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Nasze

rozmowa z W³adys³awem Panasem

O kulturze Rzeczpospolitej trzeba mówiæ
takim jêzykiem, jakiego wymagaj¹ twory
z³o¿one: wieloetniczne, wielowyznaniowe.
Tak¹ mielimy historiê. Tworzy³o j¹ wiele
kultur, a zosta³a z nich jedna. Nosimy teraz za du¿y garnitur  skrojony zdecydowanie na kogo innego.

To ju¿ prawie ca³y
polski Lublin
Marek Dziuba

¯yd, Niemiec, Francuz? Ateista, ¿yd czy katolik? Dzisiaj powiedzielibymy, ¿e by³ Europejczykiem w ka¿dym calu i z ca³ym niejednorodnym baga¿em europejskiej kultury, który po prostu nie mieci³ siê w w¹sko
zakrelonych granicach nacjonalizmów.
Chyba najlepszym dowodem na to jest fakt,
raczej niespodziewany i niezamierzony, ¿e
po osiemdziesiêciu latach w tym samym
tekcie róde³ w³asnej to¿samoci kulturowej, w rozumieniu podró¿y po minionym
wiecie przesz³oci, poszukuj¹ czytelnicy
polscy, którzy adresatami tego tekstu pierwotnie nie byli.

Mój dawny wiat
Nechama Tec

Wiedzia³am, ¿e moi rodzice nigdy nie zdo³aj¹
siê ca³kowicie zasymilowaæ. Byli zbyt ¿ydowscy i to nie tyle ze wzglêdu na ich fizyczny
wygl¹d, ile z uwagi na ca³y wachlarz specyficznych cech. Ich pierwszym jêzykiem by³ jidysz, natomiast znajomoæ polskiego by³a
ograniczona. Jidysz mia³ specyficzn¹ fleksjê,
wyra¿enia i sk³adniê, a tym z kolei towarzyszy³a szczególna mimika, gestykulacja i ruchy, które Polacy-chrzecijanie uznawali za
typowo ¿ydowskie.
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Wstêp do Scriptores w nowej formule
Tych, którzy cenili Scriptores Scholarum  kwartalnik uczniów i nauczycieli
oraz ich Przyjació³ pragnê uspokoiæ: zbie¿noæ tytu³ów nie jest przypadkowa.
Wrêcz przeciwnie, Scriptores stanowi kontynuacjê tamtego pisma (st¹d niniejszy
zeszyt nosi numer kolejny po ostatnim, 26. numerze Scriptores Scholarum, który
ukaza³ siê jesieni¹ 2000 roku). Kontynuacj¹ jego istnienia by³a reforma szaty
graficznej i wszelkie inne zmiany, a tak¿e  wbrew pozorom  przerwa w jego
ukazywaniu siê.
Jedn¹ z podstawowych zmian w Scriptores" by³a rezygnacja z wysuwania na
plan pierwszy stricte owiatowych ambicji na rzecz bardziej uniwersalnej edukacji
spo³ecznej oraz ca³kowite zwi¹zanie pisma z dzia³alnoci¹ wydawcy, Orodka
Brama Grodzka  Teatr NN, który od pocz¹tku istnienia pozostaje wierny tytu³owi
swojego pierwszego programu Pamiêæ  Miejsce  Obecnoæ. Choæ Orodek
prowadzi wiele ró¿norodnych projektów, zawsze mo¿na je usytuowaæ miêdzy tymi
trzema pojêciami. Tworz¹ one ca³oæ, swoisty ideogram, trójk¹t wzajemnego
przenikania siê i relacji. Co prawda trzywyrazowe tytu³y s¹ doæ popularne, ale
rzadko który bywa odkrywczy i wnosi co nowego. Próba czasu, jak¹ z powodzeniem
przeszed³ ten program w Orodku, dowodzi, ¿e has³o Pamiêæ  Miejsce  Obecnoæ
nie tylko ³adnie brzmi. S¹dzê, ¿e wyznacza ono trzy osie, trzy wymiary tej samej,
odrêbnej i realnej przestrzeni aksjologicznej, która z ró¿nych wzglêdów jest
szczególnie wa¿na w naszej czêci wiata i momencie historii. Zg³êbianiem tej
przestrzeni chcielibymy siê zaj¹æ w Scriptores. Czytelnik lubi¹cy mniej
abstrakcyjny jêzyk znajdzie na stronie tytu³owej uproszczon¹, ale bardziej konkretn¹
wersjê podtytu³u pisma: laboratorium pamiêci  ma³e ojczyzny  spotkania kultur.
Na pewno znajdzie siê wiele okazji, aby bli¿ej omówiæ te has³a. Gdzie pomiêdzy
nimi sytuuje siê tematyka, która równie¿ bêdzie siê przewijaæ w Scriptores,
zwi¹zana z samorz¹dnoci¹, mediami i edukacj¹, tymi bardzo ju¿ namacalnymi
wymiarami, które daj¹ o sobie znaæ, gdy pomys³y zwi¹zane z pamiêci¹, miejscem
i obecnoci¹ chce siê wprowadziæ w czyn.
Przyk³adem tego mo¿e byæ szata graficzna Scriptores. Z premedytacj¹,
a nawet pewn¹ przekor¹, u¿ywa ona jêzyka nowoczesnych mediów, aby mówiæ
o sprawach, które znaj¹ najczêciej tylko w¹skie krêgi specjalistów i zapaleñców,
choæ s¹ one o wiele wa¿niejsze ni¿ krótkotrwa³e tematy nieustannie przyci¹gaj¹ce
zmys³y w mass mediach. Scriptores nigdy nie bêdzie konkurentem w tej otwartej
walce o czas i uwagê odbiorców, ale mo¿e wygrywaæ tam, gdzie ów czas i uwaga
siê rodzi. Mimo ¿e media wci¹¿ rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê, jest oczywiste, ¿e
w spo³eczeñstwie informacyjnym problemem nie jest dostêp do informacji czy
sposób ich wyszukiwania, lecz kryteria, których u¿ywamy przy ich wyborze.
Cz³owiek jest istot¹ ograniczon¹ czasowo, wiêc nawet je¿eli kiedy znajdziemy
siê w sterowanym myl¹ wiecie wirtualnym, problem pozostanie ten sam: co
wybraæ i dlaczego to, a nie tamto? Postêp techniki nie rozwi¹zuje problemu
hierarchii wartoci. Dlatego Scriptores stawia sobie za g³ówny cel porz¹dkowanie
rzeczywistoci, na przyk³ad poprzez stosowanie w praktyce pewnych kryteriów
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Wstêp do Scriptores w nowej formule
wyboru lub dostarczanie znanym nieraz faktom kontekstu, bez którego trac¹
znaczenie. Czytelnik mo¿e oczekiwaæ, ¿e znajdzie w pimie teksty dobre
i wartociowe, choæ czêsto ju¿ gdzie wczeniej publikowane. Bior¹c pod uwagê
ostateczny efekt, jakim jest przyjêcie treci przez odbiorcê, dokonywanie selekcji
tekstów i umieszczanie ich obok siebie bywa dzia³aniem równie efektywnym, jak
samo pisanie, choæ s³ów od tego nie przybywa. I bardzo dobrze.
Maj¹c nadziejê, ¿e z numeru na numer wszystkie te za³o¿enia bêd¹ wprowadzane
w ¿ycie coraz lepiej, zapraszam do sprawdzenia, jak uda³o siê je zrealizowaæ w tym
zeszycie.
Marcin Skrzypek
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Od redakcji
W trakcie prac nad niniejszym numerem okaza³o siê, ¿e doæ trudno wymyliæ
mu odpowiedni tytu³. Propozycji by³o wiele: ¯ydowska Atlantyda, ¯ydzi
w Lublinie, ¯ydowskie Miasto, Lubelscy ¯ydzi itp. Ka¿da z nich podkrela³a
jaki aspekt istnienia w Lublinie ¿ydowskiej spo³ecznoci, ale jakby z zewn¹trz,
oczami turysty patrz¹cego na przechodniów w obcym kraju, natomiast tutaj
potrzebny by³ raczej punkt widzenia obserwatora inercjalnego, jak by to uj¹³
fizyk. Ciekawe rozwi¹zanie tego problemu z wykorzystaniem podmiotu
domylnego zaproponowa³ prof. Tadeusz Radzik w tytule ¯yli z nami, ale ten
zosta³ ju¿ u¿yty w artykule o wielokulturowoci Lublina, którego fragment
powiêcony ¯ydom publikujemy jako Portret historyczny. Lublin by³ jednym
z setek miejsc w Polsce, których integraln¹ czêæ stanowi³y spo³ecznoci
¿ydowskie: dzielnica, przysió³ek, kilka cha³up. Dzi, aby to sobie uzmys³owiæ,
musimy uczyniæ specjalny wysi³ek, niejako dodaj¹c je w wyobrani do
wspó³czesnego krajobrazu. Ale a¿ do czasów miêdzywojennych s¹siedztwo ¯ydów
by³o dla miejscowych naturaln¹ oczywistoci¹, czêsto od setek lat. Jak dobraæ siê
za pomoc¹ jednego, dwóch s³ów do tej nieznanej rzeczywistoci? Przy czym
powinny to byæ s³owa uniwersalne i symboliczne, bo sytuacja Lublina powtarza
siê w innych miejscach i z innymi narodowociami. Ostateczna propozycja Lublin
¿ydowski wygl¹da³a na kapitulacjê, ale towarzyszy³o jej pytanie  wziête co
prawda jakby z zupe³nie innego kontekstu  które zdawa³o siê dotykaæ sedna
problemu: dlaczego ¿ydowski, a nie nasz, polski? A je¿eli nasz, to dlaczego nie
po prostu: Lublin? To by³o to.
Echa tych w¹tpliwoci przewijaj¹ siê w rozmowie z prof. W³adys³awem Panasem
otwieraj¹cej zeszyt. Mamy problemy zarówno z recepcj¹ wielokulturowej historii
Polski, jak i z akceptacj¹ w³asnego, nie zawsze przychylnego stosunku do niej.
Ale jak przyj¹æ za swoje co, o czym wie siê tak niewiele? Nikt nie lubi czuæ siê
ignorantem, dlatego pierwszy dzia³ numeru powiêcony jest powtórce z historii.
Opracowania autorstwa profesorów Janusza Tazbira i Tadeusza Radzika oraz
rozmowa z prof. Jakubem Goldbergiem pokazuj¹ przede wszystkim, jak
wielostronna by³a konkurencja interesów i walka o wp³ywy w dawnym polskim
spo³eczeñstwie, zmieniaj¹cym siê z wieku na wiek. Widziane z tej perspektywy
trac¹ ostroæ pojêcia tolerancji i antysemityzmu, do których przyzwyczailimy
siê w opisywaniu naszego stosunku do ¯ydów.
Drugi dzia³, Naród i ksiêgi, jest prób¹ pokazania ¿ydowskiej kultury od rodka.
Mieszkaniec Lublina móg³ codziennie spotykaæ ¯ydów na ulicy, ale prawdopodobnie
nie zdawa³ sobie sprawy, do jak wielkiej i bogatej ca³oci nale¿a³ pierwszy lepszy
cheder, wygl¹daj¹cy z zewn¹trz jak zwyk³y pokój pe³ny dzieci, pachn¹cy
czosnkiem i ledziami. Aby to w pe³ni poj¹æ, trzeba cofn¹æ siê co najmniej do
czasów Moj¿esza, a wiêc zacz¹æ od tekstu Konstantego Geberta, który w prostych
s³owach wyjania, jak nale¿y rozumieæ pocz¹tki narodu ¿ydowskiego i tajemnicê
jego ci¹g³oci. Czeæ dla pochodz¹cego od Boga s³owa pisanego (a w³aciwie
przepisywanego) przerodzi³a siê w kult ksi¹¿ek, o którym pisze Ryszard Löw.
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Od redakcji
Edukacja i ci¹g³e odczytywanie na nowo wiêtych ksi¹g dawa³o ³¹cznoæ z tradycj¹,
a ta niwelowa³a dystans w czasie i przestrzeni miêdzy spo³ecznociami diaspory.
Okazuje siê, ¿e Lublin ma w tym niema³e zas³ugi dziêki drukarniom, których
historiê przywo³uje Joanna Zêtar, i tradycjom szkolnictwa religijnego opisywanym
przez Zygmunta Hoffmana. W tym kontekcie ksiêgi pamiêci, których tradycja,
jak pisze Sylwia Bojczuk, siêga redniowiecza, wydaj¹ siê logiczn¹ konsekwencj¹
trwania ¿ydowskiej kultury. To pomniki pamiêci, które przypominaj¹ opracowania
historyczne, ale w rzeczywistoci same s¹ dokumentami.
Czy Lublin mia³ ¿ydowskie elity? Oczywicie, jest to pytanie retoryczne, ale
warto je zadaæ. Przez stulecia kwit³a obok nas zupe³nie nieznana nam kultura, która
mia³a swoje elity zawsze, w ka¿dym razie kilkakrotnie d³u¿ej ni¿ istnieje pañstwo
polskie. Opracowanie Roberta Kuwa³ka jest najd³u¿szym tekstem w zeszycie, mimo
¿e w telegraficznym skrócie wspomina jedynie o najwa¿niejszych postaciach
lubelskich elit ¿ydowskich. Nieco wiêcej wiat³a na dzia³alnoæ dwóch z nich rzuca
omówienie Myli ¯ydowskiej autorstwa Bartosza Panka i pochodz¹cy z tego
pisma tekst dokumentalny, odezwa nadrabina Klatzkina z 1916 roku.
Ostatni dzia³ ukazuje Lublin we wspomnieniach b¹d opisach literackich
autorów ¿ydowskich, przy czym kobiety, których teksty tu siê znalaz³y, bez
w¹tpienia wywodz¹ siê z lubelskich elit (celowo nie doda³em: ¿ydowskich).
Ciekawe, ¿e rodowisk tych zupe³nie nie móg³ dostrzec odwiedzaj¹cy miasto
Alfred Döblin, mimo ¿e by³ pisarzem i zarówno jego edukacji, jak i zmys³owi
obserwacji niczego nie mo¿na zarzuciæ. Czy jego punkt widzenia nie przypomina
nieco naszego? Mylê, ¿e czytelnik wg³êbiaj¹cy siê w Miasto ¯ydowskie ³atwo
zrozumie i wemie równie¿ do siebie metaforê zamkniêtych drzwi, której znaczenie
wyjania Marek Dziuba. Za tymi drzwiami stoj¹ do dzi Jakub Glatsztejn i Anna
Langfus, w Lublinie nieznani, choæ jako pisarze zdobyli miêdzynarodow¹ s³awê.
Langfus otrzyma³a Nagrodê Goncourtów jako czwarta kobieta, a pierwsza Polka,
co szczegó³owo odnotowuje Ewa Rybicka w obszernym opisie sylwetki autorki.
Autobiograficzna powieæ Langfus, której fragmenty publikujemy, nie by³a nigdy
drukowana po polsku. Podobie jak powieci Jakuba Glatsztejna. Mo¿e zmieni to
rozmowa z prof. Monik¹ Adamczyk-Garbowsk¹, która zestawia postaæ tego
pisarza i poety z Izaakiem Bashevisem Singerem, autorem o wiele bardziej znanym
i kojarzonym z Lublinem, choæ mniej lubelskim, któremu Glatsztejn wcale nie
ustêpuje jako pisarz.
¯ydowscy mieszkañcy Lublina, którzy prze¿yli Zag³adê, dzi rozrzuceni s¹ po
wiecie, ale w³anie tutaj prze¿ywali swoje dzieciñstwo i m³odoæ. Potem uciekali
lub emigrowali, gdzie indziej uk³adali sobie ¿ycie i robili kariery. Wielu z nich
jednak  jak na przyk³ad Nechama Tec  czuj¹ potrzebê powrotu w to miejsce,
choæby w osobistych wspomnieniach. Podobnie by³o z Jasz¹ Mazurem,
Sztukmistrzem z Lublina, postaci¹ fikcyjn¹, lepiej jednak pamiêtan¹ ni¿ realne
osoby, które tu rzeczywicie mieszka³y. Co tylko udowadnia, jak wa¿ne jest
odpowiedni daæ rzeczy tytu³.
Osobnym dzia³em, rozproszonym w numerze i wyró¿nionym w³asnym
logotypem na ¿ywej paginie, jest Historia  Pamiêæ  Pojednanie. Powsta³ on
dziêki wsparciu Ministerstwa Kultury i wynika z dzia³añ Orodka Brama Grodzka
 Teatr NN, które w ró¿ny sposób dotykaj¹ tej tematyki. Bezporednio jest on
kontynuacj¹ konferencji Edukacja dla pojednania zorganizowanej w Orodku
w dniach 3-5 czerwca 2001 we wspó³pracy z Carnegie Council on Ethics z Nowego
Jorku i Katedr¹ Judaistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. O pojednaniu napisano
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ju¿ wiele w tonie publicystyki i literatury faktu, dotykaj¹c najbardziej wra¿liwych
i trudnych punktów: krzywd, których nie mo¿na naprawiæ, win, których nie mo¿na
odpokutowaæ, ofiar i sprawców, którzy ju¿ nie ¿yj¹. Przed wyzwaniem pojednania
stanê³y narody, które tak naprawdê niewiele wiedz¹  i nie chc¹ wiedzieæ 
o samych sobie i sobie nawzajem, szczególnie o historii, któr¹ w du¿ej mierze
dzielili, nie tylko w z³ych momentach. Chcemy wype³niæ tê lukê, mówi¹c
o pojednaniu w kontekcie poznawania samych siebie i siebie nawzajem oraz
wspólnych  jako autorzy b¹d czytelnicy  powrotów do przesz³oci.
Zbieraj¹c materia³y do tego zeszytu w pewnym momencie okaza³o siê, ¿e nie
wszystkie pomys³y uda siê zrealizowaæ na czas, a tych które s¹, jest i tak za du¿o.
Wy³oni³y siê z nich dwie grupy. Do pierwszej wesz³y teksty sk³adaj¹ce siê na
niniejszy numer, opisuj¹ce ¿ydowski Lublin bezporednio, w formie wspomnieñ
lub opracowañ. Postanowilimy w miarê mo¿liwoci zatrzymaæ je na 1939 roku.
Teksty z drugiej grupy wyra¿aj¹ nasz, ludzi wspó³czesnych, stosunek do
przesz³oci, prezentuj¹ i proponuj¹ sposoby docierania do niej oraz jej interpretacji.
Tej tematyce bêdzie powiêcony jeden z kolejnych numerów Scriptores.
Marcin Skrzypek
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O kulturze Rzeczpospolitej trzeba mówiæ jêzykiem,
jakiego wymagaj¹ twory z³o¿one. Tak¹ mielimy
historiê. Tworzy³o j¹ wiele kultur, a zosta³a jedna.

Nasze

Nosimy za du¿y garnitur
 skrojony zdecydowanie na kogo innego

Nasz stosunek do obecnoci
¯ydów w Polsce jest najczêciej bardzo emocjonalny i pe³en sprzecznoci, a przy tym
oparty na doæ fragmentarycznej wiedzy. Problemów nastrêcza zarówno znajomoæ
faktów, jak i ich interpretacja.
Poni¿sza rozmowa rozwi¹zuje wiele z tych problemów, dotykaj¹c tematyki polsko-¿ydowskiej w ca³ej jej rozci¹g³oci i skomplikowaniu  od legendy Polin do polskiego antysemityzmu  nie opuszczaj¹c przy tym ani na chwilê lokalnego kontekstu jednego
z historycznych miejsc diaspory ¿ydowskiej. REDAKCJA
nr 1/2003 (27)

Legendy i ekonomia

Kiedy w Lublinie zjawili siê ¯ydzi1?
Prof. W³adys³aw Panas: Na ten temat mo¿emy jedynie snuæ przypuszczenia. Wydaje mi siê, ¿e obecnoæ ¯ydów
w Lublinie mo¿na ³¹czyæ z królem Kazimierzem Wielkim. Nieco pewniejsza
dokumentacja pojawia siê dopiero
w po³owie XV wieku. Od pocz¹tku
XVI wieku w Lublinie istnieje ju¿ na
pewno gmina ze swoimi instytucjami,
lokalizacj¹, prawami i jest to jedna
z wiêkszych wspólnot ¿ydowskich
w pañstwie polskim. Od tego momentu obecnoæ ¯ydów podlega nieuchronnej zasadzie: ich rozwój intelektualny,
religijny i gospodarczy bêdzie wi¹za³
siê z sytuacj¹ miasta. Jak Lublin siê rozwija³ i by³ na szczycie, to i ta wspólnota by³a na szczycie. Kiedy podczas
wojen kozackich2 Lublin wypadnie
z historii Polski jako znacz¹cy orodek,
to samo stanie siê z ¯ydami.
Z przybyciem ¯ydów do Polski i Lublina zwi¹zana jest pewna legenda...
Jedn¹ z wersji spisa³ Samuel
Agnon, noblista hebrajski z Buczacza.
Kiedy ¯ydów wypêdzano z Anglii,
Hiszpanii, Francji, Niemiec, Niderlandów  zawêdrowali do Polski. KróloSPOTKANIE

W Piwnicy Rycerskiej w Lublinie z prof. W³adys³awem Panasem rozmawiali: Marian Koczorowski (gospodarz obiektu), Stanis³aw Sowa (redaktor
naczelny Dziennika Wschodniego), Waldemar Sulisz i Jacek Miros³aw. [Przyp. red.]

1

1648 rok  powstanie Chmielnickiego [przyp. red.].

2
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wie pozwolili im rozejrzeæ siê po kraju. Stanêli pod piêknym miastem roz³o¿onym na wzgórzach  by³ to Lublin. Weszli do gêstego lasu i na drzewach dostrzegli porozwieszane karteczki z wyj¹tkami z Tory. To jest dobre miejsce, bo tu ludzie s³yszeli o Bogu  powiedzia³ jeden z nich. Tu zostaniemy, a¿ przyjdzie Mesjasz i wybawi nas... Tu zostaniesz, a po hebrajsku: polin. Czyli  Polska.
... A potem powsta³o prawo de non
tolerandis Judaeis. Gdzie tkwi jego
geneza i jak nale¿y je rozumieæ?
Spo³eczeñstwa typu redniowiecznego mia³y wyran¹ strukturê stanow¹: na szczycie by³ król, ni¿ej stan duchowny, potem rycerski, mieszczañski
i w³ociañski. Wspólnota ¿ydowska
nie mieci³a siê w tej hierarchii. Ka¿dy przypisany by³ do okrelonej warstwy, mia³ swoje prawa i obowi¹zki,
a ¯ydzi  nie. W Polsce zastosowano
takie rozwi¹zanie,
Spo³eczeñstwa ¿e nale¿eli oni
bezporednio do
redniowieczne mia³y króla. Podlegali
prawnie i finansostrukturê stanow¹. wo jego jurysdyk¯ydzi nie miecili siê cji i osiedlani byli
na królewszczyw tej hierarchii. znach. W przypadku Lublina wokó³
zamku. Poniewa¿ jednak miasto tworzy³o jeden organizm, powstawa³y ró¿ne problemy natury ekonomicznej.
Podlegaj¹ce ró¿nym w³adzom tereny by³y prawnie odseparowane od
siebie, ale ludzie nie stali przecie¿
w miejscu.
Konkurencja, krótko mówi¹c. Tym
bardziej, ¿e ¯ydzi handlowali w niedziele i chrzecijañskie wiêta, a w tamtych czasach obowi¹zywa³o o wiele
wiêcej wi¹t ni¿ dzi. I tak miasta w
Rzeczpospolitej zaczê³y ubiegaæ siê o
zakaz handlowania, osiedlania siê i nabywania nieruchomoci przez ¯ydów
Fragment herbu Lublina z
w dzielnicach chrzecijañskich.
ksiêgi rachunkowej z 1749 r.
W³adys³aw Panas  kierownik
najstarszej w Polsce Katedry
Teorii Literatury na KUL, badacz Brunona Schulza, admirator twórczoci Józefa Czechowicza, autor kilku ksi¹¿ek
(m.in. W krêgu metody semiotycznej, Bruno od Mesjasza).
Eseje i szkice publikowa³
w Tygodniku Powszechnym, Znaku, Akcencie, Kresach. Tropiciel
mistycznych ladów w historii i topografii Lublina (bohater filmu Nataszy Kurczuk-Zió³kowskiej Magiczne
miasto). Jego zainteresowania naukowe obejmuj¹ metodologiê, teoriê i historiê literatury, semiotykê kultury
(zw³aszcza pogranicza etnicznego) i kabalistykê, geopoetykê i sztukê ikony. Ostatnio by³ inspiratorem i animatorem sesji W u³amkach
zwierciad³a. Bruno Schulz
1892-1942 zwi¹zanej ze 110.
rocznic¹ urodzin i 60. rocznic¹ mierci tego pisarza.
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W³anie st¹d wzi¹³ siê ów przywilej,
który dzi bywa odbierany jako skrajnie
antysemicki. Non tolerandis..., wiêc ludzie t³umacz¹ sobie: nie toleruje siê...
Brzmi to strasznie, ale po pierwsze trzeba pamiêtaæ, co siê pod tym kryje, a po
drugie, Rzeczpospolita Obojga Narodów
by³a tworem dziwnym, najdziwniejszym
w ówczesnym wiecie, jak mówi Mi³osz.
Równoczenie funkcjonowa³ przecie¿
przywilej przeciwny: de non tolerandis
christianis, bo ¯ydzi z kolei monitowali królów i sejm, ¿eby w takim razie
chrzecijanie nie byli tolerowani na ich
terenie. Tak sta³o siê miêdzy innymi
w Lublinie od 1568 roku. I znowu, gdy
s³yszy siê o tym przywileju, dziwimy siê
 jak to, w arcykatolickim kraju nie tolerowa³o siê chrzecijan?
Tak wiêc ostatecznie w Lublinie
obowi¹zywa³y przepisy o wzajemnym
nietolerowaniu siê, ale na szczêcie
nigdy nie by³y do koñca respektowane, co te¿ widzimy do dzi. Na Podwalu (niegdy ¯ydowskim Miecie) stoi
koció³ w. Wojciecha.
Dlaczego?
Znów ekonomia. Mieszczañstwo
mia³o swoje interesy, ale w Lublinie by³
te¿ trybuna³, szlachta, magnateria  i oni
mieli swoje interesy, i to w³anie z ¯ydami, bo gdzie musieli sprzedaæ np.
zbo¿e. Interes liczy³ siê bardziej ni¿
kuriozalne dekrety, st¹d obie strony
pomaga³y sobie w ich obejciu. Dzi
mylimy w sposób uproszczony, ¿e istnia³ tylko problem, jak pogodziæ wspólnoty polsk¹ i ¿ydowsk¹. Te kwestie
by³y jednak bardziej z³o¿one. Bo przecie¿ trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e ówczesne miasta by³y wielonarodowe.
Jeszcze do po³owy XVI wieku istnia³o
mieszczañstwo niemieckie. W Piwnicy pod Fortun¹ unikalne polichromie
opisane s¹ po ³acinie i niemiecku.

Dwa miasta

W jednym miecie by³y wiêc dwa
miasta?
nr 1/2003 (27)

Nasze
I takie te¿ by³o nazewnictwo  pisownia wielkimi literami3. Miasto ¯ydowskie, czyli gmina podzamecka,
mia³a nawet odrêbny herb i radê.
W jednym organizmie miejskim funkcjonowa³y dwa miasta. By³a to struktura poniek¹d schizofreniczna, ale podyktowana interesem pañstwa. ¯ydzi
nie mogliby przecie¿ przyjæ tu sami,
gdyby nie mieli zgody  za tym sta³y
przemylane decyzje. Co tu du¿o mówiæ  w³adcy Polski zgodzili siê na
obecnoæ ¯ydów nie ze wzglêdów humanitarnych, ale zadecydowa³ o tym
zimny interes. Mo¿e wolelibymy, aby
za tym kry³y siê jakie pobudki etyczne, bo ¯ydzi byli przeladowani i wypêdzani. W³adcy potrzebowali, aby
kto mia³ miêdzynarodowe powi¹zania, organizowa³ handel. Rodzimym
kupcom brakowa³o kontaktów, umiejêtnoci, tradycji. A skoro ju¿ ¯ydzi
mieli tu ¿yæ, musieli dostaæ wszelkie
potrzebne uprawnienia zwi¹zane z religi¹ i autonomi¹: miejsce do modlitwy, prawo do kultu i wszystkiego, co
ów kult dyktowa³, a wiêc szkolnictwo
religijne, szpital, cmentarz. Nawiasem
mówi¹c, po tamtym Miecie ¯ydowskim ze starej zabudowy pozosta³ tylko cmentarz.
Najpierw wyznaczono ulice?
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Podzamcze by³o
terenem zalewowym, pomiêdzy Czechówk¹ a Bystrzyc¹. Nie by³a to wiêc
typowa lokacja miejska, jak lokacja na
prawie magdeburskim, ale po prostu
doæ chaotyczna zabudowa. Ulice wi³y
siê i oplata³y wzgórze zamkowe. Jednak o potêdze Miasta ¯ydowskiego
wiadczy fakt, ¿e w 1567 roku powsta³a tu pierwsza w Rzeczpospolitej Akademia Talmudyczna i jednoczenie
pierwsza wy¿sza uczelnia w Lublinie.
Na jej utworzenie ¯ydzi dostali przywilej od króla Zygmunta Augusta, a rabin Salomon Luria, bêd¹cy g³ównym
nauczycielem, otrzyma³ tytu³ rektora.
Dzia³o siê to w czasie, kiedy na terenie
nr 1/2003 (27)
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miasta chrzecijañskiego, przy Farze,
istnia³a zaledwie elementarna szkó³ka
parafialna. Lublin, zwany odt¹d Ma³¹
Jerozolim¹, mia³ wówczas pozycjê silniejsz¹ od Krakowa. By³ miastem uczonych mê¿ów, gdzie drukowano wiête
ksiêgi. By³ miastem mistycznym,
gdzie w 1623 roku wydano ksiêgê Zohar (g³ówn¹ ksiêgê ¿ydowskiej mistyki), do druku której sprowadzono z Italii unikalne czcionki i ornamenty. Do
XX wieku wydano dwa pe³ne wydania Zohar, jedno w Mantui, a drugie
w³anie w Lublinie. Jest to gigantyczna ksiêga, licz¹ca oko³o 2 400 stron
gêstego druku.
Nied³ugo po za³o¿eniu Akademii
powstaje w Lublinie nies³ychany dziwol¹g...
... czyli Sejm ¯ydowski. W 1580
roku, parê lat po lokalizacji Trybuna³u
Koronnego, powstaje w Lublinie Sejm
Czterech Ziem (g³ównych sk³adowych
Rzeczpospolitej  Wielkopolski, Ma³opolski, Litwy i Rusi), zwany tak¿e Sejmem Gromnicznym, od jarmarku, który odbywa³ siê w czasie wiêta Matki
Boskiej Gromnicznej. Ten ¿ydowski
parlament funkcjonuje do 1764 roku.
Jest to absolutny fenomen, bo do powstania pañstwa Izrael ¯ydzi nigdy i nigdzie nie mieli takiej reprezentacji.
Sk¹d on siê wzi¹³?
Polska Jagiellonów by³a wielkim krajem, a judaizm jest religi¹ zdecentralizowan¹, bez ¿adnej hierarchii, bez prze³o¿onych i struktur: tylko autonomiczne gminy. Wiêc brakowa³o reprezentantów. By³o to niewygodne dla obu stron.
Jestemy przecie¿ w Rzeczpospolitej
szlacheckiej, sejmikuj¹cej nieustannie.
I taka konstrukcja powsta³a w miecie,
gdzie zbiera siê trybuna³ koronny pañstwa i zbiegaj¹ rozmaite nici. Mia³a dwie
funkcje: finansow¹ (ci¹ganie podatków
na rzecz pañstwa i gmin) oraz religijn¹
(np. herezje). Dzia³a³a w Lublinie do
1680 roku.
Wróæmy do symbiozy i wspó³trwaSPOTKANIE

Ta uwaga dotyka interesuj¹cego problemu wspó³czesnej pisowni nazwy Miasto
¯ydowskie, kiedy nie u¿ywamy jej w sensie stricte historycznym. Mog¹ wtedy pojawiaæ siê w¹tpliwoci  nie
tylko u korektora tekstów
przeznaczonych do druku 
czy traktowaæ j¹ jako nazwê
rodzajow¹ i pisaæ ma³ymi literami, czy w cudzys³owie
dla podkrelenia jej umownoci, czy te¿ mo¿e zastêpowaæ
j¹ historycznie bli¿szymi
i bardziej neutralnymi okreleniami: dzielnica ¿ydowska
lub Podzamcze. Norma ortograficzna zwykle ucina takie
dyskusje, ale akurat w tym
przypadku s¹ one wa¿niejsze
ni¿ ortografia. Ka¿da wersja
pisowni niesie bowiem jaki
odcieñ znaczeniowy, zmuszaj¹c autora do okrelenia
swoich intencji. Jego decyzje
ukazuj¹ w mikroskali, jak
tworzy siê to¿samoæ kulturowa  jak odczytujemy
i chcemy przekazywaæ nasz
stosunek do przesz³oci. Pisownia tej nazwy nie jest
wiêc w Scriptores ujednolicona, a ewentualne ró¿nice
mo¿na potraktowaæ jako pretekst do refleksji i swego rodzaju zabawy w odgadywanie znaczeñ. Ze swojej strony traktujemy Miasto ¯ydowskie jako nazwê w³asn¹
 nie tyle odnosz¹c siê do
czasów, kiedy by³o odrêbnym
podmiotem administracyjnym, ile próbuj¹c nadaæ mu
osobne miejsce na mapie naszej pamiêci. [Przyp. red.]
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nia Polaków i ¯ydów. Có¿ to za legenda, która g³osi, ¿e na jeden dzieñ
na króla polskiego wybrano ¯yda
z Lublina?
Chodzi o Saula Wahla. Po mierci
Zygmunta Augusta szlachtê oburzy³y
przed³u¿aj¹ce siê procedury i na polskiego króla wybra³a bogatego bankiera Saula Wahla. Panowa³ jeden dzieñ.
Tyle legenda. Ale na Podzamczu by³a
synagoga nazwana imieniem jednodniowego króla. Józef Czechowicz napisa³ o tej historii piêkny esej.

Mistyka

Kiedy do Ma³ej Jerozolimy przyjecha³ najs³ynniejszy ¯yd lubelski,
znany jako Widz¹cy z Lublina?
Dok³adnie nie wiadomo, bo mistycy
nie prowadz¹ cis³ego rejestru. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e gdzie oko³o 1780 roku. Do
Lublina przyby³ z Le¿ajska, by³ bowiem
uczniem s³ynnego Elimelecha. Mieszka³
w ró¿nych miastach, £añcucie, Rozwadowie, ale jak to czêsto w historiach mistycznych bywa, Anio³ kaza³ mu osiedliæ
siê na sta³e w miasteczku Wieniawa.
W mistycznej historii Lublina
Anio³ zadzia³a³ zatem drugi raz?
Tak. Najpierw w g³onym nie przyszed³ do Leszka Czarnego i wrêczy³ mu
zwyciêski miecz, którym król pobi³ Jadwingów, a w miejscu zdarzenia za³oWielka Synagoga
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¿y³ koció³ w. Micha³a. Po raz drugi by³
u Widz¹cego. Z tej anielskiej perspektywy Lublin ma wiêksze prawo, ¿eby siê
nazywaæ Miastem Anio³ów, ni¿ Los
Angeles. Nic nie s³ysza³em, ¿eby tam
zachodzili Anio³owie, w tym Archanio³
Micha³. Chyba ¿e anio³owie upadli...
Podobno Widz¹cy pochodzi³ z Lubelszczyzny?
W wiêkszoci wiatowych encyklopedii (nieraz jest w nich jedynym obywatelem Lublina) mówi siê, ¿e urodzi³ siê
w Józefowie nad Wis³¹. Osobicie podejrzewam, ¿e chodzi o Józefów Bi³gorajski, bo po uzyskaniu pe³noletnoci, co
u ¯ydów ma miejsce w wieku 13 lat, o¿eniono go z dziewczyn¹ z Krasnobrodu.
Osiedli³ siê na Wieniawie, wtedy
odrêbnej miejscowoci. Dlaczego?
Musimy pamiêtaæ, ¿e chasydzi byli ruchem kontestatorskim. Ortodoksyjny
judaizm traktowa³ ich jak heretyków.
Zdarza³y siê donosy do w³adz pañstwowych, polskich i zaborczych. By³y
aresztowania. Rabin lubelski nigdy nie
pozwoli³by, ¿eby jacy piewaj¹cy i tañcz¹cy cadycy osiedlili siê w ¯ydowskim Miecie w Lublinie.
S³awa Widz¹cego szybko przekroczy³a granice Wieniawy?
Rabini mieli papiery, a cadycy charyzmê. Mieli cudowne w³aciwoci,
leczyli, uzdrawiali, przewidywali przyul. Szeroka

nr 1/2003 (27)

Nasze
sz³oæ. Przyszed³ w koñcu taki moment,
kiedy ¯ydzi lubelscy, zamiast chodziæ
do swoich synagog, szli na Wieniawê
do Widz¹cego. Rabini g³osili, ¿e cudowne w³aciwoci Widz¹cego s¹ oszustwem niezgodnym z racjami nauki.
A Widz¹cy pomaga³ ludziom. Nie
tylko duchowo?
Potrafi³ wiele rzeczy przewidzieæ. W jakim momencie ortodoksi musieli go
triumfalnie wpuciæ. Zgodê na to wyda³
rabin zwany ¯elazn¹ G³ow¹. Kiedy spyta³ Widz¹cego: Jak to jest, ¿e do ciebie
przychodzi tyle ludzi, a do mnie nie? Co to
za tajemnica? Widz¹cy odpar³: Bo tobie
na tym zale¿y, a mnie nie.  Masz powiedzieæ, ¿eby do mnie przychodzili  nakaza³
rabin. Rzek³ Widz¹cy do ¯ydów: Nie przychodcie do mnie. Idcie do rabina. Efekt
by³ odwrotny: przyszli do Widz¹cego
wszyscy. Ma³o tego  zaczêli przyje¿d¿aæ
z zewn¹trz. Dzia³o siê to na Szerokiej, pod
numerem 28. Tam Widz¹cy spêdzi³ przynajmniej ostatnie 15 lat swojego ¿ycia, tam
mia³ swój dom, a na podwórku synagogê
oblegan¹ przez t³umy. Tam siê modli³ i naucza³, choæ inaczej, ni¿ potrafimy sobie to
wyobraziæ. Dla chasydów modlitwa to nie
tylko recytowanie wiêtych tekstów. Modlitw¹ by³o dla nich wszystko. Jedzenie,
picie, nawet akt seksualny, taniec. Na przyk³ad biesiadowanie by³o jedn¹ z podstawowych form chwalenia Pana Boga.
ul. Nadstawna
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Biesiadowanie?
Tak. Lubelski cadyk bardzo mocno
akcentowa³ biesiadê. Z alkoholem!
Mia³ nawet pewn¹ teologiê uzasadniaj¹c¹ picie gorza³ki. Do dzi w niektórych wspólnotach chasydzkich mocna
wódka jest alkoholem sakralnym.
W swojej teologii picia Widz¹cy uwzglêdnia³ dwa argumenty. Jeden akcentuje, ¿e gorza³ka jest
kiepskim alkohoDzi mylimy, ¿e
lem. Cadyk powiada³: Widzisz Bo¿e,
istnia³ tylko problem,
jak my siê tu mêczyjak pogodziæ wspólnoty
my, spijaj¹c ca³¹ gorycz wiata. Wódka
polsk¹ i ¿ydowsk¹. Te
jest zatem ekstraktem goryczy, któr¹
kwestie by³y jednak
znosi siê w oczekibardziej z³o¿one.
waniu na zbawienie.
Drugi argument
podkrela³ moc trunku  jako symbol
ognia i ¿arliwoci. Z tej perspektywy najlepszy by³ spirytus. Ale jest jeszcze trzeci punkt w tej teologii. Picie nie za dobrze wiadczy o pobo¿nych. Z³y interesuje siê pobo¿nymi, ma ich pod kontrol¹ Prawos³awny sobór pw.
i patrzy, co robi¹. Widzi, jak chasydzi przy Podwy¿szenia Krzy¿a Pañkieliszeczku przepijaj¹ do siebie, dobrze skiego, wybudowany w latach 70 XVIII w. na Placu
sobie ¿ycz¹, i nabiera przekonania, ¿e to Litewskim, w centrum miawcale nie tacy pobo¿ni i wiêci, jak by sta. Rozebrany w latach
siê mog³o wydawaæ. Po wypiciu tañcz¹ 1924-1925 jako symbol
na sto³ach i piewaj¹, wiêc mo¿e w ogóle niewoli, podobnie jak sobór
w Warszawie. Rozk³adana
pocztówka. Fot. E. Semadini, 1901 r.

jatki ¿ydowskie

SPOTKANIE

17

Historia

Dawna studzienka
wodoci¹gowa, jedyna
pami¹tka po ul. Szerokiej.
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to s¹ niepobo¿ni ludzie? A mo¿e ju¿ upadli? Szatan nabiera wiêc przekonania, ¿e
nie ma co siê na nich skupiaæ, wytê¿aæ
diabelskiej energii, ¿eby ich sprowadziæ
do upadku, bo oni ju¿ upadli. I zostawia
ich w spokoju. Picie jest wiêc swoist¹ strategi¹ w walce z Szatanem.
Czy wszyscy taki punkt widzenia
na alkohol podzielali?
Najlepszy uczeñ Widz¹cego by³ akurat abstynentem. Kiedy odwiedzi³ swojego Mistrza. Ten ucieszy³ siê, wy³o¿y³
na stó³ szklaneczki, gorza³kê, nala³, wypi³, a uczeñ nie! Nie chcia³ zrobiæ nauczycielowi przykroci, wiêc u¿y³ swojej mocy, gdy¿ te¿ by³ cadykiem obdarzonym wielk¹ moc¹, i szklanka pêk³a.
Widz¹cy wyk³ada³ kolejne szklanki,
uczeñ siê natê¿a³. Tak pêk³y wszystkie
szklanki. Wreszcie Widz¹cy uderzy³
w stó³ i mówi: S³uchaj, ale ja nie mam
wiêcej szklanek!...
U chasydów mo¿e fascynowaæ w³anie ta ich nieortodoksyjnoæ w ka¿dym
sensie. Na przyk³ad fakt, ¿e nie stworzyli ¿adnego spójnego systemu teologicznego. Ich nauki poznajemy przez literaturê, narracjê, anegdoty  i nie s¹ one
jakim produktem ubocznym, lecz sam¹
istota tej szczególnej teologii. Trochê to
przypomina nauczania buddyjskie, gdzie
 jak wiadomo  opowieci o mistrzach
i uczniach s¹ ogromnie wa¿ne.

SPOTKANIE

Lublin mesjañski

Widz¹cy widzia³ wiele. Ale nie
przewidzia³ chyba swojej tragicznej
mierci?
Chyba nie, chocia¿ mia³ niezwyk³y
dar widzenia. Ju¿ w dzieciñstwie p³aka³ krwawymi ³zami i prosi³ Boga, aby
ograniczy³ mu trochê ten dar. Parê lat
chodzi³ z chust¹ na oczach. Przez ca³e
swoje ¿ycie zwraca³ siê do Boga w sprawach zbawienia. ¯eby wreszcie przyszed³ Mesjasz i skoñczy³y siê mêki 
jego i wiata. Ci¹gle wypatrywa³ znaków niebieskich, oznajmuj¹cych przyjcie Mesjasza. I modlitwami, postami,
a tak¿e magicznymi dzia³aniami próbowa³ pomóc Mu w nadejciu.
Mistyka ¿ydowska dopuszcza, aby
cz³owiek móg³ w³¹czaæ siê w plany
Bo¿e i mistycy ¿ydowscy od wieków
przymuszali Pana Boga do zes³ania
Mesjasza. Talmud mówi, ¿e zbawienie
przyjdzie albo wtedy, gdy wszyscy bêd¹
wiêci i szczêliwi, albo przeciwnie,
gdy wszyscy bêd¹ li, a dooko³a bêd¹
siê szerzyæ katastrofy.
Czasy Widz¹cego obfitowa³y w dramatyczne wydarzenia. Od Rewolucji
Francuskiej do 1815 roku ci¹gn¹³ siê
okres wojen i niepokojów. Dla Widz¹cego by³y to znaki zwiastuj¹ce bliskie
nadejcie Mesjasza. Razem z dwoma
innymi cadykami stworzy³ magiczny
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trójk¹t: RymanówKozieniceLublin.
Podzielili miêdzy siebie funkcje  jeden z nich by³ zwolennikiem cara Aleksandra, drugi Napoleona. Nawi¹zywa³o to do biblijnego przekazu mówi¹cego o wojnach Goga i Magoga4.
Odt¹d losy Widz¹cego s¹ przedziwnie skorelowane z losami Napoleona.
Podczas tej próby przywo³ania Mesjasza Widz¹cy zosta³ wyrzucony przez
nieznane moce przez okno mieszkania
na bruk w 1814 roku, w³anie wtedy,
kiedy Napoleon przegra³ i zosta³ wys³any na Elbê. Potem by³o 100 dni cesarza zakoñczone Waterloo w czerwcu
1815 roku. Do Widz¹cego jeszcze dotar³a ta wiadomoæ, bo w wyniku upadku nie zgin¹³. Wiele miesiêcy cierpia³,
a¿ wreszcie odszed³ z tego wiata 15
sierpnia 1815 roku, kiedy fregata dop³ywa³a do Wyspy w. Heleny. Widz¹cy by³ osobowoci¹ tak siln¹, ¿e ¿aden
z jego synów nie móg³ kontynuowaæ
jego dzie³a. Pozosta³a tylko pamiêæ.
Do dzi na jego grobie, znajduj¹cym siê na starym kirkucie, modl¹ siê
¯ydzi z ca³ego wiata. Podobno Widz¹cy nadal ma niezwyk³¹ moc i ¿yczliwie spe³nia proby pobo¿nych?
Wierzy siê, ¿e mia³ i ma nadal lepszy
kontakt z Bogiem. St¹d wiara, ¿e jest
w stanie pomagaæ ludziom. Ci, co modl¹ siê przy grobie, czekaj¹ na Mesja-
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sza. Judaizm nie ma pojêcia wiêtoci
ludzkiej, ale Widz¹cy by³ wiêtym chasydów  dlatego przyje¿d¿aj¹ na jego
grób. Badacze podejrzewaj¹, ¿e chasydyzm nie móg³ powstaæ gdzie indziej,
tylko w³anie tu  otoczony przez chrzecijañstwo z jego kultem wiêtych.
Zostawmy Widz¹cego. Czy z chwil¹ mierci cadyka koñczy siê okres
wietnoci Ma³ej Jerozolimy?
Nie. Jest taka prawid³owoæ, ¿e czy
to pañstwa, czy ludzie, czy instytucje 
tu¿ przed zgonem prze¿ywaj¹ okres
wietnoci. Czêsto poeci pisz¹ na staroæ
znakomite wiersze, a pañstwa, które za
chwile znikn¹, prze¿ywaj¹ okres rozkwitu kultury. Tak by³o i w Lublinie. Zwieñczeniem ca³ego ci¹gu wietnoci ¯ydowskiego Miasta by³o w 1930 roku
otwarcie za³o¿onej przez rabina Meira
Szapirê kolejnej Akademii Talmudycznej, która, niestety, pracowa³a raptem
tylko dziewiêæ lat.

