
Szlak
¯ydów Lubelskich

Powolno�æ, spokój, echo niepowrotno-

�ci czasów sprawiaja wspólnie, ¿e po sta-
rym mie�cie chodzimy cicho, powa¿nie.

A chodz¹c tak, przystaj¹c, na piêtra, za-

³omy, cienie, napisy patrz¹c, ani wiemy,

kiedy i jak zaczyna do nas mówiæ dusza

starych k¹tów. S³uchajmy.

(Józef Czechowicz: Koñ rydzy)
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Zdjêcie lotnicze z lat trzydziestych: Stare Miasto i dzielnica ¿ydowska.
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Wspó³czesne zdjêcie lotnicze Starego Miasta � wokó³ wzgórza zamkowego widaæ puste place. Ze zbiorów Wydawnictwa Idea Media. Fot. Piotr Maciuk.
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Zdjêcie lotnicze z lat trzydziestych: Widok na zamek lubelski i dzielnicê ¿ydowsk¹.
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Wspó³czesne zdjêcie lotnicze: Widok na zamek i puste przestrzenie. Ze zbiorów Wydawnictwa Idea Media. Fot. Piotr Maciuk.
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Robert Kuwa³ek

(Oko³o 2,5 km, 3 � 4 godziny, 14 przystanków)

Lublin od wieków by³ symbolem ¿ydowskiej
autonomii, rozkwitu kultury hebrajskiej i jidysz oraz
miastem o wielkich zas³ugach dla judaizmu. Do
dzisiaj w historiografii �wiatowej nazywany jest �Je-
rozolim¹ Królestwa Polskiego�, a od niedawna w
coraz czêstszym u¿yciu bywa nazwa � �¿ydowski
Oxford�. Ta ostatnia wskazuje na fakt, jak wielk¹
rolê odegra³ ¿ydowski Lublin w rozwoju nauk ju-
daistycznych.

Pierwsze wzmianki o ̄ ydach lubelskich pocho-
dz¹ z II po³owy XV wieku. W Lublinie mia³ wtedy

przebywaæ rabin Jakub z Trydentu. Jego obecno�æ
�wiadczy³a o tym, ¿e w mie�cie prawdopodobnie
istnia³a ju¿ zorganizowana gmina ¿ydowska � ka-
ha³. Na pocz¹tku XVI wieku na terenach po³o¿o-
nych wokó³ zamku, g³ównie od strony dzisiejsze-
go placu Zamkowego, zaczê³a rozwijaæ siê odrêbna
dzielnica ¿ydowska. Szybko te¿ bogac¹cy siê na
s³ynnych jarmarkach lubelskich kupcy wyznania
moj¿eszowego zaczêli stanowiæ konkurencjê han-
dlow¹ dla kupców chrze�cijañskich. Ci ostatni za-
pocz¹tkowali starania o ograniczenie roli ¯ydów
w Lublinie i uzyskali od Zygmunta I Starego przy-
wilej De non tolerandis Judaeis, zabraniaj¹cy ¯y-
dom osiedlania siê i prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej w obrêbie murów miejskich. Z tego te¿
powodu spo³eczno�æ ¿ydowska musia³a koncen-
trowaæ siê na Podzamczu, które z czasem zaczêto
nazywaæ ̄ ydowskim Miastem i na kilku przedmie-
�ciach: Kalinowszczy�nie, stanowi¹cej w XVII i XVIII
wieku odrêbny przykaha³ek kaha³u lubelskiego,
a tak¿e Piaskach (dzisiejsze okolice dworca kole-
jowego, ulicy 1 Maja i placu Bychawskiego), zwa-
nych Kazimierzem ¯ydowskim. Na prze³omie XVI
i XVII wieku kolejnym miejscem osadnictwa ¿y-
dowskiego sta³a siê Wieniawa � osobne miastecz-
ko, przy³¹czone do Lublina dopiero w 1916 roku.

Lubelskim ¯ydom a¿ do 1862 roku nie wolno
by³o osiedlaæ siê na terenie miasta chrze�cijañskie-
go. Dopiero wprowadzenie w ¿ycie w tym¿e roku
aktu równouprawnienia ludno�ci ¿ydowskiej w Kró-
lestwie Polskim, umo¿liwi³o im zamieszkiwanie na
upragnionym Starym Mie�cie i na reprezentacyjnym
Krakowskim Przedmie�ciu. Jednak¿e a¿ do II woj-
ny �wiatowej Podzamcze stanowi³o centrum ¿ydow-
skiego ¿ycia w Lublinie.

¯ydzi zawsze stanowili znacz¹cy odsetek miesz-
kañców Lublina. Bywa³y takie okresy w dziejach

SZLAKIEM PAMIÊCI ¯YDÓW LUBELSKICH

U podnó¿a zamku
lubelskiego znajduje siê
plan dzielnicy ¿ydow-
skiej zlikwidowanej
przez Niemców w 1942
roku. Fot. Stanis³aw
Turski.
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miasta, kiedy mniejszo�æ ¿ydowska by³a wiêkszo-
�ci¹, co charakteryzowa³o wschodnie rejony Pol-
ski, na których ¯ydzi dominowali liczebnie w�ród
mieszkañców miast i prowincjonalnych miasteczek.
W 1602 roku w Lublinie mieszka³o prawdopodob-
nie oko³o 2 tysiêcy ¯ydów, podczas gdy ca³e mia-
sto liczy³o oko³o 8 tysiêcy mieszkañców. W 1865
roku naliczono ju¿ 12.992 osoby wyznania moj¿e-
szowego, czyli 59,2% ogó³u lublinian, natomiast
w 1931 roku mieszka³o ich ju¿ 38.937 (34.6%).

¯ydzi lubelscy zajmowali siê, zgodnie z tradycj¹,
handlem i rzemios³em, ale nie brakowa³o w�ród nich
uczonych i lekarzy. Wielkim powa¿aniem cieszyli
siê w ich spo³eczno�ci rabini, a od koñca XIX wieku
pojawi³a siê te¿ wiêksza grupa ¿ydowskiej inteligencji.

Po dawnym mie�cie ¿ydowskim nie zachowa³y
siê prawie ¿adne materialne �lady, poza fragmen-
tem ulicy Kowalskiej (Przystanek I). Na dzisiej-
szym placu Zamkowym oraz na innych terenach
przyleg³ych do wzgórza zamkowego rozci¹ga³o siê
centrum dzielnicy ¿ydowskiej w Lublinie. Fakt ten
upamiêtnia monument z tablic¹, stoj¹cy po prawej
stronie schodów u podnó¿a zamku. Tablica zawie-
ra plan dawnej dzielnicy ¿ydowskiej. �rodkiem
obecnego placu Zamkowego przebiega³a g³ówna
ulica ¯ydowskiego Miasta � Szeroka, tradycyjnie
nazywana tak¿e ulic¹ ¯ydowsk¹, któr¹ wytyczono
prawdopodobnie jeszcze na prze³omie XV i XVI
wieku. Do 1942 roku stanowi³a g³ówn¹ arteriê tej
czê�ci miasta, a do pocz¹tków XIX wieku by³a na-
turalnym przed³u¿eniem historycznego szlaku han-
dlowego prowadz¹cego przez Lublin na Ru� i Li-
twê. Nic te¿ dziwnego, ¿e ju¿ w XVI wieku pe³ni³a
rolê swoistego centrum handlowego tutejszych ̄ y-
dów. Tu, a¿ do lat siedemdziesi¹tych XIX wieku,
kiedy to wytyczono targ na Podzamczu, nazywany
tak¿e Targiem ¯ydowskim, koncentrowa³ siê wiel-
ki handel ¿ydowski i odbywa³y siê jarmarki.

