
Edukacyjne i animatorskie 
działania w regionie lubelskim 

prowadzone przez 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”



  OŚRODEK 
  „BRAMA GRODZKA 
– TEATR NN”

1990–2012
Próbą podsumowania tego, co zostało zrobione 
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 
w ciągu ponad 20 lat działalności, jest książka 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2012 
oraz towarzyszące jej kolejne tomy, będące opracowaniami 
szczególnie ważnych dla ośrodka tematów.

Są to:
 Tom I: Teatr NN
 Tom II: Artystyczne i animatorskie 

działania w przestrzeni miasta 
związane z pamięcią

 Tom III: Wystawy
 Tom IV: Działania związane z rewitalizacją 

Starego Miasta i innych 
przestrzeni Lublina

 Tom V: Czechowicz
 Tom VI: Animacja sieci w programie ośrodka
 Tom VII:  Ośrodek „Brama Grodzka 

– Teatr NN” dla aplikacji Lublin 
ESK 2016. Studuim przypadku 

 Tom VIII: Edukacyjne i animatorskie 
działania w regionie lubelskim 
prowadzone przez Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”



Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim 
prowadzone przez 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 
 

tom VIII

Lublin 2012





Wstęp





  5

Lubelszczyzna to region typowo wiejski i małomiasteczkowy. Brak w nim rozbudowanej i dobrze 
działającej infrastruktury edukacyjno-kulturalnej, a niewielkie miejscowości są często zacofane 
cywilizacyjnie, bez dobrze rozpoznanych możliwości i kierunków rozwoju. Do II wojny światowej 
charakterystyczną ich cechą była wielokulturowość, która tworzyła wyjątkowy w skali europejskiej 
krajobraz kulturowy tego regionu.

W lokalnych społecznościach brakuje świadomości tego, jak duży „kapitał dziedzictwa 
kulturowego” wiąże się z miejscem, w którym żyją. Jego wykorzystanie może stać się motorem prze-
mian i rozwoju małych miejscowości.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” od wielu lat prowadzi w regionie lubelskim róż-
norodne działania nawiązujące do wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru. Wymieńmy te 
najważniejsze:

•	 sesja „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie” (2001);
•	 „Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lublina i  Lubelszczyzny” 

(2002–2004);
•	 „Ludzie – Miejsca – Środowiska” (2002–2003);
•	 „Środki Świata” (od 2002);
•	 „Kraniec nie znaczy margines” (2005);
•	 „Wirtualne miasteczko” (2011);
•	 „Ocalone losy (2012);
•	 „Pojednanie przez trudną pamięć” (2012);
•	 „Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka” (2011, 2012).

Wśród tych działań szczególną rolę odgrywa „Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. 
Sztuka”. Zbiera on w  jakimś sensie nasze doświadczenia z  wielu wcześniejszych projektów. 
Wszystkie one są bardzo dobrymi przykładami dla animatorów próbujących mierzyć się z tema-
tem wielokulturowości. Znajdą oni tutaj wszystko, co może im się przydać w ich własnej pracy 
– począwszy od tradycyjnej i sprawdzonej formy, jaką jest festiwal, poprzez działania dokumen-
tacyjne, edukacyjne, artystyczne, kończąc na wykorzystywaniu najnowocześniejszej technologii. 
Zapraszamy do lektury!





„Śladami Singera: 
Warsztaty. Spotkania. 

Sztuka”



Trasa festiwalu „Śladami Singera”
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Jest to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjnych i artystycznych skierowanych do miesz-
kańców małych miejscowości Lubelszczyzny. Jego idea polega na odkrywaniu wielokulturowego 
dziedzictwa i korzystaniu z tego potencjału przez lokalne szkoły, biblioteki, domy kultury i różne 
organizacje. Ważny element projektu stanowi współpraca z młodzieżą, która uczestniczy w kom-
pleksowych warsztatach – z jednej strony ma okazję do zdobycia wiedzy historyczno-kulturowej, 
z drugiej zaś nabywa umiejętności niezbędnych lokalnym animatorom kultury, organizującym wła-
sne wydarzenia kulturalne. Patronem wszystkich działań jest Isaac Bashevis Singer – pisarz szcze-
gólnie związany z Lubelszczyzną, barwnie opisujący przedwojenny Biłgoraj, Bychawę, Józefów, 
Szczebrzeszyn czy Tyszowce.

Podczas dwóch edycji projektu udało się wskrzesić pamięć o dawnych dziejach, przypo-
mnieć historie poszczególnych osób, co stało się podstawą do kreowania działań edukacyjnych 
i artystycznych. W 2011 roku, w trakcie kilkumiesięcznych zajęć, młodzież miała okazję wziąć 
udział w warsztatach teatralnych, opowiadania historii, graffiti, filmowych, muzycznych i cyrko-
wych, a efekty tych spotkań zostały zaprezentowane podczas I edycji festiwalu „Śladami Singera”, 
która odbyła się w lipcu.

W 2012 roku do projektu dołączyła Bychawa. Tak jak w innych miejscowościach także i tu 
gimnazjaliści i licealiści zaangażowali się w intensywne przygotowania do kolejnej edycji festiwalu. 
Tym razem w ramach warsztatów nakręcili filmy reportażowe i artystyczne, wykorzystując metodę 
animacji poklatkowej, a także stworzyli własne prezentacje, które stały się częścią festiwalu. Jest on 
wyjątkową inicjatywą, punktem szczególnym na mapie wakacyjnych wydarzeń tego typu. Stanowi 
bowiem podróż pochodzących z różnych krajów artystów i wolontariuszy podążających śladami 
opowiadań Isaaca Bashevisa Singera. W każdej opisywanej przez niego miejscowości uczestnicy 
projektu wraz z mieszkańcami tworzą działania artystyczno-edukacyjne, których elementami są 
warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Podstawą tych poczynań jest oczywiście proza noblisty, 
a także unikalna historia i tradycje każdej z miejscowości.

Festiwal „Śladami Singera”

Głównym motywem festiwalu „Śladami Singera” jest podróż śladami opowiadań Isaaca 
Bashevisa Singera, których akcja rozgrywa się w małych miasteczkach Lubelszczyzny. Pisarz wła-
śnie tu umieścił swój magiczny jidyszland. Wymieńmy kilka z tych miejscowości: Tarnogród, 
Zamość, Tyszowce, Kraśnik, Janów, Biłgoraj, Frampol, Bychawa, Józefów.

Już dwukrotnie – w  roku 2011 i  2012, przez dwa lipcowe tygodnie, po drogach 
Lubelszczyzny jechał tabor Jaszy Mazura, słynnego lubelskiego Sztukmistrza, który wyruszył w tę 
podróż ze swoim zespołem kuglarzy, muzyków i cyrkowców.

Tabor zatrzymywał się na kilka dni w każdej z miejscowości (Tyszowce, Szczebrzeszyn, 
Józefów, Biłgoraj, Bychawa) leżącej na trasie jego wędrówki. Jego członkowie realizowali w nich 
projekt animatorski nawiązujący do historii tych miejsc. Wyświetlano filmy oraz prowadzono 
warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Uczestników wspierali artyści (tworzący małe teatrzyki lalkowe, muzycy i opowiadacze 
historii), którzy na koniec pobytu w każdej miejscowości (wspólnie z animatorami) organizowali 
rodzaj spotkania – jarmarcznego widowiska. W czasie jego trwania przy płonącym ognisku poja-
wiali się kuglarze (żonglerzy, połykacze ognia, akrobaci), a wśród nich Jasza Mazur. Zawsze słychać 
było muzykę, i – oczywiście – teatralizowane opowieści Singera prezentowane przez Witolda 
Dąbrowskiego z Teatru NN.
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Od wielu lat w Lublinie, w Polsce i w Europie przedstawia on te właśnie historie, a przy 
Teatrze NN działa Scena Opowieści. W sposób oczywisty jej patronem został Jasza Mazur, boha-
ter książki I.B. Singera Sztukmistrz z Lublina, a historia Jaszy jest stałym punktem programu od 
chwili premiery przedstawienia w roku 2010.

Przypomnijmy, że charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego przedwojennej 
Lubelszczyzny były właśnie małe miasteczka z mieszkającymi w nich Polakami i Żydami. Często 
zamieszkiwali je również prawosławni i unici. Te miejsca tworzyły wieloetniczny, unikalny w skali 
europejskiej krajobraz kulturowy. W kulturze żydowskiej zwano je sztetlami (sztetlech – w jidysz 
– małe miasteczko). W wyniku zagłady społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej 
miejscowości te, z ich specyficznym klimatem kulturowym, przestały istnieć. Przetrwały tylko we 
wspomnieniach ich dawnych mieszkańców, na starych ilustracjach, fotografiach i kartach literatury. 
Kopalnią wiedzy na ich temat są żydowskie Księgi Pamięci, pisane po Zagładzie przez ocalonych 
Żydów.

Pamięć o tamtym nieistniejącym już przedwojennym świecie ulega coraz większemu zatar-
ciu, a  jeżeli powraca, to raczej w formie sentymentalno-nostalgicznych opowieści, często bardzo 
dalekich od rzeczywistości biednych sztetli. Może teraz, kiedy wielokulturowość Europy staje się 
czymś naturalnym i oczywistym, warto wrócić do tamtego zapomnianego dziedzictwa, mimo że 
kryje się w nim również wiele bólu i krzywdy.

