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Wdół prowadzi droga do żydowskiego getta. N o -
wy Lublin rozłożył się szeroko na górze, na pagórkowa-
tym terenie, rozpoczynającym się od Krakowskiego 
Przedmieścia, — a w dole, w ciasnej kotlinie leży Lu-
blin stary. 

Oto ulica Jateczna. Tu rozpoczyna się nędza ży-
dowskiego getta. Rzeźnicy o czarnych i rudych brodach, 
w białych, poplamionych fartuchach, krają wątrobę,, 
płuca i porcje krezki dla ubogich klientek, którym do-
piero w południe udało się zebrać parę groszy na lichy 
posiłek. Tłuste, bezkostne mięso rozchwytały już z sa-
mego rana służące bogatych gospodyń. 

Drewniany mostek prowadzi przez suchotniczą 
rzeczkę, która wije się między uliczkami getta i roi od 
śmieci i odpadków, wyrzucanych z ciasnych izdebek. 

Murowane domy z ciemnemi, sklepionemi koryta-
rzami zapadają się coraz głębiej i kruszą ze starości. 
Ramy okienne są powyginane i gdzieniegdzie tylko 
otwiera się okno w dusznych pokoikach. 

Niegdyś, w szesnastym i siedemnastym wieku... 
zjeżdżały się do tych uliczek wysokie budy, wiozące do-
zorców kahalnych na zjazdy gmin żydowskich. W n i -
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skich, ciasnych sklepikach wzdłuż ulic Żydowskiej 
i Krawieckiej zakupywali przybysze znane lubelskie 
wydania Talmudu, „tałesy", „megiły" i „mezuzy" 
Szewcy, oczytani w księgach świętych, szyli pantofelki 
dla narzeczonych, a krawczyki — cudotwórcy — jed-
wabne kapoty dla panów młodych. 

Na ulicy Krawieckiej zachowała się dotąd mała 
piwniczka, w której żył słynny reb Kasze. Święty cadyk 
za dnia mełł kaszę ręcznym młynkiem, a po nocach 
przy świetle łojówki czytywał i zagłębiał się w świętych 
księgach — do świtu. Dziś piwniczka ta jest zabita de-
skami i małe, kamienne schodki pokruszył i zmełł już 
młyn czasu. 

Tu, w tych uliczkach wokoło zamku, żył w nędzy 
słynny ze swej mądrości i wiedzy cadyk, przezwany 
„Żelaznym mózgiem". Granic tego siedliska nędzy nie 
•opuszczali nigdy cadycy Mahrszal i Mahram. Stary 
gmach, mieszczący w sobie dwie synagogi, stoi tu do-
t ą d jak twierdza z opancerzonemi drzwiami i grubemi 
murami. Część górna nosi imię Mahrszala, a kamienne 
schodki prowadzą w dół do synagogi im. Mahrama. 
W czasie wojny lub pogromów Żydzi lubelskiego getta 
ukrywali się w tych murach, uchodząc cało z rąk prze-
śladowców. 

O kilka kroków dalej zna jduje się bóżnica później-
szego cadyka, przezwanego „Choze" — jasnowidzem. 
Wokoło długich stołów siedzą dziś obrośnięci, obdarci 
żebracy wędrowni. Kilku Żydów mruczy nad pożółkłe-
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mi Gemarami, a na ołtarzu pali się rocznicowa świeca. 
Powietrze przesycone jest zapachem tabaki i zgnilizny. 

Obok bóżnicy stoi dom rebego Choze. Pokruszone 
kamienne schodki pną się wgórę i skrętem prowadzą 
do ciemnego, wąskiego korytarzyka. Wszystko tu zaku-
rzone, krzywe — wszystko postękuje ze starości. 

Zapomniane i pokryte kurzem stoją pozostałości 
starodawnych drukarni, przed setkami lat za zezwole-
niem polskich królów zakładanych. 

Podobnie jak pędzenie gorzałki, było też druko-
wanie ksiąg żydowskich przedmiotem monopolu. Zdo-
być go udawało się tylko bogaczom i tym, którzy zyska-
li szczególną łaskę wojewody czy starosty. 

Pierwszy wyłączny monopol na drukowanie świę-
tych ksiąg żydowskich w Polsce przyznano w 1559 roku 
drukarzom lubelskim, Chaimowi, synowi Izaaka, i An-
nie, córce Józefa, jak głosi przywilej królewski, pisany 
po łacinie: 

„Król Zygmunt August, w celu poparcia pracy 
i przemysłu, dozwala Chaimowi, synowi Izaaka, i An-
nie, córce Józefa, drukarzy, Żydom lubelskim, druko-
wać książki hebrajskie i takowe, lub też gdzieindziej 
drukowane, sprzedawać. Gdyby inny zaś poddany, lub 
cudzoziemiec, drukował lub sprzedawał w Polsce książ-
ki hebrajskie, zapłaci karę 20 marek i ulegnie konfiska-
cie książek". 

Po dziewiętnastu latach inny Żyd lubelski, Kałmen, 
syn Mordechaja, uzyskał podobne zezwolenie od króla 
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Batorego. Potem t radycja udzielania monopoli w dru-
karstwie coraz bardziej zanikała i coraz częściej powsta-
wały w Lublinie żydowskie drukarnie, słynące n a cały 
świat. 

Z pod drewnianych, gutenbergowskich pras wy-
chodziły najpiękniejsze modlitewniki, księgi rabiniczine 
i chasydzkie, wykonywane przez zecerów - artystów 
w skąpem świetle małych okienek lub kopcącej lampki, 
oliwnej. 

