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Ukazała się przepięknie wydana książka o żydowskim cmentarzu we Frankfurcie nad 

Odrą/Słubicach. Dokumentuje ona żydowskie dziedzictwo, w mieście targów i uniwersytetu. 

Przypomina, jak ważną rolę odgrywali w nim Żydzi
1
. Jest bardzo dobrym przykładem zaangażowania 

w utrwalanie dziedzictwa kulturowego Żydów we wschodniej Brandenburgii i pokazuje w szerszej 

perspektywie historię regionu. Jest ona naznaczona współżyciem Żydów i chrześcijan od 

średniowiecza po czasy nowożytne. Jej kres wyznaczyła zagłada Żydów. Niestety, także po II wojnie 

światowej niszczone były pozostałości materialnej kultury żydowskiej, w tym synagogi i cmentarze. 

Książka jest pozytywnym świadectwem, że nadszedł czas wspólnego ratowania tego dziedzictwa i 

naukowej współpracy nad nim. Przed tym wyzwaniem bowiem stoją zarówno Polacy, jak i Niemcy.   

 Książka składa się z pięciu części. Pierwsza opisuje historię cmentarza. Druga zawiera 

dokumentację epigraficzną. Trzecia wyjaśnia, „dlaczego cmentarze są ważne dla tradycji żydowskiej”. 

Czwarta opisuje żydowskie ślady na ziemi lubuskiej. Autor w niej omawia zagadnienia z tym, jak  

obchodzono się z cmentarzami niemieckimi, w tym żydowskimi, na terenie polskich ziem zachodnich 

po II wojnie światowej. Piąta część jest chronologicznym spisem z historii Żydów we Frankfurcie nad 

Odrą.  

Wysoko należy ocenić opracowaną przez Eckarda Reißa historię cmentarza. Została ona 

przygotowana na podstawie szczegółowej kwerendy w archiwach i bibliotekach w Niemczech, Izraelu 

i Holandii. Autor zestawił zebrane informacje w kilku podokresach: od momentu jego założenia do 

roku 1866, od roku 1868 do wybuchu II wojny światowej, lata wojny, lata powojenne do 1975 roku, 

gdy nastąpiło największe zniszczenie cmentarza i po tym roku do dnia dzisiejszego.    

Dla epigrafików najciekawszą częścią jest oczywiście dokumentacja cmentarza. Autor, Eckard 

Reiß, przedstawił w niej 66 całych nagrobków lub zestawionych z fragmentów. Są to zarówno 

zachowane kamienie, jak i archiwalne zdjęcia. Dokumentację nagrobków uzupełniają wyciągi z 

hebrajskiego rejestru cmentarnego obejmującego lata 1677-1866. Stanowią one cenne uzupełnienie 

informacji zawartych w inskrypcjach. Każdy nagrobek przedstawiony jest na zdjęciu (bardzo dobrej 

jakości). Do tego dołączone jest tłumaczenie hebrajskiego tekstu inskrypcji na języki: niemiecki i 

polski. Uzupełnieniem są komentarze i informacje z rejestru cmentarnego (także po niemiecku i po 

polsku). Szkoda, że oryginalne wypisy są ze względu na wielkość liter małoczytelne. W przypadku 

nagrobków niemieckojęzycznych tekst został przetłumaczony na język polski. Brakuje, niestety, kopii 

hebrajskich inskrypcji a zdjęcia mimo dobrej jakości, nie mogą ich zastępować. 

W mojej ocenie sporządzona dokumentacja jest w większości przypadków prawidłowa. Najlepiej 

opracowane są najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane inskrypcje rabinów: Jehudy Leiba Marguliota 

i Josefa ben Meira, a także uczonego Sacharii Mendla z Podhajców. W przypadku tego ostatniego 

bardzo dobrze przygotowano identyfikację osób, których zmarły był potomkiem. Choć i tutaj w kilku 

miejscach należy dodać komentarze. ,yr>m dygm (,yr>ym dygm) – Iz 45, 11 – oznacza kaznodzieję 

synagogalnego, czyli pełniony urząd. Na starym i na nowym nagrobku miejscowość zapisana jest 

jako: /yydapm, (/uyydapm), czyli brakuje hej. Z tekstu w rejestrze nie wynika (jest zbyt mały, aby 

rozstrzygnąć), jak zapisane jest nazwisko. W tłumaczeniu tekstu inskrypcji widnieją tytuły dzieł trzech 

pierwszych osób. Jednak brak jest opisu bibliograficznego. 

