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Wracam do ciebie, miasteczko w którym się zawarła 
Pamięć rzeczy minionych niezmiennym obliczem; 
Staje marzeniem w obrębie twych krzywych uliczek 
I rzeźwość chwyta bezwolna łzawym wzruszeniem za gardło. 
Zaklęte źródło wspomnień strumieniem tryska wąskim 
I znów się odnajduje przeminione lata 
Jak między kartkami dawno nieczytanej książki 
Bezwonne, kruche płatki zasuszonych kwiatów... 
...Znów mi na płaskim wzgórzu, przy białej taśmie drogi 
Z dala widniejesz - objęte zieloną wstęgą drzew -
Jak barwna ilustracja klasycznej eklogi, 
Na przekór rzeczywistości i brzydkiej prawdzie wbrew. 

Stefan Pomer 
Powrót w: Elegie podolskie 1931 
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Książeczka ta powstała z myślą o skrótowym zaprezentowaniu 
Czytelnikowi miejscowości Biłgorajszczyzny występujących w utworach 
Singera. 

Laureat literackiej nagrody Nobla, autor bardzo dużej ilości wątków 
i twórca biografii swoich bohaterów, urodzony gawędziarz, przeniósł na 
karty swoich utworów, z fotograficzną wręcz dokładnością, poznane we 
wczesnej młodości miasteczka Lubelszczyzny. Przede wszystkim zaś 
zapamiętał Biłgoraj, w którym spędził w sumie pięć lat swego życia, lat 
szczególnych, bo okresu kształtowania się jego osobowości. Bez 
względu na to, jaką nazwę nosi miejsce akcji utworu na Lubelszczyźnie, 
jest to, najogólniej biorąc, opis Biłgoraja. 

Wed ług mojej , zapewne niepełnej wiedzy, żaden z pisarzy 
związanych z Biłgorajem, nie opisał tego miasta i jego okolic tak 
sugestywnie i z takim uczuciem. 

Czytelnik zainteresowany twórczością tego noblisty znajdzie w niej 
krótkie notki historyczne o miastach i miasteczkach z uwzględnieniem 
informacji o populacj i żydowskiej. 

Wybrałem cytaty z jego utworów dotyczące: Biłgoraja, Frampola, 
Goraja, Józefowa, Krzeszowa, Tarnogrodu i Tereszpola (w ostatnim 
przypadku jest to w rzeczywistości opis Biłgoraja). 

Zdecydowałem się zamieścić, utrzymane w klimacie lat między-
wojennych, wybrane fotografie tych miejscowości. 

Za wszechstronną pomoc w stworzeniu koncepcji tej książeczki oraz 
użyczenie materiałów składam serdeczne podziękowania Pani prof. dr 
hab. Monice Adamczyk Garbowskiej, t łumaczce utworów Singera 
z języka jidisz i autorce opracowań dotyczących jego twórczości. 

Dziękuję także Prezesowi Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju 
Panu mgr. Wi to ldowi Dembowskiemu. 

Roman Sokal 



Izaak Baszewis Singer 
jest laureatem l i terackiej Nagrody 
Nobla za rok 1978. 

Urodzi ł się w 1904 r. w Leoncinie, 
w rodzinie rabina. Otrzymał tradycyjne 
wykształcenie. Zadebiutował w roku 
1925 opowiadaniem opubl ikowanym 
przez warszawskie czasopismo Literati-
sche Bletter, w którego redakcji praco-
wał w latach 1923-1933. W tym okresie 
przekładał na jidisz dzieła literatury 
światowej, m.in. Na Zachodzie bez 
zmian i Drogę powrotną E. M. Remar-
gue'a oraz Czarodziejską górę T. Man-
na. 
W 1935 r. wydaje swą pierwszą po-
wieść Szatan w Goraju i wyjeżdża, 
z pomocą starszego brata na stałe 
do USA. Na łamach nowojorskiego Je-
wish Daily Forward zaczyna drukować 
opowiadania i powieści w odcinkach. 
Jest autorem wie lu powieści; prócz 
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wspomnianego Szatana w Goraju napi-
sał Rodzinę Muszkatów (1950), Sztukmistrza z Lublina (1960), Niewolnika (1962), 
Dwór (1967), Spuściznę (1970), Wrogów (1972) i Szoszę (1977), opowiadania 
Korona z piór (1973), opowiadania Namiętności (1975), opowiadania Późna 
miłość (1979), powieść Pokutnik (1984) . Napisał kilka tomów opowiadań, cztery 
tomy wspomnień, 11 książek dla dzieci i eseje. 

fot. David Harris 
wł . Arch. Żyd. Inst. Naukowego JIWO 

w Nowym Jorku 



Rodzeństwo pisarza 
Starszy brat Izrael Joszua był mentorem 
i mistrzem dla młodszego Izaaka. Jego 
śmierć w roku 1944 Izaak bardzo bole-
śnie przeżył. W zgodnej opini i kryty-
ków literackich należy do najwybitniej-
szych pisarzy z kręgu literatury żydow-
skiej. 

