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Agnieszka Podyma

Synagogi postêpowe w Bia³ej, Wadowicach              
i Andrychowie

Proces zak³adania postêpowych synagog, typowy dla XIX w., na ziemiach za-
boru austriackiego wyst¹pi³ w drugiej po³owie stulecia. Obok pierwszych, reprezen-
tacyjnych œwi¹tyñ templowych we Lwowie i w Krakowie pod koniec wieku powsta³y 
synagogi w Przemyœlu, Stanis³awowie, Tarnowie i Drohobyczu. Galicyjscy Maskile1  
w starych gminnych wspólnotach d³ugo byli zwalczani przez ¯ydów ortodoksyj-
nych, chasydów i pojawiaj¹ce siê z koñcem XIX w. ugrupowania syjonistyczne. 
Aby uczestniczyæ w zmodernizowanych nabo¿eñstwach sukcesywnie, czêsto 
w atmosferze wewnêtrznych konfliktów, zak³adali w³asne domy modlitewne. Nowo 
fundowane templa, pod wp³ywem zreformowanego rytua³u, przybra³y odmienn¹, 
jednokierunkow¹ aran¿acjê wnêtrza. Bima2  zredukowana do prostego pulpitu, 
czêsto o formie chrzeœcijañskiej ambony, ze œrodka sali modlitewnej przeniesiona 
zosta³a ku œcianie wschodniej, przy której mia³a siê koncentrowaæ uwaga wier-
nych podczas ca³ego nabo¿eñstwa. Najbardziej wyeksponowanym elementem 
wyposa¿enia synagogi sta³a siê Aron ha-kodesz3 . Dla kobiet przeznaczone by³y 
szeroko otwarte empory obiegaj¹ce œciany g³ównej sali modlitewnej4 .

Postêpowe synagogi pocz¹tkowo urz¹dzane w domach prywatnych                     
z czasem zyska³y nale¿yt¹ oprawê. Wraz ze wzrostem liczebnoœci rozwijaj¹cych 
siê wspólnot, prê¿ne towarzystwa oœwieconych ¯ydów podejmowa³y trud wysta-
wienia œwi¹tyni ale jedynie w du¿ych oœrodkach miejskich, dysponuj¹cych siln¹ 
lub wp³ywow¹ grup¹ Maskilów. Architektura galicyjskich œwi¹tyñ templowych sze-
roko nawi¹zywa³a do europejskich wzorów operuj¹cych popularnymi elementami 
historyzmu europejskiego. Obok stylów historycznych jak: romanizm, klasycyzm 

 1 Maskile byli zwolennikami Haskali- oœwieceniowego ruchu szerz¹cego nowoczesn¹ kulturê 
europejsk¹ wœród ̄ ydów w latach ok. 1750-1880. Maskile byli propagatorami odrodzenie kultury 
¿ydowskiej przez rozwój nauki, oœwiaty i reformê religii. 

 2 Bima zwana te¿ almemorem jest miejscem z którego w synagodze odczytuje siê Torê- tzw. 
Piêcioksi¹g. W bo¿nicy ortodoksyjnej bima sta³a poœrodku sali modlitewnej i stanowi³a g³ówny 
akcent wewnêtrznego wystroju przybieraj¹c formy rozbudowanego podwy¿szenia z pulpitem 
lub dekoracyjnego baldachimu.

 3 Aron ha- kodesz czyli „œwiêta skrzynia” pe³ni w synagodze funkcjê szafy o³tarzowej, w której 
przechowywane s¹ roda³y- zwoje Tory. Aron ha- kodesz  czêsto w formie bogato oprawionej 
wnêki zawsze umieszczana jest we wschodniej œcianie synagogi symbolizuj¹cej tradycyjny 
kierunek Jerozolimy.

4 Motyw wewnêtrznych galerii o funkcji tzw. babiñca nie by³ nowym rozwi¹zaniem. Pojawi³ siê 
ju¿ w XIV wieku w synagogach sefardijskich a od XVI wieku w synagogach w³oskich i polskich. 
W krakowskiej XVII-wiecznej bo¿nicy Izaaka Jakubowicza emporê dla kobiet ponad sieni¹ 
zaprojektowano wzoruj¹c siê na ¿eñskich koœcio³ach klasztornych tego czasu. Poza terenem 
Polski i czeska Prag¹ w strefie aszkenazyjskiej galerie nie wystêpowa³y, M. i K. Piechotkowie, 
Bramy Nieba. Bo¿nice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1996, s. 18
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pojawi³y siê eklektyczne kostiumy i elementy rundbogenstilu. Fundatorzy i architekci 
synagog postêpowych, w zale¿noœci do jakich w¹tków ideowych chcieli nawi¹zaæ 
taki kostium stylistyczny nadawali nowym œwi¹tyniom. Orientalne elementy rzadko 
przenika³y na zewnêtrzne elewacje. Doceniano atrakcyjnoœæ i bogactwo maure-
tañskiego stylu ale ograniczano jego u¿ycie do wystroju wnêtrza. 

