
Historia

Lublin to wielkie miasto. Bardzo wielkie mia-

sto. Nie takie ciche i spokojne, jak wioski, gdzie

mieszkaj¹ inni �wi¹tobliwi. Ha³as tam i ruch

przez ca³y Bo¿y dzieñ. Tylko noc¹ jest trochê spo-

kojniej, ale tylko dla nas, zwyk³ych ludzi, oczy-

wi�cie. �wi¹tobliwi nie mog¹ pozwoliæ sobie na

¿aden odpoczynek. �Uczeni nie maj¹ spokoju ani

w tym, ani w przysz³ym �wiecie� � mówi Talmud.

A te domy  w Lublinie! Nie to, co nasze cha³upy!

Maj¹ po dwa piêtra albo i trzy! W³a�nie w takim

jednym wysokim domu mieszka³ �wi¹tobliwy Ja-

snowidz i w dodatku na poddaszu. Wprost do po-

koju �wi¹tobliwego prowadzi³ w¹ski korytarzyk.

Innego wyj�cia z pokoju nie ma. Z okna pokoju

mo¿na zobaczyæ podwórze. Mieli�my ju¿ okazjê

wspomnieæ to okno. Wiemy, ¿e dusze zmar³ych

przylatywa³y tutaj i prosi³y �wi¹tobliwego z Lubli-

na o naprawienie.

(Jiøi Langer: 9 bram  do tajemnic chasydów)
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Przedwojenne zdjêcie lotnicze: Widok na dzielnicê ¿ydowsk¹ od strony wschodniej.
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Robert Kuwa³ek

Spo³eczno�æ ¿ydowska w Lublinie stanowi³a nie-
od³¹czn¹ czê�æ krajobrazu miasta od co najmniej
XV wieku. U podnó¿a zamku lubelskiego powsta-
³o w XVI wieku bogate i s³ynne ¯ydowskie Miasto
(a¿ do 1862 roku  ¯ydom w Lublinie nie wolno
by³o osiedlaæ siê na terenie obecnego Starego Mia-
sta, czyli w obrêbie murów miejskich). Nad ¿ydow-
skim Podzamczem górowa³ a¿ do 1942 roku dach
Wielkiej Synagogi, zwanej równie¿ synagog¹ Ma-
harszala. Ró¿ne by³y jej losy. Wybudowana
w 1537 r., zosta³a zniszczona podczas wojen XVII
wieku, a nastêpnie odbudowana, a¿ do 1854 roku
nosi³a cechy budowli renesansowo-barokowej.
Po³o¿ona na ul. Jatecznej, stanowi³a centrum ¿ycia
religijnego ¯ydów lubelskich. Gdyby obecnie kto�
zechcia³ j¹ odbudowaæ, nale¿a³oby zlikwidowaæ
fragment Trasy W�Z oraz zmniejszyæ o spory ka-
wa³ek powierzchniê G³ównego Dworca PKS.
W 1854 roku z powodu staro�ci synagoga zawali³a
siê i zosta³a zrekonstruowana, zatracaj¹c w zasa-
dzie cechy renesansowe � �staro¿ytne�, jak to pisa³
w 1918 roku wybitny historyk ¿ydowski, prof. Ma-
jer Ba³aban.

Podzamcze, ze swoimi w¹skimi uliczkami,
w wiêkszo�ci ju¿ dzisiaj nieistniej¹cymi, stanowi³o
a¿ do okresu II wojny �wiatowej centrum ¿ycia ¿y-
dowskiego w Lublinie. Tu mie�ci³y siê i inne syna-
gogi, i bó¿nice, m.in. s³ynna bó¿nica de Chasidim,
za³o¿ona przez cadyka Horowica � Widz¹cego z Lu-
blina. By³y równie¿ prywatne domy modlitwy,
w wiêkszo�ci chasydzkie, tzw. sztiblech, w których
modlili siê zwolennicy ró¿nych cadyków, na czele
z grup¹ cadyka Lejba Eigera, za³o¿yciela dynastii
chasydzkiej w Lublinie. Ale nie brakowa³o rów-
nie¿ zwolenników i stronników cadyka z Góry
Kalwarii, Kozienic, Be³¿yc, Be³za czy Turzyska na
Wo³yniu, a nawet Humania. Tu dzia³a³y tak¿e che-

dery � maleñkie szkó³ki religijne dla ch³opców,
w których nauczano podstaw jêzyka hebrajskiego,
Miszny i Gemary. Na ulicach Podzamcze i Krawiec-
kiej ¿y³a ¿ydowska biedota, której nie brakowa³o
w mie�cie. Biedniejsi ¯ydzi lubelscy mieszkali rów-
nie¿ na Wieniawie, w³¹czonej w granice Lublina
dopiero w 1917 roku, na Kalinowszczy�nie i na
Piaskach, czyli w okolicach dworca kolejowego,
gdzie równie¿ znajdowa³a siê bó¿nica (na jej miej-
scu znajduje siê obecnie ko�ció³ polskokatolicki).
W II po³owie XIX wieku lubelscy ¯ydzi mogli siê
osiedlaæ wreszcie na terenie ca³ego miasta. Do cen-
trum przenie�li siê najzamo¿niejsi oraz inteligen-
cja, chocia¿ jeszcze do 1914 roku nie spotyka³o siê
w Lublinie zbyt wielu ¯ydów zasymilowanych. Sta-
nowili oni nieliczn¹ grupê z³o¿on¹ z urzêdników,
lekarzy i prawników. Kto dzisiaj pamiêta, ¿e na
ulicy Kapucyñskiej, we w³asnej kamienicy, w ofi-
cynie, wybudowa³ dom modlitwy zamo¿ny kamie-
nicznik i zarazem kupiec lubelski Erlichman. Pry-
watny dom modlitwy we w³asnym domu na ulicy
Królewskiej posiadali przemys³owcy Ajchenbaumo-
wie. Lublin praktycznie do 1939 roku uchodzi³
w Polsce za twierdzê ortodoksji i chasydyzmu, cho-
cia¿ m³odzie¿ ¿ydowska coraz liczniej asymilowa³a
siê lub upolitycznia³a, grupuj¹c siê w ponad dzie-
siêciu partiach ¿ydowskich: socjalistycznym Bun-
dzie, mieszczañskich Fo³kspartaj, Organizacji Syjo-
nistycznej, lewicuj¹cych partiach syjonistycznych
Poalej-Syjon czy ortodoksyjno-chasydzkiej Agudas
Israel. W mie�cie dzia³a³y ¿ydowskie organizacje
harcerskie: Haszomer Hacair i paramilitarny, nacjo-
nalistyczny Betar. Dzia³a³y równie¿ ¿ydowskie klu-
by sportowe, organizacje o�wiatowe i zwi¹zki za-
wodowe. Szkolnictwo reprezentowa³y wszystkie
typy szkó³: �wieckie gimnazja � Humanistyczne,
o profilu hebrajskim (mie�ci³o siê ono na ulicy Nie-

LUDNO�Æ ¯YDOWSKA W LUBLINIE

Scena z ul. Szerokiej.
Das Buch fun Lublin.
Paris 1957.
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ca³ej), Szperów na Zamojskiej i Karola Glasberga
na �wiêtoduskiej. Istnia³y prywatne szko³y po-
wszechne: syjonistyczna Tarbut, religijne Beth Ja-
kow i Jawne, prowadzona przez Bund szko³a CI-
SZO (Centralnej ¯ydowskiej Organizacji Szkolnej),
gdzie nauczano w jidysz. Nie brakowa³o oczywi-
�cie i dawnych chederów, a dzieci z zamo¿nych
¿ydowskich rodzin uczêszcza³y tak¿e do polskich
gimnazjów.

W mie�cie ukazywa³y siê dwie ¿ydowskie ga-
zety, obydwie drukowane w jidysz: dziennik �Lu-
bliner Tugblat� i socjalistyczny tygodnik �Lubliner
Sztime�. Na ka¿dym kroku spotyka³o siê ¿ydow-
skie sklepy, zak³ady rzemie�lnicze i przemys³owe.
By³a to ¿ywa spo³eczno�æ, posiadaj¹ca bogat¹ kul-
turê. Lublin rozs³awiony zosta³ na �wiecie przez
ufundowanie tutaj s³ynnej Jeszywas Chachmej Lu-
blin (Uczelni Mêdrców Lublina). S³awa ta nie wy-
gas³a do dzisiaj, chocia¿ na pró¿no mo¿na szukaæ
w Lublinie du¿ej spo³eczno�ci ¿ydowskiej.

W momencie wybuchu II wojny �wiatowej w Lu-
blinie ¿y³o ponad 38 tysiêcy ¯ydów, co stanowi³o
35 procent ogó³u ludno�ci miasta. By³a to spo³ecz-
no�æ zró¿nicowana zarówno pod wzglêdem maj¹t-
kowym, jak i kulturalnym. Gdy w 1939 roku do
Lublina wkroczyli Niemcy, wiêkszo�æ ¯ydów lu-
belskich pozosta³a w mie�cie, a ich liczba powiêk-
szy³a siê o dodatkowe kilka tysiêcy uciekinierów
z zachodnich rejonów kraju. Niektórzy tylko zdo-
³ali uciec na wschód, gdzie wielu z nich zosta³o
deportowanych na Sybir. Mo¿na powiedzieæ, ¿e do
tych los siê u�miechn¹³. Wielu z nich powróci³o do
Polski po wojnie, a nastêpnie rozjecha³o siê po
�wiecie. Ci, którzy pozostali w Lublinie, zostali przez
okupanta skazani na zag³adê.

Od pocz¹tku okupacji hitlerowcy zastosowali
wobec ¯ydów ca³y system szykan i zbrodni. Na
wstêpie usuniêto ich z centrum miasta, nie pozwa-
laj¹c zabraæ z mieszkañ swojego dobytku. ¯ydów
bito na ulicach, napadano na nich w mieszkaniach,
zmuszano do poni¿aj¹cych prac. Na porz¹dku
dziennym by³y od 1940 roku ³apanki do obozów
pracy. W 1940 roku wysiedlono wszystkich ¯ydów
z Wieniawy, a nastêpnie zniszczono na Wieniawie

Ulica Grodzka. Fot. Stanis³aw Magierski.
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synagogê i cmentarz. Dzisiaj na jego miejscu znaj-
duje siê stadion �Lublinianki�. Systematycznie kon-
centrowano ludno�æ ¿ydowsk¹ na Podzamczu, by
wreszcie w marcu 1941 roku, po wysiedleniu na
prowincjê blisko 14 tysiêcy osób, utworzyæ w tej
dzielnicy getto.

Znalaz³o siê tam ponad 30 tysiêcy osób, �ci-
�niêtych na niewielkim obszarze, którego granice
wyznacza³y: prawa strona ulicy Lubartowskiej, za-
czynaj¹c od Kowalskiej, a koñcz¹c na Unickiej, uli-
ca Unicka, obecne Podzamcze, a wtedy Fran-
ciszkañska, teren wokó³ zamku, czê�æ Grodzkiej
i Rybnej. W niewielkich mieszkaniach gnie�dzi³o
siê niejednokrotnie po kilka rodzin. Wkrótce wy-
buch³a epidemia tyfusu, która zgarnia³a ka¿dego
dnia �miertelne ¿niwo, pojawi³ siê g³ód, chocia¿
nie na tak¹ skalê, jak w getcie warszawskim. Lu-
dzie umierali przewa¿nie w domach, a nie na uli-
cy. Na terenie getta dzia³a³y dwa szpitale � Ogólny
Szpital ¯ydowski na ul. Lubartowskiej, istniej¹cy
w tym miejscu od 1878 roku i szpital epidemiczny
na Ruskiej. By³ równie¿ sierociniec, tzw. Ochronka
na Grodzkiej, funkcjonuj¹ca tutaj od 1862 roku.
Wielka Synagoga na Jatecznej oraz pozosta³e bó¿-
nice s³u¿y³y za miejsca zamieszkania dla uchod�-
ców i wysiedleñców z innych miast, w tym rów-
nie¿ ze Szczecina, sk¹d w 1940 roku deportowano
¯ydów niemieckich. Z nominacji Niemców admi-
nistracjê w getcie sprawowa³a Rada ¯ydowska �
Judenrat, funkcjonowa³a równie¿ ¯ydowska S³u¿-
ba Porz¹dkowa, czyli tzw. policja gettowa. Getto
lubelskie nie by³o na pocz¹tku ogrodzone. Drew-
niany parkan zaczêto stawiaæ dopiero w 1942 roku,
przed sam¹ likwidacj¹.

Akcja likwidacyjna w getcie rozpoczê³a siê w no-
cy z 16 na 17 marca 1942 roku. Hitlerowcy wypê-
dzali przera¿onych ludzi z domów i pêdzili do sy-
nagogi na Jateczn¹, gdzie zorganizowano punkt
zborny dla skazanych na �mieræ, którym wmawia-
no, ¿e jad¹ na Ukrainê do pracy. Opornych lub
niezdolnych do szybkiego poruszania siê zabijano
w domach lub na ulicach. Z synagogi codziennie
pêdzono ludzi za rze�niê miejsk¹ na obecnej ulicy
Turystycznej, sk¹d z rampy kolejowej poci¹gi de-

Sklepik ¿ydowski. Ze zbiorów MHML. Fot. W. Zió³kowski.

Grupa starszych ¿ydowskich podczas rozmowy.
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portacyjne odchodzi³y do obozu zag³ady w Be³¿-
cu. Getto lubelskie by³o pierwszym na terenie Ge-
neralnego Gubernatorstwa, które Niemcy zaczêli
likwidowaæ. Ludzie nie mieli �wiadomo�ci, dok¹d
jad¹ � w masowy mord raczej nie wierzyli. Wiele
osób stawi³o siê dobrowolnie na wywózkê, chc¹c
w ten sposób unikn¹æ g³odu i przerwaæ spiralê stra-
chu. Codziennie z Lublina do Be³¿ca wywo¿ono
1500 osób, dziesi¹tki zabijano na miejscu w getcie.
Na miejscu miêdzy innymi rozstrzelano pacjentów
obydwu szpitali getta, w okolicach dzisiejszej ulicy
Gospodarczej zamordowano dzieci z sierociñca
wraz z opiekunkami. W po³owie kwietnia 1942 ro-
ku, gdy z miasta wywieziono ju¿ 30 tysiêcy ¯y-
dów, pozosta³ych � nieco ponad 4 tysi¹ce � prze-
siedlono do szcz¹tkowego getta na Majdanie
Tatarskim, które przetrwa³o tylko do listopada.
Chocia¿ Niemcy zapewniali, ¿e ¯ydzi bêd¹ w nim
bezpieczni, ci¹g³e selekcje dziesi¹tkowa³y jego
mieszkañców. Niezdolnych do pracy mordowano
na Majdanku lub w lesie krêpieckim. Wreszcie, 9 li-
stopada 1942 roku zlikwidowano getto na Majda-
nie, a jego mieszkañcy znale�li siê na Majdanku.
Na miejscu, w getcie, hitlerowcy rozstrzelali urzêd-
ników Judenratu, policjantów i ich rodziny. By³ to
koniec trwania zwartej spo³eczno�ci ¿ydowskiej
w Lublinie. Zniszczono równie¿ ¿ydowskie Pod-
zamcze, zdewastowano cmentarze.

Do dzisiaj przetrwa³o bardzo niewiele. Z 11 lu-
belskich synagog i bó¿nic oraz ponad 100 domów
modlitwy, pozosta³a jedynie niewielka bó¿nica na
ulicy Lubartowskiej. Stoj¹ budynki Jesziwy, Szpitala
¯ydowskiego, s¹ dwa cmentarze, w tym stary cmen-
tarz na Kalinowszczy�nie, najstarszy tego typu obiekt
w Polsce, ci¹gle dewastowany i nie funkcjonuj¹cy
jako cenny zabytek zarówno w �wiadomo�ci w³adz
miejskich, jak i przeciêtnych mieszkañców. Nowy
cmentarz na ulicy Walecznych doczeka³ siê na szczê-
�cie rekonstrukcji. Nie ma historycznego ̄ ydowskie-
go Miasta w Lublinie, niejednokrotnie nie ma wrêcz
nawet pamiêci o nim. Holocaust dotkn¹³ nie tylko
ludzi, ale równie¿ ich domy i pami¹tki po nich. Je-
dynymi �wiadkami przesz³o�ci s¹ nieliczni ocaleni,
rozsiani po ca³ym �wiecie.

Waksman, dziadek moskiewskiego pisarza Asera Epela. Lata trzydzieste. Ze zbiorów O�rod-
ka �Brama Grodzka � Teatr NN� w Lublinie.
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Lubartowska 17.
Fot. Stefan Kie³sznia.

Nowa 21.
Fot. Stefan Kie³sznia.
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Konrad Zieliñski

¯ycie kulturalne ludno�ci ¿ydowskiej Lublina
by³o bardzo urozmaicone, zaskakuje wielo�æ i ró¿-
norodno�æ form, jak równie¿ szeroki w nim udzia³
ludzi z bardzo ró¿nych �rodowisk, o niejednolitej,
czêsto wrêcz skrajnej pozycji spo³ecznej, kondycji
materialnej czy �wiatopogl¹dzie.

W przedsiêwziêciach kulturalno-o�wiatowych re-
jestrowanych w Lublinie poczesne miejsce zajmo-
wa³ teatr � poza wzmo¿on¹ ruchliwo�ci¹ trup
profesjonalnych do tej formy rozrywki siêgali i ama-
torzy. Dla przypomnienia � geneza teatru ¿ydow-
skiego siêga lat sze�ædziesi¹tych XIX stulecia i wi¹¿e
siê z grup¹ utalentowanych samouków, którzy pod
kierownictwem Abrahama Goldfadena na pograni-
czu Besarabii i Galicji wystawiali dla ludowej pu-
bliczno�ci ¿ydowskiej scenki satyryczno-obyczajo-
we i kuplety.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w�ród ¿ydowskich
mieszkañców Lublina teatr by³ rozrywk¹ bardzo
popularn¹. Sprawozdania z imprez teatralnych, re-
cenzje, noty, artyku³y i omówienia stanowi³y oko³o
90% wszystkich materia³ów, dotycz¹cych ¿ycia kul-
turalnego miasta, jakie pojawia³y siê na ³amach
lubelskiej prasy przed rokiem 1939. Od roku 1908
¿ydowski zespó³ teatralny z Lublina gra³ na pro-
wincji, a przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ odnoto-
wano na Lubelszczy�nie obecno�æ znanych ob-
jazdowych trup teatralnych: Sena Adlera, Majera
Balsamo czy Morducha Siepietnickiego. Chocia¿
do 1918 roku w Lublinie wystêpowa³o kilka, re-
prezentuj¹cych ró¿ny poziom, trup artystycznych,
nie by³o sta³ej sceny ¿ydowskiej. W sezonie let-
nim gros przedstawieñ dawano w znajduj¹cym siê
przy ulicy Zamojskiej drewnianym budynku o na-
zwie �Rusa³ka�, nale¿¹cym do Adama Wojdaliñ-

skiego, zim¹ za� w Teatrze �Panteon� u zbiegu
ulic Dominikañskiej i Jezuickiej, w³asno�ci Romu-
alda Makowskiego. Staromiejski �Panteon�, okre-
�lany nawet mianem �teatru ¿ydowskiego�, nie
posiada³ w³asnego zespo³u aktorskiego. D³ugolet-
nim kierownikiem wystêpuj¹cych tam trup ¿ydow-
skich i re¿yserem wiêkszo�ci wystawianych sztuk
by³ Jakub (Jankiel) Waksman, postaæ dobrze zna-
na mieszkañcom miasta. Waksman, przez lubli-
nian nazywany �Direkteszi� mieszka³ w Lublinie
przy ulicy Z³otej, by³ znajomym takich s³aw jak
Estera Rachel Kamiñska czy Zygmunt Turkow.
W czasie okupacji austro-wêgierskiej próbowa³
uzyskaæ od w³adz zgodê na utworzenie w wynaj-
mowanym �Panteonie� sta³ego teatru dramatycz-
nego z jêzykiem �¿ydowsko-niemieckim�, jak
wówczas okre�lano jidysz, ale nie uda³o siê zre-
alizowaæ tego zamys³u. Tak wiêc a¿ do pierwszych
lat niepodleg³o�ci nie posiada³ Lublin sta³ego te-
atru ¿ydowskiego. Repertuar trup prowadzonych
przez Waksmana by³ typowy dla tego rodzaju ze-
spo³ów. Dominowa³y rzeczy lekkie, komedie, far-
sy, wyj¹tki z oper, trafia³y siê te¿ mniej lub bar-
dziej aktualne �sensacje�. Zespó³ w tym czasie gra³
m.in. Malwinkê, Piêkn¹ Bertê i Zazdrosn¹ kobie-
tê, a wykonanie �zdradza³o pewien ansambl i sta-
ranno�æ�. Z trup przyjezdnych, które publiczno�æ
lubelska mia³a okazjê oklaskiwaæ jeszcze przed
1918 rokiem, warto wspomnieæ zespó³ artystów
z £odzi i Warszawy pod kierownictwem Sena Ad-
lera i Henryka Sierockiego. Najwiêkszym jednak
wydarzeniem w ¿yciu teatralnym ¿ydowskich
mieszkañców Lublina by³y wystêpy zespo³u arty-
stycznej rodziny Kamiñskich. W maju 1917 roku
w �Panteonie� wystawiono utwory Gordina, dra-

O �WIECKIM ¯YCIU KULTURALNYM¯YDÓW LUBELSKICH
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mat Rze�, Mirele Efros i Chasia di Jesojme (Chasia
sierotka) oraz Norê Ibsena. Tytu³ow¹ rolê Nory
zagra³a córka Estery Kamiñskiej, 18-letnia wów-
czas Ida.

W latach pierwszej wojny �wiatowej da³ siê za-
uwa¿yæ wyra�ny rozwój ¿ycia kulturalno-o�wiato-
wego ludno�ci ¿ydowskiej. Obok bardziej liberalnej
polityki w³adz okupacyjnych, z trudn¹ sytuacj¹ ma-
terialn¹ czê�ci ludno�ci wi¹za³a siê akcja ratunkowa
ró¿nego rodzaju komitetów, zwi¹zków bran¿owych
i instytucji filantropijnych. Wiele z nich fundusze na
swoj¹ dzia³alno�æ czerpa³o z organizacji przedsta-
wieñ, koncertów, rautów czy publicznych odczy-
tów, przyczyniaj¹c siê nie tylko do wymiernej po-
mocy finansowej najubo¿szym, ale i rozwoju
kulturalnego. Dziêki obecno�ci w Lublinie urzêdni-
ków i wojskowych miejscowego c. i k. garnizonu
mieszkañcy miasta mogli oklaskiwaæ artystów scen i
sal koncertowych Budapesztu, Pragi czy Wiednia.
Miejscowa, czêsto zreszt¹ ju¿ zasymilowana inteli-
gencja, m.in. znana lubelska poetka Franciszka
z Meyersohnów Arnsztajnowa i jej m¹¿, doktor Ma-
rek Arnsztajn, pisywali scenariusze dla polskich i ¿y-
dowskich zespo³ów teatralnych. Warto przywo³aæ wy-
stawian¹ przez Waksmana w roku 1916, a napisan¹
przez znanego lubelskiego adwokata Boles³awa
(Bera) Warmana komediê pt. Oglêdziny. Przek³adu
z jidysz dokona³ sam Waksman. Przedstawienie zo-
sta³o zorganizowane przez Towarzystwo �Hachno-
sas Ko³o�, mecenas u¿yczy³ sztuki bezp³atnie, za�
trupa ust¹pi³a 50% wp³ywów do kasy. Po przedsta-
wieniu Warman przes³a³ do redakcji �My�li ¯ydow-
skiej� pe³en oburzenia list, w którym zarzuca³ t³u-
maczowi (z polskiego na jidysz) i re¿yserowi sztuki,
¿e dodaj¹c nowe elementy przeinaczy³ tre�æ utwo-
ru, a nadto wprowadzi³ do przedstawienia tak �ory-
ginalne koncepty�, jak wyci¹ganie w³osów z ciastek.
W zakoñczeniu listu mecenas napisa³, ¿e niepoko-
jem i smutkiem napawa go �wiadomo�æ, jak daleko
od szczytnych zadañ kszta³cenia publiczno�ci ¿ydow-
skiej odesz³a �sztuka teatralna�. �Zabieg� Waksma-
na, chocia¿ zapewne nie s³u¿y³ dobrze podniesie-
niu poziomu artystycznego przedstawienia (nie
wspominaj¹c ju¿ praw autorskich Warmana), by³

przecie¿ w pewnym stopniu usprawiedliwiony. Re-
¿yser, pomny na gusta i oczekiwania widzów uczêsz-
czaj¹cych do �Rusa³ki�, usi³owa³ w ten sposób do-
stosowaæ nazbyt mo¿e finezyjn¹ komediê do ich
poziomu. Nie najwy¿szych lotów repertuar, jak i nie-
dostatki gry aktorskiej, czêsto by³y przedmiotem kry-
tyki recenzentów teatralnych, m.in. zwi¹zanych ze
�rodowiskiem neoasymilacji, wydawanej w Lublinie
w latach 1916�1918 w jêzyku polskim �My�li ̄ ydow-
skiej�:

Niepodobieñstwo sytuacji scenicznych, sztucz-
no�æ efektów, ubogo�æ tematów � oto w co obfituj¹
sztuki grane w teatrze ¿ydowskim. Gdyby chcieæ opo-
wiedzieæ tre�æ jakiejkolwiek z tych sztuk, to podob-
ne zadanie nastrêcza³oby powa¿ne trudno�ci.
�Chinke-Pinke�, �Amerykanka� i inne dziwol¹gi tej
bezpretensjonalnej dramaturgii to s¹ utwory, któ-
rym teatr wspó³czesny, nawet bêd¹cy w tak embrio-
nalnym stanie rozwoju, w jakim jest teatr ¿ydow-
ski, nie powinien dawaæ u siebie miejsca. Nie
chcia³oby siê stosowaæ tak srogiej krytyki do teatru
¿ydowskiego, lecz powinni�my to uczyniæ, a to ze

S¹d Kole¿eñski przy
Towarzystwie Zak³ada-
nia Szkó³ ¯ydowskich
w Lublinie. Ze zbiorów
O�rodka �Brama Grodz-
ka � Teatr NN� w Lubli-
nie.
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wzglêdu na to, ¿e w literaturze ¿ydowskiej s¹ rze-
czy daleko warto�ciowsze, ¿e naszej publiczno�ci
przy jej do�æ wysokim poziomie wymagañ estetycz-
nych, podobne utwory nie powinny byæ podnoszo-
ne (...).

Zostawmy rozwa¿ania, na ile s³uszne by³y tego
rodzaju zarzuty, podnoszone zreszt¹ przez ludzi zda-
j¹cych siê nie dostrzegaæ, ¿e owe �daleko warto-
�ciowsze rzeczy� mog¹ jeszcze nie trafiaæ do prze-
ciêtnego widza teatru ¿ydowskiego. Niemniej jednak
Jakub Waksman, dyrektor �Niemiecko-¯ydowskie-
go Teatru Rusa³ka�, jak siê tytu³owa³ w korespon-
dencji z w³adzami austriackimi, re¿yserowa³ i rze-
czy dalece powa¿niejsze. W marcu 1916 roku przez
wiele dni �sz³a� sztuka zaczerpniêta z ¿ycia ¿ydow-
skiego Di miszpoche (Rodzina) Nomberga, grana
przez amatorów, którymi Waksman jedynie kiero-
wa³. Do 1918 roku ¿ycie teatralne Lublina nie od-
biega³o od sytuacji, jaka mia³a miejsce w s¹sied-
nich guberniach Królestwa, nie licz¹c oczywi�cie
wielkomiejskich �rodowisk Warszawy czy £odzi.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych trupy ¿y-
dowskie nadal najczê�ciej wystêpowa³y w budyn-
ku �Panteonu� (nazwa w latach dwudziestych i trzy-
dziestych kilkakrotnie siê zmienia³a, np. w 1939
kinoteatr przy Jezuickiej nosi³ nazwê �Rialto�), ale
wci¹¿ nie by³o sta³ego zespo³u teatralnego. Zatrud-
niano natomiast pracownika pe³ni¹cego funkcjê im-
presario, odpowiedzialnego za sprawy finansowe
i organizacyjne. Sta³e etaty posiadali równie¿ bile-
ter, maszynista i elektryk oraz malarz, który, poza
dbaniem o wygl¹d zewnêtrzny budynku, by³ auto-
rem dekoracji. Równie¿ w okresie miêdzywojen-
nego dwudziestolecia teatr zatrudnia³ Waksmana,
który, znaj¹c lubelski rynek i upodobania publicz-
no�ci, pracowa³ z przyjezdnymi trupami teatralny-
mi nawet wtedy, gdy te mia³y w³asnego re¿ysera.
W�ród pracowników �Panteonu� w tym okresie spo-
tykano zarówno ¯ydów, jak i Polaków.

W miêdzywojniu repertuar nie uleg³ zbyt du-
¿ym zmianom, wystawiano utwory lekkie i �kaso-
we�, ale czê�ciej prezentowano w repertuarze dzie³a
literatury �wiatowej. W³adze nie usi³owa³y ingero-
waæ w repertuar trup ¿ydowskich � dbano jedynie,

aby wystawiane sztuki by³y ocenzurowane. Wyj¹-
tek stanowi³y ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia,
kiedy rozporz¹dzeniem wojewody lubelskiego
�mog³y byæ wy�wietlane filmy i dawane przedsta-
wienia o tre�ci wy³¹cznie i �ci�le religijnej�. Do
Lublina przyje¿d¿a³y tak¿e znane i uznane zespo³y
teatralne, m.in. wspomniana ju¿ trupa Kamiñskich
� dla nich jednych zreszt¹ czyniono wyj¹tek i ze-
zwalano graæ w budynku Teatru Miejskiego przy
Kapucyñskiej. Poza trup¹ Kamiñskich, z bardziej
znanych zespo³ów ¿ydowskich odwiedza³y Lublin
w tym czasie �Kamieñ�, �Bu³ow� i �Kompanijec�
Abrahama Mareñskiego. W 1933 roku wielkie wra-
¿enie na lubelskiej publiczno�ci wywrzeæ mia³y
wystêpy uciekiniera z Niemiec Aleksandra Grana-
ha: w opracowanej przez siebie sztuce pt. ¯ó³te
lata niemal �proroczo� nakre�li³ sytuacjê ludno�ci
¿ydowskiej za kilka lat, w okupowanej Europie.

¯ydowska scena i estrada to nie tylko teatr.
Powszechn¹ form¹ kwest i zbiórek pieniê¿nych
czy u�wietniania obchodów rocznic i jubileuszy
by³y koncerty i wieczornice muzyczne, czêsto z
udzia³em �wybitniejszych si³ amatorskich� nasze-
go miasta. Koncerty znanych i uznanych wyko-
nawców by³y szeroko komentowane w lubelskiej
prasie � du¿ym rozg³osem cieszy³y siê wystêpy
doskona³ego wiolonczelisty Eli Kochañskiego i ge-
nialnego skrzypka Bronis³awa Hubermana. W roku
1917 po raz pierwszy koncertowa³ w Lublinie nad-
kantor synagogi warszawskiej, s³awny Gerszon
Sierota, z córk¹ Helen¹. W repertuarze, obok frag-
mentów znanych oper, znalaz³y siê te¿ ¿ydowskie
pie�ni ludowe. Inn¹ form¹ rozrywki by³y ró¿nego
rodzaju rauty i zabawy taneczne, po³¹czone czê-
sto z loteri¹ fantow¹. Ka¿dorazowo du¿¹ frekwen-
cj¹ cieszy³y siê wystêpy wunderkinder, mimo i¿
czasem podnoszono sprzeciwy przeciwko �nad-
miernemu eksploatowaniu ich m³odego geniuszu�.
Niewiele niestety informacji posiadamy na temat
profesjonalnych zespo³ów muzycznych wystêpu-
j¹cych w Lublinie przed 1918 rokiem. Zespo³y kle-
zmerskie, wynajmowane przy ró¿nych okazjach,
nie tylko przez ¯ydów, by³y bardzo rozpowszech-
nione. Jeden z nich, zorganizowany przez braci
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Blumów w Zamo�ciu jeszcze w latach 90., zyska³
renomê tak¿e w gubernialnym Lublinie, gdzie
z powodzeniem wystêpowa³ w czasie karnawa³u
1897 roku. Utwory w repertuarze orkiestry wska-
zywa³y na jej typowo rozrywkowy charakter, cho-
cia¿ znajdowa³y siê w nim tak¿e polskie pie�ni
patriotyczne, grywane w czasie �wi¹t wielkanoc-
nych w domach ziemian, mieszczan czy zamo¿-
niejszych ch³opów. Coraz popularniejsz¹ form¹
spêdzania wolnego czasu by³y tak¿e zabawy i tzw.
wieczorki taneczne, a na lubelskim Starym Mie-
�cie funkcjonowa³o kilka du¿ych sal tanecznych.
Przy niektórych z nich utrzymywano nawet kursy
tañca towarzyskiego. Ogród Saski, w którym la-
tem organizowano koncerty i inne imprezy arty-
styczne, za� zim¹ przygotowywano tor saneczko-
wy i lodowisko, by³ ulubionym miejscem spotkañ
¿ydowskich mieszkañców Lublina.

