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ublin by³ warownym miastem, le¿¹cym w�ród pól i bagien. I jak¿e dalekim pa³acom
nad Bosforem, szafirowym wodom mórz, nawet starym brunatnym fasadom Ghetto

Yecchio.
By³o wiosenne popo³udnie. Zmierzcha³o i zacz¹³ padaæ deszcz. Abraham i Beatrycze

spojrzeli na siebie z rozpacz¹. Chcia³o im siê p³akaæ.
To rabin Mordechaj Joffe, bawi¹cy przejazdem w Wenecji, namówi³ Abrahama do

tego wyjazdu, twierdz¹c, ¿e w Polsce ¯ydom dobrze siê powodzi, a król Zygmunt Stary
zwolni³ ich z obowi¹zku noszenia ¿ydowskich oznak. Mordechaj Joffe mieszka³ w Lubli-
nie, gdzie po �mierci Salomona Lurii � oby Przenaj�wiêtszy � b³ogos³awione niech bê-
dzie Jego imiê! � zachowa³ duszê mê¿a sprawiedliwego! � pe³ni³ obowi¹zki rabina i kie-
rownika jesziwy.

Opowiada³ Abrahamowi o lubelskich jarmarkach, na które zje¿d¿ali rabini wraz
z uczniami z ca³ej Ma³opolski, z Wielkopolski, a nawet z Litwy, w poszukiwaniu ksi¹g,
których brakowa³o, chyba ¿e uda³o siê je sprowadziæ z Krakowa czy te¿ z dalekiej Pragi.
Abraham waha³ siê jednak. Dopiero gdy rabin oznajmi³, ¿e jego syn Kalonymos pragnie
za³o¿yæ drukarniê i poszukuje wspólnika ze znajomo�ci¹ sztuki druku, Abraham siê zde-
cydowa³.

I oto teraz, min¹wszy szare przedmie�cie pe³ne drewnianych cha³up wyros³ych na b³ot-
nistej skarpie, Abraham i Beatrycze stali u wrót miasta, gdzie t³oczy³y siê niskie wozy, konie
o szerokich zadach i ludzie w sp³owia³ych sukmanach, sprawiaj¹cy wra¿enie zupe³nie nie-
wra¿liwych na deszcz. A wiêc to by³a Polska1?

aród ¿ydowski jest �Narodem
Ksiêgi�. Nie by³oby go bez s³ów Bi-

blii Hebrajskiej. Przed narodzinami
�wiata istnia³a Tora s³u¿¹ca Bogu jako
instrument stworzenia. Jej tekst zosta³
przekazany Moj¿eszowi na górze Synaj
i jako Piêcioksi¹g spisany na pustyni
podczas Exodusu. Najwa¿niejszym
opracowaniem ustnej Tory jest Talmud.

Tekst Tory jest pieczo³owicie prze-
chowywany w pergaminowych zwojach
umieszczonych we wnêtrzu aron ha-ko-
desz � szafy znajduj¹cej siê w ka¿dej sy-
nagodze na �cianie wskazuj¹cej Jerozo-

limê. Rêkopisy s¹ otaczane szczególn¹
czci¹, sofer przepisuj¹cy Torê musi spe³-
niaæ warunki czysto�ci zgodnej z prze-
pisami religijnymi, podczas czytania
mo¿na dotykaæ liter tylko za pomoc¹ pa-
³eczki jad 2 , zu¿yte ksiêgi s¹ przechowy-
wane w genizie3  � specjalnie przygoto-
wanym miejscu w piwnicy lub na stry-
chu synagogi. �wiêty tekst czytany co-
dziennie w synagodze, znany na pamiêæ
od najm³odszych lat, towarzyszy³ ¯y-
dom przez ca³y rok i ca³e ¿ycie.

Konstanty Gebert napisa³: �Liczy siê
ka¿de zdanie, ka¿de s³owo, ka¿da litera

1 Marek Halter, Lublin. Histo-
ria mi³osna, w: tego¿, Syno-
wie Abrahama, Warszawa
1993, s. 404.

2 jad (hebr. �rêka�) � pa³ecz-
ka z zakoñczeniem rze�bio-
nym w kszta³cie d³oni z wy-
ci¹gniêtym palcem wskazuj¹-
cym.

3 Zu¿yte ksiêgi religijne prze-
chowuje siê w genizie (hebr.
�schowek�), poniewa¿ ich
�wiêto�æ musi byæ uszanowa-
na, a zawartych w nich imion
Boga nie wolno �wiadomie
niszczyæ. Kiedy geniza siê
zape³nia, ksiêgi zabiera siê na
cmentarz, aby je pogrzebaæ.
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i pe³na milcz¹cych znaczeñ przestrzeñ
miêdzy literami�4 . Manuskrypty zawie-
raj¹ opis objawienia, a drukowane ksi¹¿-
ki s¹ zapisem komentarzy i wyja�nieñ
pomocnych w jego rozumieniu. Mówi
siê niekiedy: �Tyle ¯yda, ile Ksiêgi�.
Ksiêga jest wa¿na, poniewa¿ zawiera
zapis s³owa, a na pocz¹tku by³o s³owo
pochodz¹ce od Boga. W tym kontek�cie
lepiej mo¿na zrozumieæ, jak wielkie zna-
czenie w utrwalaniu i rozpowszechnia-
niu siê judaizmu mia³ druk. Przy pomo-
cy drukowanych inkunabu³ów popula-
ryzowano komentarze do Talmudu, dru-
kowano modlitewniki i literaturê religij-
n¹. Dlatego drukarstwo by³o jednym

z wa¿niejszych rzemios³, jakimi zajmo-
wali siê ¯ydzi.

Pierwsza w Polsce drukarnia hebraj-
ska powsta³a w latach trzydziestych XVI
wieku w Krakowie. W niej wydrukowa-
na zosta³a w 1534 roku pierwsza na zie-
miach polskich ksi¹¿ka w jêzyku hebraj-
skim. Nied³ugo pó�niej powsta³a ¿ydow-
ska drukarnia w Lublinie. Obok oficyn
w ¯ó³kwi, Wilnie, Grodnie, Lwowie,
Korcu i Nowym Dworze jest wymienia-
na jako jeden z najwa¿niejszych o�rod-
ków drukarstwa hebrajskiego5 .