W roku 1921 publikuje pierwszy 
zbiór opowiadań Perty. 

W późniejszych latach był dzienni-
karzem. Wyjechał jako korespondent 
pisma Forwerts do Rosji publi-
kując następnie reportaże ze-
brane w tomie Nowa Rosja. 

Inne jego utwory: Stal i żela-
zo - powieść wojenna, fosie 
Kałb Borys Sawinkow, Bracia 
Aszkenazy, Rodzina Karnow-
skich, Towarzysz Rachman, 
zbiór opowiadań - Wiosna (wy-
dany pośmiertnie). 

Jego najsłynniejsze powie-
ści to: Bracia Aszkenazy oraz 
powieść Josie Kałb. 

Siostra Hinde Ester, pisarka Es-
ter Kreitman była autorką utworów: 
Taniec demonów, powieści: Brylan-
ty, zbioru opowiadań: Jiches. Tłu-

maczyła na żydowski Dickensa i Shawa. 
Późniejszy noblista Izaak Baszewis po-

w ie o niej: Moja siostra też pisała w jidisz, 
ale chociaż nie była złą pisarką, nie odniosła 
takiego sukcesu jak jej bracia. Była lepsza 
niż niektórzy z dzisiejszych tzw. utalentowa-
nych pisarzy jidisz. 

Młodszy brat Mosze, urodzony w 1906 
roku, był najmłodszym z rodzeństwa, póź-
niej został chasydem. 

Izaak Baszewis ze starszym bratem Izraelem Joszuą, 
Nowy Jork, 1935 fot. w ł . Arch. Żyd. Inst. Naukowego 

JIWO w N o w y m Jorku 



Biłgoraj 

Miasto Biłgoraj uzyskało prawa miejskie 
w 1578 r. Od XVIII wieku zamieszkiwa-
ła tutaj ludność polska i żydowska. Dla 
przykładu, w roku 1827 ludność naro-
dowości żydowskiej stanowiła już 33% 
ogólnego stanu mieszkańców miasta 
Biłgoraja. W roku 1860 wskaźnik ten 

wynosi ł 49%, a według spisu ludności 
z 1921 r. Żydzi stanowili 66% ludności 
miasta. Przed wybuchem II wo jny świa-
towej wskaźnik ten utrzymywał się na 
poprzednim poziomie, bo na ogólną 
liczbę 8000 mieszkańców miasta 5200 
to ludność wyznania mojżeszowego. 

Reprodukcja pocztówki z okresu międzywojennego. 
fot. nieznany 
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W gasnącym świetle dnia wszystko 
wydawało się piękniejsze: kwiaty drzew 
bardziej wyraźne, wszystko było zielo-
ne, soczyste, promieniujące światłem 
zachodzącego słońca i aromatyczne... 

Wydawało mi się, że te pola, łąki 
i mokradła muszą przypominać ziemię 
Izraela. Świat wydawał się otwartym 
Pięcioksięgiem... 

Między Zwierzyńcem a Biłgorajem 
krajobraz był zachwycający. Jechaliśmy 
przez lasy i łąki mijając od czasu chatę 
krytą strzechą lub bielony domek kryty 
gontem. 

Choć moja matka już wcześniej wy-
chwalała Biłgoraj, okazał się ładniejszy 
nawet niż jej opisy. Otaczające go lasy 
wyglądały z oddali jak błękitna księga. 
Domy tonęły w ogrodach i sadach; sta-
ły przed nimi ogromne kasztany. 
W miasteczku panował błogi spokój, ja-
kiego nigdy przedtem nie zaznałem, 
pachniało świeżym mlekiem i dopiero 
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co rozczynionym ciastem. Wojny 
i nędza wydawały się być daleko stąd. 

Dom dziadka, stary, zbudowany 
z pobielonych bali, o dachu porośnię-
tym mchem i z ławą pod oknami, znaj-
dował się w pobliżu bóżnicy, mykwy 
i przytułku dla ubogich. 