Obok teatru najpopularniejsz¹ i zarazem naj-
tañsz¹ form¹ spêdzania wolnego czasu by³ kine-
matograf. Pierwsze filmy ¿ydowskie zaczêto krê-
ciæ w latach 1910�1911, a ju¿ od roku 1913 coraz
czê�ciej pojawiaj¹ siê filmy fabularne. Kino zdo-
bywa³o sobie coraz wiêcej zwolenników. Urucha-
miane po miastach i miasteczkach ��wietlne te-
atry� �ci¹ga³y na widowniê ludzi ró¿nego stanu
i wieku, wiedzionych ciekawo�ci¹ nowej, niedro-
giej atrakcji. Przed rokiem 1918 przeciêtna d³u-
go�æ seansów wynosi³a oko³o 40-60 minut, a po-
kaz sk³ada³ siê zwykle z kilku filmów o bardzo
zró¿nicowanej tre�ci. £¹czono dramat, komediê,
dokument. O ile zezwoli³y na to w³adze, w jed-
nym programie wystêpowa³y te¿ trupy teatralne
z tzw. lekkim repertuarem, operetk¹ czy wodewi-
lem. Prawdziwy rozkwit ¿ydowska kinematogra-
fia prze¿y³a dopiero w okresie miêdzywojennym,
a Polska by³a jedynym krajem europejskim w któ-
rym wyprodukowano kilkana�cie pe³nometra¿o-
wych filmów w jêzyku jidysz, w tym kilka wybit-
nych. W�ród nich na uwagê zas³ugiwa³y m.in.
filmowa adaptacja dramatu Szymona Anskiego
Dybuk, Frejleche kapconim (Weseli biedacy) Bro-
derzona i Forberta, oczywi�cie Mame³e (Matecz-
ka) z Molly Picon, wyre¿yserowana przez Józefa

Greena i Leona Tristana, Un a hejm (Bezdomni)
Aleksandra Martena, za� w filmie z 1924 roku A wil-
na legende (Legenda wileñska) podziwiano talen-
ty Estery i Idy Kamiñskich.

Lublin nie by³ oczywi�cie centrum kinemato-
grafii, ale w mie�cie stale egzystowa³o od kilku do
kilkunastu � jak wtedy mawiano � bioskopów,
konkurencja wiêc by³a stosunkowo du¿a. Wykaz
miejsc wyprzedanych na przedstawienia pod³ug
kontroli Magistratu miasta Lublina za rok 1918
�wiadczy o tym, ¿e musia³ to byæ niezgorszy inte-
res. W tym okresie w samym tylko kinematografie
�Oaza� sprzedano 25 000 biletów, co stanowi³o
43,25% biletów sprzedanych na wszystkie ujête w
Wykazie imprezy artystyczne w Lublinie (teatr,
wystêpy kabaretów, inne kinematografy, przedsta-
wienia i koncerty organizowane przez m³odzie¿
szkoln¹). Krótkie filmy prezentowano tak¿e w po-
pularnej w�ród ludno�ci ¿ydowskiej �Rusa³ce�. Wiele
trup teatralnych decydowa³o siê wy�wietlaæ w prze-
rwach, dla zwiêkszenia frekwencji, �drugorzêdne
obrazy kinematograficzne�. A o czym by³y ówcze-
sne filmy? Wed³ug analizy tre�ciowej 290 obrazów
wy�wietlanych przed pierwsz¹ wojn¹ w iluzjonach
kieleckich w 14% sk³ada³y siê na nie sceny i dialo-
gi dotycz¹ce kradzie¿y, w 7 � sceny w³amañ, w 13 �
�elementy morderstwa i pijañstwa�, w 8 � porno-
grafia, za� w 6 � �z³o�liwe ¿arty�. Zapewne w Kiel-
cach prezentowano te same obrazy co w Lublinie
czy w innych miastach.

Niewyszukana oferta kinematografów by³a
przedmiotem troski nauczycieli lubelskich szkó³
�rednich. W³a�cicieli i dzier¿awców kin oskar¿ano
o rozpowszechnianie �obrazów drastycznych, mo-
g¹cych budziæ niezdrowe instynkty�. Nauczyciele,
wychowawcy i prze³o¿eni szkó³ w Lublinie postulo-
wali wprowadzenie zakazu wstêpu do kin dla m³o-
dzie¿y szkolnej, a nawet likwidacjê tego rodzaju
przybytków. Dodatkowym powodem, dla którego
mia³yby byæ podjête tak drastyczne kroki by³ fakt,
i¿ kina odwiedza³y w g³ównej mierze �masy ludo-
we�, bardziej podatne na zgubne wp³ywy produk-
cji kinematograficznych. Przeciwko rozpowszech-
nianiu produkcji filmowych wystêpowa³o te¿



170

duchowieñstwo � o obrazie boskiej i deprawacji
m³odzie¿y jako ubocznym efekcie filmowej �cywi-
lizacji� pisali w swych memorandach duchowni
prawos³awni i ksiê¿a katoliccy. Rosn¹ca popular-
no�æ kinematografów spotyka³a siê równie¿ z ubo-
lewaniem rabinatu i ¿ydowskich sfer ortodoksyj-
nych, zw³aszcza ¿e stosunkowo wiele tego rodzaju
przedsiêbiorstw znajdowa³o siê w rêkach ¿ydow-
skich. Nie na wiele zda³y siê protesty i skargi. Licz-
ba kin ros³a, a widowniê kinematografów stanowi-
li przede wszystkim bywalcy teatrów w rodzaju
lubelskiej �Rusa³ki� czy �Panteonu�.

Po tzw. rewolucji 1905 roku, pomimo restryk-
cyjnej polityki w³adz carskich, czyniono starania
o zak³adanie i legalizacjê w³asnych instytucji i to-
warzystw, w tym tak¿e kulturalno-o�wiatowych.
W nastêpnych latach, w wyniku zniesienia czê�ci
ograniczeñ prawnych dotycz¹cych ludno�ci wyzna-
nia moj¿eszowego, uda³o siê zalegalizowaæ pewn¹
liczbê tego rodzaju towarzystw. Jednym z pierw-
szych by³ za³o¿ony w roku 1909 Klub Szachowy,
na czele którego stan¹³ prezes miejscowej Gminy
¯ydowskiej i dyrektor lubelskiej filii Banku Han-
dlowego z £odzi, Jakub Kipman. Celem statuto-
wym cz³onków-za³o¿ycieli by³o upowszechnianie
szachów oraz u³atwianie kontaktów miêdzy mi³o-
�nikami tej królewskiej gry. Przy klubie dzia³a³y bi-
blioteka i czytelnia, a w lokalu klubowym przy
Krakowskim Przedmie�ciu 51 grywano tak¿e w war-
caby, ko�ci, karty i bilard, organizowano turnieje,
zebrania szachowe, konkursy, mecze i lekcje popi-
sowe. W�ród lubelskich towarzystw o charakterze
kulturalno-o�wiatowym zdecydowanie prym wio-
d³o ¯ydowskie Towarzystwo Muzyczno-Literackie
�Hazomir� (S³owik), skupiaj¹ce przedstawicieli ró¿-
nych zwi¹zków i organizacji spo³ecznych. Towa-
rzystwo, za³o¿one w roku 1908 m.in. z udzia³em
dzia³aczy znanych pó�niej z sympatii syjonistycz-
nych, jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ zorganizowa³o
cykl publicznych odczytów. W jednym z nich, za-
tytu³owanym ¯ydzi w Ameryce udzia³ wzi¹³ Hirsz
Dawid Nomberg, jeden z czo³owych twórców ¿y-
dowskich pisz¹cych w jêzyku jidysz. Siedziba �Ha-
zomir� znajdowa³a siê na Starym Mie�cie, przy uli-

cy Z³otej, a potem przy Rybnej. Najczê�ciej urz¹-
dzano koncerty, wieczory muzyczne, wieczornice
poetycko-literackie i �biesiady satyryczne�, wysta-
wiano tak¿e spektakle teatralne. Po przedstawie-
nia siêgano ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹, a po roku
1916 utworzono sta³y amatorski zespó³ dramatycz-
ny. Bardzo wa¿ny by³ w dzia³alno�ci Towarzystwa
�Hazomir� rok 1917. Zmieni³ siê wówczas sk³ad jego
zarz¹du, w którym zasiad³a grupa dzia³aczy zwi¹-
zanych z � wydawa³oby siê prowincjonalnymi �
Pu³awami. Byli w�ród nich Szlomo Szajnberg, ani-
mator pu³awskiego ¿ycia kulturalnego i �domow-
nik� pochodz¹cego z Zamo�cia Icchoka Lejbusza
Pereca, uznawanego za jednego z prekursorów
i najwiêkszych pisarzy ¿ydowskich tworz¹cych
w jêzyku jidysz, oraz Szlomo Rozenberg, który w la-
tach trzydziestych by³ sekretarzem Szaloma Asza.
Na odczyty i wystêpy do Lublina zapraszano go�ci
z Warszawy, w�ród nich Aleksandra Kipnisa (s³yn-
nego basa w Operze Warszawskiej, porównywa-
nego z Szaliapinem) i Zimrê Zenigfeld. Po domach
lubelskiej inteligencji rozprowadzano okoliczno�cio-
we wydawnictwa i zeszyty literackie. Jak wspomi-
na Szlomo Rozenberg, o nim samym i Szajnbergu
mawiano ¿artobliwie: Milukow i Kiereñski, przy-
równuj¹c �rewolucjê�, jak¹ uczynili w lubelskim
�Hazomir�, do rewolucji lutowej w Rosji. Lokal To-
warzystwa przy ulicy Rybnej by³ miejscem imprez
organizowanych przez inne lubelskie zwi¹zki i sto-
warzyszenia oraz osoby prywatne, zawodowo zaj-
muj¹ce siê organizacj¹ ró¿nego rodzaju przedsiê-
wziêæ kulturalnych.

Nie licz¹c m³odzie¿owych przybudówek partii
politycznych, mniej by³o organizacji sk³onnych bez
�zaciêcia� ideologicznego rozwijaæ zainteresowania
m³odzie¿y, krzewiæ o�wiatê czy kulturê fizyczn¹.
W�ród m³odzie¿y znaczne wp³ywy posiadali syjo-
ni�ci, którzy w Lublinie koordynowali rodz¹cy siê
¿ydowski skauting. Organizowano æwiczenia fizycz-
ne i zabawy sportowe, wycieczki zamiejscowe, urz¹-
dzano pogadanki wychowawcze i kursy historii ̄ y-
dów. Z okazji obchodów herzlowskich m³odzie¿
skautowa organizowa³a parady w strojach organi-
zacyjnych, gromadz¹ce wielu widzów. Mimo nie-
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w¹tpliwie politycznego zabarwienia, dzia³alno�æ
organizacji skautowych w�ród m³odzie¿y ¿ydow-
skiej mia³a du¿e znaczenie dla jej ogólnej edukacji.
Natomiast pod wp³ywami Bundu pozostawa³o ¯y-
dowskie Ognisko Robotnicze, przy którym za³o¿o-
no sekcjê kulturalno-o�wiatow¹. M³odzie¿ skupiona
w Ognisku organizowa³a przedstawienia teatralne
i wystêpowa³a we w³asnym chórze. Z lubelskich
towarzystw i organizacji wspieraj¹cych i propagu-
j¹cych o�wiatê w�ród ¯ydów Lublina wymieniæ na-
le¿y jeszcze Zjednoczenie ¯ydowskiej M³odzie¿y
Demokratycznej, powsta³e w czasie pierwszej woj-
ny �wiatowej. Wyra�ne by³o oblicze polityczne Zjed-
noczenia � w jego struktury wchodzi³a g³ównie m³o-
da inteligencja spod znaku �My�li ̄ ydowskiej�. Cele,
a wiêc �wpajanie masom ¿ydowskim zasad spo-
³ecznego równouprawnienia� oraz �demokratyza-
cjê instytucji ¿ydowskich� spodziewano siê osi¹-
gn¹æ poprzez dzia³alno�æ wydawnicz¹ i ró¿nego
rodzaju odczyty, wyk³ady i prelekcje, a tak¿e orga-
nizowanie koncertów, przedstawieñ i zabaw. Nie-
upolityczniony by³ natomiast Zwi¹zek Orkiestry
Ucz¹cej siê M³odzie¿y. Przed 1918 rokiem ma³o po-
pularne by³y w�ród m³odzie¿y ¿ydowskiej to-
warzystwa i zwi¹zki stawiaj¹ce sobie za cel krze-
wienie kultury fizycznej i sportu � sport nie mia³
bowiem w�ród spo³eczeñstwa ¿ydowskiego zbyt
d³ugich tradycji. Poza wspomnianym skautingiem,
w Lublinie w roku 1918 za³o¿ono Klub Sportowy
�Samson�, dzia³a³o ¯ydowskie Towarzystwo Gim-
nastyczne, ale ten rodzaj aktywno�ci zyska³ sobie
wiêcej zwolenników dopiero w okresie miêdzy-
wojennym. W latach dwudziestych i trzydziestych
zaowocowa³o to m.in. utworzeniem klubów spor-
towych �Stern� i �Wieniawa�. M³odzie¿ ¿ydowska
chêtnie natomiast bra³a udzia³ w pracach towarzystw
i instytucji dobroczynnych. Najczê�ciej by³y to wi-
dowiska teatralne, koncerty i kwesty (w Lublinie
np. na rzecz Towarzystwa Popierania Biednej Ucz¹-
cej siê M³odzie¿y ¯ydowskiej). Uczestniczy³a te¿
w pracach statystycznych zlecanych przez miejsco-
w¹ Gminê Wyznaniow¹, anga¿owa³a siê w sekcjach
sanitarnych lubelskich organizacji i stowarzyszeñ
charytatywnych. Warto pamiêtaæ, ¿e w przedsiê-

wziêcia kulturalno-o�wiatowe, jak równie¿ w struk-
tury ¿ydowskich partii narodowych, anga¿owali siê
studenci. Oni zreszt¹ czêsto stawali siê pionierami
w rozwijaniu lokalnego ¿ycia politycznego. Od koñ-
ca 1916 roku w stolicy  (przed 1918 rokiem znacz-
na liczba m³odzie¿y ¿ydowskiej Lublina � 100 osób
� studiowa³a w Warszawie) istnia³a korporacja o na-
zwie �Spójnia Lubelska�, której dzia³alno�æ finan-
sowana by³a ze sk³adek cz³onkowskich, ofiar i do-
chodów z dzia³alno�ci kulturalnej: koncertów,
przedstawieñ i wieczorów muzycznych, organizo-
wanych przez studentów ze �Spójni� w czasie wa-
kacji letnich i zimowych. Kontynuacj¹ wkrótce roz-
wi¹zanej �Spójni� by³ Zwi¹zek Studentów Lublinian,
którego warszawsk¹ filiê otwarto w styczniu
1918 roku. W okresie miêdzywojennym w miejsce
Zwi¹zku utworzono Zrzeszenie Akademików ¯y-
dów, które cz³onków rekrutowa³o tak¿e spo�ród
absolwentów Gimnazjum Humanistycznego. Pogl¹-
dy g³oszone przez cz³onków Zrzeszenia lokowa³y
je po lewej stronie sceny politycznej, co mia³o oczy-
wi�cie swoje reperkusje polityczne � w rezultacie
w 1937 roku Zrzeszenie zosta³o zdelegalizowane.
Z kolei miejscem spotkañ ¿ydowskiej inteligencji,
przedstawicieli wolnych zawodów, zamo¿niejszych
kupców i finansistów by³ m.in. ¯ydowski Klub In-
teligencji, mieszcz¹cy siê przy ulicy Chopina. Pod-
czas spotkañ dyskutowano o literaturze i teatrze,
sprawach spo³eczno-politycznych, wreszcie orga-
nizowano wernisa¿e m³odych artystów. W latach
dwudziestych w organizowaniu odczytów przodo-
wa³y Klasowy Zwi¹zek Zawodowy i ¯ydowski
Uniwersytet Robotniczy. Z kolei w latach trzydzie-
stych jednym z najczê�ciej odwiedzanych miejsc
w Lublinie by³ lokal przy Lubartowskiej 24, nale¿¹-
cy do Zwi¹zku Pracowników Handlowych. Impre-
zy organizowane przez Zwi¹zek odwiedzali nie
tylko lubelscy kupcy i subiekci, ale tak¿e m³odzie¿
szkolna i miejscowa inteligencja. Zainteresowanie
wyk³adami by³o tak du¿e, ¿e niekiedy trzeba by³o
wynajmowaæ wiêksz¹ salê. W czerwcu 1931 roku
w sali teatru �Nowo�ci� przy ulicy Szpitalnej go�æ
z Warszawy, do�wiadczony dzia³acz robotniczy Jó-
zef Witkin (Zerubawel) wyg³osi³ cykl wyk³adów pod
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tytu³em Szalom Asz jako poeta, artysta i polityk.
Poszczególne prelekcje zatytu³owane by³y: �Mia-
steczko� jako poemat ¿ycia ¿ydowskiego; �Bóg ze-
msty� � patos etyki ¿ydowskiej; Ankiel Mozes � wal-
ka socjalna w Kuzmienie; �Kidusz Haszem� � hymn
�wiêtego krawczyka; �Przed potopem� a rezultat ide-
owy; Romantyzm a poezja jutra; Magik z Kutna
a legenda rzeczywisto�ci.

W latach pierwszej wojny �wiatowej, a zw³asz-
cza okupacji austro-wêgierskiej, w�ród ludno�ci ¿y-
dowskiej  na terenie ca³ego Królestwa Polskiego da³o
siê zauwa¿yæ zainteresowanie wykszta³ceniem �wiec-
kim. Taka edukacja znajdowa³a zrozumienie nie tyl-
ko u lepiej wykszta³conych i zamo¿niejszych warstw
spo³ecznych, bliskich nurtom asymilacyjnym. W�ród
uczniów i uczennic szkó³ �rednich nie brakowa³o
m³odzie¿y wywodz¹cej siê z ubo¿szych warstw �prze-
mys³owo-handlowych�: sklepikarzy, po�redników,
rzemie�lników i robotników. Nastêpowa³y zmiany,
które �wiadczy³y o laicyzacji i emancypacji ludno�ci
¿ydowskiej. Szans na awans spo³eczny zaczêto upa-
trywaæ nie tylko w studiach talmudycznych i karie-
rze rabina, ale równie¿ w zdobyciu �wieckiego wy-
kszta³cenia i pop³atniejszego zawodu. By³a to w du¿ej
mierze wypadkowa aktywno�ci �rodowisk zwi¹za-
nych z ruchami narodowymi. Dawa³o siê zauwa¿yæ
o¿ywienie i wzmo¿one zainteresowanie polityk¹, po-
czynaniami w dziedzinie szeroko rozumianej kultu-
ry i o�wiaty. ¯ydowscy robotnicy, stykaj¹cy siê z
laickim, czêsto ateistycznym �wiatopogl¹dem, oraz
coraz wiêksza grupa syjonistów i sympatyków ru-
chu tworzyli �rodowiska, do których ³atwiej torowa-
³a sobie drogê filozofia ¿yciowa daleka od ortodok-
syjnej religijno�ci. W starciu z przedstawicielami tych
nielicznych, ale bardzo prê¿nych �rodowisk, powo-
li ewoluowa³a równie¿ postawa sfer ortodoksyjnych.
Dokonywa³a siê te¿ rewizja pogl¹dów �rodowisk
zwi¹zanych z asymilacj¹ � najlepszym tego dowo-
dem by³a wyj¹tkowa aktywno�æ lubelskiej neoasy-
milacji, wyra�nie podkre�laj¹cej �interesy ¿ydowskie�
i odcinaj¹cej siê od �rodowisk �starych asymilantów�.

Pierwsz¹ �wieck¹ szko³ê elementarn¹ dla ¯y-
dów za³o¿ono w Lublinie w roku 1897; nosi³a ona
nazwê �Kadyma� (Postêp) i zwi¹zana by³a ze �ro-

dowiskiem syjonistycznym. W nastêpnych latach
poprzedzaj¹cych wybuch pierwszej wojny �wiato-
wej za³o¿ono jeszcze kilkana�cie prywatnych ele-
mentarnych i �rednich zak³adów naukowych, z któ-
rych nieliczne przetrwa³y do zakoñczenia wojny.
W latach 1916�1918 najg³o�niej by³o o szko³ach re-
alnych Szymona i Reginy Szperów, gimnazjach mê-
skim i ¿eñskim, utrzymywanych na rzeczywi�cie
wysokim poziome. Szko³y te podupad³y w latach
trzydziestych i ostatecznie zosta³y zamkniête w roku
1933. W okresie miêdzywojennego dwudziestole-
cia Lublin by³ ju¿ znacz¹cym o�rodkiem szkolnic-
twa ¿ydowskiego. I choæ dominowa³y chedery, to
istnia³y tak¿e cztery niepubliczne szko³y powszech-
ne, w których realizowano program szko³y po-
wszechnej, jêzykiem wyk³adowym by³ jêzyk pol-
ski, a nadzór merytoryczny i kontrolê pedagogiczn¹
sprawowa³y polskie w³adze szkolne. Od 1919 roku
istnia³y za³o¿one staraniem Towarzystwa Zak³ada-
nia Szkó³ ¯ydowskich dwa gimnazja o profilu hu-
manistycznym, a w 1933 powsta³o prywatne gim-
nazjum Chaima Glasberga o nazwie �Kultura�. Mimo
problemów finansowych i trudno�ci lokalowych
poziom nauczania w nich oceniano jako stosunko-
wo wysoki. Jak i w okresie wcze�niejszym, istnia³y
ró¿norodne formy o�wiaty pozaszkolnej. W Lubli-
nie dzia³a³o Stowarzyszenie �Kultur-Liga�, które
swoj¹ ofertê adresowa³o g³ównie do �rodowisk
robotniczych, podobnie jak Towarzystwo Kultural-
no-O�wiatowe �Frejhait�. Oddzia³ ̄ ydowskiego Sto-
warzyszenia Kulturalno-O�wiatowego �Jabne� zaj-
mowa³ siê upowszechnianiem jêzyka hebrajskiego,
aktywne by³y równie¿ Towarzystwo Kursów Wie-
czorowych dla Robotników ¯ydowskich, Towarzy-
stwo ¯ydowskie �Kultura i Wiedza�, Stowarzysze-
nie �Tarbut� oraz ¯ydowska Liga O�wiaty Ludowej.
Niektórzy robotnicy ¿ydowscy uczestniczyli tak¿e
w zajêciach organizowanych przez bezwyznanio-
we Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego.

Chocia¿ Jeszywas Chachmej Lublin � Uczelnia
Mêdrców Lublina nie by³a przedsiêwziêciem �wiec-
kim, warto wspomnieæ o jej losach. Jej inicjator, ra-
bin Majer Szapira, w roku 1923 na �wiatowym zje�-
dzie �Agudas Isroel� w Wiedniu zaproponowa³
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za³o¿enie nowoczesnej uczelni talmudycznej. Przy
poparciu �wiatowej spo³eczno�ci ¿ydowskiej do 1930
roku wzniesiono wspania³y gmach przy ulicy Lu-
bartowskiej, a pierwszym rektorem zosta³ rabin Sza-
pira. Syjoni�ci zarzucali szkole brak wiêkszych auto-
rytetów wiedzy judaistycznej. Twierdzili, i¿ uczelnia
jest tylko kryj¹c¹ siê za wspania³¹ fasad¹ anachro-
niczn¹ instytucj¹ i nie ma szans na odegranie wiêk-
szej roli w ¿yciu spo³eczno�ci ¿ydowskiej. Przepo-
wiadano bankructwo modelu wychowania i edukacji
opartego na tradycyjnych instytucjach ¿ycia ¿ydow-
skiego, jakimi by³y cheder i jesziwa.

Mimo i¿ cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
tak¿e za granic¹, Jeszywas Chachmej Lublin nie sta³a
siê �wiatowym centrum wiedzy rabinicznej. Nastêp-
cy za³o¿yciela uczelni nie dorównywali mu wie-
dz¹, umiejêtno�ciami i � co najwa¿niejsze � autory-
tetem. Znaczenie mia³y te¿ trudno�ci finansowe,
spotêgowane kryzysem ekonomicznym w kraju.
G³ównie jednak na przeszkodzie dalszemu rozwo-
jowi uczelni stanê³a wojna.

Lublin, miasto, w którym dzia³a³a jedna z pierw-
szych na ziemiach polskich hebrajska drukarnia i aka-
demia talmudyczna, mia³ d³ugie i bogate tradycje
¿ydowskiego ruchu wydawniczego. Aleksander
Hertz, pisz¹c ju¿ po drugiej wojnie �wiatowej o do-
mach wydawniczych, drukarniach i ksiêgarniach, nie
waha³ siê wymieniæ w³a�nie Lublina obok Amster-
damu, Wenecji, Pragi czy Wiednia, jako jednego z naj-
bardziej zas³u¿onych o�rodków kulturalnych i na-
ukowych �wiatowej spo³eczno�ci ¿ydowskiej.
W XIX-XX w. ze szczytnych tradycji niewiele ju¿ zo-
sta³o. Chocia¿ w mie�cie istnia³o kilkana�cie ¿ydow-
skich zak³adów typograficznych, nie by³y one w sta-
nie nawi¹zaæ do chlubnej przesz³o�ci. W wykazie
lubelskich typografów, sporz¹dzonym na polecenie
c. i k. Komendy Obwodowej w pa�dzierniku 1915
roku, widniej¹ adresy 10 drukarñ i jednego zak³adu
litograficznego, znajduj¹cych siê w rêkach ¿ydow-
skich (na ogóln¹ liczbê 21 tego typu placówek).
W nastêpnych latach liczba ta ulega³a nieznacznym
wahaniom, w Lublinie otwierali filie w³a�ciciele wiêk-
szych firm, g³ównie warszawskich. Wiêkszo�æ za-
k³adów nale¿¹cych do ¯ydów stanowi³y firmy jed-

noosobowe, ewentualnie rodzinne. Niemniej jednak,
¿ydowscy drukarze, choæby z racji wykonywanego
przez siebie zawodu, wymagaj¹cego minimum wy-
kszta³cenia i specjalistycznego przygotowania, sta-
nowili grupê wyj¹tkow¹ w�ród szerokiej rzeszy rze-
mie�lników innych profesji. W tym gronie nierzadko
rodzi³y siê inicjatywy prasowe, u³atwiony by³ tak¿e
kontakt ze �rodowiskami socjalistycznymi � w 1904
roku w drukarni ¿ydowskiej organizacji PPS w Lu-
blinie ukaza³ siê jeden numer nielegalnego �Socjali-
styszes Flugbleter�. Generalnie jednak, ludno�æ ¿y-
dowska na Lubelszczy�nie d³ugo nie posiada³a
w³asnych tytu³ów prasowych. W³adze rosyjskie nie-
chêtnie udziela³y zezwoleñ na zak³adanie przez ¯y-
dów dzienników. W³a�ciwie dopiero okres okupa-
cji austro-wêgierskiej zaowocowa³ pojawieniem siê
na wydawniczym rynku lubelskim dwóch tytu³ów
prasowych, które na d³u¿ej wpisa³y siê w rejestr lu-
belskich gazet i periodyków. By³y to: wspomniana
ju¿ �My�l ̄ ydowska� oraz folkistowski dziennik �Lu-
bliner Tugblat� (w dwudziestoleciu miêdzywojen-
nym z racji sympatii politycznych swych redakto-
rów gazeta zbli¿y³a siê do Bundu), ukazuj¹cy siê
niemal nieprzerwanie od pocz¹tku 1918 roku a¿ do
pierwszych dni drugiej wojny �wiatowej. Pojawie-
nie siê obu tytu³ów to nie tylko przejaw o¿ywienia
kulturalnego ¿ydowskich mieszkañców Lublina, ale
tak¿e ich upolitycznienia i �uobywatelnienia�. Lata
miêdzywojenne przynios³y ju¿ szereg tytu³ów pra-
sowych, z których d³u¿ej ukazywa³y siê tylko �Lu-
bliner Unzer Expres� (mutacja dziennika warszaw-
skiego o podobnym tytule), zwi¹zany z Bundem
tygodnik �Dos Lubliner Wort� i przede wszystkim
�Lubliner Sztyme�.

Sytuacja w lubelskim ksiêgarstwie wygl¹da³a po-
dobnie. Jeszcze w 1886 roku w �Gazecie Lubel-
skiej� pisano, i¿ czem s¹ antykwaryusze w wielkich
miastach, tem dla Lublina, tylko mo¿e na mniejsz¹
skalê, nazwaæ mo¿na kilku Izraelitów, trudni¹cych
siê skupywaniem i sprzeda¿¹ starych ksi¹¿ek na tar-
gu. Pocz¹tkowo ¯ydzi skupywali ksi¹¿ki niemal za
bezcen, gdy¿ praktycznie nie mieli konkurencji, ale
ju¿ w nastêpnych latach sytuacja siê zmieni³a i po
profity p³yn¹ce z handlu ksi¹¿k¹ siêgaæ zaczêli z co-
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raz lepszym skutkiem kupcy polscy. Obok zasob-
nych i dobrze prosperuj¹cych firm przewa¿nie pol-
skich, nie brakowa³o tañszych i o mniej wyszuka-
nej ofercie ksiêgarni ¿ydowskich. Ich liczba
w przeddzieñ wybuchu pierwszej wojny �wiatowej
oscylowa³a wokó³ 20, nie licz¹c ulicznych sprze-
dawców ksi¹¿ek. Niektóre z lubelskich firm ¿ydow-
skich posiada³y ustalon¹ ju¿ renomê. Do takich
nale¿a³a przede wszystkim ksiêgarnia i antykwa-
riat Borucha Nissenbauma na ulicy Grodzkiej. W³a-
�ciciel by³ cenionym wspó³pracownikiem �My�li ̄ y-
dowskiej�, inicjatorem za³o¿enia periodyku �Ginaz
Egoz� (pismo mia³o siê ukazywaæ w jêzyku hebraj-
skim, ale nie uda³o siê wydaæ ani jednego numeru)
oraz wspó³redaktorem �Lubliner Tugblat�. Nissen-
baum napisa³ tak¿e Lekorot hajehudim be Lublin (Hi-
storia ̄ ydów w Lublinie, 1899), za� w 1913 w formie
dodatku do petersburskiego czasopisma �Jewrejska
Starina� drukowano informacje o opisanych przez
Nissenbauma epitafiach nagrobnych ze starego cmen-
tarza ¿ydowskiego przy Siennej na Kalinowszczy�-
nie. Zas³u¿onego ksiêgarza wspomina³ te¿ profesor
Majer Ba³aban, przebywaj¹cy w Lublinie w latach
1916-1918 w charakterze referenta do spraw wy-
znania moj¿eszowego przy lubelskim c. i k. guber-
natorstwie, jako jednego z niewielu obywateli Lu-
blina, zainteresowanych ratowaniem zabytków
przesz³o�ci i dziejami miejscowej Gminy Wyzna-
niowej. Warto wspomnieæ jeszcze o istniej¹cej od
1881 roku firmie �Cederbaum�, której w³a�ciciele
zorganizowali w latach wojny kilka koncertów zna-
nych wirtuozów, i o miniaturowej ksiêgarni El¿-
biety Zyngierowej przy Krakowskim Przedmie�ciu,
w której w okresie miêdzywojennym znalaz³o siê
te¿ miejsce dla wypo¿yczalni ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y. W³a�ciciele wiêkszo�ci tych placówek
prowadzili je samodzielnie. Adresy ¿ydowskich firm
ksiêgarskich w Lublinie ka¿¹ zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ wiele z nich znajdowa³o siê ju¿ poza tradycyjn¹
dzielnic¹ ¿ydowsk¹, Starym Miastem, Podzamczem
i Lubartowsk¹, �mielej jakby lokuj¹c siê na Nowym
Mie�cie, przy reprezentacyjnych ulicach takich jak
Krakowskie Przedmie�cie i Namiestnikowska (obec-
nie Narutowicza). �wiadczy³o to o tym, i¿ placów-

ki te pragnê³y trafiaæ te¿ w gusta szerszej i bardziej
wyrobionej klienteli. Jednak wiêksza czê�æ litera-
tury sprzedawanej przez ksiêgarnie ¿ydowskie nie
by³a zbyt ambitna. Pochodz¹ca z zamo¿nej, inteli-
genckiej rodziny Krystyna Modrzewska (Mandel-
baum), opisuj¹c Lublin swego dzieciñstwa i m³o-
do�ci, czyli lata dwudzieste i trzydzieste pisze, ¿e
podstawowym asortymentem tych sklepików by³a
tzw. tandeta, podrêczniki szkolne i ró¿nego auto-
ramentu ksi¹¿ki u¿ywane, a tak¿e skrócone wersje
lektur szkolnych, popularne �bryki�, ciesz¹ce siê
wielkim powodzeniem u nie najpilniejszej m³odzie-
¿y. Przedmiotem handlu by³y te¿ � wedle dzisiej-
szych standardów nazwane trochê na wyrost por-
nografi¹ � ksi¹¿ki �o tre�ci niemoralnej, sensacyjnej
i mog¹cej zgorszyæ niedoros³ych�, jak dowodzili
w memoriale z lutego 1917 roku wychowawcy, na-
uczyciele i prze³o¿eni lubelskich szkó³ �rednich.