Ulica Szeroka stanowi³a tak¿e centrum politycz-
ne i administracyjne lubelskich ¯ydów, a od II po-
³owy XVIII wieku tak¿e religijne, zw³aszcza dla cha-
sydów. Wed³ug lokalnej tradycji przy ulicy Szerokiej
19 mia³ siê zbieraæ Waad Arba Aracot � Sejm Czte-

rech Ziem, g³ówna instytucja ponadparlamentarna,
pocz¹tkowo dla ̄ ydów z terenu ca³ej Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, a od 1623 roku dla ¯ydów z
Korony. Owa bezprecedensowa w skali europejskiej
instytucja powsta³a w 1580 roku, pocz¹tkowo jako
zjazd przedstawicieli wszystkich gmin ¿ydowskich
maj¹cy na celu ustalanie wspólnych podatków, a z
czasem � po nabyciu dodatkowych kompetencji �
rozstrzygaj¹cy o sprawach religijnych, politycznych,
a nawet obyczajowych. Postanowienia Sejmu by³y
wi¹¿¹ce dla wszystkich ¯ydów polskich � pod ry-
gorem kl¹twy religijnej. O pomoc w sprawach reli-
gijnych i prawnych do tutejszego Sejmu zwracali siê
¯ydzi z ca³ej Europy, a tak¿e kupcy chrze�cijañscy,
kieruj¹cy skargi na swoich ¿ydowskich kontrahen-
tów. W II po³owie XVII wieku, po wielkich woj-
nach i zniszczeniu przez wojska kozacko-moskiew-
skie ̄ ydowskiego Miasta w Lublinie, Sejm Czterech
Ziem przeniós³ obrady do innych miast polskich �
przede wszystkim do £êcznej i Jaros³awia.

Przy ulicy Szerokiej sta³y dawne synagogi lu-
belskie. W 1638 roku swoj¹ bo¿nicê � któr¹ potem
przej¹³ cech kotlarzy � wybudowa³ tutaj Hirsz Dok-

 Tablica pami¹tkowa umieszczona stara-
niem Symchy Wajsa. Fot. Stanis³aw
Turski.
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torowicz, nadworny faktor króla W³adys³awa IV.
W kamienicy oznaczonej nr 3 funkcjonowa³a syna-
goga urzêdników handlowych, a od XVIII wieku
pod nr 44 znajdowa³a siê synagoga Parnes, za³o¿o-
na przez Abrahama Heilperna, marsza³ka Sejmu
Czterech Ziem.

Ulica Szeroka by³a centrum chasydyzmu lubel-
skiego. W domu pod nr 28 w koñcu XVIII wieku
swój dwór za³o¿y³ Jakub Izaak Horowic-Szternfeld,
zwany Widz¹cym z Lublina, ojciec chasydyzmu
w Królestwie Polskim. W�ród miejscowych ̄ ydów
kr¹¿y³o o nim mnóstwo legend i przypowie�ci, kon-
centruj¹cych siê na jego darze jasnowidzenia. Jed-
na z nich zapowiada³a klêskê Napoleona w Rosji
i nadej�cie Mesjasza. Za próbê sprowadzenia Me-
sjasza na ziemiê Widz¹cy mia³ byæ ukarany przez
Boga �mierci¹, która nast¹pi³a w niejasnych oko-
liczno�ciach. Na ty³ach jego domu, w którym kszta³-
cili siê pó�niejsi najwybitniejsi cadycy polscy, po-
wsta³a w 1794 roku niewielka synagoga chasydów
lubelskich. Na �cianie budynku, stoj¹cego obecnie
na rogu placu Zamkowego i al. Tysi¹clecia, znaj-
duje siê tablica upamiêtniaj¹ca Widz¹cego, jak i za-
³o¿on¹ przez niego synagogê.

W pó�niejszym okresie przy ulicy Szerokiej 40
powsta³a kolejna synagoga, grupuj¹ca lubelskich
chasydów. W po³owie XIX wieku osiad³ tutaj i za-
³o¿y³ swój dwór Juda Lejb Eiger, wnuk s³ynnego
Akiby Eigera, zwanego Gaonem z Poznania. Reb
Judah Lejb, nazywany z powodu swojej ideologii
umartwiania siê �P³acz¹cym Cadykiem�, za³o¿y³ lo-
kaln¹ dynastiê cadyków, przewodz¹c¹ miejscowym
chasydom a¿ do II wojny �wiatowej.

W cieniu ulicy Szerokiej pozostawa³y inne, jak
chocia¿by równoleg³a do niej ulica Nadstawna, nazy-
wana tak¿e �Uliczk¹�, gdzie koncentrowa³o siê trady-
cyjne ¿ycie o�wiatowe lubelskich ¯ydów. W okresie
miêdzywojennym funkcjonowa³o tu ponad 20 che-
derów � elementarnych, religijnych szkó³ek ¿ydow-
skich, przeznaczonych g³ównie dla ch³opców. W szko-
³ach tych ¿ydowskie dzieci uczy³y siê podstaw jêzyka
hebrajskiego oraz interpretacji Tory � Piêcioksiêgu.

Do zamku prowadzi³a gêsto zabudowana i ma-
lowniczo ukszta³towana na stoku wzgórza ulica

Zamkowa. Od po³udniowej strony przylega³a do
zamku ulica Podzamcze z synagog¹ Saula Wahla,
legendarnego jednodniowego króla Polski, oraz
ulica Krawiecka � najbiedniejsza i najbardziej zde-
gradowana po�ród uliczek ¯ydowskiego Miasta.

W okresie miêdzywojennym ca³a najstarsza czê�æ
dzielnicy ¿ydowskiej by³a jedn¹ z ubo¿szych partii
miasta. Mieszka³a tu przewa¿nie biedota ¿ydow-
ska, zajmuj¹ca siê drobnym handlem i rzemios³em,
a pozbawione wygód mieszkania zawsze by³y prze-
pe³nione.

W czasie hitlerowskiej okupacji mie�ci³o siê tu
centrum lubelskiego getta. W latach 1942�1943
nazi�ci przeprowadzili akcjê wyburzania ¯ydow-
skiego Miasta, u¿ywaj¹c do wykonania tego zada-
nia wiê�niów z obozu koncentracyjnego na Maj-
danku.

Z dziejami ̄ ydów lubelskich zwi¹zany jest tak-
¿e zamek, którego mury górowa³y nad ¯ydow-
skim Miastem (Przystanek II). Rezydowali w nim
starostowie lubelscy, reprezentuj¹cy w³adzê mo-
narsz¹, których jurysdykcji podlegali miejscowi
¯ydzi.

Na pocz¹tku XIX wieku zamek odbudowano
z ruin i przeznaczono na wiêzienie. W�ród wiê�-
niów znajdowali siê równie¿ ¯ydzi, skazani za po-
spolite przestêpstwa, a nawet za dzia³alno�æ poli-
tyczno-niepodleg³o�ciow¹, zw³aszcza po zrywach
powstañczych w XIX wieku. Szczególnie wielu ¿y-
dowskich wiê�niów przebywa³o na zamku w cza-
sie rewolucji 1905 roku, gdy w³adze carskie próbo-
wa³y rozbiæ ¿ydowski ruch socjalistyczny. W okresie
miêdzywojennym osadzano tu natomiast polskich
i ¿ydowskich komunistów.