Mimo du¿ego znaczenia dla rozwoju
drukarstwa w Polsce, dzieje drukarni he-
brajskiej w Lublinie oraz chronologia
i typologia dzie³ w niej wydanych s¹ za-

gadnieniami s³abo opracowanymi. Dru-
karnia lubelska nie doczeka³a siê pe³ne-
go opracowania monograficznego. O hi-
storii drukarstwa ¿ydowskiego w Lubli-
nie wspomina siê g³ównie przy okazji
wprowadzenia w historiê drukarstwa lu-
belskiego, jak mo¿na siê domy�laæ,
w stopniu niewystarczaj¹cym. Niniejszy
artyku³ nie ma na celu wype³nienia tej
luki, jest jedynie prób¹ zebrania infor-
macji, jakie ukaza³y siê w dotychczaso-
wych opracowaniach tego tematu.

G³ównym �ród³em informacji jest ar-
tyku³ Majera Ba³abana opublikowany
w 1931 roku pod tytu³em Drukarstwo
¿ydowskie w Polsce w XVI wieku6 . Tekst

ten jest wielokrotnie cytowan¹ podsta-
w¹ badañ hebrajskiego drukarstwa
w Lublinie. Pawe³ Gdula w obszernym
artykule Drukarstwo lubelskie poszerza
informacje zawarte w tek�cie Ba³abana,
u�ci�laj¹c niektóre fakty z historii ofi-
cyny7 . Informacje porz¹dkuj¹ce wiedzê
o historii lubelskiej drukarni hebrajskiej
odnajdujemy w tek�cie Krystyny Koro-
tasowej Drukarnie ¿ydowskie8 . Artyku³
zawiera pe³n¹ historiê drukarni lubel-
skiej, wykaz nazwisk w³a�cicieli, wspó³-
w³a�cicieli i pracowników oficyny oraz
tytu³y wykonanych dzie³. Autorka prze-
suwa pocz¹tki lubelskiej drukarni na
1547 rok i podaje nowe fakty z jej histo-
rii do pocz¹tku XVII wieku. Dzieje dru-

Reprodukuj¹c Talmud, który cieszy³ siê po�ród wyznawców judaizmu w nauczaniu religijnym
znacznie wiêksz¹ popularno�ci¹ ni¿ Biblia, drukarze przyczynili siê do rozwoju studiów talmu-
dycznych. Wspomagali oni z³o¿ony proces edukacyjny, w którym oprócz nich, dostarczaj¹cych
ksiêgi ze �wiêtymi tekstami, uczestniczyli tak¿e rabini, rektorzy jesziw, sêdziowie s¹dów rabi-
nicznych, zarz¹dy kaha³ów, rodziny ¿ydowskie, zw³aszcza ojcowie odpowiedzialni za religijne
wykszta³cenie synów, s³owem ca³e gminy. Przekaz Tory poprzez druk Talmudu w kraju, w któ-
rym judaizm od XVI w. znalaz³ swoje europejskie centrum, utrwala³ jednocze�nie u wyznawców
judaizmu poczucie odrêbno�ci od chrze�cijan, przyczyniaj¹c siê do wiêkszej ich samo�wiado-
mo�ci narodowej i religijnej. W czasie, kiedy w Europie faktycznie druk Talmudu by³ znacznie
ograniczany przez kolejnych papie¿y, a w pañstwach w³oskich, s³yn¹cych z rozwiniêtego dru-
karstwa, ca³kowicie niemo¿liwy, ¿ydowscy drukarze w Polsce podjêli wyzwanie zapewnienia
ci¹g³o�ci przekazu religijnego za pomoc¹ nowo wynalezionego medium, jakim by³a drukowana
ksi¹¿ka. Medium to zdoby³o sobie szybko uprzywilejowan¹ pozycjê w judaizmie, który od wie-
ków kultywowa³ �wiête teksty.

Krzysztof Pilarczyk, Rozpo-
wszechnianie Talmudu
w Polsce w XVI i XVII wie-
ku a duchowo�æ ¿ydowska
w: Duchowo�æ ¿ydowska
w Polsce. Materia³y do kon-
ferencji. Kraków 26-28 IV
1999, red. M. Galas, Kraków
2000, s. 53-54.

6 M. Ba³aban, Drukarstwo ¿y-
dowskie w Polsce, w: Pa-
miêtnik Zjazdu Naukowego
im. J. Kochanowskiego, Kra-
ków 1931, s. 102-116.

4 Cyt za: K. Gebert, Judaizm:

Tora � Prorocy � Pisma, w:
Kalendarz ekumeniczny 2002,
Sandomierz 2001, s. 28.

7 P. Gdula, Drukarstwo lubel-
skie, �Annales Universitatis
Mariae Curie-Sklodowska�,
sectio F, vol. VIII, 2 (1957),
s. 39-109.

8 K. Korotasowa, Drukarnie
¿ydowskie, w: Drukarze daw-
nej Polski od XV do XVIII
wieku, t. I, Ma³opolska, cz. I,
Wiek XV-XVI, red. A. Kawec-
ka-Gryczarowa, Wroc³aw
1983, s. 375-392.

5 H. W. [H. Wêgrzynek], Dru-
karze ¿ydowscy, w: A. Ca³a,
H. Wêgrzynek, G. Zalewska,
Historia i kultura ̄ ydów pol-
skich. S³ownik, Warszawa
2000, s. 75-76.
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karni po 1603 roku omawia Irena Strel-
nikowa w artykule Drukarstwo lubelskie
w XVI i XVII wieku9 .

Pocz¹tki lubelskiej drukarni hebraj-
skiej datuje siê na 1547 rok10 . Za³o¿y-
cielami i  pierwszymi drukarzami byli
przybyli z Pragi Izaak syn Chaima i Jó-
zef Jakar. Dzia³alno�æ mieszcz¹cej siê
przy synagodze przy ulicy Szerokiej
drukarni zosta³a prawnie usankcjono-
wana w 1550 roku na mocy zezwole-
nia króla Zygmunta Augusta. W 1554
roku wydrukowano Siddur (modlitew-
nik) ca³oroczny w jêzyku hebrajskim,
zawieraj¹cy pe³ny zbiór modlitw odma-
wianych w dzieñ powszedni w synago-
dze i podczas rytua³ów domowych11 .