Za du¿y garnitur

Jaki jest wk³ad ¿ydowskiej wspólnoty w dorobek pokoleñ ¿yj¹cych
w Lublinie?
Mamy z tym k³opot. Nie jestemy
w stanie unieæ dziedzictwa Rzeczpospolitej wielu narodów, kultur, jêzyków.
Dzi u¿ywamy terminu kultura polska, ale musimy pamiêtaæ, ¿e ona nie
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4
W okresie bezporednio
poprzedzaj¹cym nadejcie
Mesjasza dojdzie do wielkiej
wojny Goga i Magoga przeciw Izraelowi, której pok³osiem bêdzie totalne spustoszenie. Wizja owych legendarnych narodów opiera siê
na proroctwie o Gogu z kraju Magoga (Ez 38, 2). Ich
król, Armilus, zrodzi³ siê
z p³ciowego zbli¿enia Szatana z kamiennym pos¹giem
dziewczyny w Rzymie. Ostatecznie pokona go Mesjasz
wraz ze sw¹ armi¹ w wojnie
k³ad¹cej kres wszelkim wojnom. [...] W czasach przeladowañ ¯ydów, kiedy najbardziej wzmaga³y siê nadzieje
na rych³e odkupienie, w ró¿nych okrutnych i wojowniczych potêgach widziano
uosobienie Goga i Magoga.
Alan Uterman, Encyklopedia
tradycji i legend ¿ydowskich,
Warszawa 2000. [Przyp. red.]

Fot. i monta¿
Marcin Skrzypek
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by³a identyczna z kultur¹ tego pañstwa.
By³a jego wiod¹cym, najwa¿niejszym
elementem, ale nie wype³nia³a pañstwa
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Teraz, je¿eli chcemy mówiæ o tym
dziedzictwie, najpierw musimy sobie
odpowiedzieæ, co przez nie rozumiemy,
co jest nasze. Czy zawêziæ je do w¹sko rozumianej polskoci  i wtedy
olbrzymie obszary historii i kultury przestaj¹ byæ nasze, ale jeli tak, to pytanie,
czyje? Czy te¿ uznaæ za dziedzictwo
wszystko, co by³o tworzone przez obywateli tego pañstwa, ludzi rozmaitych
wyznañ i nacji.
Ja opowiadam siê za tym drugim wariantem. Polska nie by³a przecie¿ jakim
niezorganizowanym, amorficznym tworem, gdzie kto chcia³, to tworzy³. Istnia³y
jakie ramy prawne, system polityczny
i finansowy, w którym siê to odbywa³o.
Tak jak w przypadku kultury Stanów
Zjednoczonych, ¿eby wskazaæ ogólnie
znany przyk³ad. Co tworzy kulturê tego
typu pañstwa? Wszystkie etnosy, które
tam s¹. Trzeba wiêc przyj¹æ, ¿e nasz¹ tradycj¹ jest i Widz¹cy, i talmudyci, i polscy muzu³manie, i prawos³awni, i ewangelicy. Bo inaczej dochodzi do takich
kuriozów, jak rozmowa pewnych nauczy-

cieli, której by³em wiadkiem. Chodzi³o
o cerkiew Przemienienia Pañskiego z pocz¹tku XVII wieku: Czyja ona jest? 
Chyba nie nasza.  No to sk¹d siê wziê³a?  By³y zabory, to pewnie rosyjska. Ale
j¹ zbudowano akurat w czasie, kiedy to
Polacy myleli o obsadzeniu tronu moskiewskiego. Wiêc jak nie rosyjska... no,
to czyja?
Do jakiej ona kultury nale¿y? Do
kultury tego miasta. O kulturze Rzeczpospolitej trzeba mówiæ takim jêzykiem, jakiego wymagaj¹ twory z³o¿one: wieloetniczne, wielowyznaniowe.
Tak¹ mielimy historiê. Tworzy³o j¹
wiele kultur, a zosta³a z nich jedna.
Nosimy teraz za du¿y garnitur  skrojony zdecydowanie na kogo innego.
Czy kto zaprzecza temu dorobkowi?
Niestety, s¹ tacy, którzy wyznaj¹
skarla³¹ wizjê historii.
Czy w tej wizji mieszcz¹ siê dzisiejsze echa lubelskiego antysemityzmu?
W pewnym sensie tak. Ale s¹dzê, ¿e
jest to  mimo wszystko  marginalny
w¹tek, aczkolwiek niezwykle dokuczliwy i ¿enuj¹cy.
Czy na pewno? Kiedy Tomasz Pietrasiewicz z Teatru NN zbudowa³

Swojscy obcy

Najistotniejszym wyró¿nikiem obcoci na wsi polskiej jest czynnik przestrzenny, bycie
nietutejszym. [...] Dlatego te¿ w przekazach folklorystycznych i wypowiedziach informatorów pojawiaj¹ siê oceny typu nasi ¯ydzi byli dobrzy, ale miastowe to bra³y dzieci na macê,
a w ka¿dym razie byli nic dobrego. Wystêpowanie postaci naszego ¯yda, stoj¹cego w opozycji do ¯yda obcego, z miasta lub z innej okolicy, by³o zwi¹zane zarówno z logik¹ kosmologii
ch³opskiej, jak i realiami przedwojennego ¿ycia gospodarczego na wsi polskiej. Co wiêcej, i w
rzeczywistoci, i w mitologii ¯ydzi odgrywali tê sam¹ rolê porednika  mediatora. [...] Miejscowy ¯yd ró¿ni³ siê od ch³opa  by³ inny, ale nie ,,obcy w pe³nym mitologicznym kontekcie
tego pojêcia. St¹d czêste u ch³opów dzielenie ¯ydów na tych, co uczestniczyli w mordach
rytualnych (¯ydzi z miasta; inni ¯ydzi) oraz na tych, którzy tego nie robili (nasi ¯ydzi). [...]
W przedstawieniach Herodów [...] ¯yd przemieszcza siê miêdzy tym a tamtym wiatem,
umo¿liwia nastanie nowego ³adu i odrodzenie ¿ycia, sprowadza p³odnoæ i gwarantuje powodzenie. Podobne funkcje mediacyjne spe³nia ¯yd podczas wesela, kiedy to u³atwia on inicjacyjn¹
podró¿ panny m³odej z jednego stanu (wiata) w drugi. [...] Zarówno w Herodach, jak i w ceremoniach weselnych postacie ¯ydów (tak jak wystêpuj¹ w nich czasem dziad czy Cygan) s¹ mieszne,
ale odgrywaj¹ zasadnicz¹ dla obrzêdu rolê. Jak stwierdzi³ Bogatyriew, omawiaj¹c teatr ludowy:
komiczne postacie ¯ydów maj¹ tu tak¹ sam¹ funkcj¹ jak b³azny u Szekspira i innych dramatur-
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makietê ¯ydowskiego Miasta w Lublinie i wci¹¿ próbuje szukaæ w Lublinie ladów Ma³ej Jerozolimy, zarzucono mu, ¿e... inwentaryzuje po¿ydowskie mienie, by ¯ydzi mogli je
sobie wygodnie odebraæ. Czy to nie
kwestia antysemityzmu5?
Na tym w³anie polega problem
uniesienia wielokulturowego dziedzictwa. Wyranie za du¿y garnitur... kulturowy i moralny. Nie ma to nic wspólnego z m¹drym spojrzeniem na przesz³oæ Lublina, o którym dzi mówimy.
Powiem o tym tak: w znacznej mierze
mamy tu do czynienia z czym, co powinno zainteresowaæ psychologa.

Jak przestaæ byæ ¯ydem

Siêgamy a¿ tak g³êboko?
Znakomity historyk kultury Francuz
Jean Delumeau w ksi¹¿ce Strach w kulturze Zachodu pokaza³ z perspektywy
historycznej, jak¹ rolê odgrywa³ strach
w europejskiej mentalnoci, kulturze,
polityce i zachowaniach. Okazuje siê, ¿e
by³ on czynnikiem silnie organizuj¹cym
wyobraniê  i czyny  Europejczyków.
Strach przed czym? Przed tym, czego
cz³owiek nie rozumia³. Przed innym i innoci¹, przed obcym i obcoci¹. Sta³y za
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tym kompleksy, frustracje, poczucie niepewnoci, zagro¿enia, a tak¿e doæ banalny fakt  bo z³o, jak wiemy od Hanny Arendt, jest banalne  ¿e po prostu
trudno siê ¿yje i trudno zrozumieæ ten
wiat. Tworzy³o to ca³y konglomerat
urazów i lêków  strach, którego nie da³o 5 Szerzej na ten temat patrz
notka pod tekstem [przyp.
siê umiejscowiæ, zlokalizowaæ.
red.].
Delumeau proponuje widzieæ ów
strach w³anie w takim szerokim pakiecie. Spo³ecznoci ba³y siê i potrzebowa³y
jakiego wyjanienia. Przede wszystBadania stwierdzaj¹, ¿e
kim potrzebowa³y
koz³a ofiarnego,
w zbiorowej wiadomoci
o którym pisa³ René
nasze spo³eczeñstwo
Girard. Bo winê
trzeba na kogo
wygl¹da tak, jakby
zwaliæ. Tak¹ rolê
spe³niali w³anie
by³o w nim parê
inni, a ¯ydzi byli
milionów ¯ydów.
wspólnot¹ o innoci
bardzo wyrazistej.
Byli wyj¹tkowo inni. Pojawi³a siê na
przyk³ad czarna zaraza. Tak siê sk³ada³o, ¿e wspólnoty ¿ydowskie mia³y najmniejsz¹ umieralnoæ  a wiêc oskar¿ano je o czary. Dzi wiemy, ¿e pewn¹
rolê odgrywa³a tu kuchnia, w której
u¿ywano warzyw uodporniaj¹cych

gów, gdzie b³azen wyra¿a najpowa¿niejsze myli, czasem za jest wyrazicielem pogl¹dów samego autora. [...]
Bior¹c pod uwagê znaczenie wymiany kobiet (ma³¿eñstw) dla ¿ycia spo³ecznego wsi oraz
rolê Godów w rytualnym cyklu rocznym, powszechne wystêpowanie w nich postaci ¿ydowskich sugeruje znaczny (nawet jeli g³ównie podwiadomy) respekt kultury ludowej dla ¯ydów.
Przyk³adem mog¹ tu byæ te¿ wizyty pod³aników sk³adaj¹cych gospodarzom ¿yczenia pomylnoci, zwykle w okresie Godów. Tym samym terminem okrelano tak¿e pierwsz¹ kobietê, mê¿czyznê (a nawet zwierzê!) wchodz¹cych do cha³upy w dzieñ Nowego Roku. Nie wchodz¹c tu w szczegó³ow¹ dyskusjê, nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e ¯yd (a nie jego ucielenienie, jak
w innych obrzêdach) by³ najbardziej poszukiwanym gociem. Odwiedzaj¹cego czêstowano ciastem (zdawano sobie sprawê, ¿e wiêkszoæ potraw nie by³a koszerna); dawano mu w podarunku zbo¿e, jarzyny itd. Rusini twierdzili w wywiadach, ¿e zapraszali czasem takiego gocia ¯yda
do wieczerzy wigilijnej! Istnia³a tu swoista wymiana rytualna, gdy¿ ch³opi odwiedzali potem
¯ydów podczas wiêta Purim.
Jeli dodamy do tego relacje o ch³opach czcz¹cych cadyków i rabinów i zasiêgaj¹cych
rad u miejscowych ¯ydów (informacje takie pojawiaj¹ siê i w wywiadach, i w Ksiêgach
pamiêci), uzyskujemy obraz wp³ywów kulturowych i kontaktów, których nie mo¿na ani ignorowaæ, ani banalizowaæ.
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W³adys³aw T. Bartoszewski,
Kontakty ch³opsko-¿ydowskie, Polska Sztuka Ludowa, 1989, nr 1-2, s. 94.
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Mykwa  basen s³u¿¹cy do
rytualnych ablucji, zwykle
w osobnym budynku.

6

Pocz¹wszy od XIX w. socjalizm i marksizm fascynowa³ niektórych ¯ydów, czêsto zastêpuj¹c im religiê: rewolucyjny i internacjonalistyczny mesjanizm wydawa³
siê im wspó³czesn¹, autentyczn¹, a ponadto skuteczn¹
form¹ mesjanizmu proroków. Josy Eisenberg, Judaizm, Warszawa 1999, s. 130.
Liczbê ¯ydów mieszkaj¹cych w ZSRR oceniano na
2,5-3 milionów, co oznacza³o, i¿ ¿elazna kurtyna oddziela³a du¿y od³am ludu ¿ydowskiego nie tylko od reszty ¿ydowskiego wiata, ale
tak¿e jego kultury i praktyk
religijnych. Obie te dziedziny objête by³y do niedawna
tak surowymi zakazami, ¿e
radziecki ¯yd praktycznie
nie móg³ uczyæ siê hebrajskiego, pobieraæ religijnego
nauczania ani przestrzegaæ
rytua³ów. Od czasu reform
w ZSRR, a zw³aszcza po
rozpadzie imperium, sytuacja szybko siê zmienia.
Tam¿e, s. 132-133. [Przyp.
red.]

7

22

(czosnek, cebula), a tak¿e higiena (obowi¹zkowe i rytualne k¹piele w mykwie 6) i odizolowanie w osobnych
dzielnicach, co ogranicza³o rozprzestrzenianie siê choroby.
D³ugo myla³em, ¿e zwalczenie antysemityzmu jest tylko kwesti¹ wiedzy.
¯e gdy cz³owiek ma w sobie jakie resentymenty, to wystarczy, ¿eby pozna³
ich przyczynê, zrozumia³, a one znikn¹.
Teraz jednak uwa¿am, ¿e jest to g³êbszy problem. Frustracji podlega zarówno wykszta³cony, jak i niewykszta³cony
 bêd¹ tylko mówiæ innym jêzykiem,
mo¿e jeden mniej prymitywnym, mo¿e
na innym poziomie. Ale frustracje, nieszczêcia i kompleksy ma ka¿dy.
Nas równie¿ historia nie oszczêdza³a.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w Polsce
wszelkie anty¿ydowskie czy antyjudaistyczne wydarzenia s¹ w wyranym,
bardzo cis³ym zwi¹zku z si³¹ pañstwa.
Tolerancja i demokracja istniej¹ wtedy,
gdy pañstwo i spo³eczeñstwo jest mocne
i zamo¿ne. W innych krajach by³o tak
samo. Silna wspólnota uwalnia swoich
cz³onków z wielu k³opotów i dlatego staæ
j¹ na wyrozumia³oæ i tolerancjê. Ten
drugi nie przeszkadza  zaczyna przeszkadzaæ, kiedy zaczyna siê le dziaæ.
Gdyby w dzisiejszych dobrze rozwiniêtych pañstwach sta³o siê co, co zachwia³oby ich dobrobytem, równie¿ przesta³yby byæ tolerancyjne. Wzrost antysemityzmu da³ siê u nas zauwa¿yæ prawie z roku
na rok po rozpoczêciu wojen kozackich.
Jednoczenie pojawia siê te¿ strach przed
upiorami, czarownicami, demonami.
Mówi siê równie¿ w podobnym kontekcie o kumulacji energii pozytywnej
i negatywnej. Dawniej do upustu tej negatywnej s³u¿y³y wojny, dzi czêciowo sport. W ka¿dym z nas jest taka z³a
energia. Chcemy j¹ roz³adowaæ, wiêc
poszukujemy ofiary. I tak rodzi siê z³o¿ony kompleks czynników  czêciowo racjonalny a czêciowo nie  prowadz¹cych do rozmaitych uprzedzeñ.
SPOTKANIE

Jednym z takich racjonalnych,
dra¿liwych, a przy tym wie¿ych problemów jest obecnoæ ¯ydów w by³ych organach bezpieczeñstwa.
Rozumiem, ¿e chodzi nie o sam¹
obecnoæ, ale o nadreprezentacjê. Interpretacje s¹ ró¿ne. Wed³ug interpretacji
socjologiczno-psychologicznej jest to
sytuacja charakterystyczna dla wszystkich mniejszoci mniej lub bardziej
przeladowanych. W ruchach rewolucyjnych widz¹ one swoj¹ szansê na
awans, dowartociowanie, poniewa¿
ruchy te przechodz¹ do porz¹dku dziennego nad ró¿nicami. Jest te¿ interpretacja mistyczna  mesjanizm. Choæ do
UB szli ateici, to jednak wywodzili siê
oni z rodzin religijnych, podobnie jak
i nasi rodzimi funkcjonariusze. A rewolucje obiecuj¹ utopiê, szczêliwoæ, jak wszystkie apokaliptyki, nowe
Jeruzalem7.
W jakiej sytuacji jestemy teraz?
Nie mamy ¯ydów. Ich obecnoæ nie
istnieje jako problem spo³eczny. Ale
przywo³ywany tu wielokrotnie Delumeau pokaza³, ¿e mo¿e istnieæ antysemityzm bez ¯ydów! W 1290 roku Anglia jako pierwsza usunê³a ich ze swojego kraju, a tym czasem jeszcze na
pocz¹tku XVII wieku echa antysemityzmu pobrzmiewaj¹ w Kupcu weneckim Szekspira. A wiêc ponad 300 lat
póniej, i to w kulturze wysokiej. Podobnie by³o równie¿ w innych krajach.
Nie ma zatem tych innych i obcych,
lecz pozosta³a potrzeba umiejscowienia
ród³a ludzkich lêków  i potrzeba kierunku dla spo³ecznej agresji. Miano
¯yd, sama nazwa, doskonale siê do
tego nadaje. Prawie laboratoryjnie mo¿emy obserwowaæ to zjawisko na przyk³adzie obyczajowoci polskich pseudokibiców, którzy dysponuj¹c ograniczonym s³ownictwem, w¹skimi mo¿liwociami werbalizacji i artykulacji negatywnych emocji, chc¹c powiedzieæ
o swoich przeciwnikach co najgorszego, mówi¹ Jude.
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Badania stwierdzaj¹, ¿e w zbiorowej wiadomoci nasze spo³eczeñstwo
wygl¹da tak, jakby w Polsce mieszka³o parê milionów ¯ydów. Wed³ug
krañcowych opinii ¯ydów jest chyba
nawet wiêcej ni¿ Polaków. Oczywicie
 groteska!
Mo¿na by nawet pokusiæ siê o okrelenie w kilku punktach, kto jest dzisiaj
¯ydem w kraju, w którym nie ma ¯ydow. Czyli jak zostaæ lub przestaæ byæ
¯ydem, poniewa¿ jest to u nas cecha
zmienna. A wiêc, kto ma szanse zostaæ
¯ydem? Po pierwsze, ka¿dy, kto nie jest
g³upi. Im jest mniej g³upi, a bardziej
inteligentny, wykszta³cony, tym ma
wiêksze szanse zostaæ ¯ydem. Po drugie, ka¿dy, kto ma jak¹ pozycjê spo³eczn¹ czy polityczn¹. Ka¿dy, kto jest blisko jakiej w³adzy. Im wy¿ej, tym ma
wiêksze szanse. Wreszcie po trzecie,
ka¿dy, kto ma wysok¹ pozycjê ekonomiczn¹. Je¿eli kto ³¹czy w sobie te
wszystkie cechy  jest ¯ydem na 100 %.

A jak nie byæ ¯ydem?
Odwrotnie. Tak wiêc, panowie, nie
chcê was martwiæ, ale tak jak tu siedzimy, to w odbiorze spo³ecznym w rozmaitym stopniu... Karykaturalne, ale
prawdziwe. Rzecz jasna, nie chcê siê
nabijaæ z ludzi, bo ten naród by³ w opresji przez ostatnie 200 lat. le siê ludziom
wiod³o i dalej le siê wiedzie, ale te¿ to
nie usprawiedliwia nienawici.
Jest jedna cecha, która wyró¿nia nasz
antysemityzm  nie jest on podszyty rasizmem. Rasizm zak³ada wy¿szoæ w³asnej rasy w stosunku do drugiej, implikuje ró¿nicê lepszygorszy. U nas nie.
Przeciwnie: to ¯ydzi s¹ bogatsi, sprytniejsi, m¹drzejsi, zdolniejsi, co by potwierdza³o, ¿e nasz antysemityzm bra³
siê z poczucia ni¿szoci. Niczego ten fakt
nie zmienia, lecz do mylenia przecie¿
daje wiele. Mylê, ¿e mo¿emy zakoñczyæ nasz¹ rozmowê puent¹ ma³o oryginaln¹: no có¿, w miecie anio³ów
zamieszkuj¹ nie tylko sami anio³owie...8

5
Afera zwi¹zana z budow¹ makiety lubelskiej
dzielnicy ¿ydowskiej w Orodku Brama Grodzka
 Teatr NN mia³a kilka ods³on, przy czym napiêcie
ros³o, jak w najlepszym thrillerze. Co prawda z perspektywy czasu ca³a ta historia wydaje siê anegdotyczna, ale w³anie dlatego warto zapoznaæ siê przynajmniej z wycinkami prasowymi na jej temat. B¹d
co b¹d, przez ponad rok pracownikom Orodka
towarzyszy³a groba zmian personalnych, a spraw¹ zajmowali siê wybrani demokratycznie urzêdnicy samorz¹dowi ró¿nych partii, odpowiedzialni za
kulturê i tworz¹cy publiczny wizerunek miasta.
Troszku smieszno, troszku straszno.
(tom), Zarzuty z czarnej teczki, Kurier Lubelski, 29 kwietnia1 maja 2000 r.:
Wczoraj przez pó³torej godziny radni z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lublina nie chcieli
wpuciæ dziennikarzy na posiedzenie komisji, na którym zajmowali siê wykrywaniem nieprawid³owoci w Orodku Brama Grodzka  Teatr NN. W kuluarach mówi³o siê, ¿e czêci radnych nie podoba siê
dzia³alnoæ szefa tej placówki i «szukaj¹ haków»,
aby go odwo³aæ ze stanowiska.
Jan Pleszczyñski, ¯ycie to nie teatr, Gazeta Wyborcza, 2-3 maja 2000 r.:
Cztery lata temu Orodek podj¹³ siê wykonania makiety przedwojennego zespo³u staromiejskiego Lublina, którego czêci¹ by³a nieistniej¹ca
ju¿ dzielnica ¿ydowska. Prezentacja makiety i towarzysz¹cej jej wystawy odby³a siê 6 maja ubieg³ego roku. Przyjechali ¯ydzi z Izraela, m.in. Meir
Nitzan, burmistrz miasta Rishon Le Zion [miasto

partnerskie Lublina  uzupe³nienia w nawiasach
kwadratowych pochodz¹ od redakcji Scriptores].
Makieta by³a nieukoñczona. [...] Zasadnicze prace
zakoñczy³y siê 15 wrzenia. Ale jeszcze w lipcu
Orodek Brama Grodzka  Teatr NN i dyrektor
Pietrasiewicz dostali od ambasady Izraela dyplom
za zas³ugi dla ochrony dziedzictwa kultury ¿ydowskiej w Polsce. [...] Po majowej prezentacji samorz¹d Lublina przeprowadzi³ cztery kontrole
w Orodku. Pierwsza, jeszcze w maju, uzna³a, ¿e
Pietrasiewicz zbytnio zawierzy³ wykonawcy. Druga, z Wydzia³u Finansowego, zobligowa³a dyrektora do wykonania 21 zaleceñ pokontrolnych. Trzecia, te¿ z Wydzia³u Finansowego, zbada³a przychody Orodka. Protokó³ czwartej, powo³anej przez komisjê rewizyjn¹, koñczy siê s³owami o «koniecznoci podjêcia pilnych zmian organizacyjnych
w instytucji i wyci¹gniêcie wniosków personalnych
wobec osób odpowiedzialnych za przedstawione
nieprawid³owoci».
(tom), Szarpanie Bramy, Kurier Lubelski,
29 listopada 2000 r.:
Interpelacje na ostatniej sesji rady Miejskiej Lublina zamieni³y siê w ostry spór zwolenników i przeciwników Tomasza Pietrasiwicza, dyr. Teatru NN
Brama Grodzka. Kontrowersji wokó³ orodka, które wybuch³y przed rokiem, nie zakoñczy³a nawet
kontrola Najwy¿szej Izby Kontroli, której wyniki
dotar³y do ratusza. [...] Kontrolê wewnêtrzn¹ prawie rok temu prowadzili Ewa £o [przewodnicz¹ca
Komisji Kultury] i Jacek Krzy¿anowski (AWS)
z Komisji Rewizyjnej. [...] Po ujawnieniu wyników
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8
Redakcja tekstu: Waldemar
Sulisz i Marcin Skrzypek.
Tytu³y, ródtytu³y, ilustracje
i cytaty z innych róde³ pochodz¹ od redakcji Scriptores. Krótsza wersja zapisu
tej rozmowy w redakcji Waldemara Sulisza zosta³a opublikowana w Dzienniku
Wschodnim 5 kwietnia
2002 roku [przyp. red.].
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kontroli Komisji Rewizyjnej za¿¹da³a ona od w³adz
miasta decyzji personalnych. Zarz¹d Miasta poprosi³ o pomoc ekspertów z NIK.
Waldemar Sulisz, Od kontroli do pomówieñ,
Dziennik Wschodni, 30 listopada 2000 r.:
W lecie do orodka wkroczy³ NIK, by ostatecznie zweryfikowaæ wyniki ró¿nych kontroli. Pozytywnie oceni³ realizacjê dzia³añ statutowych oraz

przedsiêwziêcia podejmowane przez Orodek w celu
pozyskiwania dotacji od sponsorów. [...] Tymczasem podczas ostatniej sesji rady [miasta] szef komisji rewizyjnej Zdzis³aw Bielski [SLD] powiedzia³,
¿e «dosz³y do niego informacje od ludzi, których
nie zna i nie wie, czy to prawda, ¿e Teatr NN dosta³
milion dolarów na inwentaryzacjê maj¹tku po¿ydowskiego w Lublinie». [Przyp. red.]

Ju¿ w XVII stuleciu Rzeczpospolita bywa³a
porównywana do pstrego ptaka
Janusz Tazbir

¯ydzi polscyw wietle

zachowanych róde³

Wed³ug bardzo przybli¿onych obliczeñ u schy³ku istnienia szlacheckiej Rzeczypospolitej ludnoæ polska stanowi³a oko³o 40 %
ogó³u mieszkañców, przy czym tylko jej czêæ posiada³a wiadomoæ etniczn¹. W okresie istnienia II Rzeczypospolitej nast¹pi³
wzrost tej ludnoci do 60-70 %, ca³¹ resztê reprezentowali ¯ydzi,
Bia³orusini czy Ukraiñcy, nie wspominaj¹c ju¿ o Niemcach.
Tymczasem zarówno z wiêkszoci podrêczników historii Polski, u¿ywanych na
ró¿nych szczeblach nauczania, jak
i z licznych syntetycznych zarysów jej
dziejów trudno by³oby siê dowiedzieæ,
i¿ przez tak wiele stuleci Rzeczpospolita stanowi³a mozaikê narodowociow¹.
St¹d te¿ ju¿ w XVII stuleciu bywa³a porównywana do pstrego ptaka. W podrêcznikach sk¹po i niechêtnie wspominano o ¯ydach, tradycja ta jest kontynuowana, co bywa wypominane autorom w recenzjach. Natomiast Polacy
XVI-XVIII stulecia zdawali sobie spra-
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wê z istnienia w ich gronie wielu zasymilowanych przybyszów: od chrzecijan mówi¹cych pierwotnie po niemiecku, rusku czy litewsku, po dawnych wyznawców islamu (Tatarów) oraz judaizmu (¯ydów). I nic to nikomu nie przeszkadza³o, najwy¿ej, od czasu do czasu,
znajduj¹c pog³os w dobrotliwych anegdotach na temat chrzecijan wie¿ej daty.
W oczach za magnatów czy zamo¿nych
ziemian ¯ydzi stanowili element pod
wieloma wzglêdami wrêcz niezbêdny.
W kontaktach zawieranych z dzier¿awcami czy karczmarzami tego pochodzenr 1/2003 (27)

¯ydzi polscy...
nia znajdujemy zabawnie dla nas wygl¹daj¹cy warunek: mieli tak¿e obowi¹zek
informowania dziedzica o tym, co siê
dzieje na szerokim wiecie...
O ile za u schy³ku redniowiecza ¯ydzi stanowili w przybli¿eniu 0,6 % ogó³u mieszkañców Polski i Litwy, dwóch
pañstw po³¹czonych uni¹ personaln¹,
o tyle w po³owie XVII wieku ludnoæ ta
liczy³a ju¿ circa pó³ miliona osób, a wiêc
a¿ 5 % wszystkich mieszkañców ówczesnej Rzeczypospolitej. Uleg³a powa¿nemu zmniejszeniu w okresie powstania
Bohdana Chmielnickiego, który w 1648
podniós³ sztandar buntu przeciwko szlacheckiemu pañstwu. Przebiega³ on pod
has³em wyrzynania Lachów (panów),
¯ydów i duchowieñstwa katolickiego.
A wiêc tych grup, które Kozacy (zwani
inaczej Rusinami) obarczali win¹ za
ucisk gospodarczy, religijny i polityczny. Pod no¿em i szabl¹ kozack¹ mia³o
wówczas zgin¹æ ponad 100 tysiêcy ¯ydów. Masowych rzezi dokonywano na
terenach, z których pod naporem powstañców ustêpowa³y polskie w³adze
i wojsko. Darowywano jednak ¿ycie tym
wyznawcom judaizmu, którzy zgadzali
siê przyj¹æ prawos³awie. Tymczasem
w trzysta lat póniej ¯ydom zamkniêtym
w hitlerowskich gettach nic nie pomaga³y deklaracje, i¿ przyjêli chrzest i czuj¹
siê Polakami czy Niemcami.
Z wielu utworów, zw³aszcza satyrycznych, powsta³ych w XVI-XVIII stuleciu, wynika wyranie, i¿ w podobnych
co ¯ydów s³owach krytykowano dzia³alnoæ gospodarcz¹, przede wszystkim
handlow¹, równie¿ osiad³ych w Rzeczypospolitej Ormian, Szkotów czy W³ochów. Zarzuty, jakie wysuwano pod adresem wyznawców judaizmu, islamu czy
wreszcie zwolenników reformacji, by³y
ze sob¹ nies³ychanie zbie¿ne. Doæ czêsto wystêpowali z nimi ci sami autorzy,
którym przeszkadza³ ka¿dy obcy,
a wiêc kto ró¿ni¹cy siê od nich jêzykiem, obyczajami i wiar¹. Wszystkie niemal cechy, jakie w pospolitym odczuciu
nr 1/2003 (27)
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sk³ada³y siê na ow¹ obcoæ, przypisywano zarówno ludnoci ¿ydowskiej, jak
cygañskiej lub tatarskiej.
¯yd-blunierca, nieuznaj¹cy bóstwa
Chrystusa, konkurent gospodarczy,
uci¹¿liwy wierzyciel, pomawiany o nadmierna lichwê i arogancjê, wystêpowa³
tak¿e jako quasi-b³azen, kto tchórzliwy,
obawiaj¹cy siê nawet psa, miesznie kalecz¹cy polszczyznê, gotów na ka¿de
upokorzenie dla niewielkiego nawet zysku. Z kolei ¯ydzi wspó³wyznawcê zabawiaj¹cego chrzecijan pokazywaniem
i przedrzenianiem
tañców (oraz inW podobnych
nych obyczajów)
¿ydowskich nazyco ¯ydów s³owach
wali pogardliwie
krytykowano dzia³alnoæ
majufesjude. Jego
niejako odpowiedhandlow¹ osiad³ych
nikiem w oczach
chrzecijan by³ tak
w Rzeczypospolitej Ormian,
zwany szabesgoj,
Szkotów czy W³ochów.
katolik spe³niaj¹cy
dla ¯ydów, za drobn¹ zwykle zap³at¹, czynnoci zakazywane im w szabas przez w³asn¹ religiê.
Uchwa³om katolickich synodów kocielnych, zabraniaj¹cym ludnoci chrzecijañskiej wchodzenia w jakiekolwiek
kontakty z ¿ydowsk¹, sekundowa³y
orzeczenia rabinów i kaha³ów, zalecaj¹ce swoim wspó³wyznawcom takie¿
trwanie w izolacji.
Równie¿ i w Rzeczypospolitej ¯ydzi bywali nêkani od czasu do czasu
procesami o rozlew krwi chrzecijañskiej (rzekome mordy rytualne pope³niane na ma³ych dzieciach) czy te¿
o profanacjê wykradanych z kocio³ów
hostii. Znaczna czêæ tych spraw koñczy³a siê wszak¿e uniewinnieniem
oskar¿onych, do czego przyczynia³ siê
i ten fakt, i¿ bronili ich, i to umiejêtnie,
adwokaci-chrzecijanie wynajmowani
i op³acani przez gminy ¿ydowskie.
Waad, czyli sejm czterech prowincji ¿ydowskich, wzorowany na sejmie polskim, dysponowa³ zreszt¹ sta³ym fun-
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1
Niniejszy tekst ukaza³ siê
w miesiêczniku Nowe Ksi¹¿ki, 2002, nr 6, w zwi¹zku
z wydaniem trzytomowej monografii prof. Jakuba Goldberga Przywileje gmin ¿ydowskich w dawnej Rzeczpospolitej. Skróty i cytaty pochodz¹
od redakcji Scriptores
[przyp. red.].
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duszem przeznaczonym specjalnie na
obronê osób oskar¿anych o mordy rytualne czy sprofanowanie hostii. Równoczenie zarówno w XVI, jak i w XVII
stuleciu powstaj¹ pochwa³y polskiej tolerancji, dziêki której wygnani sk¹din¹d
¯ydzi w³anie nad Wart¹, Wis³¹ i Dnieprem znajdowali chleb oraz swobodê
wyznania. Dlatego te¿ ¿ydowski kronikarz z Pragi czeskiej David Gans ¿a³owa³ prawego króla Zygmunta Augusta. Na ten sam temat wypowiadali
siê czêsto poeci hebrajscy.
Dopiero w drugiej po³owie XIX stulecia dotar³y do mieszkañców podzielonej pomiêdzy trzech zaborców Polski
has³a antysemityzmu, znajduj¹ce przychylny oddwiêk w czêci spo³eczeñstwa. Wprawdzie ju¿ w XVII wieku oburzano siê na konkurencjê ze strony ¿ydowskich lekarzy, to jednak autorzy pisemek spod znaku antyjudaizmu g³ówn¹ sw¹ uwagê skupiali na gospodarczej
dzia³alnoci ¯ydów. Procesy asymilacyjne, jakie w XIX wieku objê³y wiele rodowisk ¿ydowskich, poci¹gnê³y za sob¹
pojawienie siê nie tylko lekarzy i adwokatów, ale i publicystów, profesorów czy
wreszcie aktorów i re¿yserów ¿ydowskiego pochodzenia. O ile wczeniej
konkurentem by³ ¯yd-sklepikarz, karczmarz lub arendarz, o tyle obecnie poczu³y siê zagro¿one tak zwane wolne zawody. Stosunki polsko-¿ydowskie na terenie Królestwa Polskiego, które stanowi³o
integraln¹ czêæ zaboru rosyjskiego, uleg³y pogorszeniu u schy³ku XIX stulecia
na skutek masowego nap³ywu tak zwanych litwaków. Byli to ¯ydzi wysiedleni z g³êbi cesarstwa, s³abo lub wcale nie
w³adaj¹cy jêzykiem polskim, za to pozostaj¹cy pod wyranymi wp³ywami
kultury rosyjskiej. Ujrzano w nich kolejn¹ falê rusyfikatorów, których pojawienie siê zahamowa³o procesy asymilacyjne zachodz¹ce wród polskiego ¿ydostwa. Wszystko to sprawi³o, i¿ nie
tylko wród polskich kupców czy rzemielników, ale równie¿ wród inteligen-

cji znajdowa³y pos³uch antysemickie has³a g³oszone przez Stronnictwo Narodowej Demokracji oraz przez niektóre organy prasy katolickiej.
W czasie na krótko (1918-1939)
przez Polskê odzyskanej niepodleg³oci
prawica domaga³a siê masowej emigracji ¯ydów, którzy stanowili u schy³ku
II Rzeczypospolitej blisko 10 % jej
mieszkañców (3,3 miliona na 36 milionów). Bra³a ich w obronê lewica, widz¹ca ród³o poprawy sytuacji gospodarczej
jedynie w radykalniejszych reformach
spo³ecznych (z reform¹ roln¹ na czele),
a nie w skolonizowaniu przez polskich
¯ydów na przyk³ad... Madagaskaru (bo
i takie projekty wysuwano). One te¿
walczy³y z antysemickim stereotypem
¯yda lansowanym przez prasê Obozu
Narodowo-Radykalnego, wzoruj¹c¹ siê
w du¿ym stopniu na propagandzie
III Rzeszy. Nawet jednak i w tej prasie
nie pojawia³y siê opinie sugeruj¹ce mo¿liwoæ rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej
drog¹ eksterminacji. St¹d te¿ ostroæ wypowiedzi na temat tej spo³ecznoci nie
by³a hamowana obaw¹, i¿ ka¿da krytyka ¯ydów mo¿e zostaæ odczytana jako
porednia forma aprobaty dla Endlösung
i komór gazowych.
Dzi natomiast bywa ona niekiedy
uto¿samiana wrêcz z antysemityzmem,
nawet jeli dotyczy na przyk³ad lichwiarzy ¿ydowskich dzia³aj¹cych
w odleg³ych stuleciach. Dlatego te¿
obiektywne, oparte na rozleg³ej podstawie ród³owej badania nad t¹ spo³ecznoci¹ s¹ tak wa¿ne i potrzebne,
i to nie tylko ze wzglêdów cile naukowych, ale i z uwagi na rezonans
w szerokiej opinii spo³ecznej, przede
wszystkim takich krajów, jak Izrael
i Polska. Oba pojawi³y siê na mapie
politycznej wiata dopiero w XX wieku, z t¹ jedynie drobn¹ ró¿nic¹, i¿
nasze pañstwo po 123 latach nieistnienia. ¯ydzi natomiast musz¹ powo³ywaæ siê na tradycjê historyczn¹ sprzed
ponad dwóch tysiêcy lat1.
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W Polsce ¯ydzi byli bardziej odseparowani ni¿
w innych krajach. To wynika³o nie tylko
z czynników negatywnych; nigdzie nie byli tak
liczni, nie mieli tak szerokiej autonomii. Mogli
swoje sprawy za³atwiaæ miêdzy sob¹.

Wieniawa. ¯ydowskie miasteczko, a od 1916 r. dzielnica Lublina. Fot. ze zbiorów
WBP im. H. £opaciñskiego.

Na zajêcia niosê
mapê Polski

Jagiellonów

Czy to, ¿e mieszka Pan w Izraelu,
ma wp³yw na Pañski obraz dziejów
Polski1?
Prof. Jakub Goldberg: Nale¿ê do
polskiej szko³y historycznej. Mieszkam
za granic¹, ale nie uwa¿am siê za cudzoziemca. Na Uniwersytecie £ódzkim
koñczy³em studia historyczne i przez
wiele lat pracowa³em naukowo. Mieszkaj¹c na sta³e w Izraelu, nale¿ê zarówno do historiografii polskiej, jak i izranr 1/2003 (27)

elskiej. Uwa¿am siê za historyka Polski i historyka ¯ydów polskich. Historyka, którego g³ównym zadaniem jest
integralne ujêcie historii Polski i historii ¯ydów polskich.
Jest Pan polskim ¯ydem. Czy st¹d
siê wziê³o Pañskie zainteresowanie
histori¹ ¯ydów?
Historia zaczê³a mnie pasjonowaæ ju¿
w szkole. W pierwszych klasach szko³y
powszechnej fascynowa³y mnie opowia-

1
Z profesorem Jakubem
Goldbergiem, autorem monografii Przywileje gmin ¿ydowskich w dawnej Rzeczpospolitej, rozmawiali Rados³aw Januszewski i Jan
Strêkowski.
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Jakub Goldberg  historyk
urodzony w £odzi w 1924
roku. W tym miecie spêdzi³
dzieciñstwo i m³odoæ. Przez
prawie ca³y okres okupacji
hitlerowskiej przebywa³
w getcie ³ódzkim, nastêpnie
trafi³ do obozów koncentracyjnych. By³ m.in. wiêniem
Buchenwaldu i Meuselwitz
Thurungen. Po wojnie wróci³ do £odzi, tu studiowa³ historiê i doktoryzowa³ siê.
W atmosferze nagonki antysemickiej, która w £odzi
mia³a miejsce wczeniej
i by³a silniejsza ni¿ w innych
regionach kraju, w 1967
roku wyjecha³ na sta³e do
Izraela, gdzie pracowa³ na
Uniwersytecie Hebrajskim
w Jerozolimie, którego jest
emerytowanym profesorem,
i równoczenie przez cztery
lata na uniwersytecie w Hajfie. By³ dyrektorem Orodka Badañ Dziejów i Kultury
¯ydów Polskich na uniwersytecie w Jerozolimie. Wyk³ada³ na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in.
w Kolonii, Monachium
i Kassel. By³ równie¿ zaproszony przez Uniwersytet
w Oxfordzie oraz orodki
naukowe w Berlinie.
W 1992 roku zosta³ doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
tak¿e cz³onkiem Polskiej
Akademii Umiejêtnoci.
Opublikowa³ m.in. Stosunki
agrarne w miastach ziemi
wieluñskiej w drugiej po³owie XVII i w XVIII wieku,
¯ydowscy
konwertyci
w dawnej Rzeczypospolitej
oraz Spo³eczeñstwo ¿ydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. W 1985 ukaza³ siê
pierwszy tom jego najwiêkszego dzie³a dotycz¹cego
polskich ¯ydów: Jewish Privileges in the Polish Commonwealth, obecnie rozszerzony do trzech tomów (trzeci tom w wersji polskiej).
Prof. Jakub Goldberg jest
jednym z niewielu historyków w Izraelu zajmuj¹cych
siê problematyk¹ historii
¯ydów w Polsce, a przede
wszystkim wspó³¿ycia narodów polskiego i ¿ydowskiego w wielonarodowej I Rzeczypospolitej. Widzi j¹ ina-
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Trudno porównaæ te przywileje
dania Walerego Przyborowskiego. Potem doszed³ Józef Ignacy Kraszewski. z uprawnieniami mieszczan. W czêci
St¹d wziê³a siê moja wizja historii Pol- by³y zbie¿ne, ale dotyczy³y te¿ innych
ski. Potem sprzêg³a siê z tym problema- dziedzin. Mo¿emy dzisiaj zaryzykowaæ
tyka ¿ydowska. Zadawa³em sobie pyta- twierdzenie, ¿e przywilej Boles³awa
nie: ja ¿yjê dzisiaj, a jak ¿yli moi pra- Pobo¿nego stwarza³ podstawy do wydziadowie w polskim rodowisku? Kie- odrêbnienia siê spo³ecznoci ¿ydowdy skoñczy³em studia, stwierdzi³em, ¿e skiej jako jakby stanu. Uprawnienia ich
istnieje dotkliwa luka  mówi siê by³y bardzo zbli¿one do uprawnieñ
o wszystkim, a nie mówi siê o historii mieszczan, ale zawiera³y wiêcej ogra¯ydów polskich. Czemu tym siê zajmu- niczeñ ani¿eli prawa mieszczan w pojê dzisiaj? Przyje¿d¿am do Izraela i co szczególnych miastach.
¯ydzi byli, obok szlachty, wyj¹twidzê? Widzê to samo  nie zajmuj¹ siê
¯ydami polskimi i nie zajmuj¹ siê hi- kiem?
Tak. Stanowe przywileje mia³a tylko
stori¹ Polski, co jest niezbêdne dla zrozumienia historii ¯ydów w ogóle. [...] szlachta i ¯ydzi jako grupa. ¯ydzi mieli
A¿ do czasu wyjazdu w 1967 roku do przywileje generalne, obowi¹zuj¹ce
w ca³ej Koronie. Ale
Izraela zajmowa³em
niezale¿nie od genesiê g³ównie tematyk¹
Gdy by³ spór, by³a te¿
ralnych by³y przywipolsk¹, a tylko marginesowo histori¹
mediacja i rozwi¹zanie leje lokalne i gminne, które nieraz od¯ydów. A tam, chc¹c
w postaci przywileju.
grywa³y wiêksz¹
siê zaj¹æ równie¿ terolê w praktyce. Pomatyk¹ polsk¹, uzna³em, ¿e muszê czyniæ to poprzez badanie niewa¿ by³y dostosowane do lokalnych
dziejów ¯ydów w Polsce. ¯eby w Izra- warunków. I ¯ydzi sami starali siê makelu pokazaæ Polskê, trzeba j¹ powi¹zaæ symalnie z tych praw korzystaæ. I bronili tych praw. A strona mieszczañska
ze sprawami dotycz¹cymi ¯ydów.
Dlaczego zaj¹³ siê Pan dziejami z kolei pilnowa³a, ¿eby ¯ydzi owych
¯ydów w czasach I Rzeczpospolitej, uprawnieñ nie przekraczali. Jakie to by³y
a nie w okresie póniejszym? [...] Ma ograniczenia? Na przyk³ad nie wolno
Pan za sob¹ straszne prze¿ycia, get- by³o ¯ydom kupowaæ skór na rynkach,
to, obozy, wiêc mo¿e szuka³ Pan ja- zanim nie zrobili tego mieszczanie. Niekiedy ¯ydom nie wolno by³o mieszkaæ
kiej piêknej bajki?
Nie, nie, nie. Jako historyka intereso- na poszczególnych ulicach, budowaæ sywa³y mnie czasy dawniejsze, charaktery- nagog w pobli¿u kocio³ów.
Przywileje s¹ tak fascynuj¹cym rózuj¹ce siê znacznie wiêksz¹ odrêbnoci¹
w wielu sferach ¿ycia ni¿ czasy nowsze. d³em historycznym, bo prawie zawsze
[...] ¯ona siê ze mnie mieje, ¿e jestem by³y ukoronowaniem jakiego sporu,
polskim szowinist¹, bo kiedy idê na zajê- najczêciej o charakterze ekonomicznym. Gdy by³ spór, by³a te¿ mediacja
cia, niosê mapê Polski Jagiellonów.
Jaki by³ status ¯ydów w l Rzeczy- i rozwi¹zanie sporu w postaci przywipospolitej? Czy udzielane im przywi- leju. ród³o to jest kapitalne, bo nie tylleje, jak pierwszy, z 1264 roku, zwany ko ma charakter suchy, prawniczy, ale
statutem kaliskim, a nadany przez ksiê- zawiera te¿ opis okolicznoci ustanacia Boles³awa Pobo¿nego dla Wielko- wiaj¹cych to prawo. To ród³o bardzo
polski, by³y czym wyj¹tkowym? Czy ¿ywe.
Jak przywileje ¿ydowskie wygl¹damieszczanie te¿ dostawali takie szeroj¹ na tle statusu innych narodowoci?
kie terytorialnie przywileje?
nr 1/2003 (27)
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Tatarzy, choæ nie tak jak ¯ydzi jednolici, bo zró¿nicowani wewnêtrznie,
byli  ¿e u¿yjê tu terminu Antoniego
M¹czaka  grup¹ etniczno-prawn¹. Sytuacja ¯ydów by³a bardzo zbli¿ona do
sytuacji Ormian. Pierwszy badacz historii Ormian, wybitny dziewiêtnastowieczny historyk, pozytywista Adolf
Pawiñski podkrela zbie¿noæ statusu
¯ydów ze statusem Ormian. Ale s¹
i ró¿nice: Ormian by³o mniej, byli skupieni tylko w kilku miastach, przede
wszystkim we Lwowie. A ¯ydzi ¿yli
na terenie ca³ego kraju. Pawiñski dodaje, ¿e potem Ormianie siê zasymilowali  ich koció³ zjednoczy³ siê z katolickim. Mo¿e u kogo przechowa³a
siê tradycja ormiañska w rodzinie, mo¿na poznaæ polskiego Ormianina po rysach twarzy, ale zjawisko spo³eczne znik³o, a ¯ydzi nie znikli. Tatarzy nie znikli, ale siê zasymilowali. Ta drobna
grupka muzu³mañska, która pozosta³a
do dzi, nie ma wiadomoci odrêbnoci narodowej. A ponadto Tatarów, jak
i Ormian, w I Rzeczypospolitej by³o
ma³o. [...]
Interesuj¹ nas losy dokumentów
dotycz¹cych ¯ydów: one s¹ rozproszone tak jak ludzie?
ród³a te s¹ bardzo rozproszone.
Przywileje dla gmin ¿ydowskich w szeregu miast królewskich znajduj¹ siê
w Archiwum G³ównym Akt Dawnych
w Warszawie. Orygina³y pergaminowe,
jak i pisane na papierze, w znacznym
stopniu zaginê³y, zosta³o natomiast to,
co wpisano do ksi¹g kanclerskich. Lecz
znaczna liczba ¯ydów mieszka³a w miastach prywatnych. Tymczasem dokumenty dla miast prywatnych wpisywane by³y do ksi¹g kanclerskich tylko
w wyj¹tkowych wypadkach, m.in. kiedy przywilej powiadczany by³ przez
króla. Te dokumenty s¹ zatem rozproszone po ró¿nych zbiorach archiwów
magnackich, szlacheckich, duchownych
lub ksiêgach s¹dowych grodzkich. Ale
tych ksi¹g jest bardzo wiele i przewa¿nr 1/2003 (27)
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nie obejmuj¹ po kilka tysiêcy stron ka¿da. I szukaj tam, cz³owieku! Czêæ z nich
przewertowa³em. Tom II zawiera g³ównie przywileje dla gmin w miastach szlacheckich, które s¹ bardziej rozproszone
ni¿ przywileje dla miast królewskich.
Wiele zatem jeszcze mo¿na znaleæ?
Ale zorganizowanie sztabu historyków, którzy przewertowaliby te tysi¹ce ksi¹g, to rzecz nies³ychanie kosztowna i wymagaj¹ca umiejêtnoci. [...]
A dokumenty ¿ydowskiego Sejmu
Czterech Ziem, który istnia³ przez
dwa stulecia, od oko³o 1580 do 1764
roku?
Pinkas, czyli ksiêga protoko³ów Sejmu Czterech Ziem, zaginê³a jeszcze
w XVIII wieku. Zachowa³o siê tylko
kilka przekazów. Ale niektóre z uchwa³
tego sejmu  te, które musia³y byæ w jaki sposób uwierzytelniane  t³umaczono na jêzyk polski i wnoszono do ksi¹g
grodzkich i ziemskich. W ten sposób
uratowa³a siê du¿a czêæ postanowieñ
Sejmu Czterech Ziem. To s¹ najczêciej
t³umaczenia z hebrajskiego.
Czy rozproszenie materia³ów archiwalnych oddaje jako los ¯ydów w I Rzeczypospolitej? Wygl¹da na to, ¿e byli
bardzo g³êboko zakorzenieni w tamtym
spo³eczeñstwie, skoro materia³y dotycz¹ce ich dziejów znajdziemy w tak wielu
istotnych zbiorach.
Zgadzam siê z t¹ tez¹. ¯ydzi pojawiaj¹ siê wszêdzie  tak¿e w materia³ach
kocielnych. St¹d rozproszenie. Ale ono
wynika równie¿ z tego, ¿e Polska by³a
pañstwem zdecentralizowanym. Dobra
magnackie, dobra szlacheckie w znacznym stopniu rz¹dzi³y siê same i pozostawia³y w³asn¹ dokumentacjê. Nie
wszystko by³o rejestrowane centralnie.
A¿ do po³owy XVIII stulecia w dawnej
Rzeczypospolitej nie dzia³a³a centralna
w³adza administracyjna.
Od XVI wieku najwa¿niejsze
sprawy urzêdowe wp³ywaj¹ce na ¿ycie codzienne dziej¹ siê w stosunkach
miêdzy magnatem a ¯ydami?