W czasie II wojny �wiatowej gestapo wiêzi³o na
zamku m.in. cz³onków ¿ydowskich partii politycz-
nych, usi³uj¹cych w podziemiu kontynuowaæ swoj¹
dzia³alno�æ, jak chocia¿by Belê Szapiro, przywód-
czyniê lubelskiego Bundu � ¿ydowskiej partii socja-
listycznej, i zarazem radn¹ miejsk¹, prawdopodob-
nie tu zamordowan¹. Na zamek trafiali tak¿e ¯ydzi,
których z³apano bez opaski z gwiazd¹ Dawida albo
zatrzymani poza terenem getta. W marcu i kwietniu
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1942 roku, gdy hitlerowcy likwidowali getto na Pod-
zamczu, na zamku uwiêziono setki ¯ydów, którzy
próbowali schroniæ siê po aryjskiej stronie. Zostali
oni w wiêkszo�ci rozstrzelani w dwóch masowych
egzekucjach na Górkach Czechowskich. Nie zabra-
k³o te¿ ̄ ydów w�ród ofiar egzekucji dokonanej przez
nazistów na zamku 22 lipca 1944 roku, na kilka go-
dzin przed wkroczeniem do Lublina wojsk radziec-
kich. Zginê³o wtedy ponad 100 ostatnich ̄ ydów lu-
belskich, których gestapo przetrzymywa³o dot¹d jako
rzemie�lników zmuszanych do pracy na rzecz oku-
panta. Do 1954 roku, gdy funkcjonowa³o tu ciê¿kie
wiêzienie komunistycznego Urzêdu Bezpieczeñstwa,
w�ród wiê�niów znalaz³a siê te¿ niewielka grupa
¯ydów, którzy nie chcieli pogodziæ siê z now¹ rze-
czywisto�ci¹, chocia¿ w tym samym czasie w apara-
cie bezpieczeñstwa osoby pochodzenia ¿ydowskie-
go zajmowa³y niejednokrotnie wysokie stanowiska.

Dzisiaj gospodarzem zamku jest Muzeum Lu-
belskie. Jednym z ciekawszych obrazów w muze-
alnej galerii jest p³ótno Jana Matejki Przyjêcie ¯y-
dów do Polski. Obraz przedstawia przybycie na
ziemie polskie pierwszej zwartej grupy ¿ydowskiej,
co nast¹pi³o w 1096 roku, za panowania ksiêcia
W³adys³awa Hermana.

W muzealnej kolekcji malarstwa znajduj¹ siê
równie¿ prace ¿ydowskich artystów, jak chocia¿by
pochodz¹cych i zwi¹zanych z Lublinem: Symchy

Binema Trachtera, Henryka Lewensztadta i Yehu-
dy Razgoura, a tak¿e obrazy i rysunki Romana
Kramsztyka, Natana Szpigla czy Jana Gotarda.

Na pó³nocnym stoku wzgórza zamkowego za-
chowa³y siê ruiny tzw. baszty ¿ydowskiej (Przy-
stanek III). Nie wiadomo sk¹d wziê³a siê jej trady-
cyjna nazwa; jedna z hipotez mówi, ¿e nazwa
obiektu zwi¹zana jest z faktem usytuowania nad
¯ydowskim Miastem i Wielk¹ Synagog¹. Byæ mo¿e,
¿e w okresie staropolskim baszt¹ musieli opieko-
waæ siê lubelscy ¯ydzi.

Schodz¹c pó³nocnym stokiem Wzgórza Zam-
kowego docieramy do jego podnó¿a, gdzie jesz-
cze do 1942 roku wznosi³a siê Wielka Synagoga
lubelska zwana tak¿e synagog¹ Maharszala.
(Przystanek IV) W tym miejscu stoi pami¹tkowy
kamieñ z napisem informacyjnym.

Znajdowa³ siê tu w zasadzie ca³y kompleks sy-
nagogalny, gdzie pod jednym dachem mie�ci³a siê
synagoga Maharszala, nazwana tak od imienia wy-
bitnego rabina lubelskiego Salomona Lurii (zwane-
go tak¿e Maharszalem), mniejsza synagoga Mahara-
ma (rabina Meira ben Gedalii, zwanego Meirem
Lublinem) i maleñka bo¿nica, s³u¿¹ca do modlitw

Jan Matejko, Przyjêcie ¯ydów do Polski. Fot. Stanis³aw Turski.

Baszta ¿ydowska. Fot.
Stanis³aw Turski.



238

codziennych � w XIX-wiecznych dokumentach na-
zywana Szywe Kryjem. Kompleks powsta³ na mocy
przywileju królewskiego z 1567 roku. Na dzia³ce
nale¿¹cej do dr. Izaaka Maja, le¿¹cej przy ulicy Ja-
tecznej, lubelski kaha³ otrzyma³ zezwolenie na bu-
dowê synagogi i móg³ jednocze�nie wybudowaæ
gmach jesziwy; pierwszym rektorem by³ rabin Salo-
mon Luria. S³awa uczelni by³a tak wielka, ¿e �ci¹gali
do niej ¿ydowscy studenci z ca³ej Europy.

Pierwotny budynek synagogi Maharszala wybu-
dowano w stylu renesansowo-barokowym. Niestety,
nie zachowa³y siê ¿adne materia³y ikonograficzne pre-
zentuj¹ce jej ówczesny wygl¹d. Ca³y kompleks bu-
dynków synagogalnych i jesziwy zosta³ zniszczony w
czasie najazdu kozacko-moskiewskiego w 1655 roku.
Odbudowano go w nastêpnych latach, ale przesta³a

ju¿ wtedy funkcjonowaæ jesziwa. W 1854 roku budy-
nek synagogi uleg³ katastrofie � zawali³y siê stropy.
Odbudowa i przebudowa trwa³a do 1864 roku. W tym
czasie synagoga Maharszala utraci³a swój barokowy
charakter, ale nadal posiada³a bogate i zabytkowe wy-
posa¿enie, fundowane przez zamo¿nych ¯ydów lu-
belskich. Kompleks synagogalny by³ wówczas tak
wielki, ¿e mog³o modliæ siê tutaj jednocze�nie oko³o
3000 osób; synagogi posiada³y dolne i górne sale.
W Maharszalszul nabo¿eñstwa odprawiano w wiel-
kie �wiêta ¿ydowskie, tu tak¿e odbywa³y siê koncer-
ty wybitnych kantorów synagogalnych, za� Maharam-
szul s³u¿y³a do nabo¿eñstw sobotnich.

W s¹siedztwie synagogi Maharszala znajdowa³a
siê gminna szko³a elementarna dla ubogich dzieci
¿ydowskich, tzw. Talmud-Tora, za³o¿ona w 1862
roku, i pochodz¹cy z II po³owy XVIII wieku Be-
thamidrasz de Kahal � gminny dom nauki i modli-
twy, miejsce studiów religijnych.

W 1939 roku hitlerowcy nakazali zamkn¹æ sy-
nagogi dla celów religijnych. Do marca 1942 roku
mie�ci³y siê tu schronisko dla uchod�ców i wysie-
dleñców oraz Kuchnia Ludowa dla najubo¿szych
mieszkañców getta. W marcu i kwietniu 1942 roku,
gdy hitlerowcy likwidowali getto, zamienili Wielk¹
Synagogê w punkt zbiorczy dla ¯ydów przezna-
czonych do deportacji do obozu zag³ady w Be³¿cu.
Dokonano wtedy wielu morderstw. Ka¿dego wie-
czora wyprowadzano st¹d oko³o 1500 osób, które
przy akompaniamencie strza³ów i wrzasków pê-
dzono przez Kalinowszczyznê do rampy kolejowej
przy rze�ni miejskiej, sk¹d odchodzi³y transporty
do Be³¿ca. Po likwidacji getta hitlerowcy rozpoczê-
li wyburzanie kompleksu synagogalnego. Jednak-
¿e jego ruiny przetrwa³y jeszcze po wyzwoleniu,
aby ostatecznie zosta³y rozebrane, gdy wytyczano
tu alejê Tysi¹clecia.

Po przekroczeniu alei kierujemy siê ku ulicy
Kalinowszczyzna. Tu, za dawnym klasztorem fran-
ciszkañskim, a obecnie ko�cio³em Salezjanów, znaj-
duje siê wzgórze Grodzisko, na którym w I po³o-
wie XVI wieku (a mo¿e i wcze�niej) lubelski kaha³
za³o¿y³ cmentarz ¿ydowski, popularnie zwany

Tablica pami¹tkowa
umieszczona staraniem
Symchy Wajsa. Fot.
Stanis³aw Turski.
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starym kirkutem (Przystanek V). Prawdopodob-
nie jest to najstarsza zachowana nekropolia ¿ydow-
ska w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków
lubelskich, znany praktycznie na ca³ym �wiecie.