Ciotka poczęstowała nas ciastem 
z suszonymi śliwkami, które smakowa-
ło jakby je upieczono w raju. Głosy pta-
ków, świerszczy i innych owadów 
dzwoniły mi w uszach, a kiedy unio-
słem wzrok zobaczyłem biłgorajską sy-
nagogę, a za nią pola rozciągające się 
do skraju lasu. Miały przeróżne kształty 
i barwy: kwadratowe, prostokątne, 
ciemnozielone i żółte... 

Marzyłem, aby móc tutaj zostać 
na zawsze. 
A Day of Pleasure, (Dzień Przyjemności) 

przeł. Monika Adamczyk-Garbowska), 
Farrar, Straus and Giroux, 

New York 1969 



W okresie biłgorajskim przyszły pisarz 
nasłuchał się ludowych opowieści o du-
chach, chochlikach, cudach dokonywa-
nych przez cadyków. Do okresu tego 
wraca w wielu swoich utworach za-
wdzięczając mu znajomość realiów 
prowincji: niektórzy bohaterowie opo-
wiadań i powieści wzorowani są na po-
staciach krewnych i innych spotkanych 
wówczas osób (...) Singer bardzo chęt-
nie wprowadza do swoich opowieści 
demony, nie takie jednak, jakie spotyka-
my w baśniach. Demonem jest bowiem 

fot. J. Górak, 1969 

człowiek opętany jakąś myślą lub pra-
gnieniem. Pisarz daje do zrozumienia, 
że w każdym z nas oprócz pierwiast-
ków ludzkich tkwią również pierwiastki 
demoniczne, które ujawniają się wtedy, 
gdy namiętność ogarniająca człowieka 
jest tak silna, że nie mogą jej już po-
wstrzymać żadne hamulce 

Grosiki na raj - przeł. Mon ika 
Adamczyk Garbowska, Anna Zbierska, 
Paweł Śpiewak, Elżbieta Petrajtis -
0 ' N e i l l , Muza 2001 
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Frampol 
Miasto Frampol założono w 1 705 ro-
ku przez Marka Antoniego Butlera. 
Zostało zasiedlone ludnością żydow-
ską na większą skalę dopiero po roku 
1810. 
We Frampolu do lat dwudziestych XIX 
w. funkcjonował kahał, a następnie 
okręg bóżniczy. Społeczność żydow-
ska posiadała drewnianą synagogę 
i łaźnię. Przeprowadzony w 1865 roku 
spis wykazał 415 osób wyznania moj-
żeszowego i 1077 wyznania rzym-
skokatolickiego. 

W roku 1882 było 966 Polaków i 925 
Żydów. W roku 1890 ludność żydow-
ska Frampola stanowiła już większość 
mieszkańców miasta, obe jmując 
52,8% ogółu mieszkańców. 
Przed wybuchem I wo jny światowej 
w 1914 r. wskaźnik ten wyniósł już we 
Frampolu 55,5%, ale przed II wojną 
zmalał do 34,9%. Zagłada ludności ży-
dowskiej we Frampolu miała miejsce 
28 października 1942 roku, kiedy wy-
mordowano ponad 800 osób, wywo-
żąc ich do obozu zagłady w Bełżcu. 
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Rodzina małych szewców była sławna 
nie tylko we Frampolu, ale także w ca-
łej okolicy - w Janowie, Krzeszowie, Bił-
goraju, a nawet w Zamościu. Abba Szu-
ster, założyciel rodu, zjawił się 
we Frampolu w jakiś czas po pogro-
mach Chmielnickiego. Wziął sobie ka-
wałek ziemi na nie wykarczowanym 
stoku wzgórza, tuż za jatkami rzeźni-
ków i zbudował dom, który do niedaw-
na tam jeszcze stał... 
Nazwisko Abby Szustera widniało 
w spisanej na pergaminie kronice gmi-
ny żydowskiej we Frampolu. Zgodnie 
ze swym zwyczajem robił każdego roku 

sześć par butów, aby rozdać je miedzy 
wdowy i sieroty... 
Reb Abba miał pięciu synów; wszyscy, 
z wyjątkiem jednego, osiedlili się w po-
bliskich miasteczkach. Jedynie Gecel 
pozostał we Frampolu. Kontynuował on 
dobroczynne zwyczaje swojego ojca 
i również robił buty dla biednych, był 
także aktywnym członkiem bractwa po-
grzebowego... 

Rodzina małych szewców, przeł. An-
drzej A.Zasadziński, 

w. Gimpel Głupek, bis, 
Warszawa 1994. 