Wcześnie rozkwitła w Lublinie żydowska sztuka 
drukarska. Dziś pozostały po nie j ledwo dostrzegalne 
ślady. T e same modlitewniki według starych lubelskich 
wzorów drukuje 'się dziś w Warszawie na automa-
tycznych maszynach i sprzedaje na wagę — dziesiątki, 
setki kilo. 

Ostatnie starodawne drukarnie lubelskie stoją za-
pomniane i pokryte kurzem. N a drewnianych półkach 
leżą jeszcze szerokie, najrozmaitszym szryftem prze-
myślnie złożone kolumny świętych ksiąg. Potomkowie 
małomiasteczkowych rabinów z okolic Lublina oddawa-
li je do druku, zostawiając zadatek wraz z rękopisami. 
Zdarza siię czasem, że zbogacony wnuk któregoś z tych 
rabinów przybywa z Londynu czy Nowego - Yorku 
i każe wykończyć książkę swego dziadka. Kilku starych 
zecerów sta je wtedy nad niepomiernie wielkiemi kaszta-
mi. Od świtu do późnej nocy składają suche komenta-
rze, półokrągłemi wierszami, gęstym maczkiem spisane 
na dużych, pożółkłych arkuszach. 
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Niewiele się tu zmieniło w uliczkach żydowskiego 
getta. Burze, szalejące nad światem w ciągu ostatnich 
stuleci, ominęły to kłębowisko nędzy żydowskiej. Prze-
g n i ł e schodki drewniane wiszą jak dawnie j na ścia-
nach, pokrytych niebieskawą farbą wapienną. Dach 
nad dachem, przy dachu dach — ciasno stłoczone stry-
chy pod błękitem nieba, jak pod niebieskim ta!esem 
dłonie złączone nad głową w modlitewnym ruchu. 

N a ulicy Krawieckiej i Żydowskiej zna jdu ją się 
klasyczne eksponaty nędzy. W czferołokciowych ko-
mórkach mieszkają rzemieślnicy i handlarze. Czworo 
lub pięcioro dzieci tarza się na łóżku czarnem od brudu, 
które służy równocześnie za stół biesiadny dla całej ro-
dziny. Ojciec siedzi na niskim stołeczku i naprawia bu-
ty. Dziewczynka, opierając zeszyt na ojcowskim war -
sztaciku, odrabia zadania szkolne. Matka sprzedaje 
u progu lilipucie jabłuszka. 

Komórka za komórką, cały rząd: tu krawiec, da le j 
szczotkarz, rymarz, blacharz, a przed komórkami — ko-
biety z koszykami obwarzanków, gotowanego grochu 
lub małych rybek. 

Splątane uliczki okrążają zamek warowny, wzno-
szący się na wzgórzu, w samem sercu żydowskiego get-
ta. Dwa średniowieczne krzywe topory, sterczące na 
najwyższej wieżyczce więziennej, grożą, ostrzegają 
mieszkańców. 

Ludzie ma ją tu twarze zapadnięte. Ostre, wys t a j ą -
ce kości policzkowe budzą niepokój, ale skąd owa ła-
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godność w oczach, skąd te serdeczne, proste słowa? Co 
sprawia ów cud, że w tych ciasnych siedliskach nędzy 
nie zrodził się nigdy upiór mordu? 

Kroczę po ponurej dzielnicy, i na tle nędzy getta 
moje znoszone ubranie odcina się jak jasna łata na 
czarnych, postrzępionych łachmanach. 

W uliczkach jest cicho — gdzie krzyk rozpaczy 
i buntu? 

Idę da le j — cisza coraz głębsza, domki aż do okie-
nek zakopane w ziemię — i oto najstarszy cmentarz 
żydowski. 

Pod górę ciągnie się drewniany płot. J ak rogi je-
lenie sterczą uschnięte korony rozpadających się dę-
bów. T u leżą mędrcy Lublina. 

N a dole zna jdu ją się groby z przed stu pięćdziesię-
ciu, dwustu lat. Małe pomniki, zakończone śpiczastemi 
daszkami, wygląda ją jak lilipucie domki. Widnie ją na 
nich lekkie ornamenty i wypukłe, kolorowe litery. Da-
lej, pod górę, naras ta ją stulecia, pomniki są większe, 
surowsze. Stary Żyd, dozorca cmentarza, ma niesamo-
wicie zieloną brodę i duże, skręcone brwi tejże barwy. 
Przesiąkł cały mchem i pleśnią cmentarną, mieszka tu 
samotnie w zmurszałym domku i biegle odczytuje ini-
cjały i nawpół starte epi taf je , wyryte przed wiekami na 
pomnikach. Zna je już na pamięć i powtarza skwapli-
wie i szybko: 

— T u leży cadyk z dwunastu uczniami. Jeden dru-
giego żywcem pogrzebał... Jezuici długo męczyli ich na 
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placu przed katedrą i trzynastu cadyków wolało wy-
brać raczej straszną śmierć niż chrzest — uchowaj 
Boże!... 

Odchylam dzikie, kłujące zarośla, aby odczytać epi-
t a f j e na grobie trzynastu cadyków, ale walące się pom-
niki pokryte są rojem „bożych krówek" i czarnych ro-
baczków — niesposób dojrzeć ani jednej litery. 

— Oto grób Mahrszala, tam spoczywa „Żelazny 
mózg", a tu — reb Kasze... 