We wczesnym �redniowieczu na Grodzisku znaj-
dowa³a siê drewniana warownia, st¹d te¿ pocho-
dzi historyczna nazwa tego miejsca. Nie wiemy,
kiedy zaczêto dokonywaæ tu pierwszych pochów-
ków. Z pewno�ci¹, jeszcze w koñcu XIX wieku ist-
nia³y nagrobki pochodz¹ce z koñca XV wieku, m.in.

Macewy. Fot. Stanis³aw Turski.

Stary kirkut przy ulicy Kalinowszczyzna. Fot. Stanis³aw Turski.
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w literaturze dotycz¹cej cmentarza zawarto infor-
macje o nagrobku pochodz¹cym z lat 1489-1490.
Natomiast najstarszy zachowany do dzisiaj nagro-
bek wystawiony zosta³ w 1541 roku dla Jakuba
Kopelmana ben Jehuda ha-lewi. Jest to najstarsza
macewa w Polsce, stoj¹c¹ na pierwotnym miejscu.

 Na starym cmentarzu ¿ydowskim spoczywaj¹
prochy najwybitniejszych przedstawicieli lokalnej
spo³eczno�ci. Do dzisiaj zachowa³y siê nagrobki ra-
bina Szaloma Szachny, fragmenty macewy Salomo-
na Lurii, a tak¿e przyci¹gaj¹cy ka¿dego roku grupy
chasydzkie nagrobek Jakuba Izaaka Horowica � Wi-
dz¹cego z Lublina. Ten ostatni, pochodz¹cy z 1815
roku, doczeka³ siê dodatkowego zabezpieczenia
w postaci okratowanego ohelu, stawianego zwy-
czajowo nad grobami najbardziej zas³u¿onych ra-
binów i cadyków.

Stary kirkut, dziêki temu, ¿e dokonywano na
nim pochówków nieprzerwanie od XV do XIX wie-
ku, jest wyj¹tkowym zabytkiem ¿ydowskiej sztuki
cmentarnej. Ka¿da z ocala³ych macew to swoiste
arcydzie³o sztuki kamieniarskiej. Niestety, z powo-
du braku upowszechnienia wiedzy o znaczeniu tego
miejsca, pozostaje ono mocno zdewastowane,
a wiele nagrobków zosta³o zniszczonych przez wan-
dali, nawet w ostatnich latach.

W okresie okupacji hitlerowskiej cmentarz s³u¿y³
za miejsce masowych egzekucji ¯ydów i Polaków,
wiêzionych wcze�niej na lubelskim zamku. 23 XII
1939 roku mia³a tu miejsce pierwsza masowa egze-
kucja dokonana na przedstawicielach inteligencji z
obszaru ca³ej Lubelszczyzny, o której to zbrodni in-
formuje tablica pami¹tkowa, umieszczona na murze
cmentarnym od strony ulicy Kalinowszczyzna.

Nagrobek Szloma
Szachny. Fot. Stanis³aw
Turski.

1. Kamieñ ten, który postawi³em jako stelê, bêdzie domem
2. schronienia dla mê¿a Bo¿ego �wiêtego i strasznego, który
3. krzewi³ Torê w Izraelu bardziej ni¿ wszyscy, którzy byli
4. przed nim w ostatnich pokoleniach. I przywróci³ do daw-

nego stanu koronê <nauki>
5. wykszta³ci³ wielu uczniów tak, ¿e wszyscy mieszkañcy
6. ziemi z ust jego ¿yj¹ i wodê jego pij¹.
7. W chwale swojej zaprawdê by³ nasz pan i nauczyciel

koron¹ s³awy
8. g³ów tysiêcy Izraela. Czcigodny nasz nauczyciel, wielki,

�wiêty, ten oto wzór
9. pokolenia i chwa³a jego, przywódca wygnania Ariela,

o�wiecaj¹cy i nauczyciel,
10. przewodnicz¹cy s¹du Izraela, mêdrzec nad mêdrcami,

nasz nauczyciel i mistrz, pan r.
11. Szalom zwany Szachna, syn r. Josefa b³ogos³awionej

pamiêci  �wiêtego i sprawiedliwego.
12. Ten jest w³a�nie ów pobo¿ny i skromny, który zosta³

przy³¹czony do swoich przodków
13. w pi¹tek, nów miesi¹ca kislew, 319 szóstego tysi¹clecia

od stworzenia <�wiata>
14. Niech bêdzie dusza jego zwi¹zana w woreczku ¿ywych z
15. duszami sprawiedliwych, które s¹ w Ogrodzie Rajskim;

amen, niech taka bêdzie wola <Bo¿a>

¯ydzi w Lublinie, t. II w: Andrzej Trzciñski, Jan Pawe³ Woron-
czak: Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu ¿ydowskim
w Lublinie przy ulicy Siennej.
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Od strony ulicy Siennej, u podnó¿a wzgórza
cmentarnego stoi budynek dawnego Szpitala Sta-
rozakonnych, który dzia³a³ tu od koñca XVIII wie-
ku do 1886 roku.

Po opuszczeniu cmentarza, wracamy pocz¹tko-
wo w stronê zamku i za chwilê kierujemy siê na ul.
Podzamcze. Po drodze mijamy plac Isaaca Bashe-
visa Singera (Przystanek VI). Chocia¿ ten wybitny
pisarz literatury jidysz i noblista z 1978 roku nie
by³ rodzinnie zwi¹zany z Lublinem, to jednak na-
sze miasto pojawia siê w wielu jego opowiadaniach
i powie�ciach. Po³o¿ony 80 km na po³udnie od
Lublina Bi³goraj by³ bardziej znanym i bli¿szym Sin-
gerowi miastem, poniewa¿ stamt¹d pochodzi³a jego
matka a jego dziadek � Jakub Mordko Zylberman
� przez wiele lat by³ bi³gorajskim rabinem. Przeby-
waj¹c w dzieciñstwie i m³odo�ci w Bi³goraju pisarz
dobrze pozna³ specyfikê ̄ ydów Lubelszczyzny, st¹d
te¿ pojawiaj¹ siê oni na kartach jego ksi¹¿ek. Naj-
s³ynniejszymi powie�ciami Singera s¹ doskonale
znane polskim i zagranicznym czytelnikom Szatan
w Goraju i Sztukmistrz z Lublina.

Mijaj¹c plac Singera dochodzimy do ulicy Pod-
zamcze (jest to dawna ulica Franciszkañska, przed-
wojenna Podzamcze znajdowa³a siê w ¯ydowskim
Mie�cie). Po wej�ciu na ulicê Walecznych osi¹gamy
wkrótce nowy cmentarz ¿ydowski (Przystanek VII).
Za³o¿ono go w 1829 roku na dawnych gruntach Gar-
bowszczyzny. Powstanie nowej nekropolii zwi¹zane
by³o z brakiem miejsc grzebalnych na starym cmen-
tarzu. Pocz¹tkowo nie chciano tu chowaæ zmar³ych
i pierwsze groby powsta³y dopiero w 1831 roku, gdy
w Lublinie wybuch³a epidemia cholery. Z czasem
cmentarz sta³ siê wielk¹ nekropoli¹ ¿ydowsk¹, na któ-
rej spoczêli najwybitniejsi przedstawiciele lubelskiej
gminy. Jednym z nich by³ rabin Jehuszua Heszel Asz-
kenazy, zmar³y w 1867 roku, który za ¿ycia uczestni-
czy³ w polskich nabo¿eñstwach patriotycznych, od-
prawianych w lubelskiej katedrze (by³ on dziadkiem
wybitnego polsko-¿ydowskiego historyka Szymona
Aszkenazego). Inn¹ znan¹ postaci¹ by³ dr Marek Arnsz-
tajn, m¹¿ poetki lubelskiej Franciszki Arnsztajnowej,
wybitny dzia³acz spo³eczny.