Przypomnijmy, że region Lubelszczyzny szczególnie inspirował pisarzy żydowskich, 
a świadczą o tym utwory takich pisarzy jak Jakub Glatsztejn, Szalom Asz, Icchak Lejb Perec. 
Dodajmy do tego jeszcze słynnych „mędrców z Chełma”, legendę o Golemie (również z Chełma), 
niezliczone opowieści chasydów o swych cadykach (w tym o Widzącym z Lublina), a łatwiej będzie 
nam ocenić znaczenie tego dla kultury żydowskiej. Nie ma więc przypadku w tym, że miejscowo-
ści z Lubelszczyzny pojawiają się na kartach wielu książek pisanych w języku jidysz, po angielsku. 
Postacią dla festiwalu symboliczną jest w sposób oczywisty Jasza Mazur, bohater najbardziej zna-
nej książki Singera – Sztukmistrza z Lublina. Dlatego stało się tradycją, że wyruszając z Lublina 
w podróż „śladami Singera”, jeszcze w Lublinie uczestnicy wysłuchują historii Jaszy Mazura.
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A characteristic element of the cultural landscape of the pre-war Lublin region was a small town 
(shtetl) inhabited by mainly Poles and Jews, but also often by the Orthodox and the Uniate. These 
small towns formed a multi-ethnic cultural landscape, unique for European standards. As a result 
of the extermination of the Jewish community during World War II these towns, with its specific 
cultural climate, ceased to exist.

They have remained only in the memories of their former inhabitants, the old illustrations, 
photographs and in literature. It is noticeable that the memory of the exterminated pre-war world 
is becoming increasingly vague, and when it does return it is in a form of sentimental nostalgic 
stories, often very far from the poor shtetl reality. Maybe now, that the multiculturalism of Europe 
is becoming its characteristic feature, it would be worth going back to this forgotten heritage, 
although there is also pain and hurt hidden here.

The main motive of the Following Singer’s Traces festival is a journey which I.B.Singer’s 
stories which action usually takes place in the Lublin region. It is here that the writer set his magic 
Yiddishland, it is here, in numerous towns (shtetls) of the Lublin region, where most of his sto-
ries were set. Just to list a few: Tarnogród, Zamość, Tyszowce, Kraśnik, Janów, Biłgoraj, Frampol, 
Bychawa, Józefów. Writings of Jacob Glatstein, Sholem Asch, Yitzhak Leib Peretz prove that 
this region was particularly myth-bearing for Jewish writers. Add to that the famous ‘wise men 
of Chelm’, the legend of the Golem (from Chełm also), countless Hasidic stories of their tzadiks 
(including the Seer of Lublin), to realize the importance of this place for Jewish culture. By no coin-
cidence the town of Lublin appears on the pages of numerous books written in Yiddish, Hebrew or 
English.

A symbolic figure of the festival is Yasha Mazur, the protagonist of Singer’s most famous 
book – The Magician of Lublin. In 2011 and 2012, the Magician’s tabor hit the road for two weeks 
of July. He and his team of jugglers, musicians and circus performers from set off from Lublin. The 
tabor would stop for two days in each of the selected cities (Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, 
Bilgoraj and Bychawa). Participants would carry out the project referring to the history of each 
particular place. Films would be screened and theater workshops conducted for children and youth. 
They were supported by artists (small puppet theaters, musicians and storytellers) to create a partic-
ular kind of a get-together for the last day of their stay in each of the towns. This was a fairground 
spectacle during which jugglers, fire eaters and acrobats also appeared with Yasha Mazur among 
them. The music was always with them and so were, of course, theatralised stories of Singer.
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Люблін і Люблінщина були улюбленими місцями в оповіданнях лауреата Нобелівської 
премії з літератури – Ісаака Башевица Зінгера. Це винятковий письменник, який своєю 
творчістю прославив наш регіон. Завдяки його оповіданням у цілому світі знають назви 
таких міст як Tишовце, Щебрешин, Юзефів, Білгорай, чи Люблін.

Як реально виглядав описаний письменником світ? Як він виглядає сьогодні і що 
про нього знають сучасні мешканці? Ці питання спонукали нас до вирушення в унікальну 
подорож – слідами І. Б. Зінгера. Разом з місцевими організаціями: школами, будинками 
культури, бібліотеками, громадськими об’єднаннями ми створили артистично-освітній 
проект, елементами якого є різноманітні майстер-класи, тренінги та артистичні заходи. 
Особливу роль в цьому проекті відіграють міжнародні волонтери з Ізраїлю, України, Росії, 
Туреччини, Франції і Польщі. То вони, разом з молоддю і місцевою спільнотою, проведуть 
культурні заходи і анімують простір, створюючи унікальну програму, що ґрунтується на 
традиціях, культурі і історії – програму Фестивалю „Слідами Зінгера”.

Програма 2012

Зустріч молоді з Tишовце, Щебрешина, Юзефова, Білгорая та Бихави в рамках про-
екту «Слідами Зінгера. Майстерні. Зустрічі. Мистецтво».

11квітня 2012 року група молоді з  5 місцевостей, що беруть участь в  проекті 
«Слідами Зінгера. Майстерні. Зустрічі. Мистецтво приїхала до організації «Брама 
Гродська – Театр NN», щоби прийняти участь в освітньо-артистичних, а також познайо-
митися з цілями і графіком проекту.

У квітні, травні і червні 2012 року молодь матиме можливість здобувати знання 
і вміння під час історико-культурних майстерень, а також артистичних: кінематогра-
фічно-анімаційних, художніх, театральних, музичних, нового цирку і фотографії. Під час 
майстерень відбудуться презентації, що є частиною Фестивалю „Слідами Зінгера”, який 
проходитиме в днях 12-24 липня 2012 року.

«Слідами Зінгера. Майстерні. Зустрічі. Мистецтво» – то міждисциплінарний 
проект культурної освіти, направлений на місцеві (з особливою роллю шкільної молоді) 
спільноти Юзефова Білгорайського, Tишовіц, Щебрешина, Білгорая, Бихави,а також 
Любліна. Джерелом натхнення для виникнення ідеї цього проекту є творчість нобе-
лівського лауреата I. Б. Зінгера. У кожному з цих місць будуть відбуватися презентації 
освітніх, артистичних та аніматорських заходів, підготовлених у рамках майстерень, що 
реалізовуватимуться раніше, учнями шкіл і міжнародних артистів. Таким чином виникне 
цикл п’яти своєрідних фестивалів. Вони збагатять культурну і освітню атмосферу вищезга-
даних місцевостей, а отримані учасниками проекту вміння і досвід створять підстави для 
ініціювання власних заходів в майбутньому.
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I edycja festiwalu „Śladami Singera”

Parada w Tyszowcach, 14 lipca 2011, fot. A. Puchkova

Pokaz cyrkowy w Tyszowcach, 14 lipca 2011, fot. A. Puchkova

I edycja festiwalu „Śladami Singera”
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Performance Advy Weinstein na rynku w Szczebrzeszynie,
17 lipca 2011, fot. J. Zętar

Pokaz cyrkowy na rynku w Szczebrzeszynie, 
17 lipca 2011, fot. A. Puchkova
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Performance butoh w kamieniołomach w Józefowie Biłgorajskim, 19 lipca 2011, fot. J. Zętar

Parada w Józefowie Biłgorajskim, 19 lipca 2011, fot. A. Puchkova



Parada w Biłgoraju, 23 lipca 2011, fot. J. Zętar

Koncert w Biłgoraju, 23 lipca 2011, fot. J. Zętar
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II edycja festiwalu „Śladami Singera”

Pierwsze spotkanie młodzieży z Biłgoraja, Bychawy, Józefowa, Szczebrzeszyna i Tyszowiec w ramach 
projektu „Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka”, 11 kwietnia 2012, fot. A. Duź
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Warsztaty w Tyszowcach, 4 kwietnia, fot. NN Warsztaty w Biłgoraju, 26 kwietnia 2012, fot. A. Duź

Warsztaty w Szczebrzeszynie, 24 kwietnia 2012, fot. NN
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Szczebrzeszyn

Pokaz cyrkowy, Tanya Plazner z Izraela, 
13 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura
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Koncert zespołu Mashké, wokalistka i akordeonistka 
Violaine Lochu z Francji, 13 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Warsztaty tańca afrykańskiego, 
13 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Prezentacja fragmentów książki Philipa Bibela Szebreszin, 
12 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Warsztaty garncarskie w MDK, 
13 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



Malowanie twarzy, 15 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Biłgoraj



  25

Sztafeta Pamięci, 14 lipca 2012, 
fot. Sz. Kasiura

Warsztat bębniarski, 
15 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Koncert zespołu Mashké 
z Francji, 15 lipca 2012, 

fot. Sz. Kasiura
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Józefów

Performance „Ulica Singera”, 17 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Parada, 16 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura
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Wspólne czytanie opowiadania 
I.B. Singera, fot. Sz. Kasiura

Prezentacja filmu Wspomnienia 
zrealizowanego przez młodzież 
z Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, 
16 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



Tyszowce

Warsztaty szablonu, 20 lipca 2012, 
fot. Sz. Kasiura



Parada, 19 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Sztafeta pamięci, 19 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



Koncert zespołu Mashké, 
20 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Pokaz cyrkowy, 
20 lipca 2012, 

fot. Sz. Kasiura

Spektakl Praczka, 
20 lipca 2012, 

fot. Sz. Kasiura
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Widowisko plenerowe w Mikulinie, 19 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Koncert bębnów afrykańskich, 
20 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura
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Bychawa

Fire show, 22 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura
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Wieczór w synagodze, 22 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Parada, 21 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura
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Wspólne czytanie opowiadania I.B. Singera, 22 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Warsztaty cyrkowe, 22 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



Tworzenie graffiti, 22 lipca 2012, 
fot. Sz. Kasiura



Lublin

Pakowanie festiwalowego autobusu, 
12 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Wyjazd festiwalowego autobusu, 
12 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



Akrobacje, 24 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura

Parada na Placu po Farze w Lublinie, 24 lipca 2012, fot. Sz. Kasiura



„Kurier Lubelski”, 11 lipca 2012



„Dziennik Wschodni”, 12 lipca 2012

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/rozpoczal-sie-festiwal-sladami-singera,1,5187478, 
wiadomosc.html, 28 września 2012
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Animacja sieci podczas 
Festiwalu „Śladami Singera”
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W ramach festiwalu w 2011 i 2012 roku prowadzono animację sieci, tworząc i rozwijając stronę 
na Facebooku i publikując materiały filmowe na YouTube. Stronę festiwalu polubiły dotychczas 
572 osoby. Dzięki nim możemy dotrzeć aż do 152 885 ich znajomych. Podczas obu edycji na naszej 
stronie publikowaliśmy galerie fotografii, relacje wideo, filmy tworzone wspólnie z uczniami z miej-
scowości opisywanych przez Singera, informacje o miejscach, które odwiedzaliśmy. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się relacje z parad i pokazów fire show. Wiele osób te posty komentowało 
i udostępniało. Strona na Facebooku jest znakomitym mechanizmem integrującym uczestników, 
wolontariuszy i publiczność festiwalu.