W Lublinie funkcje biblioteczne do�æ d³ugo spe³-
nia³y ksiêgozbiory znajduj¹ce siê w gminnych do-
mach modlitwy i bo¿nicach. Zaopatrzone w he-
brajsk¹ literaturê religijn¹, Talmud i Torê, wraz
z powsta³ymi w ci¹gu wieków traktatami i ko-
mentarzami, by³y podstawowym �rodkiem dydak-
tycznym w nauczaniu wyznaniowym w chederze
i w systemie �kszta³cenia ustawicznego� mê¿czyzn,
którzy w okre�lonych porach dnia oddawali siê sa-
modzielnym i zbiorowym studiom talmudycznym.
Zak³adanie bibliotek i czytelni �wieckich oznacza-
³o os³abienie wp³ywów sfer ortodoksyjnych, po-
stêpuj¹c¹ laicyzacjê ¿ycia i liberalizacjê stosunków
panuj¹cych wewn¹trz gmin wyznaniowych. By³y
jednym z wa¿niejszych przejawów dzia³alno�ci po-
wstaj¹cych i zyskuj¹cych coraz wiêcej zwolenni-
ków ¿ydowskich partii narodowych. Najwiêkszy
rozwój tego typu placówek przypad³ na okres miê-
dzywojenny, ale ju¿ za czasów rosyjskich, mimo
nieprzychylnej takim poczynaniom polityki w³adz
carskich, da³o siê zauwa¿yæ wzmo¿one zaintereso-
wanie nimi. W³adze do tych inicjatyw odnosi³y siê
z rezerw¹, a zastrze¿enia najczê�ciej dotyczy³y nie-
�cis³o�ci i luk w za³¹czanych do podañ projektach
statutów � by³a to swego rodzaju gra na zw³okê,
powodowana niechêci¹ do ¿ydowskich zwi¹zków,
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organizacji spo³ecznych i instytucji kulturalno-o�wia-
towych. W rezultacie w mie�cie, nie licz¹c niewiel-
kich prywatnych wypo¿yczalni ksi¹¿ek, charakter
�wieckiej biblioteki i czytelni mia³a jedynie placów-
ka dzia³aj¹ca przy lubelskim Klubie Szachowym.
Bezp³atnie skorzystaæ mo¿na by³o z ksiêgozbiorów
towarzystw kulturalno-o�wiatowych, takich jak
�Hazomir�, biblioteczki organizowano tak¿e przy
partiach i organizacjach politycznych. Wszystko to
nie mog³o jednak zaspokoiæ potrzeb intelektual-
nych i czytelniczych blisko 50-tysiêcznej (w roku
1916) ¿ydowskiej spo³eczno�ci miasta.

Zmiana warunków politycznych w latach 1915�
1918 zaowocowa³a podjêciem starañ o zgodê na
za³o¿enie biblioteki �wieckiej. Starania te zosta³y
uwieñczone sukcesem w sierpniu 1916. �My�l ¯y-
dowska�, anonsuj¹c fakt organizowania ¿ydowskiej
biblioteki publicznej w 1916 roku, odwo³ywa³a siê
do ambicji mieszkañców Lublina. Piêtnowano fakt,
¿e miasto o tak wielkich tradycjach, dot¹d nie po-
siada ¿ydowskiej biblioteki publicznej z prawdzi-
wego zdarzenia. Pisano, ¿e wreszcie otwiera siê bi-
blioteka, w której znajd¹ siê ksi¹¿ki we wszystkich
jêzykach europejskich, o tre�ci po�wiêconej sprawom
¿ydowskim. Bibliotekê firmowa³a miejscowa Gmi-
na Wyznaniowa, a jej siedziba znajdowa³a siê w
domu Makowskiego przy Rynku 8, gdzie mie�ci³y
siê te¿ biura Gminy. W sk³ad komitetu za³o¿yciel-
skiego weszli znani i szanowani obywatele miasta,
w tym wielu cz³onków Zarz¹du Gminy, komitetów
ratunkowych i towarzystw filantropijnych. Naczel-
nym bibliotekarzem mianowano historyka i nauczy-
ciela Leona Szpera. Po zakoñczeniu wojny, wraz z
rozwojem szkolnictwa ¿ydowskiego i organizacji
spo³eczno-politycznych, otworzono tak¿e wiele pla-
cówek bibliotecznych, najczê�ciej zwi¹zanych z par-
tiami politycznymi.

Pamiêtaæ musimy, ¿e wszystkie przedsiêwziêcia
kulturalno-o�wiatowe rejestrowane w Lublinie na
prze³omie XIX/XX wieku, a¿ do czasów drugiej wojny
�wiatowej, spotyka³y siê ze sprzeciwem miejscowe-
go, ortodoksyjnego �rodowiska, niezale¿nie nawet
od tego, czy zawi¹zywa³y siê b¹d� dzia³a³y pod egi-
d¹ partii i organizacji politycznych, czy nie. Bra³a w

nich udzia³ przede wszystkim m³odzie¿, zdecydo-
wana zerwaæ ze stylem ¿ycia, jakiemu ho³dowa³a
przywi¹zana do tradycji starsza generacja. Zw³asz-
cza za czasów bardziej liberalnych rz¹dów austriac-
kich w wielu rodzinach mia³ miejsce prawdziwy
konflikt pokoleñ � pokolenia ortodoksyjnych rodzi-
ców, dla których wszelkie niereligijne �nowinki� sta-
nowi³y zagro¿enie ¿ydowskiej rodziny, tradycji, jed-
no�ci i oznacza³y upadek moralny, z syjonistycznie i
socjalistycznie zorientowan¹ m³odzie¿¹, z której
wywodzili siê animatorzy �wieckiego ¿ycia kultural-
nego. Stawia³o to tych ostatnich, z regu³y ludzi m³o-
dych, w ostrym konflikcie z przywi¹zanymi zwykle
do tradycji rodzicami. Os³abienie tradycji by³o zara-
zem niezbêdnym warunkiem powstania nowej ¿y-
dowskiej kultury narodowej. �wieckie elementy ¿y-
cia ¿ydowskiego wci¹¿ jednak w ogromnym stopniu
splata³y siê z elementami ¿ycia duchowego, tworz¹c
swoisty konglomerat, w którym jak chyba nigdzie
indziej sfera �sacrum� leg³a u podstaw ¿ycia codzien-
nego. Zjawisko to obserwowano tak¿e w Lublinie,
siedzibie jednej z wiêkszych i ciesz¹cych siê wielki-
mi tradycjami Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej. Ulica Podwale.

Ze zbiorów MHML.
Fot. A. Stepanoff.
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Renata Bartnik

Do popularnych w latach miêdzywojennych ar-
tystów pochodzenia ¿ydowskiego nale¿eli Symcha
Binem Trachter i Henryk Lewensztadt, obaj urodze-
ni w Lublinie w 1893 roku. W latach dwudziestych i
trzydziestych wystawili swe obrazy w najlepszych
salonach Warszawy i innych miast, zbieraj¹c pochleb-
ne, a czasem nawet entuzjastyczne recenzje.

Ich prace, zw³aszcza rysunki pokazuj¹ce stary
Lublin z jego romantycznymi zau³kami dzielnicy
¿ydowskiej, Podwalem, Bram¹ Grodzk¹ zwan¹ ina-
czej ¯ydowsk¹, i synagog¹ Maharszala, wywieraj¹

silne wra¿enie. Oczywi�cie to, co mo¿na zobaczyæ,
stanowi tylko wycinek ich dorobku, jako ¿e wiêk-
sza czê�æ spu�cizny obu artystów uleg³a zniszcze-
niu lub zginê³a podczas drugiej wojny �wiatowej.

Muzeum Lubelskie posiada 27 prac Trachtera i 7
Lewensztadta. Ich obrazy znajduj¹ siê tak¿e w in-
nych muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym w War-
szawie, w ¯ydowskim Instytucie Historycznym
i w Muzeum Nadwi�lañskim w Kazimierzu Dolnym.

Nie wiemy nic o ich pierwszych nanuczycielach.
Rysunku mogli uczyæ siê u Gamiela Doliñskiego,
poety i malarza, nauczyciela Gimnazjum Humani-
stycznego, do którego zapewne uczêszczali. W 1911
roku wyjechli do Warszawy i podjêli naukê w Szko-
le Sztuk Piêknych w pracowni Lentza. Po ukoñcze-
niu studiów warszawskich ich drogi rozesz³y siê.

Symcha Binem Trachter w latach 1915-1920 stu-
diowa³ malarstwo w krakowskiej ASP u J. Malczew-
skiego, S. Dêbickiego, T. Axentowicza i S. Kamoc-
kiego. W 1918 roku uczêszcza³ na zajêcia Akademii
Sztuki w Wiedniu. Po ukoñczeniu studiów wróci³
do rodzinnego miasta. W �rodowisku lubelskim
osi¹gn¹³ du¿¹ popularno�æ i znajdowa³ nabywców
na wiêkszo�æ swoich prac. Z tego okresu pocho-
dz¹ rysunki kredk¹ przedstawiaj¹ce architekturê
starego Lublina oraz portrety i pejza¿e utrzymane
najczê�ciej w konwencji realistycznej z pobrzmie-
waj¹cym echem modernizmu.

W 1925 roku wyjecha³ do Pary¿a, artystycznej sto-
licy �wiata. Przebywa³ tam przez cztery lata, studiuj¹c
w prywatnej Academie Ranson, ucz¹c siê malarstwa
od wielkich mistrzów w Luwrze, studiuj¹c impresjo-
nistów, poznaj¹c w galeriach malarstwo wspó³cze-
sne. W miesi¹cach letnich malowa³ m.in. w Fontaine-
bleau (1927 r.) i w Saint Paul w pobli¿u Nicei i Cannes
(1928 r.). Jak wiêkszo�æ artystów szuka³ tam prowan-
salskiego �wiat³a, bo jak mawia³ Moj¿esz Kisling �naj-

Symcha Binem Trachter
(1893-1942), Wnêtrze
synagogi Maharszala
w Lublinie, 1921 r.,
kredka. Ze zbiorów
Gabinetu Rycin Mu-
zeum Lubelskiego.
Repr. Piotr Maciuk.
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piêkniejsze niebo jest w Prowansji�, a przywódca ka-
pistów Józef Pankiewicz twierdzi³ wrêcz, ¿e prawdzi-
wi malarze powinni mieszkaæ we Francji. W tym kra-
ju Trachter odkrywa³ dla siebie impresjonizm i
Cezanne�a, co znalaz³o odbicie w jego pracach. Nie
bez znaczenia dla jego twórczo�ci by³y te¿ przyja�nie
zawarte w Pary¿u z zadomowionym tam na dobre
Tadeuszem Makowskim, z Eugeniuszem Eibischem,
równie¿ lublinianinem, oraz Tytusem Czy¿ewskim,
Leopoldem Gottliebem i wieloma innymi artystami
z krêgu Ecôle de Paris.

W czerwcu 1929 roku po¿egna³ siê z Pary¿em
i wróci³ na sta³e do kraju jako artysta dojrza³y i nie-
zale¿ny. Otworzy³ w Lublinie pracowniê w domu
rodziców przy ulicy Lubartowskiej. W 1938 roku prze-

niós³ siê do Warszawy. W czasie wojny przebywa³
w getcie warszawskim, gdzie pracowa³ nieprzerwa-
nie. M.in. wspólnie z Feliksem Frydmanem udeko-
rowa³ reprezentacyjn¹ salê Gminy ¯ydowskiej du¿¹
scen¹ z przedstawienia Hioba. W nocy z 26 na 27
sierpnia 1942 roku wraz z innymi artystami zosta³
wywieziony do Treblinki, sk¹d ju¿ nie wróci³.

Henryk Lewensztadt uzupe³nia³ sw¹ edukacjê ar-
tystyczn¹ w Monachium. Po studiach wróci³ do Lu-
blina i wkrótce osi¹gn¹³ tu du¿¹ popularno�æ jako
twórca pejza¿y lubelskich i kazimierskich. W latach
dwudziestych bra³ udzia³ w licznych wystawach zbio-
rowych, m.in. w 1928 roku w Salonie Jesiennym
w Pary¿u. Prezentowa³ te¿ swoje prace na wysta-
wach indywidualnych w Warszawie � w Zwi¹zku

Symcha Binem Trachter, Lublin, ul. Podwale, 1921 r., kredka. Ze
zbiorów Gabinetu Rycin Muzeum Lubelskiego. Repr. Piotr Maciuk.

Henryk Lewensztadt
(1893 � ?). Fragment
Starego Miasta w Lubli-
nie, 1930 r., wêgiel. Ze
zbiorów Gabinetu Rycin
Muzeum Lubelskiego.
Repr. Piotr Maciuk.
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Plastyków i w Salonie Sztuki Czes³awa Garliñskie-
go. W tym dosyæ krótkim okresie jego malarstwo
uleg³o przemianom stylistycznym. Pocz¹tkowo two-
rzy³ obrazy pastelowe, w których �rodkiem wyrazu
by³a nowoczesna, inspirowana kubizmem forma
i kolor � raz bardzo delikatny, jasny, a innym razem
mocny, nasycony, okonturowany grub¹ czarn¹ kre-
sk¹. Nieco pó�niejsze, dosyæ ekspresyjne rysunki
kredk¹ i wêglem nacechowane s¹ wielk¹ wirtuoze-
ri¹ techniki.

Rok 1930 przyniós³ zmianê w twórczo�ci arty-
sty. Odt¹d obok rysunków malowa³ obrazy olejne
o do�æ mocnym g³êbokim tonie i lekko ekspresjo-
nistycznej formie. Korzystaj¹c z do�wiadczeñ kapi-
stów, wprowadza³ czasem bardziej zgaszon¹ pale-

tê, u¿ywaj¹c oliwkowej zieleni, brunatnych br¹zów
i ciep³ych czerwieni.

W 1930 roku po¿egna³ siê z Lublinem, jak siê
okaza³o, na zawsze. Postanowi³ odbyæ d³ug¹ podró¿
artystyczn¹, której celem by³ Pary¿ i jego malarstwo,
znane mu g³ównie z czarno-bia³ych reprodukcji i re-
lacji przyjació³. Po drodze zatrzyma³ siê w Wiedniu,
Wenecji, Genui, Mediolanie i na d³u¿ej w malowni-
czym miasteczku Riwiery francuskiej, Cagnes. Malo-
wa³ ca³y czas i � co wa¿ne � sprzedawa³ swoje obra-
zy. W Pary¿u nie podj¹³, jak wiêkszo�æ artystów,
regularnych studiów. Jego ¿ywio³owy, pe³en tempe-
ramentu charakter spowodowa³, ¿e wa¿ne dla niego
by³y nie akademie, ale kontakty zawodowe i towa-
rzyskie, a przede wszystkim mo¿liwo�æ poznania pa-
ryskich muzeów i galerii. Móg³ w nich podziwiaæ
malarstwo starych mistrzów, impresjonistów, a g³ów-
nie Pissarra, który zrobi³ na nim najwiêksze wra¿enie
i by³ najbli¿szy jego wra¿liwo�ci. Po oko³o pó³rocz-
nym pobycie w Pary¿u przeniós³ siê na po³udnie Fran-
cji, pocz¹tkowo do Cagnes, pó�niej do Nicei. Praw-
dopodobnie pod koniec 1933 roku wróci³ do kraju i
zamieszka³ na sta³e w Zakopanem. Ten okres twór-
czo�ci artysty jest nam mniej znany, ale jego prace z
okresu zakopiañskiego by³y bardzo wysoko ocenia-
ne przez ówczesnych znawców malarstwa.

Wojnê prze¿y³ na terenie Zwi¹zku Radzieckie-
go, w tajdze syberyjskiej i Bucharze. W maju
1946 roku wróci³ do Polski, do D¹browy Górni-
czej, gdzie mieszka³ kuzyn jego ¿ony. Po niespe³na
trzech miesi¹cach wyjecha³ za granicê i osiad³
w Izraelu. Nie wiemy jednak, kiedy i gdzie zmar³
oraz jak przebiega³ ostatni etap jego ¿ycia.

Szkoda, ¿e dzi� nie sposób odtworzyæ w pe³ni
twórczo�ci tych artystów, którzy, popularni i cenie-
ni za ¿ycia, po wojnie ulegli ca³kowitemu zapom-
nieniu. Pamiêci zostali przywróceni niedawno. Od
pewnego czasu ich obrazy zaczynaj¹ pojawiaæ siê
na znacz¹cych wystawach ogólnopolskich, jak na
przyk³ad Ekspresjonizm w sztuce polskiej � Muzeum
Narodowe we Wroc³awiu (1980), Wystawa artystów
¿ydowskich 1918-1939 � BWA Olsztyn (1987), ¯y-
dzi polscy � Muzeum Narodowe Kraków (1989),
�wiece na wietrze... Lublin (1994).

Henryk Lewensztadt,
Kazimierz n. Wis³¹, 1927,
pastel. Ze zbiorów
Gabinetu Rycin Muzeum
Lubelskiego. Repr. Piotr
Maciuk.
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Robert Kuwa³ek

Niewiele pozosta³o �ladów po ¿ydowskim Lu-
blinie. Jego najbardziej historyczna czê�æ zniknê³a
wraz z mieszkañcami, których wymordowano w
okresie II wojny �wiatowej. Przesta³o istnieæ daw-
ne ¯ydowskie Miasto, rozwijaj¹ce siê na Podzam-
czu od koñca XV wieku, jedno z najbardziej cha-
rakterystycznych miejsc w Lublinie, jak równie¿ w
Polsce. Hitlerowcy zburzyli synagogi, bethamidra-
sze i zwyk³e domy. Zdewastowali cmentarze, cho-
cia¿ ten najstarszy, znajduj¹cy siê na Kalinowsz-
czy�nie, mimo zaniedbania i dewastacji, nadal mo¿e
stanowiæ swoisty pomnik historii, sztuki i wielo-
wiekowej obecno�ci ¯ydów w Lublinie.

Pozosta³ tak¿e nowy cmentarz przy ulicy Wa-
lecznych, jednak¿e dawne nagrobki pos³u¿y³y
w okresie okupacji hitlerowskiej jako materia³ do
utwardzania dróg w obozie koncentracyjnym na
Majdanku. Odrestaurowany na prze³omie lat 80.
i 90. XX wieku dziêki staraniom Fundacji Sary i Man-
freda Frenklów jest obecnie miejscem upamiêtnie-
nia tragicznej historii ¯ydów w Lublinie w okresie
ostatniej wojny. Niewielka nekropolia wewn¹trz
dawnego historycznego cmentarza do dzisiaj jest
wykorzystywana dla pochówków nielicznych ju¿
¯ydów mieszkaj¹cych w mie�cie.

Cmentarze, pomniki, jak chocia¿by ten stoj¹cy
przy placu Ofiar Getta za ratuszem, tablice pami¹t-
kowe, jedyna ocala³a z wojennej po¿ogi  niewielka
bó¿nica Chewra Nosim przy ulicy Lubartowskiej 10
oraz gmachy Jeszywas Chachmej Lublin czy Szpitala
¯ydowskiego, to w zasadzie jedyne �lady, jakie po-
zosta³y po wielotysiêcznej spo³eczno�ci ¿ydowskie-
go Lublina. S¹ jeszcze domy i miejsca, które w zasa-
dzie nie istniej¹ w zbiorowej pamiêci dzisiejszych
lublinian. Z niczym im siê nie kojarz¹, poza tym, ¿e
s¹ starymi domami, czêsto w z³ym stanie. Podobnie
jest z pustymi placami, które dla wiêkszo�ci miesz-

kañców miasta s¹ tylko placami s³u¿¹cymi do prze-
chadzek lub organizacji ró¿norakich imprez.

¯ydzi w Lublinie mieszkali nie tylko w obrêbie
Podzamcza i ulicy Lubartowskiej. Od 1862 roku,
kiedy zniesiono dawny przywilej kupców lubel-
skich De non tolerandis Judaeis, spo³eczno�æ ¿y-
dowska rozsiana by³a po ca³ym mie�cie. Polsko-
¿ydowsk¹ dzielnic¹ by³o chocia¿by Stare Miasto,
gdzie przy pewnych ulicach ¿ydowscy mieszkañcy
przed wojn¹ przewa¿ali, jak chocia¿by przy ulicy
Grodzkiej czy te¿ Rybnej. Ju¿ przed wojn¹ lubelscy
¯ydzi traktowali tê dzielnicê jako w³asne i histo-
ryczne miejsce zamieszkania. Jak to zauwa¿y³
w swoich wspomnieniach, spisywanych bezpo�red-
nio po II wojnie �wiatowej, Józef Achtman: Nasze
miasto zaczyna³o siê ju¿ za Krakowsk¹ Bram¹.

Nowy kirkut (obecnie
przy ulicy Walecznych).
Fot. Stefan Kie³sznia.

¯YDOWSKIE �LADY
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Zamo¿ni przedstawiciele ¿ydowskiej spo³eczno-
�ci mieszkali te¿ w centrum miasta, gdzie obok pol-
skich sklepów i sk³adów funkcjonowa³y eleganc-
kie sklepy i zak³ady rzemie�lnicze, nale¿¹ce do
¿ydowskiej elity finansowej. Tu swoje domy i miesz-
kania mia³a tak¿e inteligencja ¿ydowska, która, cho-
cia¿ czêsto rozmawia³a w domu po polsku i fascy-
nowa³a siê polsk¹ kultur¹, przyznawa³a siê do

¿ydowskiej wspólnoty narodowej. Mieszkaj¹c na-
wet w�ród Polaków, stanowili oni odrêbn¹ spo-
³eczno�æ, co by³o cech¹ charakterystyczn¹ Lublina.
Nieliczni jedynie uwa¿ali siê za Polaków wyznania
moj¿eszowego i �wiadomie uczestniczyli w polskim
¿yciu spo³eczno-kulturalnym. Krakowskie Przed-
mie�cie by³o eleganckim �corso�, po którym spa-
cerowali zamo¿ni i biedni, ale przy którym miesz-
kali jedynie bogatsi.

W centrum miasta znajdowa³y siê tak¿e nowo-
czesne szko³y ¿ydowskie. Przy Nieca³ej funkcjo-
nowa³y nauczaj¹ce w jêzykach polskim i hebraj-
skim szko³a Tarbut oraz Gimnazjum
Humanistyczne. Przy Zamojskiej  ju¿ w okresie I
wojny �wiatowej powsta³o Gimnazjum Szperów,
gdzie  oprócz jêzyka polskiego uczono tak¿e w
jêzyku jidysz. Wreszcie pod koniec lat trzydzie-
stych przy ulicy �wiêtoduskiej powsta³o polskojê-
zyczne Gimnazjum Karola Glasberga. Przy ulicy
Królewskiej znajdowa³a siê redakcja �Lubliner Tug-
blat�, a przy  Staszica siedziba Organizacji Syjoni-
stycznej. To by³ ju¿ nowoczesny Lublin ¿ydowski,
przyci¹gaj¹cy g³ównie m³odzie¿ i inteligencjê. Ten
tradycyjny, do którego jednak ju¿ przed 1939 ro-
kiem zagl¹da³a nowoczesno�æ wraz z wielkimi ide-
ologiami i sporami politycznymi, pozosta³ w zau³-
kach Starego Miasta, Podzamcza,  Lubartowskiej
czy wreszcie na ubogich polsko-¿ydowskich przed-
mie�ciach: Wieniawie, Kalinowszczy�nie i Pia-
skach.

Zarówno z tego dawnego �wiata, jak i tego bar-
dziej nowoczesnego niewiele pozosta³o w zbioro-
wej pamiêci dzisiejszych mieszkañców Lublina.
Wejd�my zatem do ciasnych zau³ków Podzamcza
i pomiêdzy domy na przedmie�cia, by odkryæ Lu-
blin, który ju¿ nie istnieje:

ULICA SZEROKA
Od pocz¹tku osadnictwa ¿ydowskiego w Lubli-

nie, co nast¹pi³o prawdopodobnie w II po³owie
XV wieku, ulica Szeroka stanowi³a centrum dziel-
nicy ¿ydowskiej na Podzamczu. Przebiega³a ona
samym �rodkiem dzisiejszego placu Zamkowego,

Uczniowie Szko³y Mêdrców z Lublina � Jeszywas Chachmej Lublin.

Budynek uczelni rabinackiej z zewn¹trz
i wewn¹trz. Das Buch fun Lublin, Paris
1957.
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a jej naturalnym przed³u¿eniem sta³a siê ulica Ko-
walska. Wedle historycznych hipotez Szeroka zo-
sta³a wytyczona z pewno�ci¹ ju¿ przed 1564 ro-
kiem, gdy w ¯ydowskim Mie�cie, rozwijaj¹cym siê
u stóp zamku, naliczono 66 domów. By³a wiêc Sze-
roka jedn¹ ze starszych ulic Lublina.

W XVI wieku nosi³a ona nazwê ulicy ¯ydow-
skiej. Taka nazwa przetrwa³a w tradycji ¿ydowskiej
a¿ do czasów II wojny �wiatowej. Oprócz nazw
oficjalnych na Podzamczu funkcjonowa³y bowiem
równie¿ popularne nazwy ulic, u¿ywane przez
¯ydów w jêzyku jidysz. Tak by³o zreszt¹ w ka¿-
dym wiêkszym mie�cie w Polsce, gdzie istnia³y
wiêksze skupiska ¿ydowskie. Zgodnie z tym na-
zewnictwem i historyczn¹ tradycj¹ lubelscy ¯ydzi
nadal nazywali Szerok¹  �a jidisze gas� � ulica ¯y-
dowska.

Na pocz¹tku swojego istnienia i prawdopodob-
nie a¿ do koñca XVI wieku Szeroka mia³a charak-
ter zwyk³ej drogi, u³atwiaj¹cej komunikacjê po
podmok³ym gruncie podzameckim. Wtedy te¿
wiêkszo�æ zabudowy po obydwu jej stronach sta-
nowi³y jeszcze drewniane w wiêkszo�ci domy, ale
chêtnie osiedlali siê tutaj zamo¿ni ¿ydowscy kup-
cy. By³a bowiem Szeroka tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, przed³u¿eniem historycznego traktu
handlowego na Litwê i Ru�, który w chrze�cijañ-
skim mie�cie przebiega³ przez ul. Grodzk¹. Nic
te¿ dziwnego, ¿e Szeroka w krótkim czasie sta³a
siê handlowym i spo³ecznym centrum ¿ydowskie-
go Podzamcza i ¿e na swoje miejsce zamieszkania
wybrali j¹ najbogatsi i najznamienitsi ¯ydzi lubel-
scy. Ju¿ w XVI wieku okaza³y dom przy tej ulicy
posiada³ Pesach Joskowicz, nadworny bankier
króla Zygmunta I Starego i zarazem brat s³ynnego
lubelskiego rabina Szaloma Szachny, za³o¿yciela
pierwszej lubelskiej jesziwy.

Murowane domy zaczêto tutaj stawiaæ praw-
dopodobnie ju¿ w XVII wieku, ale zosta³y one
zniszczone w 1655 roku podczas najazdu kozac-
ko-moskiewskiego. Te kamienice, które sta³y przy
Szerokiej przed II wojn¹ �wiatow¹, z pewno�ci¹
mia³y metrykê osiemnastowieczn¹. Gdy ¯ydow-
skie Miasto odbudowywa³o siê po zniszczeniach

wojennych, ulica ta nadal stanowi³a jego najbar-
dziej  reprezentacyjn¹ czê�æ. Warto przy tym za-
uwa¿yæ, ¿e wiêkszo�æ parceli przy tej ulicy pozo-
stawa³a w rêkach tych samych rodzin czêsto przez
kilka wieków, jak chocia¿by dom Doktorowiczów,
z którego to rodu wywodzi³ siê Hirsz Doktoro-
wicz, nadworny faktor króla W³adys³awa IV, ob-
darzony przez monarchê specjalnymi przywileja-
mi, wybijaj¹cymi go ponad innych lubelskich
¯ydów.

Dziêki tym przywilejom oraz swojej zamo¿no�ci
Hirsz Doktorowicz ufundowa³ w 1638 roku przy ulicy
Szerokiej w³asn¹ synagogê. W okresie miêdzywo-
jennym mie�ci³a siê ona w domu oznaczonym nr 2,
w jednej z najwiêkszych kamienic przy tej ulicy, sto-
j¹cej w miejscu, gdzie zbiega³y siê ulice Szeroka,
Nadstawna i Kowalska. Oficyny tego domu siêga³y
a¿ po ul. Cyrulicz¹. Na mocy królewskiego przywi-
leju synagoga ta wy³¹czona by³a spod jurysdykcji
miejscowej gminy. W pó�niejszym okresie przej¹³ j¹
cech kotlarzy, st¹d te¿ zyska³a nazwê Synagogi Ko-
tlarskiej. Sam ród Doktorowiczów zamieszkiwa³
w tym miejscu jeszcze w XVIII wieku. Potem ten
wielki dom przejêli ró¿ni w³a�ciciele tak, ¿e w okre-
sie miêdzywojennym by³o ich ju¿ sze�ciu, a sama
synagoga nale¿a³a do Gminy ¯ydowskiej, stanowi¹c
po³owê powierzchni tej kamienicy.

Pocztówka � ul. Szeroka.
Fot. Jan Bu³hak.
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Od II po³owy XVIII wieku Szeroka  stopniowo
nabiera³a równie¿ charakteru centrum religijnego
dla ¿ydowskiego Podzamcza. Przy Szerokiej 3 swo-
j¹ bó¿nicê mieli lubelscy urzêdnicy handlowi, na-
tomiast pod nr 44 pod koniec XVIII wieku po-
wsta³a synagoga Parnasu za³o¿ona przez Abrahama
Heilperna, zmar³ego w Lublinie w 1762 roku przed-
ostatniego marsza³ka Sejmu Czterech Ziem. Zreszt¹
do 1681 roku ten wyj¹tkowy ¿ydowski parlament,
symbol wielkiej autonomii ¯ydów w staropolskiej
Rzeczypospolitej, zbiera³ siê na swoje narady rów-
nie¿ przy ulicy Szerokiej. Wed³ug legendy miej-
scem jego obrad mia³ byæ dom przy Szerokiej 19.

W 1794 roku przy Szerokiej 28, a dok³adniej
w podwórku prowadz¹cym na ulicê Nadstawn¹,
swoj¹ bó¿nicê za³o¿y³ s³ynny Jakub Icchak Ho-
rowic-Szternfeld, zwany tak¿e Widz¹cym z Lu-
blina, uwa¿any za ojca chasydyzmu w Królestwie
Polskim. W domu pod tym adresem za³o¿y³ swój
dwór, na który przybywali najwybitniejsi cadycy
i t³umy chasydów z ziem polskich. Dziêki niemu
i jego legendarnym cudom, a przede wszystkim

naukom Lublin zas³yn¹³ w ¿ydowskim �wiecie
religijnym i znany jest do dzisiaj. Niestety, Wi-
dz¹cy nie pozostawi³ po sobie nastêpcy, mimo
¿e cz³onkowie jego rodu w nastêpnych pokole-
niach bywali rabinami, jak chocia¿by jego pra-
wnuk Zysie Szternfeld, który piastowa³ funkcjê
duchownego na lubelskich Piaskach. Po Widz¹-
cym pozosta³a legenda i tradycja, spopularyzo-
wana przez Martina Bubera w ksi¹¿ce pt. Gog
i Magog, nagrobek na lubelskim starym kirkucie,
do którego �ci¹gaj¹ corocznie chasydzi z ca³ego
�wiata oraz tablica pami¹tkowa na domu przy
placu Zamkowym, w miejscu, gdzie znajdowa³
siê dom wielkiego cadyka. Sama bó¿nica de Cha-
sidim ju¿ w okresie miêdzywojennym przesta³a
byæ centrum ¿ycia miejscowych chasydów. Po-
dobnie jak kamienica razi³a swoim zaniedbaniem.
Do bó¿nicy tej przychodzili modliæ siê g³ównie
ubodzy mieszkañcy Szerokiej. Przed 1939 rokiem
mawiano, ¿e by³a ona przeznaczona �dla modl¹-
cych siê w biegu�. Sama kamienica przy Szero-
kiej 28 zamieszkana by³a przed wojn¹ przez ubo-
gich lokatorów i stanowi³a przedmiot wieloletnich
sporów s¹dowych pomiêdzy kilkoma jej w³a�ci-
cielami: rodzinami Helfmanów, Ungierów, Mes-
singerów i Ga³ów.

