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Grobowce kute w skałach, wewnątrz jaskiń, nekropolie 
naziemne – Biblia wymienia różne rodzaje pochówku. 
Nagrobek Racheli, matriarchini, przy drodze do Betlejem, to 
najstarsza wspomniana macewa.  
 
Zasady pochówku w tradycji żydowskiej kształtowały się przez wieki. 
Najważniejsze stanowią o tym, że: 
- zmarły jest rytualnie nieczysty, 
- zmarłych oddziela się od żywych poprzez oznaczenie terenu cmentarza, 
- ciało z szacunkiem składa się do grobu, 
- nagrobek stawia się przed  pierwszą rocznicą śmierci, jest wyrazem czci i 
formą upamiętnienia, 
- grób jest domem zmarłego do końca świata, nie może być naruszony, z 
wyjątkiem, np. transportu szczątków do Ziemi Izraela, ochrony przed 
profanacją. 
 
W okresie żałoby bliskich zmarłego wspomagali członkowie tzw. bractwa 
pogrzebowego - Chewra Kadisza. Do ich obowiązków należała m.in. 
pielęgnacja zwłok i organizacja miejsca pochówku. 

Cmentarz w Białej Rawskiej, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Cmentarz jest jednym z podstawowych elementów gminy 
żydowskiej. 
 
Lokalizacja zależała od warunków, na jakich osiedlali się 
Żydzi, oraz od rodzaju własności miejsca. 
 
W miastach królewskich, w związku ze sprzeciwem 
mieszczan wobec osiedlania się Żydów w obrębie murów, 
osada z cmentarzem często powstawała poza nimi – na 
gruntach starosty lub prywatnych.  
 
W miastach prywatnych Żydzi otrzymywali zazwyczaj 
kwartał na utworzenie zespołu synagogalnego z 
cmentarzem.  
 

Plan miasta Brody, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Cmentarz jest ogrodzony, ma bramę wejściową i 
wyjściową, przy której znajduje się ujęcie wody lub 
zbiornik na wodę – zapewniają rytualne obmycie rąk przed 
opuszczeniem cmentarza.  
 
Na tradycyjnych cmentarzach nie istniały alejki. Zmarłych 
układano nogami w kierunku Jerozolimy. Oddzielnie 
grzebano mężczyzn, oddzielnie kobiety, a także dzieci. 
Samobójców chowano na skraju cmentarza – „pod 
płotem”, odszczepieńców od wiary – „za płotem”.  
 
Cmentarz jest też miejscem pochówku dla zużytych, 
spalonych w pożarze lub sprofanowanych zwojów Tory i 
innych pism religijnych. 

 

 

Naczynie do rytualnego obmycia rąk, fot. Wirtualny Sztetl, 
Muzeum POLIN 
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Od lewej: Szydłowiec, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN  

Od lewej: Cmentarz na Bachledzkim Wierchu; Piotrków Trybunalski, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Typową formą nagrobka jest stela, płyta kamienna lub 
drewniana, pionowa, o prostokątnym, trójkątnym lub 
łukowym zwieńczeniu. Lico steli zajmuje inskrypcja. 
 
Rodzaje nagrobków tradycyjnych: 
Stela z członem horyzontalnym – ze stelą występuje element 
wzdłuż mogiły, skrzynia z płyt lub monolityczny blok.  
Nagrobki tumbowe – prostopadłościenna skrzynia z płyt 
nakryta wiekiem z nastawą; inskrypcja umieszczona jest na 
ściankach skrzyni i nastawy. 
Obudowa tablicy inskrypcyjnej – obiekt murowany z wnęką, 
w którą wmontowana jest płyta z napisem.  
Ohel (hebr. namiot) – zadaszony budynek z dostępem; 
wewnątrz znajduje się nagrobek lub tablice inskrypcyjne.  
 

Cmentarz w Bodzentynie, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Tendencje modernizacyjne XIX wieku wpływały również na 
kulturę cmentarną.  
 