Wœród galicyjskich synagog odrêbn¹ grupê stanowi³y postêpowe œwi¹tynie 
w po³udniowo-zachodniej Ma³opolsce. Nie zachowane domy modlitewne ̄ ydów 
w dawnej Bia³ej, Wadowicach i Andrychowie w odró¿nieniu od pozosta³ych gali-
cyjskich templi, operowa³y zespo³em form typowych dla austriackich i niemieckich 
rozwi¹zañ ale w odmiennej redakcji, charakterystycznej dla s¹siedniego Œl¹ska 
Cieszyñskiego. 

Odrêbnoœæ architektury synagog w dawnym powiecie wadowickim zo-
sta³a podyktowana specyficznymi warunkami rozwoju osadnictwa ¿ydowskiego 
na tym terenie. Proces zak³adania gmin zosta³ na tych ziemiach spowolniony            
w wyniku odmiennej sytuacji geopolitycznej. W œredniowieczu tereny przylegaj¹-
ce od pó³nocy do Œl¹ska Cieszyñskiego nie nale¿a³y do Rzeczypospolitej, lecz 
wchodzi³y w sk³ad piastowskich ksiêstw: Oœwiêcimskiego i Zatorskiego. Kolejni 
ksi¹¿êta prowadzili politykê nieprzychyln¹ ¯ydom i jedynie w dwóch miastach 
ksiêstwa– Oœwiêcimiu i Zatorze - zezwolili osiedlaæ siê Izraelitom. Sytuacja 
nie uleg³a zmianie ani na mocy unii personalnej z 1462 roku, kiedy Kazimierz 
Jagielloñczyk przy³¹czy³ te ksiêstwa do Polski, ani w 1772 r. po w³¹czeniu tych 
ziem do Monarchii Austriackiej. Miasta w obawie przed ¿ydowsk¹ konkurencj¹ 
konsekwentnie nie zgadza³y siê na osadnictwo Izraelitów. 

¯ydzi powstrzymywani przepisami skutecznie je obchodzili korzystaj¹c 
z przywilejów jakie mogli uzyskaæ w prywatnych miastach lub osiedlali siê we 
wsiach przylegaj¹cych do wiêkszych oœrodków. Poma³u docierali do kolejnych 
miast dawnego Ksiêstwa Zatorsko – Oœwiêcimskiego, jednak co zrozumia³e, ta 
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czêœæ ziemi krakowskiej poza ma³ymi skupiskami starego osadnictwa odzna-
cza³a siê wyj¹tkowo niskim przyrostem. Najd³u¿ej, a¿ do ery konstytucyjnej, 
zakaz osiedlania siê ¯ydów utrzyma³ siê w Wadowicach5 .

W dobie kapitalistycznego rozwoju migracja ludnoœci ze wsi do miast 
przybra³a gwa³town¹ formê. Po osi¹gniêtym w 1867 r. równouprawnieniu do 
wa¿niejszych oœrodków jak: Bia³a, Andrychów i Wadowice nap³ynê³a du¿a rze-
sza wyznawców moj¿eszowych. Miasta, pozbawione do tej pory starych gmin 
szybko zosta³y zdominowane przez ¯ydów ze œrodowisk postêpowych, przy-
bywaj¹cych g³ównie z terenów pobliskiego Œl¹ska z miast: Bielska, Cieszyna, 
Skoczowa oraz z terenów bardziej odleg³ych, jak Czechy, Morawy i S³owacja. 
W miastach nowo zasiedlanych przez ̄ ydów nast¹pi³a podobna sytuacja, jaka 
mia³a miejsce pó³ wieku wczeœniej na terenie s¹siedniego, dawnego Ksiêstwa 
Cieszyñskiego6 . Przybywaj¹cy g³ównie z po³udnia lub z zachodu ¯ydzi byli 
zgermanizowani. Nap³ywaj¹cy równie¿ z Zachodniej Ma³opolski Izraelici szybko 
w takim œrodowisku cywilizowali siê. Dominacja kultury i jêzyka niemieckiego 
powodowa³a, ¿e miasta te silniej by³y zwi¹zane z s¹siednim  Œl¹skiem Au-
striackim, ni¿ z Galicj¹.

Proces ten uleg³ odwróceniu, gdy do tych miast z koñcem XIX w. w wiêk-
szym nasileniu zaczê³a nap³ywaæ w poszukiwaniu pracy ¿ydowska ludnoœæ 
z centralnej i wschodniej Galicji. Tradycyjni ¯ydzi nazywani polskimi zastawali 
gminy za³o¿one w duchu postêpu i albo w³¹czali siê do wspólnoty, nadaj¹c jej 
bardziej dla nich przyswajaln¹ formê, jak w Wadowicach lub zak³adali w³asne 
ma³e domy modlitewne. Wówczas nast¹pi³ powolny proces przemiany ¿ydowskiej 
spo³ecznoœci z orientacji proniemieckiej na propolsk¹. Mimo to, a¿ do 1939 roku 
¿ywio³ niemiecki w miastach ziemi oœwiêcimskiej by³ obecny. Zjawiska te nie 
dotyczy³y miast o starym osadnictwie ¿ydowskim, jak wspomniany Oœwiêcim, 
Zator7 , Chrzanów i ma³ych miasteczek pozbawionych przemys³u lub funkcji 
administracyjnych, jak: Kêty, Kalwaria Zebrzydowska, Myœlenice. 

