
S y m b o l i k a  n a g r o b k ó w

Od czasów biblijnych, w tradycji żydowskiej istnieje nakaz zaznaczania miejsc pochówku 
zmarłych.  Łączy  się  to  zarówno z  czczeniem pamięci  zmarłego,  jak  też  z  koniecznością 
zaznaczania miejsca, które mogłoby narazić wiernych na skalanie się poprzez mimowolny 
choćby kontakt z umarłym. 

W języku hebrajskim  bet kwarot - dom grobów,  bet olam - dom wieczności, z języka 
niemieckiego kirkut.

Cmentarz  jest  miejscem  nieczystym  (stąd  zazwyczaj  kran  z  wodą).  Na  grobach  nie 
kładzie się kwiatów (są symbolem życia). W rocznicę śmierci bliskich oraz przed świętem 
Rosz ha-Szana na macewach kładziono kamyki i zapalano świeczki. Na grobach cadyków 
kładziono prośby na karteczkach.

Od  średniowiecza  zaczęto  stawiać  macewy  (hebr.  nagrobek,  pomnik,  postument), 
wcześniej  chowano  w  pieczarach,  kamiennych  grobowcach,  katakumbach,  sarkofagach. 
Macewy zazwyczaj  są tej  samej wielkości,  co stanowiło symbol równości  przed Bogiem. 
Nagrobki żydowskie noszą piętno kolejnych stylów sztuki uniwersalnej, a często też sztuki 
ludowej  okolic,  w  których  powstały.  Jest  jednak  coś,  co  jest  wspólne  dla  nagrobków 
wzniesionych w różnych wiekach i krajach: symbolika płaskorzeźb. Płaskorzeźba może być 
czystą dekoracją lub mieć wartość symbolu, albo łączyć oba te elementy. Niektóre dawne 
symbole traciły pierwotne znaczenie dla przeciętnych ludzi, a ich wielokrotne powielanie i 
dowolne  łączenie  oderwały  znak  nagrobny  od  treści  epitafium  i  indywidualnych  cech 
zmarłego.

Pierwszymi formami nagrobków były przydrożne kurhany, na które każdy przechodzący 
miał  obowiązek  dołożyć  kolejny  kamień.  Z  tego  obyczaju  do  dziś  pozostał  zwyczaj 
układania na grobach małych kamyków. 

Z  czasem  wykształciły  się  trzy  typy  architektury  sepulkralnej:  ohel,  czyli  "namiot", 
niewielki budynek drewniany lub murowany, we wnętrzu którego znajduje się jeden lub 
kilka  grobów;  sarkofag  -  półkolisty,  albo  swym  kształtem  nawiązujący  do  domu  o 
spadzistym  dachu;  jednak  najczęstszą  formą  nagrobków  żydowskich  jest  macewa  - 
pionowo  ustawiona  kamienna  płyta,  prostokątna  albo  zakończona  u  góry  łukiem  lub 
trójkątem. 

Przestrzeń tych zwieńczeń jest  zazwyczaj  bogato zdobiona płaskorzeźbami,  mającymi 
poprzez  wykorzystanie  symboli  określić  cechy  zmarłego,  niekiedy  jego  imię,  a  czasem 
zawód, jakim parał się za życia. 

W  efekcie  biblijnego  surowego  zakazu  przedstawiania  postaci  ludzkiej,  w  sztuce  i 
rzemiośle  żydowskim  wykształcił  się  system  metaforycznych  znaków,  dzięki  którym 
jesteśmy w stanie  znaleźć klucz do zrozumienia aluzji  zawartych w zdobieniach,  w tym 
także płaskorzeźbach nagrobkowych. 
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Najczęstszymi  symbolami  wykorzystywanymi  w  nich  są  te,  które  dotyczą  religijności 
zmarłego, a także jego miejsca w społeczności gminy. Do tych motywów należą: 

1. Dłonie ujęte w geście kapłańskiego błogosławieństwa 

Znajdują się na nagrobkach osób z rodu kapłanów (kohenów), w czasach świątynnych 
spełniających  ofiary  w  Przybytku.  Po  upadku  Świątyni  wykuwano  je  na  grobach 
zmarłych noszących nazwiska pochodzące od tej funkcji  - np. Kohen, Kagan, Cohen, 
Kaganowicz, Kon. 