Co do pozostałych inskrypcji mam pewne uwagi, które chciałbym poniżej przedstawić. 
 

s. 164, Me’ir) 

n”p .1 

[vlah h”h >yah .2 

]b ryam h”k ynrvth .3 

1. Tu pochowany 

2. mąż. To jest dostojnik (nie ma w tłumaczeniu), 

                                                           
1
 Z tym dziedzictwem mogłem się „spotkać” osobiście. W 2010 roku Katedra Judaistyki UJ otrzymała w darze 

zbiór hebrajskich książek, z których 3 drukowane były we Frankfurcie nad Odrą: dwa tomy Talmudu: traktat 

Nida (1799), Nazir (1773), a także jeden z tomów Zoharu (1816).   



3. uczony w Torze, czcigodny pan Meir, syn.  

 

W tłumaczeniu brakuje elementu widocznego na zdjęciu w tekście hebrajskim. 

 
(s. 162, Meir Bart Präger) 

u”p .1 

dlyh .2 

’u r”b ryam .3 

rgirp .4 

1. Tu pochowany, 

2. dziecko, 

3. Meir, syn pana T.(owii) – [Tobiasza]. 

4. Präger. 

 
Tekst hebrajski został błędnie odczytany. Imię Towia jest w rejestrze. Tłumaczenie Bart jest więc 

błędne. 

  

Kilkakrotnie pokazane wpisy rejestru cmentarnego, nie zostały wykorzystane do odczytania tekstu. 
(s. 100, Löb) 

 (…) l”z rjya (…) .5 

5. (…) Icik, błogosławionej pamięci! 

Jego ojcem był Icik a nie Aszer. Zresztą Icik występuje w rejestrze cmentarnym. 

 
(s. 92, Chogla Katz, Taube Segal) 

Prawa strona: 

(u”p) .1 

h(…) .2 

r”b (…) .3 

 t>a (…) .4 

]b ,h(rba) (…) .5 

l”gc hq(lim>) (…) .6 

htyh> (…) .7 

x”rd ’b ’v ,(vyb) (…) .8 

q”pl b”lqt (’b rda) .9 

h”bq(nt) .10 

1. (Tu pochowana) 

2. (…) 

3. (…) córka pana 

4. (…) żona 

5. (…) Awra(hama), syna 

6. (…) (Szmel)ke Segal. 

7. (…) Która była 

8. (…) w piątek, 2 dnia nowiu 

9. (adar II) 532 według małej rachuby. 

10. (Niech jej dusza) będzie związana w wieniec życia! 

Pochodzenie lewickie (Segal) przypisane jest imieniu męskiemu (w tym przypadku imię ojca męża) a 

nie Rywce. Propozycja uzupełnienia jest nieprzypadkowa, gdyż to imię dość często występowało w 

rodzinie Horowiztów Segal.  
Lewa stona: 

Nie rozumiem przypisania pochodzenia (Kaz) kobiecie w nagłówku, która nie dziedziczyła tego 

pochodzenia. Zresztą w inskrypcji stoi przy imieniu ojca. W wersecie 5 użyto skróconej wersji (nad 

literą resz jest znak skrótu) - ’rupn. Komentarza wymaga także data śmierci. W tekście jest: 

ub> d”; q”> ’rupn 

u”kqt 



Zmarła w święty szabat 24 szwat 

529. 

Na pewno nie jest to więc 6 szwat jak podaje autor. Jednak  w roku 529 szabat nie wypadł 24 szwat. 

Czyli błąd na nagrobku. O tym, że jest to dwudziesty któryś szwat świadczy wpis do rejestru, gdzie 

kaf w dacie (czyli 20) jest bardzo widoczny pomimo miniaturowego zapisu. Gorzej jest z drugą literą 

daty. A może to po prostu: vx”k (20 miesiąca) i wtedy tekst powinien w ten sposób wyglądać: 

ub>d ’; q”> ’rupn 

Zmarła w święty szabat 20 szwat 

529 (28 I 1769 r.) 

 
(s. 118, Israel, syna Bendita) 

W wersecie 3 powinno być: 

rupn rq(n)m uidnib 

Bendit mnaker. Zmarł 

Pojęcie „mnaker” oznacza wyżylacza, czyli odnosi się do żeźnika (rzezaka) a nie kamieniarza. Pojęcie 

to występuje także w rejestrze cmentarnym. 
 