W trakcie festiwalowego miesiąca (5 lipca 2012–5 sierpnia 2012):
•	 1495 osób udostępniło zdarzenia dotyczące naszej strony, co polegało na dodaniu znacz-

nika „Lubię to!” do strony, publikowaniu na tablicy strony, dodaniu znacznika „Lubię to!” 
lub komentarza do postu strony lub udostępnieniu go, udzieleniu odpowiedzi na zadane 
pytanie lub opublikowane zaproszenie na wydarzenie, wspomnieniu o stronie w poście lub 
oznaczeniu jej na zdjęciu;

•	 129 nowych osób (unikalnych użytkowników) polubiło naszą stronę;
•	 56 484 unikatowych użytkowników zobaczyło jakiekolwiek treści powiązane z naszą 

stroną.



Strona profilu na Facebooku, http://www.facebook.com/sladamisingera, 26 września 2012



Strona internetowa projektu „Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka”, sladamisingera.teatrnn.pl, 
26 września 2012





„Urodziny sztukmistrza”
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18 kwietnia 1959 roku, w sobotę, w nowojorskim „Forwerts” ukazał się pierwszy odcinek powieści 
Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina. Jej bohaterem autor uczynił Jaszę Mazura, sztuk-
mistrza pochodzącego z Lublina. Nie ulega wątpliwości, że po otrzymaniu przez I.B Singera w roku 
1978 Nagrody Nobla i przetłumaczeniu jego książki na kilkadziesiąt języków Jasza Mazur stał się 
najsłynniejszym lublinianinem na świecie. To on jak nikt inny przyczynia się do budowania legendy 
naszego miasta. W 2009 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotował i zrealizował 
pierwszą edycję „Wędrownych Spotkań z Opowieścią”, które 18 kwietnia 2009 r. zostały zamknięte 
urodzinowym spotkaniem ze Sztukmistrzem. W tym dniu nastąpiła inauguracja Sceny Opowieści 
Teatru NN, której patronem został nie kto inny jak właśnie Jasza Mazur. Stałym elementem 
repertuaru Sceny stało się odczytywanie skróconej wersji dzieła Sztukmistrz z Lublina. Witold 
Dąbrowski prezentował także opowieści oparte na opowiadaniach Singera. Zanim jednak świeczki 
z urodzinowego tortu Sztukmistrza zostały zdmuchnięte, prof. Monika Adamczyk-Garbowska 
wygłosiła krótki wykład zatytułowany Isaac Bashevis Singer i Icchak Baszewis – pisarz żydowski, 
polski, amerykański?



Tort: Urodziny Sztukmistrza z Lublina, 18 kwietnia 2009, fot. K. Kobus

50. rocznica urodzin Sztukmistrza, 18 kwietnia 2009, fot. K. Kobus



Urodziny Sztukmistrza, 18 kwietnia 2011, fot. M. Fedorowicz





„Wędrowne spotkania 
z opowieścią”
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W okresie od 12 marca do 19 kwietnia 2009 roku w siedmiu miejscowościach regionu lubelskiego: 
Bychawie, Frampolu, Goraju, Janowie Lubelskim, Józefowie, Turobinie i Tyszowcach – oraz 
w samym Lublinie – odbyła się zorganizowana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” I edy-
cja „Wędrownych Spotkań z Opowieścią”. Głównym jej motywem była podróż śladami opowiadań 
I.B. Singera, których akcja rozgrywa się w małych miasteczkach Lubelszczyzny. To tam właśnie 
Singer osadził swój magiczny jidyszland. O tym, że Lublin i Lubelszczyzna szczególnie inspirowały 
pisarzy żydowskich, świadczą nazwiska takich autorów jak: Jakub Glatsztejn, Szalom Asz, Icchak 
Lejb Perec. Dodajmy do tego jeszcze słynnych „mędrców z Chełma”, legendarnego Golema – rów-
nież z Chełma – oraz niezliczone opowieści chasydów (w tym o Widzącym z Lublina), a łatwiej  
będzie zrozumieć znaczenie tego miejsca dla kultury żydowskiej.

W czasie trwania „Wędrownych Spotkań” w każdym z wybranych miasteczek można 
było posłuchać Witolda Dąbrowskiego, niezwykłego lubelskiego opowiadacza z Teatru NN, 
i jego historii zainspirowanych opowiadaniami I.B. Singera. Wśród nich były m.in.: Jak Szlemiel 
szedł z Chełma do Warszawy, Tajbełe i jej demon, Ostatni demon, Ole i Trufa. Wybór miasteczek, 
w których miały miejsce „Wędrowne Spotkania z Opowieścią”, nie był przypadkowy. Każda 
z tych miejscowości została utrwalona w konkretnym opowiadaniu pisarza. Trasa „Wędrownych 
Spotkań” wyznaczyła również istotny fragment powstającego w ten sposób Literackiego Szlaku 
„Śladami opowiadań I.B. Singera”, którego opis jest dostępny na stronach internetowych Ośrodka.

Projekt ten został zrealizowany we współpracy z  Europejskim Centrum Integracji 
i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

Witold Dąbrowski w spektaklu Był sobie raz... w Bychawie, 17 kwietnia 2009, fot. J. Zętar



Witold Dąbrowski czyta w Tyszowcach opowiadanie I.B. Singera Ostatni demon, 
16 kwietnia 2009, fot. J. Zętar

Uczestnicy „Wędrownych spotkań z opowieścią” w Turobinie, 26 marca 2009, fot. J. Zętar



Spotkanie w Józefowie Biłgorajskim, 25 marca 2009, fot. J. Zętar

Prezentacja portalu www.singer.teatrnn.pl we Frampolu, 18 marca 2009, fot. K. Kryczka





„Dziedzictwo kulturowe 
Żydów 

na Lubelszczyźnie”









H. Guggenheim, Zniszczona społeczność. O odpowiedzialności, [w:] Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. 
Materiały dla nauczycieli, red. M Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska, 
wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2003





„Zapomniana przeszłość 
– wielokulturowe tradycje 

Lublina i Lubelszczyzny”
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„Kurier Lubelski”, 26 lutego 2002



„Niedziela”, 14 kwietnia 2002
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„Ludzie – Miejsca – Środowiska”

W roku 2002 ośrodek rozpoczął realizację projektu „Ludzie – Miejsca – Środowiska”. 
Był to cykl prezentacji wybranych miejsc z regionu lubelskiego, w których podejmowano wyjąt-
kowo cenne i ciekawe działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Ośrodek rozpoczął 
współpracę m. in. z takimi małymi ojczyznami jak Kock, Tomaszów, Lubartów. W wielu miej-
scowościach swoistym centrum aktywności animatorskiej jest szkoła, która nie tylko uczy, ale 
i wychowuje młodych ludzi. Działalność takich właśnie placówek prowadzi do fundamental-
nego pytania o to, jak powinna wyglądać obecność szkoły w życiu społecznym małej ojczyzny. 
Kontynuacją tego projektu był pomysł z 2005 roku na spotkanie ze placówkami oświatowymi 
z Lublina, w których – w naszej ocenie – działo się coś ważnego dla tworzenia więzi między szkołą 
a jej środowiskiem. Spotkania te stały się płaszczyzną wymiany doświadczeń między nauczycielami, 
wychowawcami i animatorami kultury.

Prezentacja Wohynia w ramach projektu 
„Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”, 
4 grudnia 2002, fot. M. Kubiszyn



Prezentacja Tarnogrodu w ramach projektu „Zapomniana przeszłość 
– wielokulturowe tradycje Lubelszczyny”, 6 listopada 2002, fot. M. Kubiszyn

Prezentacja Hrubieszowa w ramach projektu „Zapomniana przeszłość 
– wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”, 8 stycznia 2003, fot. M. Kubiszyn
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„Środki Świata”
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Coraz częściej zadajemy sobie pytanie o jakość edukacji i o to, jaka powinna być szkoła XXI wieku. 
Szczególnie dramatycznie brzmi ono w miejscu, w którym żyjemy, w jednym z najbiedniejszych 
regionów Europy. To właśnie tutaj najwyraźniej widać, jak wielką rolę odgrywa placówka oświa-
towa w przygotowaniu młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. W każdej lokal-
nej społeczności, w szczególności na wsi i na prowincji, szkoła jest instytucją o ugruntowanym 
znaczeniu i prestiżu. Bardzo często staje się dla małej, biednej miejscowości rodzajem centrum 
edukacyjno-cywilizacyjnego.

Od wieku lat jednym z najważniejszych elementów programu Ośrodka „Brama Grodzka 
– Teatr NN” jest edukacja – w szczególności edukacja na rzecz rozpoznawania przeszłości dzie-
dzictwa kulturowego miejsca, w którym znajduje się szkoła. Warto tu przytoczyć słowa Leszka 
Kołakowskiego opisującego to najbliższe otoczenie, często nazywane małą ojczyzną:

Mała ojczyzna to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, to środek świata. To prze-
strzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to 
przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona 
i odbudowywana, to centrum świata.

