóżnicą – nie jest świą-
tynią w pełnym tego słowa znaczeniu, nie składa się tu bowiem ofiar. Jedyna 
Świątynia żydowska znajdowała się w Jerozolimie –wzniesiona w X wieku p.n.e. 
przez króla Salomona, następnie zniszczona przez Babilończyków, odbudowa-
na (tzw. Druga Świątynia) po powrocie z niewoli i ostatecznie zniszczona przez 
Rzymian w 70 roku n.e. (pozostała po niej słynna Ściana Płaczu). Synagoga pełni 
jednak część funkcji świątyni jako miejsce odprawiania publicznych modłów, 
zatem sprawowania liturgii. Maskilowie zresztą – w przeciwieństwie do or-
todoksów i chasydów – nie wahali się nazywać swoich synagog świątyniami 
– templami. Poza tym bożnica stanowi miejsce nauczania prawd wiary mojże-
szowej oraz gromadzenia się lokalnej społeczności. Synagoga nie jest świątynią 
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w sensie formalnym, ale jest nią w znaczeniu potocznym i może być tak nazywa-
na (zwłaszcza gdy mówimy o „świątyniach różnych wyznań”, wymieniając ją na 
równi z kościołem, cerkwią czy meczetem), pod warunkiem że jesteśmy świa-
domi, iż jest to pewne uproszczenie. Bożnica stanowi rodzaj domu modlitwy, ale 
rodzaj szczególny – jest miejscem uświęconym, swoistym sanktuarium, dlate-
go obowiązują w niej zasady bardziej rygorystyczne niż w „zwykłych” domach 
modlitwy, określanych mianem bejt ha-midrasz. W bejt ha-midrasz modlono się 
na co dzień, w synagogach – w czasie świąt i ważnych uroczystości (w źródłach 
nieżydowskich, relacjonujących sprawy izraelitów dość powierzchownie, syna-
gogi niekiedy utożsamiane były ze szkołami, a bejt ha-midrasze – z biblioteka-
mi). Wokół synagog ogniskowało się życie religijne i społeczne Żydów, żyjących 
w diasporze od czasów zniszczenia Świątyni i ostatecznego wygnania z Pale-
styny w 135 roku. Dlatego skupiska aż siedmiu synagog w praskim Josefovie 
i na krakowskim Kazimierzu (nie mówiąc o wielkiej liczbie bejt ha-midraszy) 
doskonale zaświadczają o niezwykłym znaczeniu tych dwóch ośrodków w dzie-
jach narodu hebrajskiego, niemających swojego odpowiednika nigdzie indziej. 
A przecież w Krakowie istnieją jeszcze dwa inne budynki dawnych synagog: 
Ahawat Raim i Tignera, podnosząc ich ogólną liczbę do dziewięciu, co jest wyni-
kiem zdumiewającym, nawet jeśli spośród wspomnianych dwóch obiektów na 
Starym Mieście jeden znajduje się w opłakanym stanie, drugi zaś nie ma dziś for-
malnie z żydowską przeszłością wiele wspólnego. Ten wynik stanie się jeszcze 
bardziej imponujący, jeśli zdamy sobie sprawę, że w dziejach Krakowa synagog 
naliczyć można nie siedem, nie dziewięć nawet, ale… trzynaście.

Wprawdzie synagoga Ahawat Raim i synagoga Tignera są niekiedy określane 
mianem bejt ha-midraszy, to rozstrzygająca wydaje się opinia zamieszczona na 
stronie internetowej Wirtualny Sztetl, jako związanej ściśle z Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, zgodnie z którą uznaje się je za pełnoprawne bożnice, 
odmawiając tego tytułu wielu innym domom modlitwy.

Dla porządku przypomnijmy, że centralny punkt synagogi zajmuje bima – 
podwyższenie z pulpitem (szulchan), na którym odczytywane są słowa Tory. Jej 
zwoje przechowuje się w szafie ołtarzowej, czyli aron ha-kodesz („świętej arce”) 
– wnęce przesłoniętej zasłoną (parochet), wmurowanej w tę ścianę bożnicy, 
która skierowana jest w stronę Jerozolimy, czyli w przypadku Europy Środkowej 
na wschód. Główna sala modlitewna jest salą wyłącznie dla mężczyzn – modli-
tewnia dla kobiet (ezrat naszim) oddzielona jest od niej przegrodą (mechica) 
i często znajduje się na innej kondygnacji, tworząc antresolę – emporę.