(s. 120, Chaje, córka Tewela Riesa) 

W wersecie 4 jest: 

x”r ’b ,vyb trbqnv ’a ,vyb 

 q”pl d”cqt ba 

1 dnia i została pochowana 2 nowiu 

aw 564 według małej rachuby. 

W inskrypcji 1 dzień to nie jest niedziela tylko 1 dzień święta (Rosz Chodesz), czyli tak jak jest 

zapisana w rejstrze. Kobieta zmarła 9 lipca 1804 r., który wypadł w poniedziałek. 

 

Niezrozumiałe jest dla mnie odczytanie inskrypcji (s. 138) w kontekście wypisu z rejestru 

cmentarnego. Uważam też, że możliwe jest odczytanie daty. Proponuję:   

ub(>) x”r q”> trupn 

ub> ’b trbqnv 

 q”pl h”(jqt) tn> 

Zmarła w święty szabat, w Rosz Chodesza szwat 

i została pogrzebana 2 szwat 

roku (59)5 według małej rachuby. 

 

Data jest szczególna, gdyż nakładają się dwa święta. Widać, że setki w dacie składają się z dwóch liter 

(zapewne taw i kuf). Widoczna jest końcowa litera hej (5). Przyjmując, że mamy 500 i 5. Tylko jedna 

data będzie możliwa do uzupełnienia zgodna z tym zapisem: 595, czyli data śmierci: 31 I 1835 r.  

 
 (s. 166. Bunem) 

Identyfikacja nagrobka Bunema jest chybiona. Bunem jest imieniem ojca lub męża. Data śmierci na 

tym nagrobku może być także uzupełniona: 

]cyn ’a (’g) ,vyb trupn 

]cyn ’g ’h ,vyb trbqnv 

 q”pl a”jqt tn> 

Zmarła 3 dnia (we wtorek) 1 nisan 

i  została pogrzebana 5 dnia (czwartek) 3 nisan 

roku 591 według małej rachuby (zm. 1 III 1831 r.). 

 

Osobnego komentarza wymagają tłumaczenia inskrypcji z nagrobków przedstawionych na 

archiwalnych zdjęciach. Zachowane na nich teksty są rzeczywiście mało czytelne, ale jednak można je 

bardziej szczegółowo rozpisać. Dla przykładu, zakończenie inskrypcji nagrobka Czarnej (s. 198) 

proponuję odczytać w ten sposób:  

t>a /lyj ’qm l”z bqiy r”rh tb 

trupn ]m ’xnm v”hm ’b ykdrm r”rh 



 h”bjnt q”pl b”it zvmt ’b ’d ’vyb 

córka pan i mistrza Jakowa, błogosławionej pamięci! Z gminy Zülz. Żona 

pana i mistrza Mordechaja, syna naszego nauczyciela, pana i naszego mistrza Menachema Mana. Zmarła 

4 dnia (we środę) 2 tamuz 472 według małej rachuby. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia! 

(zm. 25 VI 1712 r.). 

 

Przedstawione uwagi i uzupełnienia nie umniejszają wartości książki. Zdaję sobie sprawę, że w 

niektórych przypadkach propozycje odczytania tekstu wymagają konfrontacji z zapisami w rejestrze 

cmentarnym  i obejrzenia samych kamieni (czego nie mogłem zrobić). Można się cieszyć, że Instytut 

Historii Stosowanej, Społeczeństwo i Nauka w Dialogu Uniwersytetu Viadrina podjął się inicjatywy 

naukowego opisu dziedzictwa żydowskiego na tych ziemiach. Zresztą należy stwierdzić, że badania 

epigraficzne żydowskich cmentarzy w Polsce rozwijają sie dopiero od niedawna i do tej do tej pory 

dotyczyły przede wszystkim terenu Śląska i Małopolski. Praca pod redakcją Eckarda Reißa  

Magdaleny Abraham-Diefenbach jest pierwszą tak obszerną i wartościową publikacją dotyczącą 

pogranicza polsko-niemieckiego. 

  Książka Makom tov – der gute Ort. Jüdischer Friedhof Frankfurt (Oder) / Słubice, – dobre 
miejsce. Cmentarz żydowski Frankfurt nad Odrą /Słubice jest znaczącym i ważnym głosem 

o uniwersalności europejskiej historii. Jej integralną częścią są dzieje i kultura Żydów. Na pograniczu 

polsko-niemieckim dokumentowanie wspólnego dziedzictwa należy tak do Polaków, jak i Niemców. 