W jeszcze innym tekście ten wielki filozof napisał:

Potrzebne nam jest nauczanie historii, w którym młodzi ludzie będą uczyć się rozu-
mienia, kim są – kim oni sami są jako dziedzice przeszłości zarówno chwalebnej, jak 
i nikczemnej. Jeśli utracimy przeszłość historyczną jako naszą własność, jako część nas 
samych, a razem z nią zdolność do odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy?, utracimy 
nieutylitarne racje dla życia, grozi nam chaos duchowy i pustka.

Zrozumienie i odczucie tego najbliższego otoczenia ma często decydujący wpływ na 
widzenie i rozumienie świata przez młodych ludzi. Chcąc jeszcze mocniej powiązać szkołę z małą 
ojczyzną, z jej społecznością, opracowaliśmy w ośrodku program „Środki Świata”. Ma on na celu 
tworzenie własnego oblicza szkoły związanej z konkretnym geograficznym miejscem, jakim może 
być wieś, miasteczko, miasto czy też jego dzielnica. Program ten służy również szukaniu nowych, 
niestandardowych dróg rozwoju dla edukacji XXI wieku i obecności szkoły w życiu społecznym 
małej ojczyzny. Nazwa „Środki Świata” wzięła się z idei, żeby na mapie małej ojczyzny wyznaczyć 
swoiste centrum – miejsce szczególnej aktywności społecznej młodych ludzi, z pomysłami na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności. Jest to nawiązanie do symbolicznego znaczenia pojęcia środków 
świata, mającego wielkie znaczenie dla duchowego i społecznego życia ludzi. Takim metaforycznym 
środkiem świata powinna być właśnie szkoła.

Przyznanie szkole tytułu „Środek Świata” wiąże się z realizowaniem przez nią szeregu dzia-
łań w ramach zarysowanych wyżej idei. Można tu wymienić:

•	 zbieranie starych fotografii, relacji mówionych dotyczących historii konkretnych małych 
ojczyzn;

•	 tworzenie dokumentacji fotograficznej wybranych miejsc i zabytków w otoczeniu szkoły;
•	 roztoczenie opieki nad zabytkami znajdującymi się w pobliżu szkoły;
•	 tworzenie witryn internetowych poświęconych wybranym zabytkom;
•	 realizowanie w ramach „ścieżki międzyprzedmiotowej” autorskich programów związanych 

z małą ojczyzną;
•	 utworzenie muzeum szkoły – zbieranie starych dzienników szkolnych, kronik szkolnych;
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•	 organizowanie i propagowanie szkolnej turystyki kulturowej (Lublin, region);
•	 udział w działaniach aktywizujących szkołę, takich jak: „Szkoła z klasą”, „Chrońmy 

zabytki”.
Najbardziej widocznym efektem posiadania tytułu „Środek Świata” może być stworzenie 

na dużej ścianie korytarza lub w jednym z pomieszczeń szkoły, w którym na co dzień mogą się 
również odbywać lekcje, miejsca przedstawiającego historię placówki, przeszłość tej konkretnej 
miejscowości i okolicy. Na opowieść mogą się złożyć m.in.: wystawa fotograficzna starych i nowych 
zdjęć oraz makieta konkretnej miejscowości czy też dzielnicy z okresu przed II wojną światową. 
Twórcami i opiekunami tych miejsc mogą być w znacznej części uczniowie wspierani przez nauczy-
cieli. To oni mają szukać starych zdjęć, opracować aranżację wystawy wraz z informacją o niej. To 
oni mają stać się przewodnikami po swojej miejscowości czy też dzielnicy. Wspomniane miejsca 
będą rodzajem centrów informacji o dziedzictwie kulturowym małych ojczyzn.

Powstające „Środki Świata” w sposób naturalny powinny integrować miejscowe instytucje 
i środowiska kulturalne. Można tu wymienić domy kultury, biblioteki, towarzystwa regionalne.

W miarę upływu czasu współpracy między „Środkami Świata” z całego miasta i regionu 
może powstawać sieć, która stworzy podstawy do organizowania turystyki kulturowej na obsza-
rze regionu lubelskiego. Przyjeżdżając do konkretnego miejsca, turysta będzie miał pewność, że 
zobaczy, jak to miasteczko, czy też wieś, kiedyś wyglądało (pomoże mu w tym wystawa i makieta), 
uzyska wiele informacji, zostanie oprowadzony po miejscowości. Projekt daje szansę na wydobycie 
ukrytych i niewykorzystanych możliwości instytucji lokalnych, środowisk, ludzi. W samym cen-
trum tych działań znajduje się szkoła, jako symboliczny środek świata.



„Kraniec 
nie znaczy margines”
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Wykorzystując Internet, można tworzyć programy edukacyjne łatwiej akceptowane przez młodych 
ludzi – bardziej dla nich atrakcyjne. Dlatego powstał projekt przeniesienia jednego z tradycyjnych 
i wciąż żywych elementów europejskiej kultury – archetypu podróży, w obszar zastosowań nowo-
czesnej technologii (Internet). Jest to próba nowego odczytania i ożywienia tradycji na użytek 
edukacji przy zastosowaniu nowych rozwiązań. W ten sposób tradycja staje się bliższa młodym 
ludziom i bardziej dla nich czytelna.

W tym projekcie Internet został użyty jako środek do poznawania różnych miejsc (mia-
sta, wsie, regiony) oraz do nawiązywania kontaktów przez młodych ludzi. W ramach wirtualnej 
podróży mieli oni za zadanie poszukiwać w europejskich miastach i leżących w granicznych regio-
nach Unii Europejskiej wsiach ważnych elementów europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
Uczniowie dokumentowali swoje odkrycia na specjalnych stronach internetowych, mających formę 
dawnych dzienników podróży.

Ogólny opis projektu:
•	 Głównym działaniem było zorganizowanie i dokumentowanie wirtualnej podróży szkół 

w miejsca znajdujące się w granicznych regionach Europy.
•	 Najważniejszy cel projektu stanowiło pokazanie jego uczestnikom, że dzięki idei Unii 

Europejskiej w regionach leżących na krańcach Europy, na jej peryferiach, może rozwijać 
się bogate cywilizacyjnie i kulturowo życie.

•	 Projekt adresowano do młodzieży szkolnej (gimnazja, licea) z regionu lubelskiego.
•	 Głównym rezultatem projektu było poznanie i opisanie przez młodzież szkolną regionów 

Europy leżących na trasie ich wirtualnej podróży.
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„Wirtualne miasteczko”





„Wirtualne miasteczko” to projekt, w którym Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współ-
pracy z uczniami i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie stworzył wirtualną 
makietę prezentującą przedwojenny wygląd miasteczka. Uzupełnienie stanowią materiały doty-
czące różnych aspektów życia w ówczesnym Józefowie. Są one kompendium wiedzy o historii 
i dziedzictwie kulturowym tego miejsca. Wirtualny model przedwojennego Józefowa został stwo-
rzony za pomocą oprogramowania Google Earth.
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Misterium 
„Ocalone Losy”
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17 marca 2012 roku o godzinie 18.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się wyda-
rzenie artystyczne misterium pamięci „Ocalone losy”.

W specjalnie przygotowanej na to działanie przestrzeni Ośrodka zostało wyznaczonych 
kilkadziesiąt miejsc, w których ocaleni z Zagłady lubelscy Żydzi oraz ich potomkowie opowiadali 
młodym mieszkańcom Lublina – uczniom liceów, swoje historie. Każda z nich była rejestrowana, 
aby po spisaniu i opracowaniu stała się częścią dokumentalnej książki Misterium Pamięci Ocalone 
Losy. W trakcie tego wydarzenia przestrzeń całego Ośrodka była otwarta dla tych wszystkich, 
którzy chcieli tu przyjść. Misterium miało charakter parateatralnego działania z pogranicza teatru 
dokumentu. Był to też symboliczny akt przekazania Pamięci o dramatycznych wydarzeniach 
Zagłady młodemu pokoleniu.

Zgromadzone historie stały się punktem wyjścia dla wybranych uczniów klas dzienni-
karskich lubelskich szkół średnich do stworzenia reportażu dokumentalnego. Ich prace zostaną 
opublikowane, a na autorów najlepszej z nich czeka nagroda w postaci wyjazdu do Izraela.

W trakcie misterium pamięci „Ocalone losy” przeprowadzono  20  w y wiadów. 
36 uczniów lubelskich liceów rozmawiało z 30 osobami z Organizacji Lubelskich Żydów w Izraelu, 
którzy przyjechali z różnych krajów: Francji, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Izraela.



Rodzina Kremplów podczas misterium „Ocalone Losy”, 17 marca 2012, fot. P. Sztajdel

Sara Shostak, Karolina Sadowska i Michał Hetmański 
podczas misterium „Ocalone Losy”, 17 marca 2012, fot. P. Sztajdel



Rodzina Rosenbuschów podczas misterium „Ocalone Losy”, 17 marca 2012, fot. M. Moszyński

Rodzina Żytomirskich podczas misterium „Ocalone Losy”, 17 marca 2012, fot. P. Sztajdel





„Pojednanie 
przez trudną pamięć.  

Wołyń 1943”
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„Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943” jest długoterminowym działaniem skierowanym 
do strony polskiej i ukraińskiej, ale także, w szerszym kontekście, do innych krajów, w których nie 
do końca dokonała się rewizja konfliktów międzynarodowych. Jego uczestnikami była młodzież, 
która poznała trudną wspólną historię Polaków i Ukraińców, a także trud godzenia się z prze-
szłością poprzez odnajdywanie postaw ludzi szlachetnych i sprawiedliwych, szczególnie wśród 
Ukraińców ratujących Polaków w okresie czystek etnicznych prowadzonych przez OUN i UPA 
w latach 1943–1945 na Wołyniu i w Galicji oraz Polaków pomagających Ukraińcom w czasie akcji 
odwetowych i wysiedleńczych. Grupa studentów z Lublina i Łucka wspólnie badała temat wśród 
mieszkańców Lubelszczyzny i rejonu łuckiego. Na bazie zebranej dokumentacji powstanie publika-
cja i edukacyjny serwis internetowy.