czej, ni¿ mówi stereotyp 
jako kraj, w którym ¯ydzi
nie tylko ginêli, ale te¿ ¿yli
przez setki lat, centralny
orodek ¿ycia ¿ydowskiego,
gdzie ¯ydzi byli bardziej tolerowani ni¿ gdziekolwiek
indziej.
Jego przywi¹zanie do kraju,
z którego siê wywodzi, nie
jest go³os³owne. Nie ukrywa³ nigdy, kim jest i jakie s¹
jego korzenie. Mówi, ¿e nigdy nie sta³ siê Jakubem Z³otogórskim czy Z³otoryjskim.
Równie¿ w Izraelu nie przyj¹³ nazwiska hebrajskiego.
Pozosta³ Jakubem Goldbergiem. I pozosta³ polskim historykiem, co podkrela.
Jan Strêkowski
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Ale w to wkracza król. Sejm Czterech Ziem i przedstawiciele gmin we
wszystkich wa¿niejszych sprawach interweniowali na dworze królewskim.
Wys³annicy Sejmu Czterech Ziem dzia³ali na sejmach, byli czynni w otoczeniu króla, starali siê unicestwiæ zamierzenia przedstawicieli mieszczañstwa,
którzy próbowali ograniczyæ prawa
¯ydów. Mo¿na tam mówiæ o dzia³aniu
dyplomacji ¿ydowskiej. Mo¿emy siê
o tym dowiadywaæ w sposób bardzo
poredni. Bo trudno znaleæ dokumentacjê takich dzia³añ.
Pan sam podaje bardzo mieszny
przyk³ad, jak to Jan Kmita  wojewoda krakowski  oskar¿aj¹c ¯ydów,
¿e przekupuj¹ dobrych chrzecijan,
bra³ pieni¹dze zarówno od ¯ydów,
jak i od mieszczan. ¯ycie kuluarowe
kwit³o.
Kwit³o przede wszystkim dlatego, ¿e
¯ydzi nie mieli oficjalnego przedstawicielstwa w sejmie, jedynie w kuluarach
dzia³ali syndycy, wysy³ani przez sejmy
¿ydowskie. Mieszczanie zreszt¹ 
w wiêkszoci  te¿. Kilka miast, np.
Kraków, Poznañ,
Do po³owy XVIII stulecia Gdañsk, Lwów,
mia³o prawo wysyw Rzeczypospolitej nie ³ania swoich delena sejmy.
dzia³a³a centralna w³adza gatów
Ich przedstawicieadministracyjna. le prawnie byli pos³ami, nie wa¿yli
siê jednak zabieraæ g³osu na sejmie szlacheckim. I podobnie jak ¯ydzi musieli
prowadziæ grê kuluarow¹. Ci¹gle toczy³a siê jaka gra. ¯ydzi szukali w niej
poparcia magnatów czy innych wp³ywowych osobistoci na dworze królewskim. To by³a walka o egzystencjê.
Przedstawiciele mieszczan z niektórych
orodków starali siê wp³yn¹æ na sejm,
by ten uchwali³ ograniczenia dla ¯ydów
w zakresie dzia³alnoci gospodarczej,
czego jednak nie wprowadzono dziêki
temu, ¿e pos³owie szlacheccy najczêciej tych ¿¹dañ nie popierali.
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Sejm szlachecki mia³ zatem drugie dno: mieszczañsko-¿ydowskie?
Na sejmie pojawia³o siê wielu przedstawicieli ró¿nych korporacji. Tego dok³adnie nie sprawdzano. By³o, co prawda, tak zwane rugowanie pos³ów 
sprawdzanie, czy maj¹ prawid³owy
mandat, ale mia³a tam miejsce równie¿
 jak i w ka¿dym wspó³czesnym parlamencie  jaka gra tocz¹ca siê poza oficjalnymi debatami.
Kto tworzy³ lobby ¿ydowskie?
To byli przede wszystkim  jak ju¿
mówi³em  czo³owi magnaci oraz inne
wp³ywowe osobistoci na sejmie.
W okresie Sejmu Czteroletniego sytuacja siê zmieni³a, bo pojawi³ siê program
polityczno-spo³eczny dotycz¹cy statusu
¯ydów, który by³ popierany ju¿ przez
szersze krêgi spo³eczeñstwa polskiego.
Mimo ¿e w 1764 roku zlikwidowano ¿ydowski Sejm Czterech Ziem
i Sejm Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego?
To dwie ró¿ne rzeczy. Sejmy ¿ydowskie rozpoczê³y dzia³alnoæ dla
zbierania pog³ównego od ¯ydów, gdy¿
skarb pañstwa nie mia³ odpowiedniej
administracji podatkowej, wobec czego przekazano sprawê ¯ydom i na³o¿ono na nich rycza³t, który mieli p³aciæ. Ale skoro ju¿ powsta³a taka organizacja, to rozpostar³a ona swoj¹ dzia³alnoæ równie¿ i na inne dziedziny
¿ycia. Ró¿nica pomiêdzy Sejmem
Czterech Ziem a ruchem politycznym
¯ydów w okresie Sejmu Czteroletniego polega na tym, ¿e ten ostatni, choæ
powsta³ równie¿ samorzutnie, nie mia³
na celu dzia³alnoci fiskalnej. Natomiast Sejm Czterech Ziem zlikwidowano na skutek reformy przeprowadzonej na sejmie konwokacyjnym
w 1764, kiedy powsta³a Komisja Skarbu Koronnego, która sama zajmowa³a
siê inkasowaniem podatków. To nie
zda³o egzaminu. W kilka lat potem
podskarbi wielki koronny, s³ynny targowiczanin Adam Poniñski chcia³ renr 1/2003 (27)
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aktywowaæ sejm ¿ydowski. Okaza³o
siê bowiem, ¿e urzêdnicy nie s¹ w stanie zbieraæ pog³ównego od ¯ydów. Potem nast¹pi³y rozbiory i do sprawy nie
wrócono.
Czym naprawdê zajmowa³ siê
Sejm Czterech Ziem? Niektórzy historycy ograniczaj¹ jego rolê tylko do
kwestii fiskalnych.
Zakres jego kompetencji by³ bardzo
szeroki. Wypowiada³ siê w kwestiach
religijnych, w sprawie importu ksi¹¿ek.
Zwraca³ siê niejednokrotnie do rabinów, ¿eby rzucili ekskomunikê na poszczególne gminy. Jeli powstaje jakiekolwiek przedstawicielstwo, nawet dla
celów fiskalnych, to si³¹ rzeczy sam fakt
istnienia organizacji sprawia, ¿e jej
dzia³alnoæ przybiera znacznie szerszy
zakres, zw³aszcza ¿e istnia³a potrzeba
takiej dzia³alnoci. A politycy ¿ydowscy stoj¹cy na czele Sejmu Czterech
Ziem w trakcie swojej dzia³alnoci na
dworze królewskim i na sejmach Rzeczypospolitej nabywali kultury politycznej.
By³ tam i marsza³ek, i marsza³kowie sejmików. By³o zrywanie sejmików. Czy to siê upodobnia³o do wzorów szlacheckich?
By³y i inne podobieñstwa  podzia³
miejsc w Sejmie Czterech Ziem by³ podobny, jak w sejmie Rzeczypospolitej.
¯ydzi siê na tym wzorowali.
Jak Polacy postrzegali Sejm Czterech Ziem? Jako ¿ydowskie przedstawicielstwo? Jakie by³y kontakty i z jak¹
w³adz¹?
Kontakty by³y przede wszystkim
z podskarbimi, ale interwencja podskarbich w dzia³alnoæ sejmu by³a w XVII
wieku jeszcze niewielka, dopiero
w XVIII stuleciu przybra³a szerszy zakres. Widaæ by³o, ¿e podskarbi zdawali sobie w pe³ni sprawê z tego, i¿ sejm
¿ydowski prowadzi szersz¹ dzia³alnoæ,
bo gdy dostawali rozliczenia, to stwierdzali, ¿e pewne sumy musz¹ byæ przeznaczone na jego wewnêtrzn¹ dzia³alnr 1/2003 (27)
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noæ. Sejm Czterech Ziem choæ faktycznie pe³ni³ funkcje reprezentacji
¯ydów, jeli w jakiej sprawie interweniowa³, nie wystêpowa³ jako sejm.
Mieszczañscy pos³owie
Po zlikwidowaniu
Sejmu Czterech
nie wa¿yli siê zabieraæ
Ziem w 1764 roku
g³osu na sejmie
¯ydzi jeszcze kilkakrotnie wystêposzlacheckim. I podobnie
wali w swoich
sprawach, ju¿ nie
jak ¯ydzi musieli
fiskalnych. Odnalaprowadziæ grê kuluarow¹.
z³em kilka takich
przekazów, m.in.
suplikê do króla Stanis³awa Augusta,
niedotycz¹c¹ spraw podatkowych, podpisan¹ ¯ydzi koronni. Czyli w dalszym ci¹gu ten sejm siê zbiera³, ale ju¿
nie dla celów podatkowych, tylko organizacyjnych.
Czy dla ¯ydów wiêkszego znaczenia nie mia³a jednak polityka lobbistyczna prowadzona przez magnatów?
W skali ogólnokrajowej dzia³ano
poprzez sejm. Magnaci kontaktowali
siê przede wszystkim z tzw. swoimi
¯ydami, z reprezentantami gmin, kaha³ów w ich prywatnych miastach,
z przedstawicielami innych instytucji.
Bo przecie¿ obok sejmu by³y tak¿e ¿ydowskie sejmiki ziemskie. Kiedy rozwinê³o siê wród ¯ydów karczmarstwo, zamieszkali oni równie¿ na wsi,
ale nale¿eli do gmin w okrelonych
miastach. W ten sposób gminy ¿ydowskie przekszta³ci³y siê z orodków w³adzy lokalnej w organizacje o charakterze regionalnym. Magnaci starali siê,
aby granice poszczególnych kaha³ów
pokrywa³y siê z granicami ich dóbr. To
znaczy, ¿eby ¯ydzi z ich w³oci nie
podlegali gminie w miecie królewskim albo gminie w miecie nale¿¹cym
do innego magnata. ¯ydzi te¿ byli tym
w pewnym stopniu zainteresowani, bo
wówczas mogli siê zwracaæ do swojego magnata.
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Czy istnia³a wiadomoæ jednocz¹ca ¯ydów: jestemy ¯ydami koronnymi, ¯ydami polskimi? Czy te¿
raczej rozpada³a siê ona na poszczególne dobra magnackie, miasta, regiony?
To by³a podwójna wiadomoæ. Niew¹tpliwie wiadomoæ lokaln¹ mieli
¯ydzi ¿yj¹cy w dobrach wielkich magnatów, bo wiedzieli, kto siê kryje za
decyzjami, byli wiadomi ich potêgi.
¯ydzi u Radziwi³³ów, ¯ydzi u Zamojskich, ¯ydzi Sieniawskich i Czartoryskich. Oni wszyscy mieli tê wiadomoæ. Ale mieli te¿ wiadomoæ wielkopolsk¹, czerwonorusk¹. Dopiero po
powstaniu ruchu chasydzkiego w drugiej po³owie XVIII wieku wród czêci ¯ydów polskich zaczyna siê kszta³towaæ wiadomoæ przynale¿noci do
poszczególnych dworów chasydzkich.
Nie by³o wiadomoci ogólnopolskiej, koronnej?
By³a ogólna wiadomoæ dotycz¹ca
Rzeczypospolitej, a w jej obrêbie rozbicie na Litwê i Koronê. Znalaz³o to
wyraz w dzia³aniu dwóch sejmów ¿ydowskich. Istnia³ nawet wyrany antagonizm miêdzy nimi, jak i miêdzy ¯ydami polskimi a ¯ydami z innych
pañstw.
Czy prosty ¯yd identyfikowa³ siê
z krajem, w którym mieszka³?
On wiedzia³, ¿e jest ¯ydem polskim.
Bardzo trudno jest badaæ mentalnoæ.
Mo¿na to robiæ na podstawie pamiêtników. Zachowa³y siê trzy, wszystkie
z XVIII wieku. Jeden napisa³ filozof
Salomon Majmon, pochodz¹cy z dóbr
radziwi³³owskich; pisa³ po niemiecku.
Maj¹c oko³o 20 lat, wywêdrowa³ na Zachód, przebywa³ w krêgu Moj¿esza
Mendelsohna w Berlinie, twórcy
Owiecenia ¿ydowskiego  Haskali. On
patrzy³ na Polskê przez pryzmat Owiecenia ¿ydowskiego w Niemczech. S¹
jeszcze dwa inne pamiêtniki, pisane po
hebrajsku: Dowa z Bolechowa, który
bardzo dobrze zna³ jêzyk polski i wy-
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ranie deklaruje, ¿e jest polskim ¯ydem. I napisany w jêzyku hebrajskim
pamiêtnik Moj¿esza Wasercuga, który
pisze tylko o Wielkopolsce. Z jego treci wynika, ¿e wród ¯ydów wielkopolskich istnia³y elementy kultury ¿ydowskiej inne ni¿ na pozosta³ych terenach dawnej Rzeczypospolitej, na przyk³ad u¿ywana przez niego hebrajszczyzna jest inna ni¿ jêzyk Dowa z Bolechowa. U ¯ydów wiadomoæ by³a podwójna  i lokalna, i regionalna, a czasem ogólnopolska.
Czyli pod tym wzglêdem ¯ydzi byli
bli¿si szlachcie ni¿ mieszczanom?
Ale¿ oczywicie, oczywicie! Przecie¿ Berek Joselewicz, bohater powstania kociuszkowskiego, nie wyskoczy³
jak Filip z konopi. Ju¿ wczeniej musia³a byæ jaka wiadomoæ przynale¿noci pañstwowej ¯ydów polskich. Niezale¿nie od tego, podobnie jak u mieszczan wiadomoæ przynale¿noci do
spo³ecznoci miejskiej, u ¯ydów bardzo
silna by³a wiadomoæ przynale¿noci
do poszczególnych gmin. Nadto istnia³a ³¹cznoæ polegaj¹ca na wspólnocie
losu skupisk ¿ydowskich w Europie,
oparta na wiêziach narodowo-religijnych.
Ale czy by³a wspólnota losu z Polakami? Mówi Pan o Berku Joselewiczu, dorzucimy Marysiê ¯ydówkê,
która ponoæ walczy³a w konfederacji barskiej. Czy jednak te dwie spo³ecznoci nie ¿y³y osobno?
Jedna z moich tez g³osi, ¿e w Polsce
¯ydzi byli bardziej odseparowani od rodowisk nie¿ydowskich ani¿eli w innych
krajach. To wynika³o nie tylko z czynników negatywnych; w ¿adnym kraju ¯ydzi nie byli tak liczni, w ¿adnym kraju
nie otrzymali tak szerokich praw, tak szerokiej autonomii. Tak, ¿e mogli wszystkie swoje wewnêtrzne sprawy za³atwiaæ
miêdzy sob¹. Istnia³y instytucje ¿ydowskie  rozbudowane instytucje gminy,
a w I Rzeczypospolitej sejmy ¿ydowskie.
Rozmawialimy o nich. Dodaæ trzeba do
nr 1/2003 (27)
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tego w³asne s¹downictwo. Ta separacja
mia³a korzenie historyczne.
Chcê podkreliæ, ¿e odrêbnoæ ¯ydów wynika³a nie tylko z chêci separowania ich przez otoczenie, ale i z tego,
¿e sami ¯ydzi chcieli siê separowaæ. To
ostatnie wynika³o m.in. z nakazów religijnych. Jeli przyjrzeæ siê zbiorowi
przepisów religijnych i obyczajowych
zamieszczonych w zbiorze SzulchanAruch, znajdziemy wród nich wiele zakazów ograniczaj¹cych sferê kontaktów
ze rodowiskami nie¿ydowskimi. Na
przyk³ad kobietom ¿ydowskim nie wolno by³o samotnie udawaæ siê do miejscowoci i dzielnic w miastach, w których ¯ydzi nie mieszkali.
Tylko ¿e nacisk ze strony chrzecijañskiej na odseparowanie ¯ydów jest
stale obecny i bardzo silny, podczas gdy
po stronie ¿ydowskiej, poza przepisami religijnymi, nie ma deklaracji wiadcz¹cych o tym, ¿e ¯ydzi chcieli ¿yæ
osobno. Wemy przyk³ad ¿ebraków.
Nawet ksi¹dz Wujek pisze, ¿e chrzecijanie ¿ebrz¹ u ¯ydów, ale ¯yd nie wa¿y
siê ¿ebraæ u chrzecijanina. Wyobra¿acie sobie Panowie, aby ¯yd w tamtych
czasach wyci¹gn¹³ rêkê do mieszczanina albo szlachcica?
A wiêc obraz tego polsko-¿ydowskiego wspó³¿ycia nie jest wcale tak
ró¿owy?
Nie chcia³bym, ¿eby nasz¹ rozmowê
zdominowa³a kwestia antysemityzmu.
Czêsto t³umaczê, ¿e nie wiem, czy ¯ydom w Polsce by³o dobrze, ale by³o lepiej ani¿eli gdzie indziej. Byli bardziej
tolerowani ani¿eli gdziekolwiek indziej.
W Anglii, gdzie ¯ydzi mieli pe³niê praw,
by³o ich bardzo niewielu. Gdy odbiera-
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Rozmowa z prof. Jakubem Goldbergiem

³em doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, mówi³em, ¿e trudno okreliæ postawê Polaków wobec ¯ydów w epoce, któr¹ siê zajmujê, i da³em
mnóstwo przyk³adów, ¿e ci sami Polacy
raz zajmowali postawê pozytywn¹ wobec nich, a niekiedy negatywn¹. Nie
mo¿na generalizowaæ. Je¿eli kto raz
Je¿eli kto raz wyrazi³ siê
wyrazi³ siê neganegatywnie o ¯ydach,
tywnie o ¯ydach, to
nie znaczy, ¿e konto nie znaczy,
sekwentnie zajmowa³ stanowisko an¿e konsekwentnie zajmowa³
ty¿ydowskie. Przystanowisko anty¿ydowskie.
k³adem mo¿e byæ
Julian Ursyn Niemcewicz, który w pewnych utworach zajmuje stanowisko anty¿ydTadeusz RadzikPortret historycznyowskie, a w innych staje siê propagatorem zbli¿enia
polsko-¿ydowskiego.
Panie profesorze, czy wspó³czesnych Izraelczyków interesuje w ogóle historia Polski?
Ludzie wywodz¹cy siê z Polski si³¹
rzeczy t¹ histori¹ siê interesuj¹, nawet
ci, którzy nie zawsze wykazywali nadmiar sympatii do Polski. Lecz obecnie
sytuacja siê zmienia, m³ode pokolenie
ma bardzo ró¿ne zainteresowania.
Wzrós³ odsetek ¯ydów orientalnych,
nast¹pi³ masowy nap³yw ¯ydów rosyjskich. Powiedzmy sobie prawdê: historia ¯ydów polskich nie bêdzie masowo uprawiana w Izraelu, ale badania
bêd¹ kontynuowane. Istnieje te¿ naturalna motywacja, ¿e badania nad histori¹ ¯ydów bêd¹ siê rozwija³y w Polsce,
ze wzglêdu na rolê, jak¹ odgrywali
2
Przedruk rozmowy i biogra¯ydzi w historii Polski. [...]2

mu za: Nowe Ksi¹¿ki,
2002, nr 6. Skróty i cytaty
pochodz¹ od redakcji Scriptores [przyp. red.].
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Zawsze w radzie miejskiej znajdowali siê
przedstawiciele patrycjatu wspieraj¹cy starania
¯ydów o prawo handlu. Po ich stronie stawa³a
czêsto szlachta ci¹gn¹ca z niego korzyci.
Tadeusz Radzik

Portret
historyczny
Tadeusz Radzik  profesor
historii, pracownik naukowy
Instytutu Historii UMCS. Zajmuje siê histori¹ najnowsz¹,
szczególnie problematyk¹
emigracji, mniejszociami
narodowymi, zagadnieniami
zwi¹zanymi z Lublinem i Lubelszczyzn¹. Autor ponad
100 artyku³ów i monografii
Polonia amerykañska wobec Polski 1918-39, Stosunki polsko-¿ydowskie
w Stanach Zjednoczonych
w latach 1918-21, Spo³eczno-ekonomiczne aspekty
stosunku Polonii amerykañskiej do Polski po I wojnie
wiatowej, Lubelska dzielnica zamkniêta, Uczelnia
mêdrców Lublina; wspó³redaktor publikacji: Lublin
w dziejach i kulturze Polski,
S³ownik biograficzny miasta Lublina, Z dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej na Lubelszczynie w latach 19181939, ¯ydzi w Lublinie.
Materia³y do dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina; redaktor czasopism:
Przegl¹d
polonijny,
Rocznik Lubelski, Rocznik Che³mski. [Przyp. red.]
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Przez przesz³o 400 lat Lublin by³ miastem, gdzie zamieszkiwa³a
w zwartej grupie mniejszoæ ¿ydowska. Jak w wielu innych polskich orodkach miejskich, np. we Lwowie, w Wilnie, Krakowie czy znacznie m³odszej £odzi, spo³ecznoæ ta wywiera³a znacz¹cy wp³yw na rozwój miasta, nadawa³a mu swoisty koloryt,
stanowi³a licz¹cy siê odsetek jego mieszkañców.
Pocz¹tki

Historycy przyjmuj¹, i¿ ¯ydzi pojawili siê w Lublinie stosunkowo wczenie. Wprawdzie, zdaniem Majera Ba³abana, by³o to dopiero w drugiej po³owie XV wieku (a w latach siedemdziesi¹tych tego stulecia mog³a ju¿ istnieæ
gmina ¿ydowska), to Stefan Wojciechowski przesuwa tê cezurê znacznie
wstecz. Jego zdaniem, osadnictwo ¿ydowskie w Lublinie siêgaæ mo¿e XI wieku (co wydaje siê jednak w¹tpliwe), a istnienie gminy ¿ydowskiej uwa¿a za niemal pewne ju¿ w wieku XIV, w okresie
panowania Kazimierza Wielkiego. Nie
by³oby to zatem osadnictwo póniejsze
ani¿eli w przypadku innych miast. Przypomnijmy, i¿ ju¿ w koñcu XI wieku na
Dolnym l¹sku pojawi³y siê pierwsze
RAPORT

grupy ¯ydów z Pragi czeskiej i Niemiec.
W XIV wieku zamieszkiwali oni 35 dolnol¹skich miast. W wieku XIII osiadali ¯ydzi w Wielkopolsce. Od XII wieku
przybywali tak¿e od strony Rusi. Gdy
w XV wieku zamieszkuj¹ ju¿ na pewno
w Lublinie (w nieznanej liczbie), jest ich
na terenie Korony i Litwy oko³o 20 tysiêcy. W nastêpnym stuleciu ich liczba
na terenie pañstwa polskiego wzrasta do
oko³o 100 tysiêcy, czyli oko³o 3,5 %
ogó³u mieszkañców.
W latach siedemdziesi¹tych XV wieku dochodzi w Lublinie do pierwszego
znanego konfliktu na tle narodowociowym. Powodem by³o osiedlenie siê tu
rabina Jakuba z Trydentu. Jego pojawienie siê spowodowa³o protesty katolickiego kleru. Zbyt ma³o mamy informacji
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o przyczynach konfliktu i jego konsekwencjach. Przypomnijmy tylko, i¿ ju¿
wówczas nie wszêdzie wspó³¿ycie obydwu spo³ecznoci (o ile nie-¯ydów mo¿na uznaæ za spo³ecznoæ jednorodn¹; by³oby to du¿e uproszczenie ze wzglêdu
chocia¿by na liczn¹ obecnoæ Niemców
wród mieszczañstwa polskiego) uk³ada³o siê dobrze. W Poznaniu i Krakowie dochodzi³o wówczas do tumultów
i procesów o domnieman¹ profanacjê
hostii.

Handel i prawa

W wieku XVI mo¿emy ju¿ okreliæ
zakres terytorialny dzielnicy ¿ydowskiej.
Kszta³towa³a siê ona na pó³noc i pó³nocny wschód od wzgórza zamkowego (na
terenie prawdopodobnego, wczeniejszego osadnictwa ¿ydowskiego). Wynika³o to z przyczyn pragmatycznych, chêci zamieszkiwania jak najbli¿ej miasta,
stanowi¹cego naturalne centrum handlowe. W samym miecie ¯ydzi zamieszzabudowa w obrêbie ulic

b³ota

osadnictwo poza murami

woda

mury obronne

Lublin gotycki XIV i XV w.
Oba plany wg Henryka Gawareckiego i Czes³awa Gawdzika.

Lublin w XVI -XVIII w.

Dopiero ogl¹daj¹c plany dawnego Lublina widaæ,
¿e przez wiêkszoæ swojego istnienia by³ on miastem na wodzie i b³otach. Te naturalne uwarunkowania wymusza³y jego specyficzny binarny
uk³ad przestrzenny, który z pewnoci¹ odciska³
swoje piêtno na samowiadomoci lublinian.
Zamek i rozbudowuj¹ce siê wokó³ niego miasto
¿ydowskie stanowi³y pó³wysep, do którego wiód³
przesmyk przez Bramê ¯ydowsk¹ (Grodzk¹). Zbiegiem okolicznoci plan dawnego Lublina odzwierciedla wiêc charakterystyczne zale¿noci ówczesnego spo³eczeñstwa: miasto ¿ydowskie stanowi
odizolowane getto z centrum zajêtym przez zamek
królewski, siedzibê w³adzy, która ¯ydów do Polski
sprowadzi³a i osadzi³a na swoich jurydykach niejako proteguj¹c ich w ten sposób w stanowym
spo³eczeñstwie redniowiecznym. Miasto polskie
rozwija siê natomiast od punktu ³¹cz¹cego je z zamkiem i jednoczenie z miastem ¿ydowskim  punktu styku kultur i zakresów w³adzy oraz miejsca wymiany handlowej [przyp. red.].
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kiwaæ nie mogli, ograniczani w tym
wzglêdzie przywilejem de non tolerandis Judaeis, który uzyskali mieszczanie
lubelscy. W znacznej mierze chodzi³o
o konkurencjê w handlu. Niezwykle dynamiczny rozwój w wieku XVI (który
by³ z³otym wiekiem Lublina) miasto zawdziêcza³o swojemu po³o¿eniu na szlakach handlowych,
W miarê spokojna a jarmarki lubelskie
znane by³y szeroko
koegzystencja trwa³a poza Polsk¹. Ju¿
w 1521 roku dotak d³ugo, jak d³ugo chodzi do procesu
miasto prze¿ywa³o przez s¹dem królewskim o naruszeokres prosperity. nie przez ¯ydów
zakazu handlu detalicznego, uprawianie handlu towarami
zastrze¿onymi (handel korzenny), stwarzanie miastu konkurencji w handlu zbo¿em. Prawdopodobnie proces ten nie zakoñczy³ siê dla miasta sukcesem. Co
wiêcej, w nastêpnych latach otrzymali
¯ydzi lubelscy od króla Zygmunta I Starego szereg przywilejów celnych. Kolejny proces mieszczan lubelskich z ¯ydami w 1531 roku o zniesienie p³aconego miastu podatku od wyrobów manufakturowych miasto jednak wygra³o.
Z d¹¿noci do ograniczenia konkurencji ¿ydowskiej i poddania tej spo³ecznoci kontroli miasta wynika³y starania,
uwieñczone w 1541 roku przywilejem
królewskim, o podporz¹dkowanie ¯ydów s¹downictwu miejskiemu. Dodajmy, i¿ ograniczenia te nie by³y specyfik¹ lubelsk¹. Dla XVI i XVII wieku znamy du¿¹ liczbê przyk³adów ograniczeñ
nak³adanych przez miasta (lub na ich
wniosek) na ¯ydów. Zdaniem historyka
handlu ¿ydowskiego Ignacego Schipera, Lublin w ograniczeniach tych by³ daleko poza innymi miastami.
Fundamentalnym pytaniem jest, na ile
¿ycie weryfikowa³o wszelkie ograniczenia prawne? W przypadku Lublina Privilegium de non tolerandis Judaeis uniemo¿liwia³o ¯ydom nie tylko zamieszki-
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wanie w obrêbie miasta, ale tak¿e wynajmowanie pomieszczeñ na sklepy. W praktyce przez ca³y czas istnia³y od tej zasady
odstêpstwa. Dotyczy³y one wprawdzie
pocz¹tkowo ¯ydów najbogatszych, a nie
biedoty, i nie przybiera³y skali masowej,
ale te¿ wiadczy³y o tolerancyjnym podchodzeniu do ograniczeñ. Wynajmowanie pomieszczeñ ¯ydom przynosi³o przecie¿ w³acicielom posesji niema³e dochody. Z czasem proceder ten przybra³ znaczniejsze rozmiary. Jak pisze w swej pracy
Majer Ba³aban:
Do miasta nap³ywali ¿ydowscy
kupcy, którzy wynajmowali
w zabudowaniach klasztornych
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i pa³acach szlacheckich pomieszczenia
na sklepy i mieszkania. Nawet bogaci
patrycjusze nie wstydzili siê za du¿e
pieni¹dze zapewniaæ w swoich domach
schronienia ¯ydom lub wynajmowaæ im
magazyny, piwnice itp. Wed³ug
wiarygodnych relacji jednego ze
wspó³czesnych (Miczyñski, Zwierciad³o
Korony Polskiej, Kraków 1618) stary
rynek zastawiony zosta³ wkrótce
¿ydowskimi straganami. Wokó³
Trybuna³u Koronnego [...] ¯ydzi
lubelscy i obcy rozk³adali swoje kramy.
Z okolic Mostu i Bramy ¯ydowskiej
przenieli siê te¿ tutaj maklerzy,
oferuj¹cy wszelkiego rodzaju towary
i prowadz¹cy potencjalnych kupców do
sklepów. ¯ydowscy rzemielnicy,
zw³aszcza krawcy i kunierze szukali

Tadeusz Radzik

tu  pomimo protestów cechów i gildii
 pracy i materia³ów.
Tak cechy, jak i gildie czyni³y
wszystko, by konkurencjê ¿ydowsk¹
wyeliminowaæ; dochodzi³o do bójek,
konfiskaty towarów, procesów s¹dowych, ale zawsze w radzie miejskiej
znajdowali siê przedstawiciele patrycjatu wspieraj¹cy starania ¯ydów o prawo handlu. Po ich stronie stawa³a czêsto szlachta ci¹gn¹ca korzyci z ¿ydowskiego handlu. Zawierano zatem tzw.
Pacta cum Judaeis inita, okrelaj¹ce na
kilka lat rozmiary akceptowanego handlu ¿ydowskiego, odnawiane co jaki
czas, w zakresie coraz korzystniejszym
dla ¯ydów. W okresie, gdy one nie obowi¹zywa³y, dochodzi³o wprawdzie do
utarczek i rabunków, ale niepokoje te
stwarza³y zarazem asumpt do odnowienia umowy. Nie wnikaj¹c w szczegó³y
motywów, którymi kierowa³a siê rada

Lublin, zabudowa wokó³
Zamku. Fragment miedziorytu J. Brauna i A. Hogenberga z atlasu miast Civitas
orbis terranum, 1618 r.
Numerem 11 oznaczona
jest wie¿a nieistniej¹cej ju¿
fary. Sztych nie zachowuje
rzeczywistej perspektywy.
W kartuszu nad panoram¹
umieszczono napis po ³acinie: Widok Miasta Lublina
w Królestwie Polskim,
s³awnego w ca³ym wiecie
trzy razy na rok odbywaj¹cymi siê jarmarkami. (Ikonografia dawnego Lublina,
red. Zbigniew Nestorowicz,
Lublin 1999, s. 47-48). To
w³anie ze wzglêdu m.in. na
jarmark odbywaj¹cy siê
w czasie wiêta Matki Boskiej Gromnicznej wybrano
Lublin i ten czas na obrady
¿ydowskiego Sejmu Czterech Ziem.
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miejska, zawieraj¹c pacta wbrew woli
kupców i rzemielników, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ stwarza³o to pod³o¿e dla anty¿ydowskich zamieszek. Inicjowane
przez czeladników i uczniów szko³y jezuickiej, prowadzi³y czasami do zdarzeñ tragicznych. W 1646 roku podczas
zajæ 8 ¯ydów straci³o ¿ycie, 50 zosta³o rannych, spl¹drowano 20 domów.

Ryszard Szczygie³, Konflikty spo³eczne w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, PWN, Warszawa
1977.

W latach czterdziestych [XVI wieku - przyp.
red.] dochodzi do ustabilizowania stosunków pomiêdzy gmin¹ ¿ydowsk¹ na Podzamczu a miastem. Wyrazem tej stabilizacji by³y
ugody zawierane pomiêdzy obydwoma stronami: oko³o wolnoci, któremy im [tj. ¯ydom  R. Sz.] dali byli nad prawa i wolnoci
i nad przywileje miejskie, z dobrej wolej naszej w przyjani chc¹c byæ z niemi. Oczywicie w latach tych nie brakowa³o równie¿
spiêæ i konfliktów, ale nigdy nie przybra³y
one takich rozmiarów jak w latach trzydziestych XVI wieku.

Na ile ograniczenia handlu ¿ydowskiego lub ich próby by³y skuteczne,
okrelaj¹ dane z 1530/1531 roku ilustruj¹ce obrót towarów przewiezionych
w tym czasie przez komorê lubelsk¹ na
s³ynne jarmarki lubelskie. Z towarów
importowanych ze wschodu ¯ydzi przywieli w ca³oci pieprz oraz wiêkszoæ
innych przypraw: szafranu, imbiru, godzików, muszkatu, a tak¿e ry¿u. W sumie na 51,5 kamieni i 37 funtów towarów kolonialnych dostarczonych przez
kupców ¿ydowskich, kupcy rodzimi
(nie¿ydowscy) przywieli 21 kamieni
tych¿e towarów. Tkanin kupcy ¿ydowscy mieli trzy razy wiêcej ani¿eli rodzimi, wo³ów 503 sztuki wobec 310 sprowadzonych przez pozosta³ych kupców.

Wojny i zabory

Ta w miarê spokojna koegzystencja
trwa³a tak d³ugo, jak d³ugo miasto prze¿ywa³o okres prosperity. Starcza³o wówczas towarów dla licznych kupców,
a pracy dla wielu rzemielników. Woj-
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ny XVII wieku, zniszczenia spowodowane przez wojska kozacko-moskiewskie i szwedzkie spowodowa³y, ¿e miasto, spl¹drowane, spalone i w znacznej
czêci zniszczone, ledwie wegetowa³o.
Nigdy ju¿ a¿ do koñca Rzeczypospolitej, nie odzyska³o dawnej wietnoci.
Wraz z narastaj¹cym ubóstwem
miasta od¿y³y dawne konflikty. Ze
zdwojon¹ energi¹ próbowano wprowadzaæ ograniczenia w odniesieniu do
¿ydowskiego handlu i rzemios³a, szukaj¹c w nich drogi do poprawy sytuacji materialnej mieszczan. W 1679
roku na sejmie w Grodnie król Jan III
Sobieski uzna³ za szkodliw¹ dzia³alnoæ kupców ¿ydowskich, zakazuj¹c
im zarazem wszelkiego handlu w niedziele i wiêta (a nawet pokazywania
siê wówczas w miecie). Uniewa¿ni³
zarazem wszelkie pacta zawarte przez
¯ydów z miastem. Handel ¿ydowski
usuniêty zosta³ w ca³oci z obrêbu
miasta i ograniczony do dzielnicy ¿ydowskiej. Zakazano nawet handlu narêcznego. Wszelkie przechwycone
w murach miasta towary ¿ydowskie
mia³y byæ konfiskowane. Przy ka¿dym
zakupie kupcy chrzecijañscy uzyskiwali pierwszeñstwo. Wszystko to, jak
napisano w zatwierdzonym w 1683
roku przez króla statucie Nowej Kongregacji Kupieckiej, dlatego, ¿e
Perfidia gens judaica zas³ania siê stale ró¿nymi protekcjami i sprzedaje
wskutek tego w naszym miecie, intra
muros, ró¿ne towary zw³aszcza podczas
obrad Trybuna³u Koronnego. Przez to
doprowadza nasze kupiectwo do ostatniej nêdzy; omiela siê tak¿e uprawiaæ
handel w niedziele i wiêta, czego wielokrotnie zakazywa³y dekrety s¹du
grodzkiego.
Trudno siê by³o ¯ydom lubelskim
pogodziæ z takim rozwi¹zaniem. St¹d
te¿ przez kilkadziesi¹t lat trwa³ proces
o swobodê handlu ¿ydowskiego. Dodajmy, i¿ jeszcze Jan III Sobieski uchyli³ wiêkszoæ ograniczeñ.
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D³ugo trwa³a walka mieszczan lubelskich o usuniêcie ¯ydów zamieszkuj¹cych w obrêbie miasta. Gdy
w 1720 roku uzyskano dekret królewski potêpiaj¹cy ¯ydów i nakazuj¹cy im
opuciæ miasto, jego egzekucja po licznych odwo³aniach trwa³a a¿ 40 lat. Zakoñczy³a siê ostatecznie w 1761 roku
wyrokiem s¹dowym nakazuj¹cym starocie lubelskiemu przepêdzenie ¯ydów z miasta. Ponownie zagêci³a siê
dzielnica ¿ydowska na Podzamczu
i Kalinowszczynie. Powsta³y nowe
skupiska ¯ydów na podlubelskich Piaskach i Wieniawie. Po rozbiorach Polski w³adze zaborcze (austriackie,
a póniej i rosyjskie) utrwali³y ten stan
rzeczy. Dopiero reformy Wielopolskiego z 1862 roku sprawi³y, i¿ bramy
miasta ponownie otwar³y siê przed
spo³ecznoci¹ ¿ydowsk¹. W rezultacie
w ci¹gu kilkudziesiêciu zaledwie lat
Stare Miasto sta³o siê dzielnic¹ ¿ydowsk¹. Tam bowiem, w pobli¿u swej tradycyjnej dzielnicy, najchêtniej kupowali ¯ydzi nieruchomoci.
Przez ca³y wiek XIX ¯ydzi stanowili w Lublinie powa¿ny odsetek
mieszkañców miasta. Pomiêdzy rokiem
1819 a 1865 ich liczba wzros³a z 4 771
do 12 992 osób, co stanowi³o odpowiednio 48,3 % i 59,2 % ogó³u ludnoci. W nastêpnych dziesiêcioleciach
odsetek ten utrzymywa³ siê na podobnym poziomie. W 1885 roku ¯ydzi stanowili 47,6 % ogó³u mieszkañców, za
w 1905 roku 50,7 %. Liczne ograniczenia prawne wydane przez w³adze carskie uniemo¿liwia³y im uzyskanie
obywatelstwa miejskiego w dziedzinie praw cywilnych. Oznacza³o to
m.in. zakaz nabywania nieruchomoci,
ograniczenie mo¿liwoci dzier¿awy,
podleganie dodatkowym podatkom.
Znane s¹ z Lublina starania zamo¿niejszych przedstawicieli tej ludnoci
o uzyskanie obywatelstwa. Czyni³ je
m.in. Icek Landau  dostawca wojskowy (podanie swoje uzasadnia³ m.in.
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tym, ¿e w czasie powstania listopadowego zaopatrywa³ w ¿ywnoæ armiê
rosyjsk¹), czy Jakub Meir, równie¿ dostawca wojskowy. W obydwu przypadkach odpowied by³a odmowna. Motywowano to tak stanem prawnym, jak
i interesem miasta (dodatkowe podatki). W drugim przypadku tak¿e tym, ¿e
zainteresowany nosi³ ubiór ¿ydowski.
Ograniczenia w³adz
Nale¿y wyranie stwierdziæ, i¿ do
carskich uniemo¿liwia³y
lat szeædziesi¹tych
¯ydom uzyskanie
XIX wieku spo³ecznoæ ¿ydowska
obywatelstwa miejskiego
by³a wyranie dyskryminowana.
w dziedzinie praw
Ograniczona by³a
cywilnych.
nie tylko mo¿liwoæ swobodnego
wyboru miejsca zamieszkania, ale obowi¹zywa³ zakaz wykonywania niektórych zawodów, a dodatkowe podatki,
np.: koszerne, rekrutowe itp., by³y tak¿e ciê¿arem finansowym.
Interesuj¹ce mo¿e byæ spojrzenie na
strukturê spo³eczno-zawodow¹ ludnoci ¿ydowskiej i odpowied na pytanie,
jaki by³ stopieñ zamo¿noci i koncentracji kapita³u w rêkach tej ludnoci.
Z badañ Bronis³awa Mikulca, specjalisty od tej tematyki, wynika, i¿ np. z pocz¹tkiem lat szeædziesi¹tych XIX wieku 15,4 % zak³adów przemys³owych
Lublina nale¿a³o do ¯ydów, 53,8 % do
Polaków, 23,1 % do Niemców oraz
7,7 % do Anglików. Nie mo¿na by³o zatem mówiæ nawet o proporcjonalnoci
zamo¿noci tej grupy w stosunku do jej
liczebnoci.
W roku 1882 proporcje w³asnoci
zak³adów przemys³owych w stosunku
do narodowoci by³y ju¿ dla ludnoci
¿ydowskiej bardziej korzystne. Z 17 istniej¹cych w Lublinie zak³adów zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 osób, 6 tzn. 35,3 %
nale¿a³o do ¯ydów (do Polaków 
41,2 %). Dodajmy jednak, i¿ sporód
4 zak³adów zatrudniaj¹cych od 51 do
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100 osób, a¿ 3 nale¿a³y do ¯ydów. Kolejne dane z 1902 roku potwierdzaj¹
stopniowy awans tej spo³ecznoci. Sporód 33 zak³adów przemys³owych Lublina do ¯ydów nale¿a³o 12, czyli 36,4 %,
w tym jeden z dwóch najwiêkszych, zatrudniaj¹cych przesz³o 100 osób (najwiêkszym zak³adem w miecie by³a manufaktura tabaki Leopolda Kronenberga
zatrudniaj¹ca oko³o 100 osób, a nastêpnie inna Fabryka Tabaczna Dawida Zylbera i Samuela Jakelesa przy ul. Ruskiej, zatrudniaj¹ca przesz³o 130 osób).
Wprawdzie nadal by³o to nieco mniej
ani¿eli odsetek ludnoci ¿ydowskiej
Lublina, ale dysproporcje zanika³y.
Uwidoczni³a siê przy tym koncentracja
ludnoci ¿ydowskiej w przemyle spo¿ywczym, mineralnym, poligraficznym
i chemicznym. Trzy ¿ydowskie fabryki wódek w Lublinie wyprodukowa³y
w 1869 roku 49 700 wiader ró¿nego rodzaju wódek, co stanowi³o ponad 80 %
tego rodzaju produkcji w Lublinie. Trzy
sporód piêciu lubelskich browarów nale¿a³o w latach szeædziesi¹tych do ¯ydów, ale w pocz¹tkach XX wieku ju¿
¿aden.
Jaka by³a struktura spo³eczno-zawodowa ludnoci ¿ydowskiej XIX wieku?

Dominowa³y handel i rzemios³o. Wród
osób zajmuj¹cych siê handlem nie by³o
kupców zaliczanych do I gildii, a zaledwie 4-5 ¿ydowskich kupców zaliczono do II gildii. Warstwê najliczniejsz¹
stanowili kramarze, przekupnie, tandeciarze i faktorzy. Stanowili oni w latach
szeædziesi¹tych ponad 62 % ¯ydów
zajmuj¹cych siê handlem, ale a¿ 89 %
wszystkich osób tej profesji w miecie.
Rzemielnicy ¿ydowscy stanowili
w po³owie stulecia przesz³o 58 % ogó³u rzemielników. Niechêtnie widziani
w cechach, funkcjonowali jako tzw. rzemielnicy konsensowi (zdawali egzamin zawodowy w magistracie), stanowi¹c w latach czterdziestych 87 % ogó³u tej grupy rzemielników w miecie.
W sumie spo³ecznoæ ¿ydowska dziewiêtnastowiecznego Lublina jawi siê
jako uboga, zacofana, a do lat szeædziesi¹tych spychana ograniczeniami administracyjnymi do izolacji.

