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Społeczność żydowska w Toledo 

 

ŻYDZI SEFARDYJSCY  

ZARYS HISTORYCZNY 

Żydzi zamieszkujący średniowieczną 
Hiszpanię oraz Portugalię zwani byli Żydami 
Sefardyjskimi. Nazwa ta pochodzi od 
hebrajskiego słowa sfarad, które oznacza 
Hiszpanię. Termin ten jest wspomniany w Biblii 
w księdze Abdiasza, w której to prorok ten 
mówi, iż ,,wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy 
przebywają w Sefarad posiądą miasta Negebu”1. 
Nieznana jest jednak dokładna lokalizacja owego 
Sefarad.  

Zgodnie z tradycją sefardyjską pierwsi 
Żydzi przybyli do Hiszpanii z Jerozolimy. Nie 
wiemy jednak dokładnie, kiedy miało to miejsce, 
gdyż nie istnieją żadne dokumenty opisujące to 
zdarzenie. Najprawdopodobniej początki 
pobytu Żydów w tym kraju wiążą się ze 
zburzeniem II świątyni jerozolimskiej w 70 r. n.e. 
i rozproszeniem Żydów po świecie. Według L. 
Iglesiasa pierwsze wspólnoty żydowskie 
zamieszkały w następujących miastach: Llivia, 
Ampurias, IIuro, Tarragona, Ibiza, Mallorca, 
Játiva, Elche, Cartagena, Adra, Grenada, Lebrija, 
Ilipa, Celti, Segóbriga, Ávila i Astorga2. W dalszej 
kolejności wspólnoty żydowskie powstawały w 
Kordobie, Toledo oraz Barcelonie. 

                                                 
1  Abdiasz 1:20 
2  L. Beinart, Los judios en España, Madrid 1993, s. 17. 

Po ogłoszeniu przez Króla Ferdynanda i 
królową Izabellę edyktu w marcu 1492 roku 
Żydzi, aby uniknąć śmierci, mieli możliwość 
przejścia na chrześcijaństwo i pozostania w 
Hiszpanii bądź pozostania przy judaizmie i 
opuszczenia kraju. Żydów przechodzących 
podówczas na chrześcijaństwo i ich późniejszych 
potomków nazywano marranami, co w języku 
hiszpańskim znaczy tyle co ‘wieprze’. Z 
początku znaczna część Żydów udała się do 
Portugalii, gdzie judaizm mógł być 
praktykowany bez żadnych przeszkód. Jednakże 
ich pobyt tam również nie trwał długo; w 1497 r. 
Portugalia, podobnie jak pięć lat wcześniej 
Hiszpania, wypędziła Żydów ze swoich granic.  

Po wygnaniu z Półwyspu Iberyjskiego 
Żydzi rozproszyli się po całej Europie i Afryce 
Północnej,część z nich powróciła również do 
Izraela. Zarówno na ziemiach pod panowaniem 
islamu, w imperium osmańskim, jak i w 
państwach europejskich sytuacja sefardyjczyków 
uzależniona była od poziomu dobrobytu w ich 
nowym kraju zamieszkania. Regionalizmy 
sprzyjały nieskrępowanemu rozwojowi 
społeczności sefardyjskich, społeczności, których 
spokóji  niedługo później miały zburzyć żądania 
asymilacyjne, połączone z domaganiem się 
równych praw politycznych. Przykładowo we 
Francji pojawiały się wśród Żydów chęci 
asymilacji z resztą społeczeństwa, gdyż w tym 
widzieli oni najlepszą drogę do stania się 
pełnoprawnymi obywatelami. W krajach o 
autokratycznych rządach Sefardyjczycy nie 
mogli czynić nic poza wewnętrznym 
umacnianiem gmin i podporządkowywaniem 
się zasadom panującym w danym państwie3.   