Uczestnicy warsztatu prowadzonego przez Annę Wylegałę 
– program „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”, 24 maja 2012, fot. M. Czarna



Uczestnicy warsztatów – program „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”, 
24 maja 2012, fot. M. Czarna

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas konferencji „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”, 
23 maja 2012, fot. M. Czarna



Nagranie historii mówionej podczas podróży w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. 
Wołyń 1943”. fot. A. Chwedoruk

Nagranie historii mówionej podczas podróży w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. 
Wołyń 1943”. fot. E. Kowalska



Nagranie historii mówionej podczas podróży w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. 
Wołyń 1943”. fot. M. Metryba

Nagranie historii mówionej podczas podróży w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. 
Wołyń 1943”. fot. M. Kowalska



Varia



Rys. Robert Sawa
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Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer, wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, urodził się 14 
lipca 1904 roku w Leoncinie pod Warszawą jako Icchok Zynger. Jego rodzice, Batszeba Zylberman 
i Pinkas Mendel Singer, pobrali się w Biłgoraju w 1889 roku. Ojciec należał do żarliwych wyznaw-
ców chasydyzmu, matka zaś była córką rabina z Biłgoraja. Icchok miał trójkę rodzeństwa. Jego 
najstarsza siostra Hindełe Ester została pisarką (przyjmując nazwisko Esther Kreitman), starszy 
brat Israel Joszua – wybitnym żydowskim pisarzem, natomiast Mosze, najmłodszy brat – chasydem.

Dzieciństwo

Gdy Icchok miał 3 lata, rodzina przeprowadziła się do Radzymina. Jego ojciec dostał pracę 
nauczyciela w jesziwie. Mieszkali tam jednak krótko. Już w 1908 roku przenieśli się do Warszawy, 
na ulicę Krochmalną 10. Pinkas Mendel nie znał języka rosyjskiego, więc zasadniczo nie mógł 
pełnić funkcji rabina. Dla mieszkańców kamienic przy ulicy Krochmalnej był nim nieoficjalnie. 
Mieszkanie Singerów, biedne i skromne, pozostawało prawie nieumeblowane. W pustym pokoju 
ojca leżały tylko książki. W sypialni stały dwa łóżka. Jak wspominał później Icchok, jego dom był 
bardziej domem Boga niż człowieka. Świat z Krochmalnej stanowił dla niego źródło natchnienia. 
Lata młodości spędzone w rygorystycznym pod względem religijnym domu rodzinnym, który był 
jednocześnie domem modlitwy i  izbą sądowo-rozjemczą, Singer uwiecznił w cyklu opowiadań 
autobiograficznych Urząd mojego ojca. Icchok uczęszczał do chederu, a później do 1917 roku stu-
diował Talmud pod opieką ojca. Pod wpływem starszego rodzeństwa sięgał również po lektury 
niereligijne.

Biłgoraj

W 1917 roku Batszeba z trzynastoletnim wówczas Icchokiem i młodszym Mosze udała 
się do Biłgoraja, do domu dziadków – Chany Zylberman i Jakuba Mordechaja Zylbermana, który 
już wówczas nie żył. Decyzja o przeprowadzce została podjęta w obliczu głodu, jaki zapanował 
w stolicy. W tym okresie swojego życia przyszły pisarz nasłuchał się ludowych powieści i przesądów 
o demonach i cudach. Biłgoraj stał się dla niego wzorcem żydowskiego sztetla. Był to świat nieska-
żony przez cywilizację, bez kanalizacji i elektryczności. Spotykało się tu bardzo pobożnych Żydów 
w chałatach, którzy modlili się trzy razy dziennie zgodnie z codziennym rytuałem.

Po zakończeniu I wojny światowej matka Icchoka wyjechała z najmłodszym synem do 
Dzikowa, gdzie Pinkas objął urząd rabina. Icchok pozostał w Biłgoraju. W latach 1918–1920 
zaczął pisać wiersze i opowiadania po hebrajsku. Podjął pracę jako nauczyciel. W Biłgoraju pozo-
stał do początku lat dwudziestych. Na parę miesięcy udał się do rodziców. Następnie wyjechał do 
Warszawy, do której wrócił jego brat Israel Joszua po pobycie w Związku Sowieckim.

Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich

W 1923 roku Icchok zdecydował się pozostać na stałe w Warszawie. Zrzucił tradycyjny 
strój żydowski i obciął pejsy. Coraz bardziej pasjonował się literaturą. „Tak jak pobyt w Biłgoraju 
umożliwił mu poznanie prowincji, wraz z  jej tradycją i przesądami, tak szerokie kontakty brata 
Israela Jehoszui Singera ułatwiły mu styczność z cyganerią tego okresu – artystami, literatami 
skupionymi w Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich” (M. Adamczyk-Garbowska, Isaac 
Bashevis Singer, Grosiki na raj i inne opowiadania, Warszawa 2001). Związek miał swoją siedzibę na 
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podwórzu przy ulicy Tłomackie 13. Niedaleko znajdowała się Wielka Synagoga. Miejsce to Icchok 
nazwał „świątynią literatury jidysz”. Do założonego po I wojnie światowej związku należał każdy 
ówczesny znaczniejszy pisarz żydowski. Mimo świeckiego charakteru związek przypominał sztibl, 
małą chasydzką bożniczkę.

Początki twórczości

W 1924 roku Singer zaczął pracować jako korektor w „Literarisze bleter”, literackim 
tygodniku wydawanym w Warszawie w jidysz. Tłumaczył na ten język utwory Knuta Hamsuna, 
Stefana Zweiga, Thomasa Manna. Sam na łamach wspomnianego czasopisma zadebiutował w 1925 
roku opowiadaniem w jidysz Ojf der elter (Na starość). W tym samym roku zdobyło nagrodę 
„Literarisze bleter”.

Singer zaczął pisać pod pseudonimem Icchok Baszewis, pochodzącym od imienia matki, 
Batszeby. Jego utwory pojawiały się też w czasopismach „Di jidisze welt” i „A mol in a jojwl” oraz 
dziennikach „Hajnt” i „Undzer ekspres”.

W 1932 razem z Aronem Cejtlinem zaczął redagować efemeryczne pismo w języku jidysz 
– „Globus”. To właśnie tam w 1933 roku opublikował swoją pierwszą powieść, Szatan w Goraju, 
która ukazywała się w odcinkach. W formie książkowej została wydana w roku 1935. Jest to jedyna 
powieść Singera wydrukowana przed wojną w Polsce.

Emigracja

W 1935 roku opuścił Warszawę. W ślad za bratem wyemigrował do Nowego Jorku. Tam 
powstały jego najsłynniejsze powieści: Sztukmistrz z Lublina, Spuścizna, Szosza, Dwór. Jeszcze 
w tym samym roku rozpoczął pracę w żydowskim dzienniku „Forwerts”. W 1964 roku Bashevis 
został członkiem Amerykańskiego Instytutu Sztuki i Literatury.

Nagrody

Isaac Bashevis Singer był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1970 roku zdobył pre-
stiżową nagrodę National Book Award za twórczość dla dzieci. Po raz drugi, ale już za całokształt 
twórczości, nagrodę tę otrzymał 1974 roku. W 1975 roku przyznano mu tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Rok 1978 przyniósł mu literacką Nagrodę Nobla. 
Jak dotąd jest to pierwszy i  jedyny pisarz spośród tworzących w języku jidysz, który został nią 
uhonorowany.

Twórczość

Pisarz wydał kilkanaście powieści i zbiorów opowiadań, część w oryginale jako Icchok 
Baszewis, resztę w przekładach na język angielski. W obszernym dorobku szczególne miejsce 
zajmują opowiadania. Zdaniem krytyki to właśnie w nich najpełniej objawia się narratorskie 
mistrzostwo pisarza. „Szczególny rozgłos zyskały opowiadania utrzymane w tonie ludowej baśni, 
gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, tradycja z nowoczesnością, bluźnierstwo z głęboką wiarą, 
makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwykłym świecie rządzonym pozornie przez 
zjawiska nadprzyrodzone” (M. Adamczyk-Garbowska, op. cit.). Duża część jego twórczości wiąże 
się ze wspomnieniami z Polski. Odtwarzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwojennych. 
Pisarz zmarł 24 lipca 1991 roku w Miami na Florydzie.
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Isaac Bashevis Singer jako lubelski regionalista 
Seth L. Wolitz, Joseph Sherman

Geograficznie bogaty dorobek Isaaca Bashevisa Singera jest osadzony w wielu miejscach 
Polski, wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Izraela, czasami także w niektórych mia-
stach zachodnioeuropejskich, a nawet w Ameryce Południowej. Podczas gdy jego najważniejsze 
obszerne powieści – Rodzina Muszkatów, Dwór i Niewolnik – tworzą rozległe freski ukazujące 
radykalne przemiany historyczne, jakie dotknęły Polskę między wiekiem XVII a XX, opowiadania 
dotyczą zazwyczaj wybranych i ściśle ograniczonych pod względem topograficznym miejsc, głównie 
w Polsce, i to w szczególnym okresie skomplikowanych pod względem geopolitycznym dziejów tego 
kraju. Chociaż akcja wielu najbardziej znanych opowieści Bashevisa rozgrywała się w żydowskich 
dzielnicach Warszawy, na ulicach o konkretnych nazwach – Krochmalna, przy której znajdowało 
się mieszkanie rodziców pisarza, jest szczególnie dobrze znana jego czytelnikom – tło w większości 
opowiadań stanowiły liczne miasteczka (sztetle) Lubelszczyzny.