Edukacja

O ile stan owiaty w Lublinie w XIX
wieku trudno uznaæ za zadowalaj¹cy,
to sytuacja owiatowa spo³ecznoci ¿ydowskiej by³a wyj¹tkowo trudna a¿ do
czasu I wojny wiatowej. Od czasu uka-

Problem s³aboci i si³y

Polscy ¯ydzi, okrelaj¹c swoj¹ sytuacjê w nowo¿ytnym pañstwie polsko-litewskim, czêsto
cytowali obietnicê z³o¿on¹ Izraelitom przez Boga zapisan¹ w Ksiêdze Kap³añskiej: Jednak¿e
nawet wtedy, kiedy bêd¹ w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucê ich i nie bêdê siê brzydzi³ nimi
do tego stopnia, ¿eby ich ca³kowicie zniszczyæ i zerwaæ moje przymierze z nimi, bo Ja jestem
Pan, ich Bóg (Kp³ 26, 44). Ten wers pozwala³ ¯ydom na wyjanienie dwojakiego charakteru
ich po³o¿enia: z jednej strony byli oni pogardzan¹ i znienawidzon¹ mniejszoci¹ w wiecie
chrzecijañskim (w kraju nieprzyjacielskim), z drugiej tworzyli bezpieczn¹ i wierz¹c¹ w swoje
si³y spo³ecznoæ, ciesz¹c¹ siê, w ich rozumieniu, ³ask¹ Boga (nie odrzucê ich i nie bêdê siê
brzydzi³ nimi), stanowi¹c, zw³aszcza ze wzglêdu na swoj¹ dzia³alnoæ ekonomiczn¹, integraln¹
czêæ spo³eczeñstwa polsko-litewskiego.
Bardzo czêsto uwa¿ano, ¿e owe dwa zjawiska, tj. sukces ekonomiczny ¯ydów i anty¿ydowskie nastroje, s¹ ze sob¹ po³¹czone. Na przyk³ad w roku 1580 Sejm Czterech Ziem [sejm
¿ydowski  przyp. red.] wyda³ zarz¹dzenie maj¹ce na celu ograniczenie bujnie rozwijaj¹cej siê
dzia³alnoci ekonomicznej ¯ydów, aby powci¹gn¹æ wrogie nastawienie do nich konkurentów.
[...] Trzeba te¿ podkreliæ, i¿ decyzje sejmików w sprawach ¿ydowskich cechowa³a z jednej strony g³êboka wrogoæ wobec ¯ydów jako spo³ecznoci religijno-etnicznej, z drugiej za sta-
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zu carskiego z 1864 roku okrelaj¹cego zasady kszta³cenia elementarnego
dzieci istnia³y trzy rodzaje szkó³: rz¹dowe, wyznaniowe oraz prywatne. Jedyn¹ elementarn¹ szko³¹ rz¹dow¹ dla
dzieci ¿ydowskich by³a dwuklasowa
szko³a dla ch³opców. Dzia³a³a nieprzerwanie przez pó³ wieku. Cieszy³a siê
du¿¹ popularnoci¹ i tylko limit miejsc,
oko³o 200, wynikaj¹cy z bud¿etu, ogranicza³ jej rozwój. Na drugim biegunie
znajdowa³o siê 14 szkó³ek religijnych
(chederów), do których uczêszcza³o
481 dzieci (1865 rok), co dobitnie
wiadczy o ich wielkoci. Ponadto w latach 1864-1915 funkcjonowa³o 39 prywatnych ¿ydowskich (jedno-, dwuklasowych) szkó³ elementarnych. By³y to
najczêciej szkó³ki efemeryczne i do
wyj¹tków nale¿a³y takie, które przetrwa³y 5-10 lat. Jednoczenie istnia³o
nie wiêcej ni¿ 7 tego rodzaju szkó³ek.
Wspomniane chedery wymyka³y siê nawet kontroli w³adz. Ich liczba waha³a
siê od 14 w 1865 roku do 182 w 1904
i 44 w 1912 roku. W znacznej czêci prowadzone by³y nielegalnie (i likwidowane przez policjê), aczkolwiek do ich
otwarcia wystarczy³o z³o¿yæ podanie do
kuratora Okrêgu Naukowego Warszaw-
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skiego, zawiadczenie o kwalifikacjach
kandydata na nauczyciela oraz zobowi¹zanie do nauczania jêzyka rosyjskiego.
Chedery liczy³y najczêciej od kilku do
kilkunastu uczniów. Te maj¹ce ponad 20
nale¿a³y do rzadkoci.
W wieku XIX w Lublinie nie funkcjonowa³o ¿adne ¿ydowskie gimnazjum. M³odzie¿ ¿ydowska, g³ównie
ch³opcy, uczêszcza³a do gimnazjów
rz¹dowych b¹d polskich szkó³ prywatnych. W tych
pierwszych dbano,
Jedno z pierwszych
aby
odsetek
rozporz¹dzeñ w³adz austrouczniów ¿ydowskich nie przekra-wêgierskich dotyczy³o
cza³ 5-15 % ogólnej liczby uczniów.
równouprawnienia ¯ydów.
W szko³ach prywatnych z prawami granica przyjêæ
siêga³a 30 %. W szko³ach rednich bez
praw ¿adnych ograniczeñ nie by³o.
Dopiero liberalizacja przepisów po
1905 roku spowodowa³a, i¿ w miecie
powsta³y w latach 1909-1912 trzy
rednie szko³y ¿ydowskie z prawami.

II Rzeczpospolita

Zasadnicza zmiana po³o¿enia spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina nast¹pi-

nowcze poparcie ich dzia³alnoci ekonomicznej oraz korzyci, jakie przynosi³a ona szlacheckiej gospodarce. [...]
Jakimkolwiek jednak ¯ydzi cieszyli siê poparciem, nie wydaje siê, by ich status wobec w³acicieli ziemskich by³ znacz¹co wy¿szy ni¿ innych grup spo³ecznych w ramach danego maj¹tku.
Jeli ¯yd bez zgody w³aciciela przeniós³ siê do innego maj¹tku, by³ na równi z ch³opem traktowany jak zbieg³y poddany, w³aciciel za móg³ podaæ jego nowego pana do s¹du, który orzeka³ ekstradycjê zbiega. [...]
Analiza stosunków polsko-¿ydowskich wy³¹cznie z punktu widzenia wzglêdnej si³y i s³aboci ludnoci ¿ydowskiej ods³ania jedynie czêæ prawdy. Wskazane przypadki przestêpstw i aktów przemocy nie poddaj¹ siê ³atwo klasyfikacji w tych kategoriach, poniewa¿ nie jest oczywiste, czy gotowoæ niektórych ¯ydów do wykorzystywania ludnoci nie¿ydowskiej jest oznak¹
si³y. Wydaje siê raczej, ¿e jest to wskanik ich integracji ze spo³eczeñstwem  rabowali i byli
rabowani tak jak mieszczanie, a nawet przedstawiciele szlachty. Równie¿ akty przemocy ze
strony szlachty, w których ucierpieli, stanowi³y czêæ ogólniejszego zjawiska charakterystycznego
dla Polski tamtych czasów. Zakres, w jakim korzystali z mo¿liwoci odwo³ywania siê do s¹dów
zamkowych i ich traktowanie w ramach tego systemu prawnego równie¿ wiadczy o stopniu ich
integracji z polskim spo³eczeñstwem, bardziej ni¿ o ich sile b¹d s³aboci.
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³a dopiero w latach I wojny wiatowej. nie tyle w rezultacie przyrostu naturalJedno z pierwszych rozporz¹dzeñ oku- nego, co migracji, której uczestnikami
pacyjnych w³adz austro-wêgierskich byli g³ównie mieszkañcy wsi. Przyrost
dotyczy³o równouprawnienia ¯ydów. naturalny ludnoci ¿ydowskiej by³ wyWieniawa, stanowi¹ca dotychczas ¿szy ani¿eli Polaków. Sporód najwiêkosobn¹ gminê, w³¹czona zosta³a w gra- szych miast Polski wy¿szy ni¿ Lublin
nice miasta. W lubelskich synagogach odsetek ludnoci ¿ydowskiej wród
pojawili siê liczni ¿o³nierze wyznania mieszkañców mia³ tylko Lwów, ale ju¿
moj¿eszowego. Utworzony zosta³ ¯y- nie £ód, Warszawa czy Wilno.
Charakterystyczn¹ cech¹ spo³ecznodowski Komitet Ratunkowy, wykazuj¹cy du¿¹ aktywnoæ w dzia³alnoci ci ¯ydów lubelskich by³ wyj¹tkowo
charytatywnej, a wspomagany przez niski stopieñ asymilacji (przynajmniej
kilka innych podobnych organizacji. jêzykowej). By³ on najni¿szy dla 10 najPowsta³o kilka towarzystw owiato- wiêkszych miast Polski. Tylko 2,5 %
wych. Rozwija³o siê szkolnictwo ¿y- spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina zadeklarowa³o w 1931
dowskie, tak prywatne, jak i puCharakterystyczn¹ cech¹ roku pos³ugiwanie
siê jêzykiem polbliczne. W 1916
spo³ecznoci ¯ydów
skim jako ojczyroku w miecie
W Warszawie
funkcjonowa³o 12
lubelskich by³ wyj¹tkowo stym.
wskanik ten wynoelementarnych prywatnych szkó³ ¿yniski stopieñ asymilacji. si³ 5,5 %, w Wilnie
4,4 %, w Krakowie
dowskich i 3 gimnazja. Od 1916 roku ukazywa³ siê w jêzy- 18,8 %, we Lwowie 24,1 %, w Poznaniu
ku polskim miesiêcznik Myl ¯ydow- 29,2 %, a w Bydgoszczy 46,1 %. W skali
ska, a od 1918 roku dziennik Lubli- ca³ego kraju, a wiêc z uwzglêdnieniem
ner Tugblat. Tak¿e w 1916 roku powsta³ tak¿e ma³ych miasteczek, odsetek osób
¿ydowski teatr amatorski, a w radzie wyznania moj¿eszowego podaj¹cych jêmiejskiej pojawili siê ¿ydowscy radni zyk ojczysty ¿ydowski lub hebrajski sta(17 na 60). By³ to okres niezwyk³ej ak- nowi³ 87,7 %. By³ to ewidentny dowód
tywnoci tej spo³ecznoci, wynikaj¹cej wolniejszych ani¿eli w innych rejonach
z zaistnia³ych mo¿liwoci legalnego kraju procesów asymilacyjnych. Oznacza
to, i¿ ludnoæ ¿ydowska w wiêkszym ni¿
dzia³ania.
W dwudziestoleciu miêdzywojen- gdzie indziej stopniu pozostawa³a w kulnym liczebnoæ spo³ecznoci ¿ydow- turowej izolacji, ¿e relacje ze wiatem zeskiej w stosunku do ogó³u mieszkañ- wnêtrznym by³y s³absze.
Ró¿a Fiszman w swych wspomnieców miasta nadal by³a znacz¹ca. Wed³ug spisu z 1921 roku sporód 94 412 niach Mój Lublin przypomina sklepiki
mieszkañców miasta wyznanie moj¿e- ¿ydowskie na ul. Lubartowskiej, gdzie
szowe zadeklarowa³o 37 337 osób, czy- ka¿de pojawienie siê kontrolera z koli 39,54 % ogó³u ludnoci. Dziesiêæ lat misji cennikowej wywo³ywa³o popóniej, w 1931 roku sporód 112 285 p³och, gdy¿ na ka¿dym sprzedawanym
mieszkañców miasta 38 935, a wiêc artykule nale¿a³o wywiesiæ karteczkê
34,87 % ogó³u mieszkañców deklaro- z nazw¹ towaru i jego cen¹. Wymaga³o
wa³o wyznanie moj¿eszowe. Oznacza- to znajomoci jêzyka polskiego, tym³oby to, i¿ dynamika przyrostu ludno- czasem  jak pisze Fiszman  wiêkszoæ
ci ¿ydowskiej by³a nieco mniejsza ani- handluj¹cych nie zna³a polskiego. Jak
¿eli ogó³u ludnoci miasta. W praktyce wspomina Fiszman, szacunek wzbudza³
przyrost ludnoci miasta dokonywa³ siê s¹siad utrzymuj¹cy siê z pisania podañ
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do urzêdów pañstwowych. By³ to zawód wymagaj¹cy bieg³ej znajomoci
jêzyka polskiego: Niewielu ¯ydów
starszego pokolenia mog³o siê tym pochwaliæ. Skupieni w dzielnicach ¿ydowskich rozmawiali ze sob¹ po ¿ydowsku. W domu, w którym mieszkalimy, jedynym Polakiem by³ dozorca.
Dodajmy, i¿  jak wspomina autorka 
jego dwaj synowie biegle pos³ugiwali
siê jêzykiem ¿ydowskim (jidysz), spêdzaj¹c czas wród rówieników.
Wspomniany niski stopieñ asymilacji jêzykowej oznacza³ zarazem, i¿
odsetek ¯ydów wykonuj¹cych pracê
umys³ow¹ by³ w Lublinie ni¿szy ani¿eli w innych miastach, inteligencja
bowiem asymilowa³a siê szybciej. Co
wiêcej, odsetek osób deklaruj¹cych
jêzyk hebrajski jako jêzyk ojczysty
w stosunku do jêzyka ¿ydowskiego by³
w Lublinie ni¿szy (3,8 %) ni¿ w innych miastach (Warszawa 6,3 %, £ód
8 %, Lwów 11,5 %, Wilno 14,9 %).
Oznacza to, i¿ stopieñ wykszta³cenia
wyznaniowego lubelskich ¯ydów by³
tak¿e ni¿szy ani¿eli w innych wiêkszych aglomeracjach miejskich. Mo¿na tu co prawda wnieæ zastrze¿enie,
¿e stopieñ deklaracji jêzyka hebrajskiego jako ojczystego móg³ byæ zwi¹zany z zakresem wp³ywów ruchu syjonistycznego, propaguj¹cego powrót
do hebrajskiego nie tylko w liturgii.
Nale¿a³oby zatem porównaæ wp³ywy
syjonistów w Lublinie i innych miastach. Deklaracje jêzykowe mog³y byæ
zarazem deklaracjami politycznymi.
Kolejn¹ cech¹ spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina w miêdzywojennym dwudziestoleciu by³ wysoki wskanik analfabetyzmu, 42,5 % w 1921 roku w stosunku do 26,9 % dla rzymskich katolików. By³ to wskanik odbiegaj¹cy
znacznie od wspó³czynnika dla ogó³u
ludnoci ¿ydowskiej Polski, wynosz¹cego wówczas 28,3 %, a dla mieszkañców miast 25,1 %. Dodajmy, ¿e w skali ca³ej Polski odsetek analfabetów
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wród ¯ydów by³ ni¿szy ani¿eli w pozosta³ych grupach ludnoci. Wynika³o
to z zasad religijnych, które nakazywa³y, by ka¿dy ojciec uczy³ syna Tory i posy³a³ dzieci do szko³y. Najwy¿szy
wskanik analfabetyzmu wród lubelskich ¯ydów odnotowano wród starszych kobiet. Dla grupy powy¿ej 60 lat
wynosi³ on 58,9 %. By³ to tak¿e rezultat tradycji. Nie otrzyma³y one bowiem
mo¿liwoci nauki w chederze ani
w szkole wieckiej. W rezultacie spo³ecznoæ ¿ydowska Lublina jawi siê na
tle tak kraju, jak i innych miast, jako
ma³o wykszta³cona, zacofana, bardziej
ni¿ inne ograniczona w³asnym krêgiem.
Niewiele zmieni³a siê od wieku XIX
struktura zawodowa spo³ecznoci ¿ydowskiej. Nadal dominowa³o zatrudnienie w handlu i rzemiole z widoczn¹ koncentracj¹ w tzw. przemyle odzie¿owym
i galanteryjnym, czêciowo spo¿ywczym i budowlanym. Przewa¿a³y maleñkie sklepiki i warsztaty, zatrudniaj¹ce
najczêciej jedynie rodzinê w³aciciela
i krewnych. Zmiana tej struktury by³a
bardzo trudna. Na przyk³ad ograniczenia natury religijnej, tzn. koniecznoæ
wiêtowania dwóch dni w tygodniu (soboty jako wiêta ¿ydowskiego i niedzieli
jako chrzecijañskiego), utrudnia³y znalezienie pracy w du¿ym zak³adzie, i to
niekoniecznie pañstwowym. Sobotnia
nieobecnoæ w pracy dezorganizuj¹co
wp³ywa³aby na proces produkcji. Istnia³a
poza tym pewna niechêæ do zatrudniania ¯ydów w instytucjach i przedsiêbiorstwach pañstwowych i komunalnych
w sytuacji, gdy wielu Polaków pozostawa³o bez pracy. Mo¿na zatem mówiæ
o pewnej dyskryminacji spo³ecznoci
¿ydowskiej, ale wydawa³a siê ona wówczas na tyle oczywista, ¿e traktowano j¹
jako zjawisko normalne. W 1921 roku
wprowadzono pañstwowy monopol tytoniowy i rz¹d wykupi³ wszystkie prywatne przedsiêbiorstwa tej bran¿y, co automatycznie równa³o siê zamkniêciu
przedsiêbiorstw ¿ydowskich w Lublinie
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i utracie pracy przez 150 ¿ydowskich robotników. Podobne skutki spowodowa³o powstanie monopolu spirytusowego.
Dodajmy, i¿ ¿ydowski inteligent, absolwent wy¿szej uczelni, je¿eli nie otworzy³ w³asnej kancelarii adwokackiej, gabinetu lekarskiego czy innego zak³adu
lub te¿ nie znalaz³ pracy w instytucji
¿ydowskiej, mia³ niewielkie szanse, aby
poza spo³ecznoci¹ ¿ydowsk¹ dostaæ
pracê w swoim zawodzie. Niejednokrotnie deklasowa³ siê, otwieraj¹c, zmuszony koniecznoci¹, kolejny ¿ydowski
sklepik lub podejmuj¹c pracê w warsztacie ojca. Na marginesie dodajmy, i¿
stan ten by³ czêstym powodem frustracji, tak¿e politycznych, popychaj¹cych
m³odzie¿ ¿ydowsk¹ w kierunku komunizmu, deklaruj¹cego (przynajmniej
w teorii) równe dla wszystkich prawa realizowania aspiracji ¿yciowych.

Okupacja

1
Fragment tekstu Tadeusza
Radzika o mniejszociach
narodowych Lublina pt. ¯yli
z nami, który ukaza³ siê
w ksi¹¿ce Lublin w dziejach
i kulturze Polski, pod red.
T. Radzika i A. A. Witusika,
Lublin 1997, s. 260-269. Tytu³, ródtytu³y i materia³y
uzupe³niaj¹ce pochodz¹ od
redakcji Scriptores.
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Lata II wojny przynios³y zag³adê
spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina. Wed³ug spisu przeprowadzonego w padzierniku 1939 roku w Lublinie zamieszkiwa³o przesz³o 37 tysiêcy ¯ydów. Od pocz¹tku wojny traktowano
ich jako osoby pozbawione elementarnych praw. W padzierniku 1939 roku
na polecenie nadburmistrza Krugera
przeprowadzono wród ludnoci ¿ydowskiej rekwizycjê butów, bielizny,
futer oraz ¿ywnoci. Od listopada wszyscy ¯ydzi musieli nosiæ specjalne opaski identyfikacyjne. Gwiazd¹ Dawida
oznaczone byæ musia³y wszystkie
przedsiêbiorstwa i sklepy ¿ydowskie.
W tym samym miesi¹cu na³o¿ono na
gminê ¿ydowsk¹ kontrybucjê w wysokoci 342 tysiêcy z³otych. Wszyscy
¯ydzi w wieku 15-60 lat podlegali obowi¹zkowi pracy. Wype³niano ten obowi¹zek, tworz¹c dla ludnoci ¿ydowskiej obozy pracy na terenie miasta,
a nastêpnie wysy³aj¹c robotników do
kilkudziesiêciu obozów pracy rozsianych po ca³ej Lubelszczynie. W 1940
RAPORT

roku usuniêto ludnoæ ¿ydowsk¹
z chrzecijañskich dzielnic miasta, co
po czêci zwi¹zane by³o tak¿e z przygotowaniem mieszkañ dla niemieckiej
administracji wojskowej i cywilnej. Kolejnym krokiem by³o utworzenie
w marcu 1941 roku dzielnicy zamkniêtej, obejmuj¹cej czêæ Starego
Miasta, ul. Lubartowskiej oraz Podzamcza i Kalinowszczyzny. Tak¿e w 1941
roku rozpoczêto akcjê wysiedlania ludnoci ¿ydowskiej z Lublina do innych
powiatów dystryktu lubelskiego. Od
marca 1942 roku by³o to wysiedlanie
przymusowe po³¹czone z masow¹ eksterminacj¹ w obozach zag³ady, przede
wszystkim w Be³¿cu, gdzie straci³a ¿ycie wiêkszoæ lubelskich ¯ydów. Kilka tysiêcy pozosta³ych przy ¿yciu przeniesiono w kwietniu 1942 roku do nowego getta przy Majdanie Tatarskim na
przedmieciach Lublina. We wrzeniu,
padzierniku i listopadzie tego¿ roku
skierowano ich z nowego getta do pobliskiego obozu na Majdanku, gdzie
w listopadzie w komorach gazowych
oraz przez rozstrzelanie nast¹pi³o ostateczne rozwi¹zanie kwestii ¿ydowskiej. Po wymordowaniu ¯ydów dzielnice przez nich zamieszka³e, tzn. Podzamcze, Wieniawa, Majdan Tatarski,
zosta³y zrównane z ziemi¹.
Stary cmentarz ¿ydowski, budynek
Jeszybotu, niewielka izba pamiêci przy
ul. Lubartowskiej przypominaj¹ o wielowiekowej obecnoci tej spo³ecznoci
w dziejach Lublina, spo³ecznoci, która
zniknê³a w tak tragicznych okolicznociach. Cerkiew Przemienienia Pañskiego, koció³ ewangelicki nadal s¹ orodkami, które gromadz¹ zamieszkuj¹cych
w miecie prawos³awnych i ewangelików,
przypominaj¹ o ich wielowiekowym
trwaniu, o obecnoci w dziejach miasta,
wk³adzie w jego rozwój materialny i kulturalny. Pamiêtajmy o wszystkich, którzy przez wieki ¿yli z nami, o wszystkich,
dla których Lublin przez pokolenia by³
miastem rodzinnym1.
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Fot. Stefan Kie³sznia. Ze zbiorów TNN.
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¯ydów utworzy³a Ksiêga. Z Egiptu wysz³a banda zbieg³ych
niewolników, w wiêkszoci potomków Abrahama, mêtnie pamiêtaj¹cych obietnice, jakie Pan poczyni³ ich ojcom. Do³¹czyli do nich inni niewolnicy, by na górze Synaj wspólnie staæ siê
narodem.
A stali siê nim, gdy Moj¿esz zniós³
z góry Przykazania wyryte w kamieniu. Nie czytaj herus (wyryte)  uczy
Talmud  lecz herut (wolnoæ). Moj¿esz zniós³ zbieg³ym niewolnikom wolnoæ wyryt¹ w kamieniu, a ona uczyni³a z nich ¯ydów.
Mówimy o sobie am ha-sofer  naród Ksiêgi. Najpierw tej pierwszej,
a ju¿ Piêciokrotnej, któr¹ otrzyma³
Moj¿esz i która odt¹d, przepisywana
w nieskoñczonoæ na pergaminowych
zwojach, towarzyszy ¯ydom zawsze
i wszêdzie. Trzy razy w tygodniu czytana jest w synagodze, tak by w ci¹gu
roku przeczytaæ ca³oæ Piêcioksiêgu.
Po ka¿dym czytaniu unoszona jest
wysoko nad g³owami wiernych, by
ka¿dy móg³ j¹ zobaczyæ i zawiadczyæ
we wspólnej modlitwie, ¿e Oto jest
Tora, któr¹ Moj¿esz przed³o¿y³ przed
dzieæmi Izraela, na polecenie Pana,
poprzez rêkê Moj¿esza.
Do tej pierwszej ksiêgi do³¹czy³y nastêpne, zwane Prorocy i Pisma, które razem z Piêcioksiêgiem sk³adaj¹ siê na Bibliê hebrajsk¹, zwan¹ te¿, od inicja³ów
owych trzech podstawowych czêci, Tanach. Poszerzona o rozmaite ksiêgi lub
ich fragmenty, które nie zachowa³y siê
nr 1/2003 (27)

w hebrajskim oryginale, inaczej uporz¹dkowana i zredagowana, Biblia hebrajska
znana jest, w mniej lub bardziej wiernych
przek³adach na jêzyki wiata, jako chrzecijañski Stary Testament. ¯ydzi jednak
z trudem rozpoznaj¹ swoje ksiêgi w tej
redakcji i przek³adzie.
Jêzyk bowiem stanowi o wszystkim,
a niektórzy wrêcz uwa¿aj¹, ¿e to nie my
zostalimy wybrani, lecz nasz jêzyk,
a my jedynie niejako na doczepkê. Liczy siê ka¿de zdanie, ka¿de s³owo, ka¿da litera i pe³na milcz¹cych znaczeñ
przestrzeñ miêdzy literami. Pierwsza
litera pierwszego s³owa pierwszego
wersu pierwszego rozdzia³u pierwszej
ksiêgi Tory  zauwa¿y³ rabbi Izaak
Luria  to bet, której wartoæ liczbowa
(bo ka¿dej literze hebrajskiego alfabetu odpowiada inna liczba) wynosi 2.
Gdyby Autor zacz¹³ od litery alef (wartoæ liczbowa l)  mówi Luria  by³oby to absolutnie zrozumia³e, wszak l to
pocz¹tek. Ale On, maj¹c pe³n¹ swobodê doboru liter, wybra³ bet. To co musi
znaczyæ. I znaczy najpewniej to, bymy
pamiêtali, ¿e wszystko, co po tym bet
nastêpuje, ma naturê dwoist¹, ¿e w tekcie jawnym kryje siê tekst ukryty, który
dopiero trzeba bêdzie odczytaæ.

Na stronie s¹siedniej, 37.
i na koñcu zeszytu: fragment zwoju Tory znalezionego w cianie remontowanego domu w Wohyniu
(woj. lubelskie) w 2001 r. Ze
zbiorów TNN.
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Dlatego te¿ nigdy nie bêdzie jednej
Ksiêgi, a zawsze bêd¹ Ksiêgi, w nieustaj¹cej ze sob¹ rozmowie, dialogu,
sporze. Ju¿ Tora musia³a byæ piêciokrotna  ca³a biblioteka rozdzia³ów
i ksi¹g, a za ni¹ przysz³y biblioteki nastêpne, Prorocy i Pisma. Tu koñczy siê
objawienie, a zaczyna rozumienie.
Krwie twego brata wo³aj¹ do mnie
spod ziemi  mówi Pan Kainowi (por.
Rdz 4, 10). Po hebrajsku jednak, podobnie jak i po polsku, s³owo krew nie
przybiera liczby mnogiej. Hebrajskie
dmej jest stylistycznie równie ra¿¹ce, jak
polskie krwie. W talmudycznym komentarzu czytamy, ¿e s³owo to jest
w nieoczekiwanej liczbie mnogiej dlatego, by nas nauczyæ, ¿e kto zabija cz³owieka, to zabija nie tylko jego, lecz tak¿e i jego synów, i synów ich synów, do
siódmego i siedemdziesi¹tego siódmego pokolenia. Dlatego te¿ kto zabija jedno ¿ycie, to jakby zabija³ wiat ca³y,
a kto ratuje jedno ¿ycie, to jakby ratowa³ wiat ca³y. Czytelnicy Starego Testamentu znaj¹, byæ mo¿e, to motto, wyryte na medalach Sprawiedliwy wród
Narodów wiata, lecz nie bêd¹ wiedzieli, co ono znaczy ani sk¹d siê wywodzi,
gdy¿ w przek³adzie czytamy krew twego brata, a nie krwie.
Niemal ka¿de s³owo Tanachu obros³o takim komentarzem. Wiemy, ¿e
mamy dzieñ wiêty wiêciæ  ale Dziesiêæ Przykazañ nie mówi nam, jak. Wiemy jedynie z innych miejsc w Torze,
¿e nie wolno w ten dzieñ podró¿owaæ,
rozniecaæ ognia ani pracowaæ. Rozniecanie ognia zdefiniowaæ ³atwo (ale czy
elektrycznoæ nale¿y uwa¿aæ za formê
ognia?  po d³ugiej debacie na prze³omie XIX i XX wieku rabini uznali, ¿e
tak), podró¿owanie  ju¿ trudniej. Nie
wolno jedziæ konno i wozem  ale czy
wolno iæ piechot¹? Jak daleko? Ca³e
traktaty powiêcono na zbadanie takich
szczegó³ów Bo¿ej myli.
Tak powsta³ Talmud, gigantyczna,
szeædziesiêcioczterotomowa bibliote-
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ka, bêd¹ca zapisem debat toczonych
przez mêdrców na przestrzeni setek mil
i setek lat. Porodku strony Talmudu
znajdujemy Misznê, zwiêz³y komentarz
do Pisma spisany w II wieku ery wspólnej. Wkrótce jednak sta³o siê jasne, ¿e
Miszna sama wymaga komentarza i tak
powsta³a Gemara, skodyfikowana
dwiecie lat póniej i zamieszczana
w Talmudzie poni¿ej Miszny. Wnet
i sama Gemara obros³a uwagami i komentarzami, analizami i przypisami,
umieszczanymi po obu stronach Miszny i Gemary. Kodyfikacjê Talmudu
ukoñczono w VI wieku ery wspólnej,
ale w g³êbszym sensie Talmud nadal
trwa. Krytyczna analiza, debata i spór
sta³y siê centralnym punktem ¿ydowskiej to¿samoci. Nieprzypadkowo 
ucz¹ komentatorzy  rodkowa litera
Tory, dziel¹ca Piêcioksi¹g na dwie równe czêci, przypada na opis sporu miêdzy Moj¿eszem a Aaronem o sposób
sprawowania pewnej ofiary. W centrum
Tory jest spór.
Dlatego najwa¿niejsze by³o, by
ksiêgi bêd¹ce zapisem objawienia i jego rozumienia przetrwa³y. Podczas oblê¿enia Jerozolimy przez Rzymian grupa rabinów uciek³a z walcz¹cego miasta, rzuci³a siê do stóp Tytusa i wyb³aga³a odeñ prawo za³o¿enia szko³y
w ma³ej miejscowoci Jawne. Wkrótce runê³a Druga wi¹tynia, lecz wiedza ¿ydowska przetrwa³a w Jawne i innych orodkach, które powsta³y na
jego wzór. Tak przetrwali ¯ydzi.
Ale ich ksiêgi  bluniercze jakoby,
heretyckie i zgubne  wielokroæ na polecenie w³adz kocielnych palono. Ka¿d¹ trzeba by³o przepisywaæ potem rêcznie, korzystaj¹c z cudem ocala³ej kopii
lub z pamiêci skryby. Z ka¿dym p³omieniem ginê³a cz¹stka szansy na ¿ydowskie przetrwanie. Dopiero wynalazki
druku, a potem offsetu, komputera, Internetu sprawi³y, ¿e ksiêgi sta³y siê wirtualnie niemiertelne. Nic dziwnego, ¿e
wród ultraortodoksyjnych ¯ydów, któnr 1/2003 (27)
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rzy zapewne nie bardzo wiedz¹, czy ludzie ju¿ l¹dowali na Ksiê¿ycu czy te¿
nie, tylu jest znawców elektronicznych
mediów. Tyle ¯yda, ile Ksiêgi: Tanachu,
Talmudu, kabalistycznych traktatów
Zohar czy Sefer Jecira, chasydzkiej Tanja. I zawsze Ksiêga wa¿niejsza jest od
jej autora; jest tylko jeden Autor, o Którym tego powiedzieæ niepodobna. Autorzy dzie³ wybitnych ju¿ za swego ¿ycia honorowani byli w ten sposób, ¿e
mówiono o nich, u¿ywaj¹c tytu³ów ich
dzie³. I tak na przyk³ad rabin Isroel Meir
ha-Kohen z Lublina trwa w pamiêci
wiernych jako Chofec Chaim.
Lecz gdy nie by³o komputerów, czy
choæby offsetów, a druk by³ kosztowny i rzadki, miejscem, w którym mia³y
przetrwaæ ¿ydowskie ksiêgi, by³a ¿ydowska pamiêæ. Od maleñkoci dzieci
w chederze uczone by³y na pamiêæ ca³ych stron Talmudu, zapisanych w jêzyku aramejskim, którego nie zna³y,
a traktuj¹cych na przyk³ad o zabijaniu
ofiar na o³tarzu wi¹tyni czy o czystoci ma³¿eñskiej. We wszystkich pamiêtnikach i wspomnieniach ten pierwszy
okres edukacji zgodnie jest wspominany jako koszmar. Ale gdy pamiêciowej
wiedzy by³o ju¿ dosyæ, gdy m³ody
uczeñ nie tylko umia³ wyrecytowaæ
z pamiêci spory, jakie toczyli ze sob¹
przed pó³tora tysi¹cleciem i dawniej
uczeni mê¿owie, gdy potrafi³ odkryæ
istotne miêdzy nimi podobieñstwa
i ró¿nice, kategorie rozumowania
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i struktury dyskursu  wówczas metoda
nauczania nagle zostawa³a odwrócona.
Nauczyciel zadawa³ mu stronê Talmudu, powiedzmy ze sporem, który zakoñczy³ siê przyjêciem przez wszystkich
pogl¹du rabbiego Eliezera, ale zarazem
wydawa³ mu nowe polecenie: Udowodnij, ¿e rabbi Eliezer siê myli.
To niewa¿ne, ¿e polecenie to nie mog³o zostaæ spe³nione. To niewa¿ne, ¿e
dziesiêcioletni Josi, pochylony w podnieceniu nad ogromnym talmudycznym
tomem, nie jest przecie¿ w stanie pokonaæ wielkiego rabbiego Eliezera,
a jego niezbyt wykszta³cony nauczyciel
prawdopodobnie nie bêdzie umia³ tego
zauwa¿yæ, nawet gdyby Josi dokona³
takiego cudu. Wa¿ne jest co innego: ¿e
to w ogóle jest mo¿liwe. ¯e on, Josi,
jest partnerem dla Eliezera i wielkich
rabinów przesz³oci. ¯e jest, byæ mo¿e,
wielkim rabinem przysz³oci. ¯e staje
siê oto uczestnikiem Talmudu, nie tylko jego u¿ytkownikiem.
To nic, ¿e za oknem nie palestyñskie
palmy, lecz owiana niegiem mazowiecka równina. To nic, ¿e w izbie
ch³odno, w domu g³odno, a na ulicy
wrogo. To nic, ¿e trzeba nadal w cierpliwej pokorze czekaæ na Mesjasza.
Dziesiêcioletni Josi zanurza siê w ocean Talmudu, pije jego ¿yciodajn¹ wodê,
podejmuje dyskusjê, w³¹cza siê w spór.
Jak pokolenia przed nim i po nim, Josi
dopiero teraz naprawdê przystêpuje do
Narodu Ksiêgi1.

ród³o: Kalendarz Ekumeniczny 2002, Wydawnictwo
Diecezjalne, Sandomierz 2001.
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O

mi³oci
do (hebrajskich) ksi¹g

(¿ydowskiej)

Mi³oæ do ksi¹¿ek sta³a siê na przestrzeni wieków wy³¹czn¹
treci¹ ¿ycia bardzo wielu ludzi. Bibliofilstwo, pietyzm dla
ksi¹¿ek i ich zbieractwo jest z pewnoci¹ jednym z najstarszych, a zarazem te¿ jednym z najszlachetniejszych rodzajów
kolekcjonerstwa.
bibliofilstwo, Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, Ossolineum 1971.

1

M. N. Kufajew, Bibliofilja
i bibliomanija, Leningrad
1927, s. 24, 82.

2

A. Kawecka-Gryczowa,
Rola drukarstwa polskiego
w dobie Odrodzenia, Warszawa 1954, s. 90.

3
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Przedmiotem jego bowiem jest ksi¹¿ka
 i jako nosicielka kultury, i jako dzie³o
sztuki. By³y w historii ksi¹¿ki okresy
o mniejszym lub wiêkszym natê¿eniu
zainteresowania ni¹, okresy snobistycznego zachwytu bibliofilskiego i okresy
bestialskiego jej niszczenia. W pewnych
epokach i pewnych rodowiskach przechodzi³o bibliofilstwo w modê pogoni
za ksi¹¿k¹ rzadk¹, z jakich wzglêdów
wyj¹tkow¹, kiedy indziej za zamiera³o, pozostaj¹c w krêgu zainteresowania
jedynie nielicznych.
Jednak niemal wszêdzie i zawsze
by³o bibliofilstwo spraw¹ jednostek lub
bardzo ograniczonych grup spo³ecznych. Wród ¯ydów natomiast narasta³o jako cecha sta³a, powszechna i nierozerwalna z ich bytem narodowym.
Kszta³towa³ je odwieczny kult dla s³owa pisanego, przekazuj¹cego tradycjê
wiary, kanonów kultury, zasady misji
narodu wybranego. Trzeba je zatem
rozumieæ jak najszerzej, jako zjawisko
wprost masowe, które oznacza poszanowanie ksi¹¿ki w ogóle i obejmuje
równie¿ troskê o w³aciwy sposób jej
wytwarzania, zabezpieczenia i wyko-

rzystywania1 . Tak rozumiane bibliofilstwo zak³ada traktowanie ksi¹¿ki nie
jako celu samego w sobie, lecz jedynie rodka, prowadz¹cego do czego
pomostu, a jest nim oczywicie poznawanie treci ksi¹¿ki, jej studiowanie2 .
Gdy zatem historyk drukarñ i druków
stwierdza, ¿e w Polsce epoki Odrodzenia zbieractwo ksi¹¿ek nabra³o cech zjawiska niemal masowego, by³o pasj¹,
która ogarnia³a najwy¿sze szczyty hierarchii pañstwowej [...] szlachtê, patrycjat miejski, jak równie¿ szerokie krêgi
ówczesnej inteligencji3 , pojêcie masowoci jest tu odmienne od tego, z którego skorzysta historyk ¿ycia intelektualnego ¯ydów. Albowiem w zasadzie
wród ¯ydów, poród mê¿czyzn przede
wszystkim, nie istnia³ analfabetyzm,
a wiêc masowoæ nale¿y tu rozumieæ dos³ownie. Od rabinów do szewców; od
lekarzy do grabarzy. Bez wzglêdu na kraj
osiedlenia diasporycznego nabywali
¯ydzi znajomoci jêzyka hebrajskiego,
niezbêdnej dla praktyk religijnych i studiów talmudycznych, a o kulcie dla ksi¹¿ek w tym wy³¹cznie jêzyku bêdziemy
tutaj mówiæ.
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Kult ksi¹¿ki hebrajskiej

Narodem ksiêgi przez muzu³manów nazwani, czêsto z wêdrówek
swych unosili ¯ydzi tylko zwój Tory,
foliant ksiêgi zawieraj¹cej m¹droæ narodu wybranego. Od pónego redniowiecza pocz¹wszy, w licznych tekstach
pisarzy ¿ydowskich, uczonych rabinów,
filozofów, poetów znajduje siê olbrzymia liczba porad, nakazów i zakazów
dotycz¹cych ksi¹¿ki:
 Z po¿aru ratuj ksiêgi przed innemi rzeczami;
 Nie k³ad ksi¹¿ki na ziemiê ani
niczego na niej, a gdy upadnie, podnie
j¹ i uca³uj;
 Sporód dwóch id¹cych jeden niesie ksi¹¿kê: ten ma pierwszeñstwo
w przejciu;
 Bied¹ przyciniêty sprzedasz
ksi¹¿ki na ostatku;
 Splamiwszy inkaustem odzie¿
i ksi¹¿kê  ksi¹¿kê odkupisz najpierw,
nawet jeli odzienie by³o drogocenne;
 Chc¹c czytan¹ ksi¹¿kê unieæ
i przybli¿yæ sobie, nie pod³o¿ysz pod
ni¹ innej ksi¹¿ki, co bêdzie dla niej obraz¹, jako sprzeczne z jej przeznaczeniem; rolê tê mo¿e przecie¿ spe³niæ kawa³ek drewna lub kamieñ4 ;
 Ksi¹¿ka nie jest przeznaczona, by
dawaæ j¹ w zastaw, ale ¿eby siê z niej
uczyæ i kopiowaæ j¹5.
Trzeba tu te¿ dodaæ, ¿e specyficzny
kult ksi¹¿ki by³ przede wszystkim wyk³adnikiem czci okazywanej samemu
pismu, alfabetowi hebrajskiemu, w którym zosta³a napisana ksiêga ksi¹g 
Tora, czyli Piêcioksi¹g.

Ksi¹¿ki niszczone

Ksi¹¿ki bêd¹ce w posiadaniu ¯ydów
ulega³y zniszczeniu i zatracie w stopniu nieznanym innym narodom.
W okresach wygnañ i ucieczek stawa³y siê jednym z pierwszych przedmiotów konfiskowanych i z nara¿eniem
¿ycia chronionych przez ich posiadaczy; przepada³y, bezprawnie zmienia³y
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w³aciciela. Na przyk³ad w roku 1391
uniwersytet w Heidelbergu przyw³aszczy³ sobie sporo ksi¹¿ek pozosta³ych po
wygnanych ¯ydach, w tym te¿ czasie
(1397) na w³asnoæ biblioteki paryskiej
Sorbony przesz³o piêædziesi¹t rêkopisów znalezionych w po¿ydowskim
domu, za pod koniec XV stulecia zrabowanymi ¯ydom foliantami ob³owi³a
siê biblioteka w Lizbonie6. Ginê³y
ksi¹¿ki ¿ydowskie w powtarzaj¹cych
siê periodycznie od wieku XII pogromach i tumultach, przepada³y palone na
stosach inkwizycji kocielnej. Ginê³y
te¿ z r¹k samych posiadaczy, którzy
woleli oddaæ je ziemi ni¿ w rêce rozbestwionego t³umu molestuj¹cego ¿ydowskie kwarta³y7 .
Specyficzny ¿ydowski kult ksi¹¿ki
wytworzy³ dziwn¹ cechê obyczajowoci: ¯ydzi obchodz¹ siê z ksiêg¹ wiêta, tj. Tor¹, jak z istot¹ ¿yw¹. Nie przechowuj¹ jej zniszczonych zwojów,
o tekcie chocia¿by nieznacznie uszkodzonym, kalekim. Manuskrypty takie
grzebie siê uroczycie w osobnym miejscu ko³o synagogi.

Kopici

Jednoczenie z narastaniem pietyzmu dla ksi¹¿ki kszta³towa³ siê wród
¯ydów wyj¹tkowy stosunek do ró¿nych
profesji jej towarzysz¹cym. Specjalnym
nimbem otaczane by³y zawody zwi¹zane z produkcj¹ ksi¹¿ki, jej rozpowszechnianiem i zabezpieczaniem.
Kopista ksi¹¿ki rêkopimiennej by³ najczêciej utrzymywany kosztem ca³ej
gminy, chc¹cej powiêkszyæ swój ksiêgozbiór synagogalny i biblioteki domowe ludzi niezamo¿nych, aby brak rodków materialnych nie uniemo¿liwia³ im
posiadania ksi¹¿ek.
W³asna biblioteka domowa honorowa³a nie tylko jej w³aciciela. Jej zasobnoæ opromienia³a s³aw¹ ca³¹ gminê. Du¿a liczba zgromadzonych przez
cz³onków gminy woluminów zapewnia³a uznanie i respekt wród innych

E. Czerikover, has³o biblioteki, w: Evrejskaja enciklopedia, t. IV, Petersburg bd.
[1906], s. 469.

6

7
Sz. Federbusch, Chibat hasefer by-israel [Mi³oæ do
ksi¹¿ek wród ¯ydów], Amha-sefer, padziernik 1957,
nr 4, s. 1019; I. Kohen, Kovrej sfarim ve-kovrej sfarim
[Pomno¿yciele ksi¹¿ek i grabarze ksi¹¿ek], Moznaim,
maj-czerwiec 1988, s. 139143.

4
S. Assaf, Am ha-sefer ve-hasefer [Ksi¹¿ka i naród ksi¹¿ki], Safed 1964, s. 12-14.
5
A. M. Haberman, Toldot hasefer ha-ivri [Historia ksi¹¿ki hebrajskiej], Jerozolima,
1945, s. 14.
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Assaf, dz. cyt., s. 52-58.
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J.-F. Gilmont, Lobjet livre
et le livre-objet, w: Fermentum massae mundi, Warszawa 1990, s. 258.

13

gmin8 . St¹d te¿ powtarzaj¹ce siê sprzeciwy kaha³ów wobec przenoszenia
ksi¹¿ek z ich terenu, z miasta do miasta, w wyniku zapisanej w testamencie
darowizny lub sprzeda¿y9 .
Zawód kopisty by³ otaczany szacunkiem i uprawiali go czêsto s³awni pisarze, podobnie jak zawód korektora
w okresie pocz¹tkowym po wynalezieniu druku. By³ to trudny fach i zawsze
dawa³ siê odczuæ brak dobrych kopistów.
Charakterystyczna jest nazwa nadana
przez ¯ydów drukarstwu, które przejê³o przecie¿ czynnoæ kopisty (choæ w odniesieniu do zwojów Tory do dzisiaj jej
nie wyeliminowa³o): wiête rzemios³o
 mlechet hakodesz.

Introligatorzy

10

Federbusch, dz. cyt.

11
A. Yaari, Mechkarej sefer
[Studia o ksi¹¿ce], Jerozolima 1957, s. 256-302, powiêca osobny szkic roli kobiet w
drukarstwie hebrajskim w
artykule: Naszim by-mlechet
ha-kodesz [Rola kobiet
w wiêtym rzemiole].
14

Yaari, dz. cyt., s. 190.
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Posiadacz biblioteki prywatnej zobowi¹zany by³ do strze¿enia  tak to
w³anie formu³owano  honoru ksi¹¿ek. Do jego powinnoci nale¿a³a dba³oæ o w³aciw¹ ich oprawê, o szafy
biblioteczne, utrzymywanie ich w czystoci i systematyczne odkurzanie.
Pewien cadyk zjawi³ siê przyjacielowi we nie ze skarg¹, i¿ sprofanowano jego grób. Z pewnoci¹ dlatego 
powiedzia³  ¿e nie oprawi³ swoich
ksi¹¿ek w trwa³¹ oprawê10 .
We wszystkich wiêkszych skupiskach ¿ydowskich istnia³y zwi¹zki naprawiaczy ksi¹¿ek, mytaknej sefer,
czyli po prostu introligatorów. Wiêksze gminy gromadzi³y ksi¹¿ki do oprawy i gdy zebra³a siê dostateczna ich
liczba, kontraktowa³y introligatorów
utrzymywanych, podobnie jak kopista,
wspólnym kosztem. Introligatorom takim pomaga³y w pracy kobiety, które
odegra³y równie¿ wybitn¹ rolê w rozwoju drukarstwa hebrajskiego11 .
Przy oprawianiu ksi¹¿ek zwracano
uwagê przede wszystkim na trwa³oæ
i solidnoæ wykonania, chocia¿ i piêkno oprawy nie by³o rzecz¹ obojêtn¹.
Maj¹c przedmioty ze srebra i z³ota,
sprzedasz je, by kupiæ ³adn¹ szafê na

ksiêgi, które piêknie oprawisz. [...]
Trzeba siê staraæ, aby oprawa by³a
i piêkna, i wykwintna12 . Zadaniem
oprawy by³a ochrona ksi¹¿ki, przed³u¿anie jej materialnego bytu, nie musia³a jednak kusiæ oka wyrafinowaniem wykonania, nie stawa³a siê bowiem przedmiotem swoistego kultu
bibliofilskiego13 .
Materia³y s³u¿¹ce do sporz¹dzania
opraw  pergamin, skóra, czêci metalowe do zamykania futera³ów  by³y
drogie i dlatego nadawano wspóln¹
oprawê paru ró¿nym dzie³kom (tzw.
klocek). Wród ¯ydów istnia³a tendencja do oprawiania ka¿dej ksi¹¿ki,
ka¿dego tomu osobno. Ksi¹¿ki wspó³oprawne bowiem ogranicza³y mo¿noæ
korzystania z nich, przede wszystkim
za ich wypo¿yczania.