W po³owie XIX wieku lubelskich chasydów
przygarn¹³ Juda Lejb Eiger, cadyk pochodz¹cy ze
s³ynnego rodu Akiby Eigera, Gaona Poznañskiego,
którego zreszt¹ by³ wnukiem. Eiger nie urodzi³ siê
w Lublinie. Pochodzi³ z Kalisza, gdzie jego ojciec
Salomon by³ rabinem. Po nauce u izbickiego cady-
ka Josefa Mordechaja Leinera przeniós³ siê do Lu-
blina, gdzie przy Szerokiej 40 za³o¿y³ w³asny dwór
chasydzki wraz z bó¿nic¹, do której a¿ do 1939
roku �ci¹gali chasydzi z miasta i Lubelszczyzny.
W ka¿dy pi¹tek Szeroka wrêcz czernia³a od cha-
sydzkich kapot, poniewa¿ miejscowi i przyjezdni
chasydzi chcieli spêdziæ szabat ze swoim cadykiem.
Juda Lejb Eiger za³o¿y³ w Lublinie w³asn¹ dynastiê,
która tu rezydowa³a a¿ do II wojny �wiatowej. Jego
wnuk, Szlomo Eiger, po �mierci Majera Szapiry,
za³o¿yciela Jeszywas Chachmej Lublin, piastowa³
urz¹d ostatniego rektora tej uczelni.

Zdjêcie z burzenia ulicy
Szerokiej w 1943 r. Ze
zbiorów Henryka Ga-
wareckiego.
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Chasydyzm w Lublinie wymaga odrêbnego omó-
wienia, na które nie mo¿emy sobie tutaj pozwoliæ.
Do�æ powiedzieæ, ¿e jego wp³ywy w mie�cie by³y
tak silne, ¿e jeszcze przed II wojn¹ �wiatow¹ nazy-
wano Lublin nie tylko �Jerozolim¹ Królestwa Pol-
skiego�, ale tak¿e �twierdz¹ ¿ydowskiej ortodoksji�.

Pomimo swojego religijnego wymiaru Szeroka
do 1862 roku by³a przede wszystkim jednym z g³ów-
nych traktów handlowych w Lublinie. Nawet gdy
kupcy ¿ydowscy mogli siê ju¿ przenie�æ do cen-
trum miasta, gdzie przy Krakowskim Przedmie�ciu
i w obrêbie Rynku staromiejskiego zak³adali ele-
ganckie sklepy i sk³ady hurtowe, Szeroka nadal po-
zostawa³a ruchliwa i pe³na handlowego gwaru. Do
po³owy XIX wieku by³a te¿ jedyn¹ wybrukowan¹
ulic¹ na Podzamczu. O jej centralnym charakterze
�wiadczy chocia¿by fragment dokumentu pocho-
dz¹cego z 1860 roku, zachowanego w lubelskim
Archiwum Pañstwowym:

Tretuary z ró¿nemi wiktua³ami przez przekup-
niów zastawiane s¹ tylko w ulicy Szerokiej, w³a�nie
w tem punkcie, gdzie siê ca³y handel koncentruje,
gdzie codziennie kilka tysiêcy kr¹¿y ludzi.

Tu do koñca lat siedemdziesi¹tych XIX wieku
znajdowa³y siê najwiêksze sklepy i tu mieli swoje
nieruchomo�ci najznamienitsi lubelscy ¯ydzi, jak
chocia¿by Morgenszternowie czy Warmanowie; ci
ostatni przez wiele lat przewodz¹cy lubelskiej
Gminie Wyznaniowej i jednocze�nie pierwsi, którzy
w ortodoksyjnym Lublinie odwa¿yli siê zasymilowaæ
w kierunku kultury polskiej. Tu te¿ swoje kramy
zak³adali ubo¿si przekupnie. Jeszcze w 1874 roku
dziennikarz z �Kuriera Lubelskiego� w ten sposób
opisywa³ ulicê Szerok¹:

Handlarki stoj¹ lub chodz¹ z ró¿nemi sprzêta-
mi i naczyniami nape³nionemi pieczywem oraz
suchemi produktami, inni stoj¹c po kilka i kilkana-
�cie osób szwargocz¹, k³óc¹ siê lub handluj¹; przy
studniach nieustannie bitwa i zbiegowisko � ze skle-
pów na chodnik przystawiane sto³ki, ³awki, worki i
ró¿ne rupiecie � tam znów na �rodku chodnika stoi
waga z olbrzymiemi worami m¹ki, otoczona t³u-
mem zam¹czonych tragarzy, gdzie indziej s¹gi
drzewa...

Handel ten nieustannie degradowa³ siê na prze-
³omie XIX i XX wieku, gdy zamo¿ni kupcy i miesz-
kañcy Szerokiej przenosili siê do eleganckiego cen-
trum miasta, by wreszcie skurczyæ siê do niewielkich
sklepików, piekarni i zak³adów rzemie�lniczych.
Rolê swoistego centrum handlowego dla tej czê�ci
Podzamcza pe³ni³a tzw. Psia Górka � placyk u zbie-
gu ulic Szerokiej, Kowalskiej, Nadstawnej, Grodz-
kiej i Krawieckiej, na którym handlowano starzy-
zn¹. Zdegradowana do roli niezamo¿nej ulicy
Szeroka, niegdy� serce ¿ydowskiego Lublina, a¿ do
czasu jej wyburzenia podczas wojny pozbawiona
by³a kanalizacji, a w niektórych domach nie by³o
nawet elektryczno�ci, chocia¿ znajdowa³y siê te¿
tutaj i zamo¿niejsze domy, �wiadcz¹ce o niez³ym
bycie ich lokatorów, których staæ by³o na zap³ace-
nie czynszu. Po wodê chodzi³o siê do dwóch stud-

Plan dzielnicy ¿ydow-
skiej. Z Archiwum
MPWiK.
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ni. Jedna z nich istnieje do dzisiaj i znajduje siê
przy placu manewrowym Dworca PKS, jako jedy-
ne �wiadectwo po tej ulicy.

Szeroka w okresie miêdzywojennym têtni³a tak¿e
¿yciem politycznym. Szczególnie rozpolitykowana
by³a m³odzie¿ ¿ydowska, która nie mog¹c znale�æ
nadziei na lepsz¹ przysz³o�æ w Polsce, ucieka³a
w syjonizm, obiecuj¹cy ¯ydom w³asne pañstwo
w odbudowanym Izraelu, socjalizm, g³osz¹cy rów-
no�æ wszystkich i wreszcie w komunizm. Ka¿da
kamienica by³a aren¹ za¿artych dyskusji politycz-
nych, a sama ulica � miejscem manifestacji ró¿nych
organizacji. By³a wiêc Szeroka do 1939 roku swo-
ist¹ mieszanin¹ dawnych czasów i nowoczesno�ci;
ulic¹, na której w jednym momencie mo¿na by³o
przej�æ z jednego �wiata do drugiego, zarówno
w wymiarze  materialnym, jak i ideowym.

W okresie okupacji hitlerowskiej Szeroka sta³a siê
centraln¹ ulic¹ lubelskiego getta, a jej domy zosta³y
dodatkowo zagêszczone przez ̄ ydów przesiedlonych
tu zarówno z innych czê�ci miasta, jak i spoza Lubli-
na. Po likwidacji getta na Podzamczu w marcu i kwiet-
niu 1942 roku hitlerowcy zaczêli j¹ wyburzaæ rêkoma
¿ydowskich wiê�niów przypêdzanych tutaj z ma³ego
getta na Majdanie Tatarskim i z Majdanka. Domy przy
Szerokiej wyburzano do 1944 roku. W niektórych,
po wysiedleniu ¯ydów do Be³¿ca, zamieszkali ubo-
dzy Polacy, którzy stracili dach nad g³ow¹ i tu próbo-
wali znale�æ nowe mieszkania. W koñcu i ich st¹d
usuniêto, a ulica zniknê³a z planów miasta.

W 1954 roku powsta³a na tym miejscu architek-
tonicznie nawi¹zuj¹ca do wygl¹du dawnej ulicy
Szerokiej, jednak¿e ca³kowicie nowa w formie, za-
budowa. Dzisiaj trudno by szukaæ ulicy Szerokiej.
Na jej miejscu znajduje siê przestronny plac Zam-
kowy, którego nawet nazwa nie ma nic wspólnego
z dawnym ¿ydowskim Podzamczem.

ULICA JATECZNA
Obok Szerokiej by³a to najstarsza ulica ¿ydow-

skiego Podzamcza, pe³ni¹ca funkcje religijnego cen-
trum ¯ydowskiego Miasta. Tu bowiem znajdowa³y
siê najwa¿niejsze gminne instytucje � Wielka Syna-

goga, zwana tak¿e synagog¹ Maharszala, pierwsza
jesziwa lubelska, budynek, w którym zbiera³a siê
rada kahalna oraz gminny dom nauki i modlitwy �
Bethamidrasz de Kahal, a tak¿e jatki z koszernym
miêsem, po³¹czone z rze�ni¹, gdzie dokonywano
uboju rytualnego, od których miejsce to wziê³o
swoj¹ nazwê. Przy ulicy Jatecznej nad Czechówk¹
znajdowa³a siê tak¿e mykwa � ³a�nia do ablucji
rytualnych. Ulica Jateczna, nazywana te¿ przez lu-
belskich ¯ydów �Jatke gas�, powsta³a w XVI wieku
w³a�nie z my�l¹ o umiejscowieniu przy niej wy-
mienionych obiektów.

W 1550 roku doktor Izaak Maj zakupi³ od staro-
sty lubelskiego podmok³¹ dzia³kê nad Czechówk¹
u podnó¿a góry zamkowej, na której po osuszeniu
w 1567 roku wybudowano budynek Wielkiej Sy-
nagogi oraz pierwsz¹ jesziwê lubelsk¹, na co miej-
scowi ¯ydzi otrzymali stosowny przywilej od króla
Zygmunta Augusta. Od imienia pierwszego rektora
lubelskiej jesziwy, rabina Salomona Lurii, zwanego
tak¿e Maharszalem, synagogê tê nazwano Mahar-
szalszul (szul � w jêzyku jidysz oznacza szko³ê,
a w dokumentach staropolskich wszelkie synago-
gi nazywano schola judaica � szko³a ¿ydowska).
W kilka lat pó�niej do Wielkiej Synagogi dobudo-
wano mniejsz¹, mieszcz¹c¹ siê, zgodnie z lubelsk¹
tradycj¹ � na piêtrze, nazwan¹ od imienia innego
lubelskiego rabina Meira ben Gedalii Lublin, Ma-
harama � Maharamszul. Jeszcze w okresie miêdzy-
wojennym w tej niewielkiej synagodze znajdowa³o
siê oznaczone miejsce, na którym siadywa³ zazwy-
czaj rabin Meir Lublin, a nad nim umieszczono
ostrze¿enie, ¿e na krze�le tym mo¿e zasiadaæ tylko
g³ówny rabin miejski i nikt poza nim. Nieco pó�-
niej pod jednym dachem z obydwiema synagoga-
mi pomieszczono jeszcze jedn¹ niewielk¹ synago-
gê, nazywan¹ w XIX-wiecznych dokumentach
Szywe Kryjem. Prawdopodobnie pe³ni³a ona po-
cz¹tkowo funkcjê swoistego karceru dla ¯ydów,
którzy pope³nili przestêpstwo wobec swojej spo-
³eczno�ci i moc¹ wyroku s¹du rabinackiego musie-
li odsiedzieæ karê w pomieszczeniu przy wej�ciu
do synagogi. W ten sposób mieli b³agaæ swoich
wspó³wyznawców spiesz¹cych na modlitwê o wy-
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baczenie im grzechów. Pó�niej pomieszczenie to
zamieniono na niewielk¹ bó¿niczkê, s³u¿¹c¹ do mo-
dlitw codziennych. W ten sposób na prze³omie XVI
i XVII wieku powsta³ wielki kompleks synagogal-
no-gminny, poniewa¿ nale¿y za³o¿yæ, ¿e obok sy-
nagogi i jesziwy sta³ równie¿ budynek, gdzie zbie-
rali siê starsi lubelskiego kaha³u.

Dawna jesziwa, kierowana przez Salomona Lu-
riê, a nastêpnie rabina Mordechaja Jaffe, s³ynê³a na
ca³¹ Europê i �ci¹gali do niej najwybitniejsi uczeni
i studenci. Dziêki jej obecno�ci i wysokiemu po-
ziomowi w Lublinie rozwinê³a siê tak¿e dzia³alno�æ
wydawnicza. Wtedy te¿ Lublin zyska³ sobie miano
�Jerozolimy Królestwa Polskiego�, a bywa³ te¿ na-
zywany �¿ydowskim Oxfordem�.

W 1655 roku ca³y ten kompleks zosta³ zniszczo-
ny, podobnie zreszt¹ jak i ca³e Podzamcze, przez
wojska kozacko-moskiewskie. Jeszcze w 1660 roku
znajdowa³y siê tutaj tylko ruiny, ale do koñca II
po³owy XVII wieku Wielka Synagoga zosta³a od-
budowana w stylu barokowym. W takim stanie
przetrwa³a do 1854 roku, gdy spotka³a j¹ nastêpna
katastrofa. W nocy przed �wiêtem Jom Kipur za-
wali³y siê nie remontowane od wielu lat stropy i po-
pêka³y stare mury. Odbudowa Maharszalszul trwa-
³a do 1864 roku i przy okazji  Jateczna doczeka³a
siê bruku. Co prawda w trakcie rekonstrukcji Wiel-
ka Synagoga zatraci³a swoje barokowe cechy, ale
jak stwierdzi³ w 1918 roku  Majer Ba³aban, nadal
imponowa³a wielko�ci¹ i zajmowa³a najwiêcej miej-
sca przy tej gêsto zabudowanej ulicy.

Otaczaj¹ca j¹ zabudowa uniemo¿liwia³a w pó�-
niejszym okresie wykonanie ca³o�ciowego rysunku
lub fotografii, ale zwiedzaj¹cych zachwyca³o bogate
wyposa¿enie synagogi, zw³aszcza srebrne �wieczni-
ki, fundowane przez najzamo¿niejszych ¯ydów lu-
belskich. W XIX wieku i w okresie miêdzywojen-
nym Wielka Synagoga s³u¿y³a jako miejsce modlitw
podczas najwiêkszych �wi¹t religijnych i pañstwo-
wych. Tu zbierali siê uczniowie ¿ydowskich szkó³,
by z okazji galówek wys³uchiwaæ przemówieñ lu-
belskich rabinów. Organizowano równie¿ koncerty
pie�ni synagogalnych, na które przybywali najwy-
bitniejsi kantorzy z ca³ych ziem polskich.

W okresie okupacji hitlerowskiej synagoga prze-
sta³a funkcjonowaæ jako obiekt sakralny. Nazi�ci
zakazali odprawiania publicznych mod³ów, dlate-
go lubelskie synagogi zamieniono na przytu³ki dla
uchod�ców i wysiedlonych. Taki przytu³ek mie�ci³
siê tak¿e w Maharszalszul. Tu te¿ w okresie istnie-
nia getta funkcjonowa³a Kuchnia Ludowa dla naj-
ubo¿szych. Tragiczne dni, a raczej noce, prze¿y³a
Wielka Synagoga w okresie likwidacji getta na Pod-
zamczu. Zamieniono j¹ bowiem na punkt zborny
dla deportowanych do Be³¿ca. Gromadzono w niej
tysi¹ce ludzi, których st¹d pêdzono  przez Kali-
nowszczyznê, na rampê za rze�ni¹ miejsk¹, sk¹d
odchodzi³y transporty do obozu zag³ady w Be³¿cu.
W samej synagodze dokonywano te¿ potwornych
zbrodni. Po likwidacji getta rozpoczê³a siê rozbiór-
ka  synagogi. Budynek by³ tak wielki, ¿e hitlerow-
cy musieli go czê�ciowo wysadziæ w powietrze,
a i tak do koñca okupacji nie rozebrano go ca³ko-
wicie. Ruiny Wielkiej Synagogi przetrwa³y jeszcze
do lat piêædziesi¹tych, kiedy to dopiero ostatecz-
nie je rozebrano.

Naprzeciwko Maharszalszul przy Jatecznej mie-
�ci³ siê tak¿e gminny dom nauki i modlitwy, Betha-
midrasz de Kahal, w którym wed³ug lokalnej trady-
cji mia³a siê mie�ciæ pierwsza jesziwa lubelska. Sam
jednak budynek pochodzi³ z XVIII wieku. Jeszcze
na pocz¹tku XX wieku w bibliotece tego bethami-
draszu mo¿na by³o znale�æ cenne ksiêgi pochodz¹-
ce z okresu staropolskiego. O dawnej tradycji  nauki
przy  Jatecznej, co najmniej od II po³owy XIX wie-
ku, przypomina³ jeszcze jeden obiekt. Tu¿ za syna-
gog¹ Maharszala znajdowa³a siê Talmud-Tora �
pierwsza w Lublinie szko³a dla ubogich dzieci ¿y-
dowskich, za³o¿ona w 1862 roku, w której do na-
uczania wprowadzono tak¿e przedmioty �wieckie.
W okresie miêdzywojennym, gdy w mie�cie istnia³y
inne ¿ydowskie i przy tym nowoczesne szko³y, pla-
cówka ta bardziej przypomina³a tradycyjny cheder
ni¿ dawn¹ szko³ê elementarn¹, gdzie zasymilowani
nauczyciele ¿ydowscy na czele z Abrahamem So³o-
nowiczem próbowali uczyæ biednych ¿ydowskich
ch³opców poprawnego jêzyka polskiego i rosyjskie-
go. Wtedy te¿ uczniowie zostali zorganizowani
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w chór, który wystêpowa³ podczas galowych nabo-
¿eñstw w Wielkiej Synagodze.

Ostatni odcinek ulicy Jatecznej ju¿ w okresie
miêdzywojennym zamieszkiwa³a tylko biedota ¿y-
dowska. Wraz z placem Krawieckim, ulic¹ Mosto-
w¹ i Wysok¹ teren ten nazywano popularnie �Bo-
gobojne�, w³a�nie ze wzglêdu na wielk¹ nêdzê
tutejszych mieszkañców. Ludzie  mieszkali w cia-
snych domkach, niejednokrotnie po kilkana�cie
osób w jednej izbie. Czêsto panowa³ g³ód i  sze-
rzy³y siê choroby zaka�ne. St¹d te¿ prowadzi³a
najkrótsza droga na stary cmentarz ¿ydowski i w
Lublinie mawiano, ¿e biedota zamieszka³a tutaj
dlatego, ¿eby mieæ jak najkrótsz¹ drogê na kirkut.

NADSTAWNA � ULICA CHEDERÓW
 Fragment tej ulicy zachowa³ siê do dzisiaj. S¹

to zaledwie cztery kamienice, stoj¹ce za supersa-
mem �Nova�, w tym jedna, któr¹ wybudowano ju¿
po wojnie, mieszcz¹ca Inspektorat PZU. Przed
wojn¹ ulica ta by³a, podobnie jak Szeroka, jednym
z najruchliwszych traktów Podzamcza i ci¹gnê³a siê
równolegle do Szerokiej. Jednak¿e, prawdopodob-
nie ze wzglêdu na to, ¿e pozostawa³a w cieniu tej
pierwszej, lubelscy ¯ydzi nazywali j¹ �a Gesl� �
�Uliczka�. W rzeczywisto�ci Nadstawna nie by³a  ma-
leñk¹ uliczk¹ i byæ mo¿e ona w³a�nie  w II po³o-
wie XVIII wieku nazywa³a siê Wielka.

Nazwa Nadstawna wziê³a siê st¹d, ¿e jeszcze
w XVII wieku, kiedy nie by³o tu ¿adnej ulicy, z ty-
³u kamienicy  przy Szerokiej 2 znajdowa³ siê wielki
staw. Zabudowê otrzyma³a dopiero w XVIII wie-
ku, jednak¿e nie zamieszkiwali jej najbogatsi kup-
cy lubelscy. W okresie miêdzywojennym funkcjo-
nowa³o tu nieco groszowych sklepików, w których
mo¿na by³o kupiæ wszystko � przys³owiowy ry¿,
myd³o i powid³o. By³o kilka sk³adów opa³u, w któ-
rych okoliczni mieszkañcy kupowali wêgiel na funty
i drewno na sztuki oraz kilka zak³adów rzemie�lni-
czych, mieszcz¹cych siê w tym samym pomiesz-
czeniu, w którym mieszka³a rodzina majstra.

Kamienice, które tu budowano, mie�ci³y miesz-
kania dla mniej zamo¿nych lokatorów, przewa¿nie

rodzin rzemie�lników i drobnych handlarzy. Nigdy
nie powsta³a tu gminna synagoga, chocia¿ nie bra-
kowa³o, jak na ca³ym Podzamczu, ma³ych domów
modlitwy, zak³adanych przez poszczególne grupy
chasydzkie. Owe modlitewnie, zazwyczaj pe³ne
g³o�no modl¹cych siê ¯ydów, ubranych w trady-
cyjne stroje, z pejsami i futrzanymi czapami, mie-
�ci³y siê w prywatnych mieszkaniach, w zaadapto-
wanych w tym celu pokojach.

Wyposa¿one by³y w przedmioty liturgiczne, ofia-
rowane przez zamo¿nych fundatorów, jak na przy-
k³ad dom modlitwy chasydów z Kozienic (grupu-
j¹cy zwolenników cadyka z Kozienic), który powsta³
w 1863 roku na mocy testamentu Kajndli Seiden-
wajsowej, wdowy po zamo¿nym kupcu lubelskim.
Pobo¿na donatorka zapisa³a kozienickim chasydom
czê�æ swojego domu przy ulicy Nadstawnej i od-
powiednie sumy na wyposa¿enie tego obiektu.

W okresie miêdzywojennym przy Nadstawnej
dzia³a³y równie¿ i inne chasydzkie sztiblech � domy
modlitwy. Przy Nadstawnej 10 modlili siê chasydzi
z Kazimierza Dolnego. Nadstawn¹ 20 wybrali so-
bie chasydzi z Góry Kalwarii, a jeszcze dalej, bo
przy Nadstawnej 41, istnia³a modlitewnia chasydów
z Husiatyna. Oprócz zwolenników ró¿nych cady-
ków swoje domy modlitwy posiada³y tu ró¿ne gru-
py zawodowe. Od po³owy XIX wieku w jednym
z nich modlili siê tragarze, w innym malarze.

Jednak¿e Nadstawna znana by³a nie z domów
modlitwy, których wiele by³o przy ka¿dej ulicy na
Podzamczu, ale przede wszystkich z chederów, tra-
dycyjnych szkó³ek ¿ydowskich, których program
nauki pozosta³ niezmieniony od �redniowiecza.
W tradycji ¿ydowskiej mawia siê, ¿e ��wiat podtrzy-
mywany jest oddechem dzieci �piesz¹cych do szko-
³y�. W Lublinie te¿ przywi¹zywano wielk¹ wagê do
nauczania, przede wszystkim ch³opców, którzy mieli
wyrosn¹æ na pobo¿nych ¯ydów. St¹d te¿ Nadstaw-
na sta³a siê swoistym tradycyjnym centrum eduka-
cyjnym dla lubelskiej spo³eczno�ci ¿ydowskiej. Na
blisko 100 chederów dzia³aj¹cych w Lublinie pod
koniec XIX wieku a¿ 24 mie�ci³y siê przy tej ulicy.

Chedery by³y prywatnymi szkó³kami, dzia³aj¹-
cymi w wielu przypadkach nielegalnie, a mie�ci³y
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siê w prywatnych mieszkaniach, gdzie czêsto sala
klasowa znajdowa³a siê w tej samej izbie, w której
¿y³a rodzina me³ameda � nauczyciela. Od czê�ci
mieszkalnej nierzadko dzieli³a klasê jedynie zas³on-
ka. Niektóre z tych chederów mia³y nawet znacz-
niejsz¹ liczbê uczniów, co �wiadczy³o o popular-
no�ci danego me³ameda. Do takich nale¿a³
chocia¿by cheder Hersza Goldnera, do którego
w 1881 roku uczêszcza³o a¿ 81 uczniów. W szko-
³ach tych nauczano podstaw judaizmu i elementar-
nych umiejêtno�ci w zakresie czytania i pisania
w jêzyku jidysz oraz odmawiania modlitw po he-
brajsku. Do chederu posy³ano przewa¿nie ch³op-
ców i to ju¿ w wieku lat czterech. Przy Nadstawnej
by³y te¿ szkó³ki, które kszta³ci³y starszych uczniów,
przygotowuj¹cych siê do studiów w jesziwie. Nie
by³o natomiast mowy o nauczaniu przedmiotów
�wieckich, albowiem uwa¿ane by³y  za grzeszne
i zbêdne dla tradycyjnych ¯ydów. Zdarza³y siê jed-
nak przypadki, ¿e próbowano je wprowadziæ do
chederów. Pod koniec XIX wieku carska policja
wykry³a przy Nadstawnej kilka szkó³ek, w których
me³amedzi potajemnie nauczali jêzyka polskiego,
co po powstaniu styczniowym by³o surowo zabro-
nione. Me³amedzi przy³apani na tym �przestêpstwie�
nie do�æ, ¿e musieli zamkn¹æ swoje szkó³ki, to do-
datkowo skazani zostali na zap³acenie wysokich
kar pieniê¿nych. Nauczanie jêzyka polskiego w che-
derach zdarza³o siê jednak raczej rzadko.

W³adze carskie, nie mog¹c ca³kowicie zwalczyæ
tej tradycyjnej sieci szkolnej, stara³y siê j¹ przynaj-
mniej zrusyfikowaæ.  W II po³owie XIX wieku, by
dostaæ koncesjê na prowadzenie chederu, me³a-
med musia³ sam wyk³adaæ jêzyk rosyjski lub wyna-
j¹æ nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami.
Ponadto nakazano, by na �cianie w klasie wisia³
portret aktualnie panuj¹cego cara. Oczywi�cie, wiêk-
szo�æ me³amedów, samych wykszta³conych w che-
derach i jesziwach, nie tylko nie zna³o jêzyka ro-
syjskiego, ale tak¿e s³abo pos³ugiwa³o siê  polskim.
Poza tym byli to ludzie ubodzy, utrzymuj¹cy siê
jedynie z prowadzenia szko³y, gdzie niejednokrot-
nie zap³at¹ za ich pracê by³a przynoszona ¿yw-
no�æ, nie staæ ich wiêc by³o na wynajmowanie do-

datkowych nauczycieli. Najprostszym sposobem
w tej sytuacji by³o uciekanie siê do wrêczenia ³a-
pówki carskiemu policjantowi kontroluj¹cemu che-
der, który zadowala³ siê tym, ¿e na �cianie wisia³
portret imperatora.

W tradycyjnej spo³eczno�ci ¯ydów lubelskich
wiedza uzyskana w gimnazjach i tak rzadko przy-
dawa³a siê do robienia kariery naukowej czy poli-
tycznej, za� o dalszym losie ch³opców decydowali
rodzice. Natomiast dziewczêta z zamo¿niejszych
rodzin ¿ydowskich mog³y uczyæ siê w szko³ach
�wieckich, choæ przy ulicy Nadstawnej funkcjono-
wa³y tak¿e chedery dla nich. Mia³y  byæ kszta³cone
na pobo¿ne matki i ¿ony ¿ydowskie.

Przy  Nadstawnej by³y równie¿ kamienice,
w których funkcjonowa³y dwa, a nawet trzy che-
dery jednocze�nie. Do takich nale¿a³ chocia¿by dom
Hersza Dajczmana (Nadstawna, nr policyjny 630)
czy kamienica Elego Gutfingera  (Nadstawna 616).
Mimo ¿e chedery w II po³owie XIX wieku zaczêto
ostro krytykowaæ jako �siedlisko ciemnoty i zabo-
bonów�, przetrwa³y one do 1939 roku.  W okresie
miêdzywojennym cieszy³y siê ju¿ mniejsz¹ popu-
larno�ci¹, miêdzy innymi ze wzglêdu na fakt ist-
nienia sieci polskich szkó³ powszechnych przez-
naczonych tak¿e dla ¯ydów, w których nauka
teoretycznie odbywa³a siê bezp³atnie. Przy Nadstaw-
nej chedery jednak przetrwa³y. Od ucz¹cych w nich
me³amedów ¿¹dano nie tyle wprowadzenia jêzyka
polskiego do programu, ile przynajmniej zachowa-
nia odpowiedniego stanu higienicznego. Przy nie-
skanalizowanej Nadstawnej trudno jednak by³o
wprowadziæ w czyn zalecenia w³adz sanitarnych.
Mieszkania w wiêkszo�ci by³y niewielkie i prze-
pe³nione ponad miarê. Zachowanie elementarnych
warunków higieny okazywa³o siê w efekcie tak
samo trudne, jak nauczanie jêzyka  rosyjskiego.

Nieco informacji o przedwojennym ¿yciu ulicy
Nadstawnej oraz o tragicznym losie jej mieszkañ-
ców pod okupacj¹ hitlerowsk¹ mo¿na znale�æ
w opublikowanych w Australii wspomnieniach
Doby Nechy Zajfsztajn-Cukierman, która urodzi³a
siê i wychowa³a w domu oznaczonym nr 20, jed-
nej z najwiêkszych kamienic. Dom ten nale¿a³ do
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jej rodziców. Wspomnienia nosz¹ tytu³ A Guardian
Angel. Memories of Lublin (Anio³ Stró¿. Wspomnie-
nia o Lublinie) i zawieraj¹ mnóstwo szczegó³ów na
temat codziennego ¿ycia jeszcze od czasów po-
przedzaj¹cych I wojnê �wiatow¹.

W okresie okupacji wiêksza czê�æ ulicy Nad-
stawnej zniknê³a wraz z jej mieszkañcami, tym sa-
mym przesta³o istnieæ swoiste centrum o�wiatowe
lubelskich ¯ydów.

RUSKA � ULICA WIELOKULTUROWA
By³a to ulica, która przebiegaj¹c u podnó¿a

wzgórza Czwartek i ³¹cz¹c siê z Kalinowszczyzn¹
w okresie staropolskim stanowi³a trakt handlowy,
prowadz¹cy na Ru� w kierunku do Lwowa oraz �
do pocz¹tków XIX wieku � na Litwê. Prawdopo-
dobnie ju¿ w XV wieku mia³a tutaj staæ pierwsza
cerkiew prawos³awna. By³ to pocz¹tkowo drew-
niany budynek, który po po¿arze na pocz¹tku XVII
wieku zosta³ przebudowany jako murowany. Nowa
cerkiew otrzyma³a wezwanie Przemienienia Pañ-
skiego i ma je do dzisiaj. Prawdopodobnie przy
Ruskiej w XVI wieku osiedlali siê kupcy ruscy, któ-
rzy przybywali do Lublina na s³ynne jarmarki.

Przypuszczalnie od XVIII wieku zaczêli siê tu
osiedlaæ równie¿ ¯ydzi, a¿ wreszcie ulica ta w XIX
wieku nabra³a charakteru prawie wy³¹cznie ¿ydow-
skiego. Jedynie za cerkwi¹, w koñcowym odcinku
tej d³ugiej ulicy (zdecydowanie d³u¿szej ni¿ obec-
nie), ju¿ bli¿ej Kalinowszczyzny, mieszka³o kilka
polskich rodzin.

Z cerkwi¹ zwi¹zane by³o równie¿ ¿ycie ¿ydow-
skich mieszkañców ulicy Ruskiej. Najwiêksze ob-
roty w ¿ydowskich sklepikach i piwiarniach noto-
wano w niedziele i �wiêta prawos³awne, gdy po
nabo¿eñstwie w cerkwi do koszar powracali  ¿o³-
nierze, stacjonuj¹cy w lubelskim garnizonie.

Chodz¹c po dzisiejszej ruchliwej ulicy Ruskiej,
gdzie jest targ warzywny i Dworzec PKS, trudno
sobie wyobraziæ, ¿e jeszcze do 1942 roku by³a tu
gêsta zabudowa kamienic i domków. Jedynie frag-
menty zosta³y do dzi� po dawnej ¿ydowskiej �Ra-
sze gas�. Niegdy� przebiega³a ona po prawej stronie
cerkwi i meandrami zakrêca³a w stronê Kalinowsz-
czyzny.

Wiêkszo�æ  jej mieszkañców utrzymywa³a siê
z drobnego handlu i rzemios³a. Centrum handlo-
wym dla tej czê�ci Podzamcza by³ oczywi�cie Nowy
Plac Targowy, na którym na pocz¹tku lat siedem-
dziesi¹tych XIX wieku wytyczono Targ ¯ydowski
(Targ Polski, ten bardziej zamo¿ny, znajdowa³ siê
wówczas za Ratuszem, pomiêdzy ulicami Lubar-
towsk¹ i �wiêtodusk¹). Jeszcze inn¹ nazwê  poda-
je w swoich lubelskich wspomnieniach Ró¿a
Fiszman-Sznajdman. Wed³ug jej relacji, okoliczni
mieszkañcy z Ruskiej i Lubartowskiej nazywali go
Targiem Rybnym, na którym przed ka¿dym szaba-
tem ¿ydowskie gospodynie zaopatrywa³y siê
w �wie¿e ryby, ale jedynie zamo¿niejszych staæ by³o
na zakup tradycyjnego karpia. Na tym targu by³y
najni¿sze ceny w Lublinie, ale jako�æ towaru nie
by³a najlepsza. Ró¿a Fiszman-Sznajdman  precyzyj-
nie odtworzy³a z pamiêci atmosferê ulicy Ruskiej.