W czasie I wojny �wiatowej powsta³ tu ¿ydow-
ski cmentarz wojenny; w wojskowej kwaterze spo-
czywali ¯ydzi � ¿o³nierze armii rosyjskiej, austro-
wêgierskiej i niemieckiej. Zachowa³ siê tylko jeden
nagrobek pochodz¹cy z tej kwatery, przechowany
przez mieszkañca Lublina.

Nowy cmentarz ¿ydowski ca³kowicie zniszczyli
hitlerowcy po 1942 roku. Przeznaczyli oni macewy

Cmentarz ¿ydowski na ulicy Walecznych. Fot. Stanis³aw Turski.

Nowy kirkut, ogrodzenie.
Fot. Stanis³aw Turski.
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do utwardzenia tzw. Czarnej Drogi w obozie kon-
centracyjnym na Majdanku.

Aktualnie kirkut u¿ytkuje niewielka spo³eczno�æ
¿ydowska jako miejsce pochówków. W czê�ci grze-
balnej znajduj¹ siê równie¿ pomniki upamiêtniaj¹ce
zag³adê lubelskich ̄ ydów, a tak¿e kwatery ¿o³nierzy
pochodzenia ¿ydowskiego, s³u¿¹cych w Armii Pol-
skiej w latach 1944-1945. Ponadto zachowa³ siê tu
pusty ohel po nagrobku rabina Majera Szapiry, za³o-
¿yciela przedwojennej jesziwy w Lublinie. Ostatnio,
w czê�ci przylegaj¹cej do ulicy Andersa, odbudo-
wano ohel lubelskiej dynastii cadyków � Eigerów.
Pomnikiem, wybudowanym w kszta³cie cmentarne-
go muru, jest zbiorowa mogi³a 190 ¯ydów zamor-
dowanych podczas likwidacji getta szcz¹tkowego na
Majdanie Tatarskim.

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych, dziêki staraniom
Fundacji Sary i Manfreda Frenklów, nowy kirkut zo-
sta³ uporz¹dkowany. Otoczono go murem w postaci
symbolicznie uszkodzonych macew, na których od
strony wewnêtrznej potomkowie lubelskich ¯ydów
umieszczaj¹ tablice upamiêtniaj¹ce ich rodziny. Przy
wej�ciu na cmentarz znajduje siê Izba Pamiêci, po³¹-

czona z niewielk¹ synagog¹. Upamiêtnia ona rodzi-
ny fundatorów � Bassów i Frenklów. Wewn¹trz mie-
�ci siê sta³a wystawa po�wiêcona historii lubelskich
cmentarzy ¿ydowskich. Autorem muru i synagogi jest
lubelski architekt Stanis³aw Machnik.

Po drugiej stronie ulicy Andersa rozpo�ciera siê
tzw. okupacyjna czê�æ nowego cmentarza, pozba-
wiona ca³kowicie nagrobków, jednak¿e upamiêt-
niona fragmentami muru. W �rodku znajduje siê
pomnik-ohel, w którym spoczywaj¹ prochy pomor-
dowanych ¯ydów lubelskich. W okresie okupacji
chowano w tym miejscu zmar³ych i zamordowa-
nych mieszkañców lubelskiego getta. Tu te¿ doko-
nywano egzekucji na ¯ydach i Polakach.

Po opuszczeniu cmentarza osi¹gamy wkrótce
ulicê Unick¹. Przy jej skrzy¿owaniu z ulic¹ Lubar-
towsk¹ wznosi siê okaza³y budynek Collegium Ma-
ius, w którym w latach 1930-1939 mie�ci³a siê Je-
szywas Chachmej Lublin � Uczelnia Mêdrców
Lublina (Przystanek VIII). Now¹ lubelsk¹ jesziwê,
kszta³c¹c¹ przysz³ych rabinów, powo³a³ do ¿ycia ra-
bin Majer Szapira, przywódca religijny i polityczny,
pose³ na Sejm II Rzeczypospolitej z ramienia partii
¿ydowskich ortodoksów Agudas Isroel. Uczelnia
nawi¹zywa³a do chlubnych tradycji nauk talmudycz-
nych, które rozwijane by³y tutaj w okresie staropol-
skim. Powsta³a z dotacji i sk³adek, zbieranych w�ród
¯ydów na ca³ym �wiecie. Ponadto w ka¿dym reli-
gijnym domu ¿ydowskim w Lublinie znajdowa³a siê
specjalna skarbonka, do której zbierano pieni¹dze,
a lubelski przemys³owiec Szmul Ajchenbaum poda-
rowa³ plac na budowê uczelni. Jeszywas Chachmej
Lublin uchodzi³a za najlepiej wyposa¿on¹ tego typu
szko³ê na �wiecie. Posiada³a wielki i bogaty ksiêgo-
zbiór, w którym zgromadzono hebrajskie druki z XVI
i XVII wieku. Ksiêgozbiór ten zosta³ czê�ciowo spa-
lony publicznie przez hitlerowców na placu targo-
wym na Podzamczu. Czê�æ, która ocala³a z po¿ogi,
by³a przechowywana w okresie okupacji w gmachu
Wojewódzkiej Biblioteki im. H. £opaciñskiego, a po
wyzwoleniu zaginê³a. Uczelnia dysponowa³a tak¿e
modelem �wi¹tyni jerozolimskiej. Wewn¹trz budyn-
ku mie�ci³a siê aula (zachowana do dzisiaj i dostêp-

Jeszywas Chachmej
Lublin � Uczelnia Mêdr-
ców Lublina przy Lubar-
towskiej. Fot. Stanis³aw
Turski.
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na dla zwiedzaj¹cych), posiadaj¹ca tak¿e funkcje sy-
nagogi. Rabin Szapira wyg³asza³ w niej wyk³ady dla
studentów, a w soboty odprawiano nabo¿eñstwa.
Do dzisiaj przetrwa³ balkon, na którym w czasie na-
bo¿eñstw sta³y kobiety.

Po wojnie budynek zosta³ przekazany Akademii
Medycznej. W dzisiejszej bibliotece Collegium Ma-
ius znajduje siê niewielka salka przeznaczona na
Izbê Pamiêci i ma³e pomieszczenie modlitewne dla
grup ¿ydowskich. O klucz do auli i Izby Pamiêci
nale¿y pytaæ u portierów.

Za murem otaczaj¹cym jesziwê, w kierunku uli-
cy Lubartowskiej stoi budynek dawnego Szpitala
¯ydowskiego (Przystanek IX), powsta³y w 1886 ro-
ku z funduszy Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej,
a wyposa¿ony w wiêkszo�ci przez zamo¿nych ¯y-
dów lubelskich. W budynku szpitalnym zlokalizo-
wana by³a synagoga. W 1939 roku, mimo k³opotów
finansowych, lubelski szpital by³ jednym z najlepiej
wyposa¿onych w najnowocze�niejszy sprzêt medycz-
ny w Polsce. Ordynatorami i lekarzami szpitalnymi
byli tu najwybitniejsi ¿ydowscy lekarze lubelscy;
pierwszym ordynatorem by³ dr Beniamin Tec, ab-
solwent uniwersytetu w Dorpacie. Pracowali tu tacy
lekarze jak: dr Marek Arnsztajn, Jakub Cynberg,
Moj¿esz Zajdenman, Salomon Prussak, Nison P³ot-
kin, a tak¿e ostatni przedwojenny ordynator dr Hen-
ryk Mandelbaum, ojciec Krystyny Modrzewskiej,
powojennego profesora UMCS, któr¹ w 1968 roku
zmuszono do emigracji z Polski.

Na pocz¹tku okupacji hitlerowcy ograbili szpi-
tal z nowoczesnego sprzêtu, ale nadal pe³ni³ on
funkcjê g³ównej placówki zdrowotnej w getcie lu-
belskim. Jednak¿e 30 marca 1942 roku Szpital ¯y-
dowski przy ulicy Lubartowskiej zosta³ bestialsko
zlikwidowany przez hitlerowców. Czê�æ pracow-
ników i pacjentów zamordowano na miejscu,
a wiêkszo�æ wywieziono w pobli¿e wsi Dys i tam
rozstrzelano. Niemcy urz¹dzili w po¿ydowskich
obiektach szpital polowy Wehrmachtu.