Wypo¿yczanie ksi¹¿ek

Wypo¿yczanie ksi¹¿ek w rodowisku ¿ydowskim pe³ni³o szczególn¹ rolê
jako forma samopomocy unormowanej
pewnymi rygorami i w takiej postaci nie
by³o znane nigdzie indziej. Przed wynalezieniem druku istnia³ olbrzymi g³ód
ksi¹¿ek. By³y one drogie i trudno osi¹galne, a ich dystrybucja zawi³a. Ksi¹¿ki przepisywane w bogatszych rodowiskach i bêd¹ce tam w liczbie dostatecznej (W³ochy) nie zawsze dociera³y
do rodowisk ubo¿szych (Niemcy, Polska). W tej sytuacji po¿yczenie ksi¹¿ki
potrzebuj¹cemu stawa³o siê obowi¹zkiem, gdy¿ tylko dziêki temu mo¿na
by³o kontynuowaæ nauczanie i prowadziæ studia. Wobec osób odmawiaj¹cych po¿yczania wyci¹gano przykre
konsekwencje. Rabbi Izrael Iserlin (po³owa XV wieku) nie dopuci³ do udzia³u w lekcjach w swojej jesziwie ucznia,
który nie chcia³ po¿yczyæ koledze ksi¹g
Gemary i Komentarzy14 .
Jeli kto ma dwóch synów  powiada Jehuda z Regensburga (prze³om
XII i XIII wieku)  i jeden z nich po¿ycza ksi¹¿ki z chêci¹, a drugi nie, to
nr 1/2003 (27)

O (¿ydowskiej) mi³oci...

Ryszard Löw

w spadku pozostawi je temu, który
chêtnie po¿ycza i bêdzie mu to zapisane jako wielkie dobro. [...] Po¿ycza siê
ksi¹¿kê biednym, a dopiero potem bogatym15 ; Prawoæ (sprawiedliwoæ)
czyni ten, kto pisze (kopiuje) ksi¹¿ki
i po¿ycza je innym16.
Ludzie zamo¿ni niejednokrotnie
kupowali ksi¹¿ki z myl¹ o po¿yczeniu ich, a nawet darowaniu biednym.
Z myl¹ o innych, którzy bêd¹ z nich
potem korzystaæ, dbano o dobry stan
woluminów, o niepodkrelanie i niezamazywanie. Chasydzi niemieccy
i polscy w XVII wieku sporz¹dzili nawet specjalny kanon wypo¿yczania
ksi¹¿ek. Zgodnie z nim posiadacz
ksi¹¿ki nie by³ jej wy³¹cznym w³acicielem, lecz jedynie depozytariuszem
wspólnej w³asnoci wszystkich chc¹cych z niej korzystaæ17 .
Oczywicie, zdarza³y siê wypadki
odmowy po¿yczenia ksi¹¿ek do studiowania czy przepisania. Namiêtnoæ i ¿¹dza ksi¹¿ki s¹ przecie¿ nieroz³¹czne
z bibliofilstwem. Niektórzy poeci i rymotwórcy hebrajscy komponowali nawet specjalne wierszyki usprawiedliwiaj¹ce ich niechêæ do dzielenia siê zasobami swoich ksiêgozbiorów. Mieli
nieczyste sumienie18 . Byli i tacy, którzy zazdronie strzegli tajemnicy zawartoci swoich zbiorów  nie chcieli,
aby wiedziano, co w nich posiadaj¹19 .

ksi¹¿nicê narodow¹  oznaczanie ksi¹¿ki druczkiem ekslibrisu stawa³o siê jakby przyw³aszczeniem w³asnoci wspólnej. Do zainteresowania siê ekslibrisem
bibliofilów ¿ydowskich sk³oni³a dopiero popularyzacja ksi¹¿ki drukowanej,
spadek jej ceny, jak te¿ powstanie szeregu wiêkszych bibliotek judaistycznych przy bibliotekach narodowych
i uniwersyteckich21 .

Ekslibrisy20

Posiadanie ksi¹¿ek

Ten z pewnoci¹ wyj¹tkowy stosunek do sprawy w³asnoci ksi¹¿ek sta³
siê  o czym wspomnieæ tu mo¿na na
prawach du¿ego nawiasu  przyczyn¹
znacznego opónienia w przyjêciu
przez ¯ydów ekslibrisu. Ekslibris, jak
wiadomo, jest znakiem w³asnociowym, okrelaj¹cym przynale¿noæ konkretnego woluminu do konkretnej osoby. Kiedy posiadane przez osoby prywatne ksi¹¿ki traktowano jako w³asnoæ wspóln¹ ca³ej spo³ecznoci, a byle zasobniejsz¹ bibliotekê poniek¹d jak
nr 1/2003 (27)

Kupno ksi¹¿ki

Ksiêgarz, najczêciej wêdrowny
handlarz ksi¹¿ek, nie by³ uwa¿any za
zwyk³ego kupca, lecz za wykonuj¹cego czynnoæ specjalnie mi³¹ Bogu,
a po¿yteczn¹ ludziom. Istnieje wiele
tekstów hebrajskich, przewa¿nie wierszowanych, nak³aniaj¹cych do kupna
i zbierania ksi¹¿ek, daj¹cych za grosz
 z³oto wiedzy. Oto jeden z nich, Hai
Gaona z Pumpedity (X wiek): Pomyl, trzy rzeczy warto ci posi¹æ:
pole, przyjaciela i ksi¹¿kê22 . Sprzeda¿ ksi¹¿ki otrzymywa³a czasem formê wyj¹tkowo powa¿n¹. Dzie³o Rambama [Moj¿esz Maimonides, 11351204  przyp. red.] Jad ha-chazaka
sprzedano we W³oszech w roku 1558
(a wiêc ju¿ w stulecie prawie po wynalezieniu druku) w sposób specjalnie uroczysty, z podpisaniem kontraktu, jakby chodzi³o o rzecz znacznie
wartociowsz¹23 .
Nabywca ksi¹¿ek cieszy³ siê wyj¹tkow¹ estym¹. Gminy ¿ydowskie w diasporze by³y rodowiskiem zamkniêtym,
i to wcale szczelnie, rz¹dz¹cym siê swoimi w³asnymi prawami. W tym w³anie
rodowisku  zarówno w Polsce, jak
i w Hiszpanii, W³oszech czy Niemczech  jednym z zasadniczych kryteriów os¹du cz³owieka by³ jego osobisty stosunek do ksi¹¿ek24 .
Kupowanie ksi¹¿ek by³o nakazem
 zakazem za ich pozbywanie siê.
Mog³o ono nast¹piæ w sytuacji wyj¹t-

15

Assaf, dz. cyt., s. 14-16.

16

Federbusch, dz. cyt.

17

Yaari, dz. cyt., s. 187.

18

Yaari, dz. cyt., s. 194.

Shulvass, Chajej ha-jehudim by-Italia by-tkufat harenesans [¯ycie ¯ydów we
W³oszech w epoce Renesansu], New York 1957, s. 246.
19

Najstarszy znany nam
exlibris ¿ydowski pochodzi
z Polski. Jest nim napis na
du¿ym foliancie ³aciñskim
dzie³a farmaceutycznego
z 1651 r.: «Sum ex bibliotheca D. D. Maijri Winckler,
Medici Hebraeorum Lublineusium [Pochodzê z biblioteki Majera Wincklera, lekarza ¯ydów lubelskich]. Lublin 1668». Jest to najprawdopodobniej jedyny exlibris
¿ydowski z wieku XVII 
R. Löw, ¯ydowskie exlibrisy, Od Nowa. Tygodnik
Izraelski, 1959, nr 22 (41).
[przyp. red.]

20

21
Löw, dz. cyt.; A. Weiss, The
Jewish book-plate, w: Exhibition of Jewish Book-Plates,
Jerusalem 1956, s. VIIXI.
22

Assaf, dz. cyt., s. 22

23

Shulvass, dz. cyt., s. 246.

24

Federbusch, dz. cyt.
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Assaf, dz. cyt., s. 30.

J. Parandowski, Cywilizacja ksi¹¿ki, w: Wspomnienia
i sylwety, Ossolineum 1960,
s. 160.
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26

Assaf, dz. cyt., s. 24.

30
J. Grycz, Historia bibliotek w zarysie, Warszawa
1949, s. 22.

27

Haberman, dz. cyt., s. 14.

kowo trudnej dla ich posiadacza.
W ka¿dym przypadku sprzeda¿ domu
(nieruchomoci) oraz kosztownoci
winna poprzedziæ sprzeda¿ biblioteki25 . Ludzie, którzy usi³owali zaskarbiæ sobie szacunek wspó³ziomków,
kupowali ksi¹¿ki, zbierali je, upiêkszali nimi swoje pokoje, mimo ¿e w³aciwie nie interesowali siê nimi. Nie by³y
to z pewnoci¹ przypadki sporadyczne, skoro sta³y siê przedmiotem bardzo ostrych przymówek i nagan. Szemuel Hanagid, ¿yj¹cy w Hiszpanii na
prze³omie X i XI wieku, napisa³ taki
czterowiersz:

W tym postêpowaniu mo¿na dopatrzyæ siê swoistej postaci uprawiania
krytyki  krytyki anonimowej, trudno
ustaliæ, jak dalece masowej, z pewnoci¹ jednak skutecznej (bo apodyktycznej) w trzebieniu produkcji pimienniczej. Zatracono w ten sposób wiele dzie³.
By³a to oczywicie praktyka diametralnie odmienna od ogólnie panuj¹cej.
W wielkiej bibliotece [...] ka¿dej ksi¹¿ce daje siê te same szanse  jak pisze
Jan Parandowski, dodaj¹c: Nikt tu nie
jest wzgardzony ani odsuniêty, nie ma
tu ani stopni, ani hierarchii29 .

Który potrudzi³ siê i zaopatrzy³ w ksi¹¿ki,
Lecz ich do serca pró¿nego nie przy³o¿y³,
Jest jak chromy, który na cianie
wyrzebi³ kszta³t nogi
I chce wstaæ  a nie mo¿e26 .

redniowieczne klasztory ok³ada³y
kl¹tw¹ z³odziei bibliotecznych i osoby
niezwracaj¹ce ksi¹¿ek wypo¿yczonych
z ich zbiorów. Rzadko tylko wypo¿yczano sobie nawzajem kodeksy dla sporz¹dzenia odpisów. Najcenniejsze za
przykuwano ³añcuchami do pó³ek i pulpitów  widoczny symbol ich unieruchomienia30 . By³y to praktyki ¯ydom
obce i wród nich niestosowane. Od
kiedy jednak istniej¹ ksi¹¿ki i biblioteki, istniej¹ i grasuj¹ w nich z³odzieje.
D³ugowieczna ich dzia³alnoæ przyczyni³a siê do powstania specyficznego
rodzaju pimiennictwa zaklêæ przeciwko z³odziejom ksi¹¿ek, przewa¿nie
wierszowanych, czasem satyrycznych,
czasem pe³nych oburzenia. Zaklêcia
takie, zarówno przeciwko z³odziejom,
jak i przeciw niezwracaj¹cym po¿yczonych ksi¹¿ek, istniej¹ tak¿e w jêzyku
hebrajskim. Przewa¿nie s¹ to teksty
anonimowe, ale poni¿szy ma swojego
trzynastowiecznego autora, Josefa syna
Tanchuma Jerozolimczyka:

Poeta Josef Szer za jest autorem nastêpuj¹cego fragmentu z 1573 roku:
Du¿o ksi¹¿ek w ich pokojach,
A szczur na ich grzbietach tañczy.
Rozrzuci³ kurz osiad³y na ok³adkach,
Bo nie próbowali z nich siê uczyæ27 .

Selekcja ksi¹¿ek

28

Federbusch, dz. cyt.

31

Haberman, dz. cyt., s. 14.

Natrafiamy na nieco dziwn¹ praktykê wyboru ksi¹¿ek stosowan¹ niegdy
przez ¯ydów. Ustali³y siê mianowicie
pewne kryteria selekcji stosowane przy
kupnie nowych dzie³, kryteria, nale¿y
przyznaæ, doæ mia³e i arbitralne zarazem. ¯ydzi starali siê nie nabywaæ takich dzie³ (lub ju¿ nabyte usuwaæ, nie
zachowywaæ i wrêcz niszczyæ), które
do traktowanej przez siebie dziedziny
nie wnosi³y niczego nowego. Niczego,
co by je odró¿nia³o od ju¿ uprzednio
napisanych na ten sam temat, znanych
i w bibliotece w³aciciela ksiêgozbioru
obecnych28 .

Z³odzieje ksi¹¿ek

Szelma po¿yczy³ ksi¹¿kê ode mnie,
Oczy jego nie widzia³y, jak j¹ zwraca³.
Za dobro z³em mi odp³aci³.
Z³o nie opuci jego domu31.

Szkic z tomu: Ryszard Löw, Pod znakiem starych foliantów, Kraków 1993.
Przedruk za internetowym pismem Zwoje: www.zwoje.com
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Joanna Zêtar

Drukarnie
hebrajskie w Lublinie
L

ublin by³ warownym miastem, le¿¹cym wród pól i bagien. I jak¿e dalekim pa³acom
nad Bosforem, szafirowym wodom mórz, nawet starym brunatnym fasadom Ghetto
Yecchio.
By³o wiosenne popo³udnie. Zmierzcha³o i zacz¹³ padaæ deszcz. Abraham i Beatrycze
spojrzeli na siebie z rozpacz¹. Chcia³o im siê p³akaæ.
To rabin Mordechaj Joffe, bawi¹cy przejazdem w Wenecji, namówi³ Abrahama do
tego wyjazdu, twierdz¹c, ¿e w Polsce ¯ydom dobrze siê powodzi, a król Zygmunt Stary
zwolni³ ich z obowi¹zku noszenia ¿ydowskich oznak. Mordechaj Joffe mieszka³ w Lublinie, gdzie po mierci Salomona Lurii  oby Przenajwiêtszy  b³ogos³awione niech bêdzie Jego imiê!  zachowa³ duszê mê¿a sprawiedliwego!  pe³ni³ obowi¹zki rabina i kierownika jesziwy.
Opowiada³ Abrahamowi o lubelskich jarmarkach, na które zje¿d¿ali rabini wraz
z uczniami z ca³ej Ma³opolski, z Wielkopolski, a nawet z Litwy, w poszukiwaniu ksi¹g,
których brakowa³o, chyba ¿e uda³o siê je sprowadziæ z Krakowa czy te¿ z dalekiej Pragi.
Abraham waha³ siê jednak. Dopiero gdy rabin oznajmi³, ¿e jego syn Kalonymos pragnie
za³o¿yæ drukarniê i poszukuje wspólnika ze znajomoci¹ sztuki druku, Abraham siê zdecydowa³.
I oto teraz, min¹wszy szare przedmiecie pe³ne drewnianych cha³up wyros³ych na b³otnistej skarpie, Abraham i Beatrycze stali u wrót miasta, gdzie t³oczy³y siê niskie wozy, konie
o szerokich zadach i ludzie w sp³owia³ych sukmanach, sprawiaj¹cy wra¿enie zupe³nie niewra¿liwych na deszcz. A wiêc to by³a Polska1?

N

aród ¿ydowski jest Narodem
Ksiêgi. Nie by³oby go bez s³ów Biblii Hebrajskiej. Przed narodzinami
wiata istnia³a Tora s³u¿¹ca Bogu jako
instrument stworzenia. Jej tekst zosta³
przekazany Moj¿eszowi na górze Synaj
i jako Piêcioksi¹g spisany na pustyni
podczas Exodusu. Najwa¿niejszym
opracowaniem ustnej Tory jest Talmud.
Tekst Tory jest pieczo³owicie przechowywany w pergaminowych zwojach
umieszczonych we wnêtrzu aron ha-kodesz  szafy znajduj¹cej siê w ka¿dej synagodze na cianie wskazuj¹cej Jerozonr 1/2003 (27)

limê. Rêkopisy s¹ otaczane szczególn¹
czci¹, sofer przepisuj¹cy Torê musi spe³niaæ warunki czystoci zgodnej z przepisami religijnymi, podczas czytania
mo¿na dotykaæ liter tylko za pomoc¹ pa³eczki jad 2 , zu¿yte ksiêgi s¹ przechowywane w genizie3  specjalnie przygotowanym miejscu w piwnicy lub na strychu synagogi. wiêty tekst czytany codziennie w synagodze, znany na pamiêæ
od najm³odszych lat, towarzyszy³ ¯ydom przez ca³y rok i ca³e ¿ycie.
Konstanty Gebert napisa³: Liczy siê
ka¿de zdanie, ka¿de s³owo, ka¿da litera

Marek Halter, Lublin. Historia mi³osna, w: tego¿, Synowie Abrahama, Warszawa
1993, s. 404.

1

jad (hebr. rêka)  pa³eczka z zakoñczeniem rzebionym w kszta³cie d³oni z wyci¹gniêtym palcem wskazuj¹cym.

2

Zu¿yte ksiêgi religijne przechowuje siê w genizie (hebr.
schowek), poniewa¿ ich
wiêtoæ musi byæ uszanowana, a zawartych w nich imion
Boga nie wolno wiadomie
niszczyæ. Kiedy geniza siê
zape³nia, ksiêgi zabiera siê na
cmentarz, aby je pogrzebaæ.

3
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i pe³na milcz¹cych znaczeñ przestrzeñ
miêdzy literami4 . Manuskrypty zawieraj¹ opis objawienia, a drukowane ksi¹¿ki s¹ zapisem komentarzy i wyjanieñ
pomocnych w jego rozumieniu. Mówi
siê niekiedy: Tyle ¯yda, ile Ksiêgi.
Ksiêga jest wa¿na, poniewa¿ zawiera
zapis s³owa, a na pocz¹tku by³o s³owo
pochodz¹ce od Boga. W tym kontekcie
lepiej mo¿na zrozumieæ, jak wielkie znaczenie w utrwalaniu i rozpowszechnianiu siê judaizmu mia³ druk. Przy pomocy drukowanych inkunabu³ów popularyzowano komentarze do Talmudu, drukowano modlitewniki i literaturê religijn¹. Dlatego drukarstwo by³o jednym

gadnieniami s³abo opracowanymi. Drukarnia lubelska nie doczeka³a siê pe³nego opracowania monograficznego. O historii drukarstwa ¿ydowskiego w Lublinie wspomina siê g³ównie przy okazji
wprowadzenia w historiê drukarstwa lubelskiego, jak mo¿na siê domylaæ,
w stopniu niewystarczaj¹cym. Niniejszy
artyku³ nie ma na celu wype³nienia tej
luki, jest jedynie prób¹ zebrania informacji, jakie ukaza³y siê w dotychczasowych opracowaniach tego tematu.
G³ównym ród³em informacji jest artyku³ Majera Ba³abana opublikowany
w 1931 roku pod tytu³em Drukarstwo
¿ydowskie w Polsce w XVI wieku6 . Tekst

Reprodukuj¹c Talmud, który cieszy³ siê poród wyznawców judaizmu w nauczaniu religijnym
znacznie wiêksz¹ popularnoci¹ ni¿ Biblia, drukarze przyczynili siê do rozwoju studiów talmudycznych. Wspomagali oni z³o¿ony proces edukacyjny, w którym oprócz nich, dostarczaj¹cych
ksiêgi ze wiêtymi tekstami, uczestniczyli tak¿e rabini, rektorzy jesziw, sêdziowie s¹dów rabinicznych, zarz¹dy kaha³ów, rodziny ¿ydowskie, zw³aszcza ojcowie odpowiedzialni za religijne
wykszta³cenie synów, s³owem ca³e gminy. Przekaz Tory poprzez druk Talmudu w kraju, w którym judaizm od XVI w. znalaz³ swoje europejskie centrum, utrwala³ jednoczenie u wyznawców
judaizmu poczucie odrêbnoci od chrzecijan, przyczyniaj¹c siê do wiêkszej ich samowiadomoci narodowej i religijnej. W czasie, kiedy w Europie faktycznie druk Talmudu by³ znacznie
ograniczany przez kolejnych papie¿y, a w pañstwach w³oskich, s³yn¹cych z rozwiniêtego drukarstwa, ca³kowicie niemo¿liwy, ¿ydowscy drukarze w Polsce podjêli wyzwanie zapewnienia
ci¹g³oci przekazu religijnego za pomoc¹ nowo wynalezionego medium, jakim by³a drukowana
ksi¹¿ka. Medium to zdoby³o sobie szybko uprzywilejowan¹ pozycjê w judaizmie, który od wieków kultywowa³ wiête teksty.

z wa¿niejszych rzemios³, jakimi zajmowali siê ¯ydzi.
Pierwsza w Polsce drukarnia hebrajska powsta³a w latach trzydziestych XVI
wieku w Krakowie. W niej wydrukowana zosta³a w 1534 roku pierwsza na ziemiach polskich ksi¹¿ka w jêzyku hebrajskim. Nied³ugo póniej powsta³a ¿ydowska drukarnia w Lublinie. Obok oficyn
w ¯ó³kwi, Wilnie, Grodnie, Lwowie,
Korcu i Nowym Dworze jest wymieniana jako jeden z najwa¿niejszych orodków drukarstwa hebrajskiego5 .
Mimo du¿ego znaczenia dla rozwoju
drukarstwa w Polsce, dzieje drukarni hebrajskiej w Lublinie oraz chronologia
i typologia dzie³ w niej wydanych s¹ za-

ten jest wielokrotnie cytowan¹ podstaw¹ badañ hebrajskiego drukarstwa
w Lublinie. Pawe³ Gdula w obszernym
artykule Drukarstwo lubelskie poszerza
informacje zawarte w tekcie Ba³abana,
ucilaj¹c niektóre fakty z historii oficyny7 . Informacje porz¹dkuj¹ce wiedzê
o historii lubelskiej drukarni hebrajskiej
odnajdujemy w tekcie Krystyny Korotasowej Drukarnie ¿ydowskie8 . Artyku³
zawiera pe³n¹ historiê drukarni lubelskiej, wykaz nazwisk w³acicieli, wspó³w³acicieli i pracowników oficyny oraz
tytu³y wykonanych dzie³. Autorka przesuwa pocz¹tki lubelskiej drukarni na
1547 rok i podaje nowe fakty z jej historii do pocz¹tku XVII wieku. Dzieje drunr 1/2003 (27)
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karni po 1603 roku omawia Irena Strelnikowa w artykule Drukarstwo lubelskie
w XVI i XVII wieku9 .
Pocz¹tki lubelskiej drukarni hebrajskiej datuje siê na 1547 rok10 . Za³o¿ycielami i pierwszymi drukarzami byli
przybyli z Pragi Izaak syn Chaima i Józef Jakar. Dzia³alnoæ mieszcz¹cej siê
przy synagodze przy ulicy Szerokiej
drukarni zosta³a prawnie usankcjonowana w 1550 roku na mocy zezwolenia króla Zygmunta Augusta. W 1554
roku wydrukowano Siddur (modlitewnik) ca³oroczny w jêzyku hebrajskim,
zawieraj¹cy pe³ny zbiór modlitw odmawianych w dzieñ powszedni w synagodze i podczas rytua³ów domowych11 .
Oko³o 1556 roku do Lublina przyby³a grupa ¯ydów. By³ poród nich doskona³y drukarz Eliesar syn Izaaka, który
przywióz³ ze sob¹ materia³ typograficzny. W zwi¹zku ze mierci¹ w 1554 roku
Izaaka syna Chaima przybysze mieli
sprzyjaj¹ce warunki do za³o¿enia spó³ki
drukarskiej. Jej pierwszym dzie³em by³o
wydanie w 1558 roku Piêcioksiêgu. Podjêto ponadto zadanie wydania traktatów
talmudycznych, w uwa¿anej za najbardziej autorytatywn¹ wersji babiloñskiej.
Teksty mieli ustalaæ rabini jesziw Polski,
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Moskwy. Pierwszy z traktatów  Szawuot
ukaza³ siê w 1559, ostatni w 1573 roku.
Rok 1559 by³ wa¿ny dla historii lubelskiej drukarni, poniewa¿ ówczeni w³aciciele  Chaim syn Izaaka i Anna Jakar
 otrzymali od Zygmunta Augusta przywilej na wy³¹czny druk i sprzeda¿ ksi¹g
hebrajskich w Królestwie Polskim. W tym
samym roku w zwi¹zku z epidemi¹ oficyna opuci³a Lublin. W Koñskowoli, dok¹d przeniesiono sprzêt typograficzny,
wydrukowano kolejne czêci traktatów
talmudycznych. Po powrocie do Lublina
w 1563 roku wydano ksi¹¿kê Izraela Kaca
Szeelat Hanszama (Pragnienia duszy).
W 1567 roku wydrukowano Machazor, czyli ilustrowany modlitewnik na
wiêta ca³ego roku oraz kolejne traktaty
nr 1/2003 (27)
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talmudyczne. Niestety, na skutek zu¿ycia siê czcionek wydawnictwa nie by³y
na najlepszym poziomie typograficznym.
Ówczesny w³aciciel Eliesar zdecydowa³
o zamkniêciu oficyny. Po odnowieniu
warsztatu praca w drukarni znacznie siê
o¿ywi³a, pierwsz¹ ksi¹¿k¹, jak¹ wydrukowano po przerwie, by³o dzie³o Izaaka
syna Abrahama Pachad Izchak (Niepokoje Izaaka).
Od 1573 roku drukarni¹ kierowa³ Kalonymos syn Mordechaja Jaffe. Oprócz
druku kolejnych traktatów Talmudu babiloñskiego pod jego kierownictwem wydano kilka wa¿nych ksi¹¿ek. Jedn¹ z nich
by³a Szeelot Weteszuwot (Responsy) Salomona Lurii. Responsy s¹ kolekcjami
pytañ i odpowiedzi na niejasnoci powsta³e po zakoñczeniu redakcji Talmudu babiloñskiego. Stanowi¹ wyk³ad autorytetów rabinicznych dotycz¹cy spraw natury praktycznej, ¿ydowskiego rytua³u i prawa, bêd¹c podstaw¹ Halachy, czyli spucizny prawnej judaizmu. Drug¹ interesuj¹c¹ ksi¹¿k¹ by³a Birchat Hamazon, zawieraj¹ca tekst b³ogos³awieñstwa pokarmu uzupe³niony komentarzami Natana
Szapiry (Spiry) z Grodna.
Prawo Kalonymosa do prowadzenia
drukarni i sprzeda¿y ksi¹¿ek w niej wykonanych zosta³o zatwierdzone w 1578
roku moc¹ przywileju króla Stefana Batorego. Niestety, krótko po tym fakcie,
mimo stosowania wzorców typograficznych u¿ywanych w oficynach w³o-

Ok³adka ksiêgi Zohar wydrukowanej w Lublinie.

9
I. Strelnikowa, Drukarstwo
lubelskie w XVI i XVII wieku, Bibliotekarz Lubelski,
1971, nr 3/4, s. 14-32.

Korotasowa, Drukarnie
¿ydowskie, s. 388. Majer Ba³aban, a za nim Pawe³ Gdula, jako datê rozpoczynaj¹c¹
dzieje lubelskiego drukarstwa podaj¹ 1554 rok. Ba³aban, Drukarstwo ¿ydowskie,
s. 106; Gdula, Drukarstwo
lubelskie, s. 45.

10

11
W póniejszych czasach ten
typ modlitewnika by³ szczególnie cenny dla chasydów,
wierz¹cych, ¿e w jego tekcie
zawarty jest wiat tajemnic.
Tekst posiada³ wiele cech ludowych, charakterystycznych dla pobo¿noci chasydzkiej, zak³adaj¹cej miêdzy
innymi, ¿e modlitwa prostego cz³owieka ma wiêksze
znaczenie ni¿ mod³y uczonych. A. J. Herschel, Pañska
jest ziemia. Wewnêtrzny wiat
¯yda w Europie Wschodniej,
Warszawa 1996, s. 57-58.
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12
Seder to rytualny posi³ek
spo¿ywany w diasporze
w dwa pierwsze dni Pesach
(Pascha, pami¹tka wyjcia
Izraela z niewoli egipskiej,
w tradycji chrzecijañskiej
odpowiada jej Wielkanoc).
W trakcie sederu ka¿dy powinien siê w³aciwie poczuæ,
jakby sam zosta³ wybawiony
z niewoli w Egipcie, a charakterystyczne obyczaje sederowe maj¹ pomóc dzieciom w zrozumieniu Exodusu. Temu s³u¿y m.in. rodzinne czytanie Hagady (cytat za:
A. Uterman, Encyklopedia
tradycji i legend ¿ydowskich,
t³um. O. Zienkiewicz, Warszawa 2000) [przyp. red.].

Irena Strelnikowa odnosi siê
w swoim artykule do sugerowanej przez Paw³a Gdulê
kwestii istnienia w Lublinie
dwóch drukarni ¿ydowskich.
Twórc¹ drugiej z drukarñ mia³
byæ Hirsz syn Abrahama Kalonymusa Jaffe. O istnieniu
drukarni wiadczy³yby nastêpuj¹ce fakty: paszkwil Sebastiana Miczyñskiego opublikowany w Zwierciadle Korony Polskiej, w którym czytamy, ¿e ¯ydzi w Lublinie dwie
drukarnie maj¹, ponadto kopia dokumentu Zygmunta III
z 1631 roku zalecaj¹cego wydanie instrumentów i druków
ze zlikwidowanej drukarni ¿ydowskiej, notatka Hieronima
£opaciñskiego o druku Sefer
Ibronoth, któr¹ wystawi³
uczony Hirsz syn Abrahama
Kalomniumus Jaffe, oraz informacja Jerzego Brandtke
przytaczaj¹cego list z 1628 r.
wojewody Miko³aja Olenickiego do króla Zygmunta III
z prob¹ zwrócenie ¯ydom
zabranej im drukarni. Informacje wskazywa³yby, i¿ w po³owie XVII wieku w Lublinie
istnia³y dwie ¿ydowskie drukarnie. Irena Strelnikowa jednak stwierdza, ¿e na pytanie,
czy w pierwszej po³owie
XVIII wieku istnia³y w Lublinie dwie drukarnie ¿ydowskie,
nie mo¿na daæ zarówno odpowiedzi twierdz¹cej, jak i przecz¹cej (Strelnikowa, Drukarstwo lubelskie, s. 16-17).
13

Pilarczyk, dz. cyt., s. 54-55.
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skich i czeskich, drukarnia zosta³a zamkniêta, poniewa¿ nie mog³a sprostaæ
konkurencji z drukami wykonywanymi w Krakowie. Oficyna wznowi³a
dzia³alnoæ w 1590 roku po gruntownej modernizacji polegaj¹cej na odnowieniu zaplecza technicznego. Zaczêto wydawaæ literaturê religijn¹: modlitewniki, zbiory psalmów, komentarze.
Pod koniec 1592 roku drukarnia,
uciekaj¹c przed kolejn¹ epidemi¹, przenios³a siê do Bystrzejowic. Jedynym wydanym tam dzie³em by³a Hagada. Bogato ilustrowany tekst Hagady obejmuje najpopularniejsze obrazy i w¹tki literatury ¿ydowskiej dotycz¹ce historii wybawienia z Egiptu. Jest ona ksiêg¹ u¿ywan¹ podczas wieczerzy sederowej12
i zawiera instrukcje na temat spo¿ywania macy, teksty psalmów pochwalnych,
hymnów, a nawet piosenek dla dzieci.
Po powrocie do Lublina wydano Misznê. Miszna to najstarsze dzie³o literatury rabinicznej, sk³adaj¹ce siê z elementów ustnej Tory, jedna z podstaw ¿ydowskiego prawodawstwa.

mieæ Kalonymosa w 1603 roku
spowodowa³a powolny upadek drukarni. Po jej ca³kowitym zniszczeniu
w 1656 roku podczas po¿aru dzielnicy ¿ydowskiej zosta³a odbudowana
dopiero szeæ lat póniej. Po reaktywowaniu dzia³a³a do 1682 roku. Ostatnim w³acicielem oficyny by³ Salomon
Zelman Jaffe, a ostatni¹ wydrukowan¹ ksi¹¿k¹ by³o dzie³o Chiduszej Halachot krakowskiego rabina Jozuego
Herszla. Dzia³alnoæ drukarska w Lublinie zosta³a wznowiona w 1790 roku
na mocy listu-przywileju króla Stanis³awa Augusta, który rabina ziemskiego Herszka Szew³owicza vel Szawelowicza mianowa³ tytu³em drukarza
i zezwoli³ na za³o¿enie drukarni 13 .
Przegl¹d rodzajów ksi¹g, jakie opuci³y warsztat lubelskiej drukarni, wskazuje, ¿e drukowano w niej dzie³a o du¿ym znaczeniu dla religii ¿ydowskiej.
Sporód nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje ksiêga Zohar.
Ksiêga Zohar, w³aciwie Sefer haZohar (Ksiêga blasku), to rednio-

Szczególne miejsce wród wspó³pracowników drukarzy zajmowali korektorzy traktatów talmudycznych, bêd¹cy najczêciej rabinami, kierownikami jesziw lub sêdziami s¹dów rabinicznych. Od nich w du¿ym stopniu zale¿a³o, jaki tekst by³ drukowany w kolejnych wydaniach
Talmudu. Na nich ci¹¿y³ obowi¹zek jak najlepszego przygotowania do druku tekstu traktatów,
w który przez lata ingerowa³a cenzura kocielna. Mieli oni dbaæ o jego wiernoæ, nic nie uroniæ
z opisywanych w nim dawnych wielkich wydarzeñ, nic nie zaprzepaciæ z przekazywanej przez
wieki tradycji, a wszystko po to, aby uratowaæ od zag³ady niszczycielskiego czasu owo pradawne spotkanie staro¿ytnego Izraela ze wiêtoci¹, z wielkim Prawodawc¹, i przenieæ je w stanie
mo¿liwie najlepiej zachowanym. Judaizm bowiem istnia³ przez wieki dziêki sta³emu kontaktowi
swoich wyznawców z objawionym Prawem  Tor¹, dziêki pielêgnacji wspomnieñ o owej prachwili przekazania Tory i nieustannemu odczytywaniu jej znaczenia, zw³aszcza przez duchowych przywódców kolejnych pokoleñ, w kontekcie zachodz¹cych przemian cywilizacyjnych.
[...] Korektor, odpowiedzialny wraz z drukarzem za tekst w ostatecznej postaci przekazywany do
druku, musia³ dokonywaæ potrójnego wyboru. Pierwszy polega³ na odtwarzaniu tekstu Talmudu
przy ograniczonym dostêpie do nieska¿onych róde³, bêd¹cych podstaw¹ reprodukcji. [...] Drugi
wybór dotyczy³ zakresu stosowanej przez drukarzy i korektorów autocenzury, której celem by³a
obrona oficyny i nak³adów poszczególnych wydañ przed ewentualnymi represjami cenzorskimi,
które mimo posiadanych wolnoci by³y mo¿liwe i przynajmniej dwa razy siê zdarzy³y. Wówczas
koñczy³o siê to konfiskat¹ nak³adu, a nawet zamkniêciem drukarni. Trzeci wybór polega³ na dobraniu do podstawowego tekstu Talmudu najcenniejszych dodatków: komentarzy, orzeczeñ halachicznych z ró¿nych kompendiów, opracowywanych przez wieki, i z responsów, chiduszim (nowel) oraz opatrzenie tekstu rozmaitymi przydatnymi dla studiuj¹cych odsy³aczami.
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wieczny traktat mistyczny zawieraj¹cy podstawowy wyk³ad kaba³y, uznawany za bibliê kabalistów. Termin kaba³a jest stosowany dla okrelenia tradycji mistycznej, zg³êbiaj¹cej wewnêtrzne mechanizmy dzia³ania boskoci w odniesieniu do cz³owieka.
Tradycj¹ kabalistyczn¹ zajmowali siê
miêdzy innymi Izaak Luria i ruch chasydzki. Kaba³a mia³a du¿y wp³yw na
¿ydowsk¹ symbolikê.
Ksiêgê Zohar opublikowa³ Hiszpan
Moj¿esz z Leonu (1240-1305). Tekst
zosta³ sporz¹dzony na podstawie rêkopisu Szymona ben Jochaja, mistyka ¿yj¹cego w II wieku n.e., który wed³ug tradycji mia³ otrzymaæ jej ustny
przekaz od ukrywaj¹cego siê w jaskini Eliasza. Ksiêga napisana w jêzykach
aramejskim i hebrajskim sk³ada siê
z 20 traktatów opisuj¹cych powstanie
wiata, naturê boskoci i zawieraj¹cych komentarz do Piêcioksiêgu. Ksiêga Zohar jest jednym z najobszerniejszych tekstów ¿ydowskich. W³adys³aw Panas podaje, ¿e liczy ona oko³o
2 400 stron14 . Do XX wieku ukaza³y
siê tylko dwa pe³ne wydania Ksiêgi,
z czego jedno w 1623 roku zosta³o wydane w Lublinie. St¹d wielkie znaczenie Lublina nie tylko dla ¿ydowskiego drukarstwa, ale równie¿ dla rozwoju mistyki i kaba³y.
Ksiêga Zohar opisuje rzeczywistoæ
ezoteryczn¹ zwi¹zan¹ z codziennoci¹
ka¿dego cz³owieka. wiat emanuje
z Istoty Boskiej za porednictwem pulsuj¹cych boskim ¿yciem sefirot, czyli
dziesiêciu boskich struktur tworz¹cych
ró¿ne poziomy rzeczywistoci. Produktem ubocznym procesu emanacji jest
sitra achra, czyli mocarstwo z³a pe³ne
demonów z Samaelem na czele. Cz³owiek ma za zadanie pomóc w ponownym zespoleniu boskoci z jej pierwiastkiem ¿eñskim, zwanym w kabale
Szechina, na który napiera sitra achra.
Ka¿de s³owo Tory symbolizuje jeden
z aspektów sefirot, poniewa¿ prawdzinr 1/2003 (27)
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wy sens Tory kryje siê w jej warstwie
mistycznej. Wype³nianie przykazañ
oddzia³uje dodatnio na wy¿sz¹ sferê,
podczas gdy grzech umacnia sitra
achra. Odkupienie wiata nast¹pi dopiero, gdy ka¿da ludzka istota drog¹
wêdrówki dusz dope³ni swojego dzie³a jednoczenia15 .
Interesuj¹ce jest równie¿ przypuszczenie, ¿e w Lublinie na pocz¹tku
XVIII wieku mia³ miejsce pierwodruk
najpopularniejszej ksi¹¿ki w jêzyku jidysz. Napisany przez Jakuba syna Izaaka Aszkenazi z Janowa Lubelskiego
komentarz do Piêcioksiêgu przeznaczony dla kobiet zatytu³owany Cene urene
(Wyjdcie i patrzcie)16 do czasów obecnych doczeka³ siê blisko 250 wydañ.
Wród uczonych istniej¹ spory w kwestii ustalenia miejsca pierwodruku
ksi¹¿ki. Z du¿¹ doz¹ pewnoci mo¿na
stwierdziæ, i¿ kolejne wydania by³y drukowane w Lublinie.
Na lad innej, ciekawej publikacji natrafi³ Hieronim £opaciñski, który poród
licznych zainteresowañ zajmowa³ siê
równie¿ drukami hebrajskimi i najwczeniej dostrzeg³ problematykê lubelskiego drukarstwa hebrajskiego. W opracowaniu Wydawnictwa perjodyczne w Lublinie opisuje: Drugi z kolei wiadomy
nam kalendarz z 1640 roku [...] jest to
ksi¹¿ka hebrajska Sefer Ibronoth. Ksi¹¿ka o uk³adzie kalendarza. Drukowana
jest w drukarni, któr¹ wystawi³ znany
Hirsz syn Abrahama K(a)lon(y)mus
Jafe, roku 5400 (1640 ery chrzecijañskiej). W polskim i ruskim kalendarzu
wymienia wiêta chrzecijañskie i miejsca jarmarków17. Z informacji tej mo¿na wnioskowaæ, i¿ by³ to rodzaj kalendarza ekumenicznego18. Za spraw¹ £opaciñskiego druki ¿ydowskie znalaz³y
siê na Wystawie Przedmiotów Sztuki
i Staro¿ytnoci w Gmachu Podominikañskim w Lublinie otwartej w czerwcu 1901 roku. Poród nich by³y cztery
traktaty talmudyczne wydane w Lublinie w 1628 roku. Ciekawe, i¿ na pó-

Informacje z: Unterman, Encyklopedia tradycji i legend ¿ydowskich, s. 302-303; Ca³a,
Wêgrzynek, Zalewska, Historia i kultura, s. 314.

15

Pisownia tytu³u: Cene uRene i Ceena u-reena.

16

Rozmowa z prof. W³adys³awem Panasem w niniejszym
numerze [przyp. red.].

14

Rafa³ Lubicz (H. £opaciñski), Wydawnictwa periodyczne w Lublinie, Lublin
1890, s. 5.

17

Wspó³czesn¹ publikacjê
o podobnych charakterze zatytu³owan¹ Kalendarz Ekumeniczny wydawano w Lublinie latach 1999 i 2000.
Wiêcej informacji na stronach: www.tnn.lublin.pl/
ke2001 [przyp. red.].
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niejszych wystawach ksi¹¿ki lubelskiej
dzie³a z drukarni hebrajskiej nie by³y
eksponowane.
Dzieje drukarni hebrajskiej funkcjonuj¹cej w Lublinie od po³owy XVI wieku s¹ bardzo interesuj¹cym i wa¿nym
faktem z historii miasta. Rozwój i funkcjonowanie w Lublinie drukarni obok
istnienia tu jesziwy i Sejmu Czterech
Ziem spowodowa³y, ¿e miasto sta³o siê
jednym z najwa¿niejszych orodków
¿ydowskich. Wydaje siê, ¿e szczegó³o19

1648 po Chrystusie.

szamasz (szames)  wony w bo¿nicy.

20

Karta tytu³owa Wrót Dury,
dzie³a Icchaka Bar Reubena
z Dury o przepisach koszernoci wydanej przez Kalonymusa Jaffe ben Mordechaja. ród³o: Ksiêga Pamiêci
Lublina wyd. w Tel Awiwie.
Ze zbiorów ¯ydowskiego
Instytutu Historycznego.
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we przeledzenie dziejów drukarni, jak
równie¿ próba analizy jej dorobku wydawniczego s¹ zagadnieniem wartym
podjêcia, tym bardziej ¿e pomijanym
w dotychczasowych badaniach nad
dziejami ksi¹¿ki i drukarstwa w Lublinie. Historia istnienia w Lublinie jednego z najwa¿niejszych w tej czêci
Europy orodków drukarstwa ¿ydowskiego podkrela po raz kolejny znaczenie tego miasta w dziejach spo³ecznoci ¿ydowskiej w Polsce.

M

esjasz nie nadszed³ o czasie zapowiadanym w Zoharze, choæ min¹³ rok 540819, wiêc
zaczêto go oczekiwaæ od nowa. Szeæ lat póniej nast¹pi³o zaæmienie s³oñca, co
jednog³onie poczytano za z³y znak. Rabin Jakub ben Ezechiel Halei z P³atowa oznajmi³,
¿e s³ysza³ p³acz i jêki umar³ych, a szamasz20 wielkiej synagogi twierdzi³, ¿e widzia³ na
w³asne oczy, jak dawno umar³e dzieci gromadzi³y siê wokó³ wiêtej arki. Jesieni¹ tego
samego roku wybuch³a zaraza, poch³aniaj¹c setki ludzkich istnieñ.
Ci, którzy dostrzegli w owych wydarzeniach zapowied nieszczêcia, nie pomylili siê: nie
min¹³ rok, gdy na horyzoncie znów pojawili siê Kozacy krwawego atamana Chmielnickiego,
pal¹c i morduj¹c gminy ¿ydowskie le¿¹ce w zachodniej czêci kraju oraz na Litwie  w ten
sposób gmina wileñska zniknê³a z powierzchni ziemi.
Zima nadesz³a wczenie tego roku i dzieci lizga³y siê na zamarzniêtej Bystrzycy, a nawet na Czechówce w pobli¿u drukarni. Gdy groba najazdu Kozaków nabra³a realnych
kszta³tów, trzej braca przerwali rozpoczêt¹ pracê nad Bibli¹ dla kobiet, napisan¹ w jêzyku
jidysz, i zatytu³owan¹ Cene Urejne, zastanawiaj¹c siê, czy nie lepiej bêdzie wyjechaæ.
 Mo¿emy schroniæ siê do Parczewa  zaproponowa³ Azaria.  Mo¿e wuj Icchak
jeszcze ¿yje.
 Lub do Amsterdamu  zasugerowa³ Herszel.  ¯ydzi s¹ tam dobrze traktowani, poza
tym mam mnóstwo znajomych i znam jêzyk.
Lecz gdy po raz pierwszy w ¿yciu sam proponowa³ wyjazd, wtedy w³anie postanowiono jeszcze trochê zaczekaæ. Nazajutrz og³oszono w imieniu ksiêcia oraz wojewody
zakaz opuszczania miasta i wywozu dóbr. Po up³ywie dwóch dni dowiedziano siê, ¿e pad³
Zamoæ. Kozacy byli ju¿ blisko. Nastêpnego dnia, 15 padziernika, Kozacy wjechali na
Krakowskie Przedmiecie.
Kilku ¯ydów zdo³a³o siê schroniæ u zaprzyjanionych chrzecijan, jeszcze inni kupili sobie kryjówkê, wreszcie chrzecijañska czêæ miasta zamknê³a swe bramy, wzmacniaj¹c obronê. Tylko dzielnica ¿ydowska, le¿¹ca poza murami, by³a ca³kowicie bezbronna i wydana na
pastwê kozactwa. ¯ydzi zebrali siê w synagogach w oczekiwaniu na rezultat pertraktacji miêdzy cz³onkami Rady Miejskiej a Moskalami, którzy nadci¹gnêli tu¿ za Kozakami. [...]
Nagle drzwi rozwar³y siê z ha³asem. Wszystkie g³owy zwróci³y siê w stronê wejcia.
W drzwiach sta³ Beniamin, syn Dawia.
 Kozacy pal¹ nasze domy!  zawo³a³.
Dawid wymkn¹³ siê jako jeden z pierwszych i popêdzi³ wraz z synem w kierunku
drukarni. Azariê i Herszla zatrzyma³ cisk przy drzwiach.
 ¯ydzi  nawo³ywa³ stary rabin  dok¹d biegniecie? Zostañcie i módlmy siê razem
do Wiekuistego!
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P³onê³o ca³e Podzamcze. Dawid z Beniaminem przedostali siê do pracowni. Panowa³a
w niej atmosfera spokoju, p³yn¹ca z otoczenia znajomych przedmiotów i zapachu tuszu.
Dawid o ma³o nie upad³ na kolana na sam¹ myl, ¿e to wszystko mog³oby ulec unicestwieniu. Ostatkiem si³ podbieg³ do kufra, w którym, wraz z rachunkami i wekslami przechowywano egzemplarze Ksiêgi Abrahama i stary zwój z Jeruzalem. Z³apa³ drewnian¹
szkatu³kê, wysypa³ jej zawartoæ i starannie u³o¿y³ w niej manuskrypty, jeden egemplarz
Ksiêgi i jeden komplet czcionek. Wszystko razem owin¹³ szmat¹ zaplamion¹ tuszem,
jaka akurat znalaz³a siê pod rêk¹, i wrêczy³ swemu synowi.
 Czy widzia³e, Beniaminie, co tam w³o¿y³em?
 Tak, ojcze.
 Nie zgub tej szkatu³ki, Beniaminie!
Na zamarzniêtym podwórzu rozleg³ siê dwiêk kroków i miech mê¿czyzn.
 Uciekaj tylnym wejciem, Beniaminie. Spróbuj dotrzeæ do Parczewa. Jeli Bóg da,
do³¹czê do ciebie.
Dawid po³o¿y³ rêce na g³owie syna, pob³ogos³awi³ go i rzek³:
 Amen, amen, amen! Uciekaj! Niech ciê Bóg prowadzi! Beniamin wymkn¹³ siê w¹skim przejciem wychodz¹cym na wzgórze. W tym samym momencie drzwi wylecia³y
z trzaskiem z zawiasów.

Halter, Lublin. Historia mi³osna, s. 447-449.

