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Först Kraków, Lublin och Vilna, sedan Warszawa och Łódź

Under det tidiga 1900-talet var Warszawa centrum för
den europeiska judenheten. New York hade förstås en
betydligt större andel judar än den polska huvudstaden
men det var i Warszawa som den moderna judiska kul-
turen blomstrade.
Man kan förledas att tro att det varit så under lång tid men
så var inte fallet. Europeiska centra för sekulär judisk
kultur hade tidigare varit Wien fram till första världs-
kriget och därefter Berlin under 1920-talet. Modernistiska
jiddischförfattare rönte framgång i New York efter den
stora ryska invandringen till staden i slutet av 1800-talet
och ett par årtionden framåt.

Men vad beträffar judisk religion och kulturhistoria är
det andra städer än Warszawa som har varit betydligt
viktigare. Visst var staden gammal men under lång tid
kulturellt sett provinsiell jämfört med Kraków, Lublin
och Vilna, som sedan medeltiden varit viktiga centra för
judiska studier och lärdom. Dessa städer var de tunga
namnen som ingav respekt och beundran.

Hit till Abraham Mordechai Alter, Der Gerer Rebbe, kom så många
tillresande anhängare att man lät bygga en smalspårig järnväg till
Warszawa. Här exteriören till hans hus. Góra Kalwaria, Polen, 2010 

Kraków var en gång Polens huvudstad, där den svenske
kungen Sigismund residerade i Wawelslottet med utsikt
över Wisła. Zygmunt III Waza var hans polska namn och
som storfurste av Litauen hette han Zigmantas Vaza. 
Redan på 1300-talet hade den polska kungen Kazimierz
den store gett privilegier för bosättning och religions-
utövning till judar, som flytt från det tyska området. De
etablerade sig väl i staden och kom att betyda mycket för
dess utveckling. De bosatte sig även i grannstaden
Kazimierz, som idag är en del av Kraków. Det judiska
livet blomstrade också sedan judar kommit från Böhmen
och Mähren under 14- och 1500-talet.

Vad gäller svenskarnas härjningar i Polen 1655-1660
under det polackerna kallar Potop szwedzki, den svenska
syndafloden, var svenskarna inte sämre än de andra
krigsherrarna att använda judarna för sina syften eller att
slakta dem. 
 

Lublin var en gång sätet för Vaad eller den så kallade
Fyraländerssynoden, som var en form av judiskt själv-
styre i Polen från mitten av 1600-talet och närmare 100 år 

framåt. Detta ägnas stor plats på Polinmuséet i Warszawa, 
muséet för de polska judarnas historia, eftersom det var 
en period, som kanske var den bästa och friaste för dem i
Polen. Judarna hade då en relativt stor självständighet och
jurisdiktion i egna angelägenheter som lagstiftning, admi-
nistration, interna domstolar samt självbestämmande i
andliga och kulturella frågor. 
De fyra länderna var Stora och Lilla Polen, Galizien (med
Podolien) samt Volynien. De olika församlingarna skick- 
ade sina representanter till Vaad (Rådet), som på polska
ibland kallades Den judiska sejmen.

Om Lublin kallades det chassidiska Jerusalem hade Vilna
epitetet Jerushalayim de Lite. Det var i mycket en mans 
förtjänst. Elija ben Solomon Zalman (1720-1797) med 
tillnamnet Gaon, den vise, var en världsberömd uttolkare
och kommentator av Toran, Talmud och Kabbala.
I staden fanns också ett otal synagogor, böne- och studie-
hus, jeschivor, bibliotek och tryckerier för sforim, bön-
böcker och religiös litteratur. Allt detta gav hög status i
den judiska världen. Där fanns också en intellektuell tra-
dition som verkade avskräckande för de polska judarna,
som i likhet med chassiderna kanske hade en annan in-
gång till det fromma livet. Det judiska Vilne stod som
själva symbolen för misnagdim, motståndarna mot chassi-
dismen.

Små orter kunde dock rankas högre än metropolerna.
Kända exempel är Międzyboże, Góra Kalvaria (Ger),
Kotsk, Bełz och Volozhin. Där fanns kanske en chassi-
disk Rebbe, en tsadik, som hade sina chassidiska discipler
runt sig, ett berömt tryckeri eller en jeschiva för högre
religiöa studier. Platsen kunde också ha en helig och
aktad mans grav, som lockade stora skaror av anhängare.
Ännu idag vallfärdar mängder av fromma judar till
sådana platser, som för dem är mer levande än de mer
kända storstäderna.

Łódź är i jämförelse med de redan nämnda en mycket ung
stad. Efter svenskarnas härjningar tömdes den på sina
invånare för att senare mista sina stadsrättigheter. Först i
början av 1800-talet började den industrialisering som
mycket snabbt skulle göra staden rik och berömd. Man
investerade i en modern textilindustri och kunde snart
förse hela den ryska marknaden med bomull. Staden var
mångkulturell och hade förutom polacker och ryssar en
stor grupp tyskar och judar. Det fanns förvisso judiska
industrigrundare och magnater men den stora gruppen var
egendomslösa arbetare.
 

Łódź har gett avtryck i historien och litteraturen men
knappast beträffande religion. Däremot märks det i ett av
Sveriges minoritetsspråk. Den förhärskande varianten av
jiddisch är nämligen lodzheryidish. Det är de överlevan-
des språk och deras barns och har blivit till modell hur
jiddisch låter i Sverige.
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