11 

fot. archiwum UMG Frampol, fot. nieznany 



Goraj 
Jedna z najstarszych osad w Bił-

gora jszczy in ie ; pierwsze wzmiank i 
o osadzie wokó ł zamku obronnego 
sięgają wieku XIII. Kazimierz Wielk i 
nadał ją Dymi t rowi z Klęcia, który 
odtąd pisał: Dymitr z Goraja. W roku 
1615 w 50 domach żydowsk ich 
mieszkało 344 Żydów, w roku 1836 
w 61 domach - 533 Żydów. 

Pod koniec wieku XVI Goraj wszedł 
w skład dóbr nowo utworzonej 
Ordynacj i Zamojskiej. 

W październiku 1943 roku gorajscy 
Żydzi zostali wywiezieni do Frampola, 
a stąd do obozu zagłady w Bełżcu. 
Kilkunastu Żydów zabito w Goraju; 
zostali pochowan i na mie jscowym 
kirkucie. 

/Informacja M. Żółwia/ 

repr. fot. autor nieznany 1939 
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Goraj, znany ze świetnych talmudystów 
i pobożnych obywateli całkowicie 
opustoszał. Okrągły rynek, na którym 
niegdyś odbywały się jarmarki, porósł 
chwastami, (...). większość domów 
pochłonął ogień (...) wydawało się że 
miasteczko zostało unicestwione na 
zawsze. 

Ale tak już dzieje się na tym świecie, 
że czasem wszystko wraca do poprzed-
niego stanu (...) W sklepikach nieśmia-
ło uchylały się drzwi, czeladnicy napra-
wiali podziurawione dachy. Stopniowo 
wędrowni handlarze zaczęli chodzić od 
wioski do wioski przynosząc żyto, psze-
nicę, warzywa i len. Okoliczni chłopi 
w większości Rusini, którzy do tej pory 

bali się postawić nogę w Goraju, pano-
szyły się tam bowiem złośliwe demony, 
znowu przyjeżdżali furami, kupowali 
sól i świece, cyc na spódnice i kaftaniki, 
kabaty i gliniane garnki, rozmaite kora-
liki, paciorki. Goraj zawsze był odcięty 
od świata. Dokoła na mile rozciągały 
się pagórki i gęste lasy. Zimą na drogach 
czyhały niedźwiedzie, wilki i dziki; 
od czasu kozackiej masakry te złe be-
stie bardzo się rozpleniły. 

Szatan w Goraju, 
przeł. Monika Adamczyk-Garbowska 

i Chone Shmeruk, 
Wydawn ic two Dolnośląskie, 

Wroc ław 1995 
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Goraj to miejsce akcji, jedynej wydanej w Polsce przed wyjazdem do 
Ameryki, powieści Szatan w Goraju uważanej przez krytyków za najlep-
szą powieść Singera. 

fot. H. Gałecki (repr. Z. Gloger, 1907) 
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Większość postaci w Szatanie w Goraju wzorowałem na ludziach z Biłgoraja, 
gdzie mój dziadek był rabinem. Niedaleko Biłgoraja jest miasteczko Goraj, 
a mieszkańcy Biłgoraja są tak podobni, że z łatwością mogłem ich tam umieścić. 
W kilku przypadkach użyłem nawet rzeczywistych imion, na przykład Mordechaj 
Józef. Pisząc wykorzystuję istniejące osoby. * 

fot. H. Gałecki (repr. Z. Gloger, 1907) 

Nawet kiedy piszę o demonach, nie są to jakieś 
ogólne demony, są to demony z konkretnego mia-
steczka i mówią językiem żyjących tam ludzi. * 

Nie widzę zasadniczej różnicy pomiędzy moją prozą, a pa-
miętnikami. Myślę, że to dotyczy wielu pisarzy, nie tylko mnie. 
Kiedy czytamy klasyków, w każdym utworze znajdujemy jakąś 
część ich życia. Kiedy czyta pan „Szatana w Goraju", moją 
pierwszą książkę, znajdzie pan tam fragmenty z mojej biogra-
fii. Na przykład, rabin Bejnesz, którego tam opisuję, to portret 
mojego dziadka ze strony matki. * 

* Richard Burgin - Rozmowy z Issaakiem Bashevisem Singerem, przeł. 
E. Petrajtis - 0 ' N e i l l , Wyd. ATEXT, Gdańsk 1992 
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Józefów 