ANEKS
Kalendarium dzia³alnoci drukarni hebrajskiej w Lublinie21

1547  Izaak syn Chaima i Józef Jakar syn Jakuba zak³adaj¹ drukarniê zlokalizowan¹
przy ulicy Szerokiej.
1550  prawne usankcjonowanie dzia³alnoci oficyny na mocy zezwolenia króla Zygmunta Augusta.
1554  druk hebrajskiego modlitewnika ca³orocznego Siddur. mieræ Izaaka syna Chaima.
Oko³o 1556  przybycie z Pragi grupy ¯ydów, poród których jest uznany drukarz Eliesar syn Izaaka. Przybysze przywo¿¹ ze sob¹ materia³ typograficzny i zak³adaj¹
spó³kê drukarsk¹.
1558  wydanie Piêcioksiêgu oraz podjêcie zadania publikacji traktatów Talmudu Babiloñskiego.
1559  druk pierwszego z traktatów talmudycznych Szawuot.
27 maja 1559  Chaim syn Izaaka i Anna Jakar otrzymuj¹ od króla Zygmunta Augusta wy³¹czny przywilej na druk i sprzeda¿ ksi¹g hebrajskich na terenie Królestwa Polskiego.
1559  w zwi¹zku z epidemi¹ oficyna opuszcza Lublin, sprzêt tpograficzny zostaje przeniesiony do Koñskowoli.
1561  wydanie kolejnej czêci traktatu talmudycznego Psachim.
1562  wydanie traktatu Gitin.
1563  powrót do Lublina. Wydanie ksi¹¿ki Izraela Kaca Szeelat Hanszama (Pragnienia
duszy).
1564  mieræ Chaima syna Izaaka, zamkniêcie drukarni.
1566  reaktywowanie oficyny przez Eliesara syna Izaaka.
1567  wydanie Machazor, modlitewnika na wiêta ca³ego roku wed³ug obowi¹zuj¹cego
w Polsce obyczaju ¿ydowskiego (dziêki wsparciu Meira syna Mordechaja Lewi).
1568  druk kolejnych czêci traktatów talmudycznych: Bejca, Suka i Iruwin; Eliesar
decyduje o zamkniêciu oficyny, poniewa¿ wydawnictwa nie s¹ na najlepszym
poziomie typograficznym.
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Kalendarium opracowane
na podstawie: Gdula, Drukarstwo lubelskie, s. 45-48;
Korotasowa, Drukarnie ¿ydowskie, s. 375-380, 388392; Strelnikowa, Drukarstwo lubelskie, s. 15-17.
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Naród i Ksiêgi
Oko³o 1570  po odnowieniu warsztatu i zakupieniu nowych czcionek praca w drukarni
znacznie siê o¿ywia; druk kolejnego modlitewnika.
1571  wydanie traktatu Kiduszin.
1572  druk dzie³a Izaaka syna Abrahama Pachad Izchak (Niepokoje Izaaka).
1573  przejêcie drukarni przez Kalonymosa syna Mordechaja Jaffe; wydanie kolejnych
traktatów Talmudu Babiloñskiego: Awoda Zara, Jebamot, Baba bartha oraz ksi¹¿ek: Szeelot Weteszuwot (Responsy) Salomona Lurii i Birchat Hamazon (B³ogos³awieñstwo pokarmu) z komentarzami Natana Szapiry (Spiry) z Grodna.
7 marca 1578  Kalonymos otrzymuje od króla Stefana Batorego przywilej zezwalaj¹cy
na za³o¿enie drukarni hebrajskiej i sprzeda¿ ksi¹¿ek.
1579  zamkniêcie drukarni, która nie mo¿e sprostaæ konkurencji z drukarni¹ krakowsk¹ i ksi¹¿kami importowanymi z W³och.
1590  wznowienie dzia³alnoci po gruntownej modernizacji zaplecza technicznego;
druk dzie³ literatury religijnej: modlitewników, zbiorów psalmów, komentarzy.
1592  wybuch kolejnej epidemii, przeniesienie drukarni do Bystrzejowic.
1593  wydanie Hagady.
1596  Powrót do Lublina; wydanie szeciu czêci Miszny.
1603  mieræ Kalonymosa; drukarniê przejmuje jego wnuk  Cwi, syn Abraham Kalonymosa Jaffe.
1623  wydanie Ksiêgi Zohar.
1656  zniszczenie drukarni podczas po¿aru dzielnicy ¿ydowskiej.
1672  otwarcie odbudowanej przez Jakuba Jaffe oficyny.
1682  zamkniêcie drukarni; ostatnim w³acicielem jest Salomon Zelman Jaffe; ostatni¹
wydrukowan¹ ksi¹¿k¹  dzie³o Chiduszej Halachot krakowskiego rabina Jozuego Herszla.
1790  wznowienie dzia³alnoci drukarskiej w Lublinie na mocy listu-przywileju króla
Stanis³awa Augusta, który rabina ziemskiego Herszka Szew³owicza vel Szawelowicza mianuje tytu³em drukarza i zezwala na za³o¿enie drukarni.
Zestawienie na podstawie:
Korotasowa, Drukarnie ¿ydowskie, s. 375-380, 388392.

Zestawienie w³acicieli22

Informacje zaczerpniête z:
Korotasowa, Drukarnie ¿ydowskie, s. 375-380, 388392.

Podstawowe informacje o drukarzach23

22

23
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1547-1554 Izaak syn Chaima, wspó³w³aciciele: Chaim Schwartz z Olenicy, Józef syn
Jakuba Jakar
1556-1564 Chaim syn Izaaka, wspó³w³aciciele: Anna Jakar, Eliesar syn Izaaka, Jakub
syn Dawida Gotorda, Kalonymos syn Mordechaja Jaffe
1566-1572 Eliesar syn Izaaka, wspó³w³aciciele: Eliesar Lippman syn Meszulama, Izaak
syn Eliesara, Jakub syn Dawida Gotord, Kalonymos syn Mordechaja Jaffe, Naftali syn Joela Szwarca
1573-1603 Kalonymos syn Mordechaja Jaffe, wspó³w³aciciele: Chaim syn Kalonymosa
od 1603 Cwi syn Abraham Kalonymosa Jaffe
od 1672 Jakub Jaffe
do 1682 Salomon Zelman Jaffe
Izaak syn Chaima
(ur. ? - zm. po 1554) syn Chaima Schwartza z Olenicy, by³ drukarzem w Ichenhausen
w Bawarii i Heddernheim ko³o Frankfurtu, pierwszy drukarz lubelski. Do Lublina przyby³
w 1547 roku i zaj¹³ siê organizowaniem drukarni. Wraz ze szwagrem Józefem Jakarem
otrzyma³ w 1550 roku od króla Zygmunta Augusta zezwolenie na prowadzenie drukarni
hebrajskiej.
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Chaim syn Izaaka
(ur.? - zm. ok. 1564) syn Izaaka syna Chaima, by³ drukarzem w Lublinie w latach 15561564 i Koñskowoli 1561-1562. W 1554 roku wraz z Elisarem synem Izaaka, Jakubem
synem Dawida Gotorda i Kalonymosem synem Mordechaja Jaffe za³o¿y³ w Lublinie spó³kê
drukarsk¹. Prowadzi³ j¹ do 1564 roku.
Anna Jakar
wspó³w³acicielka drukarni w Lublinie w latach 1559-1574, córka Józefa syna Jakoba
Jakara, wspó³w³aciciela pierwszej hebrajskiej drukarni w Lublinie i wnuczka Chaima
Schwartza drukarza w Olenicy. Po mierci ojca  oko³o 1559 roku  zosta³a wspó³w³acicielk¹ drukarni. W tym samym roku razem z Chaimem synem Izaaka otrzyma³a przywilej
na wy³¹czny druk dzie³ hebrajskich w Królestwie i pañstwach doñ nale¿¹cych. Chaim syn
Izaaka by³ jej ciotecznym bratem, istniej¹ przypuszczenia, ¿e tak¿e jej mê¿em. Po 1566
roku polubi³a Kalonymosa syna Mordechaja Jaffe.
Eliesar syn Izaaka
kiedy przyby³ do Lublina by³ uwa¿any za doskona³ego drukarza. Wszed³ do spó³ki drukarskiej za³o¿onej w 1554 roku. Natomiast po mierci Chaima w 1566 roku zorganizowa³ oficynê na nowo. W 1572 roku sprzeda³ czêæ materia³u typograficznego wspólnikowi Kalonymosowi Jaffie i wraz z synem Izaakiem uda³ siê do Safeed w Górnej Galilei,
gdzie za³o¿y³ w 1577 roku drukarniê.
Kalonymos syn Mordechaja Jaffe
(zw. Kleonymos, Kolonymus, Calman, Mardochej, Mordochaj, Mardocaj) syn rabina
Mordechaja Jaffe, autora wielu dzie³ talmudycznych, przed 1558 rokiem by³ wspólnikiem drukarni Chaima syna Izaaka, po mierci Chaima przebywa³ przez pewien czas
w Opatowie, gdzie pracowa³ jako ksiêgarz. Od 1573 do 1603 roku pracowa³ w Lublinie
wraz z synem Chaimem.

Karta tytu³owa pierwszego
wydania Responsów Maharszala (Lublin 1574-75). ród³o: Ksiêga Pamiêci Lublina
wyd. w Tel Awiwie. Ze zbiorów ¯ydowskiego Instytutu
Historycznego.
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Od

chederu
do jesziwy
Razem z autorem
towarzyszymy Dawidkowi w jego edukacji

Dla ¯ydów starszej generacji, wywodz¹cych siê z ma³ych miasteczek, pocz¹tki nauki w chederze kojarz¹ siê z du¿¹ izb¹,
rzadko kiedy wietrzon¹, pe³n¹ kuchennych zapachów i krz¹taniny rebecyny (¿ony rebego). W izbie po zab³oconej pod³odze raczkowa³y ma³e dzieci gospodarzy domu, a blisko okna
sta³ d³ugi stó³ i przy nim dwie ³awy, z gêsto  g³owa przy g³owie  wokó³ me³ameda siedz¹c¹ dziatw¹.
O takim chederze w Tyszowcach opowiada³ Jechiel Stern, pedagog i etnograf.
Kiedy ch³opczyk mia³ trzy lata, wówczas ojciec i matka opatulali go w ojcowski ta³es i zanosili do chederu. Przed
wyjciem z domu matka ubiera³a mu na
koszulkê arba kanfot, czyli tzw. ma³y
ta³es, popularnie zwany cyces. Arba
kanfot by³y symbolem pe³nego podporz¹dkowania siê nakazom Tory. Pobo¿ny ¯yd nosi³ je do koñca ¿ycia.
Wysup³anego z ojcowskiego ta³esu
ch³opczyka (nazywaæ go bêdziemy Dawidkiem, a gdy doronie Dawidem) sadzano przed rebem, a ten pokazywa³
dziecku litery: szin, dalet, jud, alef,
mem, taw. Potem ³¹czy³ je w s³owa Szadaj emet (Wszechmocny jest prawd¹).
Imienia Boga nie by³o wolno wymawiaæ, mówiono w miejsce imienia jeden z boskich przymiotów. Dawidek
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powtórzy³ za rebem i w ten sposób zaczê³a siê jego chederowa edukacja.
Nie zatrzymamy siê przy opisie
szczegó³owej metodyki wdra¿ania Dawidkowi i jego kolegom z chederowej
³awy kolejnych etapów nauki czytania,
a potem pisania, jako ¿e sprawy te interesowaæ mog¹ specjalistów  pedagogów. Dla jasnoci sprawy powiemy
w tym miejscu, ¿e metodyka nauczania
pocz¹tków czytania nie zmienia³a siê
w chederach od wieków i w niezmienionej postaci zachowa³a siê w tradycyjnych chederach po dzieñ dzisiejszy.
By³a to scholastyczna metoda wkuwania na pamiêæ nauczanego materia³u.
M³odym, dzieciêcym jeszcze prawie
umys³om Dawidków w klasie wstêpnej
chederu, zwanej dardeki, przyswojenie
materia³u nie sprawia³o specjalnych
trudnoci.
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Od chederu do jesziwy
Po up³ywie pó³ roku spêdzonego na
nauce w chederze Dawidek czyta³ ju¿
biegle teksty krótkich modlitw (w³aciwie zna³ je na pamiêæ) i wszystkie potrzebne mu b³ogos³awieñstwa, które pobo¿ny ¯yd odmawia³ przy okazji ka¿dego posi³ku. Wpojono mu zarówno
w domu, jak i chederze, ¿e by³oby grzechem prze³kniêcie pierwszego kêsa strawy lub ³yku p³ynu bez dziêkczynienia
oddanego Panu.
Wy¿szym etapem chederowej nauki
Dawidka, po etapie dardeki, by³ etap nauki Tory z komentarzem Raszi (skrót od
rabbi Szlomo Icchaki z Troyes, 1040
1105). Zanim to nast¹pi³o, w domu rodziców Dawidka odby³a siê piêkna uroczystoæ na jego czeæ. Jej przebieg opisa³ wspomniany uprzednio Jechiel Stern.
W uroczystoci uczestniczyli, oprócz najbli¿szych, znajomi i przyjaciele rodziny,
by³ równie¿ obecny nowy nauczyciel
Dawidka, jego chumasz me³amed 1 . Dawidek w nowym ubranku, zaca³owywany przez kobiety i obsypywany przez nie
rodzynkami i migda³ami, wyg³asza³ w jêzyku hebrajskim pierwsz¹ uroczyst¹ oracjê w formie odpowiedzi na pytania me³ameda. Tok tej oracji podajê w niezbêdnym skrócie:
Me³amed: Ma³y ch³opcze, co robi¹
teraz twój ojciec i matka?
Dawidek: Ojciec i matka maj¹ teraz
piêkn¹ uroczystoæ.
Me³amed: Czy uroczystoæ ta bierze
siê st¹d, ¿e zaczynasz uczyæ siê Chumaszu?
Dawidek: Tak, mój nauczycielu, odgad³e.
Me³amed: Mo¿e chcia³by powiedzieæ co, co znasz z Tory?
Dawidek: Oczywicie, jestem do
tego przygotowany. Chocia¿ nie doros³em jeszcze, by s³owami Tory mówiæ
przed tob¹, mój nauczycielu, powiem
kilka zdañ... (Dawidek recytuje pierwsze zdania z Ksiêgi Bereszit).
Etnograf zapisa³ w tym miejscu trzy
b³ogos³awieñstwa pod adresem Dawidnr 1/2003 (27)
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ka; przeka¿emy ostatnie z nich, gdy¿
wiele w nim aromatu biblijnej poezji:
¯yczê ci, aby spe³ni³y siê b³ogos³awieñstwa, których wys³ucha³e, a sam
chcia³bym do nich dodaæ tylko to, by
twe ¿ycie i ¿ycie twych najbli¿szych
by³o tak nasycone s³odycz¹, jak owoce
krzewu, który kwitnie w porze wiosny.
Dyskurs miêdzy me³amedem a Dawidkiem trwa³ dalej:
Me³amed: Czego siê teraz uczy³ bêdziesz, mój ma³y przyjacielu?
Dawidek: Chumaszu, mój nauczycielu.
Me³amed: Co oznacza s³owo chumasz?
Dawidek: Piêæ.
Me³amed: Piêæ czego?
Dawidek: Piêæ ksi¹g wiêtej Tory.
Me³amed: Jak nazywaj¹ siê te ksiêgi?
Dawidek: Bereszit, Szemot, Wajjikra,
Ba-midbar, Dewarim.
Me³amed: Której ksiêgi uczy³ siê bêdziesz teraz?
Dawidek: Uczy³ siê bêdê ksiêgi trzeciej.
Me³amed: Jak siê ta ksiêga nazywa?
Dawidek: Wajjikra (Kap³añska).
Me³amed: Co znaczy wajjikra?
Dawidek: I przywo³a³.
Me³amed: Kto przywo³a³, mo¿e kogut na kominie?
Dawidek: Nie, to Bóg przywo³a³
Moj¿esza, aby go pouczyæ o sposobach
sk³adania ofiar... (dialog trwa³ dalej).
Zas³uguje na uwagê okolicznoæ, ¿e
nauczania Piêcioksiêgu Moj¿esza nie
rozpoczynano w chederze od ksiêgi
pierwszej (Rodzaju) z jej barwn¹ i ciekaw¹ kosmogoni¹, opisami raju, tragiczn¹ win¹ i tragiczn¹ kar¹ pierwszych
ludzi. Naukê zaczynano od pedantycznie nudnej ksiêgi trzeciej, w której skodyfikowane s¹ przepisy o sk³adaniu
ofiar i o wiêtach, a tak¿e o tr¹dzie, zanieczyszczaj¹cych wyciekach, zakazie
czynów niemoralnych, karach za niepos³uszeñstwo. Jest kilka teorii wyjaniaj¹cych ten odwrócony porz¹dek

1
Chumasz  Piêcioksi¹g,
czyli Tora. Zawiera ksiêgi:
Rodzaju, Wyjcia, Kap³añsk¹,
Liczb i Powtórzonego Prawa
[przyp. red].
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nauki w chederze: jest on prawdopodobnie starszy ni¿ pierwsze chedery
w Polsce.
Drugi etap edukacji chederowej wype³ni³a Dawidkowi nauka Piêcioksiêgu wraz z komentarzem Raszi. Nauka
ta trwa³a dwa lata. Dawidek i jego koledzy nauczyli siê szybko czytaæ teksty komentarza, drukowanego inn¹
czcionk¹ ani¿eli teksty Chumaszu,
a podobn¹ do tej, któr¹ drukowano
pierwsze ksi¹¿ki w jêzyku ¿ydowskim
przeznaczone dla kobiet. Me³amed czyta³ tekst orygina³u, podaj¹c po ka¿dym
zdaniu t³umaczenie ¿ydowskie, oparte
na wydanym jeszcze w pocz¹tkach
XVII wieku podrêczniku Beer-Mosze
(Moj¿esz Sertels, autor t³umaczenia
Chumaszu na ¿ydowski, Praga 1604),
stanowi¹cym prawdopodobnie jedn¹
z pierwszych w historii szkolnictwa pomoc naukowo-dydaktyczn¹ do nauczania jêzyków.

C

oraz bardziej plastyczna, codziennie æwiczona w chederze pamiêæ
dziecka utrwala³a zarówno teksty hebrajskie, jak i ich ¿ydowskie przek³ady w interpretacji me³ameda. W regulaminie wiêtego bractwa Talmud Tory
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w Krakowie z 1551 roku jest postanowienie ustalaj¹ce, ¿e je¿eli uczeñ potrafi
ju¿ samodzielnie zrozumieæ wyjanienia Raszi, wówczas jego dalsz¹ naukê
oprzeæ nale¿y wy³¹cznie na komentarzu. Regu³a ta by³a najprawdopodobniej
stosowana równie¿ w innych chederach,
co wiadczy³oby, ¿e tradycyjny schemat
nauczania nie by³ przeszkod¹ utrudniaj¹c¹ zdolniejszym uczniom przypieszony tryb nauki.
Drugi etap chederowej nauki by³
w³aciwie wstêpem do prawdziwych
studiów: studiów Talmudu. W klasie
drugiej decydowa³ o wszystkim me³amed: on podawa³ i t³umaczy³ s³owa tekstu, chwytane i w lot zapamiêtywane
przez uczniów. W trzeciej i czwartej
klasie chederowej, w których nauka
trwa³a do trzech lat w ka¿dej, uczeñ
poznawa³ Gemarê z komentarzem Raszi oraz pisma proroków, a na koñcu
(w najwy¿szej klasie) zajmowa³ siê
wy³¹cznie szczegó³owym studium Talmudu z komentarzami zarówno dawnymi, jak i najnowszymi. W klasach
tych uczniowie nie byli ju¿ prowadzeni za rêkê, a me³amed by³ ju¿ dla nich
raczej instruktorem i konsultantem.
Nauka przesta³a byæ dla nich spraw¹

Charakterystyczn¹ cech¹ rabinizmu ukszta³towanego w jesziwach Rzeczypospolitej w XVI
i XVII w., przez nie tak liczn¹, jakby siê zdawa³o, grupê osób, by³o skupianie uwagi w przekazie
religijnym na literaturze halachicznej [dot. norm rel.  przyp. red.]. Wykszta³cona na niej grupa
¿ydowskich uczonych przenios³a nastêpnie swój typ umys³owoci i religijnoci do gmin zachodniej Europy, gdzie wielu z nich objê³o wa¿ne funkcje, oddzia³uj¹c na duchowoæ cz³onków.
Zawê¿anie przez nich wykszta³cenia ¿ydowskiego do znajomoci tradycji religijnej zawartej
w Talmudzie nie wyczerpywa³o bogactwa ca³ej kultury ¯ydów, zw³aszcza tej bêd¹cej dorobkiem
diaspory hiszpañsko-arabskiej, w³oskiej i prowansalskiej. Horyzonty umys³owe wyznawców
judaizmu z ziem polskich zosta³y ograniczone  ogólnie mówi¹c  do teologii. Natomiast ci
z ¯ydów, którzy posiadali wiedzê z zakresu tzw. nauk wieckich, np. medycyny czy farmacji,
zdobywali j¹ za granic¹, g³ównie we W³oszech.
Mimo niedostatków dostrze¿onych w tzw. polskich edycjach Talmudu, samo podejmowanie przez ¿ydowskich drukarzy jego druku, który zajmowa³ najwa¿niejsze miejsce w ich repertuarach wydawniczych, nale¿y uznaæ za istotny udzia³ diaspory z Polski w podtrzymaniu ci¹g³oci przekazu religijnego i za przejaw poczucia odpowiedzialnoci za rozwój judaizmu w czasach, gdy kontynuacja wiêtej tradycji w niektórych diasporach europejskich by³a powa¿nie
zagro¿ona. Przekaz ten pe³ni³ przede wszystkim funkcjê ³¹cznikow¹ miêdzy pokoleniami, w mniejszym za stopniu ochronn¹ wobec tradycji i adaptacyjn¹ do przemian cywilizacyjnych.
nr 1/2003 (27)

Od chederu do jesziwy
pamiêciowego wkuwania i rutyny,
stawa³a siê kwesti¹ zdolnoci intelektualnych.
Bêd¹c w trzeciej, a potem w czwartej klasie chederu, Dawidek mia³ 12-13
lat. Nauka sz³a mu ³atwo. Jego pamiêæ
by³a wyæwiczona w takim stopniu, ¿e
potrafi³ recytowaæ z pamiêci cale traktaty Talmudu2 . Rodzice Dawidka stali
przed wa¿n¹ dla jego przysz³oci decyzj¹: czy pozwoliæ mu uczyæ siê dalej, a wiêc czy Dawidek (ci¹gle jeszcze
Dawidek, chocia¿ nie by³o mu dane
zaznaæ prawdziwego dzieciñstwa) rokuje nadziejê, ¿e dalsza nauka zapewni
mu pozycjê wród uczonych w pimie
(talmid chacham), czy te¿ nale¿y zakoñczyæ jego naukê i skierowaæ go na
praktykê do rzemios³a lub handlu. W tej
sprawie wypowiadali siê nie tylko znaj¹cy Dawidka nauczyciele  gemara
me³amed i tosafot 3 me³amed  ale równie¿ przyjaciele domu, znaj¹cy Talmud
i walory umys³owe Dawidka. Byli oni
zgodni co do wyboru dalszej ¿yciowej
drogi Dawidka. Tym sposobem rozpocz¹³ on dalszy etap nauki w akademii
talmudycznej  jesziwie, w naszym
przypadku w lubelskiej uczelni talmudycznej.
S³uchaczy akademii talmudycznych
w miarê postêpu studiów obowi¹zywa³a
coraz pe³niejsza i dok³adniejsza znajomoæ halachicznej wyk³adni norm rozstrzygania nieprzebranego mnóstwa
praktycznych przypadków, rozbudowanych pl¹tanin¹ uzupe³nieñ wnoszonych
przez Gemarê. Ale w drugiej po³owie
XVI wieku minê³o ju¿ tysi¹c lat od
okresu, kiedy spisanym tekstom Talmudu nadano rangê obowi¹zuj¹cego kanonu. Tylko najbardziej ogólne zasady,
kategorie starotestamentowego dekalogu, wytrzymaæ mog³y, mimo zmieniaj¹cych siê warunków, próbê czasu d³u¿sz¹ ni¿ tysi¹clecie, nie trac¹c w ogólnym sensie nadanej im na samym pocz¹tku, pozaczasowej si³y dotarcia do
serc i umys³ów. Talmud nie mia³ takiej
nr 1/2003 (27)
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si³y. Wyposa¿ony w zasady bardziej
szczegó³owe (ca³kowicie uzasadnione
w okresie ich powstawania) nie wytrzyma³ próby tak d³ugiego up³ywu czasu.
¯ycie je dezaktualizowa³o, domaga³o
siê ich modernizacji, przystosowania do
ca³kowicie, z up³ywem stuleci, zmienionych warunków. W Polsce, zadanie
tej swoistej nowelizacji wziêli na sie- 2 Jeszcze w latach trzydziestych naszego stulecia wybie twórcy tak zwanej literatury rabi- magano od kandydatów,
nicznej, autorzy kodeksów komentu- przyjmowanych do lubelj¹cych Talmud i starsze komentarze (pe- skiej akademii talmudycznej
znajomoci 400 stronic Talruszim), uzupe³niaj¹cych rozpraw na mudu opanowanych na paspecjalne tematy talmudyczne (chidu- miêæ.
szim), responsów w kwestiach zawi³ych
problemów i decyzji w trudnych sprawach (szeelot u-teszuwot). Czynili to
wszystko, by religia, spe³niaj¹ca u ¯ydów pe³ny program opieki nad kultem,
wykonywaæ mog³a równolegle zadania
zwi¹zane z wszechstronnym regulowaniem wszelkich spraw spo³ecznego 3 Tosafot (dodatki, suplemento szczegó³owe oko³otali osobistego ¿ycia, nie zrywaj¹c w tych ty)
mudyczne komentarze wiew³anie sprawach zawsze aktualnego lu autorów, m.in. do talmukontaktu z wierz¹cymi. Twórcami lite- dycznych komentarzy rabbiego Raszi [przyp. red.].
ratury rabinicznej byli najczêciej rektorzy uczelni talmudycznych, korzystaj¹cy z rozleg³ych uprawnieñ autonomicznych swych szkó³.
Zas³ug¹ lubelskiej uczelni talmudycznej by³a szeroka s³awa polskich
jesziw. Niektóre z nich utrzymywa³ kaha³ (Kraków, Poznañ,
Lublin,
Spo³ecznoæ ¿ydowska
Lwów). By³o jednak sporo jesziw
tworzy³a szko³y
prywatnych. Z luodpowiadaj¹ce potrzebom
belskiej akademii
rabina Szaloma
i aspiracjom poszczególnych
Szachny, nazywaugrupowañ politycznych.
nego przez wspó³czesnych kronikarzy ojcem nauki rabinicznej, wysz³o
w XVI wieku wielu s³awnych rabinów
Polski i Litwy. Jednym z nich by³ Moj¿esz Isserles z Krakowa. Z Isserlesem
na jednej ³awie zasiada³ Chaim ben Becalel, póniejszy rabin w Niemczech,
który wspomina³ we wstêpie do jed-
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 pocz¹tek ijar  koniec
kwietnia lub pocz¹tek maja
 15 ab (lub aw)  mniej wiêcej druga dekada sierpnia
 pocz¹tek cheszwan (lub
marcheszwan)  zwykle koniec padziernika
 15 szewat  pierwsza po³owa lutego [przyp. red.]
4

Pilpul, pilpulistyka  swoista forma dyskusji wprowadzona do nauczania Talmudu w akademiach talmudycznych w Krakowie przez
Jakuba Pollaka i w Lublinie
przez Szaloma Szachnê.

5

6

Poskim  decyzje rabinów.

Cztery turim (acba turim) 
kodeks halachiczny Jakuba
ben Aszera ( 1340), najwa¿niejsza po Majmonidesie próba skodyfikowania ca³ego
materia³u halachicznego zawartego w obu Talmudach,
responsach gaonów i kodeksach.

7

8
Alfas  dzie³o komentatorskie do Talmudu Izaaka Alfasi z Fezu, uczonego z XI
wieku.

W³asna wyk³adnia tekstów
Talmudu  wyjanienie poni¿ej [przyp. red.].

9
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ród³a duchowoci ¿ydowskiej tego okresu [XVI-XVII w.  przyp. red.] nale¿y upatrywaæ w wierze w objawienie Bo¿e i wybrañstwo Izraela, bêd¹ce specjalnym i niezas³u¿onym darem Boga dla
¯ydów jako zbiorowoci i jako poszczególnych jednostek. W treci tej wiary monoteistycznej
zawarte s¹ naczelne prawdy o ¿yciu, normy postêpowania, wzory osobowe oraz sankcje dotycz¹ce odpowiedzialnoci za dobro i z³o. Najwa¿niejszym wk³adem pokoleñ ¯ydów, ¿yj¹cych w tym
okresie w Polsce w ich religijn¹ kulturê, jest kontynuowanie przekazu ukszta³towanych wczeniej
obrazów Boga i ich doskonalenie, czego nie mogli w pe³ni czyniæ ¯ydzi z innych gmin europejskich represjonowani przez ró¿ne rodowiska kocielne. Prowadzi³o to do wywo³ania odpowiadaj¹cych tym obrazom postaw osobowych i wspólnotowych. W judaizmie, religii objawionego
Prawa, w XVI i XVII w.  podobnie jak i wczeniej  akcentowano stworzonoæ cz³owieka, zachêcaj¹c g³ównie do postawy bojani Bo¿ej i pos³uszeñstwa wyra¿anego w rytuale, który obejmowa³
niemal ca³oæ osobistego i wspólnotowego ¿ycia, oraz wpajano potrzebê d¹¿enia do zjednoczenia
z Bogiem, g³ównie przez studium Tory, które nie rozwija³o siê w innych krajach tak jak w Polsce.

nego z traktatów: Moj¹ ojczyzn¹ by³a
Polska, tam siê wychowywa³em pod
opiek¹ prze³o¿onych jesziw, a szczególnie w jesziwie wielkiego uczonego zmar³ego rabina Szachny.
Zachowa³o siê wiadectwo opisuj¹ce organizacjê i system nauczania
w polskich uczelniach talmudycznych
w XVII wieku. Jest nim kronika Bagno g³êbokie (Jawen mecula) Nalana
Hannowera, wydana w Wenecji w 1653
roku. Autor pisze m.in. (wg t³umaczenia tekstu hebrajskiego Majera Ba³abana):
Nie trzeba na to dowodu, ¿e nigdzie
wród rozproszenia Izraelitów nie by³o
tyle nauki, ile w Polsce. W ka¿dej gminie utrzymywano jesziwê i coraz to
wiêksz¹ dawano p³acê rektorowi, aby
móg³ pracowaæ bez trosk i aby nauczanie by³o jego zawodem. [...] Ka¿da gmina utrzymywa³a m³odzieñców i wyznacza³a im tygodniowe zapomogi, aby mogli pobieraæ naukê u rektora jesziwy.
Ka¿dy m³odzieniec musia³ uczyæ dwóch
ch³opaków Gemary, komentarzy i suprakomentarzy w ten sposób, jak siê sami
uczyli w jesziwie. I dawano ch³opcom
po¿ywienie z kasy dobroczynnoci lub
z kuchni dla biednych. [...]
A taki by³ rozk³ad nauki w ziemi
polskiej: m³odzieñcy i ch³opcy byli
obowi¹zani do uczenia siê u rektora jesziwy w lecie od pocz¹tku miesi¹ca Ijar

do 15 ab, a w zimie od pocz¹tku miesi¹ca cheszwan do 15 szewat 4 . Od pocz¹tku miesi¹ca ijar do zielonych wi¹t
(Szawuot), a w zimie od pocz¹tku miesi¹ca cheszwan do wiêta Chanuka
uczyli siê studenci bardzo pilnie Gemary z komentarzem Raszi i Tosafot: codziennie przerabiali jedn¹ halachê, to
znaczy jedn¹ stronê Gemary z komentarzem Raszi i Tosafot.
[...] W lecie nie opuszczano szko³y,
a¿ dopiero po po³udniu. Od zielonych
wi¹t, wzglêdnie od Chanuki do Paschy, wzglêdnie do Nowego Roku nie
zajmowa³ siê rektor jesziwy pilpulistyk¹5 , lecz wyk³ada³ mêdrcom poskim6 , cztery turim7 wraz z glossatorami, a m³odzieñców uczy³ Alfas8
lub innych dzie³ tego rodzaju. [...]
Na kilka tygodni przed 15 ab lub przed
15 szewat pozwala³ rektor s³uchaczom,
aby jeden lub drugi w zastêpstwie nauczyciela wy³o¿yli chiluk9 dla mêdrców lub dla m³odzieñców. Oni wiêc
wyk³adali chilukim, a rektor przys³uchiwa³ siê wyk³adowi lub polemizowa³
z nimi: mia³o to na celu wyostrzenie
rozumu uczniów jesziwy.
[...] W ca³ej Polsce uczono siê Talmudu w porz¹dku szeciu ksi¹g. Ka¿dy rektor mia³ szkolnika, który chodzi³
codziennie od jednej klasy do drugiej
i dogl¹da³, aby wszyscy uczyli siê.
W czwartek musieli ch³opcy pójæ ranr 1/2003 (27)

Od chederu do jesziwy
zem do prze³o¿onego kaha³u [...], a ten
ich egzaminowa³ z tego, czego siê
uczyli w bie¿¹cym tygodniu. Jeli za
który nie umia³ lub pomyli³ siê w odpowiedzi, otrzymywa³ na polecenie
prze³o¿onego od szkolnika têgie kije
oraz wystawiano go na wstyd wobec
innych uczniów [...].
Rzeczowoæ cytowanych fragmentów kroniki Hannowera, relacjonuj¹cych o organizacji nauki i materii nauczania w jesziwach, przypomina styl
i jêzyk wzorowych inspektorów szkolnych w naszym stuleciu. Bagno g³êbokie jest jednoczenie jak gdyby czerpanym z Ksenofonta, znakomitym
w swej prostocie opisem tragedii ¿ydowskich mieszkañców Niemirowa,
Tulczyna, Baru, Ostroga i innych
miast, które znalaz³y siê na szlaku buntowniczych pochodów hetmanów kozackich Nalewajki, Pawluka, Chmielnickiego... Hannower dostrzeg³ i zanotowa³ rolê ksiêcia Jeremiego Winiowieckiego w ratowaniu ludnoci ¿ydowskiej przed Kozakami.

O

pisana przez Hannowera organizacja nauczania w jesziwach, nie
zmieniana w sposób zasadniczy w ci¹gu stuleci, przetrwa³a formalnie do
ostatnich dni drugiej Rzeczypospolitej.
Wszechw³adnie panowa³a metoda pilpulu, na któr¹ ju¿ w pocz¹tkach XVII
wieku skar¿y³ siê popularny wówczas
kaznodzieja i moralista Salomon Efraim z £êczycy.
Co oznaczaj¹ s³owa pilpul, pilpulistyka?
Pilpul oznacza dos³ownie pieprz,
a pilpulistyka zapewniaæ mia³a zwiêkszon¹ aktywnoæ intelektualn¹ uczniów
uczelni talmudycznych, wyostrzaj¹c ich
reakcje na rzeczywiste lub sztucznie wywo³ywane niezgodnoci lub sprzecznoci w tekstach Gemary i innych dzie³.
Pilpul wymaga³ ogromnej erudycji opartej na pamiêciowym opanowaniu nie tylko sposobu interpretacji danego zagadnr 1/2003 (27)
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nienia przez Talmud, ale równie¿ komentarzy i suprakomentarzy autorów do
Talmudu. Tak nagromadzona wiedza
stwarzaæ mia³a warunki dla przedstawiania w³asnej wyk³adni (chilluk). Uwaga
i wysi³ek wyg³aszaj¹cego chilluk skupiona by³a na dowodzie, ¿e powo³ani auPilpulistyka mia³a
torzy pope³nili taki
zwiêkszaæ aktywnoæ
lub inny b³¹d logiczny w swej argumenintelektualn¹ w reakcji na
tacji, ¿e zatem nie
mog¹ mieæ racji, rarzeczywiste lub sztuczne
cjê za ma wyg³aniezgodnoci w tekstach.
szaj¹cy chilluk. Jego
wywody musia³y
byæ nie tylko logicznie przejrzyste, powinny byæ równie¿ retorycznie doskona³e. Pilpul oznacza³ w istocie wysuniêcie na pierwszy plan argumentacji dowodowej, akcesoriów formalnych zagadnienia, z ca³kowitym najczêciej pominiêciem jego merytorycznej istoty. Od epoki owiecenia
pilpul by³ ju¿ tylko zmumifikowan¹
postaci¹ wczesnoredniowiecznej
scholastyki, spónionej o kilka wieków, a wiêc skarykaturowanej, w której wystêpowa³y jedynie elementy talmudycznej patrystyki.
Wspomnielimy ju¿ wczeniej, ¿e
tradycyjny tryb i porz¹dek nauki
w akademiach talmudycznych przestrzegany by³ nawet w okresach najbardziej trudnych dla ¯ydów. Gmina
mog³a byæ po uszy zad³u¿ona, ludzie
mogli ¿yæ w krañcowej nêdzy (np.
Galicja pod koniec XVIII i na pocz¹tku XIX wieku), ale zawsze by³ cheder i jesziwa  orodki ¿ydowskiej nauki. Nêdzne i s³abe, ale by³y, wspierane odwiecznie praktykowan¹ spo³eczn¹ dobroczynnoci¹, nawet wtedy, kiedy chederowi me³amedzi lub
rektor jesziwy nie byli ani erudycj¹,
ani pedagogicznie do swych zadañ
przygotowani jak nale¿y.
Nie jest paradoksem twierdzenie, ¿e
gdyby warunki zewnêtrzne bytu ¿y-
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lat wszystkie traktaty Talmudu. Aby ten
system utrwaliæ i upowszechniæ, proponowa³, by poszczególne dni tego siedmiolecia nazywano numerem karty Talmudu aktualnie czytanej. Szapira widzia³ ju¿ wszystkich ¯ydów z³¹czonych
wiêzi¹ wspólnej nauki, jedynego, jego
rzygasaj¹cemu wiat³u lubelskiej zdaniem, rodka buduj¹cego jednoæ
akademii talmudycznej przywró- rozproszonego narodu.
Myl przewodnia zbudowania w Luci³ pe³ny blask dopiero w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia rabin blinie wielkiej uczelni kszta³c¹cej rabiMeir Szapira, niestrudzony organiza- nów z najbardziej utalentowanej m³otor Uczelni Mêdrców Lublina, odno- dzie¿y ortodoksyjnej nawi¹zywa³a do
wiciel starej jesziwy, czterdziesty jej piêknych tradycji tej uczelni z drugiej
rektor. Kamieñ wêgielny pod nowy po³owy XVI stulecia. Je¿eli odczytywabudynek Jesziwas Chachmej Lublin na codziennie, przez wszystkich ta sama
po³o¿ono 22 maja 1924 roku. Uczel- karta Talmudu mia³a byæ widomym znakiem jakiego ogólniê otwarto 24
nowiatowego bracczerwca 1930 roku.
Zdaniem Szapiry,
twa, którego wiêt¹
Nastêpnego dnia
wspólna nauka by³a
regu³¹ jest wiernoæ
wybrano Meira
dla wiary, to nauka
Szapirê rabinem lujedynym rodkiem
i modlitwa w kierobelskiej gminy ¿ywanej przez niego
dowskiej. W nomibuduj¹cym jednoæ
Jesziwie Mêdrców
nacji tej znajdujemy
rozproszonego narodu. Lublina zapewniæ
dalekie odbicie
mia³y nieska¿ony
przywileju nadanego lubelskiemu gimnazjum talmu- niejako proces zdobywania rabinackiej
dycznemu przez króla Zygmunta Au- charyzmy.
Lato 1930 roku. Powszedni dzieñ
gusta w 1559 roku, stawiaj¹cego jego
rektora ponad rabinem lubelskim. Ka- pracy Dawida, ucznia nowej jesziwy luha³, który dokonywa³ wyboru rekto- belskiej, wygl¹da³ nastêpuj¹co.
Wstawa³ o godz. 530; o 600 by³ ju¿
ra, znalaz³ najlepsze rozwi¹zanie
ewentualnych sporów kompetencyj- zatopiony w daf jomi  karcie Talmunych: mianowa³ go rabinem gminy.
du przeznaczonej do lektury w danym
Meir Szapira by³ dzia³aczem religij- dniu; o 730 uczestniczy³ w zbiorowej
nym nieprzeciêtnego formatu. W ¿y- modlitwie porannej; po niadaniu od
dowskim rodowisku ortodoksyjnym godziny 1000 studiowa³ samodzielnie
da³ siê szybko poznaæ jako szermierz materia³, który mia³ byæ tematem wywiary. Narzêdziem umacniania wiary k³adu rektora, o 1200  s³ucha³ wyk³amia³o byæ powszechne studiowanie du rektora lub jednego z nauczycieli,
Talmudu. Na wiatowym kongresie ¯y- jeli by³ s³uchaczem ni¿szego kursu. Po
dów ortodoksyjnych w 1923 roku we obiedzie i przechadzce w parku szkolWiedniu rzuci³ has³o, by ka¿dy pobo¿- nym studiowa³ codzienne pensum talny ¯yd przeznacza³ dziennie jaki czas, mudyczne po³¹czone z lektur¹ komenchocia¿by godzinê, na studia Talmudu, tarzy, gloss tossafistów oraz z codzienucz¹c siê tej samej karty, co inni. Po- n¹ parti¹ kodeksu Szulchan Aruch. Po
stêpuj¹c w ten sposób, ka¿dy ortodok- modlitwie popo³udniowej (mincha)
syjny ¯yd przestudiowa³by w ci¹gu 7 studiowa³ teksty dotycz¹ce problemów
dowskiego w Polsce by³y lepsze ekonomicznie i spo³ecznie w XVIII wieku, du¿o wczeniej i bardziej gruntownie prze³amany by³by monopol szko³y
religijnej i jej duch przyb³¹kany z zakamarków przesz³oci.

P
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Od chederu do jesziwy
etycznych a¿ do modlitwy wieczornej
(maariw). Wieczorem, rekapituluj¹c
jak gdyby pracê ca³ego dnia, siêga³ do
tekstów znakomitych komentarzy Samuela Eidelsa (Maharsza), Majera ben
Gedalii (Mahara)  wielkich rektorów
lubelskiego gimnazjum talmudycznego w XVI wieku. Wielu s³uchaczy
wraca³o do folia³ów po kolacji, przesiaduj¹c nad nimi do pónej nocy.
Prawdziw¹ nowoci¹ w ¿yciu jesziwy by³y pieni piewane z okazji ró¿nych uroczystoci religijnych i szkolnych. Mury jesziwy, które przedtem
przypomina³y klasztor kamedu³ów, rozbrzmiewa³y czêsto pieniami o melodyce przypominaj¹cej motywy ukraiñskich dumek, têsknych i ¿a³osnych, niekiedy za skocznych i zadziornych jak
tañce góralskie. Zwyczaj piewania pieni przyj¹³ siê od momentu, kiedy obyczaje wprowadzone na ulicê ¿ydowsk¹ przez ruch chasydzki dotar³y i zapanowa³y w lubelskiej jesziwie.
W dzia³alnoci rabina i rektora Majera Szapiry by³o wiele autentycznego powiêcenia religijnego. Chocia¿
nie by³ chasydzkim cadykiem, lecz ortodoksyjnym rabinem, mia³ ogromny
wp³yw nie tylko na m³odzie¿ zgromadzon¹ w akademii talmudycznej, ale
tak¿e na doros³ych, równie¿ rabinów,
czynnie wspieraj¹cych jego idee wychowawcze. Marzy³a mu siê powszechna u ¯ydów recepcja myli
i s³owa Talmudu, a wszyscy ¯ydzi rozczytani w traktatach talmudycznych
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i literaturze z nimi zwi¹zanej znaleæ
powinni drogê do ca³kowitego oddania siê prawdzie i wspania³oci Tory,
drogê powrotu synów Izraela do Ojczyzny.
Ale by³y to ju¿ lata trzydzieste dwudziestego stulecia. Absolutny monopol
szkolnictwa religijnego w dziedzinie
nauczania i wychowania m³odzie¿y ¿ydowskiej dawno ust¹pi³ wiele z zajmowanego dotychczas miejsca szkolnictwu wieckiemu, które znamionowa³a
bardzo rozleg³a ró¿norodnoæ za³o¿eñ
i programów ideowo-wychowawczych.
Ró¿norodnoæ ta znajdowa³a odbicie
w doborze przedmiotów nauczania oraz
treci nauczania tych przedmiotów, które wed³ug ówczesnych pojêæ mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie postaw i oblicza przysz³ego obywatela
polskiego wyznania moj¿eszowego lub
te¿ obywatela polskiego narodowoci
¿ydowskiej, albo po prostu  obywatela polskiego, za którym, w wiadomoci spo³ecznej, wlok³o siê jego ¿ydowskie pochodzenie, chocia¿ subiektywnie by³ Polakiem.
Rosn¹cy proces laicyzacji spo³ecznoci ¿ydowskiej stwarza³ szczególnie
przychylne warunki dla wspó³istnienia
organizacji szkolnych, których zadania wychowawcze nie by³y zgodne,
a czêsto nawet diametralnie przeciwstawne. W tych warunkach mog³a
w Lublinie istnieæ obok Jesziwy Mêdrców Lublina, pysznej i dostojnej nawet fasad¹ frontow¹ od ulicy Lubar-

Ozdobny nag³ówek papieru
korespondencyjnego Jeszywas Chachmej Lublin. Ze
zbiorów APL.
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Centrale Jidisze Szul Organizacje  zjednoczenie szkó³
¿ydowskich, zwi¹zane z partiami robotniczymi Bund
i Poalej-Syjon.

9

10
Tekst zaczerpniêty z Kalendarza ¿ydowskiego 19851986 wyd. przez Zwi¹zek
Religijny Wyznania Moj¿eszowego w PRL, Warszawa
1984 r. [przyp. red.].

towskiej, skromna wiecka szko³a,
w której nauka odbywa³a siê w jêzyku ¿ydowskim. Szko³a prowadzona
by³a przez centralê szkoln¹ CISZO9
i zajmowa³a siê m.in. nauczaniem
doros³ych. W jej programie nie by³o
w ogóle nauczania religii, poniewa¿ CISZO odrzuci³a fideistyczne elementy typowego programu szkolnego. Wyrazem
rosn¹cej laicyzacji spo³eczeñstwa ¿ydowskiego by³y szko³y polsko-hebrajskie, hebrajskie i polsko-¿ydowskie a
tak¿e powszechne i rednie prywatne
szko³y wy³¹cznie z polskim jêzykiem
nauczania. Najpe³niejszym dowodem
laicyzacji by³ fakt, ¿e z podstawowego nauczania w szko³ach powszechnych pañstwowych lub miejskich korzysta³o ju¿ ponad 61 % m³odzie¿y ¿ydowskiej.
Proces laicyzacji nie oznacza³ tendencji likwidacyjnych w odniesieniu

do szkolnictwa religijnego, wyra¿a³
tylko kurczenie siê jego bazy spo³ecznej. By³a ona w przededniu wybuchu
wojny wystarczaj¹co du¿a i silna. Samych tylko jesziw, podleg³ych centrali szkolnej Chorew (organizacja podporz¹dkowana stronnictwu ortodoksyjnych ¯ydów Aguda), do której nale¿a³a równie¿ Jesziwas Chachmej Lublin, by³o 152.
W ka¿dym spo³eczeñstwie szko³a jest
instrumentem polityki w najszerszym
znaczeniu tego s³owa. Polityka za by³a
najsilniejszym czynnikiem sprawczym,
decyduj¹cym o charakterze szkó³ ¿ydowskich. Spo³ecznoæ ¿ydowska w Polsce,
zdana na w³asne si³y w dziedzinie w³asnego narodowego szkolnictwa, tworzy³a szko³y i zak³ady naukowe odpowiadaj¹ce potrzebom i aspiracjom spo³ecznym poszczególnych ugrupowañ politycznych, licz¹cych siê w rodowisku10.