Owocem cywilizacyjnego postêpu w ¿ydowskich gminach Bia³ej, Andrychowa 
i Wadowic by³o zak³adanie zmodernizowanych synagog  o nowoczesnej formie.

Bia³a 
W wyj¹tkowo korzystnej sytuacji by³a Bia³a. Doskona³e geopolityczne 

po³o¿enie miasta na granicy polsko–œl¹skiej, naprzeciwko silnego oœrodka 
tkackiego jakim by³o Bielsko, sprawi³o, ¿e Bia³a szybko sta³a siê jego polskim 
odpowiednikiem. Nap³ywaj¹cy z s¹siednich terenów Œl¹ska, Czech i Mo-
raw ¯ydzi wzorem bielskiej wspólnoty za³o¿yli w³asn¹ gminê w po³owie lat  

 5 Ksiêga Pami¹tkowa b. gmin ¿ydowskich Wadowic, Andrychowa. Kalwarii i Myœlenic. Re-
dagowa³ i t³umaczy³ Dr Jakub Dawidowicz, Izrael 1968, s.5.

 6 ¯ydowskie zabytki Cieszyna i czeskiego Cieszyna, Praca zbiorowa pod red. J. Spyra, 
Cieszyn 1999.

 7 W. Jaworski, Zarys dziejów ludnoœci ¿ydowskiej w regionie wadowickim [w:] Studia i ma-
teria³y z dziejów Œl¹ska t. 19, Katowice 1991, s. 207.
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70-tych XIX w.8 . Na jej czele stanê³a rada, której g³ównym celem by³o wznie-
sienie reprezentacyjnej œwi¹tyni. Po zebraniu odpowiednio wysokich funduszy 
zwrócili siê do bielskiego architekta Karola Korna by wykona³ plany nowoczesnej 
œwi¹tyni9 . Wybór Korna na projektanta i jednoczeœnie budowniczego g³ównej 
bialskiej synagogi by³o efektem s³awy jak¹ cieszy³ siê m³ody jeszcze architekt po 
wzniesieniu monumentalnej œwi¹tyni w Bielsku10 . Oba obiekty sta³y siê dobrym 
pocz¹tkiem jego d³ugiej kariery nie tylko w œrodowisku lokalnym11 . 
Bialscy postêpowcy kierowani porównywalnymi aspiracjami jak kilka lat wczeœniej 
bielscy wspó³wyznawcy w 1889 roku wznieœli now¹ œwi¹tyniê na pó³nocnym 
przedmieœciu, w dawnej gminie Lipnik, gdzie od lat skupia³o siê ¿ycie ¿ydowskiej 
wspólnoty. Mimo skromnych mo¿liwoœci ̄ ydzi z Bia³ej ufundowali now¹ gminn¹ 
synagogê w bardzo reprezentacyjnym miejscu, przy g³ównym trakcie cesarskim 
wiod¹cym do Krakowa (obecnie ul. 11 Listopada). Usytuowana na ods³oniêtej 
przestrzeni otrzyma³a od strony zachodniej wyd³u¿on¹ fasadê, powsta³¹ w wyniku 
wyrównania opadaj¹cego terenu.

Uroczyste otwarcie bialskiej tempel nast¹pi³o 22 wrzeœnia 1889 r. Wybudo-
wany za sumê 30- tysiêcy florenów12  nowoczesny dom modlitwy sta³ siê wa¿nym 
miejscem gromadz¹cym ̄ ydów oœwieconych. W 1939 r. po wkroczeniu Niemców 
do miast Bielska i Bia³ej obiekty ¿ydowskiego kultu sukcesywnie niszczono.  
14 wrzeœnia13  spalona zosta³a synagoga w Bia³ej a ¯ydów obci¹¿ono 20-ty-
siêczn¹ grzywn¹ przeznaczon¹ na usuniêcie gruzu po œwi¹tyni14 .

Synagoga postêpowa w Bia³ej mia³a wyraŸnie zarysowan¹ bry³ê. By³a bu-
dowl¹ trójnawow¹. Korpus g³ówny na rzucie zbli¿onym do kwadratu zamyka³a od 
wschodu poligonalna absyda. Halê korpusu dzieli³y cztery filary. Wzd³u¿ œcian 
bocznych i zachodniego przês³a bieg³y wsparte na kolumnach galerie dla 
kobiet, od wschodu na wewnêtrznej emporze mieœci³ siê chór muzyczny z or-
ganami. Poni¿ej ustawiona zosta³a tradycyjna struktura szafy o³tarzowej Aron 

 8 B. Sablik, Z dziejów bielskich i bialskich ¯ydów, [w:] Kalendarz Beskidzki 1992, Bielsko-
-Bia³a 1992, s. 38.

 9 E. Chojecka, Artystyczna geneza synagog Bielska i Bia³ej, [ w: ] ¯ydzi w Bielsku, Bia³ej  
i okolicy Materia³y sesji naukowej odbytej w dniu 19. stycznia 1996, Red. J. Polak, J, Spyra, 
Bielsko-Bia³a 1996,  s. 80.