2. Dłoń z dzbanem lub dzban i misa 

Symbolem takim oznaczano groby pokolenia lewitów, do których należało obmywanie 
rąk kapłanom. 

3. Dłoń wrzucająca monetę do puszki ofiarnej, skarbonka z wsuniętą monetą to motyw z 
grobu  człowieka  dobroczynnego,  wspomagającego  zarówno  gminę,  jak  też  ubogich, 
szczodrze rozdającego jałmużnę.

4. Dłoń z piórem może symbolizować sofera, czyli pisarza zajmującego się przepisywaniem 
zwojów Tory, sporządzaniem mezuz, tefilin oraz ketub, aktów zawarcia małżeństwa. 

5. Przyrządy do obrzezania widnieją na nagrobkach mohelów, dokonujących obrzędu brit 
mila (obrzezania), wprowadzającego dziecko do społeczności żydowskiej. 

6. Otwarta szafa wypełniona książkami to symbol rabina, człowieka uczonego lub autora 
rozpraw religijnych.

7. Księga  -  symbol  umieszczany  na  nagrobkach  rabinów,  uczonych,  pobożnych 
studiujących Torę i Talmud
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8. Częstym  elementem  zdobiącym  nagrobki  jest  korona,  mająca  wiele  znaczeń,  bo 
symbolizuje zarówno Torę, może więc znajdować się na grobie pobożnego mędrca lub 
rabina;  może  być  Koroną  Dobrego  Imienia,  świadczy  wówczas  o  wyjątkowej 
szlachetności zmarłego; jest również aluzją do ojca rodziny, głowy (korony) domu.

9. Gwiazda Dawida (hebr. Magen Dawid - Tarcza Dawida) obok menory najważniejszy 
symbol judaizmu

10. Winne grono, winorośl - podobnie jak Gwiazda Dawida (Magen Dawid) symbol Izraela, 
a także bogactwa (również duchowego) pochowanej osoby. 

11. Drzewo - symbol mesjańskiej nadziei; palma - symbolizuje Judę, obfitość i narodowe 
odkupienie;  drzewa oliwne i  granatu dają owoce Ziemi Świętej,  składane w ofierze i 
stosowane w obrzędach.
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12. Świece najczęściej  występują na grobach kobiet,  gdyż do ich obowiązków religijnych 
należy zapalanie i błogosławienie świec w wieczór szabatu. Złamane świece, pochodnie 
pochylone w dół to symbol śmierci, zagaśnięcia światła życia.

13. Symbolem śmierci  może być obraz tonącego statku, złamane drzewo, złamany kwiat 
(szczególnie: śmierć tragiczna, śmierć w młodym wieku), strzaskana kolumna. 

   

Wśród motywów nagrobkowych często występują zwierzęta. Mają one wiele znaczeń, gdyż 
mogą  być  nawiązaniem  do  biblijnych  symboli  plemion  Izraela,  jak  też  odnosić  się  do 
imienia zmarłej osoby. Najczęstsze z nich to: 

1. lew, (heb. Arie, Jehuda, jid. Lejb, Leon); symbol pokolenia Judy – Dawida

2. niedźwiedź (heb. Dow, jid. Ber, Bernard) 
3. owca (Rachela) 
4. ptak (heb. Cypora, jid. Fejga); gołąb – imię Jona lub Tauba 
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5. jeleń (heb. Cwi, jid. Hirsz); symbol pokolenia Naftalego

Obok  tych  realnych  zwierząt  występują  istoty  mityczne,  legendarne  lub  takie,  których 
znaczenie jest związane z mistyką i ezoteryką kabalistyczną. 

Do  nich  należy  obraz  Lewiatana,  morskiego  potwora,  którego  mięso  spożywać  będą 
Sprawiedliwi po przyjściu Mesjasza. Przedstawiany jest najczęściej jako zawinięty w pętlę 
wąż,  połykający  własny  ogon.  Według  tradycji  żydowskiej  symbolizuje  on  wieczność  i 
nieśmiertelność ludzkiej duszy. 