Pomniki — wielkie kwadratowe płyty kamienne 
bez ornamentów. Od góry do dołu szerokie strofy, wy-
ryte astrem pismem Pięcioksiągu. W y d a j e się, że przed 
czterema, pięciu wiekami wmurowano tu tablice jakiejś 
kamiennej Biblji. 

Stoimy przed pomnikiem cadyka reb Kasze i do-
zorca wskazuje swą zieloną owłosioną ręką stary budy-
nek klasztorny u stóp górzystego cmentarza. 

— Widzi pan ten klasztor? Dawniej żyli tu źli 
mnisi i za każdym razem, gdy przechodził tędy po-
grzeb, na złość uderzali w dzwony. Klasztor był kiedyś 
trzy razy wyższy, ale cadyk, reb Kasze, rzucił nań 
klątwę, i odtąd mury osuwają się w ziemię, co rok o je-
den łokieć. 

Wracamy na dół i podczas gdy Żyd z zieloną bro-
dą wciąż jeszcze wymienia pomniki świętych cudotwór-
ców, obliczam: lata od śmierci cadyka reb Kasze zamie-
niam na łokcie zagrzebanej w ziemi części muru kla-
sztornego i przychodzę do prostego wniosku, że w zie-
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mi powinno już tkwić kilkaset łokci mocnego jeszcze 
budynku... 

Zapada wieczór. N a d pochyłym dachem klasz-
toru wypływa pełny księżyc, jak ogromna maska 
pośmiertna... Na tle ciemnego, gęstego błękitu nieba do-
strzegam jeszcze wyraźnie, że na wieżyczce klasztoru 
niema krzyżów. 

— Klasztor bez krzyża?... 
Żyd z zieloną brodą szybko odmawia wieczorną 

modlitwę. Nie gniewa się jednak, że mu przeszkadzam, 
i przerywając modlitewny szept opowiada, że gmach 
klasztorny został już przed laty odkupiony przez pew-
nego wychrztę, a wnukowie jego przerabiają teraz bu-
dynek klasztorny na fabrykę. 

Odchodzę stąd zaczadzony pleśnią i opowieściami, 
któremi dozorca cmentarny sypał jak z rękawa. W na-
wpół rozwalonych izdebkach ulicy Cmentarnej palą się 
naftowe lampy, ale w jeszybocie Mędrców Lublina pło-
ną teraz światła elektryczne... 

W wieczornym mroku getto żydowskie wydaje się 
jeszcze bardziej stłoczone i ciasne. W gazowych latar-
niach z potłuczonemi szybkami migoce cherlawe świa-
tełko, a w przegniłych drewnianych gankach gra 
wiatr jesienny, jakby na harfach dawidowych. 

Gdzież są owi smętni trubadurzy getta, gdzie pieśń 
„Nad rzekami Polonji?"... 

Stoją tu jeszcze średniowieczne wielkie bramy, 
które zamykały żydowskie getto, oddzielały je od szla-
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chętnych mieszczan lubelskich, jak to w roku 1686 król 
Jan III surowo nakazał: 

„Aby się żaden żyd nie ważył sklepów tak górnych 
jako y dolnych w Rynku, albo w ulicach miasta Lubli-
na naymować (gdyż żydzi maią osobne swoie Miasto y 
Podzamcze), otwierać, ani w nich towary jakiegokolwiek 
nazwiska, ani funtem, ani łokciem, ani kwaterą sprze-
dawać, sub poena confiscationis mericum, których po-
łowica do Miasta na reperacyą. po.owica kupcom Lu-
belskim cedera ma. Mieszczanom tudzież, aby pod pre-
textem kontraktów swoich w handlach kupcom lubel-
skim nie przeszkadzali, y pod surowym karaniem Na-
szym naymować Dóbr swoich żydom w mieście Lubli-
nie nie ważyli się, nakazuiemy". 

Bramy znikły już z pod sldepisk. ale Żydzi nie wy-
szli dotąd z getta, pozostali w nędzy, ubrani w staro-
świeckie, ciemne stroje. Żółte łaty zdjęto już dawno 
z czarnych kapot. Wolna Rzeczpospolita Polska zapew-
nia wszystkim swym obywatelom równe prawa, bez 
względu na wyznanie i narodowość... 

Jak równe z równemi stoją więc matki — Żydówki 
i nie-Żydówki — u żelaznych wrót lubelskiego więzie-
nia, oczekując widzeń ze swymi synami. Z uliczek get-
ta, z zapadłych wsi i okolicznych miasteczek przybywa-
ją one — w perukach i czerwonych chustkach; w ręku 
trzymają ubogie tłumoczki z żywnością. 

Pod górę, im bliżej szerokiej, gwarnej ar ter j i Lu-
blina — Krakowskiego Przedmieścia, — tern wyżej 
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wznoszą się murowane domy. I one pokryte są patyną 
przeszłości, ale tu, na krańcach getta, mieszkają bogaci 
Żydzi, w przestronnych, ciemnych salonach z ciężkiemi 
port jerami. W staromodnych serwantkach stoją rzeź-
bione kadzielnice i srebrne lichtarze, a w aksamitnych 
woreczkach leżą odświętne tałesy, obszyte złotogło-
wiem. 