Kultura Żydów Sefardyjskich rozwijała 
się w otoczeniu islamu oraz chrześcijaństwa. W 

                                                 
3  J. J. Levy, Y. Cohen, Żydzi sefardyjscy, Warszawa 2005, 
s. 12-13. 
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przeciwieństwie do chrześcijan muzułmanie 
zamieszkujący Hiszpanię nigdy nie 
represjonowali Żydów. Tak w ,arabskiej części 
Hiszpanii, jak również w północnej Afryce 
(głównie Maroko) pełne prawa posiadali jedynie 
muzułmanie. Żydzi, podobnie jak mieszkający 
tam chrześcijanie, cieszyli się natomiast statusem 
ludów chronionych (z j. arabskiego ahl al – 
dhimma lub dhimmis4, który został im nadany w 
VIII w. Aby wyznawać judaizm i żyć 
bezpiecznie w Hiszpanii, ludność żydowska 
musiała płacić specjalne podatki: pogłówny 
(jizia) oraz gruntowy (charaj)5. Aby odróżniać się 
od wyznawców islamu, Żydzi musieli nosić 
specjalne ubrania. W przypadku Żydów był to 
żółty krążek na ubraniu oraz żółty turban. 
Oprócz tego mieli zakaz nawracania na swoją 
wiarę (wszelkie próby były karane grzywnami), 
jak również nie mogli zawrzeć mieszanego 
małżeństwa z muzułmanką.  

Synagogi budowane przez Żydów nie 
mogły być wyższe niż meczety, a ich wnętrza nie 
mogły budzić większego zachwytu niż świątynie 
muzułmańskie. Również praktyki religijne, 
których przestrzegali, nie mogły wzbudzać 
zainteresowania innych grup społecznych6. 

Jak podaje F. Battenberg, Żydzi 
zamieszkujący średniowieczną Hiszpanię 
zajmowali się głównie produkcją tekstyliów, 
farbiarstwem oraz zaopatrywaniem ludności 
chrześcijańskiej w lekarstwa. W ramach swojej 
działalności handlowej sprzedawali głównie 
przyprawy i perfumy, metale i towary 
luksusowe. Piastowali także funkcje publiczne 
związane z biciem monet, poborem podatków 
oraz ceł7.  

                                                 
4  L. de Nicolas, Świat Żydowski, Warszawa 1996, s. 38. 

5  F. Battenberg, Żydzi w Europie; Proces rozwoju 
mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy 1650 – 
1933, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 2008, s. 49. 
6  Por. J. J. Levy, Y. Cohen, op. cit., s. 16, F. Battenberg, op. 
cit., s. 49. 
7  F. Battenberg, op. cit., s. 48. 

ZNACZĄCE POSTACIE WŚRÓD ŻYDÓW SEFARDYJSKICH 

Niezwykle istotni dla rozwoju tradycji 
sefardyjskiej byli wybitni uczeni, poeci oraz 
autorytety religijne. Jednym z nich był Mojżesz 
ben Nachman zwany Nachmanidesem (1194-
1270). Jako pierwszy wybitny rabin zalecał on 
ponowne osiedlanie się Żydów w Palestynie 
(uzasadniając to Bożym nakazem)8. Największa 
sławę przyniosły mu napisane przez niego 
przystępne komentarze do Pięcioksięgu, w 
których to, stosując perspektywę mistyczną, 
opisał Torę jako jeden ciąg kombinacji imion 
Boga oraz dał wyraz wierze w wędrówkę dusz. 
Skłaniał się on ku dosłownej interpretacji 
opowieści biblijnych, widząc w nich prorocze 
aluzje do przyszłych wydarzeń żydowskiej 
historii. Wierzył także, że Mesjasz zjawi się w 
1358 roku, wywodząc z tekstów biblijnych 
dowody na trafność tej daty9.  