Miasto Józefów uzyskało prawa miejskie w 1715 roku na mocy przywileju Augusta 
Mocnego. Już wcześniej zanotowano tutaj osadnictwo Żydów. W roku 1780 
w miasteczku było 120 domów; 70 z nich stanowiło własność żydowską. 
Na ogólną liczbę 790 mieszkańców 312 stanowili Żydzi. O „miejskości" tego 
osiedla zadecydowały tradycyjne zawody (handel i rzemiosło) większości 
mieszkańców. W roku 1785 tylko 2 domy spośród 18 domów w rynku należały do 
chrześcijan. W tym czasie, żydowska gmina wyznaniowa dysponowała: bóżnicą, 
łaźnią, szkołą i domem rabina. Odno towano także 7 „ w i n n i c " w tym 
6 żydowskich. Były to prymitywne wytwórnie napojów alkoholowych. W roku 
1830 Józefów liczył 1162 mieszkańców, 849 z nich było wyznania mojżeszowego. 
Istniała tutaj od 1830 r. drukarnia książek hebrajskich. 
13 lipca 1942 roku Niemcy dokonali masowej egzekucji Żydów rozstrzeliwując 
obok „Winiarczykowej Góry" około 1500 osób z Józefowa i okolic. 
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Kozacy prawie zrównali miasto z ziemią, zabijali, wyrzynali, palili, wieszali, ale 
trochę osób przeżyło, głównie wdowy, starcy i kilkoro dzieci, które się schowały 
na strychach i w piwnicach, albo ukryły poza miasteczkiem w wiejskich osiedlach. 
(...) Każde zdanie kończyło się wyrazem „zabity". Od czasu do czasu Jakub słyszał 
„umarł na skutek epidemii". (...) Po masakrach i pożarach przyszły choroby i ludzie 
padali jak muchy. Józefów już nie był Józefowem. Wszystko znikło: synagoga, dom 
nauki, miejsce rytualnej kąpieli, dom dla ubogich. Mordercy powyrywali nawet 
nagrobki. Ani jeden rozdział ze Świętego Zwoju, ani jedna stronica z książek 
z domu nauki nie ocalały. 

(Niewolnik, przeł. Irena Wyrzykowska, Wydawnic two ALFA, 1991 

fot. J. Świeży 1936 



Krzeszów 
Żydzi w Krzeszowie obecni byli już 
w XVI w., mieli tu swoją bóżnicę, w ro-
ku 1726 wyjednal i u biskupa przemy-
skiego zezwolenie na budowę nowej 
świątyni. Oko ło roku 1785 było ich w 
mieście 360, w roku 1 860 - już 626 na 
1012 mieszańców. Zajmowal i się głów-
nie handlem i usługami; w ich rękach 

była większość domów w rynku, a tak-
że tradycyjnie wszystkie zajazdy, szynki 
i karczmy, mieli też swoją szkołę. W ro-
ku 1939 część Żydów wyjechała do 
ówczesnego Zw iązku Radzieckiego, 
1500 osób zostało zamordowanych 
w lesie zwanym Chojniak, inni zgi-
nęli w obozie zagłady w Bełżcu. 

Reprodukcja pocztówki z roku 1914 
fot. archiwum Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
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Krzeszów jest niemal tak duży jak jedna z 
najmniejszych liter w najmniejszym mo-
dlitewniku. Z dwóch stron miasteczko 
otacza gęsty, sosnowy las, a z trzeciej stro-
ny płynie San. Chłopi w okolicznych wio-
skach są biedniejsi i bardziej oddaleni 
od świata niż inni goje w lubelskiej guber-
ni, a pola są tu najbardziej jałowe. Przez 
większą część roku drogi prowadzące 
do większych miast zamieniają się w sze-
rokie rowy wypełnione wodą; podróżuje 
się furą na własne ryzyko. Zimą niedźwie-
dzie i wilki czyhają na skraju osiedli. (...) 
Krzeszowscy Żydzi są bardziej światli, jak 
i zamożniejsi niż chłopi. Ich żony prowa-
dzą sklepiki i potrafią oszukiwać na wa-
dze i miarce. 

(...) Przez cały rok rynek jest jednym wiel-
kim bagnem. Domy nie stoją prosto, lecz 
są na pół zapadnięte w ziemi i mają po-
łatane dachy; okna chat pozatykane są 
szmatami lub pokryte krowimi pęcherza-
mi. Lepianki biedaków nie mają podłóg; 
niektórym nawet brakuje kominów. W ta-
kich chałupach dym z pieca ucieka przez 
dziurę w dachu. 

Upadek Krzeszowa w.. Spinoza z ulicy 
Rynkowej, przeł. Monika Adamczyk 

Garbowska, ATEXT, Gdańsk 1995 

fot. T. Marciszewska, 2002 



Tarnogród 
Miasto Tarnogród założone zostało przez Jana Zamojskiego w 1567 r. 
Było zasiedlane przez Ż y d ó w od początku swego istnienia w oparc iu 
o indywidualne, ustne pozwolen ia kanclerza. W roku 1686 otrzymal i oni 
od Marcina Zamojskiego przywilej osiedlania się i zupełną wolność zajmowania 
się rzemiosłem i handlem. Miel i tutaj własną szkołę i prawo wystawienia bożnicy. 
W roku 1871 miasto l iczyło 4397 mieszkańców, w tym 1841 Żydów. 