 10 Tam¿e, s. 77.
 11 Karol Korn uto¿samiany z nowoczesn¹ architektur¹ synagogaln¹ zosta³ zaproszony, w la-

tach 90- tych, do dokoñczenia tarnowskiej gminnej synagogi w oparciu o nowe autorskie plany. 
Zbyt wysoki jednak koszt budowy przedstawiony przez Korna spowodowa³, ¿e prze³o¿eñstwo 
tamtejszej gminy wycofa³o siê z realizacji o dalsze lata przeci¹gaj¹c inwestycjê, W A P w Kra-
kowie, Od. w Tarnowie, AU – 138 teka ul. Nowa 5, s.140.

 12 E. Chojecka, op. cit., s. 87, przyp. 39.
 13 E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane domy modlitewne i synagogi w Polsce: katalog, 

Warszawa 1996, s. 22. 
 14 B. Sablik, op. cit., s. 39.
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ha- kodesz15 . Przestrzeñ sali modlitewnej nakrywa³ strop kasetonowy a œciany 
dekorowa³y malowid³a miejscowego malarza Glückicha16 . Od zachodu do g³ównej 
bry³y przylega³a poprzeczna nawa mieszcz¹ca w bocznych przestrzeniach klatki 
schodowe. Nad czêœci¹ œrodkow¹ wzniesiona zosta³a oktogonalna kopu³a na 
wysokim tamburze. Tak skonstruowan¹ bry³ê w 1937 r. nieznacznie przebudowa³ 
projektant synagogi Karol Korn dostawiaj¹c od wschodu pomieszczenia mieszcz¹-
ce klatki schodowe i garderobê. Wówczas plan synagogi nieznacznie siê wyd³u¿y³ 
a elewacja wschodnia przybra³a formê prostej œciany z wysuniêtym uskokiem17 .

Zewnêtrzny kostium oddawa³ przestrzenne podzia³y œwi¹tyni. Akcentom 
horyzontalnym jak: wydatny g³adki cokó³, gzyms podokienny i kordonowy, fryz 
uskokowy odpowiada³y dominuj¹ce pionowe podzia³y. P³askie lizeny wydziela³y 
przestrzenie, w które wpisano potê¿ne dwukondygnacyjne okna zwieñczone 
nadwieszonymi archiwoltami. Wyj¹tkowo strzelistym charakterem odznacza³a siê 
zachodnia trójosiowa fasada z monumentalnymi schodami prowadz¹cymi do 
wejœcia g³ównego. Wyci¹gniêty do góry trójk¹tny szczyt przestrzeni œrodkowego 
ryzalitu wieñczy³ oœmioboczny tambur z kopu³¹ przeœwietlon¹ latarni¹. G³ównym 
motywem dekoracyjnym fasady by³y: kolumienkowa galeryjka szczytu, fryzy 
uskokowe oraz arkadowe obramienie portalu i umieszczonej nad nim rozety. 
Ca³oœæ dope³nia³y kopu³owe sterczyny flankuj¹ce trójk¹tny szczyt ryzalitu i Ta-
blice Przykazañ w jego zwieñczeniu. Pozosta³e elewacje dzieli³y monumentalne 
otwory okienne o arkadowym zarysie.

Wadowice
Wadowice od œredniowiecza do epoki konstytucyjnej Monarchii Austro-Wêgier-

skiej utrzyma³y zakaz osiedlania siê ̄ ydów w obrêbie miasta. Jeszcze w 1860 r.  
nie odnotowano obecnoœci ¿adnego Izraelity18 . Dopiero na fali emancypacji 
i reform z lat 1867-1868 mogli pierwsi ¯ydzi zamieszkaæ w mieœcie szybko 
nadrabiaj¹c sw¹ wielowiekow¹ nieobecnoœæ. Najwiêkszy rozwój osadnictwa 
¿ydowskiego przypad³ na lata 1880-189019 . 

Pierwsi izraeliccy osiedleñcy za³o¿yli w pó³nocno-zachodniej czêœci miasta 
dzielnicê ¿ydowsk¹ (ob. Plac Bohaterów Getta)20 . Zorganizowani w gminê 
oko³o 1880 r. doprowadzili do powstania podstawowych instytucji jak synagoga 
i cmentarz21 . Pierwszy drewniany Dom Zgromadzeñ mia³a zast¹piæ murowana 
œwi¹tynia22 . Jak podaje Dawid Jakubowicz now¹ synagogê w duchu niemieckiego 

 15  E. Chojecka, op. cit., s. 87,przyp. 39.
 16 Tam¿e, s. 80.
 17 Archiwum Pañstwowe w Krakowie sygn akt A 13/II Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie 