Jeszcze innym wybitnym twórcą 
sefardyjskim był urodzony w Kordobie, znany 
nie tylko w środowiskach żydowskich Mosze 
ben Maimon, zwany Majmonidesem. Był on 
jednym z ważniejszych myślicieli okresu 
Średniowiecza. Był on nie tylko filozofem, ale 
również lekarzem, matematykiem, fizykiem oraz 
astronomem. W Kordobie, gdzie się urodził (jak 
również w całej Hiszpanii), zwany był 
popularnie Rambam (akronim od słów Rabbi 
Mosze ben Maimon). Pochodził z wykształconej 
rodziny, aż do bar micwy zdobywał potrzebną 
wiedzę od swojego ojca. Chociaż relacje 
pomiędzy Arabami a mieszkającymi w 
Hiszpanii Żydami były serdeczne, rodzina 
Majmonidesa w 1148 roku siłą została zmuszona 
do opuszczenia rodzinnej Hiszpanii. W 1160 
roku osiedlił się w Fezie w Maroku, gdzie zdobył 
wiedzę z zakresu medycyny, a następnie 
przeniósł się do Egiptu, gdzie też powstała 
znaczna część jego dzieł. Został pochowany w 

                                                 
8  K. Banek, Historia religii, Kraków 2007, s. 114-115. 
9  A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, 
Warszawa 2003, s. 194. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

3 

 

Tyberii w Izraelu, gdzie po dzień dzisiejszy 
tłumy pielgrzymów odwiedzają jego grób.  

Bazując na filozofii Arystotelesa oraz 
religii objawionej, Majmonides próbował 
dokonać podziału pomiędzy tym, czego można 
dowieść naukowo, a tym, co jest zrozumiałe dla 
człowieka jedynie za pomocą objawienia. Jego 
przeciwnicy zarzucali mu przede wszystkim to, 
iż przeciwstawiał się doktrynie 
zmartwychwstania ciała, potępiał tych, którzy 
wierzą w cielesność Boga, odrzucał przesądy i 
wiarę w amulety oraz doszukiwał się 
racjonalnych przesłanek w przykazaniach 
boskich. Jego największym dziełem jest napisana 
w 1180 r. Miszne Tora, w której uporządkował on 
prawa zawarte w Talmudzie. 

Salomon ben Jehuda ibn Gabirol jest 
kolejnym znaczącym przedstawicielem kultury 
sefardyjskiej. Zasłynął jako poeta świecki oraz 
religijny, pisał liryki miłosne oraz utwory 
biesiadne. Część jego tekstów religijnych weszła 
na stałe do liturgicznych rytów zarówno wśród 
Sefardyjczyków, jak i Aszkenazyjczyków oraz 
Karaimów. Najsławniejszym z nich jest Keter ha 
malchut, będący błaganiem o Boże miłosierdzie, 
połączonym z modlitewnym zestawieniem 
upadłej kondycji ludzkiej ze wspaniałością 
Stwórcy. Wśród Żydów Sefardyjskich utwór ten 
jest odmawiany w święto Jom Kipur – jedno z 
najważniejszych świąt żydowskich  

Jehuda ha Levi (1075-1141) – jeszcze 
jeden wybitny przedstawiciel kultury wśród 
Sefardyjczyków – był znanym teologiem oraz 
poetą. Jego wiersze odzwierciedlają żarliwy 
nacjonalizm i tęsknotę za Syjonem. Głównym 
dziełem Jehudy jest Kuzari, filozoficzna dyskusja 
króla Chazarów z reprezentantami 
chrześcijaństwa, islamu, filozofii greckiej i 
judaizmu, w trakcie której mędrzec żydowski 
przekonuje w końcu króla, że tamte dwie religie 
są ,,córkami” religii żydowskiej. Chociaż ha Levi 
był również lekarzem praktykującym w Toledo, 
to jednak wyraził na piśmie życzenie, by w razie 

choroby pozostawić jego kurację wyłączne 
Bogu10. 