 Tu równie¿ nie brakowa³o  domów modlitwy
i religijnych szkó³ek ¿ydowskich. Od koñca XIX wie-
ku a¿ do czasu wybudowania Jeszywas Chachmej
Lublin istnia³a tu niewielka jesziwa, za³o¿ona przez
rabina Barucha Kockiera, byæ mo¿e zwi¹zanego z

Pocztówka � Ko�ció³ na
Czwartku.
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wielk¹ dynasti¹ kockich cadyków. W 1905 roku przy
Ruskiej powsta³ bethamidrasz Towarzystwa �Bikur
Cholim � Wspomagania Biednych Chorych Izraeli-
tów�. Oprócz domu modlitwy i nauki organizacja ta,
pe³ni¹ca funkcje dawnego bractwa dobroczynnego,
prowadzi³a przy Ruskiej ambulatorium dla niezamo¿-
nej ludno�ci ¿ydowskiej. W okresie okupacji hitlerow-
skiej w jego pomieszczeniach zorganizowano Szpital
Epidemiczny w getcie. Placówka ta bardziej przypo-
mina³a miejsce szybkiego umierania ni¿ normalny
szpital, nios¹cy pomoc chorym. Pacjenci i czê�æ per-
sonelu zostali wymordowani 31 marca 1942 roku,
gdy zlikwidowano w getcie ogólny Szpital ¯ydowski
przy ulicy Lubartowskiej oraz Ochronkê dla sierot przy
Grodzkiej. Pacjentów obydwu szpitali Niemcy roz-
strzelali na polu pod Dysem.

Przy Ruskiej 18 do 1936 roku funkcjonowa³a te¿
¯ydowska Szko³a Ludowa im. B. Borochowa, za³o-
¿ona przez dzia³aczy socjalistycznego Bundu. Szko³a
by³a �wiecka i przeznaczona dla niezamo¿nych dzie-
ci z rodzin rzemie�lniczych i robotniczych, a jêzy-
kiem wyk³adowym by³ jidysz, który dzia³acze bun-
dowscy traktowali jako jêzyk narodowy ¯ydów
polskich. Zamkniêcie jej w 1936 roku przez polskie
w³adze o�wiatowe, oskar¿aj¹ce ¿ydowskich nauczy-
cieli o komunizowanie uczniów, przyczyni³o siê do
budowy ¯ydowskiego Domu Kultury im. I. L. Pereca
na Czwartku. Niestety, placówka ta, maj¹ca pomie-
�ciæ szko³ê, bibliotekê, salê teatraln¹ i dom kultury,
nie doczeka³a siê uroczystego otwarcia, które zapla-
nowano na 1 wrze�nia 1939 roku. Ju¿ po wyzwole-
niu Dom Pereca, jak go popularnie okre�lano, sta³ siê
miejscem, gdzie zbierali siê ocaleni z zag³ady. Do 1949
roku funkcjonowa³a tu nawet szko³a ¿ydowska z
polskim i ¿ydowskim jêzykiem  wyk³adowym.

Sama ulica Ruska pozosta³a zaniedbana do dzi-
siaj. Po wiêkszo�ci kamienic pozosta³y puste place,
które zajmuje obecnie g³ównie Dworzec G³ówny
PKS. Domy, które osta³y siê wojennej po¿odze,
mog³yby z powodzeniem s³u¿yæ za t³o filmu, któ-
rego akcja toczy siê w czasie dzia³añ wojennych.
Czê�æ z nich przetrwa³a zag³adê getta. Niektóre,
uszkodzone w 1944 roku w wyniku rosyjskich na-
lotów i dzia³añ wojennych, wyburzono ju¿ po wy-

zwoleniu. Jednej z ostatnich rozbiórek dokonano
tu w latach dziewiêædziesi¹tych, gdy z ulicy znik-
nê³a du¿a kamienica, stoj¹ca naprzeciwko cerkwi.

ULICA ZAMKOWA
Dzisiejsza ulica Zamkowa jest jedynie bruko-

wanym zjazdem ze stoku wzgórza zamkowego;
zaczyna siê mniej wiêcej po�rodku schodów, pro-
wadz¹cych do wej�cia na zamek.

Zamkowa by³a równie¿ jedn¹ z najstarszych ulic
¿ydowskiego Podzamcza, chocia¿ podobnie jak
Nadstawna zawsze pozostawa³a w cieniu Szerokiej.
Mimo degradacji by³a jednak jedn¹ z najbardziej
malowniczych uliczek w tej dzielnicy. Zabudowa-
na zosta³a jeszcze w XVIII wieku murowanymi
kamienicami. O jej uroku decydowa³ przede wszyst-
kim fakt, ¿e domy po jednej stronie ulicy znajdo-

Ulica Zamkowa 2.
Ze zbiorów Muzeum
Czechowicza.
Fot. Józef Czechowicz.
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wa³y siê na wy¿szej czê�ci stoku góry zamkowej,
natomiast po przeciwnej � na ni¿szej i przez to
wydawa³o siê, ¿e te le¿¹ce w ni¿szej czê�ci znajdu-
j¹ siê g³êboko w dole. Ulic¹ t¹ mo¿na by³o doj�æ
przed wojn¹ od Bramy Grodzkiej do zamku. Prze-
chodnia, który wychodzi³ z Bramy Grodzkiej, na-
zywanej tak¿e ¯ydowsk¹, uderza³ przede wszyst-
kim jej gwar, na który sk³ada³y siê nawo³ywania
przekupniów, rozmowy i okrzyki uliczników.
W w¹skich uliczkach Podzamcza wydawa³o siê, ¿e
chodz¹ po nich nieprzebrane t³umy ludzi.

Przed wytyczeniem ulicy Zamkowej, jeszcze
w po³owie XVII wieku, znajdowa³ siê na jej frag-
mencie most ³¹cz¹cy Stare Miasto z zamkiem, do
którego nawi¹zuje dzisiejszy mostek. By³a to tzw.
Brama Zasrana (³aciñska nazwa Porta Sordida), pro-
wadz¹ca do³em na ulice Podwale, Krawieck¹ i Pod-
zamcze, czyli do najbardziej ubogiej czê�ci ¯ydow-

skiego Miasta. Zgodnie z relacjami dawnych lubli-
nian Brama Zasrana rzeczywi�cie razi³a brudem,
zw³aszcza w okresie miêdzywojennym. Wieczora-
mi by³o to raczej niebezpieczne miejsce, chocia¿
na zachowanych przedwojennych fotografiach
wydaje siê bardzo romantycznym zak¹tkiem.

Dawny widok tej bramy, ale jako mostu, mo¿na
podziwiaæ chocia¿by na s³ynnym obrazie Po¿ar
miasta Lublina w 1719 roku, znajduj¹cym siê w ko-
�ciele ojców Dominikanów na Starym Mie�cie. Przy-
gl¹daj¹c siê dok³adnie, mo¿na na obrazie zauwa-
¿yæ tak¿e fragment dawnej zabudowy, wtedy jeszcze
parterowej i drewnianej. Wed³ug tradycji na mo-
�cie tym w 1655 roku mieszczanie lubelscy z³o¿yli
ho³d rosyjskiemu gen. Piotrowi Chowañskiemu,
dowodz¹cemu wojskami kozacko-moskiewskimi.
Chrze�cijañscy mieszkañcy Lublina, wyp³acaj¹c na-
pastnikom bogaty okup w pieni¹dzach i towa-
rach, ochronili swoje miasto w obrêbie murów, jed-
nak¿e na ³up wydali  lubelskie przedmie�cia. Kozacy
i Rosjanie dok³adnie spl¹drowali ca³e ¯ydowskie
Miasto, rabuj¹c i morduj¹c jego mieszkañców, a
domy niszcz¹c. To w³a�nie wtedy ca³kowicie znisz-
czono lubelsk¹ Wielk¹ Synagogê wraz z jesziw¹.
Rze� Podzamcza przyczyni³a siê  do upadku zna-
czenia ¿ydowskiego Lublina. Miejscowym ¯ydom
tak zapad³a w pamiêæ, ¿e jeszcze do 1939 roku
odprawiano w lubelskich synagogach specjalne
nabo¿eñstwo ¿a³obne ku czci pomordowanych. Po
tym pogromie a¿ do XIX wieku nie funkcjonowa³a
w Lublinie jesziwa, a w kilkana�cie lat pó�niej prze-
sta³ zbieraæ siê Sejm Czterech Ziem, przenosz¹c siê
do Jaros³awia.

Ulica Zamkowa powsta³a ju¿ na ruinach dawne-
go Podzamcza. W XIX wieku by³a gêsto zabudowa-
na i zat³oczona. Tu równie¿ powstawa³y prywatne
domy modlitwy. Od 1817 do 1922 roku (z przerwa-
mi) funkcjonowa³a bó¿nica Nachuma Morgenszter-
na, jednego z najbogatszych ¯ydów lubelskich. Przy
Zamkowej 6, w domu Josefa Oksenberga, na swoje
nabo¿eñstwa od 1917 roku zbierali siê chasydzi zwo-
lennicy cadyka z Soko³owa. Domy modlitwy mie-
�ci³y siê tak¿e w dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ ka-
mienicach. Pod nr 5 swój sztibl posiadali chasydzi

Zdjêcie z burzenia
w 1943 ulicy Zamkowej.
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z Góry Kalwarii, a pod nr 7 w³asn¹ modlitewniê pro-
wadzi³ Jakub Fiszman. Pod nr 4, po drugiej stronie
ulicy, znajdowa³a siê ma³a bó¿niczka cechowa, prze-
znaczona dla roznosicieli wody.

Zamkowa nie by³a  reprezentacyjn¹ ulic¹ Pod-
zamcza. Mieszkali przy niej, podobnie zreszt¹ jak
przy innych ma³ych uliczkach ¯ydowskiego Mia-
sta, ubodzy ¯ydzi lubelscy. O podupadaniu ulicy
i konieczno�ci dokonania tutaj prac remontowo-
sanitarnych informowa³y na bie¿¹co w³adze miej-
skie, zw³aszcza ¿e przez tê ulicê dochodzi³o siê do
wiêzienia na zamku. W aktach dotycz¹cych  Zam-
kowej zachowa³ siê raport zarz¹du wiêzienia, do-
bitnie charakteryzuj¹cy stan tej czê�ci miasta:

Stan posesji na tych ulicach pod wzglêdem sani-
tarnym i zewnêtrzno-estetycznym nie odpowiada
najprymitywniejszym wymogom w tym wzglêdzie,
a mianowicie: rynsztoki s¹ otwarte i dzieñ ca³y sp³y-
waj¹ niemi nieczysto�ci, które � z powodu braku
skanalizowania � nie maj¹c nale¿ytego odp³ywu,
zatrzymuj¹ siê i ulegaj¹ rozk³adowi, co wywo³uje
zaka¿enie atmosfery, która nape³nia powietrze zaj-
muj¹ce przestrzeñ wiêzienia. Nieczysto�ci i odpad-
ki, nie tylko zape³niaj¹ �cieki, lecz tkwi¹ tak¿e
w szczelinach zabudowañ. Równie¿ na terenie tych
posesji ubikacje ustêpowe znajduj¹ siê w stanie
bardzo prymitywnym i nie s¹ dezynfekowane,
co zw³aszcza w porze letniej uniemo¿liwia wprost
czerpanie zdrowego powietrza. Wygl¹d zewnêtrz-
ny domów nie przedstawia siê lepiej, albowiem nie-
omal wszystkie s¹  odrapane, pe³ne wystaj¹cych luk
bez tynku, brudne i robi¹ce wra¿enie budowli nie-
restaurowanych od szeregu lat, co w przechodniu
wywo³uje najkrytyczniejsze wyobra¿enie o tej, b¹d�,
co b¹d�, najstarszej dzielnicy miasta.

Rzeczywi�cie, w okresie miêdzywojennym lo-
katorzy niejednej kamienicy przy ulicy Zamkowej
skar¿yli siê, ¿e w³a�ciciele nie chcieli ich remonto-
waæ, natomiast w³a�ciciele stwierdzali, ¿e lokato-
rzy s¹ ubodzy i nie p³ac¹ czynszu, wiêc oni nie
maj¹ �rodków na niezbêdne remonty. Po 1942 roku
i ta ulica zosta³a wyburzona, a jedyny dom, który
przetrwa³ do pó�niejszych czasów, to stoj¹cy przed
wej�ciem do zamku budynek administracji wiêzie-

nia. Tê obszern¹ kamienicê rozebrano dopiero
w 1954 roku, gdy wykonywano prace architekto-
niczne i regulacyjne wokó³ wzgórza zamkowego.
Na jej miejscu znajduj¹ siê obecnie schody prowa-
dz¹ce do zamku.

PODZAMCZE � ULICA W CIENIU
JEDNODNIOWEGO KRÓLA POLSKI

Dzisiejsza ulica Podzamcze do 1939 roku nosi³a
nazwê ulicy Franciszkañskiej, prowadz¹cej do
cmentarzy katolickiego przy Unickiej i nowego ¿y-
dowskiego przy dzisiejszej Walecznych, natomiast
dawna ulica Podzamcze ci¹gnê³a siê u podnó¿a
po³udniowego stoku wzgórza zamkowego, gdzie
dzisiaj rozci¹gaj¹ siê b³onia, wykorzystywane ka¿-
dego roku do pokazów rycerskich. Do 1942 roku
tereny te by³y gêsto zabudowane niewielkimi ka-
mieniczkami, domkami i szopami, zamieszkiwany-
mi przez najubo¿szych ¿ydowskich mieszkañców
Lublina. Na szczê�cie zachowa³o siê sporo fotogra-
fii, przedstawiaj¹cych tê czê�æ ¯ydowskiego Mia-
sta. Mo¿na na nich wyra�nie zauwa¿yæ, jak  by³a
uboga.

Historycy uwa¿aj¹, ¿e przez d³ugi czas teren ten
nie nale¿a³ do ¯ydowskiego Miasta, jednak¿e ¯y-
dzi musieli mieszkaæ tutaj ju¿ od dawna, poniewa¿
na prze³omie XVI i XVII wieku wybudowano przy
tej ulicy synagogê, której fundatorem mia³ byæ Saul
Wahl. Ten bogaty dzier¿awca ce³ i bankier królów
Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy by³ jednym
z najwybitniejszych przywódców ̄ ydów litewskich,
których reprezentowa³ przed w³adcami Rzeczypo-
spolitej. Sam pochodzi³ z Brze�cia Litewskiego. Nie
wiadomo, co ³¹czy³o go z Lublinem. Byæ mo¿e przy-
bywa³ tu z interesami i jako reprezentant ¯ydów
z terenu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego wystêpo-
wa³ na Sejmie Czterech Ziem (dopiero jego syn by³
pierwszym marsza³kiem litewskiego Waadu, który
od pocz¹tku XVII wieku zacz¹³ zbieraæ siê w Brze-
�ciu). Zgodnie z hipotez¹ ¿ydowskiego historyka,
Majera Ba³abana, Saul Wahl, by za�wiadczyæ o swo-
im niepomiernym bogactwie oraz pozycji, ufundo-
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wa³ w Lublinie w³a�nie przy ulicy Podzamcze sy-
nagogê, która przetrwa³a tutaj do 1942 roku.

To w³a�nie z jego osob¹ zwi¹zana jest legenda
o jednodniowym królu Polski, popularna w�ród
polskich ¯ydów. Saul, którego w³a�ciwe nazwisko
brzmia³o Kacenellenbogen, w legendzie tej mia³
byæ wybrany przez szlachtê polsk¹ królem, ale tyl-
ko na okres przej�ciowy, a dok³adnie na jeden
dzieñ. Szlachta i magnateria pozostawa³y bowiem
w rozterce, kto ma w rzeczywisto�ci piastowaæ to
stanowisko, a czas nagli³. Po jednym dniu zwa-
�nione strony dosz³y do porozumienia i Saul mu-
sia³ ust¹piæ z tronu. Wtedy to mia³ w³a�nie otrzy-
maæ przydomek Wahl, co zarówno po niemiecku,
jak i w jidysz oznacza wybór. Zgodnie z legend¹
mia³ w ci¹gu swojego jednodniowego panowania

wydaæ wiele przywilejów dla polskich ¯ydów.
W rzeczywisto�ci synagoga Saula Wahla przez wie-
le lat pozostawa³a pod opiek¹ rodu Wahlów, któ-
rego przedstawiciele mieszkali w Lublinie do II woj-
ny �wiatowej. Jak inne lubelskie synagogi mie�ci³a
siê na I piêtrze kamienicy, natomiast na II piêtrze,
nad sal¹ mêsk¹, znajdowa³a siê  kobieca. Uczest-
nictwo kobiet w nabo¿eñstwie polega³o na obser-
wowaniu go przez dziurê w pod³odze. W pó�niej-
szym okresie synagoga ta sta³a siê bó¿nic¹ cechow¹,
nale¿¹c¹ do wêdrownych ku�nierzy, zwanych goñ-
cami. St¹d te¿ pochodzi druga jej nazwa, a miano-
wicie Synagoga Goñców.

Z ulic¹ Podzamcze wi¹¿e siê jeszcze jedna inte-
resuj¹ca historia, pochodz¹ca ju¿ z XIX wieku. We
w³asnym domu przy tej ulicy mieszka³ ¿ydowski

Ul. Podzamcze.
Ze zbiorów MHML.
Fot. W. Zió³kowski.
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�szewc do prostego gminu nale¿¹cy�, Berek Cwajg.
W 1847 roku zamieni³ swoje mieszkanie w dom
modlitwy dla najubo¿szych. Jeszcze przed jego
�mierci¹ modlitewniê tê próbowa³a zamkn¹æ poli-
cja, poniewa¿ by³a nielegalna, jak i  ze wzglêdu na
fatalne warunki higieniczne. Berek Cwajg, który
uchodzi³ za niezamo¿nego rzemie�lnika, zaskoczy³
w³adze swoim testamentem. Gdy zmar³ w 1857 ro-
ku, og³oszono jego ostatni¹ wolê, w której przeka-
zywa³ Gminie ̄ ydowskiej w Lublinie wszystkie do-
chody ze swojego domu z przeznaczeniem na
utworzenie i utrzymanie sierociñca dla ubogich
dzieci ¿ydowskich. ¯ona za� otrzyma³a 900 rubli
w zamian za zrzeczenie siê praw do wspólnej nie-
ruchomo�ci. Dziêki funduszowi Berka Cwajga
w 1862 roku utworzona zosta³a Ochronka, czyli sie-
rociniec dla ¿ydowskich dzieci oraz przytu³ek dla
starców i kalek. Pocz¹tkowo instytucja ta mie�ci³a
siê w domu Cwajga przy ulicy Podzamcze, a po
1865 roku przeniesiono j¹ na Grodzk¹ 11, gdzie
funkcjonowa³a a¿ do 31 marca 1942 roku, kiedy to
hitlerowcy rozstrzelali na Tatarach dzieci oraz ich
wychowawczynie. Dzisiaj na �cianie budynku  znaj-
duje siê  tablica pami¹tkowa.

O ulicy Podzamcze warto wspomnieæ jeszcze
z jednego powodu. Do 1942 roku przylega³a do
niej maleñka uliczka, o której istnieniu ju¿ nikt nie
pamiêta. By³a to ulica Basztowa, przecinaj¹ca ulice
Podzamcze i Krawieck¹, otwieraj¹ca siê na basztê
zamkow¹. Przy Basztowej znajdowa³y siê zaledwie
cztery ubogie domki, które ju¿ w okresie miêdzy-
wojennym planowano rozebraæ, by ods³oniæ wi-
dok na basztê. Domki te jednak zburzono dopiero
wraz z ca³¹ dzielnic¹ ¿ydowsk¹.

ULICA KRAWIECKA
Na ¿adnej z ulic ¯ydowskiego Miasta nie bra-

kowa³o nêdzy, jednak¿e w³a�nie Krawiecka by³a
ow¹ najubo¿sz¹, obalaj¹c¹ mit o wielkiej zamo¿-
no�ci ¯ydów. To w³a�nie na tego typu ulicach w
rozlicznych dzielnicach ¿ydowskich w ca³ej Polsce
mieszkali ludzie, których sami ¯ydzi nazywali �luft-
menszen � ¿yj¹cy z powietrza�. Nikt nie wiedzia³

dok³adnie, z czego utrzymywa³y siê wielodzietne
rodziny ¿yj¹ce w ruderach na Krawieckiej (na miesz-
kania zamieniano czêsto zwyk³e szopy i komórki,
których by³o tu a¿ nadto). Nie móg³ daæ im bo-
wiem utrzymania mizerny zak³ad krawiecki lub
szewski, albo biedny straganik. To z Krawieckiej
pochodzi³y ¯ydówki, które na lubelskich targach i
ulicach Podzamcza sprzedawa³y gor¹cy groch czy
posypywane makiem bajgielki. Zarobki z tego han-
dlu by³y groszowe, a w domach przy Krawieckiej
czêsto go�ci³ g³ód.

Sama Krawiecka nale¿a³a do najstarszych ulic
lubelskich, bêd¹c przy tym jedn¹ z najd³u¿szych na
Podzamczu. Zaczyna³a siê od ulicy Podwale, przy

Podzamcze 3 z 1937 r.
Ze zbiorów MHML. Fot.
W. Zió³kowski.
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dzisiejszym ko�ciele pod wezwaniem �w. Wojcie-
cha, który jeszcze do lat dwudziestych XX wieku
nosi³ nazwê �¿ydowskiego klasztoru�. W rzeczywi-
sto�ci by³ to ufundowany w 1611 roku szpital �w.
£azarza i ko�ció³ �w. Wojciecha skasowany po III
rozbiorze Polski przez w³adze austriackie. W XIX
wieku do opustosza³ych budynków klasztornych
wprowadzili siê najbiedniejsi ¯ydzi lubelscy. Same
budynki pozostawa³y w rêkach chrze�cijan, którzy
wynajmowali owym nêdzarzom dawne sale szpital-
ne. Czy mieli z tego jaki� dochód � trudno powie-
dzieæ, gdy¿ �¿ydowski klasztor� a¿ do lat dwudzie-
stych uchodzi³ za swoisty przytu³ek dla kalek
i nêdzarzy, pozostaj¹cych na garnuszku Gminy ¯y-
dowskiej. Budynek ten, otwieraj¹cy wej�cie na ulicê
Krawieck¹, stanowi³ dla niej swoist¹ wizytówkê.

Od Podwala, zwanego od dawnej nazwy klaszto-
ru �Unter dem Lozer�,  Krawiecka bieg³a równolegle
do ulicy Podzamcze i koñczy³a siê za zamkiem, gdzie
rozwalaj¹ce siê domki tworzy³y plac Krawiecki. Ulica
ta stanowi³a zewnêtrzn¹ granicê Podzamcza, a w cza-
sie okupacji hitlerowskiej by³a po³udniow¹ granic¹
getta. Za ni¹ znajdowa³a siê ju¿ tylko ³¹ka, któr¹ prze-
chodzi³o siê na Kalinowszczyznê. Na ³¹ce tej w okre-
sie miêdzywojennym ¿ydowskie Towarzystwo Ochro-
ny Zdrowia pod przewodnictwem doktora Szlomy
Herszenhorna organizowa³o pó³kolonie letnie dla
dzieci pochodz¹cych z najubo¿szych rodzin.

Krawiecka zabudowana by³a niewielkimi do-
mami, stosunkowo m³odymi w porównaniu cho-
cia¿by z Szerok¹ czy Jateczn¹. Przewa¿nie drew-
niana architektura tej ulicy pochodzi³a z koñca
XVIII wieku, ale mimo zdewastowania, mia³a

Przedwojenne zdjêcie
lotnicze: od lewej strony
zamku ul. Krawiecka.
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swoisty urok. Do wal¹cych siê, czê�ciowo zrujno-
wanych domków,  �przyklejone� by³y werandy,
balkoniki i poddasza, oczywi�cie, wszystkie wy-
korzystane na mieszkania. Wiele z tych domów
mia³o po kilku w³a�cicieli, a jeden � pod nr 5,
liczy³ ich a¿ trzynastu. Mimo ¿e mogli siê uwa¿aæ
za �kamieniczników� wszyscy byli bezrobotnymi
rzemie�lnikami, a niektórzy z nich mieszkali w za-
lewanych na wiosnê suterenach. W 1940 roku dom
ten by³ tak maksymalnie zagêszczony, ¿e w 14
mieszkaniach, w tym 7 jednoizbowych i 3 miesz-
cz¹cych siê w piwnicach, mieszka³o ³¹cznie 12
Polaków i 67 ¯ydów.

W³a�ciciele domków przy ulicy Krawieckiej czê-
sto sk³óceni ze sob¹, nigdy nie posiadaj¹cy wiêk-
szej gotówki, nie byli w stanie konserwowaæ tych
ruder. Wiele z nich ulega³o zawaleniu z powodu
staro�ci i braku remontu. Zagêszczenie budowlane
by³o tu ogromne i w okresie miêdzywojennym
wci¹¿ jeszcze dobudowywano  domki i szopy. Wie-
lokrotnie, w zale¿no�ci od potrzeb, budynki te
zmienia³y swoje przeznaczenie. Zwyk³a szopa raz
mog³a byæ  mieszkaniem, za kilka miesiêcy zmie-
nia³a siê w obórkê dla kóz lub byd³a, by za jaki�
czas staæ siê groszowym sklepikiem lub zak³adem
rzemie�lniczym, a nastêpnie znów zostaæ zasiedlo-
na przez wielodzietn¹ rodzinê.

Wszystkie te domy, jak zauwa¿y³ ju¿ w 1918
roku Majer Ba³aban, mia³y wspóln¹ cechê: dziura-
we dachy, których nikt nie ³ata³ ca³ymi latami, krzy-
we schody, popêkane fundamenty i niezliczone
mrowie najubo¿szych ¯ydów za mieszkañców. Ci
ostatni nie mówili  prawie w ogóle po polsku, bo
nie by³o tu takiej potrzeby. Zamo¿ni ¯ydzi, miesz-
kaj¹cy w centrum miasta, nigdy tu nie bywali. Na-
wet w okresie okupacji, gdy istnia³o ju¿ getto, prze-
siedleni z centrum bogatsi ̄ ydzi nigdy nie zagl¹dali
w te strony, �bo nie mieli tu ¿adnego interesu�.
Obok ¯ydów mieszka³o tu trochê ubogich Pola-
ków, ale dla wiêkszo�ci mieszkañców miasta Kra-
wiecka by³a swoist¹ terra incognita.

Warto wspomnieæ o jeszcze jednym obiekcie
z ulicy Krawieckiej. By³ to budynek dawnej fabry-
ki papierosów, znajduj¹cej siê pod nr 41, nale¿¹cej

do I wojny �wiatowej do zamo¿nej rodziny ¿ydow-
skiej Krasuckich. W momencie powstawania tej fa-
bryki w latach sze�ædziesi¹tych XIX wieku by³ to
jeden z najwiêkszych zak³adów przemys³owych
w Lublinie. Jej w³a�ciciel i za³o¿yciel, Zelman Kra-

Zdjêcie lotnicze dzielnicy ¿ydowskiej (strza³ka wskazuje dom nr 41, o którym
mowa na stronach 203-206).

Widok na zamek
i dzielnicê ¿ydowsk¹.
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sucki, zatrudnia³ 184 robotników produkuj¹cych pa-
pierosy i cygara. Odznacza³y siê one zapewne wy-
sok¹ jako�ci¹, skoro zdobywa³y nagrody i medale
na wystawach przemys³owych, organizowanych w
Królestwie Polskim i carskiej Rosji.

Fabryka upad³a w czasie I wojny �wiatowej,
gdy utraci³a rosyjski rynek zbytu, a rodzina Kra-
suckich, ju¿ w niepodleg³ej Polsce, nie mog¹c jej
na nowo uruchomiæ, odsprzeda³a budynki Gmi-
nie Wyznaniowej ¯ydowskiej w Lublinie. Gmina
pocz¹tkowo planowa³a otworzenie tu szko³y rze-
mie�lniczej. Nic jednak z tego nie wysz³o, ponie-
wa¿ obiekt ten szybko zosta³ zasiedlony przez
¿ydowsk¹ biedotê, wyrzucan¹ z innych domów

za notoryczne niep³acenie czynszu. Pó�niej Gmi-
na sama zaakceptowa³a ten stan rzeczy i na zasa-
dzie dobroczynno�ci przydziela³a tu kwatery i
miejsca  bezdomnym.

Dawne budynki fabryczne upodobali sobie tak¿e
chaluce � m³odzie¿, przygotowuj¹ca siê do wyjaz-
du do Palestyny, która organizuj¹c siê w hachsza-
rê, czyli koloniê chalucow¹, uczy³a siê, jak upra-
wiaæ rolê i pracowaæ w przemy�le. Przy Krawieckiej
41 trafiali rzeczywi�cie w spartañskie warunki, a lu-
belscy ¯ydzi, zw³aszcza m³odzi syjoni�ci, musieli
wspomagaæ ich wy¿ywieniem, którego w tej czê�ci
miasta czêsto brakowa³o.

Byæ mo¿e ze wzglêdu na  to, ¿e gnie�dzili siê tu
najubo¿si, za³o¿ono na terenie fabryki jeszcze dwie
instytucje, a mianowicie Ognisko Zwi¹zku Kobiet,
prowadz¹ce tu sierociniec dla 70 dzieci, oraz Towa-
rzystwo Dobroczynne �Pas Leorchim�, udzielaj¹ce
pomocy bezdomnym. Stan budynków by³ fatalny.
Przez ca³y okres miêdzywojenny grozi³y  zawale-
niem, a Zarz¹d Miasta nakazywa³ Gminie Wyzna-
niowej, by albo dokona³a generalnego remontu, albo
ca³kowicie wyburzy³a budynki fabryczne. Krawiec-
ka 41 trafi³a nawet na ³amy lubelskiej prasy ¿ydow-
skiej. W 1937 roku ¿ydowski dziennik �Lubliner
Tugblat� opisa³ strajk i manifestacjê lokatorów tego
domu, którzy domagali siê przeprowadzenia remon-
tu. W 1939 roku mieszka³o tutaj ju¿ ponad 300 osób,
przewa¿nie bezrobotnych rzemie�lników, a po wy-
buchu wojny, w 1940 roku, w wal¹cej siê fabryce
mieszka³o 7 chrze�cijan i a¿ 621 ¯ydów, w�ród któ-
rych by³o nawet kilku inteligentów i kupców, praw-
dopodobnie tych, którzy utracili swoje mieszkania
w innych czê�ciach miasta.

Budynek zaczêto rozbieraæ jeszcze w czasie oku-
pacji. W 1941 roku SS brutalnie wykwaterowa³o
wszystkich nêdzarzy z dawnej fabryki Krasuckiego
i nakaza³o jej wyburzenie. Wysiedleni przenie�li siê
zapewne do przepe³nionych ju¿ ponad miarê o�rod-
ków dla uchod�ców, mieszcz¹cych siê w lubelskich
synagogach, a potem wraz z nimi zostali popêdzeni
do transportów odchodz¹cych do Be³¿ca.

Ju¿ po likwidacji getta Krawieck¹ rozbierano
do�æ d³ugo, bo a¿ do 1944 roku. Na zdjêciach wy-

Ulica Krawiecka, 1943 r.
Ze zbiorów Henryka
Gawareckiego.
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konanych tu¿ po wyzwoleniu Lublina widaæ jesz-
cze zarysy domów, które siê tutaj mie�ci³y.

PRZEDMIE�CIA KALINOWSZCZYZNA I PIASKI
Jeszcze do XVIII wieku zarówno Kalinowszczy-

zna, nazywana przez lubelskich ¯ydów Wol¹, jak i
Piaski stanowi³y samodzielne miasteczka, chocia¿ uwa-
¿ano je za podlubelskie przedmie�cia. Do tego okre-
su ¯ydzi mieszkaj¹cy tu �od zawsze� zorganizowani
byli w odrêbne gminy ¿ydowskie, tzw. przykaha³ki
kaha³u lubelskiego. St¹d te¿ tak na Kalinowszczy�-
nie, jak i na Piaskach znajdowa³y siê odrêbne syna-
gogi i rezydowali odrêbni rabini. Z Lublinem ³¹czy³
je wspólny cmentarz, który znajdowa³ siê w³a�nie na

Kalinowszczy�nie i do dzisiaj, chocia¿ zaniedbany
i zdewastowany, �wiadczy o wielko�ci tutejszego ka-
ha³u, bêd¹c jednocze�nie jednym z najciekawszych
obiektów ¿ydowskiej sztuki sepulkralnej.

Piaski, mieszcz¹ce siê w okolicach dzisiejszego
dworca kolejowego, bywa³y nazywane czasami
Kazimierzem ¯ydowskim w Lublinie. Majer Ba³a-
ban twierdzi³, ¿e ¯ydzi mieli siê tutaj pojawiæ ju¿
w XV wieku,  jednak¿e nale¿y prawdopodobnie
przyj¹æ, ¿e ¿ydowskie osadnictwo na Piaskach zwi¹-
zane jest z okresem pó�niejszym, a mianowicie
z XVII wiekiem, gdy po wojnach wyrzucano ¯y-
dów z miasta.