Oko³o 1556 roku do Lublina przyby-
³a grupa ̄ ydów. By³ po�ród nich dosko-
na³y drukarz Eliesar syn Izaaka, który
przywióz³ ze sob¹ materia³ typograficz-
ny. W zwi¹zku ze �mierci¹ w 1554 roku
Izaaka syna Chaima przybysze mieli
sprzyjaj¹ce warunki do za³o¿enia spó³ki
drukarskiej. Jej pierwszym dzie³em by³o
wydanie w 1558 roku Piêcioksiêgu. Pod-
jêto ponadto zadanie wydania traktatów
talmudycznych, w uwa¿anej za najbar-
dziej autorytatywn¹ wersji babiloñskiej.
Teksty mieli ustalaæ rabini jesziw Polski,
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Mo-
skwy. Pierwszy z traktatów � Szawuot
ukaza³ siê w 1559, ostatni w 1573 roku.

Rok 1559 by³ wa¿ny dla historii lubel-
skiej drukarni, poniewa¿ ówcze�ni w³a-
�ciciele � Chaim syn Izaaka i Anna Jakar
� otrzymali od Zygmunta Augusta przy-
wilej na wy³¹czny druk i sprzeda¿ ksi¹g
hebrajskich w Królestwie Polskim. W tym
samym roku w zwi¹zku z epidemi¹ ofi-
cyna opu�ci³a Lublin. W Koñskowoli, do-
k¹d przeniesiono sprzêt typograficzny,
wydrukowano kolejne czê�ci traktatów
talmudycznych. Po powrocie do Lublina
w 1563 roku wydano ksi¹¿kê Izraela Kaca
Szeelat Hanszama (Pragnienia duszy).

W 1567 roku wydrukowano Macha-
zor, czyli ilustrowany modlitewnik na
�wiêta ca³ego roku oraz kolejne traktaty

talmudyczne. Niestety, na skutek zu¿y-
cia siê czcionek wydawnictwa nie by³y
na najlepszym poziomie typograficznym.
Ówczesny w³a�ciciel Eliesar zdecydowa³
o zamkniêciu oficyny. Po odnowieniu
warsztatu praca w drukarni znacznie siê
o¿ywi³a, pierwsz¹ ksi¹¿k¹, jak¹ wydru-
kowano po przerwie, by³o dzie³o Izaaka
syna Abrahama Pachad Izchak (Niepo-
koje Izaaka).

Od 1573 roku drukarni¹ kierowa³ Ka-
lonymos syn Mordechaja Jaffe. Oprócz
druku kolejnych traktatów Talmudu ba-
biloñskiego pod jego kierownictwem wy-
dano kilka wa¿nych ksi¹¿ek. Jedn¹ z nich
by³a Szeelot Weteszuwot (Responsy) Sa-
lomona Lurii. Responsy s¹ kolekcjami
pytañ i odpowiedzi na niejasno�ci powsta-
³e po zakoñczeniu redakcji Talmudu ba-
biloñskiego. Stanowi¹ wyk³ad autoryte-
tów rabinicznych dotycz¹cy spraw natu-
ry praktycznej, ¿ydowskiego rytua³u i pra-
wa, bêd¹c podstaw¹ Halachy, czyli spu-
�cizny prawnej judaizmu. Drug¹ intere-
suj¹c¹ ksi¹¿k¹ by³a Birchat Hamazon, za-
wieraj¹ca tekst b³ogos³awieñstwa pokar-
mu uzupe³niony komentarzami Natana
Szapiry (Spiry) z Grodna.

Prawo Kalonymosa do prowadzenia
drukarni i sprzeda¿y ksi¹¿ek w niej wy-
konanych zosta³o zatwierdzone w 1578
roku moc¹ przywileju króla Stefana Ba-
torego. Niestety, krótko po tym fakcie,
mimo stosowania wzorców typogra-
ficznych u¿ywanych w oficynach w³o-

9 I. Strelnikowa, Drukarstwo
lubelskie w XVI i XVII wie-
ku, �Bibliotekarz Lubelski�,
1971, nr 3/4, s. 14-32.

10 Korotasowa, Drukarnie
¿ydowskie, s. 388. Majer Ba-
³aban, a za nim Pawe³ Gdu-
la, jako datê rozpoczynaj¹c¹
dzieje lubelskiego drukar-
stwa podaj¹ 1554 rok. Ba³a-
ban, Drukarstwo ¿ydowskie,
s. 106; Gdula, Drukarstwo
lubelskie, s. 45.

11 W pó�niejszych czasach ten
typ modlitewnika by³ szcze-
gólnie cenny dla chasydów,
wierz¹cych, ¿e w jego tek�cie
zawarty jest �wiat tajemnic.
Tekst posiada³ wiele cech lu-
dowych, charakterystycz-
nych dla pobo¿no�ci cha-
sydzkiej, zak³adaj¹cej miêdzy
innymi, ¿e modlitwa proste-
go cz³owieka ma wiêksze
znaczenie ni¿ mod³y uczo-
nych. A. J. Herschel, Pañska
jest ziemia. Wewnêtrzny �wiat
¯yda w Europie Wschodniej,
Warszawa 1996, s. 57-58.

Ok³adka ksiêgi Zohar wydru-
kowanej w Lublinie.
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skich i czeskich, drukarnia zosta³a za-
mkniêta, poniewa¿ nie mog³a sprostaæ
konkurencji z drukami wykonywany-
mi w Krakowie. Oficyna wznowi³a
dzia³alno�æ w 1590 roku po gruntow-
nej modernizacji polegaj¹cej na odno-
wieniu zaplecza technicznego. Zaczê-
to wydawaæ literaturê religijn¹: modli-
tewniki, zbiory psalmów, komentarze.