(1871-1939) fasc 131.
 18 M. Ba³aban Dzieje ̄ ydów w Galicji i Rzeczpospolitej Krakowskiej 1782-1868, Lwów 1914, s. 192.
 19 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 10.
 20 W. Zin, A. Kad³uczka, K, Kuœnierz, Wadowice miasto Jana Paw³a II, Kraków 1997, s. 48.
 21 W. Jaworski, op. cit., s. 209.
 22 Tam¿e.
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postêpu wznieœli wadowiccy ¯ydzi w czasie najwiêkszego rozwoju wspólnoty 
w latach 1885-188923 . Projektodawc¹ zaœ mia³ byæ Karol Korn, twórca synagog 
w Bielsku i w Bia³ej. Dobrze sytuowani ale stosunkowo nieliczni ¯ydzi na rzecz 
budowy tempel zaci¹gnêli po¿yczkê hipoteczn¹ w bielskim banku sp³acan¹ a¿ 
do I wojny œwiatowej. 

Nowa wadowicka œwi¹tynia od samego pocz¹tku mia³a postêpowy cha-
rakter czyli by³a wnêtrzem jednokierunkowym z dominuj¹c¹ Aron ha–kodesz                        
i rozstawionymi po jej obu stronach bim¹ i pulpitem kantora. O takim charakterze 
œwi¹tyni zadecydowali przewa¿aj¹cy w Wadowicach do lat 80--tych ¯ydzi nie-
mieccy jak ich zaczêto nazywaæ w odró¿nieniu od Izraelitów ortodoksyjnych czy 
Chasydów z terenów Galicji Wschodniej. Nap³ywaj¹cy sukcesywnie w poszuki-
waniu pracy ¯ydzi ze wschodu oraz s¹siednich miast o starym osadnictwie jak 
Oœwiêcim, Zator, Chrzanów przyczynili siê do przeprowadzenia pewnych zmian 
w postêpowej œwi¹tyni. Wzorowana na synagodze w Bia³ej empora wschodnia 
ponad Aron ha-kodesz przeznaczona na chór ¿eñski i organy zosta³a zamuro-
wana pod wp³ywem pobo¿nych ̄ ydów24 . Pod naporem tradycjonalistów równie¿ 
usuniêto z kopu³y wieñcz¹c¹ metalow¹ iglicê, która wysmukla³a przyciê¿kawe 
proporcje wielobocznej czaszy. Jeszcze na kartkach pocztowych z 1905 i 1917 r.  
widnieje to dekoracyjne zwieñczenie ale ju¿ na zdjêciu z 1926 r. szpic nie jest 
zarejestrowany25 . Poza drobnymi zmianami synagoga do koñca swego istnienia 

 23 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 20.
 24  Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.
 25 Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000, s. 121- 122, 

fot. 127-129.
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zachowa³a postêpowy charakter mimo, ¿e urz¹d rabina sprawowali ̄ ydzi o ró¿-
nych zapatrywaniach26 . Synagoga duma wadowickich ¯ydów pe³ni³a podobne 
funkcje spo³eczne jak œwi¹tynia w Bia³ej. 

W paŸdzierniku 1939 r. Niemcy usunêli z powierzchni ziemi synagogê. Po 
jej podpaleniu wysadzono powietrze pozosta³e ruiny, a miejscowych ¯ydów 
zmuszono do uprz¹tniêcia gruzu27 .

Wadowicka synagoga usytuowana na otwartej przestrzeni w centrum dzielnicy 
¿ydowskiej, przy dawnej ulicy Marcina Wadowity, (ob. Gimnazjalna) domino-
wa³a sw¹ bry³¹ nad s¹siedni¹ miejsk¹ zabudow¹. Plan i rozcz³on-
kowanie bry³y powtarza³y rozwi¹zanie w Bia³ej. Do trójnawowej hali z absyd¹ od 
wschodu dostawiono poprzeczny narteks z wyodrêbnionym œrodkowym ryzalitem 
zwieñczonym kopu³¹.

Wnêtrze g³ównej sali modlitewnej wzd³u¿ œcian bocznych i zachod-niego 
przês³a obiega³y empory dla kobiet. Przestrzeñ wschodniej absydy wype³nia³a wy-
konana z hebanu Aron ha-kodesz, a salê przykrywa³ sufit pokryty gwiaŸdzist¹ 
polichromi¹28 . W zachodniej bryle umieszczono przedsionek i flankuj¹ce go prze-
strzenie klatek schodowych. W szacie zewnêtrznej synagogi powtórzono podzia³y 
i dekoracje bialskiej œwi¹tyni: rytm okien obwiedziony mauretañskimi archiwoltami, 
portal g³ówny z rozet¹ wpisane w wysok¹ arkadê oraz kolumienkowa galeryjka 
szczytu zachodniej fasady i dekoracyjny fryz schodkowy ca³ej elewacji. Elementami 
wieñcz¹cymi szczyt by³y minaretowe sterczyny i Tablice Moj¿eszowe. 