Zagłada Żydów w Tarnogrodzie miała miejsce 1 listopada 1942 roku. Część tej 
ludności przepędzono do Biłgoraja, a stąd samochodami i kolejką do obozu 
zagłady w Bełżcu. Drugą część wymordowano w pobl iżu cmentarza katolickiego. 
Zginęło tam ponad 1000 Żydów tarnogrodzkich. 

fot. archiwum Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
fot. nieznany 
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Żyd z Babilonu (....) jechał całą noc wozem z Lublina do Tarnogrodu (...), 
do bogatego reba Falika Chajfeca, którego nowiutki dom zaczął naraz gnić 
od pleśni, a ściany porastały dzikie grzyby (...). Ludzie z miasteczka jakoś się 
dowiedzieli o jego przybyciu. Jeszcze przed jego przyjazdem wielu zgromadziło 
się przed domem reba Falika. Grupki kobiet wskazywały na niego i szeptały 
między sobą. Kilku śmiałych młodzików, wspinając się jeden drugiemu 
na ramiona, starało się zajrzeć przez szczeliny zamkniętych okiennic. Niektórzy 
ludzie przyprowadzili swoje kaleki, epileptyków, swoich opętanych i ułomnych 
do cudotwórcy. Matka przyniosła dziecko chore na padaczkę, zataczające oczami 
w orbitach. Jakaś kobieta przyprowadziła córkę z gęstym zarostem na twarzy. 

Żyd z Babilonu w: Śmierć Matuzalema, przeł. Irena Wyrzykowska, bis 1991 

fot. J. Świeży 1934 
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Tereszpol 
W Tereszpolu (...) u Żydów w miasteczku życie płynęło powoli dawno ustalonym 
rytmem. Kupcy na rynku zajmowali się swoimi sprawami. W bocznych uliczkach 
i zaułkach rzemieślnicy pracowali przy swoich warsztatach. W najbiedniejszych 
domach mężczyźni i kobiety zajęci byli robieniem sit z końskiego włosia, które 
sprzedawano w całej okolicy. Ulica wiodąca do mostu pełna była sitarzy. 
Dziewczęta czesały wiązki końskiego włosia. (...) Mężczyźni splatali włosie na 
drewnianych ramach. (...) Odwieczny spokój emanował z białych brzóz. (...) Wóz 
dotarł do przedmieść miasteczka, niedaleko dzielnicy chrześcijan. Bielone chałupy 
stało blisko siebie, z niewielkimi ogródkami pomiędzy nimi. Tu i ówdzie mieścił się 
jeszcze między chatami zagon ziemniaków. W oknach wisiały zasłonki, a na 
parapetach stały doniczki z kwiatami. (...) Na końcu ulicy stał kościół katolicki 
z dwiema strzelistymi wieżami. Cerkiew prawosławna stała wśród kasztanów, jej 
ściany były pokryte malowanymi postaciami brodatych apostołów. Wkrótce wóz 
zaterkotał po kamieniach rynku. Tutaj domy były wyższe, wyglądały na bardziej 
zniszczone i ściśnięte razem. Sklepy prezentowały różnorodne towary - materiały, 
żelazne rondle, naftę, pulpity do pisania, skórę i miotły. 

Rodzina Muszkatów, przeł. Joanna Borowik, M U Z A , Warszawa 2003, 

(Jest to w rzeczywistości topografia Biłgoraja, zwłaszcza okol ic rynku i ulic 
przylegających do niego. dop. mój - RS) 
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W małych miasteczkach zapomnianych 
tam, gdzie jest szary każdy świt, 

w świt taki szary i zapłakany 
Tobół tułaczy szykuje Żyd 

A do tobołka wziąć by się chciało 
całą codzienność swoją starą, 

wąskiej uliczki krętość i małość 
i zapyloną sklepików szarość. 

Wierzbę przydrożną zabrać by trzeba 
I pochyloną bóżniczkę znad rzeki, 
płat deszczowego, dobrego nieba 
zabrać ze sobą na szlak daleki... 

Jarmarczny rozgwar taki znajomy, 
sobót dostojny spokój i ciszę 

i dźwięk i barwę i ludzi i domy, 
by mieć ich przy sobie i widzieć i słyszeć. 