Pod koniec 1592 roku drukarnia,
uciekaj¹c przed kolejn¹ epidemi¹, prze-
nios³a siê do Bystrzejowic. Jedynym wy-
danym tam dzie³em by³a Hagada. Bo-
gato ilustrowany tekst Hagady obejmu-
je najpopularniejsze obrazy i w¹tki lite-
ratury ¿ydowskiej dotycz¹ce historii wy-
bawienia z Egiptu. Jest ona ksiêg¹ u¿y-
wan¹ podczas wieczerzy sederowej12

i zawiera instrukcje na temat spo¿ywa-
nia macy, teksty psalmów pochwalnych,
hymnów, a nawet piosenek dla dzieci.
Po powrocie do Lublina wydano Misz-
nê. Miszna to najstarsze dzie³o literatu-
ry rabinicznej, sk³adaj¹ce siê z elemen-
tów �ustnej Tory�, jedna z podstaw ¿y-
dowskiego prawodawstwa.

�mieæ Kalonymosa w 1603 roku
spowodowa³a powolny upadek drukar-
ni. Po jej ca³kowitym zniszczeniu
w 1656 roku podczas po¿aru dzielni-
cy ¿ydowskiej zosta³a odbudowana
dopiero sze�æ lat pó�niej. Po reakty-
wowaniu dzia³a³a do 1682 roku. Ostat-
nim w³a�cicielem oficyny by³ Salomon
Zelman Jaffe, a ostatni¹ wydrukowa-
n¹ ksi¹¿k¹ by³o dzie³o Chiduszej Ha-
lachot krakowskiego rabina Jozuego
Herszla. Dzia³alno�æ drukarska w Lu-
blinie zosta³a wznowiona w 1790 roku
na mocy listu-przywileju króla Stani-
s³awa Augusta, który rabina ziemskie-
go Herszka Szew³owicza vel Szawe-
lowicza mianowa³ tytu³em drukarza
i zezwoli³ na za³o¿enie drukarni13 .
Przegl¹d rodzajów ksi¹g, jakie opu�ci-
³y warsztat lubelskiej drukarni, wska-
zuje, ¿e drukowano w niej dzie³a o du-
¿ym znaczeniu dla religii ¿ydowskiej.
Spo�ród nich na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje ksiêga Zohar.

Ksiêga Zohar, w³a�ciwie Sefer ha-
Zohar (Ksiêga blasku), to �rednio-

13 Irena Strelnikowa odnosi siê
w swoim artykule do sugero-
wanej przez Paw³a Gdulê
kwestii istnienia w Lublinie
dwóch drukarni ¿ydowskich.
Twórc¹ drugiej z drukarñ mia³
byæ Hirsz syn Abrahama Ka-
lonymusa Jaffe. O istnieniu
drukarni �wiadczy³yby nastê-
puj¹ce fakty: paszkwil Seba-
stiana Miczyñskiego opubli-
kowany w Zwierciadle Koro-
ny Polskiej,  w którym czyta-
my, ¿e �¯ydzi w Lublinie dwie
drukarnie maj¹�, ponadto ko-
pia dokumentu Zygmunta III
z 1631 roku zalecaj¹cego wy-
danie �instrumentów i druków
ze zlikwidowanej drukarni ¿y-
dowskiej�, notatka Hieronima
£opaciñskiego o druku Sefer
Ibronoth, �któr¹ wystawi³
uczony Hirsz syn Abrahama
Kalomniumus Jaffe�, oraz in-
formacja Jerzego Brandtke
przytaczaj¹cego list z 1628 r.
wojewody Miko³aja Ole�nic-
kiego do króla Zygmunta III
z pro�b¹ zwrócenie ¯ydom
zabranej im drukarni. Infor-
macje wskazywa³yby, i¿ w po-
³owie XVII wieku w Lublinie
istnia³y dwie ¿ydowskie dru-
karnie.  Irena Strelnikowa jed-
nak stwierdza, ¿e �na pytanie,
czy w pierwszej po³owie
XVIII wieku istnia³y w Lubli-
nie dwie drukarnie ¿ydowskie,
nie mo¿na daæ zarówno odpo-
wiedzi twierdz¹cej, jak i prze-
cz¹cej� (Strelnikowa, Drukar-
stwo lubelskie, s. 16-17).

Szczególne miejsce w�ród wspó³pracowników drukarzy zajmowali korektorzy traktatów tal-
mudycznych, bêd¹cy najczê�ciej rabinami, kierownikami jesziw lub sêdziami s¹dów rabinicz-
nych. Od nich w du¿ym stopniu zale¿a³o, jaki tekst by³ drukowany w kolejnych wydaniach
Talmudu. Na nich ci¹¿y³ obowi¹zek jak najlepszego przygotowania do druku tekstu traktatów,
w który przez lata ingerowa³a cenzura ko�cielna. Mieli oni dbaæ o jego wierno�æ, nic nie uroniæ
z opisywanych w nim dawnych wielkich wydarzeñ, nic nie zaprzepa�ciæ z przekazywanej przez
wieki tradycji, a wszystko po to, aby uratowaæ od zag³ady niszczycielskiego czasu owo pradaw-
ne spotkanie staro¿ytnego Izraela ze �wiêto�ci¹, z wielkim Prawodawc¹, i przenie�æ je w stanie
mo¿liwie najlepiej zachowanym. Judaizm bowiem istnia³ przez wieki dziêki sta³emu kontaktowi
swoich wyznawców z objawionym Prawem � Tor¹, dziêki pielêgnacji wspomnieñ o owej pra-
chwili przekazania Tory i nieustannemu odczytywaniu jej znaczenia, zw³aszcza przez ducho-
wych przywódców kolejnych pokoleñ, w kontek�cie zachodz¹cych przemian cywilizacyjnych.

[...] Korektor, odpowiedzialny wraz z drukarzem za tekst w ostatecznej postaci przekazywany do
druku, musia³ dokonywaæ potrójnego wyboru. Pierwszy polega³ na odtwarzaniu tekstu Talmudu
przy ograniczonym dostêpie do nieska¿onych �róde³, bêd¹cych podstaw¹ reprodukcji.  [...] Drugi
wybór dotyczy³ zakresu stosowanej przez drukarzy i korektorów autocenzury, której celem by³a
obrona oficyny i nak³adów poszczególnych wydañ przed ewentualnymi represjami cenzorskimi,
które mimo posiadanych wolno�ci by³y mo¿liwe i przynajmniej dwa razy siê zdarzy³y. Wówczas
koñczy³o siê to konfiskat¹ nak³adu, a nawet zamkniêciem drukarni. Trzeci wybór polega³ na do-
braniu do podstawowego tekstu Talmudu najcenniejszych dodatków: komentarzy, orzeczeñ hala-
chicznych z ró¿nych kompendiów, opracowywanych przez wieki, i z responsów, chiduszim (no-
wel) oraz opatrzenie tekstu rozmaitymi przydatnymi dla studiuj¹cych odsy³aczami.Pilarczyk, dz. cyt., s. 54-55.