Wadowicka œwi¹tynia w swej zasadniczej formie przypominaj¹c synagogê 
w Bia³ej nie by³a jej wiern¹ replik¹. Odmiennoœæ zaakcentowana zosta³a g³ównie 
w proporcjach bry³y budowli. Wadowicka realizacja, usytuowana na p³askiej 
dzia³ce, nie powtarza³a smuk³oœci synagogi z Bia³ej. Dodatkowo przyt³acza³a j¹ 
ciê¿ka kopu³a osadzona na niskim tamburze. Skromniej opracowane zosta³y 
dekoracyjne detale elewacji.

Andrychów
¯ydzi w prywatnym mieœcie Andrychowie uzyskali prawo osiedlania siê na 

mocy przywileju lokacyjnego Stanis³awa Augusta Poniatowskiego z 1767 r. 
Pocz¹tkowo stanowili ma³y procent mieszkañców, zaledwie 1,4%29 . Wraz 

z rozwojem w mieœcie fabrycznego w³ókiennictwa zaczêli nap³ywaæ ¯ydzi         

 26  Swoist¹ bataliê wyborcz¹ prowadzili postêpowcy z chasydami w 1913 r. Wybrany rabin 
Anszil Icchak Selternich z Oœwiêcimia nie popierany przez postêpowców dziêki swej m¹droœci 
ostatecznie i przez nich zosta³ zaakceptowany, sprawowa³ swój urz¹d do II wojny œwiatowej, 
Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.

 27 T. Bernstein, A. Rutkowski, Przeœladowania ludnoœci ¿ydowskiej w w okresie hitlerowskiej 
administracji wojskowej na okupowanych ziemiach (1 IX 1939- 25 X 1939) cz. 1, „Biuletyn 
¯ydowskiego Instytuty Historycznego”, 38, 1961, s. 36.

 28 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.
 29 M. Biel-Paj¹kowa, ¯ydzi na ziemi andrychowskiej, Andrychów 1998, s. 2.
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z terenów Œl¹ska i Czech, którzy uruchomili w Andrychowie ca³y przemys³ 
uszlachetniaj¹cy surowe sukno jak: magiel, farbiarnie, drukarnie. W 1859 r. 
mieszka³o ju¿ w mieœcie 16,6% ¯ydów30 . Postêpowcy stanowi¹cy ok. 80% 
¿ydowskiej spo³ecznoœci w drugiej po³owie XIX w. za³o¿yli gminê wyznaniow¹31 .

W centrum miasta na zachód od rynku przy ówczesnej ulicy Grunwaldzkiej 
(ob. Legionów) wzniesiono drewnian¹ synagogê, budynek kahalny i szko³ê 
¿ydowsk¹. W 1885 r. w czasie najwiêkszego rozkwitu izraelickiej wspólnoty 
na miejscu zniszczonej drewnianej synagogi andrychowscy ¯ydzi wznieœli 
nowoczesn¹ tempel32 . Wiêkszoœæ kosztów budowy pokry³ pierwszy prezes 
kaha³u i miejscowy przemys³owiec Maurycy Unger. Reprezentacyjny budynek 
sw¹ bry³¹ i elewacjami przypomina³ synagogi w Bia³ej i Wadowicach. Du¿y 
gmach mieœci³ a¿ 600 miejsc siedz¹cychw g³ównej sali modlitewnej33 . W 1924 r.  
obok synagogi wzniesiono mykwê z pomieszczeniami przeznaczonymi do ry-
tualnego uboju34 . PóŸne dobudowanie tego wa¿nego dla tradycyjnych ¯ydów 
zespo³u œwiadczy o istotnym wzroœcie, w ogólnej liczbie wyznawców moj¿e-

 30 M. Biel-Paj¹kowa op. cit., s.4.
 31 W. Jaworski, op. cit., s. 203.
 32 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 151.
 33 Tam¿e, s.152.
 34 M. Biel-Paj¹kowa op. cit. s. 4.

(z archiwum  Izby Regionalnej w Andrychowie)

HISTORIA



42

szowych, ¯ydów ortodoksyjnych. 
W 1925 r. rabinem zosta³ Dawid Awi-
gdor, czo³owy dzia³acz syjonistyczny 
zwi¹zany z organizacj¹ Mizrachi35 . 
Za jego rabinatu w 1930 r. odnowio-
no œwi¹tyniê dziêki wsparciu ioso-
bistemu zaanga-¿owaniu Bernarda 
Stamberga, miejscowego w³aœciciela 
fabryki w³ókienniczej. Przy odnawia-
niu wewnêtrznych polichromii i tyn-
ków elewacji, postêpowa aran¿acja 
œwi¹tyni nie zosta³a zmieniona. 
Synagoga by³a centrum kultural-

no- religijnym andrychowskich ¯ydów maj¹cych do dyspozycji bardzo bogaty 
ksiêgozbiór kahalnej (gminnej) biblioteki.

25 listopada 1939 r. Niemcy podpalili synagogê, której mury w marcu 1940 
musieli rozebraæ sami ̄ ydzi. Zniszczony zosta³ równie¿ ksiêgozbiór i dokumen-
tacja gminy w Andrychowie36 . 