Szkrzydlate gryfy, orły są związane z pojęciami potęgi Boga, często przedstawiane są w 
pozycji heraldycznej,  wspierając się o otwarte księgi, korony, zwoje Tory, lub kartusze z 
inskrypcjami. 

Ptaki,  oprócz  podanego  wcześniej  znaczenia,  symbolizują  duszę  ulatującą  do  nieba, 
podobne znaczenie może mieć wyobrażenie motyla. 

 

Leżące zgodnie obok siebie lwy i jagnięta to cytat z Izajasza o rajskim pokoju, jaki nastąpi 
wraz z nadejściem Mesjasza. 

Fakt, że tradycyjna symbolika dekoratorska powstała dzięki temu samemu źródłu jakim 
jest Biblia i Talmud, spowodował, że podobne elementy zdobnicze występują we wszystkich 
krajach diaspory żydowskiej. Te same ornamenty, choć przedstawione w różny sposób, bo 
zgodnie ze stylem panującym na obszarze, na którym powstały, niosą te same znaczenia i 
mogą być w podobny sposób odczytane.

5



S ł o w n i c z e k

Gabaj  (hebr.  strażnik;  w  wymowie  aszkenaz.  -  gabe)  -  urzędnik  gminy,  pełniący  rolę 
charytatywnego skarbnika, zbierający podatki i składki i decydujący o ich przyznawaniu 
na różne  cele.  Gabaj  jest  również  administratorem  synagogalnym,  zarządzającym 
religijnym życiem społeczności.
Getto - obszar miejski wydzielony dla Żydów w celu odseparowania ich od nieżydowskich 
mieszkańców. Nazwa wywodzi się od nazwy dzielnicy żydowskiej w Wenecji, ustanowionej 
w 1516 r. W Galicji getta zniesiono w 1867 r. Ponownie zorganizowali je hitlerowcy w latach 
1940-1943 na okupowanych ziemiach polskich.
Hebrajski język  -  jeden  z  języków  semickich.  Dla  Żydów  jest  on  językiem  świętym, 
językiem Biblii i liturgii. Dlatego też część ortodoksyjnych Żydów w Izraelu sprzeciwia się 
używaniu  go  w  mowie  potocznej  i  jako  języka  urzędowego,  uważając  powszednie 
posługiwanie się hebrajskim za profanację.
Jarmułka  (łac.  armucella,  jid.  jarmelke),  zwana  również  kapelem  lub  kipą
-  mała,  płaska  czapeczka,  którą  mężczyźni  przykrywają  głowę  podczas  modłów  (wielu 
ortodoksów nosi nakrycie głowy przez cały czas). Ma ona przypominać o Bożej obecności, 
poza tym przykrywanie głowy jest oznaką szacunku dla Boga. Tradycyjne jarmułki uszyte 
były z sześciu klinów jedwabnego, aksamitnego lub atłasowego materiału. 
Kahał  (jid.  gmina,  z hebr.  kehila)  -  jedna z  podstawowych form organizacyjnych życia 
społeczności żydowskich, składająca się z mężczyzn pełniących rolę głowy rodziny. Gmina 
ma  najczęściej  własną  synagogę,  a  także  najczęściej  cmentarz  i  Chewra  Kadisza 
(towarzystwo  pogrzebowe).  Większe  gminy  zatrudniają  cały  zespół  oficjalnych 
funkcjonariuszy religijnych - rabina, dajana (sędziego), kantora, nauczycieli chederowych, 
szocheta (rzeźnika  rytualnego),  sofera (pisarza),  mohela (człowieka  dokonującego 
obrzezania) i innych.  Dawniej gminy miały sporą autonomię, obejmującą sprawy religii, 
kultu,  sądownictwa,  szkolnictwa,  pomocy  społecznej,  a  także  zbiór  podatków  na  rzecz 
państwa.  W  okresie  porozbiorowym  autonomia  ta  sprowadzała  się  już  tylko  do  spraw 
religijnych i pomocy społecznej.
Kantor  lub  chazan  (łac.,  hebr.  śpiewak)  -  urzędnik  synagogalny  prowadzący  modły, 