12 Seder to rytualny posi³ek
spo¿ywany w diasporze
w dwa pierwsze dni Pesach
(Pascha, pami¹tka wyj�cia
Izraela z niewoli egipskiej,
w tradycji chrze�cijañskiej
odpowiada jej Wielkanoc).
W trakcie sederu �ka¿dy po-
winien siê w³a�ciwie poczuæ,
jakby sam zosta³ wybawiony
z niewoli w Egipcie, a cha-
rakterystyczne obyczaje se-
derowe maj¹ pomóc dzie-
ciom w zrozumieniu Exodu-
su�. Temu s³u¿y m.in. rodzin-
ne czytanie Hagady (cytat za:
A. Uterman, Encyklopedia
tradycji i legend ¿ydowskich,
t³um. O. Zienkiewicz, War-
szawa 2000) [przyp. red.].
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wieczny traktat mistyczny zawieraj¹-
cy podstawowy wyk³ad kaba³y, uzna-
wany za bibliê kabalistów. Termin �ka-
ba³a� jest stosowany dla okre�lenia tra-
dycji mistycznej, zg³êbiaj¹cej we-
wnêtrzne mechanizmy dzia³ania bo-
sko�ci w odniesieniu do cz³owieka.
Tradycj¹ kabalistyczn¹ zajmowali siê
miêdzy innymi Izaak Luria i ruch cha-
sydzki. Kaba³a mia³a du¿y wp³yw na
¿ydowsk¹ symbolikê.

Ksiêgê Zohar opublikowa³ Hiszpan
Moj¿esz z Leonu (1240-1305). Tekst
zosta³ sporz¹dzony na podstawie rê-
kopisu Szymona ben Jochaja, misty-
ka ¿yj¹cego w II wieku n.e., który we-
d³ug tradycji mia³ otrzymaæ jej ustny
przekaz od ukrywaj¹cego siê w jaski-
ni Eliasza. Ksiêga napisana w jêzykach
aramejskim i hebrajskim sk³ada siê
z 20 traktatów opisuj¹cych powstanie
�wiata, naturê bosko�ci i zawieraj¹-
cych komentarz do Piêcioksiêgu. Ksiê-
ga Zohar jest jednym z najobszerniej-
szych tekstów ¿ydowskich. W³ady-
s³aw Panas podaje, ¿e liczy ona oko³o
2 400 stron14 . Do XX wieku ukaza³y
siê tylko dwa pe³ne wydania Ksiêgi,
z czego jedno w 1623 roku zosta³o wy-
dane w Lublinie. St¹d wielkie znacze-
nie Lublina nie tylko dla ¿ydowskie-
go drukarstwa, ale równie¿ dla rozwo-
ju mistyki i kaba³y.

Ksiêga Zohar opisuje rzeczywisto�æ
ezoteryczn¹ zwi¹zan¹ z codzienno�ci¹
ka¿dego cz³owieka. �wiat emanuje
z Istoty Boskiej za po�rednictwem pul-
suj¹cych boskim ¿yciem sefirot, czyli
dziesiêciu boskich struktur tworz¹cych
ró¿ne poziomy rzeczywisto�ci. Produk-
tem ubocznym procesu emanacji jest
sitra achra, czyli mocarstwo z³a pe³ne
demonów z Samaelem na czele. Cz³o-
wiek ma za zadanie pomóc w ponow-
nym zespoleniu bosko�ci z jej pier-
wiastkiem ¿eñskim, zwanym w kabale
Szechina, na który napiera sitra achra.
Ka¿de s³owo Tory symbolizuje jeden
z aspektów sefirot, poniewa¿ prawdzi-

wy sens Tory kryje siê w jej warstwie
mistycznej. Wype³nianie przykazañ
oddzia³uje dodatnio na wy¿sz¹ sferê,
podczas gdy grzech umacnia sitra
achra. Odkupienie �wiata nast¹pi do-
piero, gdy ka¿da ludzka istota drog¹
wêdrówki dusz dope³ni swojego dzie-
³a jednoczenia15 .

Interesuj¹ce jest równie¿ przypusz-
czenie, ¿e w Lublinie na pocz¹tku
XVIII wieku mia³ miejsce pierwodruk
najpopularniejszej ksi¹¿ki w jêzyku ji-
dysz. Napisany przez Jakuba syna Iza-
aka Aszkenazi z Janowa Lubelskiego
komentarz do Piêcioksiêgu przeznaczo-
ny dla kobiet zatytu³owany Cene urene
(Wyjd�cie i patrzcie)16  do czasów obec-
nych doczeka³ siê blisko 250 wydañ.
W�ród uczonych istniej¹ spory w kwe-
stii ustalenia miejsca pierwodruku
ksi¹¿ki. Z du¿¹ doz¹ pewno�ci mo¿na
stwierdziæ, i¿ kolejne wydania by³y dru-
kowane w Lublinie.

Na �lad innej, ciekawej publikacji na-
trafi³ Hieronim £opaciñski, który po�ród
licznych zainteresowañ zajmowa³ siê
równie¿ drukami hebrajskimi i najwcze-
�niej dostrzeg³ problematykê lubelskie-
go drukarstwa hebrajskiego. W opraco-
waniu Wydawnictwa perjodyczne w Lu-
blinie opisuje: �Drugi z kolei wiadomy
nam kalendarz z 1640 roku [...] jest to
ksi¹¿ka hebrajska Sefer Ibronoth. Ksi¹¿-
ka o uk³adzie kalendarza. Drukowana
jest w drukarni, któr¹ wystawi³ znany
Hirsz syn Abrahama K(a)lon(y)mus
Jafe, roku 5400 (1640 ery chrze�cijañ-
skiej). W polskim i ruskim kalendarzu
wymienia �wiêta chrze�cijañskie i miej-
sca jarmarków�17. Z informacji tej mo¿-
na wnioskowaæ, i¿ by³ to rodzaj �kalen-
darza ekumenicznego�18. Za spraw¹ £o-
paciñskiego druki ¿ydowskie znalaz³y
siê na �Wystawie Przedmiotów Sztuki
i Staro¿ytno�ci w Gmachu Podomini-
kañskim w Lublinie� otwartej w czerw-
cu 1901 roku. Po�ród nich by³y cztery
traktaty talmudyczne wydane w Lubli-
nie w 1628 roku. Ciekawe, i¿ na pó�-

14 Rozmowa z prof. W³adys³a-
wem Panasem w niniejszym
numerze [przyp. red.].

15 Informacje z: Unterman, En-
cyklopedia tradycji i legend ¿y-
dowskich, s. 302-303; Ca³a,
Wêgrzynek, Zalewska, Histo-
ria i kultura, s. 314.