Cmentarze miejskie zamyka się, nowe zakłada poza granicami 
miasta ze względów sanitarnych. Cmentarz jest dzielony na 
kwatery. Wprowadza się nasadzenia i pielęgnację zieleni. 
 
Postępowi Żydzi otrzymują osobne kwatery. Członkowie 
rodziny, niezależnie od płci, leżą obok siebie. Zamożne rodziny 
wznoszą grobowce lub obejścia grobowe. Powstają aleje 
zasłużonych w sferze cywilnej. 
 
 

Przemyśl, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Rodzaje nagrobków nietradycyjnych – wiek XIX 
 
Zmodyfikowane stele – przewaga elementów rzeźbiarskich nad inskrypcją. 
 
Małe formy architektoniczno-rzeźbiarskie – do oglądania ze wszystkich stron 
w formie np.: obelisku, kolumny, wazy lub urny na postumencie, pnia 
złamanego lub ściętego drzewa, skalnego rumowiska, rzeźby figuralnej, płyty 
na cokole, z rzeźbiarskim przedstawieniem rulonu, księgi, poduszki, trumny 
lub sarkofagu. 
 
Duże nagrobki architektoniczne – monumentalne realizacje architektoniczno-
rzeźbiarskie, z dostępną przestrzenią wewnętrzną, niekiedy z podziemnymi 
kryptami; realizowane jako założenia portalowe, portykowe, baldachimowe, 
kolumnadowe, bądź jako formy wieżyczki, mastaby, piramidy.  
 
Obejścia grobowe – kwatery familijne z ogrodzeniem, w obrębie którego 
znajdują się różne formy nagrobków; nagrobek fundatora dominuje, związany 
jest konstrukcyjnie z ogrodzeniem. 
 
 Fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 



MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 

Legnica, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 

 
Symbole nagrobne 
Na nagrobkach Żydów aszkenazyjskich występuje co najmniej sto motywów plastycznych. 
Przedstawione interpretacje popularnych symboli są zróżnicowane. 
 
 
Do najbardziej charakterystycznych należą: 
 
Drzewo życia, drzewo – człowiek; lud Izraela. 
Złamane drzewo – śmierć. 
 
Owoce, gałązka, liść, kwiat, bukiet, wieniec – aspekty Tory, mądrości, pobożności, 
dobroczynności, za które oczekuje nagroda w raju; życie wieczne w ogrodzie Eden, gdzie 
sprawiedliwi przedstawiani pod postacią zwierząt odpoczywają w cieniu drzewa i spożywają jego 
owoce. 
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Od lewej: Cmentarz w Legnicy – złamane drzewo; Przerośl – złamane drzewo, pod nim lew, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Lew – reprezentuje siłę i potęgę, cechy człowieka, który dąży do Boga; naród 
żydowski, człowieka; imię zmarłego – Jehuda, Arje (hebr.), Lejb (jid.). 
 
Jeleń, w biegu, ugodzony strzałą – dążenie ku Bogu; koresponduje z imieniem 
Naftali (biblijny patriarcha Jakub w przepowiedni porównuje Naftalego do 
jelenia); imię zmarłego: Cwi (hebr.), Hirsz  
(jid), śmierć. 
 
Ptak na drzewie, gałęzi, w locie, leżący, stadko – człowiek, dusza; dusza 
zmarłego w rajskim ogrodzie; śmierć; imię zmarłej, zmarłego: Cypora (hebr.), 
Fajgel (jid.); Jona (hebr. Gołąb); osierocone potomstwo. 
 
Orzeł – boska potęga, opieka Boga nad człowiekiem; troska zmarłego o 
rodzinę; jeden z przymiotów człowieka – lekki jak orzeł. 
 
Wąż – Eskulap na nagrobkach lekarzy; oplatający złamane drzewo, w pazurach 
lwa czy orła – uosabia siły zła, zniszczenia i śmierć; zwinięty w okrąg – jak 
grecki uroboros – wieczność i nieśmiertelność. 