LADINO 

Żydzi wywodzący się z Hiszpanii 
posługiwali się językiem ladino, który bywa 
także nazywany dżudezmo, spaniol, hakitia lub 
językiem judeo-hiszpańskim11. Jest on mieszanką 
języka hiszpańskiego (w mniejszym stopniu 
również języka portugalskiego) oraz języka 
hebrajskiego. Litery zapisywano alfabetem 
hebrajskim, choć zdarzało się również (głównie 
w XX wieku), iż używano do tego celu alfabetu 
łacińskiego. Znaczna część słów dotycząca 
zwłaszcza życia religijnego, świąt czy też 
obyczajów żydowskich pochodziła bezpośrednio 
z języka hebrajskiego. 

Do czasu wygnania Żydów z Hiszpanii 
w roku 1492 posługiwali się oni głownie 
językiem hiszpańskim. Gdy Żydzi zostali 
wypędzeni z Półwyspu Iberyjskiego i 
zamieszkali na odległych terenach Imperium 
Otomańskiego, zaczęli zapożyczać słowa z 
języka hebrajskiego, arabskiego, greckiego czy 
nawet tureckiego; tym samym język ich stawał 
się coraz bardziej zniekształcony. Nieco inaczej 
wygląda sytuacja Żydów, którzy osiedlili się na 
terenach Holandii, Anglii czy też Włoch. Ich 
język pozostał w dużej mierze podobny do tego, 
jakim posługiwali się Żydzi przed wygnaniem z 
Hiszpanii, ponieważ zdecydowana większość 
tych ludzi miała możliwość utrzymywania 
kontaktów z Hiszpanią, stąd też język ich nie 
różnił się znacznie od hiszpańskiego.  

                                                 
10  Por. A. Unterman, op. cit., s. 124., G. Robinson, 
Essential Judaism – a complete guide to beliefs, customs, and rituals, 
New York, London, Toronto, Sydney 2001 ,s. 421-423. 
11  Por. Encyclopedia Judaica, vol. XIV, Detroit, New York, 
San Francisco, London, 2007, s. 427. 
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Pierwsza książka w języku ladino została 
wydana w 1510 roku w Konstantynopolu12. 
Składały się na nią tłumaczenia oraz książki dla 
kobiet lub osób nieznających języka 
hebrajskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się również poezja religijna i świecka, legendy 
oraz komentarz biblijny13. 

Liczba osób znających ten język spadła 
gwałtownie, gdy duża liczba Żydów 
Sefardyjskich zaczęła osiedlać się w Ameryce 
Południowej, gdzie tradycyjny język hiszpański 
zajął miejsce ladino. Inną przyczyną było 
unicestwienie podczas Holocaustu gminy 
żydowskiej w Salonikach, która była jednym z 
ważniejszych ośrodków, w którym posługiwano 
się tym językiem.  

Współcześnie liczba osób znających ten 
język ciągle spada. Szacuje się, iż na świecie jest 
200 tys. osób znających ladino, a największy ich 
odsetek zamieszkuje Izrael.  

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W TOLEDO 

Jak uważają badacze, nazwa miasta 
Toledo pochodzi prawdopodobnie od 
hebrajskiego słowa Tholedoth, które oznacza 
tyle, co ‘pokolenia’14. Pierwszy dokument 
informujący o obecności Żydów w Toledo 
pochodzi z IV w. n. e., z całą jednak pewnością 
Żydzi w Toledo byli już znacznie wcześniej15. Jak 
podają niektórzy badacze, jest wielce 
prawdopodobne, iż pierwszy Żydzi przybyli tu 
już po 586 r. p.n.e., kiedy to została zburzona 

                                                 
12  Z. Borzymińska, R. Żebrowski (red.), Polski słownik 
judaistyczny. Tom 2. Dzieje, kultura, religia, ludzie, Warszawa 2003, 
s.7. 