Piaski a¿ do XIX wieku by³y ubogim, drewnia-
nym przedmie�ciem, w wiêkszo�ci zamieszkanym

Róg Mostowej i Ruskiej
z 1929 r. Ze zbiorów
MHML. Fot. W. Zió³-
kowski.
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przez niezamo¿nych ¯ydów. W XVIII wieku po-
wsta³a tu drewniana bó¿nica, któr¹ nastêpnie prze-
budowano w 1864 roku na obiekt murowany i a¿
do czasu budowy ko�cio³a pod wezwaniem �w.
Micha³a na Bronowicach w okresie miêdzywojen-
nym by³ to jedyny budynek o charakterze sakral-
nym w tej czê�ci miasta. Znajdowa³ siê tam, gdzie
obecnie jest ko�ció³ polskokatolicki. Budynek bó¿-
nicy przetrwa³ wojnê. Po wyzwoleniu pomieszczo-
no w nim warsztat mechaniczny, który niefortun-
nie sp³on¹³ pod koniec lat piêædziesi¹tych.

Do II po³owy XIX wieku  dominowa³a tu drew-
niana zabudowa. Ju¿ pod koniec XVIII wieku ¯ydzi
stanowili ponad 50 procent ogó³u mieszkañców. A¿
do I wojny �wiatowej Piaski przypomina³y tradycyj-
ne sztet³, gdzie mieszkañcy ¿yli zgodnie z wymoga-
mi tradycji i religii. Nawet po�pieszna industrializa-
cja tej dzielnicy, która nast¹pi³a po budowie dworca
kolejowego, nie zmieni³a ich mentalno�ci. Próby
wyj�cia poza ciasne ramy getta i tradycyjnej spo³ecz-
no�ci spotyka³y siê z du¿¹ krytyk¹, jak w przypadku
felczera Zelika Brangota, który zgoli³ brodê, w so-
boty przyjmowa³ pieni¹dze od pacjentów, a w domu
z dzieæmi rozmawia³ po polsku. Dopiero I wojna
�wiatowa zmieni³a oblicze Piask, a tutejsi ¯ydzi za-
interesowali siê nowoczesnymi pr¹dami polityczny-

mi i spo³ecznymi, co w najwiêkszej mierze dotyczy-
³o m³odego pokolenia.

¯ydzi piaseccy mieszkali tu do 1941 roku, cho-
cia¿ jeszcze rok pó�niej funkcjonowa³y niektóre za-
k³ady ¿ydowskie, pracuj¹ce na potrzeby hitlerow-
ców. Tu miêdzy innymi znajdowa³ siê s³ynny zak³ad
Viktora Kremina, Niemca, który przej¹wszy ¿ydow-
skie sk³ady surowców wtórnych, skoszarowa³ w nich
rodziny dawnych w³a�cicieli i ich robotników, utrzy-
muj¹c ich a¿ do 3 listopada 1943 roku. Nie mog¹c
ich dalej przetrzymywaæ ani wykupiæ z r¹k SS, umo¿-
liwi³ wielu z nich ucieczkê z Lublina.

Podobnie ma³omiasteczkowy, a nastêpnie prze-
mys³owy charakter mia³a Kalinowszczyzna, na której
¯ydzi mieszkali ju¿ w XVII wieku. Synagoga na
Kalinowszczy�nie, pochodz¹ca równie¿ z tego okre-
su, mie�ci³a siê przy ulicy Towarowej, obok istnie-
j¹cych do dzisiaj dawnych ¿ydowskich garbarni
Ajchenbauma, Zylbersztajna i Brykmana, jedynych
wiêkszych zak³adów przemys³owych w Lublinie,
które zatrudnia³y ¿ydowskich robotników.

Sam budynek synagogi, wed³ug relacji dawnych
mieszkañców Kalinowszczyzny, wybudowany zo-
sta³ w stylu staropolskim, z ³amanym dachem. Bu-
dowla ta zosta³a zniszczona w 1944 roku, w czasie
walk o Lublin, a jej wypalone mury zosta³y roze-
brane ju¿ po wyzwoleniu.

Ludno�æ ¿ydowska pod koniec XVIII wieku siê-
ga³a tutaj blisko 40 procent wszystkich mieszkañ-
ców, a przewa¿ali w�ród niej drobni kupcy i rze-
mie�lnicy. By³o to podobnie ubogie przedmie�cie
jak Piaski. Jeszcze w okresie miêdzywojennym
dominowali tu niezamo¿ni lub wrêcz ubodzy han-
dlarze i robotnicy, którzy ¿yli albo z pracy w gar-
barniach, albo z cotygodniowego targu, odbywaj¹-
cego siê na S³omianym Rynku.

Na Kalinowszczy�nie od koñca XVIII wieku do
lat osiemdziesi¹tych XIX wieku mie�ci³ siê równie¿
Szpital ¯ydowski, do którego przyjmowano chorych
¯ydów z terenu praktycznie ca³ej Lubelszczyzny. Jego
budynki przetrwa³y do dzisiaj. Znajduj¹ siê  przy uli-
cy Siennej, u podnó¿a starego cmentarza ¿ydowskie-
go. Ze szpitalem zwi¹zana by³a osoba znanego spo-
³ecznika lubelskiego, doktora Franciszka-Froima Arcta,

Pocztówka � Widok
ogólny ze starego kirku-
ta. Fot. Jan Bu³hak.
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rodzonego brata zas³u¿onego lubelskiego ksiêgarza,
Stanis³awa Arcta. W I po³owie XIX wieku rodzina
Arctów by³a jedn¹ z nielicznych zasymilowanych ro-
dzin ¿ydowskich w Lublinie, którym zezwolono na
zamieszkanie poza ¯ydowskim Miastem. Zasymilo-
wani byli do tego stopnia, ¿e pod koniec ¿ycia oby-
dwaj bracia przeszli na ewangelicyzm. Doktor Fran-
ciszek-Froim Arct, mimo ¿e konwertyta, do koñca ¿ycia
po�wiêci³ siê pomocy biednej ludno�ci ¿ydowskiej.
Zmar³ w czasie epidemii cholery w 1856 roku,  zara-
ziwszy siê w³a�nie w Szpitalu ¯ydowskim na Kali-
nowszczy�nie. Do koñca ¿ycia by³  ordynatorem tego
szpitala. Szpital  zosta³ przeniesiony siê do nowego
budynku przy Lubartowskiej dopiero w 1886 roku.

¯ydowska Kalinowszczyzna mia³a równie¿ swój
tragiczny wymiar w czasie okupacji. Stary cmentarz
¿ydowski by³ miejscem egzekucji polskich i ¿y-
dowskich wiê�niów zamku lubelskiego. W marcu
i kwietniu 1942 roku przez Kalinowszczyznê co noc
pêdzono lubelskich ̄ ydów z getta do rampy za rze�-
niê miejsk¹, gdzie oczekiwa³y na nich poci¹gi od-
chodz¹ce do obozu zag³ady w Be³¿cu. Wiele osób,
które nie by³y zdolne do tego ostatniego marszu,
zosta³o zastrzelonych po drodze. Nad ranem ¿ydow-
scy grabarze zbierali cia³a i odwozili je na nowy
cmentarz przy ulicy Walecznych. Byli równie¿ i tacy,
którym uda³o siê zbiec z tych marszów �mierci. Ukry-
wali siê potem na cmentarzu katolickim na Kali-
nowszczy�nie i w opuszczonej synagodze, jak cho-
cia¿by syn ostatniego rabina Kalinowszczyzny Izraela
Hersza Finkelmana, który prze¿y³ wojnê i po wy-
zwoleniu wyemigrowa³ do Niemiec. Wiêkszo�æ nie
mia³a takiej szansy i zosta³a  zamordowana na miej-
scu lub po wywiezieniu.

Jedyn¹ pami¹tk¹, która dzisiaj za�wiadcza
o obecno�ci ̄ ydów na Kalinowszczy�nie, jest wspo-
mniany ju¿ stary cmentarz, któremu przyda³oby siê
wiêksze zainteresowanie ze strony w³adz miejskich
i samych lublinian.

WIENIAWA
Do I po³owy XIX wieku Wieniawa by³a prywat-

nym miasteczkiem, lokowanym  jeszcze pod ko-

niec XVI wieku. Znajdowa³o siê ono przy ruchli-
wym trakcie na Kraków i Warszawê, st¹d te¿ jego
rola by³a znacz¹ca. Odbywa³y siê tutaj lokalne jar-
marki. Jeszcze w I po³owie XIX wieku Wieniawa
s³ynna by³a ze swoich miodosytni i ³a�ni, do któ-
rych uczêszczali lublinianie. Pó�niej, gdy wytyczo-
no nowy szlak na Warszawê, przebiegaj¹cy przez
dzisiejsze Aleje Rac³awickie, Wieniawa, zachowu-
j¹c a¿ do 1916 roku status samodzielnego miastecz-
ka, ca³kowicie podupad³a.

¯ydzi mieszkali tutaj od pocz¹tku istnienia osa-
dy. W 1775 roku miasteczko by³o ca³kowicie drew-
niane, a murowana by³a tylko synagoga, stanowi¹-
ca jednocze�nie jedyny obiekt o charakterze
sakralnym. Synagoga sta³a w pobli¿u miejsca, gdzie
obecnie znajduje siê kino �Kosmos�, przy Rynku
Wieniawskim. Tutejsi ¯ydzi nazywali te¿ Wienia-
wê Czechowem lub Czechówk¹ i taka nazwa figu-
rowa³a nawet na dokumentach sygnowanych przez
miejscowych rabinów. Wtedy te¿ istnia³ ju¿ cmen-
tarz ¿ydowski, znajduj¹cy siê mniej wiêcej na wy-
soko�ci dzisiejszego stadionu �Lublinianki�. Prze-
wa¿a³y na nim proste i ubogie nagrobki, bogate
jednak w symbolikê.

Widok z Czwartku. Ze
zbiorów MHML. Fot.
W. Zió³kowski.
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Swoje piêæ minut w historii lubelskich ¯ydów
Wieniawa prze¿y³a, gdy w jednym z drewnianych
domków zamieszka³ Jakub Icchak Horowic � Wi-
dz¹cy z Lublina, który w³a�nie w tej okolicy za³o-
¿y³ pod koniec XVIII w. swój pierwszy dwór. Lu-
belscy ¯ydzi, z obawy przed Azrielem Horowicem,
gminnym rabinem i za¿artym przeciwnikiem cha-
sydyzmu, wymykali siê potajemnie z ¯ydowskiego
Miasta, by móc wys³uchaæ nauk �jasnowidza i cu-
dotwórcy�, o którym by³o ju¿ g³o�no w lubelskich
synagogach. Dopiero jeden z lubelskich kupców,
na tyle zamo¿ny i wp³ywowy, by nie obawiaæ siê
lubelskiego rabina, zacz¹³ oficjalnie bywaæ u nie-
go, a za nim ruszy³y t³umy lublinian. Ta popular-
no�æ umo¿liwi³a Widz¹cemu przeniesienie siê na
Szerok¹ 28. Wraz z nim do Lublina przenie�li siê
chasydzi, którzy do tego czasu rezydowali na Wie-
niawie. W�ród nich by³o te¿ wiele osób ze znamie-
nitymi nazwiskami.

Potem Wieniawa zaczê³a podupadaæ, by w po-
³owie XIX wieku staæ siê ca³kiem ubog¹ osad¹, któ-
rej mieszkañcy, zarówno Polacy, jak i przewa¿aj¹cy
tu ¯ydzi, klepali biedê. Upad³y jarmarki wieniaw-
skie, przesta³y funkcjonowaæ miodosytnie i ³a�nie.
Wieniawscy ¯ydzi, by zarobiæ na utrzymanie, za-
trudniali siê u swoich zamo¿niejszych wspó³wy-
znawców w Lublinie lub korzystali z s¹siedztwa
Koszar �wiêtokrzyskich (gmachy KUL), z których
na Wieniawê przychodzili rosyjscy ¿o³nierze, by do-
konaæ niedrogich zakupów lub op³aciæ wdziêki wie-
niawskich i lubelskich prostytutek, które �ci¹ga³y
tu t³umnie, szukaj¹c ³atwego zarobku.

W�ród ¿o³nierzy z lubelskiego garnizonu znaj-
dowali siê tak¿e ¯ydzi. Nic te¿ dziwnego, ¿e przed
1885 rokiem powsta³ tutaj dom modlitwy Moszka
Szpigla, do którego  uczêszczali carscy ¿o³nierze
wyznania moj¿eszowego. W 1912 roku, z powodu
coraz wiêkszej ruiny starej synagogi, wybudowano
na Wieniawie murowany bethamidrasz. Sama sy-
nagoga doczeka³a siê remontu dopiero w latach
dwudziestych XX wieku.

Pod koniec XIX wieku Wieniawa przera¿a³a
nêdz¹ i zaniedbaniem. W 1892 roku dziennikarz z
�Gazety Lubelskiej� tak opisywa³ tê osadê:

Widzia³em wiele w naszej guberni miasteczek
¿ydowskich, ra¿¹cych swym brudnym wygl¹dem,
lecz ¿adne z nich nie wywo³a³o na mnie tak przy-
krego wra¿enia, jak pod Lublinem po³o¿ona Wie-
niawa. (...) Nie mówi¹c ju¿ o nieprzebytych b³o-
tach podczas roztopów na wiosnê i w jesieni, bo
temu mog³yby zaradziæ bruki lub szosy. Do dzi� dnia
wszelkiego rodzaju nieczysto�ci wylewaj¹ i wyrzu-
caj¹ wprost na ulicê, gdzie nastêpuje rozk³ad i woñ,
zara¿aj¹ca powietrze, rozchodzi siê po ca³em mia-
steczku. Niektóre domy s¹ tak opuszczone, ¿e for-
malnie gro¿¹ ruin¹, wiele ze staro�ci zupe³nie nie
zamieszka³ych, inne nie posiadaj¹ dachów � s³o-
wem Wieniawa robi przykre wra¿enie. (...)

Jak nam wyja�niono, kozy stanowi¹ jedyne bo-
gactwo tutejszych ¯ydówek, które hoduj¹ je i pod-
czas lata przyprowadzaj¹ codziennie do Lublina,
a wydojone mleko sprzedaj¹ po domach jako napój
dla s³abowitych dzieci.

Na pocz¹tku XX wieku ¯ydzi na Wieniawie sta-
nowili blisko 70 procent mieszkañców osady i na-
dal starali siê zachowaæ swoj¹ odrêbno�æ gminn¹,
chocia¿ od Lublina oddziela³ miasteczko jedynie
Ogród Saski. Wtedy te¿ Wieniawa doczeka³a siê
wybrukowanej drogi, któr¹ wybudowano tutaj na
wniosek dowództwa carskich oddzia³ów, stacjonu-
j¹cych w Lublinie.

Czê�ci¹ Lublina Wieniawa sta³a siê dopiero w 1916
roku, ale i wtedy nie poprawi³ siê byt jej mieszkañ-
ców. Nadal funkcjonowa³y tu odrêbne od lubelskich
organizacje ¿ydowskie: rezydowa³  osobny rabin oraz
dzia³a³o konkurencyjne Bractwo Pogrzebowe. Nawet
organizacje m³odzie¿owe i spo³eczno-gospodarcze,
te pierwsze, grupuj¹ce najczê�ciej lewicow¹ m³odzie¿
¿ydowsk¹, pochodz¹c¹ z ubogich rodzin, podkre�la-
³y w swoich nazwach, ¿e pochodz¹ z Wieniawy, a nie
wielkomiejskiego Lublina.

W okresie okupacji hitlerowskiej Wieniawa gra-
niczy³a z niemieck¹ dzielnic¹ w Lublinie. W s¹-
siedztwie ubogiego przedmie�cia swoj¹ rezyden-
cjê mia³ Odilo Globocnik, szef SS i policji na dystrykt
lubelski, cz³owiek odpowiedzialny za zag³adê pol-
skich ¯ydów. To on prawdopodobnie zadecydo-
wa³, ¿e ¯ydzi musz¹ opu�ciæ przedmie�cie. W mar-
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Czes³aw Stefañski, Lublin
� Wieniawa, tusz, akwa-
rela. Ze zbiorów Gabine-
tu Rycin Muzeum
Lubelskiego. Fot. Piotr
Maciuk.

cu 1940 roku odby³o siê wysiedlenie ¿ydowskich
mieszkañców Wieniawy, a jednocze�nie rozpoczê-
to rozbieranie jej starej zabudowy. Hitlerowcy za-
czêli zacieraæ �lady ¿ydowskiej obecno�ci w tej czê-
�ci miasta. Zniszczyli synagogê i wiêkszo�æ domów.
Zag³adzie uleg³ tak¿e cmentarz. Na jego czê�ci za-
czêto budowaæ stadion sportowy s³u¿¹cy  rozryw-
ce okupantów. W latach 1941-1943 funkcjonowa³
w tym miejscu ¿ydowski obóz pracy, nazywany
nawet Sportplatz. Jego wiê�niowie � przewa¿nie
¯ydzi z lubelskiego getta � nie tylko budowali sta-
dion, rozbieraj¹c przy tym ¿ydowskie domy, syna-
gogê i cmentarz, ale tak¿e pracowali w specjalnym
zak³adzie farmaceutycznym, produkuj¹cym kosme-
tyki i lekarstwa na bazie produktów chemicznych
i medycznych, odebranych ¿ydowskim ofiarom
Be³¿ca, Sobiboru, Treblinki i Majdanka. Obóz ten
zosta³ zlikwidowany 3 listopada 1943 roku, kiedy
to jego wiê�niów przewieziono na Majdanek i roz-
strzelano podczas wielkiej egzekucji w�ród innych
18.400 ¯ydów. Do dzisiaj obóz ten, jak równie¿
sama ¿ydowska Wieniawa, nie zosta³y upamiêtnio-
ne ¿adn¹ tablic¹.

W ostatnich latach odkryto nagrobki z wie-
niawskiego cmentarza. Nazi�ci wykorzystali je do
brukowania podwórek przy ulicach Spokojnej i Lu-
bomelskiej, wchodz¹cych w sk³ad dzielnicy nie-
mieckiej. Macewy te (niestety, nie wszystkie � czê�æ
pozosta³a na prywatnych posesjach przy Spokoj-
nej) przewieziono na nowy cmentarz przy ul. Wa-
lecznych. Z³o¿one tam czekaj¹ na jak¹� formê upa-
miêtnienia cmentarza ¿ydowskiego na Wieniawie,
którego czê�æ do dzisiaj zajmuje stadion WKS �Lu-
blinianka�.

W 1942 roku Wieniawa prze¿y³a wysiedlenie
Polaków i kolejn¹ dewastacjê. Jej resztki, pojedyn-
cze kamieniczki przy ulicy Leszczyñskiego, coraz
bardziej nikn¹ na tle wie¿owców i nowych blo-
ków, a dawny wieniawski Rynek i uk³ad ulic znik-
nê³y ca³kowicie, tak jak zniknêli mieszkañcy tego
przedmie�cia, które dzisiaj jest prawie  czê�ci¹ cen-
trum Lublina.
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Tomasz Czajkowski

Ulicy Krawieckiej nie znajdziemy ju¿ na planie
Lublina. Pod numerem 41 istnia³ dom... Mieszkali
tam ludzie...

W 1939 roku w Lublinie, który liczy³ 130 tysiêcy
mieszkañców, mieszka³o oko³o 40 tysiêcy ¯ydów.
W czasie okupacji wiêkszo�æ z nich zosta³a zamor-
dowana. Co to jednak tak naprawdê oznacza? Kim
byli zamordowani?

Ludzie ci mieli zawody, gdzie� pracowali lub nie,
mieli rodziny, dzieci. Byli biedni lub bogaci, zdrowi
czy chorzy. Byli uczciwi, ale trafiali siê te¿ z³odzieje
i prostytutki. Kochali, byli kochani, nienawidzili siê,
przyja�nili, rodzili i umierali. Po prostu ¿yli.

Nie piszmy o tysi¹cach i milionach, ale o kon-
kretnych ludziach, mieszkaj¹cych w konkretnych
domach. Wyobra�my sobie, ¿e uzbrojeni w potê¿-
n¹ lupê stajemy przy makiecie ¯ydowskiego Mia-
sta. Pochylamy siê na przyk³ad nad makiet¹ domu
przy ulicy Krawieckiej 41.

£¥CZY£A ICH BIEDA
Pierwsza wzmianka o kamienicy pod numerem

41 pochodzi z roku 1801. W XIX wieku by³a w³a-

sno�ci¹ kolejno rodzin Szwalbe, Zysermanów, Her-
szerhornów i Krasuckich. Ci ostatni umie�cili w niej
Fabrykê Wyrobów Tytoniowych, która funkcjono-
wa³a do 1914 roku. Po wojnie nie wznowi³a pro-
dukcji. W 1925 roku Krasuccy sprzedali nierucho-
mo�æ Gminie Wyznaniowej ̄ ydowskiej za 9 tysiêcy
dolarów. Gmina oprócz budynków: murowanego
domu od ulicy Krawieckiej, czterech sk³adów, trzech
komórek i ustêpu zakupi³a równie¿ czê�æ urz¹dzeñ
pofabrycznych.

Przenie�my siê do roku 1939. Wtedy bowiem
powsta³: Spis lokatorów domu przy ulicy Krawiec-
kiej 41 w Lublinie nale¿¹cego do Gminy Wyzna-
niowej ¯ydowskiej w Lublinie. Jest to prawdopo-
dobnie jedyny zachowany tego rodzaju dokument
w zasobach Archiwum Pañstwowego w Lublinie
z lat trzydziestych. W Spisie lokatorów... umieszczo-
no nazwiska 54 rodzin. W domu mia³o siedzibê
równie¿ Ognisko Zwi¹zku Kobiet ¯ydowskich, li-
cz¹ce 70 dzieci (przebywa³y tam tylko w dzieñ),
Towarzystwo Dobroczynne �Pas Leorchim� i orga-
nizacja �Kibuc� licz¹ca 50 osób. Co ³¹czy³o miesz-
kañców tego domu?  £¹czy³a ich bieda. Wynika to
jasno ze Spisu lokatorów... Powtarzaj¹ siê uwagi
typu: bezrobotny, utrzymuje siê z pomocy opieki
spo³ecznej, chory, przebywa w wiêzieniu, pracuje
przy robotach publicznych. O Zyskindzie Finkielsz-
tajnie w rubryce �Zawód� napisano bardzo wymow-
nie: �¿ebrak�. Dom zamieszkiwali najbiedniejsi
z biednych.

Rodziny te ³¹czy³a tak¿e du¿a liczba dzieci �
troje i wiêcej. Za� nade wszystko ³¹czy³y tych ludzi
tragiczne warunki mieszkaniowe. Nieruchomo�æ
prawdopodobnie ju¿ w momencie zakupu by³a
w z³ym stanie. Dom przy ulicy Krawieckiej 41 � jak
twierdzi³ Zarz¹d Gminy ¯ydowskiej w pi�mie do
Starostwa Grodzkiego z 14 lipca 1937 roku � nie

Plan sytuacyjny domu
na ulicy Krawieckiej 41.
Ze zbiorów Archiwum
MPWiK.

TO BY£ PRAWDZIWY DOM
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by³ kupiony z przeznaczeniem na zamieszkanie.
By³ przeznaczony na szko³ê rzemie�lnicz¹. Wyja-
�nia³oby to zakup urz¹dzeñ po by³ej fabryce.

Jak to by³o mo¿liwe, ¿e w budynkach pofabrycz-
nych zamieszkali ludzie? W dzielnicy ¿ydowskiej
panowa³y bardzo trudne warunki mieszkaniowe.
Wolno stoj¹cy dom, praktycznie bez nadzoru, mu-
sia³ wzbudziæ zainteresowanie ludzi gnie¿d¿¹cych
siê w komórkach, suterenach, na poddaszach.
Wprowadzali siê tam, gdy wali³y siê ich domy.
Nastêpnie sprowadzali innych.

KONTREDANS GMINY Z MIASTEM
Druga po³owa lat dwudziestych i lata trzydzie-

ste to okres intensywnej wymiany korespondencji
miêdzy Zarz¹dem Miasta a Zarz¹dem Gminy ¯y-
dowskiej. Oba zarz¹dy stara³y siê zrzuciæ z siebie
odpowiedzialno�æ za dom i ludzi w nim mieszka-
j¹cych. Zarz¹d Gminy argumentowa³, ¿e odpowie-
dzialno�æ ponosi Zarz¹d Miasta, gdy¿ nie pytaj¹c o
zgodê w³a�ciciela umieszcza³ tam ludzi. Zarz¹d
Miasta za� twierdzi³, ¿e to w³a�ciciel nieruchomo-
�ci odpowiada za jej stan.

27 maja 1933 roku kontrola sanitarno-policyj-
na wykaza³a mo¿liwo�æ zawalenia ustêpów, �bê-
d¹cych w stanie du¿ego zaniedbania�. Jak wyni-
ka z raportu przodownika Policji Pañstwowej,
zawali³y siê one we wrze�niu tego roku. W czerw-
cu 1935 r. rzeczoznawcy Gminy dokonali oglê-
dzin domu. Stwierdzili, ¿e budynek stanowi bez-
po�rednie zagro¿enie bezpieczeñstwa
zamieszka³ych w nim ludzi i wymaga bezzw³ocz-
nego, bardzo gruntownego i kosztownego re-
montu. Zarz¹d Gminy nie móg³ pozwoliæ sobie
na remont domu. Zarz¹d Miasta nie przyjmowa³
jednak tego do wiadomo�ci i nak³ada³ na Gminê
kolejne kary pieniê¿ne celem zmuszenia jej do
wykonania robót zabezpieczaj¹cych budynek
przed zawaleniem. Tak¿e administrator domu z
ramienia Gminy Chaim Szulim Mecherowski zwol-
ni³ siê od odpowiedzialno�ci za mo¿liwe wypad-
ki. Jak stwierdzi³ w pi�mie do Wydzia³u Budow-
nictwa z 16 sierpnia 1935 roku: Dom znajduje

siê  w stanie bardzo zrujnowanym, gro¿¹cym za-
waleniem z powodu pêkniêtych �cian.

We wrze�niu 1937 roku komisja z³o¿ona ze spe-
cjalistów z Inspekcji Budowlanej, Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych oraz policji stwierdzi³a znaczne pêkniê-
cia we wszystkich �cianach zewnêtrznych budynku
frontowego. Drewniane schody zagra¿a³y bezpieczeñ-
stwu po¿arowemu. Balkony posiada³y przegni³e
pomosty drewniane, a balustrady by³y przerdzewia-
³e. Konstrukcja dachu zmursza³a i przegni³a. Komisja
postawi³a wniosek o ca³kowite wysiedlenie miesz-
kañców i rozbiórkê budynku. Stwierdzono tak¿e
antysanitarny stan podwórza, sieni i ustêpów.

Mo¿na siê teraz pokusiæ o odpowied� na pyta-
nie, dlaczego powsta³ Spis lokatorów... Otó¿ jak wi-
daæ, dom pod koniec lat trzydziestych by³ przezna-
czony do rozbiórki. Mo¿e w³adze chcia³y dok³adnie
wiedzieæ, jacy ludzie tam mieszkaj¹ i komu powin-
ny zapewniæ dach nad g³ow¹. Powtarzam: mo¿e,
bo w tej historii znaków zapytania jest du¿o wiêcej.

300 OSÓB POD GO£YM NIEBEM
Ilu dok³adnie ludzi mieszka³o w tak strasznych

warunkach? Mo¿e wydaæ siê to nieprawdopodob-
ne, ale oko³o 300. 22 sierpnia 1937 roku w �Lubli-
ner Tugblat� ukaza³ siê artyku³ pod wielce znacz¹-
cym tytu³em: Zagro¿eni lokatorzy z ulicy Krawieckiej
udaj¹ siê do Gminy ¯ydowskiej. Jak wynika z arty-
ku³u, lokatorzy na w³asn¹ rêkê usi³owali postawiæ
w zagro¿onym miejscu s³up. Gdy tylko dotknêli
�ciany, ta zawali³a siê. Zdeterminowani lokatorzy
udali siê wraz z ¿onami i dzieæmi do Gminy, ¿¹da-
j¹c, by ratowano ich dach nad g³ow¹. Remont mia³-
by kosztowaæ 50 tys. z³. Lokatorzy zatrzymali w Gmi-
nie kilku radnych i cz³onków Zarz¹du z prezesem
Halbersztadtem na czele, nie wypuszczaj¹c ich z lo-
kalu. Zbierali równie¿ podpisy w�ród radnych
w sprawie zwo³ania specjalnego posiedzenia Rady
Gminy. Nie zadowolili siê jednak ¿¹daniami wo-
bec tylko jednej strony. 16 czerwca 1939 roku wy-
stosowali pismo do prezydenta miasta. A odby³o
siê to tak: poniewa¿ ¿aden z lokatorów nie umia³
napisaæ takiego pisma, delegacja mieszkañców Kra-
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wieckiej 41 uda³a siê do firmy pod nazw¹: �Biuro
pisania podañ do w³adz Administracyjnych i S¹do-
wych Josef Pinches Szrojt� w Lublinie przy ulicy
Krakowskie Przedmie�cie 24. Przedstawili tam spra-
wê pracownikowi firmy, który sformu³owa³ tre�æ
pisma. Zap³acili za tê us³ugê 1 z³otówkê. Tak po-
wsta³o Podanie 57-miu lokatorów domu w Lubli-
nie przy ulicy Krawieckiej Nr 41 do Pana Prezy-
denta miasta Lublina.  Czytamy w nim: Przymusowe
usuniêcie nas z mieszkañ spowoduje zamieszkiwa-
nie przez blisko 300 osób pod go³ym niebem, gdy¿
jak powszechnie wiadomem, ¿yjemy wszyscy w naj-
skrajniejszej nêdzy i nie posiadamy najmniejszych
nawet funduszów na wynajêcie mieszkañ (...).
Zwracamy siê wiêc z pokorn¹ pro�b¹ do pana
Prezydenta jak OJCA naszego miasta i ze ³zami w
oczach prosimy o branie pod uwagê faktu naszego
zupe³nego ubóstwa i przed³u¿enie terminu opró¿-
nienia przez nas mieszkañ (...). Podpisali siê m.in.:
Bencjan Korenblit, Hersz Frym, Moszek Garfinkiel,
Abram Kranc, Lejb Cytryn, Moszek Fenstermacher.

KOMUNISTA Z LEGIONIST¥
Lokatorzy dzia³ali nie tylko wspólnie, w sposób

zorganizowany, ale i indywidualnie. Chil Korensz-
tajn w Pro�bie do Pana Prezydenta Miasta Lublina
z 16 czerwca 1939 roku tak przedstawia swoj¹ sy-
tuacjê: Jako bezrobotny i zupe³nie biedny, pozosta-
j¹cy bez pracy i bez �rodków do ¿ycia, korzystam
z bezp³atnego mieszkania (...) Pozwolê sobie zwró-
ciæ ³askaw¹ uwagê Pana Prezydenta na to, ¿e po
d³ugoletniej chorobie, powsta³ej skutkiem g³odu,
¿ona moja w kwietniu r.b. ¿ycie zakoñczy³a, pozo-
stawiwszy mnie z o�miorgiem sierot bez ¿adnych
�rodków do ¿ycia i bez mo¿no�ci dalszej egzysten-
cji, tak ¿e obecnie rodzinie mojej grozi zag³ada,
poniewa¿ przymusowe opró¿nienie mieszkania w
swoim czasie z lito�ci mi oddanego przez Gminê
¯ydowsk¹ � zosta³o wyznaczone na 3 lipca b.r. Ko-
rensztajn nie prosi o nowe mieszkanie czy miejsce
noclegowe. Wie, ¿e nie mia³by na to wiêkszych
szans. Trzyma siê tego mieszkania, które ma, po-
niewa¿ (...) w wypadku przymusowego opró¿nie-

nia mego mieszkania pozostanê z rodzin¹ pod go-
³ym niebem, gdy¿ pozbawiony jestem funduszy na
wynajêcie sobie jakiegokolwiek schroniska. (...)

Czy inni lokatorzy pisali podobne podania? Byæ
mo¿e. Na pewno nie napisa³ podania do �Ojca na-
szego miasta� Majer �liwka. Dlaczego? Przebywa³ w
tym czasie w wiêzieniu. Zostawi³ w domu przy ulicy
Krawieckiej rodzinê: ¿onê i troje dzieci. Nie tylko
on spo�ród lokatorów by³ skazany na wiêzienie.
Przebywali w nim tak¿e: m¹¿ Szajndli-£aji Glazer,
m¹¿ Chaji-Liby Aspis. Wychowuj¹c czworo dzieci,
utrzymywa³a siê ona z pomocy opieki spo³ecznej.
Kolejnym skazanym by³ Jeremiasz Szklarz. Jego ro-
dzina � ¿ona i dwójka dzieci � równie¿ utrzymywa³a
siê z pomocy opieki spo³ecznej. Nie wiem, jakie prze-
stêpstwa pope³nili Szklarz, Glazer, Aspis, mo¿na je
natomiast w przybli¿eniu okre�liæ, wobec �liwki. By³
on zaanga¿owany w  dzia³alno�æ komunistyczn¹.