Du¿y i reprezentacyjny gmach tempel wyró¿nia³ siê sw¹ skal¹ i orien-tali-
zuj¹cym kostiumem z niskiej, przewa¿nie parterowej zabudowy ul. Legionów. 
Budynek orientowany, boczn¹ elewacj¹ przylega³ do po³udniowej pierzei ulicy. 
Zachodnia fasada zaakcentowana zosta³a poprzez wydzielenie przed ni¹ 
przestrzennego dziedziñca. Plan synagogi w kszta³cie odwróconej litery T by³ 
analogicznie rozwi¹zany jak w œwi¹tyniach Bia³ej i Wadowic. Do korpusu na 
rzucie prostok¹ta dostawiona zosta³a od zachodu poprzeczna bry³a przed-
sionka. W porównaniu z synagogami w Bia³ej i w Wadowicach andrychowski 
korpus g³ówny œwi¹tyni zosta³ wyd³u¿ony w kierunku wschodnim o cztery osie. 
Brak planów i czytelnych zdjêæ nie pozwala przes¹dziæ czy œcianê wschodni¹ 
koñczy³a absyda. Maj¹c na uwadze wyci¹gniêcie korpusu mo¿na przypuœciæ, 
¿e nie rozcz³onkowano œciany wschodniej absyd¹. Wnêtrze zaaran¿owano 
typowo, z galeri¹ dla kobiet w g³ównej sali modlitewnej wzd³u¿ œcian bocznych 
i zachodniego przês³a. W œcianie wschodniej ustawiono Aron ha- kodesz o formie 
kolumnowego portyku z nisz¹ na zwoje Tory po œrodku. Przed szaf¹ o³tarzow¹ 
sta³a bima wyodrêbniona przez a¿urow¹ kratê. W przestrzeni zachodniej wy-
dzielono przedsionek i klatki schodowe po bokach. Œciany dekorowa³y bogato 
z³ocone polichromie patronowe wykonane przez malarza z pobliskiego Zatora 
Abrachama Thiebergera37 . 

To co zdecydowanie odró¿nia andrychowsk¹ tempel od dwóch synagog     
w s¹siednich miejscowoœciach to brak kopu³y nad zachodnim narteksem. Funk-

 35 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 152.
 36Tam¿e.
 37 Tam¿e, s. 151.

Synagoga w Andrychowie 
foto z archiwum Izby Regionalnej w Andrychowie
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cjê pionowych akcentów przejê³y wyraŸnie wyodrêbnione, wieloboczne filary 
fasady zachodniej flankuj¹ce œrodkowy ryzalit. Wyci¹gniête do góry w formie 
minaretowych sterczyn w analogiczny sposób dzieli³y œcianê fasady na trzy 
p³aszczyzny. Podobnie rozwi¹zane zosta³y otwory okienne i drzwiowe. Drobne 
ró¿nice dotycz¹ fasady zachodniej, gdzie zamiast wysokich, arkadowo wyciêtych 
okien, jak w bocznych elewacjach, umieszczone zosta³y okna o zarysie kwadratu 
z na³o¿onym nañ czteroliœciem. Konsekwencj¹ tej zmiany by³o wprowadzenie 
dodatkowych okulusów w œcianach czo³owych narteksu by oœwietliæ drug¹ kon-
dygnacjê poprzecznej przestrzeni. Skromniej rozwi¹zano arkadowo zamkniête 
okna, które prosto sp³ywa³y na gzyms coko³u bez dekoracyjnych biforii jakie 
wpisano u podstaw otworów okiennych zarówno w Bia³ej jak i w Wadowicach. 
Pozosta³y repertuar form i motywów dekoracyjnych jest porównywalny. Zachod-
ni szczyt ozdabia³a kolumienkowa galeryjka, ca³¹ bry³ê obiega³ arkadowy fryz 
a okna wieñczy³y zaostrzone archiwolty ³uków.

Zakoñczenie
Przyjmuj¹c za w³aœciwy czas powstania trzech synagog: w Andrychowie 

1885 r. w Wadowicach 1889 r. i w Bia³ej równie¿ rok 1889, mo¿na stwierdziæ 
¿e pierwszy projekt sporz¹dzono dla andrychowskich ¯ydów. Podstawowy 
prototyp w kolejnych realizacjach by³ modyfikowany i wzbogacany. Na posta-
wie bardzo du¿ych podobieñstw andrychowskiej tempel do synagog Karola 
Korna w Wadowicach i Bia³ej, mimo braku wzmianek o projektodawcy, mo¿na 
przyj¹æ ¿e bielski architekt mia³ udzia³ w budowie synagogi w mieœcie Ankwi-
czów. Karol Korn dysponuj¹c firm¹ budowlan¹ móg³ w jednym niemal¿e czasie 
zaprojektowaæ trzy bardzo podobne œwi¹tynie, modyfikuj¹c jeden podstawowy 
wzór. W kolejnych realizacjach zbli¿ony repertuar motywów, ukszta³towanie 
bry³y i zasadniczy zr¹b planu by³y rozwijane. Andrychowska wersja przez brak 
wieñcz¹cej kopu³y by³a prostszym rozwi¹zaniem. Monumentalna synagoga 
w Bia³ej odznacza³a siê najbardziej wyszukan¹ form¹ zarówno, w ukszta³towaniu 
bry³y, jak i w wykonawstwie detali oraz w zastosowaniu we wnêtrzu elementów 
¿eliwnych wzorem wielkich za³o¿eñ synagogalnych w Kolonii, Berlinie, Wiedniu 
i Budapeszcie38 . Najambitniejsze rozwi¹zanie w Bia³ej by³o efektem du¿o wiêk-
szych mo¿liwoœci i silniejszej pozycji tamtejszych ̄ ydów oraz ich niemal¿e tery-
torialnego zwi¹zku z prê¿nym oœrodkiem miejskim jakim by³o Bielsko. Kontakty 
ekonomiczne i swoista chêæ dorównania wydatnie siê do tego przyczyni³y. Korn 
projektuj¹c bialsk¹ tempel by³ jednoczeœnie jej wykonawc¹ na czym realizacja 
mog³a tylko zyskaæ. 