13  A. Unterman, op. cit., s. 154. 

14  F. Bueno, Los Judíos de Sefarad. Del paraíso a la añoranza, 
Granada, brak daty wydania. 

15  Świadczy o tym choćby zapis w j. hebrajskim na 
nagrobku pochodzący z III w. n.e.  

przez Nabuchodonozora Pierwsza Świątynia 
Jerozolimska16.  

Od samego początku Żydzi mieszkający 
w Toledo żyli w bezpośrednim kontakcie z 
wyznawcami chrześcijaństwa oraz islamu. Jak 
wskazują dane, w czasach największego 
rozkwitu kultury żydowskiej w Toledo 
mieszkało od trzech do czterech tysięcy 
Żydów17. Stanowili oni 10% mieszkańców miasta 
i zajmowali specjalnie wyznaczoną dzielnicę.  

Szczyt rozwoju kultury żydowskiej 
przypada w Toledo na XII, XIII i XIV wiek. Do 
1391 r powstało w Toledo 5 jesziw, czyli szkół 
religijnych, oraz 10 synagog – żydowskich 
domów modlitwy, z których do czasów 
współczesnych zachowały się jedynie dwie18. 

SYNAGOGI  

Pierwsza z nich – synagoga Santa Maria la 
Blanca została ukończona w 1203 roku. 
Prawdopodobnie pieniądze na jej budowę 
wyłożył rabbi Joseph ibn Sosan, który żył pod 
panowaniem króla Alfonsa VIII. Podczas 
pogromu żydowskiego wywołanego przez 
Wincentego Ferrera w 1391 r. wielu Żydów 
zostało w niej zamordowanych. Parę lat później, 
w 1405 r. świątynia ta została przekształcona w 
kościół. Była ona najważniejszą synagogą, wokół 
której koncentrowało się żydowskie życie tej 
społeczności.  

Synagoga ta została zbudowana na 
planie prostokąta o wymiarach 72 na 55 stóp Jej 
cechą charakterystyczną jest pięć równoległych 
naw – cztery boczne i jedna główna; ściany ich 
wspierają one drewniany sufit, który dodatkowo 

                                                 
16  P. Diaz, Los sefardíes. Historia, Lengua y Cultura, 
Barcelona, brak daty wydania, s. 17. 

17  http://www.espana-spain.com/sephardic-route-
toledo.html (otwarta 5.02.2011) 
 
18  P. R. Vidal, Jews in Toledo and Their Synagogues, Toledo 
1975, s. 75. 
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jest podtrzymywany przez siedem 
podkowiastych łuków osadzonych na 
ośmiobocznych kolumnach, których w całej 
synagodze jest łącznie 32. Na żadnej ze ścian nie 
ma hebrajskich inskrypcji. Synagoga została 
wybudowana w stylu mudejar, łączącym 
elementy sztuki islamu, gotyku i renesansu; 
charakteryzuje się on niezwykłym bogactwem 
ornamentu. 

Jak podają legendy, ziemia, na której 
wybudowana została synagoga, pochodziła z 
samej Jerozolimy19. 

Synagoga el Transito powstała w 1366 
roku, w czasie, kiedy najwięcej Żydów 
przebywało w mieście. Z założenia budynek, 
który stał się późniejszą synagogą, miał być 
domem modlitwy dla wybitnego żydowskiego 
teologa – Jehudy ha Leviego20. Inskrypcje na 
jednej ze ścian podają dwa nazwiska. Pierwszym 
z nich jest Samuel Halevi Abulafia – patron 
synagogi, który był jednocześnie jej skarbnikiem; 
drugim natomiast jest Meir Adeli, jej architekt. 
Podobnie jak Santa Maria la Blanca, tak i ta 
synagoga została przekształcona w kościół.  