 Nie natrafi³em równie¿ na podanie Hersza-Ja-
koba Harsztajna. W przeciwieñstwie do �liwki,
wobec w³adz móg³ siê on pochwaliæ patriotyczn¹
kart¹ swojego ¿ycia. By³ ¿o³nierzem 4 pp Legio-
nów Polskich. Wyja�nia to zapewne fakt, ¿e jako
jeden z niewielu lokatorów mia³ pracê. W 1939 roku
by³ zatrudniony w Sk³adnicy Intendentury w Lubli-
nie. Nie zawsze tak wzglêdnie dobrze mu siê po-
wodzi³o. W 1926 roku w ramach robót publicz-
nych by³ czasowo zatrudniony w m³ynie. Mia³ na
utrzymaniu ¿onê i dzieci.

Zaiste by³ to du¿y dom. By³o w nim miejsce
i dla komunisty, i dla legionisty. Có¿, ró¿nili siê
byæ mo¿e pogl¹dami politycznymi, ale problemy
¿yciowe ich rodziny mia³y te same.

KONIEC LOKATORÓW � KONIEC DOMU
Dom nie zosta³ zburzony. Lokatorzy wygrali.

Mo¿e ub³agali urzêdników, mo¿e przeci¹gali roz-
biórkê w czasie, z miesi¹ca na miesi¹c. W sierpniu
1939 roku nikogo nie interesowa³a ju¿ rozbiórka
domu w ¿ydowskich slumsach. We wrze�niu wy-
buch³a wojna.

Dla ¯ydów koszmar rozpocz¹³ siê od pierwsze-
go dnia okupacji hitlerowskiej. We wrze�niu w Lu-
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blinie zaczê³a siê �wêdrówka ludów�. Wyrzucani
z mieszkañ na Krakowskim Przedmie�ciu ¯ydzi
znajdowali schronienie w dzielnicy ¿ydowskiej.
W kamienicy przy Krawieckiej pojawili siê nowi
lokatorzy. Nowym s¹siadem mieszkañców z Kra-
wieckiej sta³ siê Mendel Wajsbardt. Choæ by³ cz³o-
wiekiem m³odym, licz¹cym w 1941 roku 22 lata, to
osi¹gn¹³ znaczn¹ pozycjê zawodow¹ � by³ pracow-
nikiem Rady ¯ydowskiej w Lublinie na stanowisku
goñca. Praca jego wi¹za³a siê z dodatkowymi ko-
rzy�ciami, jak mo¿liwo�æ kupna macy na �wiêto
Pesach po obni¿onej o po³owê cenie. Jednak ¿ad-
na funkcja w Radzie ¯ydowskiej w ostateczno�ci
nie chroni³a przed tragicznym koñcem. Po prze-
niesieniu getta na Majdan Tatarski brak jest ju¿ in-
formacji o Mendlu Wajsbardcie.

Od pocz¹tku okupacji do Lublina trafia³y trans-
porty ¯ydów z ró¿nych czê�ci okupowanej Polski.
Niektórzy z uchod�ców zostali umieszczeni w domu
nr 41 przy ulicy Krawieckiej. Transportem z £odzi
przyby³o i zamieszka³o w tym domu trzech mê¿czyzn:
Wolf Gerszenowicz mia³ 22 lata, z zawodu by³ pieka-
rzem; Abram-Lejb Goldman, 33 lata, by³ robotnikiem;
Leizer Goldman równie¿ by³ robotnikiem, mia³ 20 lat.
Powiêkszyli oni spo³eczno�æ Krawieckiej 41.

Mieszkañców domu ³¹czy³ ten sam los. Tak samo
byli nara¿eni na niebezpieczeñstwa, tak samo musie-
li spe³niaæ ¿¹dania w³adz niemieckich. Jednym z nich,
w grudniu 1941 roku, by³a rekwizycja wszystkich fu-
ter w getcie. Za posiadanie futra grozi³a kara �mierci.
Mieszkañcy z ulicy Krawieckiej ich nie mieli. Byli za
to w posiadaniu ró¿nego rodzaju metali, których zbiór-
kê poleci³y w³adze niemieckie Radzie ¯ydowskiej.
Ka¿da rodzina powinna dostarczyæ co najmniej 4 kg.
Powo³ano specjaln¹ Komisjê Zbierania Metali, która
funkcjonowa³a od 5 do 30 czerwca 1940 roku. W tym
okresie zarekwirowano 20 406 kg ró¿nych metali
(mosi¹dz, mied�, cynk, nowe srebro, br¹z, nikiel,
cyna). Tak to wygl¹da, gdy powo³ujemy siê na ofi-
cjalne sprawozdanie. Zobaczymy, jak to wygl¹da³o
od strony poszczególnych lokatorów. Rodzinie Na-
delsztajnów zabrano 4 kg metali (3 kg mosi¹dzu i 1
kg cynku), Frymom � 3,40 kg mosi¹dzu, Korensztaj-
nom � 3 kg (1,90 kg mosi¹dzu i 1,10 kg cynku), Cy-

trynom � 2,50 kg (2 kg mosi¹dzu i 0,5 kg cynku),
Lederfarbom � 4 kg (2 kg mosi¹dzu i 2 kg cynku).

Dom przy ulicy Krawieckiej 41, w którym
znale�li schronienie oprócz �starych lokatorów�,
uchod�cy, przesiedleñcy, wyrzuceni z innych dziel-
nic ludzie, sta³ nadal. To jego lokatorzy odchodzili
do wieczno�ci. 17 maja 1941 roku urzêdnik Rady
¯ydowskiej powiadomi³ Bertê Fajersztajn, ¿e jej m¹¿,
Lejb Izrael Fajersztajn, zmar³ 13 maja 1941 roku
w obozie koncentracyjnym w O�wiêcimiu. W mo-
mencie �mierci mia³ 59 lat. Jak wynika ze Spisu
lokatorów w okresie miêdzywojennym utrzymywa³
siê z dobroczynno�ci publicznej. Osieroci³ czworo
dzieci. Dom, skazany ju¿ w 1939 roku, prze¿y³
swojego lokatora, ale tylko o kilka miesiêcy. Jego
los zosta³ przes¹dzony w sierpniu 1941 roku. Niem-
cy zdecydowali: lokatorów wyrzuciæ, a dom zbu-
rzyæ. Rozpocz¹³ siê ostatni akt. Teraz ka¿dy ju¿
w swojej tylko sprawie wyst¹pi³ z podaniem do
Rady ¯ydowskiej. Nie proszono o odroczenie zbu-
rzenia domu, jak w roku 1939. I tak nie by³o to
mo¿liwe. Ka¿dy stara³ siê przedstawiæ swoje tra-
giczne warunki i wskazaæ powody, dla których to
w³a�nie jego rodzina mia³a dostaæ pokój.

Chil Korensztajn do podania do³¹czy³ za�wiad-
czenie od w³adz niemieckich. Potwierdza³o jego
zatrudnienie w niemieckim Szpitalu Wojennym.
A wiêc by³ �niezbêdnym elementem systemu�.
Wskazywa³ tak¿e adresy lokali, które ewentualnie
mog³y zostaæ przydzielone jego rodzinie. ¯adna
z rodzin tam mieszkaj¹cych nie mog³a pochwaliæ
siê takim dokumentem. Nie byli zatrudnieni w nie-
mieckich instytucjach, na co zwraca³ uwagê Ko-
rensztajn. Majer Kranc w sierpniu 1941 roku by³
zatrudniony w s³u¿bie odka¿aj¹cej Wydzia³u Zdro-
wia przy Radzie ¯ydowskiej. Mia³ nadziejê, ¿e po-
mo¿e mu to dostaæ mieszkanie dla jego licz¹cej
7 osób rodziny. Gdy pisa³ podanie, mieszka³ na
podwórzu swojego domu.

Dom przy ulicy Krawieckiej przesta³ istnieæ. We
wrze�niu 1941 roku ju¿ go nie by³o. Rozpoczê³a
siê tu³aczka by³ych lokatorów z Krawieckiej 41.
Gdzie mieszkali, co prze¿yli, zanim znale�li swój
koniec?
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Tadeusz Radzik

We wrze�niu 1939 roku, gdy wojska niemieckie
zajê³y Lublin, ludno�æ ¿ydowska stanowi³a ok. 40%
ogó³u mieszkañców miasta. By³o to jedno z wiêk-
szych skupisk ludno�ci ¿ydowskiej na ziemiach
polskich. Wed³ug danych spisowych z 1931 roku
w Lublinie zamieszkiwa³o 38.935 ¯ydów (a �ci�lej
ujmuj¹c � osób deklaruj¹cych wyznanie moj¿eszo-
we). Szacunek sprzed 1 wrze�nia 1939 roku wyka-
zywa³ niewielki wzrost do 39.157 osób. 25 pa�-
dziernika 1939 roku z polecenia w³adz niemieckich
przeprowadzono spis ludno�ci ¿ydowskiej Lubli-
na. Wykaza³ on, i¿ w mie�cie przebywa³o 37.054
¯ydów.

Migracje zwi¹zane z wybuchem wojny w po-
cz¹tkowym okresie równowa¿y³y siê, a ekstermi-
nacja nie przybra³a jeszcze wiêkszych rozmiarów.
Kolejny spis ludno�ci ¿ydowskiej przeprowadzony
zosta³ w nocy z 24 na 25 lutego 1940 roku. Wyka-
za³, i¿ w Lublinie zamieszkiwa³o 40.534 ¯ydów,
w tym 18.386 mê¿czyzn i 22.148 kobiet. 1 wrze-
�nia 1940 roku stan liczebny ludno�ci ¿ydowskiej
Lublina okre�lany by³ na 42.130 osób, w tym 19.028
mê¿czyzn i 23.102 kobiety. W listopadzie liczbê
¯ydów szacowano na 45.000 osób, co oznacza³o
kolejny wzrost. By³o to spowodowane nap³ywem
do Lublina ludno�ci ¿ydowskiej uciekaj¹cej, depor-
towanej lub wysiedlanej z innych miast.

WYSIEDLENIA
Z pocz¹tkiem 1941 roku uznano, i¿ koncentracja
ludno�ci ¿ydowskiej w Lublinie jest zbyt du¿a. Pla-
nuj¹c utworzenie w mie�cie getta zak³adano, i¿
mo¿e ono pomie�ciæ oko³o 25 tysiêcy osób.
W dniach 10-14 marca 1941 roku decyzj¹ szefa

dystryktu (podjêt¹ na naradzie 9 marca) wy-
siedlono z Lublina 9200 ¯ydów, kieruj¹c ich do
ma³ych miasteczek powiatu. Ewakuowanych prze-
wo¿ono do nowego miejsca zamieszkania furman-
kami. Rada ̄ ydowska w Lublinie nie zosta³a uprze-
dzona o planowanych wysiedleniach. Zagro¿eni
ukrywali siê w najrozmaitszych kryjówkach, wra-
caj¹c po kilku dniach do ograbionych i zdewasto-
wanych mieszkañ.

Dodatkowym czynnikiem, który wp³yn¹³ na
decyzjê o wysiedleniach ¯ydów z Lublina, by³ brak
mieszkañ dla licznie stacjonuj¹cych tu oficerów
Wehrmachtu. W³adze wojskowe naciska³y w tej
sprawie urz¹d gubernatora dystryktu. Wyrzucanych
ze �ródmie�cia Polaków nale¿a³o gdzie� ulokowaæ.
Uznano, i¿ najlepiej do tego celu nadaj¹ siê miesz-
kania po wysiedlonych ¯ydach.

Wysiedlenia na mniejsz¹ skalê trwa³y i w na-
stêpnych miesi¹cach. Pomiêdzy kwietniem a listo-
padem 1941 roku wysiedlono z Lublina 2588 ¯y-
dów. Pozosta³¹ ludno�æ ¿ydowsk¹ zdecydowano
zamkn¹æ w getcie. Rada ¯ydowska, obawiaj¹c siê
niekontrolowanych, samowolnych powrotów,
zwróci³a siê do rad ¿ydowskich tych miasteczek,
do których skierowano wysiedleñców, z pro�b¹
o pouczenie ich, i¿ ewentualne powroty poci¹gn¹
za sob¹ �zgubne dla nich skutki�.

UTWORZENIE GETTA
W trakcie prowadzenia akcji przesiedleñczej 20 mar-
ca gubernator lubelski Zörner wyda³ zarz¹dzenie
o utworzeniu w Lublinie getta, w którym czytamy: Ze
wzglêdu na dobro publiczne zostaje z natychmiasto-
w¹ moc¹ utworzona zamkniêta dzielnica mieszka-

ZAG£ADA LUDNO�CI ¯YDOWSKIEJ LUBLINA
W LATACH II WOJNY �WIATOWEJ



207

¯ydzi na ulicy Rynek 8
� zdjêcie z czasów
okupacji.

Studzienka na koñcu ulicy Szerokiej - istnieje do dzisiaj na placu
PKS � zdjêcie z czasów okupacji. Ze zbiorów Symchy Wajsa.

Poza gettem pozostawa³a w zasadzie ulica
Grodzka, gdzie znajdowa³y siê m.in. biura Rady
¯ydowskiej, sierociniec itp. W zwi¹zku z tym ze-
zwolono, aby nadal czê�æ ulicy od nr 11 do koñca
po stronie nieparzystej oddana by³a do dyspozycji
Rady na biura i mieszkania dla urzêdników, a czê�æ
od nr 14 do koñca po stronie parzystej � na miesz-
kania dla zatrudnionych w Urzêdzie Pracy oraz in-
stytucjach niemieckich.

Teren getta by³ zbyt ma³y, aby pomie�ciæ ca³¹
ludno�æ ¿ydowsk¹ przebywaj¹c¹ w Lublinie. Pa-
nowa³a w nim niebywa³a ciasnota. Mieszkano na-
wet w biurach i piwnicach. St¹d bra³y siê apele
Rady ¯ydowskiej (z polecenia w³adz niemieckich)
o dobrowolne przesiedlanie siê poza Lublin. Zara-
zem z dzielnicy przeznaczonej na getto do dnia
10 kwietnia mia³a usun¹æ siê ludno�æ polska. De-
cyzjê o przymusowym przesiedleniu Polaków w ob-
rêbie miasta zakomunikowano naczelnikowi Gmi-
ny Miejskiej Lubelskiej Romanowi �laskiemu na
konferencji 17 marca. Osoby opieraj¹ce siê prze-
siedleniu podlega³y procedurze przymusu z mo¿li-
wo�ci¹ zabrania jedynie 25 kg baga¿u na osobê.
Dzia³ania te spowodowa³y znaczny ruch ludno�ci,

niowa (getto). Granice getta s¹ wyznaczone nastêpu-
j¹cymi ulicami. Od rogu Kowalskiej, przez Kowalsk¹,
Krawieck¹ wzd³u¿ bloku domów, przecinaj¹c wolne
pole Siennej od Kalinowszczyzny a¿ do rogu Fran-
ciszkañskiej, nastêpnie przez Unick¹ a¿ do rogu Lu-
bartowskiej, Lubartowsk¹ a¿ do rogu Kowalskiej. We
wspomnianej dzielnicy winni zamieszkaæ wszyscy
osiadli w Lublinie ¯ydzi. Ludno�ci ¿ydowskiej zabro-
niony jest sta³y pobyt poza gettem. ¯ydom zamieszku-
j¹cym poza gettem nakazano przesiedliæ siê w jego
obrêb w terminie do 5 kwietnia 1941 roku. Czê�æ
Kalinowszczyzny uznana zosta³a jako tzw. wolne getto,
w którym jeszcze przez sze�æ tygodni zamieszkiwaæ
mog³a ludno�æ ¿ydowska, po czym obowi¹zana by³a
przesiedliæ siê do getta w³a�ciwego.



208

zw³aszcza ¿e jednocze�nie wysiedlano Polaków
z licznych budynków po³o¿onych w centrum mia-
sta, gdzie lokowano instytucje niemieckie oraz przy-
gotowywano mieszkania dla ich personelu. Pomiê-
dzy marcem a lipcem 1941 roku przesiedlono 1695
rodzin polskich ze 1329 mieszkañ (132 budynków).
Najczê�ciej, decyzj¹ Zarz¹du Miejskiego, przydzie-
lano im mieszkania po przesiedlonych do getta
¯ydach. By³y one ju¿ zdewastowane i spl¹drowa-
ne przez Niemców. Pewna liczba ¯ydów, specjali-
stów pracuj¹cych dla Niemców, lekarzy oraz cz³on-
ków i urzêdników Rady mog³a otrzymaæ od
niemieckiego starosty miejskiego (Stadthauptman-
na) zezwolenie na dalsze zamieszkiwanie poza get-
tem. Getto lubelskie nie by³o w tym czasie zamkniê-
te. By³a to, jak okre�lano, ¯ydowska Dzielnica
Mieszkaniowa, nie ogrodzona, której mieszkañcy
mieli mo¿liwo�æ poruszania siê po mie�cie (z wy-
j¹tkiem okre�lonych ulic). Na tym etapie chodzi³o
o skoncentrowanie ludno�ci ¿ydowskiej w jednej
czê�ci miasta.

Na prze³omie lat 1940/1941 ludno�æ ¿ydowsk¹
Lublina szacowano na 43.195 osób i liczba ta ros³a.
Spowodowane to by³o wspomnianym nap³ywem Nosiwoda Szyja K³ak.

¯ydzi lubelscy w czasie
okupacji z opaskami
z gwiazd¹ Dawida na
ramieniu.

by³ych jeñców, osób deportowanych z terenów w³¹-
czonych do Rzeszy oraz innych dystryktów Gene-
ralnej Guberni. W marcu 1941 roku ludno�ci ¿y-
dowskiej wydano 41.921 kart ¿ywno�ciowych.
Zwa¿ywszy, i¿ liczba kart z zasady by³a ni¿sza od
liczby ludno�ci, pozwala to na okre�lenie minimal-
nej liczebno�ci populacji ¿ydowskiej Lublina.

8 kwietnia 1941 roku doktor Marek Alten, wice-
przewodnicz¹cy Rady, przekaza³ jej cz³onkom opi-
niê szefa niemieckiego Urzêdu Mieszkaniowego
(Wohnungsamt) doktora Bausenharta, który o�wiad-
czy³, i¿ w Lublinie powinno pozostaæ maksimum
25 tysiêcy ¯ydów. Sta³o siê to przes³ank¹ do dys-
kusji nad kontynuowaniem akcji wysiedleñczej.
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Po wysiedleniach z marca 1941 roku znaczna
czê�æ deportowanych powróci³a wkrótce do Lubli-
na, zwiêkszaj¹c ponownie liczbê ludno�ci ¿ydow-
skiej. Wed³ug Biura Statystycznego Zarz¹du Miej-
skiego w Lublinie w pa�dzierniku 1941 roku
w mie�cie zamieszkiwa³o 40.083 ¯ydów (na ogól-
n¹ liczbê 132.709 mieszkañców).

Z pocz¹tkiem czerwca 1941 roku szef dystryk-
tu Zörner doszed³ do wniosku, i¿ getto nie jest
jeszcze obszarem dok³adnie wyizolowanym. ¯y-
dzi nadal pojawiali siê na ulicach miasta, nawet
na Krakowskim Przedmie�ciu, co od dawna by³o
zabronione. Wyda³ zatem rozporz¹dzenie otocze-
nia terenu getta murem o wysoko�ci co najmniej
3 metrów. Do getta prowadziæ mia³y cztery bra-
my, zamykane na noc i strze¿one. Stra¿ pe³niæ mieli
policjanci ¿ydowscy, poddawani kontroli policji
niemieckiej. Opuszczenie getta mia³o byæ mo¿li-
we jedynie na podstawie przepustki wystawionej
przez dyrekcjê policji. Odnosi³o siê to do ¯ydów
pracuj¹cych dla instytucji niemieckich z wy³¹cze-
niem dalszego zatrudniania ich przez Niemców
jako s³u¿¹cych, na co wyra�nie zwraca³ uwagê
Zörner. Mur okalaj¹cy getto wzniesiony mia³ byæ
przez samych ¯ydów. Przypominano zarazem o
konieczno�ci przejêcia z r¹k ¿ydowskich wszyst-
kich nale¿¹cych do nich sklepów pozostaj¹cych
poza terenem getta, przy mo¿liwo�ci przekazania
w³a�cicielom równorzêdnych sklepów na terenie
getta. Zarz¹dzenie nie zosta³o zrealizowane, muru
nie wybudowano, ograniczaj¹c siê do zasieków z
drutu kolczastego.

17 pa�dziernika 1941 roku na konferencji w Lu-
blinie, na której omawiano relacje pomiêdzy admi-
nistracj¹ cywiln¹ a policj¹ w dystrykcie, zdecydo-
wano, ¿e: ¯ydzi maj¹ byæ z Lublina ewakuowani
z wyj¹tkiem niezbêdnych rzemie�lników itp. Na po-
cz¹tek 1000 ̄ ydów zostanie przerzuconych za Bug.
Realizacj¹ tych zamierzeñ zajmie siê dowódca SS
i policji.

22 lutego 1942 roku zapad³a decyzja o podziale
getta na czê�æ �A� i �B�. Mia³o to na celu wyodrêb-
nienie tych ¯ydów, którzy pracowali w przedsiê-
biorstwach i placówkach niemieckich oraz Radzie

¯ydowskiej i jej agendach, spo�ród pozosta³ej lud-
no�ci ¿ydowskiej. Getto �B� obejmowa³o rejon
mieszkalny ograniczony ulicami: Rybn¹, Kowalsk¹
od rogu Rybnej do Krawieckiej, Krawieck¹ do rogu
ulicy Podwale, a nastêpnie Podwalem wzd³u¿ ogro-
dzenia do Grodzkiej oraz Grodzk¹ do Rybnej. Od
getta �A� obszar ten odgrodzony zosta³ drutem kol-
czastym. Wchodzenie i wychodzenie z getta �B�
mo¿liwe by³o tylko przez wyznaczone bramy i w
okre�lonych godzinach. Przej�cie z getta �A� do �B�
i odwrotnie wymaga³o specjalnego zezwolenia.

W trakcie przeprowadzki rozgrywa³y siê bardzo
dramatyczne sceny. Wspomina Irena Gliksztajn:
Wszyscy pchali siê do ma³ego getta, przy bramie
rozgrywa³y siê dantejskie sceny. ¯ydowska S³u¿ba
Porz¹dkowa pilnowa³a porz¹dku, ale platformy
na³adowane po�ciel¹ i sprzêtami, wozy, wózki, two-
rzy³y zator, który stawa³ siê z godziny na godzinê
wiêkszy. Wszyscy jakby postradali zdolno�æ jasnego
my�lenia. [...] Ka¿dy mia³ krewnych lub przyjaciela
w�ród uprzywilejowanych posiadaczy stempelków
i mieszkañ w ma³ym getcie. Przybywali wci¹¿ tam
z dzieæmi, tobo³ami i w ka¿dym mieszkaniu by³o

Praca w getcie w Lubli-
nie.



210

kilkana�cie rodzin. [...] Ludzie oszaleli, pod³o�æ pa-
noszy³a siê obok bohaterstwa, skrajny egoizm obok
przyk³adów niezwyk³ego po�wiêcenia.

W getcie �A� trwa³y nieustanne nocne selekcje.
Wypêdzano ¯ydów z domów, zmuszaj¹c do defi-
lowania przed stolikami, przy których siedzieli
Niemcy wraz z ¿ydowskimi policjantami, kontro-
luj¹c dokumenty. Zdarzy³o siê, ¿e zabrano do
�wysiedlenia� ca³¹ grupê rodzin rzemie�lników pra-
cuj¹cych w warsztatach przy ulicy Lipowej, dyspo-
nuj¹cych bardzo dobrymi, jak siê wydawa³o, do-
kumentami. Przetrwali natomiast ci, którzy nie maj¹c
¿adnych dokumentów, nie opuszczali podczas se-
lekcji kryjówek.

Getto by³o ju¿ �ci�le zamkniête. Posiadaczy prze-
pustek starannie kontrolowano przy wychodzeniu
i wchodzeniu. Bramy przy ulicy Kowalskiej pilno-
wali Niemcy wraz z ¿ydowsk¹ policj¹. Niemal ka¿-
dego dnia ginê³o kilka osób chc¹cych omin¹æ kon-
trolê. Z nieznanych przyczyn w marcu 1942 roku
Niemcy zastrzelili na ulicy Jankiela Nisenbauma,
by³ego redaktora �Lubliner Tugblat�, którego wy-
prowadzono na ulicê z biura Judenratu, gdzie by³
zatrudniony. Mówiono, i¿ powodem by³o spisywa-
nie przez niego dziejów lubelskiego getta, o czym
prawdopodobnie dowiedzieli siê Niemcy.

LIKWIDACJA GETTA
W marcu 1942 roku rozpoczêto w Lublinie tzw.
akcjê wysiedleñcz¹ ludno�ci ¿ydowskiej. Trwa³a
ona od 17 do 31 marca. Dziennie wywo¿ono z
getta ok. 1400 osób, kieruj¹c ich do obozów za-
g³ady, g³ównie do Be³¿ca. Ju¿ w pierwszym tygo-
dniu deportowano 10.000 osób, do koñca marca
kolejnych 8 tys. (31 marca � 1600 osób). Rada
¯ydowska og³osi³a, i¿ wysiedleniu podlegaj¹ oso-
by nie maj¹ce na swoich za�wiadczeniach pracy
odpowiedniego stempla Sicherheitspolizei (Sipo).
Natomiast ¯ydzi posiadaj¹cy odpowiednio ostem-
plowane karty podlegali przesiedleniu do tzw.
getta �B�. Akcjê rozpoczêto tu¿ po pó³nocy z 16
na 17 marca od obstawienia przez pomocnicze
s³u¿by ukraiñskie domów przy ulicach: Unickiej,

Lubartowskiej, Czwartek i Ruskiej. Przybyli poli-
cjanci niemieccy z formacji SD kolejno wyprowa-
dzali mieszkañców poszczególnych domów. Ob-
³o¿nie chorych, starych i u³omnych rozstrzeliwano.
W ten sposób zginê³o oko³o 200 osób. Pewnej
liczbie osób uda³o siê ukryæ w uprzednio przygo-
towanych schowkach, sk¹d wobec braku pomo-
cy z zewn¹trz nie zawsze mogli siê potem wydo-
staæ i ginêli z g³odu, braku wody i powietrza. W
przypadku wykrycia osoby ukrywaj¹ce siê by³y
rozstrzeliwane na miejscu. Tak by³o 31 marca, gdy
w domu przy ulicy Grodzkiej 23 znaleziono w
schowku 10 ¯ydów.

Selekcji dokonywano na placu przy ulicy Tar-
gowej, gdzie na miejscu zabijano chorych i niedo-
³ê¿nych. £¹cznie na miejscu zamordowano oko³o
2500 osób. Posiadaczy stempla o zatrudnieniu (tzw.
stemplowych) gromadzono w synagogach, sk¹d
pod eskort¹ przechodzili do getta �B�. Mogli ze
sob¹ zabraæ ca³y swój dobytek. Aby ich pomie�ciæ,
powiêkszono obszar getta �B� o blok mieszkalny
obejmuj¹cy ulice: Lubartowsk¹, Cyrulicz¹ i Kowal-
sk¹. Pierwszeñstwo w przeniesieniu mieli wszyscy
cz³onkowie Judenratu wraz z rodzinami.

Wysiedlanie rozpoczêto od krañców getta przy
ulicy Unickiej, przesuwaj¹c siê nastêpnie kolejny-
mi ulicami. ¯ydów ukrywaj¹cych siê lub odmawia-
j¹cych opuszczenia mieszkañ mordowano na miej-
scu. Wysiedlani mogli zabraæ ze sob¹ po 15 kg
baga¿u. Uprzedzono ich, i¿ oko³o 3 km przejd¹
pieszo, a nastêpnie pojad¹ kolej¹ do miejsca wy-
siedlenia. Pocz¹tkowo lokowano ich w synagodze,
a pó�niej kierowano do bocznicy kolejowej ko³o
rze�ni miejskiej. Stamt¹d odje¿d¿a³y transporty do
obozów zag³ady, gdzie ¯ydzi znale�li �mieræ w ko-
morach gazowych. Wysiedleniem kierowali: SS-
Obersturmführer Worthoff, SS-Untersturmführer
Walter, SS-Untersturmführer Sturm i SS-Unter-
sturmführer Knitzky. Wymordowano wszystkie
108 dzieci z sierociñca, pensjonariuszy Domu Star-
ców przy ulicy Jatecznej oraz chorych przebywaj¹-
cych w szpitalach i izbie chorych przy ulicy Cyruli-
czej. W rezultacie tej akcji w getcie pozosta³o
kilkana�cie tysiêcy osób.
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Wed³ug relacji polskiego ruchu oporu od 8 kwiet-
nia stoi i czeka w Lublinie 7 poci¹gów z ¯ydami.
Panuje wskutek okropnych warunków wielka �mier-
telno�æ, do 300 na dobê. Warto zaznaczyæ, ¿e w po-
gromach w Lublinie [...] bior¹ udzia³ Ukraiñcy powy-
ci¹gani przez Niemców z obozów jeñców sowieckich,
jednolicie ubrani i szkoleni przez Niemców.

Akcja w getcie lubelskim by³a wstêpnym ele-
mentem zaplanowanej na szersz¹ skalê akcji likwi-
dowania ludno�ci ¿ydowskiej i grabie¿y jej mienia.
Na cze�æ zamordowanego Reinharda Heydricha �
szefa G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy �
nazwano j¹ �operacj¹ Reinhard�. Jej kierownictwo
powierzono Odilo Globocnikowi, szefowi SS i po-
licji dystryktu lubelskiego. Sztab akcji mie�ci³ siê
w Lublinie, tu dokonywano rozliczeñ z szefami SS
i policji innych dystryktów, tutaj te¿ gromadzono
zagrabione warto�ciowe przedmioty (w magazynie
przy ulicy Chopina 26).

31 marca Niemcy zwo³ali zebranie Rady ¯y-
dowskiej, na które przyby³o 19 cz³onków. Brak
by³o kilku zatrzymanych w dniu poprzednim. Kie-
ruj¹cy wysiedleniem esesmani Worthoff, Walter,
Sturm i Knitzky o�wiadczyli zebranym, i¿ wysie-
dlenia prowadzone bêd¹ w dalszym ci¹gu, a je-
dynym dokumentem uprawniaj¹cym do pozosta-
nia w Lublinie bêdzie ju¿ nie ostemplowany przez
Sipo Arbeitsausweis lecz nowy tzw. J-Ausweis. By³
to dowód osobisty z czarn¹ liter¹ �J� w ¿ó³tej gwie�-
dzie, wydawany przez Sipo i SD. W zwi¹zku z
planowanym znacznym zmniejszeniem liczebno-
�ci ludno�ci ¿ydowskiej w Lublinie zdecydowano
o zmniejszeniu liczby cz³onków Rady ¯ydowskiej
z 24 do 12. Przewodnicz¹cym nowej Rady miano-
wano doktora Marka Altena. Dotychczasowy pre-
zes in¿ynier Henryk Bekker wys³any zosta³ do obo-
zu zag³ady.

 Na kwiecieñ 1942 roku dla ludno�ci ¿ydow-
skiej przyznano tylko 2500 kart ¿ywno�ciowych,
które wydawane byæ mia³y jedynie posiadaczom J-
Ausweisów. Liczbê tê pó�niej zwiêkszono. Jak
wspomina I. Gliksztajn: By³y to imienne legityma-
cje z narysowan¹ gwiazd¹ Dawida i liter¹ �J� w
�rodku. Tylko ta legitymacja uprawnia³a do ¿ycia,

nawet niemowlê musia³o j¹ posiadaæ. By³y wypad-
ki, ¿e dostawa³ j¹ ojciec rodziny tylko dla siebie,
wtedy bezwzglêdnie rozdzielano go z ¿on¹ i dzieæ-
mi. Czasami dla kilkorga dzieci dostawa³ siê jeden
egzemplarz, reszta sz³a wiêc na stracenie. Nieopi-
sany zamêt wprowadzi³y te wszystkie zarz¹dzenia
i ludzie byli ju¿ tak otumanieni, ¿e niczemu siê nie
dziwili.

¯ydzi nie posiadaj¹cy tych dokumentów podle-
gali dalszemu �wysiedleniu�. Ci, którzy z ró¿nych
wzglêdów zamieszkiwali jeszcze w innych rejonach
miasta, musieli pod kar¹ �mierci przenie�æ siê do
getta. Osoby zatrzymane poza gettem rozstrzeliwa-
no bez s¹du, przewa¿nie na cmentarzu ¿ydowskim.

18 czerwca 1942 roku na posiedzeniu policyj-
nym w Krakowie, po�wiêconym stanowi bezpieczeñ-
stwa w GG, szef dystryktu lubelskiego W. Engler
o�wiadczy³: Kwestia ¿ydowska zosta³a w Lublinie
wyja�niona. Ewakuowano dotychczasow¹ dzielnicê
¿ydowsk¹ i zdolnych do pracy ¯ydów umieszczono
poza miastem na specjalnym terenie. By³y to przed-
mie�cia Lublina zwane Majdanem Tatarskim.