Od góry: Orzeł na macewie cmentarza w Bodzentynie; Lichtarze na macewach cmentarza w 
Szydłowcu, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Słońce, księżyc, gwiazdy – moc Boga jako stwórcy i władcy świata oraz jego 
boskie Prawo (Torę); jaśniejące oblicza ludzi sprawiedliwych; zachodzące 
słońce - metafora zmierzchu, końca życia. 
 
Lichtarz, ze świecami, ze złamaną lub zgaszoną świecą – kobieta, ta, której 
powinnością jest zapalanie świec na rozpoczęcie szabatu; przemijanie, śmierć; 
świecznik i drzewa - menora jako drzewo światła; pojedynczy lichtarz - sprzęt 
dający oświetlenie podczas studiowania świętych ksiąg, na nagrobkach 
męskich. 
 
Korona – często na nagrobkach mężczyzn; pozytywne cechy człowieka: 
pobożność, uczoność, dobroć; nagroda za pobożne życie.  
 
Książka, pojedynczo lub po kilka, opatrzone tytułami – na nagrobkach 
mężczyzn, których obowiązuje religijny nakaz studiowania Tory i Talmudu; na 
nagrobkach autorów dzieł religijnych, przedstawicieli świeckich zawodów, jak 
księgarz, literat; na nagrobkach kobiet przeważnie modlitewniki. 
 
Zwój Tory – odnosi się do obowiązku studiowania i znajomości Tory oraz 
pobożności; na nagrobkach mędrców, przywódców duchowych, fundatorów 
zwojów Tory dla bóżnicy. 
  
 
 

Korona, Przemyśl, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Od lewej: Lwy, korona – Lesko; Gryfy, korona – Sieniawa; Księga, lew – Szydłowiec, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Dłoń jako pars pro toto, wyrażenie całości 
przez jej część. Ukazywanie postaci ludzkiej, 
zwłaszcza twarzy było zakazane – człowiek. 
Dłonie w geście błogosławieństwa – stykające 
się kciukami i palcami wskazującymi o dwóch 
ostatnich palcach odchylonych.  
 
Postać ludzka – od początku XX w. na 
cmentarzach żydowskich w kwaterach 
„postępowców” powstają nagrobki, które 
przedstawiają całe postacie aniołów lub ludzi 
mimo protestów rabinów. Twarz pozostaje 
zakryta, np. rzeźby Abrahama Ostrzegi.  
 
Magen Dawid, tarcza/gwiazda Dawida – imię 
zmarłego; symbol kabalistyczny; identyfikacja 
narodowa, z nurtem syjonistycznym. 
 
 Od lewej: Legnica; Białystok, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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W dzisiejszych granicach Polski istniało około tysiąca cmentarzy 
żydowskich. Jak ludzie padły ofiarą Zagłady. Obecnie czynnych jest 
kilka, m.in. w Bielsku-Białej, Krakowie, Lublinie, Warszawie, 
Wrocławiu.  
 
Po wojnie ocalałe cmentarze zarosły, zostały zabudowane, dotknęła je 
niepamięć. Nieliczne zyskały opiekę ocalałych Żydów lub organizacji 
żydowskich. Od lat 80. dołączyły ogólnopolskie i lokalne organizacje 
społeczne, młodzież szkolna oraz zagraniczne fundacje, głównie 
żydowskie. W 1997 r., na mocy ustawy państwowej, cmentarze 
żydowskie przejęły Gminy Wyznaniowe Żydowskie.  
 
 
Odwiedzający pozostawiają na grobach kamyki – symbol pamięci. Na 
mogiłach rabinów i innych prawych osób pozostawia się zazwyczaj 
karteczki (jid. kwitlech) z prośbami o wstawiennictwo u Boga.  
 

Od góry: Ozorków; Prace porządkowe, fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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Fot. Wirtualny Sztetl, Muzeum POLIN 
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