przewodniczący nabożeństwom synagogalnym. Ponieważ większość modlitw jest śpiewana, 
kantor  musi  dysponować  dobrym  głosem.  Powstała  cała  gałąź  muzyki  kantoralnej, 
przeznaczonej dla chazanów - wirtuozów.
Kirkut – cmentarz żydowski. Etym. - nm. Kirchhof 'cmentarz'
Klojz  (jid. z niem. Klause - pokój, cela) - mały dom modlitwy  chasydów,  czasem tylko 
izba. Nazwa używana w Galicji, gdzie indziej - sztibł (jid. pokoik).
Koszer  (hebr.  kaszrut  -  odpowiedniość,  zdatność)  -  żydowskie  reguły  odżywiania. 
Określają  one  rodzaje  pokarmów,  jakie  można  spożywać  (np.  mięso  zwierząt 
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przeżuwających parzystokopytnych -  dlatego Żydzi  nie  jedzą wieprzowiny),  sposoby ich 
przyrządzania (mięso musi pochodzić z uboju rytualnego i musi być z niego usunięta krew) 
oraz zasady łączenia pokarmów (np. nie można spożywać podczas jednego posiłku potraw 
mięsnych i mlecznych). Terminu "kaszrut" używa się także w odniesieniu do prawidłowego 
wykonywania pewnych czynności, rytuałów i ceremonii.
Kwitełech  (jid.)  -  karteczka  papieru,  na  której  chasydzi piszą  prośby  do  zmarłych 
cadyków lub sławnych rabinów o wstawiennictwo do Boga. Karteczki te zostawiają na ich 
grobach.
Ladino  -  dialekt  żydowsko-hiszpański,  którym  posługują  się  Żydzi  sefardyjscy.  Jego 
kolebką było środowisko żydowskich wygnańców z Hiszpanii po 1492. Do tej pory językiem 
tym  posługują  się  Żydzi  sefardyjscy mieszkający  w  krajach  śródziemnomorskich, 
bałkańskich  i w Izraelu.  Z  początku  zapisywany  był  w  alfabecie  hebrajskim,  w  czasach 
współczesnych także w alfabecie łacińskim. 
Maca (hebr. nie zakwaszony chleb) - placki pieczone z mąki i wody, bez dodatku drożdży 
i soli.  Musi być upieczona w ciągu osiemnastu minut od zmieszania mąki z wodą, żeby 
ciasto nie uległo fermentacji (zakwaszeniu). Mace spożywa się w święto Pesach, zwane też 
Świętem Przaśników.
Macewa (hebr. pomnik, stela, nagrobek) - nagrobek w postaci pionowej płyty kamiennej 
o kształcie prostokątnym. Na powierzchni macewy znajduje się inskrypcja z informacjami 
o zmarłym,  często  zdobiona  płaskorzeźbami  objaśniającymi  pochodzenie,  przymioty, 
zajęcie bądź imię zmarłego.
Mechica  (hebr. przegroda) - w synagodze ortodoksyjnej przegroda oddzielająca miejsca 
dla mężczyzn i kobiet. 
Mezuza (hebr. framuga drzwi) - zwitek pergaminu, zawierający przepisany ręcznie przez 
sofera  fragment  Tory,  umieszczony  w  pudełeczku  i  umocowany  z  prawej  strony  drzwi 
domu. Istnieje zwyczaj całowania lub dotykania mezuzy przy wchodzeniu lub wychodzeniu 
z domu.
Mizrach (hebr. wschód) - kierunek modłów dla Żydów mieszkających w krajach Zachodu, 
którzy zwracają się ku Jerozolimie podczas odmawiania niektórych modlitw; także nazwa 
ozdobnej tablicy umieszczanej na ścianie wschodniej w domach i synagogach.
Mohel (hebr. dokonujący obrzezania) - specjalista od rytualnego obrzezania.
Mykwa  (hebr.  zbiornik  wody)  -  basen  z  wodą  bieżącą,  nazbieraną  z  deszczu  lub 
pochodzącą ze źródła, służący do rytualnych oczyszczeń ludzi i sprzętów. 
Obrzezanie  - tradycja usuwania napletka ośmiodniowemu noworodkowi lub dorosłemu 