16 Pisownia tytu³u: C�ene u-
R�ene i Ceena u-reena.

17 Rafa³ Lubicz (H. £opaciñ-
ski), Wydawnictwa perio-
dyczne w Lublinie, Lublin
1890, s. 5.

18 Wspó³czesn¹ publikacjê
o podobnych charakterze za-
tytu³owan¹ Kalendarz Eku-
meniczny wydawano w Lu-
blinie latach 1999 i 2000.
Wiêcej informacji na stro-
nach: www.tnn.lublin.pl/
ke2001 [przyp. red.].
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esjasz nie nadszed³ o czasie zapowiadanym w Zoharze, choæ min¹³ rok 540819, wiêc
zaczêto go oczekiwaæ od nowa. Sze�æ lat pó�niej nast¹pi³o zaæmienie s³oñca, co

jednog³o�nie poczytano za z³y znak. Rabin Jakub ben Ezechiel Halei z P³atowa oznajmi³,
¿e s³ysza³ p³acz i jêki umar³ych, a szamasz20  wielkiej synagogi twierdzi³, ¿e widzia³ na
w³asne oczy, jak dawno umar³e dzieci gromadzi³y siê wokó³ �wiêtej arki. Jesieni¹ tego
samego roku wybuch³a zaraza, poch³aniaj¹c setki ludzkich istnieñ.

Ci, którzy dostrzegli w owych wydarzeniach zapowied� nieszczê�cia, nie pomylili siê: nie
min¹³ rok, gdy na horyzoncie znów pojawili siê Kozacy krwawego atamana Chmielnickiego,
pal¹c i morduj¹c gminy ¿ydowskie le¿¹ce w zachodniej czê�ci kraju oraz na Litwie � w ten
sposób gmina wileñska zniknê³a z powierzchni ziemi.

Zima nadesz³a wcze�nie tego roku i dzieci �lizga³y siê na zamarzniêtej Bystrzycy, a na-
wet na Czechówce w pobli¿u drukarni. Gdy gro�ba najazdu Kozaków nabra³a realnych
kszta³tów, trzej braca przerwali rozpoczêt¹ pracê nad Bibli¹ dla kobiet, napisan¹ w jêzyku
jidysz, i zatytu³owan¹ Cene Urejne, zastanawiaj¹c siê, czy nie lepiej bêdzie wyjechaæ.

�  Mo¿emy schroniæ siê do Parczewa � zaproponowa³ Azaria. � Mo¿e wuj Icchak
jeszcze ¿yje.

�  Lub do Amsterdamu � zasugerowa³ Herszel. � ̄ ydzi s¹ tam dobrze traktowani, poza
tym mam mnóstwo znajomych i znam jêzyk.

Lecz gdy po raz pierwszy w ¿yciu sam proponowa³ wyjazd, wtedy w³a�nie postano-
wiono jeszcze trochê zaczekaæ. Nazajutrz og³oszono w imieniu ksiêcia oraz wojewody
zakaz opuszczania miasta i wywozu dóbr. Po up³ywie dwóch dni dowiedziano siê, ¿e pad³
Zamo�æ. Kozacy byli ju¿ blisko. Nastêpnego dnia, 15 pa�dziernika, Kozacy wjechali na
Krakowskie Przedmie�cie.

Kilku ¯ydów zdo³a³o siê schroniæ u zaprzyja�nionych chrze�cijan, jeszcze inni kupili so-
bie kryjówkê, wreszcie chrze�cijañska czê�æ miasta zamknê³a swe bramy, wzmacniaj¹c obro-
nê. Tylko dzielnica ¿ydowska, le¿¹ca poza murami, by³a ca³kowicie bezbronna i wydana na
pastwê kozactwa. ¯ydzi zebrali siê w synagogach w oczekiwaniu na rezultat pertraktacji miê-
dzy cz³onkami Rady Miejskiej a Moskalami, którzy nadci¹gnêli tu¿ za Kozakami. [...]

Nagle drzwi rozwar³y siê z ha³asem. Wszystkie g³owy zwróci³y siê w stronê wej�cia.
W drzwiach sta³ Beniamin, syn Dawia.

�  Kozacy pal¹ nasze domy! � zawo³a³.
Dawid wymkn¹³ siê jako jeden z pierwszych i popêdzi³ wraz z synem w kierunku

drukarni. Azariê i Herszla zatrzyma³ �cisk przy drzwiach.
�  ¯ydzi � nawo³ywa³ stary rabin � dok¹d biegniecie? Zostañcie i módlmy siê razem

do Wiekuistego!

20 szamasz (szames) � wo�-
ny w bo¿nicy.

19 1648 po Chrystusie.

niejszych wystawach ksi¹¿ki lubelskiej
dzie³a z drukarni hebrajskiej nie by³y
eksponowane.