Ulica Szeroka w l943 r.
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GETTO NA MAJDANIE TATARSKIM
14 i 15 kwietnia 1942 roku przeprowadzono akcjê
wysiedlenia ludno�ci polskiej z podlubelskiej dziel-
nicy Majdan Tatarski. Objêto ni¹ oko³o 5-6 tys. osób.
Planowano, i¿ zajm¹ oni czê�æ budynków starego
getta, pozosta³ych po wysiedlonych ¯ydach,
w pierwszej kolejno�ci na ulicy Lubartowskiej. Po-
niewa¿ mieszkania nie by³y gotowe, nadal trwa³o
ich pl¹drowanie i poszukiwanie ukrywaj¹cych siê
¯ydów. Wysiedlonych Polaków lokowano tymcza-
sowo w kilku ko�cio³ach lubelskich m.in. Karmeli-
tów, Dominikanów i Bernardynów. Koczowali tam
oko³o dwóch tygodni. W ich miejsce zdecydowa-
no przesiedliæ ludno�æ ¿ydowsk¹ z getta, tworz¹c
w ten sposób nowe getto. Czê�æ terenu �starego�
getta postanowiono zrównaæ z ziemi¹. 21 marca
zarz¹dzeniem starosty grodzkiego 260 domów prze-
znaczono do ca³kowitej rozbiórki.

16 kwietnia 1942 roku og³oszone zosta³o zarz¹-
dzenie gubernatora Zörnera o utworzeniu nowego
getta na Majdanie Tatarskim, przedmie�ciu Lublina
po³o¿onym nieopodal obozu na Majdanku (jako
tzw. rejon mieszkaniowy), do którego mia³a siê
przeprowadziæ ze starego getta tylko ludno�æ po-
siadaj¹ca J-Ausweisy. Pozosta³ym zakomunikowa-
no, i¿ opuszczanie getta bêdzie karane �mierci¹.
Radê ¯ydowsk¹ poinformowano o tej decyzji ju¿
14 kwietnia. Do dyspozycji przesiedlanych miano
podstawiaæ 200 furmanek dziennie.

Na mocy tego zarz¹dzenia teren getta zosta³
ogrodzony drutem kolczastym, a wej�cie i wyj�cie
z jego obszaru odbywaæ siê mog³o jedynie przez
wyznaczon¹ bramê. Przebywanie poza terenem
�rejonu mieszkaniowego� dopuszczalne by³o tylko
w przypadku posiadania tzw. ¿ó³tych legitymacji
wystawionych przez Komendanturê Sicherheitspo-
lizei i Sicherheitsdienst. ¯ydzi przebywaj¹cy na te-
renach zamkniêtych obozów pracy (lub w innych
wyznaczonych im do zamieszkania budynkach)
mogli je opuszczaæ na podstawie przepustek i po-
ruszaæ siê po Lublinie z wy³¹czeniem mo¿liwo�ci
wej�cia do getta. Wstêp do getta dla Polaków ogra-
niczono do osób udaj¹cych siê tam w sprawach

s³u¿bowych. Przekroczenie tego zakazu mia³o byæ
karane wiêzieniem.

Przeprowadzka do nowego getta mia³a miejsce
w dniach 17-19 kwietnia. Jako pierwsi przenosili siê
cz³onkowie i urzêdnicy Rady ¯ydowskiej, S³u¿by
Porz¹dkowej, Komisji Sanitarnej, drugiego dnia �
osoby zamieszka³e dotychczas poza gettem, a na-
stêpnie � rzemie�lnicy. Oficjalnie uprawnienia do
przenosin uzyska³o 3300 ¯ydów. Tyle wydano J-
Ausweisów. Faktycznie, pos³uguj¹c siê fa³szywymi
dokumentami lub omijaj¹c wszelkie zakazy i prze-
kupuj¹c osoby odpowiedzialne za przeprowadzkê,
przeprowadzi³o siê przesz³o dwukrotnie wiêcej �
oko³o 7000 osób. Posiadacze �Jotów� kryli i os³ania-
li tych z rodziny, którzy ich nie mieli. Ka¿dy ukry-
wa³ star¹ matkê albo starego ojca, albo sieroty po
siostrach i braciach, którzy ju¿ poszli na zag³adê.

Wiadomo�æ o likwidacji �starego� getta oraz prze-
prowadzce na Majdan Tatarski do �Mustergetta� ze-
lektryzowa³a nawet tych, którzy ukrywali siê poza
gettem, u Polaków. Wielu z nich za wszelk¹ cenê
stara³o siê przedostaæ na Majdan Tatarski, który ja-
wi³ siê jako bezpieczna oaza. Usi³owano dostaæ siê
tam w pierwszej kolejno�ci.

W �Mustergetcie� czeka³y pomieszczenia miesz-
kalne przygotowane tylko dla ok. 1800 osób. W oce-
nie Rady ¯ydowskiej w getcie przypada³o zaled-
wie oko³o 2 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê.
Prawie 1500 osób pozostawa³o bez mieszkañ. Ca³e
rodziny koczowa³y pod go³ym niebem. Stawiano
prowizoryczne piecyki, aby ugotowaæ strawê. Zaj-
mowano piwnice, strychy, komórki, chlewiki, staj-
nie i inne naprêdce adaptowane pomieszczenia.
Roza Moscher-Witkowska wspomina³a: W getcie by³o
ju¿ bardzo du¿o ludzi. Nigdzie nie mogli�my do-
staæ pokoju, nikt nie chcia³ nas równie¿ przyj¹æ do
siebie, gdy¿ wszêdzie ju¿ w jednym pokoju miesz-
ka³o bardzo du¿o ludzi. By³ ju¿ wieczór, kiedy zna-
le�li�my wreszcie schronienie na jakim� stryszku,
s³u¿¹cym do przechowywania siana. I tam by³o ju¿
wielu ludzi. Mogli�my tylko le¿eæ na ziemi, na s³o-
mie, ale byli�my szczê�liwi.

Rada ¯ydowska zwróci³a siê do w³adz niemiec-
kich z pro�b¹ o zgodê na rozszerzenie terenu getta
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i budowê baraków mieszkalnych. 22 kwietnia pod-
jêto decyzjê o ich budowie. Padaj¹ce w koñcu mie-
si¹ca intensywne deszcze jeszcze bardziej pogor-
szy³y los koczuj¹cych pod go³ym niebem. W
rezultacie 30 kwietnia Rada uchwali³a, ¿e bezdom-
nych nale¿y dokwaterowaæ przymusowo do za-
mieszkanych ju¿ lokali, bez wzglêdu na liczbê prze-
bywaj¹cych tam osób. Do w³adz niemieckich
zwrócono siê o wypo¿yczenie pewnej liczby na-
miotów.

Pierwszy barak mieszkalny oddano do u¿ytku
na pocz¹tku czerwca 1942 roku. Mia³ on 9 na 40 m,
liczy³ 26 izb. Kolejne baraki budowa³y dla swych
pracowników zatrudniaj¹ce ¯ydów firmy z Lubli-
na. Powsta³ barak firmy Kremina, która anga¿owa-
³a wielu ¯ydów w swej przetwórni szmat, a na-
stêpnie kolejny dla rzemie�lników zatrudnionych
w warsztatach przy ulicy Lipowej. Nie zniechêca³o
to staraj¹cych siê o dostanie siê do getta. By³y na-
wet wypadki, ¿e zg³aszali siê do getta ¯ydzi ukry-
waj¹cy siê dot¹d w�ród Polaków. Rozpowszech-
niane przez Niemców wie�ci, i¿ nowe getto ma
mieæ charakter wzorcowy � �Mustergetto� � i byæ
bezpiecznym azylem dla wszystkich, którzy nie
zostali dotychczas deportowani, powodowa³y spon-
taniczne decyzje i determinacjê w próbach przedo-
stania siê do nowego miejsca zamieszkania. W re-
zultacie by³a to pu³apka dla tych, którzy uwierzyli
w te pog³oski. Na kwiecieñ Niemcy przydzielili lud-
no�ci ¿ydowskiej tylko 2500 kart ¿ywno�ciowych
planuj¹c, i¿ wskutek eksterminacji wiêcej nie bê-
dzie potrzebnych.

W nocy z 19 na 20 kwietnia na ¿¹danie w³adz
niemieckich przeprowadzono spis ¯ydów na Maj-
danie Tatarskim. Trwa³ on ca³¹ noc i prowadzony
by³ przy �wieczkach we wszystkich zamieszkanych
pomieszczeniach. Wed³ug zapewnieñ s³u¿yæ mia³
okre�leniu potrzeb mieszkaniowych, wiêc nikt siê
nie ukrywa³. Faktycznie za� spis da³ Niemcom rze-
czywiste wyobra¿enie, ile osób przenios³o siê na
Majdan Tatarski i by³ impulsem do kolejnej selekcji.

Bezpo�rednio po zakoñczeniu przesiedlania
i spisu, 20 kwietnia, SS i policja przeprowadzi³y
w getcie na Majdanie Tatarskim niespodziewan¹

kontrolê dokumentów. Jej rezultatem by³o wykry-
cie oko³o 3000 osób nie maj¹cych J-Ausweisów.
Starców, osoby niedo³ê¿ne i dzieci rozstrzelano na
miejscu. Oko³o 1200 osób skierowano do obozu
na Majdanku, sk¹d znaczn¹ czê�æ wywieziono do
pobliskiego lasu krêpieckiego i rozstrzelano. Po-
zostali przez kilka dni koczowali w obozie pod
go³ym niebem. R. Moszer-Witkowska wspomina³a:
Zaprowadzono nas na du¿y plac w obozie. Tam
trzeba by³o usi¹�æ. Do podnosz¹cych siê strzelano.
Obok mnie le¿a³ zabity cz³owiek. Dziesiêæ kroków
ode mnie le¿a³o na derce mo¿e dwadzie�cioro nie-
mowl¹t. Ca³ymi dniami musieli�my siedzieæ na tym
placu, nie dawano nam je�æ. Martwe niemowlêta
zupe³nie siê rozk³ada³y. Dopiero po kilku dniach
postawiono latrynê i pozwolono nam wstaæ i tam
za³atwiæ nasze naturalne potrzeby. Trzeba by³o go-
dzinami czekaæ na swoj¹ kolej, by³o wiele ludzi. Po
kilku dniach, w nocy, zaprowadzono nas do wiel-
kiego baraku, my�lê, ¿e to by³a stajnia. Trzeba by³o
ca³¹ noc staæ albo usi¹�æ w nieczysto�ciach, a o po-
³o¿eniu siê nie by³o mowy, by³o za du¿o ludzi.

Mimo selekcji liczba ludno�ci w getcie nie ma-
la³a. Stale nap³ywali nastêpni. Przeprowadzona w
nocy z 21 na 22 lipca tzw. akcja meldunkowa, któ-
rej celem by³o zarazem ujawnienie osób bez wy-
maganych dokumentów, wykaza³a, i¿ na Majdanie
Tatarskim znajdowa³y siê 4383 osoby, z których
114 nie posiada³o J-Ausweisów.

W lipcu 1942 roku rozpoczê³y siê wysiedlenia z
getta warszawskiego. Wiele osób maj¹cych krew-
nych i znajomych w Lublinie stara³o siê przedostaæ
na Majdan Tatarski, co udawa³o siê mimo stra¿y
Niemców, policji granatowej i ¿ydowskiej S³u¿by
Porz¹dkowej, a tak¿e denuncjacji s¹siadów. Niem-
cy co noc przeszukiwali domy w getcie, aby wy³a-
paæ osoby przebywaj¹ce tam nielegalnie. W sierp-
niu przyby³a liczna grupa ¯ydów z Warszawy,
którym za wysokie ³apówki obiecano, i¿ otrzymaj¹
zezwolenie na zamieszkanie na Majdanie Tatarskim.
Jednak po kilku godzinach oczekiwania pod bra-
mami getta zabrano ich do obozu na Majdanku.

W pa�dzierniku 1942 roku wokó³ getta groma-
dzili siê uciekinierzy z ma³ych miasteczek dystryk-
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tu, w których likwidowano ludno�æ ¿ydowsk¹. Przy-
bywali nielegalnie do Lublina, próbuj¹c nastêpnie
przedostaæ siê do �Mustergetta�, które wydawa³o
siê szans¹ na ocalenie.

W getcie starano siê stworzyæ pozory normal-
nego ¿ycia. Czeka³y ju¿ przygotowane lokale dla
Judenratu, szpitala, S³u¿by Porz¹dkowej, poczty.
W budynku Rady oraz poczty zainstalowano tele-
fony. Istnia³a mo¿liwo�æ korzystania z nich i ko-
munikowania siê z innymi gettami. Podczas wysie-
dlania ¯ydów z Warszawy na Majdanie Tatarskim
�ca³y dzieñ wisia³o siê przy telefonie�, pytaj¹c o
losy bliskich w tym mie�cie.

Przy ka¿dym domu Niemcy nakazali za³o¿enie
ogródka i pilnowali, aby by³ starannie utrzymany.
Zorganizowano tak¿e szpital epidemiczny i apte-
kê. Ju¿ od 20 kwietnia dzia³a³a kuchnia ¯ydow-
skiej Samopomocy Spo³ecznej. Funkcjonowa³ za-
k³ad fotograficzny. Pomiêdzy gettem a miastem
kursowa³ konny autobus. Nie by³o bo¿nicy, zatem
w domach organizowano prowizoryczne miejsca
modlitwy, by zbieraæ siê podczas �wi¹t.

19 lipca przebywaj¹cy w Lublinie Himmler wy-
da³ rozkaz dowódcy SS i policji w GG Krügerowi,
ustalaj¹cy ostateczny termin likwidacji ludno�ci ¿y-
dowskiej na 31 grudnia 1942 roku. Po tej dacie, jak
stwierdzano w rozkazie, ¿adne osoby pochodzenia
¿ydowskiego nie maj¹ przebywaæ w Generalnej
Guberni, chyba ¿e bêd¹ siê one znajdowaæ w obo-
zach zbiorczych w Warszawie, Krakowie, Czêsto-
chowie, Lublinie i Radomiu.

Pomimo tragicznych warunków i uzasadnionej
obawy co do przysz³o�ci starano siê zachowaæ w get-
cie pozory normalnego ¿ycia. W przeciwieñstwie do
np. Warszawy ludzie nie umierali tu z g³odu. Getto
nie by³o szczelnie zamkniête, a rolnicze okolice Lu-
blina dostarcza³y ¿ywno�ci do miasta.

Codzienne wychodzenie do pracy w mie�cie po-
zwala³o nie tylko dokonaæ zakupów ¿ywno�ci, ale stwa-
rza³o te¿ wiêksze poczucie bezpieczeñstwa. Niejedno-
krotnie, obawiaj¹c siê akcji w getcie, nie wracano do
niego wieczorem, spêdzaj¹c za zgod¹ pracodawcy, noc
w zak³adzie pracy lub u znajomych Polaków. Aby ten
proceder ograniczyæ, wprowadzono przy wychodze-

niu z getta codzienne stemplowanie J-Ausweisów lite-
rami oznaczaj¹cymi dzieñ tygodnia.

2 wrze�nia Niemcy przeprowadzili kolejn¹ ak-
cjê na Majdanie Tatarskim. Wczesnym rankiem get-
to otoczone zosta³o przez oddzia³y SS. Po zgroma-
dzeniu na placu kilku tysiêcy ludzi sprawdzano
dokumenty pracy. W rezultacie zabrano z getta
oko³o 1000 osób nie posiadaj¹cych J-Ausweisów, z
czego po³owê stanowi³y kobiety i dzieci. Czê�æ wy-
siedlono do Piask, czê�æ za� skierowano do obozu
na Majdanku. Tych wkrótce rozstrzelano w lesie
ko³o Krêpca. Kolejna selekcja na Majdanie Tatar-
skim mia³a miejsce 25 pa�dziernika 1942 roku.
Wtedy zabrano do obozu na Majdanku oko³o 1000
¯ydów, w tym tak¿e niektórych urzêdników Rady
¯ydowskiej i wszystkich z Arbeitsamtu.

Na prze³omie pa�dziernika i listopada coraz wiê-
cej osób stara³o siê wydostaæ z getta i zaopatrzyæ
w �aryjskie dokumenty�. Dla niektórych by³o to nie-
mo¿liwe ze wzglêdu na semicki wygl¹d, starali siê
zatem wys³aæ do polskich rodzin przynajmniej swoje
dzieci, by daæ im szansê ocalenia.

9 listopada Niemcy przyst¹pili do ostatecznej
likwidacji getta. Nad ranem Majdan Tatarski oto-
czony zosta³ szczelnym kordonem Niemców i po-
mocniczych formacji ukraiñskich i litewskich.
Wszystkim mieszkañcom getta nakazano zebraæ siê
na placu. Czê�æ osób natychmiast ukry³a siê
w uprzednio przygotowanych schowkach. Zgroma-
dzonych na placu oko³o 3000 ¯ydów przetrans-
portowano do obozu na Majdanku, gdzie trzy dni
po selekcji starców i dzieci stracono w komorach
gazowych. Mê¿czyzn zdolnych do pracy zatrzyma-
no jako wiê�niów obozu. Tak¿e m³ode i zdrowe
kobiety zatrudniono przy segregacji ubrañ na Flug-
platzu. Kilkaset osób zamordowano na terenie get-
ta. W�ród nich prezesa Judenratu doktora Marka
Altena oraz komendanta policji ¿ydowskiej Henry-
ka Goldfarba. Chorych przebywaj¹cych w szpitalu,
jak te¿ oddane tam w ostatniej chwili dzieci, wy-
mordowano w ³ó¿kach. W getcie pozwolono po-
zostaæ ¿ydowskiej S³u¿bie Porz¹dkowej, która w na-
stêpnych dniach przeszukiwa³a domy. Ukrytych
¯ydów, w przypadku odnalezienia kryjówki, prze-
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kazywano Niemcom lub Ukraiñcom i mordowano
na miejscu.

Oddzia³em specjalnym, z³o¿onym z Ukraiñców,
dowodzi³ Johann Lange. Jednocze�nie z wyszuki-
waniem ukrywaj¹cych siê ¯ydów trwa³a akcja likwi-
dacji getta. Przybyli na Majdan Tatarski wiê�niowie
(Polacy) z zamku oraz ¿ydowscy jeñcy z obozu przy
ulicy Lipowej, którzy przeszukiwali getto, zbieraj¹c
mienie po¿ydowskie i zwo¿¹c je platformami do
obozu na lotnisku. Akcj¹ t¹ kierowa³ hauptscharführer
Konopka, maj¹c do pomocy kilku gestapowców,

oddzia³ oko³o 50 Ukraiñców oraz wspomnianych
104 policjantów ¿ydowskich. Prace trwa³y przez kil-
ka dni od �witu do godziny 19.

Po tej akcji jedyni pozostali przy ¿yciu ¯ydzi
w Lublinie przebywali jeszcze w obozie na Maj-
danku, w obozach pracy: Lipowa, Lotnisko itp., sko-
szarowani w zak³adach pracy, a tak¿e w wiêzieniu
na zamku. ¯ydowska dzielnica w Lublinie i jej
mieszkañcy ulegli zag³adzie. Nawet domy dzielni-
cy wokó³ zamku, gdzie od wieków zamieszkiwali
¯ydzi, zosta³y rozebrane.
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Barbara Odnous

Znasz ten ustêp z Genezis? �Jakub poszed³ swoj¹
drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³
ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga�, i nada³ temu
miejscu nazwê Mahanajim, czyli Podwójny Obóz.
[...] A wiesz, gdzie le¿y Mahanajim, Podwójny Obóz?
Tu w Lublinie. Czy¿ nie mamy tu dwóch miast, jed-
nego ¿ydowskiego i jednego chrze�cijañskiego,
dwóch obozów Boga?

W tym piêknym fragmencie prozy Marka Halte-
ra zawarta jest prawda o Lublinie, której jak¿e czê-
sto nie chcieli przyj¹æ do wiadomo�ci jego dawni
mieszkañcy, a wspó³cze�ni po prostu nie znaj¹.

Lublin polski, poza okresem �wietno�ci, który
skoñczy³ siê niestety w XVI wieku, by³ po prostu
prowincjonalnym miastem na trasie z Warszawy do
Lwowa. Lublin ¿ydowski w tym czasie by³ jednym
z wa¿niejszych o�rodków dla rozproszonej po �wie-
cie diaspory, a zw³aszcza jej ortodoksyjnych cz³on-
ków. To tutaj mie�ci³a siê jedna z najwa¿niejszych
uczelni talmudycznych. Na lubelskiej ulicy Szero-
kiej przez d³ugie lata mieszka³ Icchak Horowic
zwany Widz¹cym z Lublina. Do jego grobu na lu-
belskim kirkucie nadal licznie pielgrzymuj¹ chasy-
dzi z ca³ego �wiata. Z ¿ydowskich dzielnic � na
Starym Mie�cie, wokó³ zamku i na Wieniawie � nie
pozosta³ kamieñ na kamieniu.

JOM HA-SHOAH
� ̄ ydzi do swoich �wi¹t i historii musieli dodaæ jesz-
cze jedno wydarzenie, które bêd¹ rozpamiêtywaæ.
Jom Ha-shoah. 13 kwietnia � Dzieñ Zag³ady � po-
wiedzia³ na lubelskim kirkucie jeden z kilku Pola-
ków pochodzenia ¿ydowskiego mieszkaj¹cych
obecnie w Lublinie. W garstce tych osób nie ma
ani urodzonych tutaj, ani potomków dawnych lu-
blinian. Spo�ród nieomal czterdziestu tysiêcy miesz-

kaj¹cych tu przed wojn¹ ¯ydów obecnie nie pozo-
sta³ nikt. Nieliczni, którym uda³o siê przetrwaæ,
wyjechali dawno temu. W dniu, w którym � w ho³-
dzie poleg³ym � zamieraj¹ na dwie minuty izrael-
skie ulice, ¯ydzi na ca³ym �wiecie wspominaj¹
swych nie¿yj¹cych bliskich. 13 kwietnia w tym roku
w Polsce czytano listy wymordowanych rodzin. Na
lubelskim kirkucie odczytano m.in. fragmenty spi-
su pomordowanych ¯ydów lubelskich z Ksiêgi Lu-
blina wydanej przez diasporê w Pary¿u:

�Pozostali przy ¿yciu upamiêtniaj¹ swoich
bliskich pomordowanych w czasie holocaustu:
Aksenberg Josif, Sara, Mech³, Zina
Iberklajd Lejb, Rachela, Zlata
Abramowicz Szmul, Ryfka, Pere³e, Ge³e, Libele...�

KLIMATY
� ¯eby dostaæ siê do centrum Lublina z Kalinowsz-
czyzny trzeba by³o przej�æ albo przejechaæ przez uli-
cê Rusk¹, czyli dawn¹ dzielnicê ¿ydowsk¹, która do-
chodzi³a do obecnego placu Singera � opowiada
Wies³awa Majczak, mieszkaj¹ca przed wojn¹ w tzw.
domu Vettera przy ulicy Kalinowszczyzna. Jej wspo-
mnienia spisane zosta³y w O�rodku �Brama Grodz-
ka � Teatr NN�, który w ramach programu �Historia
mówiona� zaj¹³ siê archiwizowaniem wspomnieñ
przedwojennych lublinian. Pani Wies³awa Majczak
jest jednym z nielicznych naocznych �wiadków li-
kwidacji ¯ydowskiego Miasta. � Ulica bieg³a wtedy
liter¹ S, omijaj¹c dooko³a cerkiew. By³a to ulica bie-
doty. Partery domów wype³nia³y drzwi do warsztaci-
ków i sklepów. Ich w³a�ciciele czêsto stali po prostu
na progu i oczekiwali na klienta. Z Ruskiej zapamiê-
ta³am przede wszystkim ogromne ilo�ci obecnych tam
dzieci i ¯ydówki siedz¹ce przed domami. Mia³y ogo-
lone g³owy i nosi³y peruki, na które nak³ada³y czepce

Z CZTERDZIESTU TYSIÊCY � NIKT!
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z bia³ej albo czarnej koronki. Polscy ch³opcy, w ra-
mach drobnych z³o�liwo�ci, których wówczas nie
szczêdzono ¯ydom, lubili zrywaæ znienacka te pe-
ruki. Naturalnie podnosi³ siê wtedy okropny wrzask.
Kobiety, nawet te wygl¹daj¹ce na biedne, nosi³y spo-
ro bi¿uterii: w uszach z regu³y d³ugie kolczyki oraz
po kilka pier�cionków na rêkach, obowi¹zkowo z du-
¿ymi oczkami. Niektóre z ¯ydówek robi³y na kloc-
kach koronki i haftowa³y. Siedzia³y na ulicy, bo we-
wn¹trz musia³o byæ nieprawdopodobnie ciasno.
Zreszt¹, ¿ycie toczy³o siê w du¿ej mierze na ulicy.

�...Gersztajn Szajndl, Chana, Rachela, Zlata, Moj¿esz
Lewenson Rachela, Baj³a, Józef, Perl, Minde
Hochman Hersz, Mosze, Ajzik... �

W miejscu istniej¹cej do dzisiaj studni przy uli-
cy Ruskiej, gdzie zawsze sta³a kolejka osób z wia-
drami, zaczyna³a siê ulica lepszych sklepów, za-
wsze pe³na ludzi � ulica Szeroka. Je�dzi³y po niej
wozy i doro¿ki. Panowa³ tam wieczny szum i gwar
k³êbi¹cego siê szarego t³umu. To nie by³y ciche uli-
ce. Mê¿czy�ni nosili ciemnie spodnie i cha³aty do
kolan, wysoko zapinane. Spod w¹skich rêkawów
zawsze wygl¹da³a jaka� koszula. Na g³owie mieli �
bardzo charakterystyczna rzecz � czapki z dasz-
kiem, a w niedzielê kapelusze. Mali ch³opcy byli
ubrani bardzo podobnie. Wiêkszo�æ mê¿czyzn no-
si³a pejsy. Pamiêtam, ¿e ten t³um by³ szary. Na Kra-
kowskim Przedmie�ciu w lecie widzia³o siê kobiety
ubrane kolorowo i mê¿czyzn w jasnych garnitu-
rach, a w dzielnicy ¿ydowskiej nie by³o tego nigdy.
Ten obraz zmienia³ siê w szabas. Widzia³o siê wte-
dy ¯ydów w futrzanych czapach, czarnych cha³a-
tach i bia³ych poñczochach.

�...Goldwaser Frajdl, Chaim, Mendl
Zilberman Icie, Sara, Mair
Segal Rachela, Rikel, Sara, Hersz, Borech...�

W ¿ydowskich warsztacikach mo¿na by³o sprze-
daæ, kupiæ i zreperowaæ wszystko. Krawcy naprawiali
stare przenicowane ubrania nieomal od rêki. Szew-
cy reperowali ka¿dy but. Wstawiali ³aty, zelowali. Jak

kogo� nie by³o staæ na ca³e zelówki, to szewc zelowa³
tylko w tym miejscu, gdzie na podeszwie by³a dziu-
ra. Ma³o tego, mo¿na by³o zanie�æ dwie pary starych
butów i majster bra³ fleki z tych zupe³nie zniszczo-
nych i przek³ada³ do tych, w których da³o siê jeszcze
chodziæ. Lutowa³o siê równie¿, czyli naprawia³o dziu-
rawe garnki. Rzecz dzisiaj zupe³nie nie spotykana.
Pod Bram¹ Krakowsk¹ siedzieli w kucki szklarze �
w jarmu³kach, z pejsami, w czarnych p³aszczach,
ale bez bia³ych poñczoch � i czekali na klienta. Tafle
szk³a taszczyli w nosid³ach na plecach. Po domach
roznosili pieczywo ¿ydowscy piekarze. Na plecach,
na szelkach mieli du¿e wiklinowe kosze wystaj¹ce
grubo ponad g³owê, i wyci¹gali z nich �wie¿e, jesz-
cze ciep³e bu³eczki, obwarzanki, chleb. Pamiêtam te¿
nieistniej¹cych latarników. Przedwojenny Lublin by³
o�wietlany w podwójny sposób. Oprócz zainstalowa-
nych ju¿ latarni elektrycznych dzia³a³y jeszcze rêcz-
nie zapalane latarnie gazowe, wygl¹daj¹ce jak sto-
j¹ca lampka, tylko ¿e na wysokim s³upie. Latarnik
nosi³ ze sob¹ d³ugi kij z iskr¹ na koñcu. Odkrêca³
jaki� zawór, przyk³ada³ p³omieñ i zapala³ siê gaz.
Rano ten sam latarnik chodzi³ i gasi³ latarnie.

�...Biterman Mordche-Cwi, Chane, Dwojra, Sura
Finkelsztejn Pesach, Sime, Icie, Go³da, Chana
Kirszenzaft Bronia, Ruwen Ben-Cijon, Idl,

Rachela, Ite³e...�

Mieszkañcy chrze�cijañskiej czê�ci miasta nie
chcieli mieæ ¿adnego kontaktu z dzielnic¹ ¿ydow-
sk¹. Dzieciom nie pozwalano tam chodziæ. Straszo-
no je, ¿e zostan¹ porwane na macê. Dlatego te¿
mo¿na by³o kosztowaæ wszystkie ¿ydowskie przy-
smaki � i bajgle, i makagigi, i pyszny ¿ydowski bisz-
kopt, jak puch, którego ju¿ nie umie upiec nikt � ale
nie uchodzi³o próbowaæ macy. Moi rodzice, wybie-
raj¹c siê do centrum, choæby w niedzielê do ko�cio-
³a, starali siê nie chodziæ przez Rusk¹, a jechaæ
autobusem albo doro¿k¹. Rodzice otworzyli w na-
szym domu sklep, by chrze�cijanie mieszkaj¹cy do-
oko³a mogli kupowaæ �u siebie� i nie musieli korzy-
staæ z ¿ydowskich sklepików tu¿ po drugiej stronie
ulicy. Podobnie bardzo rzadko kto� z tamtych do-
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mów przychodzi³ kupowaæ do sklepu moich rodzi-
ców. By³y to dwa odrêbne �wiaty. �wiat ¿ydowski
i �wiat polski.

�...Szwarc Sura, Szlojme³e, Id³, Gedale, Józef,
Bejrisz, Mojsze, Dwojra, Ita, Hencze

Lerman Hersz, Ryfka, Józef, Abraham, Jehiel,
Mania, Gite, Celine

Cukierman Szloma, Git³, Eliezer, Zlate, Ryfke,
Sura, Ester, Micha³, Leon...�

ODEJ�CIE MIASTA
Miasto odesz³o w marcu 1942 roku. Dok³adnie w rok
po utworzeniu getta. Ostatnia droga lubelskich ¯y-
dów zaczyna³a siê w synagodze Maharszala, gdzie
przeprowadzano wstêpn¹ selekcjê. Pochód, uformo-
wany na ulicy Szerokiej, szed³ Rusk¹, Kalinowszczy-

Ruiny Wielkiej Synagogi
przy ulicy Jatecznej,
zdjêcie z 1943 roku.

zn¹ i przez stary most dociera³ do rampy kolejowej
obok miejskiej rze�ni. Poci¹gi jecha³y do Be³¿ca.

� Pod oknami naszego domu prowadzono ¯y-
dów na rampê. Wywózka zaczyna³a siê zawsze oko-
³o dziesi¹tej, jedenastej w nocy. Najpierw by³o s³y-
chaæ krzyki, strza³y, a potem pojawia³ siê taki
specyficzny szum. D�wiêczy mi on w uszach do dzi-
siejszego dnia. Odg³os szuraj¹cych po bruku nóg i
d�wiêku rozmów, jak gdyby brzêczenie. I natural-
nie niemieckich krzyków, i naturalnie strza³ów. Z
wysoko�ci drugiego piêtra, gdzie mieszkali�my, wi-
dzia³am w �wietle s³abych latarñ morze g³ów i to-
bo³ków wy³aniaj¹cych siê zza cerkwi i nikn¹cych
w ciemno�ciach ulicy. Mia³am wra¿enie, ¿e przez
kilka godzin sunie wolno uliczny bruk. Oczywi�cie
trzeba by³o bardzo uwa¿aæ, by nie zostaæ zauwa-
¿onym, bo Niemcy strzelali do okien. Wczesnym
rankiem je�dzi³ wóz i zbiera³ tych, którzy nie poszli
dalej. Wkrótce w dzielnicy ¿ydowskiej, kiedy� tak
gwarnej i pe³nej ludzi, pozosta³y puste ulice, po któ-
rych fruwa³y ogromne masy papieru i pierza.

Po trzech tygodniach wywózek w Lublinie oca-
la³o oko³o piêciu tysiêcy ¯ydów, posiadaczy tzw.
�J-Ausweisów�, czyli dokumentów stwierdzaj¹cych
przydatno�æ do pracy. Przeniesieni zostali do no-
wego getta na Majdanie Tatarskim, sk¹d 9 listopa-
da 1942 roku trafili wszyscy do obozu na Majdan-
ku. Kwestia ¿ydowska w mie�cie Lublinie zosta³a
rozwi¹zana.

�Oby wspomnia³ Bóg duszê..., która uda³a siê
na sw¹ wieczn¹ wêdrówkê, przez to, ¿e ja �lubujê
ofiarê za niego/ni¹, niech w nagrodê za to dusza
jego/jej bêdzie w³¹czona w wieniec ¿ycia wieczne-
go wraz z duszami Abrahama, Izaaka i Jakuba, Sary,
Rebeki, Racheli i Lei oraz z reszt¹ dusz sprawiedli-
wych, które s¹ w ogrodzie Eden. Mówmy: amen�
(Modlitwa Wspomnienie zmar³ych odczytana 13
kwietnia na lubelskim kirkucie).