prozelicie,  sięgająca  Bożego  przymierza  z  Abrahamem  (Rdz  17,  11-12).  Po  dokonaniu 
obrzezania dziecku nadawane jest imię.
Ohel  (hebr. namiot) - rodzaj grobowca, w formie kamiennego lub drewnianego domku, 
w którym umieszczano właściwe płyty nagrobne rabina lub cadyka.
Orientalni Żydzi - Żydzi wywodzący się ze wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, 
od starożytności posługujący się językiem greckim. Jeszcze w XVI wieku różnica między 
nimi  a  Sefardyjczykami była  uchwytna  -  w  Zamościu były  wtedy  trzy  synagogi: 
aszkenazyjska, sefardyjska i orientalna - następnie jednak zatarła się.
Parochet  (hebr.  zasłona)  -  kotara,  zazwyczaj  bogato  zdobiona,  zasłaniająca  Aron  ha-
kodesz,  wzorowana  na  ozdobnej  zasłonie  oddzielającej  tzw.  Święte  Świętych  -  miejsce, 
gdzie przechowywano Arkę Przymierza - od reszty Świątyni.
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Pejsy  (hebr.  peot  -  rogi,  boki)  -  długie  pasma  włosów,  noszone  przez  ortodoksyjnych 
Żydów przed lub za uszami, zgodnie z  biblijnym wymogiem: "Nie będziecie strzygli włosów 
dookoła waszej głowy" (Kpł 19, 27).
Rabin (hebr. rabi - mój mistrz) - uczony w Piśmie, posiadający pozwolenie na nauczanie 
i orzekanie w kwestiach prawa i rytuału żydowskiego; rabi to także tytuł grzecznościowy, 
odnoszący  się  do  nauczycieli  lub  innych  poważanych  członków  gminy;  w  środowisku 
chasydzkim odpowiednikiem było "rebe" lub "reb".
Rodał - polskie określenie zwojów Pięcioksięgu (Sefer Tora), używanego do publicznego 
odczytywania w synagodze. Zwój przechowuje się w Aron ha-kodesz i wyjmuje tylko na 
czas odczytywania w synagodze. W przypadku uszkodzenia lub zużycia grzebie się go na 
cmentarzu.
Sefardyjczycy  (hebr. Sefarad - Hiszpania) - Żydzi pochodzący z Hiszpanii i Portugalii, 
którzy po wypędzeniu z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec XV wieku osiedlili się w Afryce, 
imperium otomańskim,  we Włoszech i  Holandii.  Byli  także  pierwszymi  Żydami,  którzy 
osiedlili się w Ameryce Północnej w XVII wieku. Posługiwali się odrębnym od innych grup 
Żydów językiem (ladino), mieli również odrębne obyczaje, praktyki liturgiczne, wymowę 
słów hebrajskich i filozofię. Obecnie ich gminy znajdują się w m.in. w Izraelu i Ameryce 
Południowej.
Sofer (hebr. pisarz) - pisarz gminy żydowskiej, także specjalnie przeszkolony przepisywacz 
Tory (zwoje  Tory musiały  być  przepisywane  ręcznie,  przy  czym  nawet  jeden  błąd 
popełniony  przy  przepisywaniu  powodował  skażenie  całego  zwoju  i  konieczność 
przepisywania go od nowa), mezuz, tefilin, itp.
Synagoga (gr. miejsce zgromadzenia, hebr. bejt ha-kneset) - najważniejsza instytucja w 
życiu Żydów. Po zburzeniu Świątyni w Jerozolimie stała się miejscem publicznych modłów 
i centrum życia społecznego. Odprawia się w niej modły codzienne, tam też odbywają się 
nabożeństwa  w  szabat i  dni  świąteczne.  W  synagodze  odbywają  się  śluby  i  inne 
uroczystości.  Wzorując  się  na  Świątyni,  synagogi  mają  osobną  część  przeznaczoną  dla 
kobiet (tzw. babiniec).
Szabat (w wymowie aszkenazyjskiej szabes) - siódmy dzień tygodnia, dzień święty. Święto 
zaczyna się w piątek o zachodzie słońca i trwa do soboty, również do zachodu. Ponieważ 