Dzieje drukarni hebrajskiej funkcjo-
nuj¹cej w Lublinie od po³owy XVI wie-
ku s¹ bardzo interesuj¹cym i wa¿nym
faktem z historii miasta. Rozwój i funk-
cjonowanie w Lublinie drukarni obok
istnienia tu jesziwy i Sejmu Czterech
Ziem spowodowa³y, ¿e miasto sta³o siê
jednym z najwa¿niejszych o�rodków
¿ydowskich. Wydaje siê, ¿e szczegó³o-

we prze�ledzenie dziejów drukarni, jak
równie¿ próba analizy jej dorobku wy-
dawniczego s¹ zagadnieniem wartym
podjêcia, tym bardziej ¿e pomijanym
w dotychczasowych badaniach nad
dziejami ksi¹¿ki i drukarstwa w Lubli-
nie. Historia istnienia w Lublinie jed-
nego z najwa¿niejszych w tej czê�ci
Europy o�rodków drukarstwa ¿ydow-
skiego podkre�la po raz kolejny znacze-
nie tego miasta w dziejach spo³eczno-
�ci ¿ydowskiej w Polsce.

M

Karta tytu³owa Wrót Dury,
dzie³a Icchaka Bar Reubena
z Dury o przepisach koszer-
no�ci wydanej przez Kalony-
musa Jaffe ben Mordecha-
ja. �ród³o: Ksiêga Pamiêci
Lublina wyd. w Tel Awiwie.
Ze zbiorów ¯ydowskiego
Instytutu Historycznego.
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Kalendarium dzia³alno�ci drukarni hebrajskiej w Lublinie21

1547 � Izaak syn Chaima i Józef Jakar syn Jakuba zak³adaj¹ drukarniê zlokalizowan¹
przy ulicy Szerokiej.

1550 � prawne usankcjonowanie dzia³alno�ci oficyny na mocy zezwolenia króla Zyg-
munta Augusta.

1554 � druk hebrajskiego modlitewnika ca³orocznego Siddur. �mieræ Izaaka syna Chaima.
Oko³o 1556 � przybycie z Pragi grupy ¯ydów, po�ród których jest uznany drukarz Elie-

sar syn Izaaka. Przybysze przywo¿¹ ze sob¹ materia³ typograficzny i zak³adaj¹
spó³kê drukarsk¹.

1558 � wydanie Piêcioksiêgu oraz podjêcie zadania publikacji traktatów Talmudu Babi-
loñskiego.

1559 � druk pierwszego z traktatów talmudycznych Szawuot.
27 maja 1559 � Chaim syn Izaaka i Anna Jakar otrzymuj¹ od króla Zygmunta Augusta wy-

³¹czny przywilej na druk i sprzeda¿ ksi¹g hebrajskich na terenie Królestwa Polskiego.
1559 � w zwi¹zku z epidemi¹ oficyna opuszcza Lublin, sprzêt tpograficzny zostaje prze-

niesiony do Koñskowoli.
1561 � wydanie kolejnej czê�ci traktatu talmudycznego Psachim.
1562 � wydanie traktatu Gitin.
1563 � powrót do Lublina. Wydanie ksi¹¿ki Izraela Kaca Szeelat Hanszama (Pragnienia

duszy).
1564 � �mieræ Chaima syna Izaaka, zamkniêcie drukarni.
1566 � reaktywowanie oficyny przez Eliesara syna Izaaka.
1567 � wydanie Machazor, modlitewnika na �wiêta ca³ego roku wed³ug obowi¹zuj¹cego

w Polsce obyczaju ¿ydowskiego (dziêki wsparciu Meira syna Mordechaja Lewi).
1568 � druk kolejnych czê�ci traktatów talmudycznych: Bejca, Suka i Iruwin; Eliesar

decyduje o zamkniêciu oficyny, poniewa¿ wydawnictwa nie s¹ na najlepszym
poziomie typograficznym.

P³onê³o ca³e Podzamcze. Dawid z Beniaminem przedostali siê do pracowni. Panowa³a
w niej atmosfera spokoju, p³yn¹ca z otoczenia znajomych przedmiotów i zapachu tuszu.
Dawid o ma³o nie upad³ na kolana na sam¹ my�l, ¿e to wszystko mog³oby ulec unice-
stwieniu. Ostatkiem si³ podbieg³ do kufra, w którym, wraz z rachunkami i wekslami prze-
chowywano egzemplarze Ksiêgi Abrahama i stary zwój z Jeruzalem. Z³apa³ drewnian¹
szkatu³kê, wysypa³ jej zawarto�æ i starannie u³o¿y³ w niej manuskrypty, jeden egemplarz
Ksiêgi i jeden komplet czcionek. Wszystko razem owin¹³ szmat¹ zaplamion¹ tuszem,
jaka akurat znalaz³a siê pod rêk¹, i wrêczy³ swemu synowi.

�  Czy widzia³e�, Beniaminie, co tam w³o¿y³em?
�  Tak, ojcze.
�  Nie zgub tej szkatu³ki, Beniaminie!
Na zamarzniêtym podwórzu rozleg³ siê d�wiêk kroków i �miech mê¿czyzn.
�  Uciekaj tylnym wej�ciem, Beniaminie. Spróbuj dotrzeæ do Parczewa. Je�li Bóg da,

do³¹czê do ciebie.
Dawid po³o¿y³ rêce na g³owie syna, pob³ogos³awi³ go i rzek³:
�  Amen, amen, amen! Uciekaj! Niech ciê Bóg prowadzi! Beniamin wymkn¹³ siê w¹-

skim przej�ciem wychodz¹cym na wzgórze. W tym samym momencie drzwi wylecia³y
z trzaskiem z zawiasów.

Halter, Lublin. Historia mi-
³osna, s. 447-449.

21 Kalendarium opracowane
na podstawie: Gdula, Dru-
karstwo lubelskie, s. 45-48;
Korotasowa, Drukarnie ¿y-
dowskie, s. 375-380, 388-
392; Strelnikowa, Drukar-
stwo lubelskie, s. 15-17.

A N E K S
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Oko³o 1570 � po odnowieniu warsztatu i zakupieniu nowych czcionek praca w drukarni
znacznie siê o¿ywia; druk kolejnego modlitewnika.

1571 � wydanie traktatu Kiduszin.
1572 � druk dzie³a Izaaka syna Abrahama Pachad Izchak (Niepokoje Izaaka).
1573 � przejêcie drukarni przez Kalonymosa syna Mordechaja Jaffe; wydanie kolejnych

traktatów Talmudu Babiloñskiego: Awoda Zara, Jebamot, Baba bartha oraz ksi¹-
¿ek: Szeelot Weteszuwot (Responsy) Salomona Lurii i Birchat Hamazon (B³o-
gos³awieñstwo pokarmu) z komentarzami Natana Szapiry (Spiry) z Grodna.