Ilustracje z elementarza ¿ydowskiego wydanego w Wilnie w 1939 r. Ze zbiorów ¯ydowskiego Instytutu Historycznego.
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Ksiêgi pamiêci

 geneza
i charakterystyka

Ksiêga, której celem jest uczczenie
i ocalenie od zapomnienia poszczególnych
osób czy te¿ miejsc, które ju¿ nie istniej¹,
nie jest w kulturze ¿ydowskiej zjawiskiem
nowym. Ju¿ w okresie wczesnego redniowiecza w Nadrenii powszechny by³ zwyczaj odczytywania d³ugich list nie¿yj¹cych
cz³onków gminy lub wspominania okolicznoci, w jakich mia³y miejsce anty¿ydowskie pogromy. Zwyczaj ten ugruntowa³y
tzw. Memorbiicher, spotykane czêsto na
terenie rodkowych Niemiec, Szwajcarii,
Bawarii i Alzacji, ukazuj¹ce siê od redniowiecza do XVIII wieku. Tradycja ta nie zaniknê³a. W okresie miêdzywojennym, po
pogromie w Proskurowie w 1919 roku
wychodzi ksiêga opisuj¹ca te wydarzenia
oraz wymieniaj¹ca nazwiska pomordowanych wówczas mieszkañców miasteczka.
Po tragedii, jak¹ dla narodu ¿ydowskiego by³ Holokaust, ukaza³ siê szereg ksi¹g
powiêconych pamiêci ludzi i wiata, który przesta³ istnieæ. Pinkas zikkaron lub
sefer zikkaron po hebrajsku lub jizker buch
w jêzyku jidysz odnosz¹ siê zawsze do konkretnego miejsca, które maj¹ upamiêtniæ.
Ruch wydawania tych ksi¹g rozpocz¹³ siê
w okresie II wojny wiatowej i trwa do dzi.
Powsta³ w rodowiskach ziomkostw by³ych mieszkañców gmin ¿ydowskich Europy Wschodniej. Wydawane ksiêgi odnosz¹ siê do obszarów, które podczas ostatnr 1/2003 (27)

niej wojny znalaz³y siê pod okupacj¹ niemieck¹. S¹ to najczêciej ksiêgi o bardzo
ma³ym nak³adzie, drukowane w niewielkich
drukarniach.
Szacuje siê, ¿e zredagowano 526 ksi¹g
pamiêci dotycz¹cych wy¿ej wymienionych
obszarów, z czego 428 ksi¹g jest opisem
miejscowoci le¿¹cych do 1939 roku
w ówczesnych granicach Polski. Liczba
wydanych ksi¹g nie jest równa liczbie gmin
opisywanych w sefer zikkaron, poniewa¿
niektóre miejscowoci maj¹ po kilka ksi¹g,
a inne zawieraj¹ wspomnienia o kilku gminach s¹siaduj¹cych ze sob¹. W wymienionych wy¿ej 428 ksiêgach znaleæ mo¿na
dane o 547 skupiskach ¿ydowskich.
Wydanie ksiêgi pami¹tkowej to jeden
z najwa¿niejszych przejawów dzia³alnoci
ziomkostwa. Powo³ywano z tej okazji specjalny komitet wydawniczy, do którego
nale¿eli mieszkañcy danej miejscowoci.
Gdy wród nich brakowa³o odpowiedniego kandydata na redaktora ksiêgi, do
wspó³pracy zapraszano osoby maj¹ce dowiadczenie w tej dziedzinie. W rezultacie
w latach szeædziesi¹tych wykszta³ci³ siê
zawód redaktora ksi¹g pamiêci. Wród
redaktorów czêsto powtarzaj¹ siê wiêc te
same nazwiska. Wa¿n¹ cech¹ ksi¹g jest to,
i¿ autorzy poszczególnych artyku³ów czy
rozdzia³ów zawsze byli mieszkañcami miasteczka opisywanego w ksiêdze.
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Ksiêgi pamiêci
Poza opracowaniami dotycz¹cymi historii gminy ¿ydowskiej w ka¿dej ksiêdze
znajdujemy artyku³y o charakterze sprawozdawczym oraz wspomnienia. Pojawiaj¹ siê tak¿e wiersze nawi¹zuj¹ce
w swej tematyce najczêciej do okresu
Zag³ady. Osobn¹ grupê stanowi¹ publikacje dokumentów. Zaliczaj¹ siê do nich
prywatne listy, wycinki z gazet, statuty
i spisy cz³onków poszczególnych organizacji spo³ecznych i politycznych, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa.
Istotn¹ czêci¹ ka¿dej ksiêgi jest opis Zag³ady  daty i okolicznoci utworzenia
getta, poszczególne restrykcje i tragiczny koniec gminy. Zawsze wymienia siê
osoby, które prze¿y³y Zag³adê oraz okolicznoci ucieczki i ukrywania siê.
Wszystko to mog³oby sugerowaæ, ¿e
ksiêgi pamiêci stanowi¹ historyczne monografie poszczególnych miejscowoci.
Nie spe³niaj¹ jednak warunków im stawianych, nie jest to te¿ literatura pamiêtnikarska, powinny zainteresowaæ natomiast
antropologa kultury. Na ich przyk³adzie
mo¿na przeledziæ dwa zjawiska kulturowe  poddawanie przesz³oci procesowi
mitologizacji oraz niewiadome tworzenie
mitu miasteczka ¿ydowskiego.
Okolicznoci opuszczenia miasteczka
przez autorów dzie³a by³y tragiczne, zwi¹zane z prze¿yciami, które uniemo¿liwiaj¹
zrównowa¿one podejcie do opisywanych
zdarzeñ i krytyczne spojrzenie w przesz³oæ.
W tym tkwi przyczyna idealizacji przesz³oci, powstania mitu spokojnego ¿ycia
w miecie, gdzie panowa³a powszechna mi³oæ bliniego i poszanowanie podstawowych praw wspó³¿ycia. Z tych samych przyczyn dochodzi do przerysowania roli instytucji o charakterze kulturalno-spo³ecznym.
Ich dzia³alnoæ nie by³a tak wa¿na i tak ¿ywa,
jak sugeruj¹ niektóre ksiêgi. Jednoczenie
zauwa¿a siê tendencje do zmniejszania roli
instytucji i pr¹dów religijnych w kszta³towaniu ¿ycia codziennego. Zjawisko to mo¿na wyt³umaczyæ tym, i¿ cz³onkowie komitetów wydawniczych wywodzili siê najczêciej z rodzin o tradycjach: syjonistycznej
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i bundowskiej lub, wywodz¹c siê z rodzin
religijnych, zbuntowali siê przeciw domowej tradycji i wst¹pili do partii o charakterze syjonistycznym czy lewicowym.
Z takich krêgów wywodzili siê równie¿
cz³onkowie komitetu redakcyjnego lubelskiej ksiêgi pamiêci  Sefer Zikkaron Lublin  A. Keszerman (Izrael), M. Cukerman
(Izrael), D. Sztokfisz (Izrael), M. Grosman
(Nowy Jork), C. Paper (Pary¿) i J. Grizolt
(Izrael). Stanowiska redaktorów objêli Nachman Blumental i Meir Korzeñ. Ksiêga ta
ukaza³a siê w Tel-Awiwie w kwietniu 1957
roku dziêki staraniom Irgun Jocej Lublin,
czyli ziomkostwa lubelskiego w Izraelu,
Francji i Stanach Zjednoczonych.
Sefer Zikkaron Lublin, licz¹ca 814
stron, znajduje siê w ¯ydowskim Instytucie Historycznym. Ca³oæ podzielono na
dziesiêæ rozdzia³ów:
I. Na szlaku pokoleñ
 Dzieje ¯ydów w Lublinie
 Sejm Czterech Ziem
 Oskar¿enia o mord rytualny (1636)
 ¯ydzi lubelscy w ruchu powstañczym
 Rabbi Szlomo Luria  Maharszal
 Synagoga imienia Maharszala
 Chasydzi w Lublinie
II. Miasto i jego ulice
 Lublin  wiersz
 Spacer po getcie lubelskim
 ¯ydowski Lublin
 Ulice i zau³ki
 Zau³ek (dos Gesl)
 Ulica Ruska
 Dzieci w ogrodzie miejskim
 Spo³eczny dom Spó³dom
 Przedmiecia Czechów i Wola
 Przedmiecie Piaski
III. Wspomnienia i spisy
 Epoka za epok¹
 Wspomnienia ze wstrz¹saj¹cych lat
 Milicja w roku 1915
 Czwartek  dzieñ krwi w Lublinie
 Zachowywanie ostro¿noci
 Wa¿ni gocie

Na s¹siedniej stronicy: strony (w tym tytu³owa) z Ksiêgi
Pamiêci Lublina (Dos buch
fun Lublin) w jidysz wydanej
w Pary¿u w 1952. Kolejnoæ
oryginalna, czyli z prawej do
lewej. Na stronie w lewym
górnym rogu zamieszczono
ród³owy cytat po polsku:
Pytani pomienieni ¯ydowie
na questyach na coby krwie
chrzecianskiey potrzebowali... zeznali (nie zaraz), bo byli
dobrze czarami obwarowani,
a¿ gdy im g³owy i brody ogoliwszy dobrze boki y g³owy
gorza³k¹ polewaj¹c palono, iz
ie ieden w chlebie przasznym, drudzy w winie u¿ywai¹... (ród³o: Zwierciad³o
Korony Polskiey, s. 15-16,
1598 lub 1618 rok). Zdjêcie
na stronie w prawym dolnym rogu przedstawia fragment Wielkiej Synagogi (Maharszalszul) [przyp. red.].
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 wiêto Borochowa na Zamku
 Wizyta w Lublinie
 O Lublinie, którego nie ma
 Przera¿aj¹ca zjawa
IV. W³adza samorz¹dowa
 Kaha³ w latach 1928-1939
 ¯ydzi w administracji pañstwowej
V. Partie i pr¹dy polityczne
 Ruch syjonistyczny
 Wspomnienia o bliskich
 Zwi¹zki zawodowe
 Poalej Syjon Lewica
 Cahar i Bejtar
 Mizrachi
 Robotnicza Partia Bund
 Bund w roku 1939
 Partia Komunistyczna w latach
1931-1932
VI. Ruchy m³odzie¿owe
 He-chaluc
 He-chaluc Ha-cair
 Ha-szomer Ha-cair
 M³odzi syjonici
 Jungbor  Zwi¹zek dzieci pracuj¹cych

Wstêp do pracy magisterskiej Sylwi Bojczuk Dziedzictwo kulturowe ¯ydów lubelskich w wietle Sefer Zikkaron Lublin (Ksiêga Pamiêci Lublina), Tel Awiw 1957
napisanej pod kierunkiem dr.
Romana Marcinkowskiego,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Zak³ad Hebraistyki.
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VII. ¯ycie gospodarcze i zwi¹zki
zawodowe
 Walka robotników w latach 1902-1918
 Zwi¹zek zawodowy drukarzy
 Tragarze lubelscy
 Bran¿a tekstylna
 Przemys³owcy drzewni
 Zwi¹zek urzêdników w Lublinie
 Zwi¹zek garbarzy i elektryków
 Przemys³ w Lublinie
 Rodzaje handlu ¿ydowskiego
 Banki
 Gmilut Chasidim

VIII. Edukacja, kultura i instytucje
 Nacisk na rozwój duchowy
 Cadyk z Bia³ej w Lublinie
 Cadyk z Turzyska i chasydzi cadyka
Icchaka Gitlisa
 Szko³a Tarbut w latach 1932-1936
 Gimnazjum Szpera
 Wspomnienia uczennicy
 Lista szkó³ ludowych w Lublinie
 Szko³a Bejt Jakow
 Szko³a Jawne
 Lubliner Tugblat
 Przedstawienie Duchas w Lublinie
 Instytucje kulturalne
 Zespó³ muzyczny Jontila
 ¯ydowskie kluby sportowe
 Instytucje dobroczynne
 Towarzystwo TOZ w Lublinie
 Z dziejów szpitala ¿ydowskiego
 Szpital ¿ydowski
 Syjonistyczny zwi¹zek kobiet
 Osobistoci
IX. Zag³ada
 Jak napiszê o Tobie, Lublinie?
 O zag³adzie ¯ydów w Lublinie
 Lubelskie getto  Majdan Tatarski
 Cierpienie dzieci w getcie lubelskim
 Majdanek
 W szponach gestapo
 wiat³a z getta
 Majdanek 1946
X. ¯ydzi lubelscy na wiecie
 Lublin, moje wiête miasto
 ¯ydzi lubelscy w Izraelu
 ¯ycie spo³eczne ¯ydów lubelskich
w Nowym Jorku
 Ziomkostwo lubelskie w Pary¿u
 Zwi¹zek ¯ydów w Montrealu
 Ziomkostwo lubelskie w Kalifornii1
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Miasto
i jego ulice
Fragmenty II rozdzia³u
Ksiêgi pamiêci Lublina
Josef Achtman

¯ydowski Lublin
¯ydowski Lublin to nie Krakowskie Przedmiecie czy Ogród Saski. Nasz
Lublin rozpoczyna³ siê od strony zachodniej Bram¹ z Zegarem (Di Bram1) i ulic¹ Grodzk¹, która prowadzi³a nas do zau³ków Miasta ¯ydowskiego  Nadstawnej (dos Gesl), Krawieckiej, Ruskiej, krzy¿uj¹cych siê i zakrêcaj¹cych, aby po³¹czyæ siê z Kowalsk¹, Szerok¹ i Lubartowsk¹. Dobiega³y one do krañca drogi
zwanej Zau³kiem Cmentarnym (Kwarim Geslech), dalej do Woli Kalinowszczyzna i koñczy³y siê w Majdanie Tatarskim.
Tu¿ za Bram¹, po jej prawej stronie ci¹gnê³a siê w¹ska, rozkopana, krêta
uliczka. To ulica Jezuicka, na koñcu której wznosi³ siê budynek teatru Panteon. Jego w³acicielem by³ Makowski, Polak z pochodzenia. Czêsto rozbrzmiewa³y st¹d dwiêki banalnych, prostych, aczkolwiek mi³ych dla ucha i serca
melodyjek. W Panteonie przedstawiano, ku wielkiej radoci miejscowych
¯ydów, ¿ydowskie ludowe sztuki, niejednokrotnie nagradzane burz¹ oklasków,
chocia¿ czasami, gdy spektakl nie podoba³ siê, rozlega³y siê g³one gwizdy.
Niedaleko od ulicy Jezuickiej, przy ulicy Z³otej, mieszka³ autor kilku sztuk
wystawianych w Panteonie, pisarz Jankiel Waksman, nosz¹cy sympatyczny
pseudonim Direkteszi. By³ on, tylko Bóg raczy wiedzieæ czemu, starym kawalerem lub wdowcem. Mieszka³ na parterze piêknego domu, bêd¹cego niegdy
w³asnoci¹ rodziny szlacheckiej. Waksman zajmowa³ kuchniê i pokój. By³y to
pomieszczenia umeblowane czêciowo w stylu jeke2, a czêciowo na sposób
polski. Wspó³lokatorami Dyrektora by³y kot, papuga i kanarek. Ci, którzy
pamiêtaj¹ jeszcze Jankiela Waksmana, wspominaj¹ jego postawn¹, grubaw¹
wrêcz sylwetkê i szeroki nos. Znany by³ nawet wród s³ynnych ¿ydowskich
aktorów, takich jak Estera Rachel Kamiñska i Zygmunt Turkow. Oprócz tego,
¿e Waksman by³ znanym impresario teatralnym, zajmowa³ siê tak¿e pisaniem
listów urzêdowych, prób do wszelkiego rodzaju instytucji, czym kontynuowa³
tradycjê zawodow¹ rodziny Waksmanów w Lublinie.
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Di Bram  Brama Krakowska [przyp. red.].

1

2
jeke  skrót od hebr. Jehudej kasze hawana  myl¹cy z trudem ¯ydzi, przydomek nadawany ¿ydowskim
uchodcom z Niemiec.
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Po drugiej stronie Bramy
¯ydowskiej rozpoczyna³a siê
ulica Krawiecka, bêd¹ca
«wrotami do ludu»...
W g³êbi widoczny wylot ul.
Zamkowej, Krawiecka zaczyna³a siê za prawym rogiem.
Reprodukcja powojennej
pocztówki. Fot. dr T. Przypkowski. Ze zbiorów TNN.

3
Ha-Tikwa  pieñ syjonistyczna, która sta³a siê hymnem Izraela.

Ha-Zomir  Lubelskie ¯ydowskie Towarzystwo Muzyczno-Literackie za³o¿one
w 1908 roku. Jego siedziba
znajdowa³a siê przy ul. Z³otej 5 (Stare Miasto).

4

5
Brama ¯ydowska  inaczej
Brama Grodzka [przyp. red.].
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Niedaleko st¹d znajdowa³a siê kiedy siedziba gminy ¿ydowskiej. Któ¿ nie
pamiêta Lejble Lerera, zapalczywego bohatera, który chcia³ nauczyæ cz³onków
Agudy ideologii Bundu, lub Herszla Ajzenberga, cz³onka Agudy, bystrego
uszczypliwego oratora, fanatycznego przeciwnika Bundu. Walka by³a ostra, lecz
nie psu³a szeregów.
Nie wszyscy wiedz¹, lub mo¿e nie pamiêtaj¹, ¿e w tej dzielnicy przed 45 laty
znajdowa³ siê cheder Webera o bardzo postêpowym charakterze. Uczono w nim
rosyjskiego, rachunków i hebrajskiego oraz piewano ha-Tikwê3, lecz w taki
sposób, aby nie us³yszeli tego Rosjanie.
Kilka kroków dalej, przy ulicy Grodzkiej, naprzeciwko domu Mosze Zalmana sta³ budynek, w którym mieci³ siê ¿ydowski dom sierot, zwany Ochronk¹. By³a ona, podobnie jak szpital, przepe³niona i wci¹¿
mia³a k³opoty finansowe. Dla poprawienia sytuacji materialnej tego typu instytucji organizowano charytatywne koncerty, wystêpy i projekcje filmowe. Dziêki takim akcjom
dom sierot przy Grodzkiej móg³ funkcjonowaæ przez szereg lat. Pocz¹tkowo dyrektorem sierociñca by³a pani Tojwenfeld, a póniej zast¹pi³a j¹ jej przyjació³ka  Hania Kuperfeld, kobieta niezwykle oddana swej pracy. Zosta³a ona
zamordowana przez Niemców w 1941 roku wraz z jej podopiecznymi, dzieæmi i starcami, na Woli Kalinowszczynie. Hitlerowcy na oczach Hani zabijali dzieci, a j¹ sam¹
zamordowali na koñcu.
Id¹c w kierunku ulicy Nowej, mija³o siê koció³ pod wezwaniem b³. Kolberga, a naprzeciwko niego sta³ budynek,
w którym mieci³ siê Ha-Zomir4. Tu¿ za nim wznosi³a siê górka, a obok niej lodowisko. Dzieci ¿ydowskie zje¿d¿a³y z górki
na saneczkach lub nawet bez nich, prosto na ulicê Kowalsk¹.
Na górce tej mieszka³a Prili Hejfa, która wypieka³a z ¿ytniej
m¹ki gor¹ce ciasteczka z mas³em. By³y one bardzo popularne
w Lublinie, podobnie jak cienkie wafle cebulowe. Po prawej
stronie ulicy Grodzkiej, na koñcu której sta³a ksiêgarnia Nissenbauma, ci¹gnê³a siê równolegle do Domu Sierot ulica zwana Przy £azarzu. Tam, jeli wierzyæ temu co, mówi³o siê w Lublinie, grasowali ludzie ze wiata przestêpczego, zwani ludmi przemocy (kojech gejers), którzy gwa³cili m³ode ¯ydówki.
Po drugiej stronie Bramy ¯ydowskiej5 rozpoczyna³a siê ulica Krawiecka,
bêd¹ca wrotami do ludu, zabudowana ma³ymi chatami z drewna lub smo³y,
które naprawdê sta³y na kurzych nó¿kach. Po prawej stronie ulicy Krawieckiej,
poni¿ej jej poziomu, w niewielkiej odleg³oci od Klasztoru ¯ydowskiego rozci¹ga³ siê krajobraz Woli Kalinowszczyzna, przepiêknego, zielonego przedmiecia ostro kontrastuj¹cego z szarzyzn¹ biednych dzielnic.
Na koñcu ulicy Krawieckiej sta³a ³ania Cukiermana, z której w sobotnie
wieczory i w wiêta rozlega³ siê ha³as. Czynili go ¯ydzi, którzy podczas k¹pieli uderzali siê k³uj¹cymi miote³kami chrustowymi, wykrzykuj¹c: Zimno,
jeszcze jedno wiadro wrz¹tku.
Przechodzimy stamt¹d w¹skim, prze³amanym mostkiem zawieszonym nad
ma³ym strumieniem, którego wody wysch³y ju¿ dawno temu, i docieramy do
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ulicy Ruskiej, na której stoi prawos³awna cerkiew. Naprzeciwko niej widaæ ulicê Szerok¹ i Kowalsk¹, a za ulic¹ Jateczn¹ (Jatke gas)  Lubartowsk¹. Z ulicy Szerokiej przechodzimy podwórkami
na ulicê Nadstawn¹, s³yn¹c¹ z bardzo du¿ej liczby chederów. Niemal¿e w ka¿dym
domu mieci siê cheder, a w nim me³amed ze skórzanym rzemieniem i grupka
psotników, a wród nich wielu z wetkniêtymi
w czapeczki piórkami. By³a to kara za to, ¿e zirytowali rodziców lub me³ameda, lub za to, ¿e nie przerobili ¿¹danego fragmentu
Chumaszu6. Od bladego witu do pónej nocy, latem i zim¹ z chederów rozlega³y
siê g³osy uczniów powtarzaj¹cych za nauczycielem wersety z ksi¹g Tory. Na
ulicy Szerokiej, na któr¹ przechodzimy z Ruskiej, widzimy synagogi Maharszal
i Maharam oraz Talmud-Torê, przylegaj¹c¹ do nich z ty³u. Jej uczniowie podczas przerw bawili siê czêsto b³otem przy kana³ku kanalizacyjnym na posypanym piaskiem podwórku Talmud-Tory.
O ile wiszcz¹cy rzemieñ i ci¹gniêcie za uszy a¿ do krwi by³y najskuteczniejszymi metodami pedagogicznymi w chederach ulicy Nadstawnej, o tyle w Talmud-Torze takie zachowanie uwa¿ane by³o za znêcanie siê nad dzieæmi.
Nie nale¿y zapomnieæ o ulicy Furmañskiej z jej tragarzami i wonicami,
z Abrahamem Hojsziwo, który zas³yn¹³ dziêki temu, ¿e ukróci³ poczynania najwiêkszego lubelskiego chuligana  Motyki. Nie zapomnijmy te¿ o ulicy Lubartowskiej, przedzielonej na wysokoci ulicy Jatecznej mostkiem nad rzek¹, o ulicy
która wyprowadza³a nas z Miasta ¯ydowskiego na nie¿ydowskie ulice Lublina.
Lubartowsk¹ cechowa³a du¿a liczba sklepów i wieczny t³ok. By³a to ulica d³uga
i ci¹gnê³a siê przez du¿¹ czêæ miasta. To w³anie przy niej sta³a Jesziwat Chachmej Lublin, szpital ¿ydowski i plac tartaczny, miejsce tzw. ha-chszary7, bêd¹ce
w³asnoci¹ organizacji m³odzie¿owej Ha-Szomer-Ha-Cair. Tak wygl¹da³ ¿ydowski Lublin, otoczony Czechowem, Czwartkiem oraz cmentarzami ¿ydowskimi
 starym i nowym.
Dzi tego Lublina ju¿ nie ma. Dzi, kiedy stoisz na skrzy¿owaniu ulic Nowej
i Lubartowskiej, czy Lubartowskiej i Kowalskiej, ulic, które kiedy têtni³y ¿ydowskim ¿yciem, widzisz tylko pusty, wyburzony plac, a na nim ruiny zamku
osta³e jako symbol mêki i ¿alu.

...widzimy synagogi Maharszal i Maharam oraz Talmud-Torê, przylegaj¹c¹ do
nich z ty³u. Jej uczniowie
podczas przerw bawili siê
czêsto b³otem przy kana³ku
kanalizacyjnym na posypanym piaskiem podwórku
Talmud-Tory.
Obie synagogi mieci³y siê
pod jednym dachem, przy
ul. Jatecznej, zaraz przy zboczu wzgórza zamkowego.
Na zdjêciu makieta Wielkiej
Synagogi wykonana przez
Tomasza Krajewskiego,
zwyciêzcy w konkursie
modelarskim zorganizowanym przez Orodek Brama
Grodzka  Teatr NN. Fot.
Marta Kubiszyn.

6

Piêcioksi¹g Moj¿esza.

ha-chszara  miejsce, gdzie
przyuczano m³odzie¿ z ugrupowañ syjonistycznych do pracy fizycznej [przed wyjazdem
do Palestyny  przyp. red.].

7

Abraham Cwi Mizies

Zau³ek (dos Gesl)

Do momentu wybuchu pierwszej wojny wiatowej ¯ydzi lubelscy mieszkali
w charakterystycznej dzielnicy, zwanej przez ludzi po prostu dzielnic¹ ¿ydowsk¹. Mimo i¿ nie by³a to dzielnica zamkniêta, tylko nieliczni ¯ydzi zdecydowali siê otworzyæ sklepy w dzielnicy chrzecijañskiej. Natomiast ci, którzy tam
zamieszkali, wywodzili siê z kó³ inteligencji ¿ydowskiej. Byli to najczêciej
prawnicy i lekarze, jednak wiêkszoæ tych ostatnich pozosta³a poród swoich 
w dzielnicy ¿ydowskiej. Prawie wszyscy mieszkañcy tej dzielnicy w ogóle nie
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8

Czechówka.

Tosafot  oko³otalmudyczne komentarze [przyp. red.].

9
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wychodzili poza jej obrêb, nie kontaktowali siê z mieszkañcami dzielnic chrzecijañskich i ¿yli w sposób nakazany przez tradycjê. Wszyscy ¯ydzi, oprócz
inteligencji, ubierali siê w tradycyjny sposób  nak³adali kapotê, a na g³owie
nosili ¿ydowsk¹ czapkê. Mówiono tutaj w jidysz. Szabat w³ada³ ca³¹ dzielnic¹
¿ydowsk¹. W momencie, gdy zachodzi³o pi¹tkowe s³oñce i zbli¿a³ siê czas zapalania szabasowych wiec, zamykano wszystkie sklepy i wracano do domów,
aby uczciæ ten wi¹teczny dzieñ.
¯ydzi nadawali swym ulicom w³asne okrelenia, nie wiedz¹c nawet czasami,
jak brzmi¹ ich nazwy oficjalne. Czêsto nazwa ¿ydowska by³a dos³ownym t³umaczeniem z jêzyka polskiego, na przyk³ad: Hintern Szlos (Za Zamkiem) to
Podzamcze, a Di Jatke Gas to ulica Jateczna. Czasami t³umaczenie by³o niedok³adne, jak w przypadku ulicy Ruskiej, któr¹ nazywano Rajsze.
Bardzo czêsto miêdzy nazw¹ oficjaln¹ a nazw¹, jak¹ wymylili ¯ydzi, nie
by³o w ogóle podobieñstwa. Ulicê Szerok¹ zwano ulic¹ ¯ydów (Jidn Gas),
a wiêkszoæ nie wiedzia³a nawet, ¿e nazwa dos Gesl (Zau³ek) jest okreleniem
ulicy Nadstawnej. Dla ¯ydów by³ to po prostu Zau³ek, w którym ka¿de ¿ydowskie dziecko stawia swe pierwsze kroki w nauce Tory.
Chcia³bym teraz o nim opowiedzieæ.
Zau³ek po³o¿ony jest w sercu ¿ydowskiego Lublina i zaliczany jest do uliczek niewielkich. Z jednej strony graniczy z bazarem ¿ydowskim.
Na terenie Miasta ¯ydowskiego znajdowa³y siê dwa bazary  polski, ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ ulicy Nowej a¿ do zegara miejskiego, i bazar ¿ydowski, mieszcz¹cy siê przy ulicy Lubartowskiej, niedaleko od rzeczki przecinaj¹cej j¹ na
pó³. Czemu bazary te nazywa³y siê polski i ¿ydowski? Pierwszy z nich
mieci³ siê w niedalekiej odleg³oci od dzielnicy chrzecijañskiej i jatki znajduj¹ce siê na tym bazarku by³y w³asnoci¹ chrzecijan. Drugi natomiast po³o¿ony
by³ w samym rodku dzielnicy ¿ydowskiej, a jego jatki nale¿a³y do ¿ydowskich
rzeników i sprzedawano tam koszerne miêso. Ch³opi przywo¿¹cy codziennie
warzywa i drób na obydwa bazarki wietnie odnajdywali siê w zwyczajach ¿ydowskich i zaopatrywali tê dzielnic¹ przez wszystkie pory roku  przed Jom
Kippur przywozili drób, przed wiêtem Pesach jajka, drób itd.
Miêdzy bazarkiem ¿ydowskim a Zau³kiem przep³ywa rzeka8, w której kobiety pra³y bieliznê. Po drugiej stronie Zau³ku ci¹gnê³a siê w¹ska uliczka, zwana
wtedy dos Aptejk gas (ulica Apteczna), która wi³a siê za domami ulicy Cyruliczej i ¯ydowskiej. Na Aptejk Gas, tu¿ za synagog¹ Kotlarzy, mieci³a siê apteka
zwana Aptek¹ ¯ydowsk¹, mimo ¿e jej w³aciciele nie byli ¯ydami.
Wszystkie dzieci, ch³opcy i dziewczynki od trzeciego roku ¿ycia ci¹gnê³y
w kierunku Zau³ka, aby pod okiem me³ameda uczyæ siê alfabetu. (W okresie
tym tak¿e dziewczynki mog³y uczyæ siê w chederach.) Na ulicy tej mieci³y siê
przeró¿ne chedery  dla dzieci najm³odszych, chedery gdzie uczono Chumaszu,
i chedery, w których studiowano Gemarê.
W chederach dla najm³odszych dzieci w wieku od trzech lat uczy³y siê kaligrafii. Kiedy osi¹ga³y pi¹ty rok ¿ycia, przechodzi³y do chederów Chumaszu,
a póniej do klas starszych, w których zg³êbia³y Gemarê i przygotowywa³y siê
do Tosafot9.
Me³amedzi nie tylko uczyli w chederach, ale wraz ze swoimi rodzinami tak¿e w nich mieszkali. Ci, którzy uczyli dzieci najm³odsze, zajmowali parter ze
wzglêdu na wygodê i bezpieczeñstwo. Liczba dzieci ucz¹cych siê u tych me³a-
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medów nie by³a ograniczona. Przyjmowano ka¿dego, kto tylko chcia³, nie by³o
te¿ ustalonych dat przyjmowania uczniów. [...]
Me³amedzi chederów dla dzieci najm³odszych zatrudniali czêsto dwóch asystentów. Pierwszy z nich, starszy, pomaga³ me³amedowi w nauczaniu i otrzymywa³ pensjê w czêci od niego, a w czêci od rodziców dzieci. W wiêkszoci
przypadków by³ to awrech, m³ody student jesziwy, przygotowuj¹cy siê do zawodu me³ameda. Kiedy me³amed chederu koñczy³ sw¹ prac¹ ze wzglêdu na
podesz³y wiek, student zajmowa³ jego miejsce. Drugi pomocnik by³ m³odym
ch³opcem i jego obowi¹zkiem by³o przyprowadzanie dzieci do chederu i zabieranie ich do domu po zakoñczonych lekcjach. Zim¹, gdy drzewo pochylone nad
rzek¹, pe³ni¹ce funkcjê k³adki, pokryte by³o zamarzniêt¹ wod¹ wylan¹ z wiader
ludzi czerpi¹cych j¹ z rzeki, dzieci przechodz¹ce przez nie nara¿one by³y na
du¿e niebezpieczeñstwo. Zadaniem m³odszego pomocnika by³o wiêc przenoszenie ka¿dego dziecka na drug¹ stronê rzeki.
Obydwaj asystenci ¿ywili siê u rodziców dzieci, ka¿dego dnia u innej rodziny.
M³odsi pomocnicy mieli zwyczaj przynoszenia dzieciom b¹czków chanukowych, ko³atek na Purim, a na Simchat Torê chor¹giewek i otrzymywali za to
zap³atê od rodziców dzieci. W Purim przekazywali prezenty purimowe, jakie
wzajemnie robili sobie me³amedzi i rodzice.
W chederach dla najm³odszych nauka trwa³a do momentu, gdy na niebie wieci³o s³oñce. Dzieci starsze, w chederach Chumaszu, uczy³y siê nawet zimowymi
wieczorami i kiedy wraca³y do domu, musia³y owietlaæ sobie drogê latarkami.
Poniewa¿ me³amedzi mieli zwyczaj uczyæ ka¿de dziecko z osobna, wiêkszoæ
uczniów ca³e dnie bawi³a siê na podwórku i tylko od czasu do czasu wzywani byli
przez me³ameda lub pomocnika.
Me³amedzi szczególnie dbali o to, by inspektor szkolny, którego spodziewano siê z regu³y w okrelonych godzinach, nie natkn¹³ siê na du¿¹ gromadkê
dzieci beztrosko hasaj¹c¹ przed chederem. Ka¿da wizytacja inspektora wzbudza³a panikê. Me³amed pospiesznie przerywa³ lekcjê, nakazywa³ dzieciom, aby
rozbieg³y siê na wszystkie strony i broñ Bo¿e nie mówi³y, gdzie siê ucz¹. Podniecone i wystraszone dzieci zbiega³y ze schodów i niejednokrotnie podczas takich
ucieczek robi³y sobie krzywdê.
Czas wolny dzieci ucz¹cych siê Chumaszu by³ bardziej ograniczony, poniewa¿
musia³y powiêcaæ du¿o wiêcej godzin na swoj¹ naukê ni¿ trzylatki. W tego rodzaju
chederach me³amed tak¿e potrzebowa³ pomocy awrecha ze wzglêdu na nieograniczony limit miejsc, nie by³o natomiast potrzeby zatrudnienia asystentów m³odszych.
Dzieci w tym wieku same przychodzi³y do chederu i same wraca³y do domu. [...]
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Miêdzy bazarkiem ¿ydowskim a Zau³kiem przep³ywa
rzeka, w której kobiety pra³y
bieliznê.
Na pierwszym planie ul. Nadstawna (Zau³ek). Powy¿ej ul.
Furmañska. Po przek¹tnej
Czechówka, a za ni¹ targ ¿ydowski z charakterystycznym
rzêdem jatek. Ze zbiorów Jakuba Kamiñskiego.
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Po prawej stronie ulicy Krawieckiej [...] rozci¹ga³ siê krajobraz Woli Kalinowszczyzna, przepiêknego, zielonego
przedmiecia ostro kontrastuj¹cego z szarzyzn¹ biednych dzielnic.
Kalinowszczyznê z Lublinem

³¹czy³a ul. Sienna, do której
dochodzi³a Krawiecka, obiegaj¹ca Zamek z prawej strony. £¹ki rozci¹ga³y siê tam,
gdzie jeszcze w piêtnastym
wieku i póniej by³y stawy
i mokrad³a. Fragm. fot.
z arch. WOSOZ Lublin.
10
Omer to okres 7 tygodni
miêdzy drugim dniem Paschy
a wiêtem Szawuot, czyli
dniem Piêædziesi¹tnicy, kiedy
¯ydzi otrzymali Torê na górze Synaj (w chrzecijañstwie
odpowiada to okresowi miêdzy Wielkanoc¹ a Zes³aniem
Ducha wiêtego). Dni tego
okresu symbolizuj¹ wstêpowanie Izraela po 49 stopniach
prowadz¹cych z g³êbi duchowej nieczystoci w Egipcie do
czystoci odpowiadaj¹cej
nadaniu Tory. Jest to czas postu zwi¹zany m.in. z tym, ¿e
wed³ug tradycji w okresie
pierwszych 33 dni omer w II
w. n.e. zmar³o 24 tysi¹ce studentów Rabbiego Akivy.
Post przerywany jest w³anie
33. dnia (Lag Ba-omer), który upamiêtnia mieræ Szymona Ben Jochaja, palestyñskiego mistyka z II w. n.e., któremu przypisuje siê nauki
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Wraz z nadejciem tych wi¹t nastawa³ dla me³amedów trudny okres Zmuszeni byli wtedy zajmowaæ siê pozyskiwaniem nowych uczniów do swych chederów, co w rezultacie oznacza³o, czy bêd¹ mieli dostateczne ród³o utrzymania
na nastêpny rok. Lekcje w tym czasie nie odbywa³y siê, a me³amedzi odwiedzali rodziców w ich domach.
Z chederów Chumaszu dzieci przechodzi³y do chederów Gemary, w których
nadal uczy³y siê Chumaszu, a tak¿e Rasziego i Gemary. Nauka w chederach
Gemary trwa³a oko³o dwóch lat, a me³amedzi nie potrzebowali pomocy asystentów. Przyjmowano okrelon¹ liczbê dzieci i czêsto zdarza³o siê, ¿e ojcowie zanim wysy³ali swe dziecko do chederu
Gemary, sprawdzali, czy nie jest on przepe³niony. Przyjmowano, ¿e optymalna
liczba uczniów w chederze tego typu to
dwanacie  trzynacie osób.
W ka¿dym chederze by³y chwile radoci i wiêta. [...] Matki rozdawa³y
uczniom s³odycze w dniu, gdy po raz
pierwszy przyprowadza³y swoje dzieci
do chederu. Du¿o wiêkszym wydarzeniem by³ dzieñ, gdy dziecko zaczyna³o naukê Chumaszu. wiêto to nazywano
po prostu Rozpoczêcie Chumaszu i organizowano je w szabas tego tygodnia,
w którym dziecko koñczy³o piêæ lat.
Zarówno dzieci, jak i ich rodzice przygotowywali siê do tego wiêta przez
d³ugi czas. Dziecko uczy³o siê na pamiêæ pierwszego wersetu Waikry, dlatego ¿e
tym zdaniem trzeba by³o odpowiadaæ na pytania zadawane przez meworachim
(dzieci specjalnie przygotowane przez me³ameda do zadawania tych pytañ).
W godzinach popo³udniowych szabatu, w który przypada³o Rozpoczêcie
Chumaszu, zaproszeni gocie zbierali siê po to, aby us³yszeæ wyst¹pienie dziecka. Obecni przy tym byli tak¿e me³amed, jego asystent i grupka dzieci z chederu
(me³amed nie przyprowadza³ wszystkich dzieci i na ka¿d¹ ceremoniê tego typu
zabiera³ inn¹ grupkê).
Ch³opca w jedwabnej czapeczce na g³owie, ubranego w wi¹teczn¹ at³asow¹
kapotê i opasanego jedwabnym paskiem, stawiano na stole. Bohater dnia, wygl¹daj¹cy jak doros³y chasydzki mê¿czyzna, sta³ naprzeciwko meworachim,
którzy zadawali mu pytania. Po zakoñczeniu dialogu wszystkie dzieci bior¹ce
udzia³ w ceremonii dostawa³y kolorowe torebki ze s³odkociami, natomiast chumaszowy ch³opiec dostawa³ porcjê podwójn¹. Wrêczano mu dwie torebki z ³akociami, jedn¹ w kolorze z³otym, drug¹ w srebrnym.
W chederze Gemary nie odbywa³y siê wy¿ej wymienione uroczystoci, przygotowywane by³y natomiast ma³e uczty. Odbywa³y siê one zimowymi wieczorami po skoñczonej nauce, jak te¿ i przed wiêtem Pesach. Ka¿de dziecko przynosi³o parê groszy i ¿ona rabina przygotowywa³a posi³ek z³o¿ony z ciastka i szklaneczki wina. W chederach Gemary uczty odbywa³y siê przy d³ugim stole i raczono siê na nich rybami i miêsem.
Trzydziesty trzeci dzieñ miesi¹ca omer10 by³ wiêtem obchodzonym we
wszystkich chederach bez wyj¹tku. Urz¹dzano wtedy wycieczki za miasto i ka¿de
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dziecko zabiera³o ze sob¹ czerwono pomalowane jajko11 (aby otrzymaæ taki
kolor, gotowano jajko w wodzie z ³uskami cebuli). Me³amed wynajmowa³ doro¿kê, dzieciaki wsiada³y do niej i wyje¿d¿ano z Lublina. Po jednej stronie doro¿ki usadawia³ siê me³amed, a z drugiej strony asystent, aby pilnowaæ wychylaj¹ce siê z doro¿ki dzieci i chroniæ je przed wypadniêciem. Ju¿ na miejscu
dzieci mog³y wyhasaæ siê do woli i zjeæ jajka przywiezione ze sob¹.
W Zau³ku znajdowa³o siê parê sklepów spo¿ywczych, w ¿aden sposób nie
oznaczonych, bez szyldów i napisów. Przez szare szyby trudno by³o dostrzec
ich wnêtrza. W takim sklepie sta³ worek z sol¹, kilka kilogramów cukru i trochê nafty. Na pó³kach le¿a³o kilka bochenków chleba, a na blasze wafle, ciastka i ró¿nego rodzaju s³odycze. Sklepiki utrzymywa³y siê dziêki dzieciom z chederów. Konkurencjê robi³y im sklepy otwierane przez ¿ony me³amedów. W nich
tak¿e mo¿na by³o kupiæ s³odycze i kobiety stara³y siê zachêcaæ ma³ych klientów do kupowania w³anie tutaj. Oprócz tego po obu stronach Zau³ka sta³y
sto³y z ciastkami i cukierkami i tu tak¿e klientami by³y dzieci z pobliskich
chederów.
Lekcje w chederze odbywa³y siê najczêciej w du¿ym pomieszczeniu. W jednym jego k¹cie siedzia³ me³amed z grup¹ dzieci, a w k¹cie drugim jego asystent z drug¹ grup¹. Wyposa¿enie chederu stanowi³y sto³y i ³awki. Na cianie
wisia³o zezwolenie na dzia³alnoæ chederu wydane przez inspektora szkolnego oraz portret cara Miko³aja II. Kilka razy w miesi¹cu przychodzi³ do chederu nauczyciel jêzyka rosyjskiego. Na jego lekcjach dzieci uczy³y siê rosyjskich pieni i hymnów pochwalnych ku czci cara i jego rodziny. Podczas ka¿dej wizytacji inspektora me³amed i jego uczniowie z werw¹ wypiewywali
jedn¹ z tych pieni oraz hymn rosyjski i w ten sposób przebiega³o egzaminowanie uczniów.
W Zau³ku prawie zawsze panowa³ gwar i harmider, sprawcami których by³y
dzieci chederowe, a tak¿e chasydzi ci¹gaj¹cy tutaj do cadyka Abrahama Eigera. Najwiêcej chasydów przybywa³o do niego w wiêta. Ubrani w lisie czapki
i czarne cha³aty, tworzyli niepowtarzaln¹ atmosferê, jakiej nie da³o siê odczuæ
w pozosta³e dni roku.

ksiêgi Zohar. mieræ w rozumieniu mistycznym jest wydarzeniem radosnym, poniewa¿ oznacza zalubiny,
zjednoczenie duszy z Bogiem
(za: A. Uterman, Encyklopedia tradycji i legend ¿ydowskich, Warszawa 2000).
Dzieñ ten obchodzono te¿
jako wiêto ucznia, upamiêtniaj¹c ch³opca, który, wg relacji z Talmudu, w czasie
oblê¿enia Jerozolimy przez
Nabuchodonozora
(586 p.n.e.) strzeli³ do jednego z dowódców, czym spowodowa³ panikê i odst¹pienie
wojsk nieprzyjacielskich.
Tego dnia dzieci nie uczy³y
siê, lecz wraz z nauczycielami opuszcza³y szko³ê, aby na
dworze bawiæ siê w wojnê
z wojskami Nabuchodonozora (za: A. Ca³a, H. Wêgrzynek, G. Zalewska, Historia
i kultura ¯ydów polskich.
S³ownik, Warszawa 2000).
Z dniem tym zwi¹zanych jest
szereg zwyczajów i ka¿dy
powinien postêpowaæ wedle
zwyczajów obowi¹zuj¹cych
w jego rodzinie i spo³ecznoci (za: E. C. Abrahamson,
Sefiras HaOmer, http://members.aol.com/Lazera/sefira.htm) [przyp. red.].
Z jajkiem jako pokarmem
w judaizmie zwi¹zana jest
symbolika ¿a³obno-postna
[przyp. red.].

11

Mosze Kac

Ulica Ruska

Nie znam historii tej ulicy ani nie wiem dok³adnie, sk¹d pochodzi jej nazwa.
Prawdopodobnie st¹d, ¿e znajdowa³a siê na niej rosyjska cerkiew. ¯ydzi zjudaizowali nazwê tej ulicy i mówili na ni¹ Rajsze. Cerkiew nie przyci¹ga³a zbyt wielu
odwiedzaj¹cych. W ka¿d¹ niedzielê przybywali tutaj na modlitwê prawos³awni
¿o³nierze ósmej brygady, która stacjonowa³a w Lublinie, w pozosta³e dni tygodnia cerkiew niemal¿e wieci³a pustkami.
Budki z wod¹ sodow¹ i sokiem oraz dwie piwiarnie, które znajdowa³y siê na
Ruskiej, czeka³y na niedzielê, aby trochê zarobiæ dziêki tym, którzy przyjd¹ na
nabo¿eñstwo. Atmosfera panuj¹ca wród wyznawców prawos³awia by³a wrêcz
przyjacielska i czêsto po odprawionych nabo¿eñstwach spacerowano przez d³ugie godziny wzd³u¿ ulicy Rajsze.
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12
Dzieñ, w którym zmar³ Widz¹cy z Lublina, oraz dzieñ,
w którym dwukrotnie zburzono wi¹tyniê Jerozolimsk¹
(568 p.n.e. i 70 n.e.). Jest on
symbolem wszelkich przeladowañ i nieszczêæ narodu
¿ydowskiego.

13
Towarzystwo Kursów Wieczornych powo³ane zosta³o na
podstawie statutu zatwierdzonego w 1926 roku. Do chwili
likwidacji w 1933 roku powo³a³o na terenie ca³ego województwa 20 swoich oddzia³ów w 10 powiatach. Najwiêksz¹ popularnoæ zyska³o
sobie w rodowiskach robotniczych. Ze wzglêdu na swój
lewicowy charakter by³o
zwalczane przez ortodoksów,
jak i syjonistów. Na czele zarz¹du mieszcz¹cego siê przy
Ruskiej 18 sta³ Szlome Mittelman.

Bikur Cholim (Wspieranie Chorych)  filantropijna ¿ydowska organizacja
spo³eczna, której celem by³o
wspieranie biednych, chorych ¯ydów. Lubelska siedziba tej organizacji mieci³a siê przy ul. Bramowej 6.
Stowarzyszenie liczy³o 260
cz³onków. Udziela³o pomocy
mieszkañcom przedmieæ
Bronowice, Kominek oraz
ulic Foksal i Bychawskiej.
Najczêciej pomoc polega³a
na pokryciu czêci kosztów
lekarstw i leczenia.