Cicho jest na czworokątnym rynku, i uderzenia 
starego zegara na wieży rozchodzą się w powietrzu fugą 
niewidzialnych miedzianych kręgów. N a środku rynku 
stoi stary gmach Trybunału o zakratowanych oknach 
i okutych drzwiach. W gmachu tym mieści się teraz 
urząd podatkowy, ale nietknięta pozostała wielka sala 
rozpraw, gdzie na stole sędziowskim widnieje wypalo-
na tajemnicza dłoń, a nagi Chrystus, który czuwał nad 
sprawiedliwością wyroków sędziowskich, odwrócony 
jest twarzą ku ścianie. 

Jakby wykuta ze spiżu jest legenda o starym Try-
bunale Lubelskim. Wszyscy opowiadają z równą wiarą 
i powagą historję o djabłach, którzy ognistą dłonią 
przypieczętowali na stole sędziowskim ludzką niespra-
wiedliwość! 

Żydówka z piwiarni na Starvm Rynku i woźny, 
oprowadzający mnie po niesamowitej sali, opowiadają 
niemal temi samemi słowami, jak to za dawnych cza-
sów odbywał się tu pewnego razu sąd nad ubogą chłop-
ką, którą oskarżał bogaty dziedzic. Jak zwykle, sędzio-
wie stanęli po stronie dziedzica i chłopka została skaza-
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na na ciężkie więzienie. A gdy woźni trybunalscy po ogło-
szeniu wyroku ujęl i skazaną pod ręce, aby ją zaprowa-
dzić do więzienia zamkowego, chłopka krzyknęła sę-
dziom: 

Gdyby tu d jab ły sądzili, sprawiedliwszy wyda-
liby wyrok! 

Te jże nocy zajechała przed Trybunał czarcia ka-
roca. Wysiadł z niej pełny komplet sędziowski i w te j 
samej sali, za tym samym stołem odbył się powtórnie 
sąd i zapadł wyrok, uniewinniający ubogą chłopkę. Po 
skończonej rozprawie najstarszy z d jabłów położy! swą 
ognistą dłoń na stole sędziowskim i w t en sposób przy-
pieczętował wydany werdykt. 

Zawstydzony wyrokiem djabłów, który spra-
wiedliwszy był od wyroku ludzi, nagi Chrystus od-
wrócił się twarzą ku ścianie i tak pozostał do dnia dzi-
siejszego... 

T e n sam Trybunał Lubelski w roku 1636 za spra-
wą jezuickiego kolegjum oskarżył ludność żydowską 
Lublina o mord rytualny. Dekret, wydany w te j spra-
wie przez Trybunał , głosi czarno na białem: 

„Żydzi lubelscy, a mianowicie: Jeremjasz i Sa-
muel, doktorzy, Wik tor Moszkowicz, Sewek Salamano-
wicz (następuje około dwudziestu nazwisk — S. L. S.) 
oraz cały ogół żydów lubelskich, wszyscy razem i każdy 
pojedyńczo, oskarżeni są o zabicie chłopca chrześcijań-
skiego i wytoczenie z niego krwi na użytek swych obrzę-
dów". 
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Niezawsze żółty pergamin historji iluminowany 
jest barwną wyobraźnią ludu. Suche kroniki pozostają 
często nietknięte w pyle wieków i ponura ich treść nie-
naruszona przechodzi z pokolenia w pokolenie. 
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Jeszybot mędrców Lublina 



„Jajko, zrodzone w dzień świąteczny... Czy wolno 
je dotknąć, czy nie?" 

W Jeszybocie Mędrców Lublina trzystu młodzień-
ców niezgodnym chórem, wykrzykuje te same wciąż 
słowa: 

— „Ja jko , zrodzone w dzień świąteczny"... 
Słychać soprany i alty, basy i barytony, a n a j -

częściej górują nad chórem cieniutkie dyszkanty. Małe, 
okrągłe czapeczki i galicyjskie pilśniowe kapelusze, 
zsunięte na tył głowy. Zmieszany chór kołysze się. 
w wielkiej auli nad grubemi fol ja łami Talmudu. 

— „Jajko, zrodzone w dzień świąteczny"... 
W Jeszybocie Mędrców Lublina nauka nie odby-

wa się już przy kapiących świecach. W żyrandolach, 
z bronzu, w matowo - białych lampach płynie p r ą d 
z miejskiej elektrowni, która pracuje bez przerwy, w so-
boty i dnie świąteczne... 

W Jeszybocie Mędrców Lublina nie ślęczą już 
uczniowie do późnej nocy. Ścisły regulamin ustanawia 
czas nauki i po oznaczonej godzinie wszystkie światła 
gasną naraz, nie pozostawiając po sobie duszącego cza-
du... 
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W Jeszybocie Mędrców Lublina nic sypia się na 
twardych ławkach. W osiemdziesięciu przestronnych 
pokojach stoi trzysta niklowych łóżek o sprężynowych 
materacach. W pokojach niema wielkich pieców z ce-
gły i dębowe szczapy nie trzaskają w ogniu. Posrebrza-
ne kaloryfery dyszą suchem ciepłem z wielkich kotłów, 
umieszczonych w fundamentach gmachu. 

W Jeszybocie Mędrców Lublina niema miedzia-
nych beczułek z wodą do mycia rąk. Woziwody nie mo-
gą już zaliczyć sobie w poczet dobrych uczynków przy-
noszenia wiader świeżej wody dla uczniów Jeszybotu. 
Gęsto rozgałęzionemi rurami płynie do wszystkich po-
koi woda zimna i gorąca, a w łazienkach tryskają fon-
tanny pryszniców. 