Dawny Szpital ¯ydowski pe³ni funkcje leczni-
cze do dzisiaj jako klinika ginekologiczno-po³o¿ni-
cza. O jego przynale¿no�ci do dawnej Gminy ¯y-

Szpital ¿ydowski przy Lubartowskiej. Fot. Stanis³aw Turski.

Tablica pami¹tkowa na �cianie budynku
szpitala. Fot. Stanis³aw Turski.

dowskiej informuje tablica pami¹tkowa wmurowa-
na w �cianê budynku.

Lubartowsk¹ dochodzimy do ulicy Czwartek.
Nieco wy¿ej, po lewej stronie ulicy stoi nowoczesny
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Poalej Syjon, lewicowej partii syjonistycznej. Wy-
k³adano w niej zarówno po polsku, jak i w jêzyku
jidysz. Szko³ê zlikwidowano w 1949 roku, gdy zo-
sta³ zahamowany rozwój ¿ydowskiego ¿ycia poli-
tycznego w Polsce. Na �cianie dawnego Domu
Pereca wmontowana jest tablica pami¹tkowa.

Wracamy na Lubartowsk¹, któr¹ udajemy siê
w kierunku centrum miasta. Ulica Lubartowska, wy-
tyczona w XIX wieku, stanowi³a now¹ czê�æ dziel-
nicy ¿ydowskiej. Popularnie nazywana by³a lubel-
skimi Nalewkami, poniewa¿ � podobnie jak s³ynna
ulica w Warszawie � w okresie miêdzywojennym
pe³ni³a rolê ¿ydowskiego centrum handlowego. Tu
istnia³y obok siebie groszowe sklepiki, jak i eleganc-
kie sklepy oraz sk³ady hurtowe. O atmosferze ulicy
mo¿na wiele przeczytaæ w wydanych w 1989 roku
wspomnieniach Ró¿y Fiszman-Sznajdman, pt. Mój
Lublin. W okresie okupacji hitlerowskiej lewa stro-
na Lubartowskiej wyznacza³a zachodni¹ granicê getta
lubelskiego.

Pod¹¿aj¹c w górê ulicy, przechodzimy na jej
praw¹ stronê. Tu pod nr 10 znajduje siê jedyna
czynna w Lublinie synagoga. Wej�cie do niej pro-
wadzi z bramy, sk¹d po schodach nale¿y wspi¹æ

budynek, u¿ytkowany przez Regionaln¹ Kasê Cho-
rych. Wybudowano go w latach 1937�1939 z prze-
znaczeniem na ̄ ydowski Dom Kultury im. Iccha-
ka Lejbusza Pereca (Przystanek X). Inicjatywa
powstania placówki wysz³a z krêgów socjalistów
¿ydowskich, zgrupowanych w lubelskim Bundzie.
Do 1936 roku przy ulicy Ruskiej istnia³a ¿ydowska
szko³a powszechna im. Bera Borochowa, za³o¿ona
przez lubelskich bundowców, w której wyk³ady pro-
wadzono w jêzykach jidysz i polskim. Po zamkniêciu
jej przez w³adze polskie postanowiono wybudowaæ
now¹ szko³ê; w jej gmachu mia³y funkcjonowaæ tak¿e
dom kultury, biblioteka i teatr. Obiekt zbudowano
ze sk³adek lubelskich ¯ydów, równie¿ tych, którzy
w tym czasie zd¹¿yli wyemigrowaæ z Polski. Mó-
wiono wówczas ¿artem, ¿e placówka bêdzie �wiec-
k¹ konkurencj¹ dla pobliskiej jesziwy. Otwarcie
Domu Pereca, jak go nazywano w Lublinie, zapla-
nowano na 1 wrze�nia 1939 roku...

Dom Pereca uruchomiono dopiero po wyzwo-
leniu, w 1944 roku. Pe³ni³ on wówczas funkcjê
schroniska dla ocala³ych z zag³ady i powracaj¹cych
ze Wschodu ̄ ydów, a obok niego dzia³a³a ¿ydow-
ska szko³a podstawowa, za³o¿ona przez dzia³aczy

¯ydowski Dom Kultury
im. Icchaka Lejbusza
Pereca przy lu. Szkolnej.
Fot. Stanis³aw Turski.

Tablica na �cianie Domu Pereca. Fot. Stanis³aw Turski.
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siê na I piêtro. Tu mie�ci siê bo¿nica Chewra
Nosim, dzisiaj pe³ni¹ca funkcjê Izby Pamiêci ̄ y-
dów Lubelskich (Przystanek XI).

Istniej¹ca od 1889 roku synagoga zajmuje czê�æ
kamienicy mieszkalnej. Pierwotnie dzia³a³a jako pry-
watny dom modlitwy; pod koniec XIX wieku w Lu-
blinie takich prywatnych bo¿niczek, mieszcz¹cych
siê nawet w mieszkaniach, by³o oko³o 100. W roku
1905 w³a�ciciele, na mocy testamentu, przekazali
synagogê na rzecz Gminy Wyznaniowej ¯ydow-
skiej � z zastrze¿eniem, ¿e w przysz³o�ci nigdy nie
mo¿e ona zmieniæ swojego pierwotnego przezna-
czenia. W okresie miêdzywojennym pe³ni³a funk-
cjê domu nauki i modlitwy Bractwa Pogrzebowe-
go w Lublinie �Chewra Nosim� (po polsku �Bractwo
Nosicieli Cia³�). Synagoga przetrwa³a wojnê tylko
dlatego, ¿e znajdowa³a siê poza obrêbem getta. Po
wyzwoleniu przywrócono jej dawn¹ funkcjê. Ostat-
nie sta³e nabo¿eñstwa odbywa³y siê tu jeszcze na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, gdy w Lublinie zbie-
ra³o siê na modlitwê dziesiêciu mê¿czyzn � ¯y-
dów, czyli tradycyjny minjan. Dzisiaj nabo¿eñstwa
odprawiane s¹ tu sporadycznie, natomiast od kil-
kunastu lat bo¿nica pe³ni funkcjê Izby Pamiêci ¯y-
dów Lubelskich. Prezentowane s¹ w niej fotogra-
fie, przedstawiaj¹ce ¿ycie lubelskich ¯ydów
w okresie miêdzywojennym i w czasie okupacji hi-
tlerowskiej. Na jednej ze �cian umieszczono tablicê
pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ Polakom, którzy ratowali
¯ydów w okresie wojny. Wnêtrze synagogi jest tak
zaaran¿owane, by zaprezentowaæ zwiedzaj¹cym naj-
wa¿niejsze tradycje, zwi¹zane z religi¹ moj¿eszo-
w¹. W szafie z ksi¹¿kami mo¿na znale�æ publikacje
religijne pochodz¹ce z XIX wieku, w tym równie¿
kilka ksi¹¿ek, które niegdy� nale¿a³y do biblioteki
lubelskiej jesziwy.

Bó¿nica Chewra Nosim jest równie¿ siedzib¹ To-
warzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Lu-
blinie, stanowi te¿ miejsce spotkañ cz³onków lu-
belskiej filii Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej
w Warszawie oraz Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami Kultury ¯ydowskiej. Odbywaj¹ siê tutaj spo-
tkania z okazji najwiêkszych �wi¹t ¿ydowskich �
Pesach, Rosz Haszana (¿ydowski Nowy Rok, przy-

padaj¹cy w koñcu wrze�nia), Jom Kipur i Chanuki.
Dla zwiedzaj¹cych bo¿nica czynna jest w ka¿d¹
niedzielê, w godzinach od 10 do 13.