Obie synagogi miały osobne wejście, 
które prowadziło na balkon, czyli do specjalnej 
części wydzielonej dla kobiet, która potocznie 
często też nazywana jest babińcem. W ten 
sposób kobiety z góry mogły spoglądać na 
modlących się mężczyzn, jak również słuchać 
modlitw21. Od 1970 w budynku dawnej synagogi 
mieści się muzeum Żydów sefardyjskich.  

                                                 
19  http://www.espana-spain.com/sephardic-route-
toledo.html (otwarta 5.02.2011) 
20  P. R. Vidal, op. cit., s. 18. 

21  W synagogach istnieje specjalne, wydzielone miejsce 
dla kobiet. Kobiety albo modlą się za parawanem, albo za 
specjalnym murem, albo też na specjalnym balkonie. 
Współcześnie ten rozdział płci obowiązuje jedynie w 
synagogach ortodoksyjnych. W synagogach reformowanych 
kobiety modlą się razem z mężczyznami.  

Trzeba zaznaczyć, iż obie synagogi z 
zewnątrz są dosyć skromne i nie wyróżniają się 
ani wysokością, ani też wielkością. Jest to 
związane z tym, iż Żydom nie wolno było 
budować synagog ani wyższych, ani też 
większych niż powstałe już wcześniej kościoły. 
Co więcej, fundamenty synagog wybudowanych 
w Toledo22, podobnie jak większość im 
podobnych wybudowanych w starożytności i 
średniowieczu, znajdują się kilkadziesiąt 
centymetrów poniżej poziomu ziemi. Jest to 
nawiązanie do psalmu 130, w którym czytamy: 
Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie23. 

SZKOŁY ŻYDOWSKIE 

Przez wieki etapy nauczania i 
wychowania żydowskich dzieci nie ulegały 
zmianie. Co istotne, w niektórych środowiskach 
żydowskich, zwłaszcza tych ortodoksyjnych, 
wymogi te obowiązują po dzień dzisiejszy. 
Traktat talmudyczny Pirke Awot (Pouczenia 
Ojców) wskazuje wyraźnie etapy, na które dzieli 
się wychowanie religijne dziecka: etapy, które 
obowiązują także współcześnie w żydowskich 
środowiskach ortodoksyjnych. W wieku pięciu 
lat dziecko jest już zdolne do nauki Pisma; mając 
dziesięć lat, może zacząć studiować Misznę. 
Trzynasty rok życia jest odpowiedni do 
przestrzegania przykazań, dlatego też w tym 
wieku odbywa się żydowska Bar Micwa24. 
Ostatnim już etapem jest wprowadzenie do 

                                                 
22  Trzeba zaznaczyć, iż ze wszystkich 
średniowiecznych hiszpańskich synagog do czasów 
współczesnych przetrwały jedynie trzy – dwie w Toledo i jedna 
w Kordobie. 
23  Ps 130:1 
24  Bar Micwa jest najważniejszym wydarzeniem w 
życiu dorastającego chłopca. Od tego momentu chłopiec jest 
uważany za pełnoletniego pod względem religijnym. 
Spoczywa na nim obowiązek przestrzegania przykazań i 
wlicza się go do minjanu, czyli grupy 10 mężczyzn, która jest 
niezbędna, aby odprawić nabożeństwo i czytać Torę. Chłopiec 
jest również zobowiązany odmawiać trzy razy dziennie 
modlitwę oraz regularnie pościć w wyznaczone święta.   
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studiowania Gemary, które powinno się 
rozpocząć w wieku osiemnastu lat25. 

Pierwszy etap szkolnictwa odbywał się 
w tzw. beit sefer. Określenie to tłumaczone z 
języka hebrajskiego znaczy tyle, co ‘dom 
książek’. Do szkół takich uczęszczać miały dzieci 
od szóstego czy też siódmego roku życia26. 
Trzeba zwrócić uwagę, iż do szkół tych 
uczęszczali tylko chłopcy. Dziewczynki 
zostawały w domu i uczyły się od matki 
sprzątania, gotowania oraz innych czynności 
domowych.  