Pilni uczniowie Jeszybotu Mędrców Lublina nie 
chodzą na darmowe obiady do ubogich obywateli mia-
sta. Według „menu", ułożonego zgóry na cały tydzień, 
podaje się im trzy razy dziennie obfite posiłki z wie-
deńskim sznyclem, befsztykiem, rumsztykiem, jarzyna-
mi — wszystko według racjonalnej metody odżywiania 
najlepszych ksiąg kucharskich. 

W Jeszybocie Mędrców Lublina nie uczą za dar-
mo. Za każdy werset Biblji, za każdy rozdział Gemary 
płaci się zgóry gotówką. Nie uczą się tu biedni mło-
dzieńcy, przybyli z zapadłych mieścin pieszo lub fur-
manką. Pospiesznym pociągiem przybywają tu bogaci 
synalkowie pobożnych Żydów z Wiednia i z Galicji, 
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ubrani w długie sukienne palta, pilśniowe kapelusze 
i giemzowe sztyblety. 

Świadectwo Lubelskiego Jeszybotu jest wysoko 
c e n i o n e , gdy chodzi o dobrą pa r t j ę i suty posag. Mło-
dzieniec, który pobył rok czy dwa w Jeszybocie Mędr -
ców Lublina, war t jest o kilka tysięcy dolarów więcej, 
od absolwenta jesizybotu w Wołożynie czy gdzieindziej. 
Toteż domy zajezdne na ulicy Lubartowskiej, gdzie 
mieści się Jeszybot, pełne są swatów, przybywających 
z całej Polski. U w i j a j ą się, prowadzą bogatych ojczul-
ków na górną galer ję w auli jeszybotu, skąd można bez. 
przeszkód i niepostrzeżenie oglądać młodzieńców, koły-
szących się nad fol jałami Talmudu. Parasolami wskazu -
ją swaty kandydatów na zięcia. Z pomocą boską zawie-
rane są bogate małżeństwa, a wódka i piernik nie znika-
ją ze stołów. 

Bezustannie rozsyła Jeszybot Lubelski n a cały 
świat-odezwy, w których alarmuje o grożącym upadku,, 
woła o pomoc dla „Domu Gaonów'' . Ale odezwy te nie 
są już pisane gęsiem piórem i żółtym atramentem, uży-
wanym do przepisywania świętych ksiąg. Są one wybi-
jane na „Underwoodzie" najnowszego typu i powielane 
na „Roneo". 

Jeszybot Mędrców Lublina jest fabryką świętej 
wiedzy, dobrych pa r ty j i tłustych posagów. Dla tej f a -
bryki zbiera się na całym świecie dolary, funty i nędz-
ne grosze. Tysiące, dziesiątki tysięcy puszek z napisem; 
„Jeszybot Mędrców Lubl ina" wiszą w żydowskich do-



snach najgłuchszych miasteczek Polski. Pobożne kobiety 
wrzucają groszowe datki, a stare „ladies" ofiarowują 
fun ty i dolary dla „boys", którzy uczą się się ,,the Bi-
bie". 

Tysiące ofiarodawców, którzy zobowiązali się pła-
cić na rzecz Jeszybotu większe sumy i nie uiszczają 
w terminie miesięcznych rat, zasypuje się listami 
.1 upomnieniami. 

Koperty i drukowane listy, rozsyłane przez Jeszy-
bot, nie różnią się od listów handlowych wielkich przed, 
siębiorstw. Zarówno koperta jak i list zaopatrzone są 
w dokładny wizerunek czteropiętrowej kamienicy Je-
szybotu, obok podane są numery telefonu, skrzynki 
pocztowej i załączonego przekazu pocztowego. W upom-
nieniu do niepunktualnych płatników pisze się między 
innemi: 

„Ponieważ upłynął już termin wpłacenia raty, 
prosimy uprzejmie o punktualne (!) wypełnienie zobo-
wiązań i natychmiastowe przesłanie należności za za-
łączonym czekiem pocztowym nr. 181.238, pod godłem 
„ N a okup duszy". Tem samem zaoszczędzi Pan jeszy-
botowi prowizję, pobieraną przez inkasentów ". 

Jeszybot Lubelski zaopatrzył się w świętą relikwję, 
która przejmuje bogobojnym strachem prostaków i ko-
biety. Pewien prowincjonalny majster o słodkawej, 
mdłej wyobraźni zbudował model świątyni jerozolim-
skiej zgodnie z wszelkiemi szczegółami, jakie podaje 
Biblja. 
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Tandetny model świątyni jest najbardzie j docho-
dowym „artykułem" Jeszybotu na eksport. Agenci, któ-
rzy wędrują przez morza i lądy, aby zbierać pieniądze 
dla Jeszybotu, wożą ze sobą fo tograf ję „świątyni jero-
zolimskiej". Podobno jeden z tych wysłańców, wielki 
dowcipniś, otrzymał od pewnej starszej Amerykanki 
sporą sumę pieniędzy nie dla Jeszybotu, lecz dla Świą-
tyni Jerozolimskiej, która ma być odbudowana według 
tego modelu... 

O zachowaniu jeszybotników krążą po Lubli-
nie niezwykłe gadki. Bogobojni obywatele wzgardliwie 
spluwają, opowiadając sobie o tem, i, jakby dla oczy-
szczenia własnych ust, szepczą: „Uchowaj Boże!"... 

Czteropiętrowy, ogromny gmach Jeszybotu z ko-
rynckiemi kolumnami stoi na samym krańcu żydowskie-
go getta, a na gzymsie powyżej czwartego piętra wid-
nieje napis, wyryty złotemi literami: 

„Jeszybot Mędrców Lubl ina" . 