Władysław Szlengel 
- Tobół tułaczy 

w: Nasz Przegląd 
1939, Nr 36. 
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Inne miejscowości Lubelszczyzny występujące w twórczości 
Izaaka Baszewisa Singera 

Aleksandrów - Dziadek i wnuk 
Bychawa - Coś tam jest, Post 

Gorzków - Moc światła 
Janów Lubelski - Jentl, uczeń jesziwy 

Komarów - Radość 
Krasnobród - Korona z piór 

Kraśnik - Lustro 
Lublin - Sztukmistrz z Lublina 

Piaski - Moc światła 
Turobin - Żonobójca 

Tyszowce - Ostatni demon 
Zamość - Ester Kreindl Druga 
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INFORMACJA 
DLA KORZYSTAJĄCYCH Z OPRACOWANIA 

Biłgoraj leży w południowowschodniej części Polski, na Równinie Biłgorajskiej 
będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. 
Leży na południkowej trasie drogowej Lublin - Przemyśl i równoleżnikowej trasie 
kolejowej Zamość - Wrocław. 
Posiada rozbudowany system połączeń autobusowych; z dworca autobusowego 
PKS odjeżdżają autobusy do wymienionych w opracowaniu miejscowości: Goraja 
i Frampola na kierunku Lublin, do Tarnogrodu na kierunku Przemyśl, do Józefowa 
na kierunku Tomaszów Lubelski, do Krzeszowa na kierunku Stalowa Wola, 
p. Rudnik nad Sanem. 

Numer kierunkowy do Biłgoraja - 0-84 

Informacja PKS - tel. 686 11 91 
Informacja PKP - tel. 94 36 
Internet: www.bi lgora j .p l ,www.bi lgora j . lb l .p l , 
Referat Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, tel. 686 73 13 

POMOC MEDYCZNA 
Szpital Rejonowy ul. Pojaska 5 tel. 686 00 22 
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Biłgoraju 
ul. „Wi ra" Bartoszewskiego 3 tel. 686 00 56 

APTEKI 

ul. Kościuszki 112 
ul. Kościuszki 12 
ul. Kościuszki 42 

ul. 3 Maja 87a 
ul. Długa 39a 

tel. 686 52 77 
tel. 686 52 78 
tel. 686 17 31 
tel. 686 23 29 
tel. 686 76 06 
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ul. Kościuszki 56 
ul. Kościuszki 95 
ul. Kościuszki 77 
ul. Kościuszki 35 
ul. Nadstawna 56a 
ul. Polna 2a 
ul. Partyzantów 25 
ul. Lubelska 10 

STACJE BENZYNOWE (całodobowe) 
Shell ul. Tarnogrodzka 23 
PKN „Or len" S.A. ul. Janowska 9 
Wach spółka zo.o. ul. Zamojska 90 
BP ul. Włosiankarska 2 

BANKOMATY 
PKO BP S.A. 
PKO BP S.A. 
PKO S.A. 
Kredyt Bank 
BGŻ 

- ul. Kościuszki 65 
- PI. Wolności 8 
- ul. Kościuszki 75 
- ul. Bankowa 2a 
- ul. Kościuszki 79 

BIURA TURYSTYCZNE 
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ul. Targowa 15 
Biuro Podróży "Round-Tour" ul. Kościuszki 100 
Biuro Podróży "Fregata" ul. Kościuszki 48 
Agencja Turystyczna "P i B" ul. Lubelska 7 

MUZEA 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej PI. Wolności 16 
Skansen Zagroda Sitarska ul. Nadstawna 32 

tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 
tel. 686 

44 20 
52 52 
71 77 
15 84 
24 34 
49 57 
03 44 
15 84 

tel. 686 64 19 
tel. 686 79 17 
tel. 686 22 29 
tel. 686 59 71 

tel. 686 26 29 
tel. 686 26 63 
tel. 686 64 29 
tel. 686 75 98 

tel. 686 27 33 
tel. 686 04 84 
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KIRKUT 
ul. Mari i Konopnickiej i „Wira" Bartoszewskiego (oś. Piaski) 

NOCLEGI 
Hotel Do Do ul. Krzeszowska 61 tel. 686 59 59 
Motel DB 2000 ul. Włosiankarska 2 tel. 686 76 20 
Hotel Nadleśnictwa LP Biłgoraj ul. Zamojska 104 tel. 686 47 35 
Hotel „Pod Gajem" DB 2002 ul. Włosiankarska 4d tel. 686 77 20 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
przy Szkole Podstawowej nr I, ul. Zamojska 4 tel. 686 07 17 
Kwatera turystyczna B. i K. Książek Wola Mała 23 tel. 686 42 94 