Id¹c ulic¹ Lubartowsk¹ w stronê ratusza, nale¿y
skrêciæ w prawo na skwer, zwany placem Ofiar
Getta. Po�rodku stoi metalowy pomnik Ofiar Get-
ta Lubelskiego (Przystanek XII). Ods³oniêto go
w 1962 roku, w dwudziest¹ rocznicê zag³ady lubel-
skich ¯ydów. Zaprojektowany w formie sugestyw-
nej macewy zawiera inskrypcjê, bêd¹c¹ fragmentem
wiersza ¿ydowskiego poety Icchaka Kacenelsona:
W ka¿dej garstce popio³u szukam swoich bliskich.
U podstawy pomnika umieszczone s¹ nazwy obo-
zów zag³ady i pracy, do których w okresie okupacji
trafiali lubelscy ¯ydzi (Be³¿ec, Sobibór, Treblinka,
Majdanek, Trawniki, Poniatowa, Budzyñ i Zamo�æ).

Miejsce upamiêtnienia nie jest �ci�le zwi¹zane
z gettem lubelskim. Przed wojn¹ znajdowa³ siê tu-
taj tzw. Targ Polski, a w czasie okupacji sta³y hitle-
rowskie tablice propagandowe, maj¹ce prezento-
waæ zwyciêstwa armii niemieckiej w Europie.

Bo¿nica Chewra Nosim
� Izba Pamiêci ¯ydów
Lubelskich przy ul.
Lubartowskiej. Fot.
Stanis³aw Turski.
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Wej�cie do lubelskiego getta znajdowa³o siê u wy-
lotu ulicy Kowalskiej na Lubartowsk¹. Getto, które
rozci¹ga³o siê od ulicy Grodzkiej a¿ do Unickiej,
obejmuj¹c ca³e Podzamcze, zosta³o za³o¿one przez
hitlerowców w marcu 1941 roku. Przebywa³o w nim
oko³o 40.000 ̄ ydów, pochodz¹cych nie tylko z Lu-
blina, ale i z okolicznych miasteczek oraz £odzi,
Sieradza, Kalisza, a tak¿e ze Szczecina i Berlina.
Pomiêdzy 17 marca a 16 kwietnia 1942 roku getto
na Podzamczu zosta³o zlikwidowane, a oko³o
28.000 jego mieszkañców deportowano do obozu
zag³ady w Be³¿cu. Na miejscu zamordowano oko-
³o 2500 ¯ydów. Pozosta³ych przeniesiono do getta
szcz¹tkowego na Majdanie Tatarskim, istniej¹cego

do 9 listopada 1942 roku. Wiêkszo�æ jego miesz-
kañców trafi³a do obozu koncentracyjnego na Maj-
danku.

Lokalizacja dzisiejszego pomnika jest raczej przy-
padkowa i wynika z faktu, ¿e w latach sze�ædzie-
si¹tych w³adze komunistyczne nie zgadza³y siê na
jego postawienie na Podzamczu.

Po przekroczeniu ulicy Lubartowskiej wchodzi-
my na Noworybn¹. Tu w naro¿nym domu ulicy
Rybnej od sierpnia 1944 roku znajdowa³a siê sie-
dziba Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce
oraz Wojewódzkiego Komitetu ̄ ydów w Lubli-
nie (Przystanek XIII). Centralny Komitet ¯ydów
urzêdowa³ w Lublinie do stycznia 1945 roku, gdy
przeniós³ siê do Warszawy, natomiast Wojewódzki
Komitet funkcjonowa³ do 1949 roku. Do stycznia
1945 roku w Lublinie mieszka³o oko³o 3000 ¯y-
dów, chocia¿ w pierwszych dniach po wyzwole-
niu tj. od 22 lipca 1944 roku ujawni³o siê zaledwie
oko³o 30 osób. Pozostali ukrywali siê poza Lubli-
nem lub wrócili z ZSRR. Do koñca 1945 roku w Lu-
blinie usi³owano reaktywowaæ ¿ydowskie ¿ycie
w niepodleg³ej Polsce: uruchomiono szko³ê ¿ydow-
sk¹, zbierano relacje ocala³ych, tu te¿ zaczê³a uka-
zywaæ siê gazeta ¿ydowska. Kolejne fale emigracji,
zw³aszcza po pogromie kieleckim w 1946 roku, do-

Pomnik Ofiar Getta
Lubelskiego. Fot. Stani-
s³aw Turski.

Tablica pami¹tkowa. Fot. Stanis³aw Turski.

Inicjatorem budowy
pomnika by³ Izydor
Sznajdman, wieloletni
prezes TSK¯. W 1968
roku zmuszony zosta³
do opuszczenia
Lublina razem ze
swoj¹ rodzin¹.
Wyjecha³ do Szwecji,
gdzie jest aktywnym
cz³onkiem Gminy
¯ydowskiej. W Göte-
borgu m.in. uczy
jêzyka jidysz. Jego
¿ona Ró¿a Fiszman-
Sznajdman �
dziennikarka �
napisa³a ksi¹¿kê
autobiograficzn¹ pt.
�Mój Lublin�, w której
szeroko opisa³a ¿ycie
¯ydów lubelskich.
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prowadzi³y do radykalnego zmniejszenia siê liczby
¯ydów w Lublinie. W 1948 roku mieszka³o tu zale-
dwie oko³o 500 osób pochodzenia ¿ydowskiego.
Pozostali rozproszyli siê po ca³ym �wiecie. W Izra-
elu, USA i we Francji powsta³y komitety lubelskie,
staraj¹ce siê kultywowaæ pamiêæ o ¯ydach z Lubli-
na. Ostatnia fala emigracji ¯ydów z Lublina nast¹-
pi³a w wyniku kampanii antysemickiej w 1968 ro-
ku. Dzisiaj w Lublinie pozosta³a zaledwie garstka
osób pochodzenia ¿ydowskiego.

Ulica Rybna prowadzi na Rynek Starego Miasta,
którego �rodek zajmuje gmach Trybuna³u Koron-
nego � instytucji, której lubelscy ¯ydzi bardzo siê
obawiali, poniewa¿ w przesz³o�ci rozstrzyga³a m.in.
sprawy o tzw. mord rytualny. W kamienicy Rynek
8, zwanej tak¿e kamienic¹ Lubomelskich, w latach
1900-1941 mia³ swoj¹ siedzibê oficjalny rabinat lu-
belski oraz jednocze�nie tradycyjny s¹d rabiniczny

� tzw. bejt-din, zajmuj¹cy siê sprawami religijnymi
i obyczajowymi.

Ulic¹ Grodzk¹ dochodzimy do budynku, ozna-
czonego nr 11, stoj¹cego na rogu placu Po Farze.
W latach 1867-1942 swoje siedziby mia³y tutaj: sie-
rociniec dla dzieci ¿ydowskich (tzw. Ochron-
ka), Sala Schronienia dla ¯ydowskich Starców
i Kalek oraz biura Gminy Wyznaniowej ̄ ydow-
skiej w Lublinie (Przystanek XIV). Ochronkê dla
¿ydowskich sierot za³o¿ono ju¿ w 1857 roku, dziê-
ki funduszowi zwyk³ego szewca, Berka Cwajga,
i pocz¹tkowo mie�ci³a siê przy ulicy Podzamcze.
Po powstaniu styczniowym, gdy w³adze rosyjskie
odebra³y Ko�cio³owi rzymskokatolickiemu budy-
nek dawnego domu kanoników, Ochronka prze-
nios³a siê na Grodzk¹. Z ulicy Szerokiej przenios³a
siê tak¿e siedziba Gminy Wyznaniowej ̄ ydowskiej.
W ramach Ochronki, utrzymywanej przede wszyst-
kim dziêki ofiarno�ci lubelskich ¯ydów, dzia³a³a

¯ydowski Dom Sierot �Ochronka� � obecnie M³odzie¿owy Dom
Kultury. Fot. Stanis³aw Turski.