Mędrcy Lublina żyli wśród najbiedniejszych lu-
belskiego getta, ale Jeszybot, który czoło swe przybrał 
ich imieniem jak złotą opaską, spogląda wyniośle na 
krzywe, nawpół walące się domki biedoty żydowskiej, 
w których żyli niegdyś mędrcy Lublina. 

Jak pędzili oni swój żywot? Nie trzeba sięgać do 
starych ksiąg, aby się o tem dowiedzieć. Z ust do ust 
krążą przypowieści o ich pracowitem, uczynnem życiu. 
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Odźwierny, Żyd z rudą brodą, otwiera przede mną 
bramę wysokiego parkanu, i po raz ostatni opuszczam 
gmach Jeszybotu. 

Przychodziłem tu przez kilka dni zrzędu, w sobo-
tę i w dnie powszednie, a teraz, zbliżając się do uliczek 
getta, przesiewam w myśli wrażenia, nagromadzone 
w tym wielkim domu, gdzie trzystu młodzieńców przy-
gotowuje się do objęcia stanowisk przywódców narodu 
żydowskiego. 

W e r t u j ę przeżycia moje w tym domu i nie mogę 
wyzwolić się od uczucia, które opanowało mnie odrazu, 
gdym po raz pierwszy przekroczył próg wysokiej bra-
my Jeszybotu. 

T u woju jący kler otoczył się szańcem, zbudował 
twierdzę przeciw świeckości, a młodzieńcy w pilśnio-
wych kapeluszach — niby żołnierze w lśniących heł-
mach — są tu ćwiczeni i przygotowywani do boju... 
Z tych murów nie wyjdą już bezradne, głupkowate 
klerki, ograniczające się do udzielania ślubów i roz-
strzygania sporów rytuału — co wolno i czego nie wol-
no. Rabini z Jeszybotu Lubelskiego będą po mia-
steczkach palić na stosach bibljoteki heretyckie, pil-
nem okiem baczyć na wszystko i odważnie pukać do 
drzwi władz... Stąd rzuci się na miasteczka żydowskie 
chmura czarnej szarańczy, aby wysysać biedotę i cie-
miężyć ją. 
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Sumą pół mi l jona dolarów „opodatkowało" się ano-
nimowe państwo żydowskie na rzecz lubelskiego Jeszy-
botu. Bankierzy z Berlina, Frankfur tu i Wiednia , z Pa-
ryża, Londynu i New - Yorku, panowie w lśniących 
cylindrach, którzy w Sądny Dzień jadą do synagogi 
-w czarnych lakierowanych autach, dali grube pienią-
dze. Asymilatorzy, z szacunkiem chylący czoło przed 
Talmudem i chasydyzmem, ze szczególną przyjemno-
ścią przyjęli wieść o tem, że ich wschodnio - europejscy 
współwyznawcy pragną dorównać innym narodom, 
stworzyć centrum umysłowe żydowskiej teologji, pew-
nego rodzaju Wa tykan (wejście do Jeszybotu jest rów-
nież strzeżone przez specjalną straż!...). Dlatego też z ca-
łej duszy podpisali czeki, opiewające na grube sumy, 
dla świętego domu Tory, gdzie nauka odbywać się bę-
dzie przy świetle elekfcrycznem, w gmachu, zaopatrzo-
nym w centralne ogrzewanie. 

W Polsce zebrano mniejsze sumy pieniężne, ale 
bogaci żydowscy fabrykanci i kupcy drzewni, których 
trudno skłonić do ofiar w gotówce, dali najważniejszy 
materjał budowlany. 

Wysłańcy i rozmaici agenci Jeszybotu — w ma-
rynarkach czy kapotach — rozjeżdżali po całej Polsce 
i przywozili od żydowskich fabrykantów opodatkowa-
nie w żelazie, drzewie, blasze i cegle, w szkle, wap-
nie i cemencie, a swą prowizję otrzymywali od zarządu 
Jeszybotu w gotówce. 

Pół mil jona dolarów dało anonimowe państwo ży-
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dowskie na rzecz Jeszybotu. Rachunku nikt nie żądał -
przy świętych sprawach nikt nie pyta o rachunek. 

Komu potrzebna była ta fabryka świętej wiedzy? 
Komu potrzebny był ten ogromny gmach, zbudowany 
na skraju siedliska nędzy żydowskiej w Lublinie? 

Nie w narodzie powstała ta idea. Sen o Jeszybocie 
zrodził się w wyobraźni prowincjonalnego rabina, któ-
ry szukał sposobu wydostania się na szeroki świat. Pod-
chwycił ją wojujący kler. Aguda uj rzała w Jeszybocie 
doskonały ośrodek, wokoło którego można będzie naro-
bić wiele krzyku i hałasu. 

Aguda, która przemieniła domy modlitwy w par -
ty jne lokale, a bóżniczne ambony w trybuny dla 
swych płatnych funkcjonarjuszy, uzbrojony kler ży-
dowski, który walczy przeciw postępowi najbardzie j 
nowoczesnemi środkami i metodami, — podchwycił 
marzenia piotrkowskiego rabina. Maje ra Szpiro i ude-
rzeniem w par ty jne bębny, wstrząsnął sercem narodu 
żydowskiego. 

Ze wszystkich stron otwarły się safesy bankowe 
i ubogie sakiewki. Anonimowe państwo żydowskie do-
starczyło pół mil jona dolarów w złocie. 