RESTAURACJE 
Restauracja w Hotelu Do Do ul. Krzeszowska 61 tel. 686 59 59 
Restauracja „Cafe u Dorosza" ul. Kościuszki 1 tel. 686 43 88 
Restauracja DB 2000 ul. Włosiankarska 2 tel. 686 76 20 
Restauracja „Pod Łabędziem" ul. Nadstawna 12 tel. 686 16 80 
„Grand" Restauracja Al. 400-lecia 23 tel. 686 77 65 

POMOC DROGOWA 
ul. Krzeszowska 78 tel. 686 38 75 
ul. Motorowa 30 tel. 686 40 40 
ul. Tarnogrodzka tel. 686 02 46 

BANKI 
PKO BP S.A. O/Biłgoraj ul. Kościuszki 75 tel. 686 27 77 
Bank Spółdzielczy ul. Pocztowa 3 tel. 686 14 27 
Pekao S.A. ul. Kościuszki 138 tel. 686 46 40 
Kredyt Bank, ul. Bankowa 2a tel. 686 36 17 
BGŻ, ul. Kościuszki 79 tel. 686 71 87 
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Wykorzystane pozycje książkowe 

1. Monika Adamczyk- Garbowska - Polska Isaaca Bashevisa Singera - rozstanie 
i powrót, Wyd. UMCS, Lublin 1994 r. 

2. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna - Ten jest z Ojczyzny mojej -
Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 Wyd. II, Kraków 1969 

3. Richard Burgin - Rozmowy z Isaakiem Bashevisem Singerem, przeł. Elżbieta 
Petrajtis - O'Nei l l , Wyd. ATEXT, Gdańsk 1992 

4. Władysław Ćwik - Dzieje Józefowa, KAW, Rzeszów 1992. 

5. Adam Dylewski - Śladami Żydów polskich, Pascal 2002 

6. Martin Gilbert, Atlas ofthe holocaust, Pergamon Press, 1989 

7. Teresa Ginalska - Krzeszów, gmina po obu stronach Sanu, Oficyna Wyd. 
APLA, Krosno 2000. 

8. Jan Górak - Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa 
Służba Ochrony Zabytków, Zamość, 1996 

9. Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski - Dzieje Biłgoraja, 
Wyd. Lubelskie, 1985 

10. Andrzej Potocki - Żydzi rymanowscy, Oficyna Wyd. APLA, Krosno 2000 

11. Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek 
dydaktycznych, praca zbiorowa pod red. Mariana Kurzyny, Biłgoraj 1997 

12. Agata Tuszyńska - Singer Pejzaże pamięci, Wyd. MARABUT, Gdańsk 1994 r. 

13. Włodzimierz Wójcikowski , Ludwik Paczyński - Roztocze - przewodnik, 
Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1977 
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Karty utworów Singera pełne są nazw miasteczek Lubelszczyzny, 
Chełmszczyzny i Zamojszczyzny, owych przysłowiowych sztetł, ni to 
miast, ni to wsi. To właśnie w takich położonych na końcu świata 
Frampolach, Izbicach i Gorajach rozgrywają się ludzkie dramaty, którym 
częściej niż Bóg towarzyszą demony i dybuki. 

Większość opisów małych miasteczek wzorowana jest na Biłgoraju, 
gdzie pisarz spędził w sumie pięć lat swego dzieciństwa i młodości. Tu 
obserwował życie własnej rodziny i ich przyjaciół, tu wysłuchiwał 
zabarwionych bogato folklorem opowieści, które później przetworzył 
w swej wyobraźni w prawdziwe arcydzieła. 

(Monika Adamczyk-Garbowska) - Między Frampolem a Florydą -
informator teatralny. 

Uznałem, że Żydzi z kręgu jidysz, bez względu na to, czy mieszkali w Ameryce 
czy w Polsce, są ludźmi, których znam najlepiej. Poznałem ich język i sposób 
myślenia. Dlatego się tego trzymam. Poprzez moje opowieści mówię to, co chcę 
powiedzieć. Niektóre historie nie mają żadnego przesłania i to mnie wcale nie 
martwi. 
Uważam Dziesięcioro Przykazań za wystarczająco dobre przesłanie. Jedyne, 
czego musimy się nauczyć, to postępować zgodnie z nim. 

* Richard Burgin - Rozmowy z Isaakiem Bashevisem Singerem, 
przeł. E. Petrajtis - O'Nei l l , Wyd. ATEXT, Gdańsk 1992 
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