Lublin, który odegrał znaczną rolę w całej historii Polski, zajmuje szczególnie ważne miej-
sce w dziejach polskich Żydów. Znajdując się na skrzyżowaniu dróg handlowych wiodących ze 
wschodu na zachód i z północy na południe, przyciągał kupców z całej Europy, z Rosji i imperium 
tureckiego. Polscy Żydzi, rzecz jasna, stanowili ważne ogniwo w tym ożywionym handlu. Wielu 
liczących się żydowskich kupców brało udział w lubelskich jarmarkach, a słynni rabini odbywali 
w mieście dysputy i sądy (bejt din). W XVI wieku w Lublinie działało kilku znamienitych lekarzy 
– jeden z nich służył nawet polskiemu królowi. Wielu przywódców gmin wschodnioeuropejskich 
przybywało tutaj, aby omawiać kwestie istotne dla funkcjonowania społeczności żydowskiej. Duże 
skupisko Żydów i centralne położenie miasta przyciągały rabinów i uczonych, którzy zakładali 
w Lublinie jesziwy i drukarnie cieszące się sławą w całej Europie Wschodniej.

Kiedy zaborcy podzielili Polskę, Lublin i Lubelszczyzna zostały najpierw w 1795 roku 
wchłonięte przez Austrię, a po kongresie wiedeńskim w 1815 roku przeszły we władanie Rosji, 
niemal do końca I wojny światowej wchodząc w skład imperium carskiego. Zatem przez prawie sto 
lat carskie rządy decydowały o obliczu guberni lubelskiej, regionu bardzo istotnego w geografii opo-
wiadań Isaaca Bashevisa Singera.

Pod względem politycznym i historycznym gubernia lubelska rozciągała się na południe 
od Lublina w stronę granicy austro-węgierskiej, gdzie ostatnim większym miastem był Tarnogród. 
Wschodnia część obejmowała Zamość i Tyszowce, które Bashevis w Ostatnim demonie (jid. Majse 
tiszewic, czyli Opowieść tyszowiecka) określił jako miejscowość tak małą i niepozorną, że „Adam 
nie przystanął tutaj nawet, żeby się wysiusiać”. Tymczasem w okresie istnienia Waad Arba Aracot, 
Sejmu Czterech Ziem, Tyszowce pomimo skromnych rozmiarów stały się podobnie jak Zamość 
i Tarnogród jednym z głównych miejsc zjazdów żydowskiego sejmu. Kraśnik i Janów były naj-
dalej wysuniętymi na zachód miejscami Lubelszczyzny występującymi w twórczości Bashevisa. 
Czytelnicy na podstawie listy miast i miasteczek, których scenerię pisarz stale przywoływał w swo-
ich opowieściach, mogą się zorientować, że Lubelszczyzna Bashevisa jest znacznie mniejsza niż jej 
rzeczywiste terytorium – zarówno za czasów carskich, jak i w okresie międzywojennym. Pisarz 
świadomie opisywał konkretne miasta w określonym świecie, który tak w wymiarze indywidual-
nym, jak i zbiorowym przekazuje – wtajemniczonym – echa swej charakterystycznej przeszłości, 
jaskrawo odcinającej się od przygnębiających współczesnych skojarzeń. Centrum Singerowskiej 
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Lubelszczyzny stanowi nie Lublin – stolica regionu – który pozostaje odległy, zamieszkuje w nim 
wielu ortodoksyjnych żydów, ale Biłgoraj. W mieście tym urodził się starszy brat Bashevisa, Israel 
Jehoszua Singer, i ich dziadek ze strony matki, czołowy misnaged (przeciwnik chasydyzmu), który 
był słynącym z wielkiej wiedzy, wpływów i znaczenia rabinem oraz przywódcą lokalnej społecz-
ności. Sam Bashevis urodził się w Leoncinie w pobliżu Warszawy (w miasteczku tym rozgrywa 
się akcja opowiadania Syn z Ameryki). Biłgoraj leży na trasie wiodącej z Lublina na południe, do 
Tarnogrodu, stanowiąc jedno z większych miast na tym terenie. Wyobraźmy sobie drogę, jaką 
Bashevis mógł przemierzać, podróżując furmanką z Lublina do Biłgoraja. (Faktycznie rodzinne 
wyprawy z Biłgoraja do Warszawy i z powrotem odbywały się zazwyczaj pociągiem – Bashevis opi-
sał podobny wyjazd w opowiadaniu pt. Podróż, zawartym w tomie wspomnień Urząd mojego ojca). 
Pierwszym miejscem, gdzie furmanka mogłaby się zatrzymać, był Frampol, miejscowość znana 
z opowiadań Pan z Krakowa i Rodzina małych szewców. Następny przystanek stanowiłby Goraj, 
miejsce akcji Singerowskiego arcydzieła, krótkiej powieści Szatan w Goraju. Furmanka podąży-
łaby dalej do Turobina, gdzie rozgrywa się akcja Żonobójcy, po czym zatrzymałaby się w Bychawie, 
scenerii Coś tam jest, zanim dotarłaby do Lublina, centrum bogatego i aktywnego żydowskiego 
życia, które stale pojawiało się w twórczości Bashevisa. Stamtąd rodzina Singera jechała pociągiem 
przez Puławy i Dęblin (zwany wówczas Iwanogrodem) do Warszawy, miejsca ich stałego zamiesz-
kania i głównej metropolii występującej w twórczości pisarza. Obecność Lubelszczyzny w dziełach 
Bashevisa nie ogranicza się jedynie do wspomnianej trasy rodzinnych podróży. Obejmuje również 
rejon wokół Biłgoraja, rozciągający się na wschód w stronę Tyszowiec i na zachód od Janowa. Na 
południowy zachód od Biłgoraja Bashevis umieścił akcję Upadku Krzeszowa; niedaleko znajduje 
się Biszcza, a następnie Radoszyce, stanowiące tło w opowiadaniu Pasje. Na północny zachód od 
Biłgoraja, w Janowie, Bashevis osadził niezwykłe i dwuznaczne losy bohaterów słynnej noweli 
Jentł, uczeń jesziwy (zaadaptowanej swobodnie na duży ekran przez Barbarę Streisand, odtwa-
rzającą tytułową rolę), a dalej w Kraśniku ma miejsce kuszenie i upadek wdowy z Lustra. Na 
południowy wschód od Biłgoraja znajduje się Józefów, niegdyś siedziba ważnej dynastii chasydz-
kiej, który służy jako scena, gdzie zaczynają się Niewidzialni, a także akcja Starca. Dokładnie na 
południe od Józefowa znajduje się Aleksandrów, który m.in. stanowi tło dla wydarzeń przedsta-
wionych w opowiadaniu Dziadek i wnuk. Położony nieco bardziej na wschód Krasnobród posłużył 
jako sceneria dla Korony z piór. Stamtąd, po niedługim czasie, wąską drogą można dojechać do 
słynnego Zamościa, ważnego centrum handlu i nauki o wspaniałej renesansowej architekturze, 
zachowanej niemal w pierwotnym kształcie. Zamojscy Żydzi uważali się poniekąd za lepszych od 
innych, a nawet otwarcie podkreślali swoją wyższość wobec współbraci z innych rejonów Polski. 
Bo rzeczywiście, nawet pod koniec XIX wieku Zamość stanowił centrum Haskali, żydowskiego 
oświecenia; był miejscem urodzin Icchoka Lejba Pereca, jednego z ojców literatury jidysz, a także 
żydowskiej działaczki rewolucyjnej Róży Luksemburg. Bashevis Singer pogardzał Zamościem, sta-
nowiącym duchowe oraz fizyczne gniazdo „modernistów”, których poglądy uważał za całkowicie 
zgubne i odrażające. W pobliskim Komarowie, niegdyś również siedzibie słynnego chasydzkiego 
sądu rabinackiego, rozgrywa się akcja zabarwionego goryczą opowiadania Radość. Dla pokolenia 
żyjącego w Polsce międzywojennej nazwa Komarów była bogata w skojarzenia, jako że miasteczko 
to stało się terenem wielkiej bitwy Rosjan z Austriakami na początku I wojny światowej. Rosjanie 
ponieśli w niej klęskę, a przy okazji zginęło wielu okolicznych Żydów. Aby uzyskać wiarygodność, 
Bashevis zawsze dokładał starań, aby podać niektóre charakterystyczne cechy miasteczek, wsi czy 
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osad jako tło dla swoich utworów. Zwykle odwoływał się do wybranego miejsca, wspominając tam-
tejszą rzekę czy inny zbiornik wodny, rodzaj gleby lub stopień zalesienia. Znakomitym przykładem 
tej precyzji może być fragment otwierający Upadek Krzeszowa: „Krzeszów jest niemal tak duży jak 
jedna z najmniejszych liter w najmniejszym modlitewniku. Z dwu stron miasteczko otacza gęsty 
sosnowy las, z trzeciej strony płynie San. Chłopi w okolicznych wioskach są biedniejsi i bardziej 
oddaleni od świata niż inni goje w lubelskiej guberni, a pola są tutaj najbardziej jałowe. Przez więk-
szą część roku drogi prowadzące do większych miast zamieniają się w szerokie rowy wypełnione 
wodą; podróżuje się furą na własne ryzyko”.

Szczegółowa wiedza Bashevisa ma źródło w autopsji, a osobiste obserwacje, wzbogacone 
talentem literackim, pozwalają zawrzeć w syntetycznych obrazach realistyczny szkic przywoływa-
nego miejsca. W przeciwieństwie do pisarzy XIX-wiecznych Bashevis nie wydłużał swoich opisów, 
które nie istnieją same dla siebie czy nawet dla dodania utworowi realizmu, ale raczej – odzwier-
ciedlając rzeczywistość – zapowiadają wydarzenia, które mają nastąpić. Narracja uwzględnia 
odrębność miasteczka i jego mieszkańców, ich wygląd zewnętrzny, potrzeby uczuciowe i społeczne 
oraz skryte i niedozwolone pragnienie, dając wrażenie starannie skonstruowanej całości. Pisarz 
ukonkretnia scenerię na tyle, aby oddać zarówno fizyczny, jak i metafizyczny wymiar żydow-
skiego środowiska, które opisuje – ujęte z szerokiej perspektywy obejmuje ono polskich Żydów 
z Lubelszczyzny. Topografia łączy się idealnie z metafizycznymi aspektami ich kultury, a Bashevis 
nie zapomina wytknąć – z ciętym humorem – słabostek żydowskich bohaterów, zwłaszcza w ich 
kontaktach z ludnością chrześcijańską, z którą muszą na co dzień obcować.