Rachunku nikt nikomu nie zdawał. Przy świętych 
sprawach nie sporządza się rachunków. Ale gdy ktoś 
miał czelność zapytać, gdzie podziano tyle pieniędzy, 
jeden z kierowników Jeszybotu żydowskim zwyczajem 
na pytanie odpowiedział pytaniem: 

— Czemu nikt nie pyta, gdzie sjoniści zapodzieli 

50 



pieniądze, zebrane na „las im. Herzla", w którym niema 
mi jednego drzewa? 

Przebiegły obrońca idei Jeszybotu — Żyd z Gali-
cji _— po swem, już nieco zbyt złośliwem pytaniu, po-
gładził się po brodzie i ręką wskazał na fronton Je-
szybotu: 

— My przecież mamy się przynajmnie j czem po-
chwalić! 

Wszelkiemi sposobami s tara się żydowski kler 
przybrać w barwne piórka. Z utworzeniem królestwa 
swego nie czeka już na przyjście Mesjasza, nie zada-
walnia się już królestwem bożem na niebie. 

W sztabach armij królewskich i republikańskich 
siedzą postępowi rabini polowi, odbierają przysięgi 
wierności od żydowskich żołnierzy i w galowych oficer-
skich mundurach asystują n a paradach wojskowych. 

Metodami dobrze zorganizowanej pa r t j i prowadzi 
Aguda walkę z sjonizmem — swym najpoważniejszym 
konkurentem na ulicy żydowskiej. 

Nie poprzez dysputy scholastyczne toczy ona święty 
bój o władzę nad narodem żydowskim. Cały sztab pu-
blicystów, po wieścioipisarzy i reporterów kryminalnych 
pracuje w klerykalnej iprasie żydowskiej, w brukowych 
pismach, upstrzonych niemniej histerycznemi nagłów-
kami niiż gazety ich przeciwników. 

Pod żadnym względem Aguda nie została wtyle za 
swymi przeciwnikami par ty jnymi. N a miasta i mia-
steczka zarzuciła sieć szkół religijnych i chytrze złowiła 
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w nie tysiące dzieci biednych rzemieślników i handlarzy. 
W jednym tylko punkcie pozostała wtyle za sjoni-

stami. Brak j e j było reprezentacyjnego centrum umy-
słowego — równoważnika Hebrajskiego Uniwersytetu 
na górze Skopus. 

Ale i tę lukę wypełniła ruchliwa Aguda. Marzy-
cielskiemu profesorowi Szpiro zawdzięcza sjonizm ideę 
jerozolimskiej „Alma Mater". Więc i Aguda znalazła 
swego marzyciela, nawet o tem samem nazwisku. 

Rabin piotrkowski, M a j e r Szpiro, nietylko rzucił 
ideę, ale z calem samozaparciem poświęcił się j e j reali-
zacji. N a ziemi, of iarowanej przez znanego lubelskiego 
bogacza, wyrósł na wzgórku Lubartowskiej ulicy Je-
szybot Mędrców Lublina. 

Z całego świata przybyli goście na uroczystość 
ottwaircia lubelskiego Jeszybotu. Apara t propagandowy 
pod kierownictwem rabina Szpiro dotarł do wszystkich 
kontynentów świata i w wypełnionych pociągach przy-
byli dziennikarze wielkich pism, oficjalni przedstawi-
ciele władz, bogaci ofiarodawcy, „macherzy" i zwykli 
goście. 

Również postępowi pisarze żydowscy nakryli gło-
wy kapeluszami i przybyli spożyć faszerowaną rybę 
i radować się wraz z Agudą, do której czują nieukry-
waną sympat ję z powodu „idyszystycznego" kursu, jak? 
panu je w tem bogobojnem stronnictwie. 

Święta fabryka ruszyła. 
Dzienniki żydowskie w kra ju i zagranicą zamieściły 
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obok zdjęcia Jeszybotu fo togra f j ę jego twórcy, ra-
bina Szpiro. Sława jego rosła z dnia na dzień i zapro-
wadziła go wreszcie na fotel naczelnego rabina lubel-
skiej gminy żydowskiej. 

Niedługo jednak sądzone było rabinowi Szpiro 
chodzić w promiennej aureoli. 

Naród żydowski, który chętnie d a j e ofiary na świę-
ta, nie lubi jednak dawać w dnie powszednie. Uroczy-
stości skończyły się i wkrótce nastały dla Jeszybotu cięż-
kie dnie powszednie, które młodego, czterdziestodwu-
letniego rektora omotały plątaniną przygniata jących 
trosk. Zamiast rozwiązywać zagadnienie „ j a jka , zro-
dzonego w dzień świąteczny' ' , rabin Szpiro m-usiał roz-
wiązywać o wiele pilniejsze zadania, jak naprzykład 
nadchodzące terminy weksli i wypłat dla sztabu woź-
nych, profesorów, kierowników i agentów. Wszystko to 
ciążyło n a jego głowie. 

Of iarodawca placu, który doniedawna utrzymy-
wał lokajów w l iberjach i odkupił był dobra ziemskie 
i stary pałac od zubożałych polskich hrabiów, sam 
również podupadł . Kazał więc sobie zapłacić za plac, 
który podarował był za dobrych czasów pod budowę 
Jeszybotu. Ściągnięcia te j „należności" dokonał bogo-
bojny ofiarodawca w sposób iście kupiecki: wyłudził od 
rabina Szpiro czek, opiewający na znaczną sumę. 