Kolejnym ogniwem w procesie edukacji 
były szkoły zwane beit midrasz. O ile w szkołach 
podstawowych (beit sefer) uczono dzieci tylko 
Prawa Pisanego, o tyle tutaj uczono również 
Prawa Ustnego27.  

Kolejnym ogniwem w procesie edukacji 
była jesziwa (z hebr. posiedzenie). Początki tych 
szkół sięgają pierwszych wieków naszej ery, 
kiedy to w Palestynie i Babilonii powstawały 
liczne akademie, które kształciły w prawie 
religijnym. W Afryce Północnej i w Hiszpanii 
pierwsze jesziwy powstały już w VIII w.  

Żydzi żyjący w Toledo byli wysoce 
wykształceni, zarówno w dziedzinach 
sakralnych, jak również świeckich. Dzięki 
częstym kontaktom z kulturą arabską większość 

                                                 
25  Por. Pirke Awot 5, 25. 
26  R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 
2005, s. 60. 
27  Istnieje przekonanie, iż Mojżesz na górze Synaj dostał 
od Boga nie tylko Torę Pisaną, ale również Torę ustną, która 
była przekazywana z pokolenia na pokolenie. W momencie, 
kiedy została zniszczona II Świątynia Jerozolimska i Żydzi 
ulegli rozproszeniu, zaistniała potrzeba spisania owej tradycji 
ustnej, aby Żydzi, którzy ulegli rozproszeniu, również mieli do 
niej dostęp. W ten sposób powstało drugie najważniejsze po 
Biblii Hebrajskiej dzieło judaizmu – Talmud. 

Żydów znała w bardzo dobrym stopniu język 
arabski28. 

W Toledo istniało 5 ważnych jesziw. 
Oprócz studiów nad Talmudem, które stanowiły 
podstawę edukacji, tłumaczono również wybitne 
dzieła z języka arabskiego i łacińskiego na 
hebrajski, i odwrotnie. Najbardziej zasłynęła z 
tego Szkoła Tłumaczy, założona w okresie 
panowania Alfonsa X, która była znana nie tylko 
w całej Hiszpanii, ale również w krajach 
arabskich.  

CMENTARZ 

Każda gmina żydowska oprócz 
synagogi, szkoły religijnej oraz mykwy – 
rytualnej łazni – posiada cmentarz, który jest 
kontynuacją istnienia gminy, jej porządku oraz 
działalności. Co więcej, jest on trwałym znakiem 
pamięci dla przyszłych pokoleń, informuje 
bowiem o istnieniu w tym miejscu gminy 
żydowskiej, nawet jeśli ta już nie istnieje.  

W języku hebrajskim cmentarzposiada 
kilka nazw. Najczęściej stosowanym określeniem 
jest beit kwarot, który znaczy tyle, co ‘dom 
grobów’. Innymi często stosowanymi 
określeniami są beit chaim – ‘dom życia’ – oraz 
beit olam, czyli ‘dom wieczności’. Wszystkie te 
wyrażenia mają przypominać Żydom, iż śmierć 
jest nieodłącznym elementem każdego 
ludzkiego życia oraz że nie należy się jej bać, 
ponieważ jest przejściem do innego świata, 
świata, który przybliża człowieka do Boga. 
Trzeba zaznaczyć, iż świętość tego miejsca 
współistnieje z jego nieczystością. Tutaj bowiem 
z jednej strony zanosi się prośby do zmarłych o 
wstawiennictwo do Boga, tutaj organizuje się 
obrzęd zaślubin; wychodząc natomiast dokonuje 
się ablucji poprzez rytualne obmycie rąk, uznając 
, iż jest to miejsce nieczyste.  