Narratorzy opowiadań Bashevisa ukazują regionalne uniwersum wschodnioeuropejskiego 
żydostwa wyraźnie i celowo wyodrębnione z litwackiego1 świata północnej Polski i Litwy. Ich głos 
zmusza czytelnika do poznania życia chasydów i kultury Żydów Lubelszczyzny w ogóle, pozwalając 
nam uchwycić, zakosztować i doświadczyć niemal z pierwszej ręki religijnych konfliktów intelektu-
alnych. Singer starał się stopić w jedno rzeczywiste i wyobrażone aspekty żydowskiego życia w jego 
codzienności i relacjach ze środowiskiem nieżydowskim. Utracony świat, który ukazuje, jest świa-
tem faktycznie odizolowanych, aczkolwiek bardzo charakterystycznych w swej odrębności Żydów, 
którzy są dumnymi dziedzicami wielkich minionych już dni Rzeczypospolitej i  jej żydowskiego 
renesansu oraz żywej jeszcze, ale dobiegającej końca ery chasydzkiej. Bashevis nie dokonywał ocen 
moralnych, lecz starał się zaprezentować punkt widzenia wykraczający poza zwykłą rzeczywistość 
fizyczną, aby przeniknąć umysły ludzi stojących na progu Zagłady, do której nie czynił jednak nie-
mal żadnych aluzji2.

Lubelszczyzna z  jej licznymi miastami, miasteczkami i osadami została uwieczniona 
w twórczości Singera jako świat żydowskiej diaspory, który zapuścił na tej ziemi głębokie korzenie 
i który na dobre się tu zadomowił. Bashevis zaprezentował obraz uniwersalnego Izraela w całej 
rozciągłości: wierny portret kultury, która będąc związana z dawną przeszłością, jednocześnie 
pulsowała dniem dzisiejszym, tak w carskiej Rosji, jak i międzywojennej Polsce. Był to teren 
żydowskiego życia nie mniej żydowski, umożliwiający odnoszenie sukcesów i autentyczny aniżeli 

1 Żydów z Litwy i Białorusi zwano litwakami ze względu na używany przez nich odrębny dialekt jidysz; uwa-
żano ich za przeciwników chasydyzmu i cadyków.

2 Jednym z wyjątków jest opowiadanie Ostatni demon, które w naturalistyczno-symboliczny sposób mówi 
o zagładzie polskich Żydów.
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Żydów zamieszkujących w starożytności Galileę, tworzących babiloński Talmud w Surze i Kabałę 
w Hiszpanii czy też tych, którzy dzisiaj mieszkają na Brooklynie w Nowym Jorku lub w Petah 
Tikvah w Izraelu. W swych opowiadaniach Bashevis Singer jawi się bez wątpienia jako regionalista 
w najprawdziwszym, najpełniejszym sensie tego słowa, genialny pisarz, który ze starannością i pre-
cyzją wykorzystywał szczegóły, aby w ten sposób najlepiej przekazać uniwersalne treści.

Adaptacja wersji angielskiej: 
Monika Adamczyk-Garbowska

„Wiadomości Uniwersyteckie” (UMCS), Lublin 2003, R. 13, nr 101 (dodatek), s. 11–12.
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INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCIACH

Biłgoraj

Akt lokacyjny Biłgoraja został podpisany w 1578 roku. Miasto powstało na terenie lesistym 
i bagiennym, dlatego też miało bardziej charakter osady handlowo-rzemieślniczej niż rolniczej. Od 
XVII do początku XX wieku Biłgoraj był bardzo znany z sitarstwa. Wyrobem sit zajmowała się 
znaczna część jego mieszkańców. Wiązało sie to z dostępnością znajdujących się na miejscu surow-
ców do ich produkcji. Gotowe wyroby biłgorajscy sitarze rozwozili i sprzedawali w całej Polsce.

Miasto powstawało na pograniczu polsko-ruskim, dlatego część jego mieszkańców miała 
pochodzenie ruskie. Byli oni w większości grekokatolikami, dopiero w drugiej połowie XIX wieku 
carscy urzędnicy zaczęli ich nawracać na prawosławie.

Już w końcu XVI wieku w Biłgoraju osiedlili się Żydzi. Zajmowali się głównie han-
dlem, ale byli również rzemieślnikami – krawcami, szewcami, sitarzami. Na początku XX 
wieku Biłgoraj liczył ok. 9 tys. mieszkańców, w tym prawie 4 tys. Żydów. Gmina żydowska dys-
ponowała w Biłgoraju synagogą, trzema kirkutami, domem modlitwy, szkołą i  łaźnią. Biłgoraj 
pierwotnie miał zabudowę drewnianą. We wrześniu 1939 roku lotnictwo niemieckie zbombar-
dowało miasto. Spłonęło centrum i obiekty użyteczności publicznej. W czasie okupacji Niemcy 
wymordowali prawie wszystkich biłgorajskich Żydów. Jednym z tamtejszych rabinów był Jakub 
Mordechaj Zylberman, pełniący tutaj tę funkcję przez trzydzieści lat. Był on dziadkiem Isaaca 
Bashevisa Singera (1904–1991) oraz jego brata Jehoszuy (1893–1944). Rodzina Zylbermanów 
miała swój dom przy ulicy Lubelskiej. Zamieszkiwali ją głównie Żydzi i była to największa ulica 
w mieście. Tu właśnie urodziła się matka obydwu braci Singerów, tu też mieszkali oni w latach 
1917–1921. Wątki autobiograficzne I.B. Singera związane z Biłgorajem można znaleźć w jego utwo-
rach: Miłość i wygnanie oraz Urząd mojego ojca. W Biłgoraju toczy się akcja opowiadań: Dziedzic, 
Gasnące światełka, Starzec.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1968/bi%C5%82goraj_%E2%80%93_historia_miasta (dostęp: 26.10.2011).

Przedwojenny Biłgoraj, 5 listopada 1916, ze zbiorów Jerzego Serafina



Przedwojenny Biłgoraj, ulica T. Kościuszki, 1928, ze zbiorów Jerzego Serafina



  119

Bychawa

Bychawa otrzymała prawa miejskie w 1537 roku. Była ważnym miastem na szlaku han-
dlowym, który łączył Lublin ze Szczebrzeszynem, Przemyślem, Jarosławiem i Lwowem. Dzięki 
cotygodniowym targom i dwóm jarmarkom w roku miasto nabierało coraz większego znaczenia. 
Jego rozwój zahamowały jednak rozbiory i częsta zmiana właścicieli. Do XVI wieku Bychawę 
zamieszkiwali wyłącznie chrześcijanie. Po tym okresie w mieście pojawili się protestanci i żydzi, 
którzy w XIX wieku stanowili już 70 proc. mieszkańców miasta. Żydowska gmina wyznaniowa 
posiadała synagogę, kirkut, dom modlitwy, mykwy. Funkcjonowały również prywatne bejt ha-
-midrasze i chasydzkie sztible. Przed wybuchem II wojny światowej gmina żydowska liczyła 2459 
osób. W czasie wojny w Bychawie utworzono getto, które zostało zlikwidowane w 1942 roku, skąd 
bychawskich Żydów przewieziono do getta w Bełżycach. Po jego likwidacji zostali oni zamordo-
wani w obozach zagłady w Sobiborze i na Majdanku. Bychawa pojawia się w opowiadaniu Isaaca 
Bashevisa Singera Jentł, chłopiec z jesziwy.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1969/bychawa_%E2%80%93_historia_miasta (dostęp: 26.09.2012).

Przedwojenna Bychawa, fot. ze zbiorów prywatnych



Frampol

Lokacja Frampola miała miejsce około 1636 roku. Mieszkała tu głównie ludność chrześci-
jańska, zajmująca się rolnictwem i rzemiosłem, oraz Żydzi, utrzymujący się z handlu i dzierżawy. 
W połowie XVIII wieku gmina żydowska posiadała już m.in. synagogę. W drugiej połowie XIX 
wieku Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców trzytysięcznego Frampola.

13 września 1939 roku prawie cały Frampol został zniszczony podczas bombardowania 
przeprowadzonego przez lotnictwo niemieckie. W roku 1942 wszyscy żydowscy mieszkańcy 
Frampola zginęli w egzekucjach lub w obozach śmierci. W czasie okupacji Niemcy zniszczyli 
obiekty należące do gminy. Obecnie we Frampolu znajduje się jedynie cmentarz żydowski.

Frampol pojawia się w twórczości Isaaca Bashevisa Singera w opowiadaniach: Opowieść 
o trzech życzeniach, Pan z Krakowa i Niewidzialni.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1932/frampol_%E2%80%93_historia_miasta (dostęp: 26.09.2012).