Przebiegła Aguda zgarnęła już dla siebie tłustą śmie-
tankę, zb i j a j ąc n a Jeszybocie potrzebny j e j kapitał pa r -
tyjny. Teraz pomoc j e j dla zrozpaczonego rabina Sapi-
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ro ograniczyła się do postękiwań skrzypiących piór j e j 
publicystów. 

Dopełnił miary straszliwy kryzys w żydowskich 
miasteczkach. Inkasenci, którzy rozjeżdżali po kra ju , 
aby opróżniać skarbonki Jeszybotu Mędrców Lublina, 
wracali z pustemi rękami. W ciasnem kole przyjaciół 
padły z ust zrozpaczonego rabina Szpiro ciężkie, gorzkie 
słowa: 

— Obym był tego wogóle nie zaczynał!... 
Mimo rozpaczliwej sytuacji Jeszybotu rabin Szpi-

ro nieprzerwanie zbierał laury. 
Największe gminy żydowskie w Polsce, w których 

wakowało jeszcze miejsce naczelnego rabina, propono-
wały budowniczemu Jeszybotu Mędrców Lublina po-
dwójne i potrójne pensje. Każde miasto ubiegało się 
o osobę najsłynniejszego i na jbardzie j poważanego 
z pośród polskich rabinów. 

Po długich wahaniach rabin Szpiro zgodził się na 
opuszczenie rektorskiego pulpitu, ale żądał wzamian 
dość wysokiej sumy pieniężnej na spłacenie na jp i ln ie j -
szych długów Jeszybotu. 

Gmina m. Łodzi przyjęła te ciężkie warunki — na-
bożnym fabrykantom manufaktury udało się przepro-
wadzić swój wniosek. 

* * 
* 

Pewnego piątkowego ranka delegacja gminy łódz-
kiej, zaopatrzona w książeczkę czekową, udała się po-
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spiesznym pociągiem do Lublina, aby wreszcie zakoń-
czyć tranzakcję z rabinem Szpiro. Gdy jednak star-
szyzna m. Łodzi przybyła popołudniu do Lublina, wrza-
ło w uliczkach żydowskiego getta i wysoki parkan Je -
szybotu oblegały setki Żydów i szlochających kobiet. 

Rabin Szpiro leżał już na ziemi przykryty tałesem, 
a u jego wezgłowia w srebrnych lichtarzach żałobnie 
płonęły stearynowe świece. 

Ale „w sobotę nie wolno się smucić, sobota — to 
dzień radości i wesela" . 

I te j soboty rozegrało się w Jeszybocie Mędrców 
Lublina iście średniowieczne misterjum —• średnio-
wieczny mrok w świetle elektrycznych lamp. 

Przy modlitwie i przy posiłkach trzystu młodzień-
ców dziko wydzierało się dyszkantem, basem, altem 
i barytonem. Wrzaski rozlegały się daleko za parkanem 
Jeszybotu i wstrząsały uliczkami getta. W zmieszanym 
chórze słychać było nawet tych, którzy nigdy pod-
czas śpiewania sobotnich pieśni nie mieli odwagi wy-
dobyć głosu. Ale teraz, aby nie wykazać smutku, śpie-
wali wszyscy i wrzaskliwie odprawiali sobotnie uczty 
w tym samym domu, gdzie na ziemi leżał ich zmarły 
misti7. 

Podczas trzeciej uczty sobotnie i o zmroku śpiew 
wzmógł się jeszcze bardziej, ale natychmiast po ukaza-
niu się n a ciemnym błękicie nieba pierwszej migocącej 
gwiazdy, przeszedł nagle w żałosne zawodzenie i histe-
ryczne krzyki. 
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Rabin Szpiro zmarł śmiercią świętego. Pad ł pod 
ciężarem świętej pracy. Zera , przyrasta jące bezustan-
nie do cyfry długu, ciążącego na Jeszybocie, jak ogniwa 
łańcucha owijały się wokół jego serca; tak długo dła-
wiły je — a i pękło. 

* * * 

Podobnie jak na otwarcie Jeszybotu, tysiące ludzi 
przybyły na pogrzeb jego twórcy. Dzienniki trysnęły 
oliwą wstępniaków i znów zapłonęły żydowskie serca. 
Otworzyły się safesy bankowe i ubogie sakiewki. 

„Siła cadyków jest po śmierci równie wielka jak za 
życia". 

Toteż nowe kierownictwo Jeszybotu nie da j e spo-
cząć rabinowi Szpiro i eksploatuje imię jego do dziś 
dnia. W odezwach, rozsyłanych przez Jeszybot na cały 
świat, wzywa sią do uratowania „Domu Tory" , dla któ-
rego wielki cadyk, rabin Szpiro poświęcił swe młode 
życie. 

W przestronnej auli Jeszybotu Mędrców Lublina 
obok szafy ołtarzowej stoi za ogrodzeniem fotel, na któ-
rym siadywał zmarły rabin Szpiro, a na stoliku palą się 
dwie lampki oliwne: j edna ku pamięci rabina, a dru-
ga — rabinowej, która wkrótce po śmierci mę-
ża opuściła grzeszny padół. 

W Jeszybocie Mędrców Lublina nauka odbywa się 
przy elektrycznem świetle, ale dla uczczenia pamięci 
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pierwszego r ek to ra pali się s t a rodawna l ampka — ma-
ły knot w szklance oliwy. Świat ło e l ek t ryczne nie 
zdoła oświetlić drogi w wieczność; tam p rowadz ić 
musi d rżący p łomyk lampki oliwnej. 
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