Najważniejszymi postaciami dla żydowskich gmin byli rabini – nauczyciele 
i interpretatorzy prawa religijnego, sędziowie i duchowni, opierający swój cha-
ryzmat na osobistej wiedzy i pobożności, a nie sformalizowanej sakrze. Gdy 
w 1817 roku powołano w obrębie krakowskiej gminy obwód kazimierski, na-
czelny rabin Krakowa stał się oficjalnie jedynym rabinem działającym na terenie 
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tego obwodu. Konkretnej synagodze w obrębie gminy przewodzili prowizorzy, 
często sprawujący tę godność kolegialnie. Za prowadzenie modłów i śpiew 
odpowiadał w bożnicy kantor, natomiast ogólny nadzór nad salą modlitewną 
i sprzętami liturgicznymi sprawował szames.

Niniejsza publikacja omawia – w kolejności powstania – wszystkie trzynaście 
istniejących i nieistniejących krakowskich synagog. Opisany został ich wygląd, 
elementy architektury i wyposażenia oraz dzieje, a także wiążące się z nimi 
bezpośrednio lub pośrednio tradycje, do których należą specyficzne tylko dla 
danego obiektu obrzędy, łączące się z nim podania i legendy (ich nieodżałowa-
nym dysponentem był Henryk Halkowski – historyk, publicysta i gawędziarz, 
z którego dorobku nie omieszkano skorzystać) oraz rozmaite ciekawostki – 
często barwne epizody z przeszłości, których nie rozwinięto szerzej przy ogól-
nym zarysie dziejów bożnicy. W ten sposób w książce pokazane zostały zarów-
no budynki, jak i dawny żydowski świat, który wypełniał je życiem i nadawał 
im ducha. Żydowskie tradycje stanowią bowiem integralną część krakowskiego 
dziedzictwa, a żydowskie legendy Kazimierza są częścią spuścizny kulturalnej 
miasta na równi z opowieściami o Kraku, Wandzie, smoku wawelskim, lajkoniku 
czy mistrzu Twardowskim.

Książkę zamyka tabela z najważniejszymi informacjami o wszystkich synago-
gach oraz spis duchowych przywódców krakowskich Żydów, w tym opracowana 
według ustaleń Elżbiety Długosz lista najwyższych rabinów Krakowa, obejmują-
cych swoją jurysdykcją całą aglomerację wraz z Kazimierzem.

Mam nadzieję, że – na swoją skromną miarę – publikacja przybliży Czytelni-
kom tę część naszego kulturowego dziedzictwa, którą tworzyły żydowskie świą-
tynie Krakowa. Dzieje polskich Żydów – nazywanych przez naszych przodków 
nie bez pewnej racji „Polakami wyznania mojżeszowego” – stanowią bowiem 
część dziejów i Izraela, i Polski. Tej wielkiej, niepodległej i wielonarodowej 
Polski, sięgającej za Dniepr, a co najmniej po Zbrucz, Polski Piastów, Jagiello-
nów, Józefa Piłsudskiego i piłsudczyków, Polski dumnej i walecznej, nieskorej 
do uznawania Bugu za swoją wschodnią granicę, Polski, pod której niebem za-
mieszkiwali Polacy i Żydzi, Rusini i Rusnacy, Ormianie i Wołosi, Niemcy i Olę-
drzy, Tatarzy i Karaimi, Litwini i Żmudzini, Włosi i Szkoci…

Bartłomiej Grzegorz Sala
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Stara Synagoga Garncarska

Oblicze synagogi

Pierwsza wzniesiona w Krakowie synagoga w naturalny sposób nazywana była 
„starą” (antiqua), w opozycji do nieco młodszej, określanej jako „nowa”. Gdyby 
jednak uznać to określenie za nazwę własną, powstałby pojęciowy chaos, po-
nieważ Starą Synagogą tradycyjnie nazywa się młodszą o stulecie bożnicę na 
Kazimierzu. Pierwsza krakowska synagoga będzie zatem w tej publikacji nazy-
wana dla odróżnienia Starą Synagogą Garncarską z racji usytuowania w kwar-
tale garncarskim miasta. Pamiętajmy jednak, że nie jest to określenie funkcjo-
nujące w literaturze, lecz jedynie robocze, pozwalające przy omawianiu kolejno 
wszystkich krakowskich bożnic uniknąć nieporozumień.