                                                 
28  Por. G. Robinson, Essential Judaism – a complete guide to 
beliefs, customs, and rituals, New York, London, Toronto, Sydney 
2001, s. 155-156. 
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Także społeczność żydowska w Toledo 
miała swój cmentarz, który znajdował się na 
obrzeżach tej części miasta, którą zamieszkiwali 
Żydzi. Chociaż cmentarz ten został zniszczony, 
to do czasów współczesnych zachowało się 
kilkanaście macew, czyli nagrobków 
żydowskich. W przeciwieństwie do Żydów 
aszkenazyjskich (pochodzących ze środkowo-
wschodniej Europy), których nagrobki mają 
formę pionowej płyty29, nagrobki Żydów 
sefardyjskich, w tym tych z Toledo, mają 
przeważnie kształt płyty poziomej z 
inskrypcjami w języku hebrajskim30. Pierwszy 
napis żydowski na cmentarzu w Toledo jest 
datowany na III w. n.e. Co interesujące, znane są 
również nagrobki z taką samą inskrypcją w 
języku hebrajskim, greckim oraz łacińskim31. 
Przeważnie inskrypcje na nagrobkach są proste, 
jak w przykładzie poniżej32: 

 

Szalom al Israel 
Ha kwer ha ze szel Mellosa bat Rabi Jehuda weKira 
Marim [zoher?]  
Tnua nefsza becarur ha hajim amen k[i]r szalom 

 

Pokój Izraelowi, 
Grób ten należy do Mellosy, córki Rabbiego 
Jehudy i Kiry 

                                                 
29  Trzeba zaznaczyć, iż nierzadko na nagrobkach 
Żydów Aszkenazyjskich występują symbole, które informują, 
kim był zmarły i jaki zawód pełnił za życia. I tak np. menora, 
czyli żydowski świecznik, umieszczana była na nagrobkach 
kobiet, natomiast książka czy też modlitewnik były 
umieszczane na nagrobku wybitnego rabina bądź znawcy 
Tory. Por. M. Krajewska, Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach 
żydowskich w Polsce, [w:] P. Blachetta – Madajczyk ,,Lebn will 
ich” - ,,Ja chcę żyć”. To co pozostało: cmentarze żydowskie w Polsce, 
Białystok 2000, s. 33-77. 

30  Macewy można oglądać w muzeum Żydów 
Sefardyjskich w Toledo, które mieści się w Budzyku dawnej 
Synagogi El Transito. 
31  L. A. Garcia Moreno, Los Judios de la Espana Antigua. 
Del primer encuentro al primer repudio, Madrid 1993,  s. 50. 

32  [w:] L. Beinart, op. cit., s. 30. 

Marim. [Pamięć ?] sprawiedliwej, błogosławionej 
duszy na życie wieczne. 
Niech dusza jej związana z życiem odpoczywa. 
Amen. Niech tak będzie. Pokój. 

 

Często macewy oprócz imienia zmarłego 
oraz nazwiska rodziny, z której osoba 
pochodziła, zawierają datę urodzin i śmierci 
według kalendarza żydowskiego. Czasami 
zdarzało się, iż podawano przyczynę śmierci – 
wypadek bądź plagę, które często nawiedzały 
Hiszpanię. Wielokrotnie wykuwano również 
zaczerpnięte z Biblii cytaty, najczęściej 
spotykanym był ten z Księgi Daniela: Ty zaś idź i 
zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój 
los przy końcu dni33. Wyrażenia i cytaty kończyły 
się najczęściej słowem ‘amen’ bądź zwrotem 
‘niech tak będzie’. Bardzo często ozdabiano je 
motywami żydowskimi, takimi jak menora, oraz 
nieżydowskimi, jak np. przewrócone drzewo, 
które oznacza zbyt wczesną śmierć.  

Współcześnie w Toledo nie ma 
praktykujących Żydów. Pozostałością po ich 
obecności jest jednak dobrze zachowana 
dzielnica żydowska z synagogą Transito, w 
której obecnie mieści się muzeum poświęcone 
Żydom Sefardyjskim. 
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