Bliskie po³o¿enie, udzia³ prawdopodobnie jednego architekta spowodowa³o, 
¿e wszystkie trzy synagogi przez swoje detale architektoniczne bezpoœrednio na-
wi¹zywa³y do bielskiej tempel a poœrednio do synagog w Wiedniu i Budapeszcie 

 38 E. Chojecka, Artystyczna geneza synagog..., s. 87.
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Ludwika von Förstera. Galicyjskie synagogi powtarza³y za bielskim pierwowzorem 
identyczne podzia³y elewacji zachodniej z wysok¹ arkadow¹ wnêk¹ mieszcz¹c¹ 
na osi portal i rozetê. Zastosowana artykulacja œcian by³a prostsza, gdy¿ ma³opol-
skie œwi¹tynie, nawet bialska tempel, mia³y skromniejszy charakter. Znacznie 
mniejsze bry³y nie dekorowa³y dwubarwne pasy ceglanej ok³adzin a wschodnie 
akcenty ograniczone zosta³y do mauretañskich ³uków nad okiennych.

Kompozycja bry³y i dominuj¹cy neoromañski kostium stylowy wyraŸnie 
wskazuje na inny kierunek inspiracji. Zespó³ form synagog w Bia³ej, Wadowicach 
i Andrychowie wi¹¿e siê z liczn¹ grup¹ niemieckich neoromañskich templi. Obok 
synagogi w Hamburgu z 1857 r. wg projektu Albrechta Rosengartena, Kolonii 
przy Glockengasse Ernsta Zwirnera z 1861 czy Stuttgarcie Breymanna i Wolffa 
z 1861 najsilniejsz¹ inspiracj¹ by³a berliñska synagoga Eduarda Knoblaucha 
i Augusta Stülera39 . Jej nowoczesna szklano-¿elazna konstrukcja bardzo sze-
rokiej kopu³y wywar³a olbrzymi wp³yw na architekturê synagogaln¹. Sta³a siê 
wybitnym osi¹gniêciem nowoczesnej technologii i cywilizacji. Najs³ynniejsza 
z kopu³owych synagog, berliñska tempel przyczyni³a siê do rozpowszechnienia 
tej formy œwi¹tyni.

Ma³opolskie synagogi Bia³ej, Wadowic i Andrychowa ze wzglêdu na bliskie 
s¹siedztwo ze Œl¹skiem Cieszyñskim przejê³y za poœrednictwem lokalnego 
bielskiego œrodowiska wzory austriackich i niemieckich rozwi¹zañ synagogalnych. 
Tak jak presti¿owe realizacje z terenu Œl¹ska Austriackiego w Cieszynie, 
Bielsku i sto³ecznej Opawie reprezentowa³y tendencje przenikania siê dwóch 
formacji stylowych. Eklektyczne po³¹czenie kostiumu romañskiego z dekoracj¹ 
mauretañsk¹ odzwierciedla³o asymilatorskie tendencje uto¿samiaj¹cych siê 
z kultur¹ niemieck¹ ̄ ydów przy zaznaczeniu swej wyznaniowej odrêbnoœci. Silny 
zwi¹zek tych ziem z austriackim od wieków s¹siednim Œl¹skiem Cieszyñskim 
wp³yn¹³ na szybkie przenikniêcie tu wp³ywów kultury niemieckiej. Ufundowane 
synagogi w Bia³ej, Wadowicach i Andrychowie znacznie œmielej i swobodniej 
nawi¹zywa³y nie tylko do europejskich stylów historycznych jak pozosta³e 
œwi¹tynie postêpowe w Galicji ale równie¿ do atrakcyjnych w¹tków orientalnych 
zarówno we wnêtrzu jak i w szacie zewnêtrznej.

*

Agnieszka Podyma jest absolwentk¹ historii na WSP w Krakowie                
w 1995 r. i historii sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim w 2000 r. Publikowany 
artyku³ jest czêœci¹ jej pracy magisterskiej „Synagogi postêpowe w Galicji i na 
Œl¹sku Cieszyñskim” napisanej  w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem 
prof. Jacka Purchli. 

 

 39 Tam¿e. 
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