Bóg  odpoczął  siódmego  dnia  po  stworzeniu  świata,  należy  uczcić  szabat  przez 
powstrzymanie się od wszelkiej pracy, także od podróżowania (przez pracę rozumie się np. 
wyciskanie cytryny, rozpalanie ognia, naciskanie guzika w windzie). W szabat spożywa się 
specjalne  potrawy,  zapala  się  dodatkowe  świece  (robi  to  kobieta),  uczestniczy  w 
nabożeństwach.
Szamasz  (hebr.  woźny,  w  wymowie  aszkenazyjskiej  szames)  -  posługacz  synagogalny, 
pełniący funkcje pomocnicze, do którego zadań należy utrzymywanie synagogi w czystości, 
porządkowanie  modlitewników,  przygotowanie  zwojów  Tory,  pomaganie  rabinowi 
i kantorowi w ich obowiązkach. 
Szochet (hebr.  rzeźnik)  -  rzeźnik,  specjalnie  przeszkolony  do  uboju  rytualnego  i 
zatwierdzony przez rabina. Uboju dokonuje szochet przez szybkie pociągnięcie nożem po 
gardle. Ostrze nie może mieć żadnych wyszczerbień, ponieważ nierówne cięcie unieważnia 
szchitę (ubój).
Sztetł  (jid. małe miasteczko) - mała, prowincjonalna gmina żydowska w przedwojennej 
Europie wschodniej.
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Sztrajmł  (jid.)  -  tzw.  lisiura,  męska  czapa  noszona  niegdyś  często  przez  Żydów 
wschodnioeuropejskich, a obecnie głównie przez chasydów, w szabat i święta.
Talit (hebr. płaszcz, w wymowie aszkenazyjskiej tałes) - prostokątny szal z frędzlami (tzw. 
cicit lub cyces) w czterech rogach i ozdobnym, haftowanym pasem (tzw. atara), zakładany 
przez  mężczyzn  podczas  modlitwy.  Wykonany  jest  zwykle  z  białej  wełny,  bawełny  lub 
jedwabiu z czarnymi lub niebieskimi pasami.
Talmud (hebr. nauka, studiowanie) - najważniejsze opracowanie tzw. ustnej Tory (zbioru 
praw,  komentarzy  i  pouczeń  do  Pisma).  Talmud  opracowano  w  dwóch  wersjach: 
palestyńskiej i babilońskiej (IV-V w. n.e.). Talmud babiloński jest głównym przedmiotem 
studiów w jesziwach -  uczelniach  dla  nieżonatych mężczyzn w wieku od kilkunastu  do 
dwudziestu kilku lat.
Tefilin  (aram. ozdoby) - inaczej filakterie, dwa czarne, skórzane pudełeczka zawierające 
kawałki pergaminu z przepisanymi ręcznie przez sofera cytatami z Tory. Podczas modlitwy 
w dni  powszednie  mężczyźni  przywiązują  tefilin  rzemieniami  do  lewego  przedramienia 
i czoła.
Tora  (hebr.  nauka)  -  jedno  z  kluczowych  pojęć  judaizmu,  odnoszące  się  zarówno 
do żydowskiej  nauki  Pięcioksięgu  lub  ogólnie  hebrajskiej  Biblii,  jak  i  w  najszerszym 
rozumieniu do całokształtu tradycji żydowskiej.
Waad Arba Aracot (hebr. Sejm Czterech Ziem, w skrócie Waad) - centralna reprezentacja 
Żydów w Rzeczypospolitej  szlacheckiej,  powołana w 1579 roku przez  Stefana  Batorego. 
Waad  działał  na  wzór  sejmu  polskiego.  Reprezentował  społeczność  żydowską  wobec 
państwa,  a  jego  przedstawiciele,  zwani  sztadlanami,  prowadzili  negocjacje  z  władzami 
centralnymi  i  lokalnymi.  Jednym  z  głównych  zadań  sejmu  był  podział  podatków 
na poszczególne  gminy,  poza  tym  Waad zajmował  się  sprawami  dzierżaw,  szkolnictwa, 
rozpatrywał też kwestie powstające na tle sporów religijnych. Waad został rozwiązany w 
roku 1764. 
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