Stara Synagoga Garncarska mieściła się w południowej pierzei dawnej ulicy 
Żydowskiej, czyli dzisiejszej ulicy Świętej Anny. Był to murowany, gotycki gmach, 
nakryty – jak się przypuszcza – wysokim dachem szczytowym. Według luźnej 
rekonstrukcji od wschodniej strony bożnicę ozdabiało okrągłe okno i niewiel-
ka przybudówka, mieszcząca aron ha-kodesz. Obok synagogi wznosił się dwór 
słynnego Lewka – bankiera królów, będący później własnością m.in. Szafrańców 
i Tęczyńskich.

Historia synagogi

Na przełomie XIII i XIV wieku doszło do poszerzenia obszaru Krakowa od strony 
istniejącej już wcześniej pierwszej „dzielnicy żydowskiej”. Jeszcze w pierwszej 
połowie XIV stulecia przy przedłużonej w ten sposób ulicy Żydowskiej wybudo-
wano Starą Synagogę Garncarską, po raz pierwszy wspomnianą w 1356 roku. 
Stara Synagoga Garncarska stała się najważniejszym obiektem „dzielnicy ży-
dowskiej”. Była siedzibą najstarszej krakowskiej gminy mojżeszowej, a w 1370 
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roku poświadczony został tutejszy rabin. Z tego samego roku pochodzi wzmian-
ka o szkole żydowskiej, która musiała funkcjonować przy tej bożnicy.

W 1469 roku Stara Synagoga Garncarska i sąsiadująca z nią Nowa Synagoga 
Garncarska zostały wykupione przez Jana Długosza i jego brata Andrzeja na po-
trzeby Akademii Krakowskiej. Gmina mojżeszowa odstąpiła je w zamian za dom 
i grunty w rejonie kościoła Świętego Szczepana. Były to ostatnie wykupione 
obiekty pierwszej krakowskiej „dzielnicy żydowskiej”, która tym samym prze-
stała istnieć, ustępując miejsca „dzielnicy uniwersyteckiej”.

Po raz ostatni Stara Synagoga Garncarska (jako alde synagoge1) notowana była 
w 1476 roku. Cztery lata później w jej miejscu był już tylko pusty plac. Arche-
ologiczne rozpoznanie potwierdza, że w tym czasie najstarsza krakowska bożni-
ca przestała istnieć w niejasnych okolicznościach, zostawiając po sobie jedynie 
słabo zaznaczone ślady. W latach 1638–1643 na potrzeby Akademii Krakowskiej 
powstało w tym miejscu Collegium Nowodworskiego, kryjąc skromne pozostało-
ści Starej Synagogi Garncarskiej pod swoim północno-zachodnim narożem.

Biskup żydowski Krakowa

W 1370 roku poświadczony został pierwszy krakowski rabin, sprawujący swe 
funkcje w Starej Synagodze Garncarskiej – jedynej wówczas bożnicy Krakowa. 
Był nim Casym, którego wraz ze słynnym Lewkiem rada miejska miała na rozkaz 
króla wziąć pod swoją opiekę. Casym tytułowany był… biskupem żydowskim. Tak 
samo w latach 1373–1376 dokumenty nazywają jego następcę – Smoyla (Samu-
ela). Tytuł „biskupa żydowskiego” znany był zresztą w Kolonii, Spirze i Wormacji.

Collegium Nowodworskiego

W latach 1638–1643 przy ulicy Świętej Anny, w miejscu, w którym znajdowały 
się wcześniej Stara Synagoga Garncarska i Nowa Synagoga Garncarska, Jan Laiter 
wzniósł budynek uniwersytecki dla funkcjonującej od 1586 roku przy Akademii 
Krakowskiej szkoły średniej zwanej Classes. Gmach powstał dzięki fundacji se-
kretarza królewskiego Gabriela Prewancjusza-Władysławskiego i ekscentrycz-
nego dowódcy Bartłomieja Nowodworskiego. Na ich cześć szkołę nazywano 
Władysławsko-Nowodworską, a sam budynek stał się znany jako Collegium 
Nowodworskiego. W latach 1815–1846 zbierała się tutaj Izba Reprezentantów 
Rzeczypospolitej Krakowskiej. W 1855 roku Tomasz Majewski dobudował nowe 
skrzydło z reprezentacyjnymi schodami i arkadową loggią.

1  D. Niemiec, Najstarsze krakowskie synagogi [w:] „Alma Mater”, nr 99, 2008, s. 35.
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Stara Synagoga Garncarska

Collegium Nowodworskiego znajduje się w miejscu dwóch najstarszych krakowskich synagog 
(fot. M. Gurba)
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