Przedwojenny Frampol, ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”



Goraj

Prawa miejskie uzyskał pod koniec XIV wieku, wtedy też został wytyczony kwadratowy 
rynek – w jednym z jego naroży stanął kościół. Ten pierwotny układ urbanistyczny miasteczka 
– mimo że wielokrotnie ulegał on zniszczeniu – zachował się do dziś. Mieszkańcy Goraja utrzy-
mywali się głównie z handlu i rzemiosła. W połowie XVI wieku jednym z kolejnych właścicieli 
Goraja został kalwin – postawił tu zbór, który przetrwał kilkadziesiąt lat. Osadnicy żydowscy poja-
wili się w Goraju na początku XVII wieku. Po pewnym czasie zbudowali tu cmentarz i synagogę. 
Zajmowali się głównie handlem drewnem. W 1648 roku Goraj został zniszczony przez Kozaków 
Chmielnickiego, którzy wymordowali część jego żydowskich mieszkańców. W roku 1674 ponad 
40 proc. spośród 624 mieszkańców Goraja stanowili Żydzi. W 1869 r. podupadły Goraj utracił 
prawa miejskie. W czasie I wojny światowej znów został niemal całkowicie zniszczony. Zabudowa 
miasteczka przez lata była wyłącznie drewniana – wyjątek stanowiły murowany kościół (1779) 
i synagoga (powstała pod koniec XVII wieku). Kościół, wielokrotnie niszczony, przetrwał, nato-
miast synagoga został zburzona przez Niemców w czasie wojny. W roku 1939 w Goraju mieszkało 
około 2500 mieszkańców, w tym około 500 Żydów. W 1942 roku wszyscy mieszkańcy Goraja 
zostali zamordowani przez Niemców. Jedynym śladem ich obecności jest nowy cmentarz.

Goraj pojawia się w twórczości Isaaca Bashevisa Singera w powieści Szatan w Goraju.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1971/goraj_%E2%80%93_historia_miejscowo%C5%9Bci, (dostęp: 26.09.2012).

Przedwojenny Goraj, Rynek, ze zbiorów Gorajskiego Ośrodka Kultury
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Przedwoejnny Goraj, reprodukcja z książki Zygmunta Glogera 
Budownictwo drewniane i wyroby z drzewa w dawnej Polsce



Janów Lubelski

Janów Lubelski lokowano w 1640 r. Od samego początku był miastem wielokulturowym, 
zamieszkiwanym przez katolików, żydów i prawosławnych. Mieszkańcy trudnili się głównie rolnic-
twem, handlem i rzemiosłem, przede wszystkim włókienniczym.

Prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku istniała tu gmina posiadająca wła-
sną synagogę i  cmentarz. W  1648 r. janowscy Żydzi zostali wymordowani przez Kozaków 
Chmielnickiego. Przez następne lata społeczność żydowska powoli się odradzała. W XVII i XVIII 
wieku Żydzi odgrywali kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Janowa. Na początku XX wieku 
liczył on około 7 tys. mieszkańców, z czego ponad 50 proc. stanowili Żydzi. Stan ten utrzymywał 
się do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny Janów był trzykrotnie bombardowany – zginęło wówczas wielu miesz-
kańców, spłonęło około 90 proc. zabudowy. W maju i  listopadzie 1942 r. Żydzi z Janowa zostali 
wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Niemcy spalili synagogę. Obecnie można zobaczyć tylko 
ślady po nowym cmentarzu żydowskim.

Janów Lubelski pojawia się w twórczości Isaaca Bashevisa Singera m.in. w utworach: 
W drodze do przytułku, Pożar; w opowiadaniach: Opowieść o parze kłamców, Żebrak tak powiedział, 
Jentł, chłopiec z jesziwy, Naftali gawędziarz i jego koń Sus, Papuga, Broszka, Czarownik.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1989/jan%C3%B3w_lubelski_%E2%80%93_historia_miasta (dostęp: 26.09.2012).

Przedwojenny Janów Lubelski, Rynek, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim
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Przedwojenny Janów Lubelski, ulica Zamojska, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim



Józefów Biłgorajski

Józefów leży kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Biłgoraja. Został założony 
w 1725 roku na podstawie aktu lokacyjnego. Miasteczko powstało w środku Puszczy Solskiej, było 
ośrodkiem rzemieślniczym i kamieniarskim. Od samego początku znaczący procent jego mieszkań-
ców stanowili Żydzi, trudniący się głównie handlem i rzemiosłem. Większość domów budowano 
z drewna. W XIX wieku w Józefowie działała słynna w całym kraju drukarnia ksiąg hebraj-
skich. W roku 1921 miasteczko liczyło 1344 mieszkańców, w tym 1056 Żydów. Tuż przed wojną 
w Józefowie żyło ok. 1700 Żydów. We wrześniu 1939 roku podczas walk spłonęło całe centrum 
miejscowości. W 1942 roku Niemcy zamordowali prawie wszystkich żydowskich mieszkańców 
Józefowa. Śladem obecności Żydów w Józefowie jest kirkut oraz murowana synagoga. Ze starego 
rynku pozostał dawny dom mieszkalny i trzy budynki użyteczności publicznej. W Józefowie roz-
grywa się akcja opowiadania I.B. Singera Starzec.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1990/j%C3%B3zef%C3%B3w_bi%C5%82gorajski_%E2%80%93_historia_miasta 
(dostęp: 26.10.2011).

Przedwojenny Józefów Biłgorajski, Rynek, ze zbiorów Domu Kultury w Józefowie Biłgorajskim
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Przedwojenny Józefów Biłgorajski, ze zbiorów Domu Kultury w Józefowie Biłgorajski



Szczebrzeszyn

Najstarsza wzmianka o Szczebrzeszynie pochodzi z 1352 roku. Miasto od samego początku 
było ośrodkiem różnowierczym. Mieszkali tu katolicy, żydzi, arianie, ale głównie kalwini. O wielo-
kulturowości Szczebrzeszyna świadczy dziś cerkiew wzniesiona pod koniec XII wieku i synagoga 
z XVII wieku. Ocalał też stary kirkut.

W połowie XVI wieku żyło tu ponad 2 tys. mieszkańców i było to najliczniejsze miasto 
w ziemi chełmskiej. Od samego początku miasteczko miało charakter rzemieślniczo-rolniczy. 
Pod koniec XVI i na początku XVII wieku zaczęło podupadać, co było wynikiem wybuchających 
powstań, które obejmowały także okolice Zamościa. Wtedy też Szczebrzeszyn kilka razy niszczyli 
najeźdźcy: Tatarzy, Kozacy, Szwedzi. Na początku XIX wieku ludność miasta liczyła ok. tysiąca 
osób, z czego 1/3 stanowili Żydzi. W okresie międzywojennym społeczność żydowska zamieszki-
wała głównie w ściśle zabudowanym centrum, w murowanych i drewnianych domach tworzących 
prostokątny rynek. W 1936 roku w Szczebrzeszynie żyło ponad 8 tys. mieszkańców, w tym prawie 
40 proc. Żydów. W czasie wojny prawie wszyscy Żydzi zostali zabici przez Niemców.

W Szczebrzeszynie dzieje się akcja opowiadania I.B. Singera Błędy.

Dane za: Leksykon Lublin. 
„Pamięć miejsca”, http://teatrnn.pl/leksykon/node/3112/szczebrzeszyn_%E2%80%93_sztetl (dostęp: 26.10.2011).

Szczebrzeszyn, ze zbiorów Liceum Ogólnokształcącego w Szczebrzeszynie
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Szczebrzeszyn, ze zbiorów Liceum Ogólnokształcącego w Szczebrzeszynie



Turobin

Lokacja Turobina nastąpiła w 1420 roku. Z tego okresu zachował się układ przestrzenny, 
także rynku. Turobin był wielokulturowym miasteczkiem, w którym przez setki lat znajdowały 
się obok siebie kościół, cerkiew i synagoga. Rozwijało się ono jako ośrodek rolniczy i handlowo-
-rzemieślniczy. Pod koniec XVI wieku miasto stanowiło silny ośrodek ariański i kalwiński, 
w którym zamieszkiwali liczni protestanci; odbywały się tu synody, a przy zborze działało gimna-
zjum ariańskie.

Na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku Turobin liczył około 1600 mieszkańców, 
z czego około 60 proc. stanowili Żydzi.

W maju 1942 roku hitlerowcy wymordowali wszystkich Żydów z Turobina – część z nich 
rozstrzelano na miejscu, innych wywieziono do obozów.

W Turobinie nie ma już śladów po mieszkających tu kiedyś Żydach.
Obraz Turobina jako sztetl pojawia się w twórczości Isaaca Bashevisa Singera w opowiada-

niu Żonobójca.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1943/turobin_%E2%80%93_historia_miejscowo%C5%9Bci (dostęp: 26.09.2012).

Turobin, dom podcieniowy, reprodukcja z książki J, Góraka Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny



Turobin, piwiarnia i sklep z wędlinami w jednej z kamieniczek, ze zbiorów Domu Kultury w Turobinie



Tyszowce

Tyszowce powstały nad rzeką Huczwą, otaczały je bagniste łąki. Prawa miejskie otrzymały 
przed 1419 rokiem. Leżąc na terenie przygranicznym, miasto było wielokrotnie napadane i nisz-
czone. Obok Polaków Tyszowce zamieszkiwali również Żydzi, zajmujący się handlem i rzemiosłem. 
Tyszowiecki cech szewski wykonywał sławne w całym kraju buty tyszowiaki. W XVI wieku 
w mieście została zbudowana synagoga, w tym czasie istniał tu już cmentarz żydowski. W 1865 
roku ludność Tyszowiec liczyła ponad 3 tys. mieszkańców, w tym prawie 40 proc. stanowili Żydzi. 
W XIX wieku w miasteczku bardzo silne były wpływy chasydyzmu. Przed wojną Tyszowce liczyły 
około 8 tys. mieszkańców, w tym ponad 40 proc. Żydów. Żydzi tyszowieccy zostali wymordowani 
przez Niemców w czasie II wojny światowej. Przed wojną w Tyszowcach istniały dwa żydowskie 
cmentarze: pierwszy – prawdopodobnie z XVII wieku, drugi – z przełomu XIX i XX wieku. 
W mieście rozgrywa się akcja opowiadania I.B. Singera Ostatni demon.

Dane za: Leksykon Lublin. „Pamięć miejsca”, 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1991/tyszowce_%E2%80%93_historia_miasta (dostęp: 26.10.2011).

Przedwojenne Tyszowce, Rynek, 1936, ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego



Przedwojenne Tyszowce, Rynek, 1917, ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego

Przedwojenne Tyszowce, mały Rynek przy ulicy Jurydika, 1935, 
 ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego
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