Tablica umieszczona
staraniem Symchy
Wajsa. Fot. Stanis³aw
Turski.
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tak¿e elementarna szko³a dla dzieci ¿ydowskich,
w której starano siê sierotom zapewniæ zawodowe
wykszta³cenie.

W okresie okupacji niemieckiej funkcje Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej przejê³a Rada ¯ydowska
� Judenrat, maj¹ca po�redniczyæ pomiêdzy lubelsk¹
spo³eczno�ci¹ ¿ydowsk¹ a w³adzami okupacyjnymi.

31 marca 1942 roku wychowankowie ¿ydowskie-
go sierociñca oraz starcy zostali wywiezieni na ³¹ki
na Tatarach i tam rozstrzelani przez nazistów. Razem
z dzieæmi zginê³y opiekunki, które do transportu po-
sz³y dobrowolnie. Tego dnia przeprowadzono tak¿e
redukcjê urzêdników Judenratu, których czê�æ, na
czele z pierwszym prezesem Rady ¯ydowskiej in¿.
Henrykiem Bekkerem, zosta³a deportowana do obo-
zu zag³ady w Be³¿cu. Na s¹siaduj¹cym z budynkiem
Ochronki placu Po Farze w czasie likwidacji getta do-
konywano selekcji jego mieszkañców.

Na �cianie budynku, nale¿¹cego obecnie do M³o-
dzie¿owego Domu Kultury, znajduje siê tablica upa-
miêtniaj¹ca ¿ydowsk¹ Ochronkê.

Ostatnim etapem szlaku jest Brama Grodzka,
nazywana tak¿e Bram¹ ¯ydowsk¹ (Przysta-
nek XV). Bêd¹c jedn¹ z bram w systemie murów
obronnych, stanowi³a historyczn¹ granicê pomiê-
dzy miastem chrze�cijañskim i ¿ydowskim. Po rów-
nouprawnieniu ¯ydów polskich w 1862 roku mo-
gli oni osiedlaæ siê na obszarze Starego Miasta
i innych dzielnic. W krótkim czasie Grodzka na-

bra³a charakteru ¿ydowskiej ulicy. W Bramie Grodz-
kiej pojawi³y siê tzw. sklepy klêcznikowe, których
wej�cia stanowi³y zarazem witryny i lady sklepo-
we. Obecnie ma tu sw¹ siedzibê O�rodek �Brama
Grodzka � Teatr NN�, który m.in. upamiêtnia obec-
no�æ ¯ydów w Lublinie. W O�rodku prezentowa-
na jest interesuj¹ca wystawa multimedialna, przed-
stawiaj¹ca Stare Miasto oraz Podzamcze przed 1939
rokiem. Jej uwieñczeniem jest makieta dawnego
zespo³u staromiejskiego. O�rodek gromadzi rów-
nie¿ relacje starszych mieszkañców Lublina doty-
cz¹ce historii dzielnicy ¿ydowskiej w Lublinie.

Przy Bramie ma swoje pomieszczenia restaura-
cja �Szeroka 28�, nawi¹zuj¹ca do tradycji ¿ydow-

Brama Grodzka. Fot. Marta Kubiszyn.
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skiej kuchni w Lublinie. Urz¹dzony w polsko-¿y-
dowskim stylu lokal mo¿e byæ doskona³ym miej-
scem do odpoczynku po przej�ciu ca³ego szlaku,
którego pocz¹tek znajduje siê z drugiej strony Bra-
my Grodzkiej.

OBIEKTY I MIEJSCA PAMIÊCI POZA SZLAKIEM

Poza tras¹ naszego szlaku znajduj¹ siê jeszcze inne
miejsca zwi¹zane z histori¹ i obecno�ci¹ ̄ ydów w Lu-
blinie. Niestety, nie zachowa³y siê synagogi na Kali-
nowszczy�nie, Wieniawie i Piaskach. W miejscu
murowanej bo¿nicy z 1864 roku na Piaskach (ulica
1 Maja), postawionej na szcz¹tkach drewnianej
z XVIII wieku, wznosi siê obecnie ko�ció³ obrz¹dku
polskokatolickiego. W jego wnêtrzu znajduje siê ta-
blica upamiêtniaj¹ca dawn¹ synagogê, któr¹ ro-
zebrano po po¿arze w latach powojennych. Nie po-
zosta³ te¿ ¿aden �lad po kirkucie na Wieniawie,
zniszczonym przez hitlerowców. Na czê�ci jego daw-
nego terenu powsta³ stadion sportowy SS, wybudo-
wany rêkami ¿ydowskich wiê�niów, zgrupowanych
w obozie pracy Sportplatz. Obecnie stadion zaj-
muje WKS �Lublinianka�.

Przy ulicy Lipowej, pomiêdzy cmentarzem ewan-
gelickim a ulic¹ Marii Sk³odowskiej, w latach 1940�
1943 mie�ci³ siê obóz ¯ydów-jeñców ¿o³nierzy
Armii Polskiej. Wszyscy oni zostali rozstrzelani
3 listopada 1943 roku w najwiêkszej egzekucji wiê�-
niów ¿ydowskich, dokonanej w obozie koncentra-
cyjnym na Majdanku. Przy ulicy Spokojnej, w bu-
dynku dzisiejszego Collegium Anatomicum, w latach
1942-1943 znajdowa³ siê sztab akcji �Reinhard�, któ-
remu przewodzi³ dowódca SS i policji w dystrykcie
lubelskim Odilo Globocnik. To tu zapad³y decyzje
o budowie obozów �mierci w Be³¿cu, Sobiborze
i Treblince oraz powstawa³y plany zag³ady ludno-
�ci ¿ydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie.

Niedaleko wiaduktu kolejowego, przy Drodze
Mêczenników Majdanka i przy ulicy Wroñskiej znaj-
dowa³ siê ¿ydowski obóz pracy, zwi¹zany z akcj¹
�Reinhard�. W budynkach dawnej Fabryki Samolo-
tów Plage-La�kiewicz, zajêtych przez Zak³ady Odzie-
¿owe SS, w latach 1942�1943 zatrudniano ¿ydow-

Pomnik Ofiar Majdanka.
Fot. Stanis³aw Turski.

skich wiê�niów, dokonuj¹cych selekcji rzeczy na-
le¿¹cych do ofiar obozów zag³ady w Be³¿cu, Sobi-
borze i Treblince. Przybywa³y tu wielkie transporty
¯ydów po likwidacji gett w Warszawie i Bia³ymsto-
ku. Po wstêpnej selekcji na Flugplatzu wiêkszo�æ
z nich trafia³a do obozu koncentracyjnego na Maj-
danku.

Na s¹siaduj¹cym z Flugplatzem dawnym przed-
mie�ciu Majdan Tatarski, od 20 kwietnia � do 9
listopada 1942 roku mie�ci³o siê getto szcz¹tkowe
dla lubelskich ¯ydów. Mog³o w nim przebywaæ
ponad 4 tysi¹ce osób, oficjalnie zatrudnionych w
firmach niemieckich. W rzeczywisto�ci przez getto
przesz³o wiêcej osób. Jego mieszkañcy w wiêkszo-
�ci zostali równie¿ zamordowani na Majdanku.

 Najwiêkszym i najtragiczniejszym miejscem za-
g³ady i mêczeñstwa na terenie Lublina by³ obóz kon-
centracyjny na Majdanku, w którym ̄ ydzi stano-
wili blisko 50% ofiar w�ród kilkuset tysiêcy wiê�niów,
zwo¿onych tu z wiêkszo�ci pañstw Europy.

W 1944 roku powo³ano do ¿ycia Pañstwowe
Muzeum na Majdanku, które czci pamiêæ ofiar i udo-
stêpnia do zwiedzania pozosta³o�ci po dawnym
obozie: ³a�niê, komory gazowe, krematorium oraz
baraki, w których prezentowana jest sta³a wysta-
wa, po�wiêcona historii tego miejsca.