7 marca 1578 �  Kalonymos otrzymuje od króla Stefana Batorego przywilej zezwalaj¹cy
na za³o¿enie drukarni hebrajskiej i sprzeda¿ ksi¹¿ek.

1579 � zamkniêcie drukarni, która nie mo¿e sprostaæ konkurencji z drukarni¹ krakow-
sk¹ i ksi¹¿kami importowanymi z W³och.

1590 � wznowienie dzia³alno�ci po gruntownej modernizacji zaplecza technicznego;
druk dzie³ literatury religijnej: modlitewników, zbiorów psalmów, komentarzy.

1592 � wybuch kolejnej epidemii, przeniesienie drukarni do Bystrzejowic.
1593 � wydanie Hagady.
1596 � Powrót do Lublina; wydanie sze�ciu czê�ci Miszny.
1603 � �mieræ Kalonymosa; drukarniê przejmuje jego wnuk � Cwi, syn Abraham Kalo-

nymosa Jaffe.
1623 � wydanie Ksiêgi Zohar.
1656 � zniszczenie drukarni podczas po¿aru dzielnicy ¿ydowskiej.
1672 � otwarcie odbudowanej przez Jakuba Jaffe oficyny.
1682 � zamkniêcie drukarni; ostatnim w³a�cicielem jest Salomon Zelman Jaffe; ostatni¹

wydrukowan¹ ksi¹¿k¹ � dzie³o Chiduszej Halachot krakowskiego rabina Jozu-
ego Herszla.

1790 � wznowienie dzia³alno�ci drukarskiej w Lublinie na mocy listu-przywileju króla
Stanis³awa Augusta, który rabina ziemskiego Herszka Szew³owicza vel Szawe-
lowicza mianuje tytu³em drukarza i zezwala na za³o¿enie drukarni.

Zestawienie w³a�cicieli22

1547-1554 Izaak syn Chaima, wspó³w³a�ciciele: Chaim Schwartz z Ole�nicy, Józef syn
Jakuba Jakar

1556-1564 Chaim syn Izaaka, wspó³w³a�ciciele: Anna Jakar, Eliesar syn Izaaka, Jakub
syn Dawida Gotorda, Kalonymos syn Mordechaja Jaffe

1566-1572 Eliesar syn Izaaka, wspó³w³a�ciciele: Eliesar Lippman syn Meszulama, Izaak
syn Eliesara, Jakub syn Dawida Gotord, Kalonymos syn Mordechaja Jaffe, Naf-
tali syn Joela Szwarca

1573-1603 Kalonymos syn Mordechaja Jaffe, wspó³w³a�ciciele: Chaim syn Kalonymosa
od 1603 Cwi syn Abraham Kalonymosa Jaffe
od 1672 Jakub Jaffe
do 1682 Salomon Zelman Jaffe

Podstawowe informacje o drukarzach23

Izaak syn Chaima

(ur. ? - zm. po 1554) syn Chaima Schwartza z Ole�nicy, by³ drukarzem w Ichenhausen
w Bawarii i Heddernheim ko³o Frankfurtu, pierwszy drukarz lubelski. Do Lublina przyby³
w 1547 roku i zaj¹³ siê organizowaniem drukarni. Wraz ze szwagrem Józefem Jakarem
otrzyma³ w 1550 roku od króla Zygmunta Augusta zezwolenie na prowadzenie drukarni
hebrajskiej.

22 Zestawienie na podstawie:
Korotasowa, Drukarnie ¿y-
dowskie, s. 375-380, 388-
392.

23 Informacje zaczerpniête z:
Korotasowa, Drukarnie ¿y-
dowskie, s. 375-380, 388-
392.
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Chaim syn Izaaka

(ur.? - zm. ok. 1564) syn Izaaka syna Chaima, by³ drukarzem w Lublinie w latach 1556-
1564 i Koñskowoli 1561-1562. W 1554 roku wraz z Elisarem synem Izaaka, Jakubem
synem Dawida Gotorda i Kalonymosem synem Mordechaja Jaffe za³o¿y³ w Lublinie spó³kê
drukarsk¹. Prowadzi³ j¹ do 1564 roku.
Anna Jakar
wspó³w³a�cicielka drukarni w Lublinie w latach 1559-1574, córka Józefa syna Jakoba
Jakara, wspó³w³a�ciciela pierwszej hebrajskiej drukarni w Lublinie i wnuczka Chaima
Schwartza drukarza w Ole�nicy. Po �mierci ojca � oko³o 1559 roku � zosta³a  wspó³w³a�ci-
cielk¹ drukarni. W tym samym roku razem z Chaimem synem Izaaka otrzyma³a przywilej
na wy³¹czny druk dzie³ hebrajskich w Królestwie i pañstwach doñ nale¿¹cych. Chaim syn
Izaaka by³ jej ciotecznym bratem, istniej¹ przypuszczenia, ¿e tak¿e jej mê¿em. Po 1566
roku po�lubi³a Kalonymosa syna Mordechaja Jaffe.
Eliesar syn Izaaka
kiedy przyby³ do Lublina by³ uwa¿any za doskona³ego drukarza. Wszed³ do spó³ki dru-
karskiej za³o¿onej w 1554 roku. Natomiast po �mierci Chaima w 1566 roku zorganizo-
wa³ oficynê na nowo. W 1572 roku sprzeda³ czê�æ materia³u typograficznego wspólni-
kowi Kalonymosowi Jaffie i wraz z synem Izaakiem uda³ siê do Safeed w Górnej Galilei,
gdzie za³o¿y³ w 1577 roku drukarniê.
Kalonymos syn Mordechaja Jaffe
(zw. Kleonymos, Kolonymus, Calman, Mardochej, Mordochaj, Mardocaj) syn rabina
Mordechaja Jaffe, autora wielu dzie³ talmudycznych, przed 1558 rokiem by³ wspólni-
kiem drukarni Chaima syna Izaaka, po �mierci Chaima przebywa³ przez pewien czas
w Opatowie, gdzie pracowa³ jako ksiêgarz. Od 1573 do 1603 roku pracowa³ w Lublinie
wraz z synem Chaimem.
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