14

15
numerus nullus (³ac. liczba ¿adna)  ca³kowite niedopuszczenie pewnych grup
kandydatów na studia, do
urzêdów itp. (www.slownik-online.pl/kopalinski) [przyp.
red.].
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Po³¹czona by³a ona z pobliskimi ulicami, bêd¹cymi sercem ¿ydowskiego
Lublina  z ulic¹ Szerok¹ (ulica ¯ydowska), Lubartowsk¹, bazarem ¿ydowskim oraz przedmieciem Wola, miejscem, w którym znajdowa³o siê kilka ¿ydowskich garbarni.
Ruska nie by³a ulic¹ handlow¹. Jej mieszkañcy  robotnicy, rzemielnicy
i kramarze  poza stró¿ami domów wszyscy byli ¯ydami. Dwa razy do roku
Rajsze zape³nia³a siê tysi¹cami ¯ydów lubelskich. Dzia³o siê tak w jomkippurowy wieczór oraz w wiêto Tisza be-Aw12. Zmierzali oni w kierunku cmentarzy
¿ydowskich  starego i nowego, jednak w wiêto Tisza be-Aw wiêkszoæ zbiera³a siê na cmentarzu starym. W tych dniach tak¿e pozosta³e ulice Miasta ¯ydowskiego by³y pe³ne jego mieszkañców. Najzamo¿niejsi z nich pojawiali siê
nawet na doro¿kach, wiêkszoæ jednak decydowa³a siê na spacer, albowiem po
drodze mo¿na by³o spotkaæ znajomego, uci¹æ krótk¹ pogawêdkê o tym i o owym.
Szereg instytucji mieszcz¹cych siê na ulicy Ruskiej dodawa³ jej wa¿noci.
Na Ruskiej 2 znajdowa³a siê jesziwa rabbiego Barucha Kockera, a przy Ruskiej 18 Szko³a Ludowa imienia Borochowa, gdzie wieczorami odbywa³y siê
kursy dla doros³ych. Zajêcia te organizowane by³y przez towarzystwo Lekcje Wieczorne13.
Dom z numerem 34 by³ siedzib¹ kilku zwi¹zków zawodowych robotników
¿ydowskich  na przyk³ad rymarzy, piekarzy, garbarzy itd. Naprzeciwko tego
budynku mieci³a siê synagoga bractwa Bikur Cholim14.
Prze³o¿eni tej synagogi oraz jej szamesi tak¿e mieszkali na ulicy Ruskiej
i nigdy nie by³o problemu z zebraniem siê minjanu na modlitwê wieczorn¹,
a tym bardziej na nabo¿eñstwa szabatnie lub wi¹teczne.
Jesziwa, synagoga, szko³a ludowa i ¿ydowskie zwi¹zki zawodowe nadawa³y
tej biednej, skromnej uliczce kolorytu i ró¿norodnoci i na ka¿dym kroku czu³o
siê niepowtarzaln¹ atmosferê ulicy Ruskiej.

Cia Flam-Franenberg

Spó³dzielczoæ mieszkaniowa Spó³dom
Któ¿ nie pamiêta piêknego, du¿ego budynku na ulicy Probostwo 19?
Budynek ten nie by³ jedynym w ca³oci zamieszkanym przez ¯ydów domem, lecz wyró¿nia³o go to, i¿ nawet jego stró¿ by³ ¯ydem. Zdoby³ to stanowisko na drodze walki z gojowskim zwi¹zkiem stró¿ów (obowi¹zywa³a zasada
numerus nullus15).
Wszyscy mieszkañcy tego domu, trzydzieci szeæ rodzin, chêtnie pozwalali, aby ich dzieci (40-50) bawi³y siê z trójk¹ dzieci ubogiego szewca Arina 
stró¿a Spó³domu.
Te cztery du¿e oficyny otoczone by³y parkami, sadami oraz rzek¹ i kiedy
skrêca³o siê z ulicy Lubartowskiej na Probostwo, od razu czu³o siê powiew
wie¿ego, czystego powietrza. Spó³dom zbudowany zosta³ w latach 19281930. Istotny wk³ad w jego budowê mieli póniejsi jego lokatorzy z energicznym Lejbuszem Glibterem i in¿ynierem Bakarem Braszerem na czele. Ogromny wysi³ek przyczyni³ siê do szybkiego osi¹gniêcia zamierzonego celu i wnet
oddano do u¿ytku rodzinom ¿ydowskim oko³o czterdziestu du¿ych mieszkañ.
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Nowe miejsce by³o atrakcyjne nie tylko ze wzglêdu na czystoæ powietrza.
Wszyscy ¿ylimy tutaj jak jedna wielka rodzina.
Mielimy klub (z radiem, telefonem i sto³em do ping-ponga), gdzie spotykalimy siê, aby spêdziæ wiêkszoæ naszego wolnego czasu. Czêsto s³uchalimy
tam ciekawych wyk³adów i rozmawialimy o aktualnych problemach. Niejeden raz prowadzilimy zawi³e dyskusje na tematy polityczne i, jak to jest w zwyczaju ¯ydów, tak d³ugo
wodzilimy oczami po zebranych, a¿ znajdowalimy wród
nich zwolenników wszystkich partii i pr¹dów politycznych.
Spotyka³o siê tam Jakowa Kantora, przywódcê Mizrachi Lublin, Mosze Gerdela, prowadz¹cego partiê ludow¹, Altera Winberga, ziêcia rabbiego z Bia³ej, cz³onka Agudat Israel, oraz
Goldbauma, zwolennika Bundu.
Wszyscy dyskutuj¹cy na zawsze pozostan¹ w mej pamiêci
jak ¿ywi, a moja têsknota za nimi wci¹¿ jest ogromna.
Spó³dom mia³ nawet swój bet ha-midrasz z babiñcem,
zwierzchnikiem jego by³ Blejndera, a ¿ydowski stró¿ s³u¿y³ w nim przez pewien czas jako szames. Wiele kobiet i
wielu mê¿czyzn ci¹ga³o nawet z bardzo daleka do Spó³domu na Jamim
Noraim, aby pos³uchaæ piewów i modlitw chazana, wynajêtego na te dni.
Jednym s³owem  Spó³dom by³ ma³ym ¿ydowskim królestwem w rodku
gojowskiej ulicy. Antysemickie zachowania dawa³y siê tutaj zaobserwowaæ rzadko. Dlatego uczniowie ¿ydowskich szkó³ czêsto przychodzili tu i spacerowali
po naszym placu przed Spó³domem, a ¿ydowskie dzieci gra³y w pi³kê no¿n¹.
Letnimi popo³udniami ca³e ¿ydowskie rodziny przybywa³y, aby wypocz¹æ w naszym parku. A gdzie¿, jak nie przy Spó³domie, brodaty ¯yd w d³ugiej kapocie
móg³ spaæ na trawie snem sprawiedliwego w szabasowe popo³udnie? Tutaj nikogo nie dosiêg³y proce chuliganów i uk¹szenia rozwcieczonych psów.
W latach 1937-1938 nasili³y siê antysemickie ataki i rozpocz¹³ siê okres pikietowania przy ¿ydowskich sklepach i rozbijania ich wystaw (w Warszawie
dochodzi³o nawet do podpalania benzyn¹ wózków dzieciêcych stoj¹cych w sklepach). Wtedy matki przesta³y pozwalaæ swym dzieciom na bawienie siê w lubelskim Ogrodzie Saskim i zaczê³y zaprowadzaæ je do Spó³domu.
Niejeden z nas, patrz¹c z balkonu na setki ¿ydowskich dzieci i m³odzie¿y,
bawi¹cych siê wokó³ Spó³domu, rozmyla³: Prawdopodobnie tak to wszystko wygl¹da w Izraelu.
Z ca³ego kolektywu Spó³domu prze¿y³am ja, mój m¹¿ Berisz i dwójka
naszych dzieci  Sara i Heniek. Cudem uratowalimy siê w Warszawie. Oprócz
nas pozosta³o przy ¿yciu dwóch synów Mosze Gerdela  Izrael i Emanuel, którzy uciekli do Zwi¹zku Radzieckiego. Jedyni, którzy ocaleli...
Serce ³ka na wspomnienie tych wszystkich ze Spó³domu, których stracilimy  malutkiej cz¹stki wielkiego ³añcucha, jakim by³ ¿ydowski Lublin. Stracilimy uzdolnionych muzyków, dwóch synów Emanuela Nojmana, kierownika szko³y
Bejt Jaakow, zgin¹³ Heniek Dejtszer, reporter Ma³ego Przegl¹du (cotygodniowego dodatku dla dzieci do ¿ydowsko-polskiego dziennika Nasz Przegl¹d),
zgin¹³ te¿ Szlomo Winberg, artysta plastyk, wnuk rabina z Bia³ej i dziesi¹tki innych dzieci tego domu, które przynios³yby dumê i s³awê naszemu narodowi.
Okaza³y budynek Spó³domu pozosta³ nieuszkodzony i jeszcze przez d³ugi,
d³ugi czas bêdzie sta³ jak samotna macewa.
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Któ¿ nie pamiêta piêknego,
du¿ego domu na ulicy Probostwo 19?
Zakrêcaj¹ca ulica to Probostwo. Na dole ul. Lubartowska i fragment ¿ydowskiego
targu. Na górze z prawej 
Spó³dom. Ze zbiorów Jakuba Kamiñskiego.
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Przedmiecia Czechów i Wola
Do ¿ydowskiego Lublina zaliczamy nie tylko ulice tego miasta, lecz tak¿e
jego peryferie, w których mieszkaj¹ ¯ydzi.
Chocia¿ ¯ydzi z przedmieæ stworzyli swoje instytucje i mieli swych przywódców, byli oni jednoczenie bardzo mocno zwi¹zani z ¯ydami lubelskimi. Instytucje
nale¿¹ce do ¯ydów lubelskich, takie jak szpital, dom sierot i starców, jesziwy, szko³y, zak³ady dobroczynne by³y wspierane tak¿e przez ¯ydów z przedmieæ. Brali oni
te¿ udzia³ w przedsiêwziêciach politycznych, czyli w wyborach do Sejmu, Rady
Miejskiej, Rady Gminy ¯ydowskiej oraz w Kasie Chorych. W wyborach lokalnych
ka¿da partia polityczna stara³a siê wci¹gn¹æ na swoj¹ listê wp³ywowe osobistoci
z peryferii, aby zebraæ w ten sposób wiêksz¹ liczbê g³osów.

Gdy mieszkaniec Woli wychodzi³ z domu, mówi³: «idê
na ulicê», natomiast mieszkaniec Czechowa mówi³, ¿e
«idzie do miasta».
Widok Lublina od strony
Czechowa. Tam, gdzie nie
by³o przedmieæ, granica
miêdzy miastem a wsi¹ by³a
bardzo ostra. Fot. Józef Czechowicz. W³asnoæ Muzeum
Lubelskiego w Lublinie.

TOZ  Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludnoci ¯ydowskiej w Polsce. Udziela³o porad lekarskich, prowadzi³o badania laboratoryjne, szczepienia, gabinet dentystyczny. Organizowa³o tak¿e odczyty, pogadanki, pó³kolonie przy ul.
Siennej 3 oraz kolonie letnie
i zimowe w Kazimierzu nad
Wis³¹.

16
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Czechów
Nazwa tego miejsca pochodzi od rzeki Czechówki przep³ywaj¹cej przez to
przedmiecie i wpadaj¹cej do Bystrzycy. Jej brzegi zaroniête by³y rozleg³ymi
po³aciami trawy, na których pas³o siê ró¿nego rodzaju byd³o. Poniewa¿ ¯ydzi
raczej nie zajmowali siê hodowl¹ byd³a czy koni, czechowscy starozakonni hoduj¹cy takie zwierzêta nazywani byli Kozami Czechowa.
Czechowscy ¯ydzi posiadali co, czego nie mia³y Wola i Piaski  by³ to
cmentarz. [...]
Na Czechowie, podobnie jak w pozosta³ych ¿ydowskich przedmieciach
Lublina, istnia³ szereg instytucji dobroczynnych, a tak¿e dzia³a³a grupka m³odzie¿y rewolucyjnej (pod szyldem instytucji prawniczych). Du¿¹ aktywnoci¹ wykazywa³ siê te¿ klub sportowy Wieniawa, a jego lewicuj¹cy szefowie czêsto organizowali wyk³ady o tematyce sportowej i politycznej. Klub ten
zdoby³ zaufanie wielu mieszkañców
Czechowa.
Wola
[...] Na Woli mieci³y siê trzy du¿e garbarnie. Ich w³acicielami byli ¯ydzi znani nawet poza granicami Lublina  Pesach
Brokman, Sz. Zilbersztajn i Szmuel Ejchenbojm. W garbarniach tych pracowa³o oko³o szeciuset robotników, w tym
ponad trzystu ¯ydów. Stosunki miêdzy nimi a robotnikami nie¿ydowskimi by³y
poprawne, obydwie grupy nale¿a³y nawet do jednego zrzeszenia robotników. [...]
Wiêksza czêæ m³odzie¿y wolskiej zatrudniona by³a Lublinie i tam te¿ up³ywa³o prawie ca³e ich ¿ycie. [...] Gdy mieszkaniec Woli wychodzi³ z domu, mówi³: idê na ulicê, natomiast mieszkaniec Czechowa mówi³, ¿e idzie do miasta. [...] Wola po³¹czona by³a z ulic¹ Rusk¹, Szerok¹, Podzamczem i B³oniami.
B³onie by³y w³asnoci¹ towarzystwa TOZ16 i tysi¹ce ¿ydowskich dzieci spêdza³o tam swój wolny czas i wypoczywa³o w letnie dni.
Wola i Czechów, bogate w ludowy ¿ydowski folklor, podzieli³y los ¿ydowskich ulic Lublina i zosta³y doszczêtnie zniszczone.
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Szloma Sztokfisz

Przedmiecie Piaski
Dotychczas nie ukaza³a siê wiêksza praca dotycz¹ca naszego przedmiecia
Piaski, a przecie¿ warto powiêciæ mu jeden rozdzia³ tej ksiêgi, chocia¿by ze
wzglêdu na jego bogaty ¿ydowski folklor oraz barwne ¿ycie tutejszych ¯ydów.
Pisz¹cy te s³owa przyznaje, ¿e nie jest w stanie zaj¹æ siê wszystkimi dziedzinami têtni¹cego ¿yciem przedmiecia, natomiast postara siê opisaæ wszystko, co
pozosta³o w jego pamiêci. [...]
Sk¹d wziê³a siê taka nazwa? Najprawdopodobniej st¹d, i¿ niemal¿e ca³y teren tego przedmiecia to po prostu piasek. [...]
Tereny od dworca kolejowego do mostu zaludnione by³y w przewa¿aj¹cej
wiêkszoci przez ¯ydów, na pozosta³ej powierzchni Piasków stanowili oni niewielki procent mieszkañców. [...] Mieci³a siê tutaj synagoga, bet ha-midrasz
towarzystw Glimut Chasidim17 i Bikur Cholim oraz ich domy modlitw zwane
sztiblechami. [...]
Piaski by³y przedmieciem rzemielników i robotników, bogacze i wiêksi
handlowcy nie mieszkali tutaj w ogóle. Zajmowano siê drobnym handlem (najczêciej sklepy spo¿ywcze) i rzemios³em (krawiectwo i szewstwo).
Do pierwszej wojny wiatowej w Piaskach, podobnie jak w innych tego rodzaju ma³ych miejscowociach, panowa³o zacofanie i ciemnota. [...] O skali ciemnoty w Piaskach mo¿e wiadczyæ nastêpuj¹cy fakt: ¯ydzi tego przedmiecia nazywali znanego przez wszystkich sanitariusza Zeliga Bergauta gojem ¿ydowskim.
Mimo ¿e co tydzieñ chodzi³ z dzieæmi do synagogi. Zelig otrzyma³ takie przezwisko, poniewa¿ dopuci³ siê trzech wystêpków  nosi³ krótkie ubranie, rozmawia³ ze swoimi dzieæmi po polsku i w szabat bra³ pieni¹dze od chorych. Z tych
przyczyn miejscowi ¯ydzi odnosili siê do niego z ogromnym dystansem.
Nowy duch wst¹pi³ w ¯ydów w momencie wybuchu pierwszej wojny wiatowej, pod okupacj¹ austriack¹. Chêæ czytania i dyskutowania o kluczowych problemach, realizowania marzeñ o nowym, lepszym jutrze podnieca³a wyobraniê
m³odych ludzi. Nagle podwórko synagogi, gdzie spêdzili lata dzieciêce, sta³o siê
zbyt ciasne. Zaczê³a ich nêciæ i przyci¹gaæ ulica18, bêd¹ca symbolem wielkiego
wiata. Dla dzieci ¿ydowskich rozpoczê³o siê nowe ¿ycie. W³adze austriackie
wprowadzi³y powszechny obowi¹zek nauki w szko³ach podstawowych i zreformowa³y chedery. Dziêki reformom zaczê³y znikaæ ciasne, duszne chedery, w których zmuszano dzieci do zajmowania siê ró¿nego rodzaju pracami i wype³niania
obowi¹zków narzucanych przez ¿onê rabina. Ich miejsce zajê³y chedery przestronne i obszerne, których celem by³o wy³¹cznie nauczanie dzieci.
Rozwój ¿ycia politycznego i spo³ecznego nast¹pi³ dopiero po roku 1918.
W Lublinie zaczê³y powstawaæ ró¿ne partie polityczne, ko³a i kluby. M³odzie¿
Piask w³¹czy³a siê w ten nurt i zaczê³a braæ czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym
swego miasta, niestety, na ulicy. Czêsto wtedy da³o siê s³yszeæ nasz¹ m³odzie¿ zaciekle dyskutuj¹c¹ o socjalizmie, syjonizmie, o partiach, o Marksie,
Hercu, Leninie. Z otwartych okien warsztatów pe³nych robotników rozlega³y
siê tony Ha-Tikwy, Miêdzynarodówki, bundystycznych i syjonistycznych hymnów, pieni nios¹cych przes³anie wolnoci i nadziei.
W tym czasie na Piaskach nie istnia³y jeszcze tego typu partie i ugrupowania.
Dopiero w 1923 roku z inicjatywy Chaima Lizmana i Simchy Anjera, dwóch
nr 1/2003 (27)

Gmilut Chasidim  spo³ecznie prowadzona, korzystaj¹ca z pomocy filantropów
kasa udzielaj¹ca niskoprocentowych po¿yczek ¯ydom,
których dotknê³y wydarzenia
losowe lub ludziom, którzy
potrzebowali pieniêdzy w celach inwestycyjnych [druga
synagoga nie opisana 
przyp. red.].

17

Mianem tym okrelano nie¿ydowsk¹ czêæ miasta.

18
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Naród i Ksiêgi

Czêæ przedmiecia [przyp.
red.].

19

Tereny od dworca kolejowego do mostu zaludnione
by³y w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przez ¯ydów, na pozosta³ej powierzchni Piask
stanowili oni niewielki odsetek mieszkañców.
Powy¿ej dworzec kolejowy
oraz nowe zabudowania.
Fot. ze zbiorów Wojciecha
Tur¿añskiego. Poni¿ej ul.
Bychawska, obecnie W³. Kunickiego. W g³êbi widoczny
wiadukt. Dzi widok ten jest
podobny. Z lewej na pierwszym planie budynek zwany przed wojn¹ domem
Izraelity, nale¿¹cy do kamienicznika nosz¹cego taki
przydomek (nazwisko?). Za
widocznym na skraju zdjêcia p³otem rozci¹ga³ siê pusty ugór, skraj Lublina. Fot.
ze zbiorów Janiny Kostarz.
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szewców, komunistów z Za Przejazdem19,
zebra³a siê pierwsza nielegalna grupa
uczniów i m³odzie¿y pracuj¹cej. [...]
Po odbyciu d³ugiej dyskusji zadecydowano o utworzeniu klubu sportowego. Dwóch jej uczestników zadeklarowa³o siê, ¿e pokryje wszystkie koszty
zwi¹zane z za³o¿eniem klubu. Ich zamierzenie by³o oczywiste: chcieli wykorzystaæ klub do celów politycznych,
lecz m³odzie¿ Piask by³a bardziej zainteresowana meczami pi³ki no¿nej, ani¿eli w³¹czeniem siê w dzia³alnoæ polityczn¹. Zrezygnowano wiêc z dalszych
prac nad przygotowywaniem tego klubu, a jaki czas póniej powsta³ sportowy klub Orze³. Mimo i¿ od razu zyska³ wielu zwolenników i sympatyków,
prowadzi³ dzia³alnoæ nielegaln¹, wiêc nie mia³ oficjalnej siedziby, a tym samym nie by³ w stanie sprostaæ zapotrzebowaniom kulturalnym m³odzie¿y. Po
trzech latach wspó³pracy z przeró¿nymi dzikimi klubami Orze³ przeszed³
w rêce Poalej Syjon (od³am prawicowy) i zjednoczy³ siê z grup¹ Uliczni
gracze. W tym okresie za³o¿ono ¿ydowski sportowy klub Hapoel, dzia³aj¹cy a¿ do wybuchu drugiej wojny wiatowej. By³ to jeden z najwiêkszych
klubów Lublina.
Na Piaskach nie dzia³a³ wtedy ¿aden klub, towarzystwo czy organizacja. Dopiero w latach 1929-1930 z inicjatywy grupy m³odych maskili z Icchakiem Szpir¹,
dzia³aczem Poalej Syjon Lewicy na czele zorganizowa³a za³o¿ycielskie zebranie bezpartyjnego ko³a. [...] Na zebraniu tym postanowiono skierowaæ do
gubernatora okrêgu wniosek o zalegalizowanie ko³a i w tym czasie zebraæ pieni¹dze na budowê klubu. Organizacji nadano nazwê Chog Perec. Na decyzjê
w³adz czekalimy prawie dwa lata (prawdopodobnie odstraszy³a go w³anie bezpartyjnoæ naszego towarzystwa), lecz pod koniec 1931 roku moglimy rozpocz¹æ legaln¹ dzia³alnoæ [...]. Chog Perec rozwija³ siê bardzo intensywnie
i zdobywa³ popularnoæ dziêki dzia³alnoci kulturalnej  organizowa³ wyk³ady,
odczyty i dyskusje. [...] W kole tym kierowano siê zasad¹, ¿e nie przyjmowano
do swych szeregów robotników z tendencjami lewicowymi i w ten sposób starano siê przypodobaæ ówczesnym w³adzom. Nie polepszy³o to jednak sytuacji
i w 1932 roku w³adze zawiesi³y dzia³alnoæ klubu.
Up³ynê³o sporo lat, zanim pojawi³ siê
na Piaskach kolejny legalny klub.
W 1934 roku narodzi³ siê pomys³ za³o¿enia sportowego klubu, lecz ówczesna
sytuacja polityczna nie pozwala³a nowo
powstaj¹cym legalnym klubom na zachowanie niezale¿noci. Zwrócono siê
wtedy do sportowych klubów Ejlat Haszachar (Bund) i Kochaw (Poalej
nr 1/2003 (27)

Miasto i jego ulice

Fragmenty ksiêgi pamiêci Lublina

Syjon Lewica) istniej¹cych ju¿ od d³u¿szego czasu. Zorganizowano konferencjê, w której wziêli udzia³ ich przedstawiciele. Odby³a siê ona w domu Nechemiasza Pejna przy ulicy Bychawskiej 3 i wziê³o w niej udzia³ kilku przedstawicieli Bundu  m.in. Dubiñski i Nissenbojm. Podkrelili oni, ¿e gotowi s¹ na
za³o¿enie filii Ejlat Haszachar na Piaskach pod warunkiem, ¿e bêdzie to klub
o tendencjach bundystycznych. Odby³a siê burzliwa dyskusja, podczas której
mieszkañcy naszego przedmiecia kilkakrotnie podkrelali, i¿ niezale¿noæ klubu
jest spraw¹ podstawow¹ oraz ¿e ma on s³u¿yæ interesom ró¿nych partii politycznych, a nie tylko Bundu. Bund nie przyj¹³ takich warunków, nie dosz³o
wiêc do zrealizowania pomys³u. Po pewnym czasie intensywn¹ dzia³alnoæ o charakterze kulturalno-towarzyskim rozpoczê³a filia klubu Kochaw.
Fantazja i witalnoæ m³odzie¿y by³y zadr¹ dla ówczesnych w³adz i w wiêto
Pesach 1937 roku zamkniête zosta³y wszystkie lubelskie kluby lewicowe, takie
jak Tor (PPS), ¯ydowski Klub Sportowy Wieniawa oraz nasza filia Klubu
Kochaw. Wiêkszoæ dzia³aczy tych klubów aresztowano i zamkniêto w wiêzieniach na d³ugie lata20 za dzia³alnoæ komunistyczn¹. Od tamtej pory dzia³a³y
tylko wspomniane ju¿ wy¿ej charytatywne i religijne towarzystwa wspomagaj¹ce najbiedniejszych mieszkañców Piask oraz przedstawiciele kaha³u Szejela
Erlichman, Eija Tofel i Josef Kalwas.
Dzia³ali a¿ do najazdu hitlerowców. Wtedy wymordowano prawie wszystkich ¯ydów i zburzono ¿ydowskie miasta i miasteczka, wród których by³o
tak¿e nasze ulubione przedmiecie Piaski.
Z hebrajskiego t³um. Sylwia Bojczuk21
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Chodzi o czasy powojenne
[przyp. red.].

20

Fragmenty pracy magisterskiej Sylwi Bojczuk (patrz
przypis na koñcu poprzedniego tekstu). Ilustracje i podpisy pochodz¹ od redakcji
Scriptores. Pisownia nazwisk i nazewnictwo w wiêkszoci zachowane bez zmian.

21
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Robert Kuwa³ek

Czy Lublin mia³
¿ydowskie

elity?

Kilkudziesiêcioletni okres wymazywania
pamiêci o lubelskich ¯ydach pog³êbi³ niewiedzê
o bogactwie ich kultury. Dzi powinnimy
szukaæ odpowiedzi nawet na najbardziej
podstawowe pytania.

Przez lata prawie w ogóle nie wspomina³o siê w publikacjach,
¿e wród lublinian, którzy co znaczyli dla miasta lub regionu,
by³o wielu ¯ydów. Pamiêta siê o Franciszce Arnsztajnowej (poetce), Henryku Wieniawskim (skrzypku) czy Michale Arccie (lekarzu). Zainteresowani potrafi¹ jeszcze wymieniæ cadyka Jakuba Izaaka Horowitza, czyli Widz¹cego z Lublina, i rabina Meira
Szapiro, twórcê Jesziwas Chachmej Lublin. A przecie¿ nie przez
przypadek mówi³o siê o Lublinie ¿ydowski Oxford czy Jerozolima Królestwa Polskiego. W naszej wiadomoci za tymi
has³ami nie kryj¹ siê jednak ¿adne postaci.
Musimy pamiêtaæ, ¿e kwitn¹ca kiedy kultura lubelskich ¯ydów nie by³a
to¿sama z kultur¹ chrzecijañskiego
Lublina. W zasadzie a¿ do II wojny
wiatowej w miecie istnia³y obok siebie dwie kultury, dwa nurty ¿ycia religijnego i umys³owego, które styka³y siê
ze sob¹ rzadko, przy czym ¯ydzi czêciej korzystali z polskich kin, teatrów,
prasy, szkó³ i bibliotek ni¿ odwrotnie.
nr 1/2003 (27)

Barier¹ w dostêpie Polaków do kultury
¿ydowskiej by³a przede wszystkim nieznajomoæ jêzyków: jidysz lub hebrajskiego, ale i brak elementarnego zainteresowania s¹siadami o odmiennej religii i sposobie ¿ycia oraz ró¿ne formy
antysemityzmu.
Dla przeciêtnego Polaka nawet najbardziej uczony w Pimie rabin by³
symbolem zacofania, a ¿ydowskie traSZEROKI EKRAN

Robert Kuwa³ek, jak sam
przyznaje, lubelskimi ¯ydami zacz¹³ zajmowaæ siê kilkanacie lat temu dziêki spotkaniom z nimi w czasie stu-

Na s¹siedniej stronicy: strony z Ksiêgi Pamiêci Lublina
wydanej w Tel Awiwie, z której pochodz¹ przet³umaczone fragmenty (pe³ny adres
bibliograficzny: Encyclopaedia of the Jewish Diaspora. A Memorial Library of
Countries and Communities. Poland Series. Lublin
Volume. Red. N Blumenthal
and M. Korzen. Jerusalem 
Tel Aviv 1957). 1  kilkadziesi¹t pierwszych stron ksi¹g
pamiêci ilustruj¹ zdjêcia
macew. 2  mapa terenów
objêtych administracj¹ Sejmu ¯ydów Korony w latach
1667-1764. Trójk¹tami zaznaczono Lublina i Lwów.
3  fragment z notesu rabina Dova Berisza Aszkenazego z podpisem. 4  stronica
z biogramami. Ze zbiorów
¯ydowskiego Instytutu Historycznego.
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¯ydowskie elity
diów na KUL oraz dziadkom, którzy bez uprzedzeñ
wspominali swoich ¿ydowskich s¹siadów sprzed wojny. W ten sposób powsta³a
jego praca magisterska: Organizacja Ogólnych Syjonistów w Lublinie w latach
1926-1939. Obecnie jako
doktorant Instytutu Historii
UMCS przygotowuje pracê
doktorsk¹ pod kierunkiem
prof. dr. hab. Zygmunta Mañkowskiego pt. ¯ydowska
Gmina Wyznaniowa w Lublinie 1821-1914. Funkcjonowanie instytucji samorz¹du religijnego i narodowego.
Pracuje jako adiunkt w Dziale Naukowym Pañstwowego
Muzeum na Majdanku, gdzie
zajmuje siê tematem Obóz
koncentracyjny na Majdanku

dycje i kultura wydawa³y siê czym
niegodnym uwagi.
Po II wojnie wiatowej kilkudziesiêcioletni okres wymazywania pamiêci
o lubelskich ¯ydach pog³êbi³ niewiedzê
o bogactwie ich kultury. Dzi powinnimy wiêc szukaæ odpowiedzi na proste
i nawet najbardziej podstawowe pytania dotycz¹ce tej czêci historii Lublina i Polski.

Co to znaczy ¿ydowskie elity?

A¿ do XIX wieku  kiedy pojawi³a
siê nowoczesna, liberalna inteligencja
¿ydowska  istnia³y w Lublinie w zasadzie dwa rodzaje ¿ydowskich elit:
ludzie nauki (rabini, doktorzy, autorzy
i wydawcy ksi¹g)
¯yd móg³ obracaæ oraz ludzie pieni¹dza (wielcy kupcy,
milionami, ale bez bankierzy i artyci
rzemielnicy). Naodpowiedniego le¿y pamiêtaæ, ¿e
wykszta³cenia pozostawa³ do dzisiaj wród
wszystkich ¯ydów
dla spo³ecznoci nikim. istnieje wielki kult
nauki. O pozycji
a Akcja «Reinhard». Dwuspo³ecznej dawnego Polaka decydokrotnie odwiedzi³ Izrael, zbiewa³o najczêciej urodzenie i maj¹tek,
raj¹c relacje lubelskich ¯ya ¯yd móg³ obracaæ milionami, ale bez
dów. Wspó³redaguje powiêcone im strony: kft.umcs.lublin.pl/stona/zydzi_lubelscy.html. Dzia³a jako wiceprezes w lubelskim Towarzystwie Przyjani Polsko-Izraelskiej i prezes Stowarzyszenia rodkowoeuropejskiego
Dziedzictwo i Wspó³czesnoæ, którego celem jest
zwalczanie uprzedzeñ pomiêdzy Polakami, Niemcami, ¯ydami, Bia³orusinami,
Ukraiñcami i Litwinami.
Wspó³pracuje z Orodkiem
Brama Grodzka-Teatr NN.
[Przyp. red.]

odpowiedniego wykszta³cenia pozostawa³ dla spo³ecznoci nikim. ¯yd
ubogi, ale uczony w Pimie móg³ natomiast zostaæ rabinem, a nawet przywódc¹ gminy.
Im wiêksza by³a gmina i wiêkszymi
tradycjami siê szczyci³a, tym wiêcej
ci¹ga³o do niej wybitnych osobistoci.
Tak by³o w przypadku Lublina, który
w XIX wieku móg³ ju¿ jedynie cieszyæ
siê dawn¹ chwa³¹, a jednak tradycje
wielkiego kaha³u przyci¹ga³y rabinów,
talmudystów i uczonych w Pimie. By
siê o tym przekonaæ, wystarczy siêgn¹æ
do twórczoci Izaaka Bashevisa Singera, w której lubelscy ¯ydzi jawi¹ siê
mieszkañcom ma³ych wschodnich miasteczek jako wzór uczonoci i wielkomiejskiego stylu bycia, choæ w rzeczywistoci mentalnoæ ¿ydowskich lublinian ró¿ni³a siê niewiele od mylenia
ich ma³omiasteczkowych wspó³braci.

Lublin renesansowy  z³oty wiek
Polski i polskich ¯ydów

Jedynym namacalnym ladem wielkoci intelektualnej i religijnej ¿ydowskiego Lublina jest stary cmentarz ¿ydowski na Kalinowszczynie, nekropolia bardziej znana w wiecie ni¿ wród

Stary kirkut w Lublinie. Fot.
Marta Kubiszyn.
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Czy Lublin mia³ ¿ydowkie elity?
wspó³czesnych lublinian. Na Starym
Cmentarzu spoczywaj¹ najwybitniejsi
lubelscy rabini, doktorzy, przywódcy
¿ydowscy. Jednym z najwa¿niejszych,
który ma tu swój grób, by³ Szalom
Szachna (zm. 1558).
Jego wiedzê i s³awê docenia³ nawet
król Zygmunt I Stary, obni¿aj¹c mu podatki i daj¹c wolnoæ osiedlania siê. Pochodzi³ z wybitnego rodu zwi¹zanego

Robert Kuwa³ek

blinie do dzisiaj pielgrzymuj¹ pobo¿ni
¯ydzi, by u wielkiego rabina znaleæ
si³ê i pocieszenie.
S³owa wyryte na macewie Szachny
dobitnie dowodz¹ jego s³awy i uznania:
Kamieñ ten, który postawi³em jako stelê, bêdzie domem schronienia dla mê¿a
Boga wiêtego i strasznego, który krzewi³ Torê w Izraelu bardziej ni¿ wszyscy,
którzy byli przed nim w ostatnich poko-

Niestety, powiêksza siê ci¹gle liczba kandydatów na rabinów, z których tylko znikoma garstka
posiada dostateczn¹ znajomoæ Talmudu. Wzmaga siê natomiast iloæ pysza³ków, którzy natychmiast po uzyskaniu dyplomu rabina zaczynaj¹ grupowaæ ko³o siebie uczniów, aby w ten
sposób dodaæ sobie powagi i splendoru. Oni to s¹ ma³ymi lisami, które bezczeszcz¹ ogród
Bo¿y, a nawet wród starszych rabinów nierzadko siê zdarza, ¿e nie rozumiej¹ ³atwego ustêpu
talmudycznego. Natomiast wydaj¹ oni za du¿ym wynagrodzeniem dyplomy uczniom, których
nie znaj¹. Oni sprawuj¹c rz¹dy dusz, rzucaj¹ kl¹twy i je uchylaj¹. Domagaj¹ siê ci¹gle pieniêdzy.
Dlatego rozlegaj¹ siê ci¹gle szemrania na talmudystów, którzy ka¿¹ sobie p³aciæ w wypadku
obrazy funt z³ota.

od dawna z Lublinem. Jego ojciec Josko by³ dzier¿awc¹ podatków królewskich (we Lwowie, Busku, Hrubieszowie, Lublinie i Che³mie) i najbogatszym ¯ydem we wschodniej czêci Korony. Posiada³ majêtnoci ziemskie na
Rusi i jako jedyny lubelski ¯yd cieszy³
siê królewskim przywilejem zamieszkiwania w obrêbie chrzecijañskiej
dzielnicy. Nic dziwnego, by³ bowiem
osobistym bankierem króla. Po jego
mierci interesy i przywileje odziedziczy³ drugi z jego dwóch synów  Pesach, natomiast Szalom Szachna powiêci³ siê karierze uczonego i rabina.
By³ s³awny zarówno wród wspó³wyznawców, jak i chrzecijan, którzy
nazywali go Doctor Judaeorum Lublinensium. ci¹gali do niego po naukê
¯ydzi z ca³ej Europy. W czasie wielkich jarmarków kupcy zwracali siê do
niego o rozstrzyganie wyj¹tkowo zawik³anych problemów. W dowód wielkiego uznania, jakim siê cieszy³ w po³owie XVI wieku, powierzono mu funkcjê rabina generalnego Ma³opolski.
Zmar³ w 1588 roku. Do jego nagrobka
na starym cmentarzu ¿ydowskim w Lunr 1/2003 (27)

leniach. I przywróci³ do dawnego stanu
koronê [nauki] i wykszta³ci³ wielu
uczniów tak, ¿e wszyscy mieszkañcy
ziemi z ust jego ¿yj¹ i wodê jego pij¹1.
Innym wybitnym rabinem, którego
cia³o spoczywa na starym cmentarzu na
Kalinowszczynie, by³ Salomon Luria
(zm. 1573), pierwszy rektor lubelskiej
jesziwy za³o¿onej w 1567 roku. Luria
przyby³ do Lublina, ciesz¹c siê ju¿ s³aw¹ wybitnego rabina w wo³yñskim
Ostrogu. Podczas jego wyk³adów sala
w jesziwie zawsze by³a pe³na. Jako
wróg scholastyki i klasycznej filozofii,
któr¹ uwa¿a³ za obc¹ duchowi ¿ydowskiemu, sk³ania³ siê ku kabale. To on
podniós³ rangê lubelskiej jesziwy do
poziomu wiatowego, dziêki czemu
uczelnia sta³a siê konkurencj¹ dla jesziwy krakowskiej, uchodz¹cej za czo³ow¹ w Rzeczpospolitej. Do dzisiaj
dochowa³y siê, niestety, tylko fragmenty jego nagrobka.
Podobny los spotka³ tak¿e miejsce
pochówku innego sawnego rabina lubelskiego  Maharszala. Samuel Eliezer Halewy Ejdeles, bo tak nazywa³ siê
w rzeczywistoci Maharszal2, uchodzi³
SZEROKI EKRAN

Szlomo ben Jechiel Luria
(Maharszal), Jam siei Szlomo. Bawa kamma, VIII, § 45,
cytat za: Krzysztof Pilarczyk,
Talmud a duchowoæ ¿ydowska w Polsce w XVI
i XVII w., w: Duchowoæ ¿ydowska w Polsce. Materia³y
do konferencji. Kraków 2628 IV 1999, Kraków 2000,
s. 54-55.

A. Trzciñski, J. P. Woronczak, Nagrobki z XVI wieku
na starym cmentarzu ¿ydowskim w Lublinie, w: ¯ydzi
w Lublinie. Materia³y do
dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina, red. T. Radzik,
Lublin 1998.

1

Dla laika okrelenie to¿samoci postaci ¿ydowskiej kultury nie jest ³atwe, poniewa¿
czêsto u¿ywa siê w odniesieniu do nich szeregu imion
i przydomków. W polskich ³atwo dostêpnych s³ownikach
Maharszal nazywany jest
Szlomo ben Jechiel. Encyclopaedia Judaica podaje akronimowe ród³o jego przydomku Morenu ha-Rav Shelomo
Luria. Wymieniona w tekcie
wersja imienia i nazwiska
Maharszala zosta³a zaczerpniêta z polskiego t³umaczenia
Majera Ba³abana, który pisa³
po niemiecku [przyp. red.].

2
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¯ydowskie elity
za jednego z najwiêkszych w Polsce
znawców Talmudu. Jego przydomkiem
nazwano w Lublinie Wielk¹ Synagogê, której budowê rozpoczêto w 1567
roku. Pod jednym dachem z Wielk¹ Synagog¹ mieci³ siê przy ulicy Jatecznej
jeszcze jeden dom modlitwy  synagoga Maira ben Gedalii, zwanego te¿ Mairem Lublin lub Maharamem, poprzednika rabina Maharszala. Maharam
zmar³ w Lublinie w 1616 roku. On równie¿ zosta³ pochowany na Kalinowszczynie. Niestety, nie zachowa³ siê jego
nagrobek.
W XVI i XVII wieku oprócz rabinów mieszkali w Lublinie równie¿ inni
uczeni, jak chocia¿by wybitni medycy:
Ezechiel Izaak Maj, fundator dzia³ki
pod budynek lubelskiej jesziwy i wielkiej synagogi przy ulicy Jatecznej, Moj¿esz [znany tylko z imienia  przyp.
red.], którego syn Cwi Hirsz, zwany
Hirszem Doktorowiczem, by³ nadwornym faktorem Zygmunta III Wazy
i W³adys³awa IV
Dziêki Lublinerowi (od niego dosta³
przywilej wybudochasydyzm w Królestwie wania w³asnej syprzy SzeroPolskim urós³ do rangi nagogi
kiej 2). Z Lublinem
ruchu masowego by³ zwi¹zany i tu
zmar³ w 1637 roku
popieranego przez elity Moj¿esz Montalto,
lekarz eurofinansowo-religijne s³ynny
pejski, przed przy¿ydowskiej diaspory. byciem do Lublina
miêdzy innymi nadworny lekarz króla Francji Ludwika
XIII. Jego ojciec, sefardyjczyk wygnany z arcykatolickiej Portugalii, pe³ni³
funkcjê nadwornego medyka panuj¹cych we Francji Medyceuszy, a syn Vital Feliks piastowa³ urz¹d nadwornego
lekarza królewskiego na dworze Micha³a Korybuta Winiowieckiego.
Renesansowy Lublin to tak¿e  a mo¿e
przede
wszystkim  miasto ksi¹g hebraj3
W tym roku ukaza³y siê
skich.
Od
1547 roku3 dzia³a³o tu kilka
w Lublinie pierwsze modliznanych w ca³ej Europie hebrajskich drutewniki i ksi¹¿ki hebrajskie.

94

SZEROKI EKRAN

karni. Do dzisiaj dzie³a wydane w oficynie Kalonymusa ben Mordechaja Jaffe,
syna jednego z rektorów lubelskiej jesziwy, uchodz¹ za przyk³ad sztuki zdobniczej. Drukarnia ta funkcjonowa³a do 1682
roku, mimo ¿e sam Kalonymus zmar³
w 1603 roku. Firmê przejêli po nim jego
synowie i wnukowie. Szczególny zbyt na
ksiêgi hebrajskie w Lublinie mia³ miejsce podczas jarmarków zimowych, gdy
do miasta ci¹ga³y rzesze ¯ydów z ca³ej
Korony, a wraz z nimi wybitni uczeni ¿ydowscy, rektorzy i studenci jesziw. W tym
czasie w jesziwie lubelskiej organizowano otwarte wyk³ady, dziêki którym oficyna wydawnicza rodu Jaffe mia³a zbyt
na swoje ksiêgi.
Jeszcze jedna instytucja ci¹ga³a do
Lublina wybitne jednostki ¿ydowskie,
zaliczaj¹ce siê do elit  by³ to funkcjonuj¹cy w miecie od 1581 roku Sejm
Czterech Ziem, wiadcz¹cy o rozwiniêtym samorz¹dzie ¿ydowskim. Na jego
sesje ci¹gali s³ynni rabini, znawcy Talmudu, ale tak¿e kupcy. Sam kaha³ lubelski mia³ tak¿e jedn¹ z najwybitniejszych reprezentacji znawców tradycyjnego prawa ¿ydowskiego. Znacz¹c¹ postaci¹ Sejmu by³ jego przedostatni marsza³ek Abraham Heilpern, cz³onek lubelskiej diaspory i potomek s³ynnego
w ca³ej Europie rodu rabinackiego.

Okres wojen i najazdów 
chasydzi i mitnagdim

S³awa ¿ydowskiego Lublina jako
wielkiego orodka intelektualnego podupad³a w po³owie XVII wieku, gdy dzielnica ¿ydowska zosta³a kompletnie zniszczona w wyniku kozackich najazdów.
Przesta³a funkcjonowaæ s³ynna jesziwa,
Sejm Czterech Ziem przeniós³ swoje obrady do innych miast Korony. Jednak¿e
s³awa tradycji lubelskiego kaha³u nadal
przyci¹ga³a tu osobistoci, tym bardziej
¿e do pocz¹tku XVIII wieku nie zaprzesta³y dzia³alnoci znakomite drukarnie.
Od osiemnastego stulecia mamy do
czynienia w Lublinie z pojawieniem siê
nr 1/2003 (27)

Czy Lublin mia³ ¿ydowkie elity?
nowego typu elity. Dziêki obecnoci Izaaka Horowitza-Szternfelda (znanego
równie¿ jako Choze, Widz¹cy z Lublina lub po prostu Lubliner) miasto
sta³o siê na prze³omie XVIII i XIX wieku g³ównym orodkiem chasydyzmu
w centralnej Polsce. Tutaj zje¿d¿ali po
nauki póniejsi s³ynni cadycy, tutaj przy
ulicy Szerokiej 28, w podwórku kamienicy rodziny Horowitz-Szternfeld powsta³a pierwsza po tej stronie Wis³y oficjalna chasydzka synagoga  Bethamidrasz de Chassidim. W domu Chozego
wa¿y³y siê równie¿ polityczne losy polskiego ¿ydostwa. W okresie wojen napoleoñskich za rad¹ Widz¹cego ¯ydzi
polscy odrzucili has³a emancypacji i pozostali przy tradycji, o czym do dzisiaj
mówi¹ ich legendy. Reformy, które niós³
ze sob¹ Napoleon, by³y dla nich ca³kowitym zaprzeczeniem odwiecznej tradycji i religii. Odrzucenie propozycji cesarza Francuzów nie oznacza³o bynajmniej automatycznego poparcia dla Rosji, za któr¹ tradycyjni ¯ydzi te¿ nie przepadali, choæ przynajmniej w tym okresie car Aleksander I nie usi³owa³ narzuciæ im ¿adnych reform. Dziêki Lublinerowi chasydyzm w Królestwie Polskim
urós³ do rangi ruchu masowego, popieranego przez elity finansowo-religijne
¿ydowskiej diaspory.
Kiedy kto przyje¿d¿a do Lublina, powinien
wyobraziæ sobie, ¿e Lublin jest Erec Izrael,
¿e dziedziniec bejt midrasz [domu nauki] jest
Jerozolim¹, ¿e bejt midrasz jest Gór¹ wi¹tynn¹, ¿e jego mieszkanie jest Przedsionkiem, ¿e balkon jest Sanktuarium, ¿e jego
pokój wiêtym wiêtych i ¿e Szechina przemawia przez jego usta. Wtedy zrozumie on,
czym jest nasz rabin.

Oczywicie obok chasydyzmu istnia³ nadal nurt tradycyjny w religii ¿ydowskiej  mitnagdim. Wród jego lubelskich zwolenników równie¿ spotykamy wybitne postacie, jak choæby najwiêkszy przeciwnik Widz¹cego rabin
nr 1/2003 (27)
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Azril Halewy Horowitz, zwany ze
wzglêdu na sprzeciw wobec chasydzkiego mistycyzmu Eisernekopf,
czyli ¯elazna G³owa. Jego nagrobek
na starym cmentarzu mitnagdim otaczali równie g³êbok¹ czci¹, jak chasydzi stoj¹c¹ obok
macewê Chozego.
Z rodziny rabina
¯elazna G³owa wywodzi³a siê Franciszka Arnsztajnowa, szczyc¹ca siê t¹
koligacj¹. Tutaj
ma³a dygresja  nawet wród ¯ydów
o liberalnym podejciu do religii pochodzenie z rodów rabinackich uchodzi³o
za powód do dumy.
Specjalnego splendoru Lublinowi
w tamtych czasach dodawa³a obecnoæ
trzech wybitnych rabinów z rodu Aszkenazych: Meszullama Zalmana, Berisza oraz Jehoszuy Heszela, którzy
w latach 1829-1867 sprawowali funkcjê lubelskich nadrabinów. Ka¿dy
z nich by³ nie tylko przewodnikiem
duchowym miejscowej spo³ecznoci,
ale równie¿ autorem wa¿kich dzie³
o charakterze rabinackim.
Na uwagê zas³uguje zw³aszcza Jehoszua Heszel. Przyby³ on do Lublina
w 1853 roku z Grodna, gdzie uznawany by³ za sztad³ona, czyli przywódcê
nie tylko religijnego, ale równie¿
spo³eczno-politycznego diaspory. Takim sztad³onem by³ te¿ w Lublinie.
Przewodzi³ miejscowej spo³ecznoci
w trudnych czasach powstania styczniowego i choæ bra³ udzia³ w nabo¿eñstwach patriotycznych, a jego krzes³o
ustawiano w kruchcie katedry lubelskiej, to samo powstanie zdecydowaSZEROKI EKRAN

Stary kirkut w Lublinie. Nagrobek Widz¹cego. Fot. Marta Kubiszyn.

S³owa ucznia Widz¹cego,
cadyka Uriego ze Strzelisk.
ród³o: M. M. Walden, Nifloat ha-rabi, Warszawa 1911,
s. 87, nr 290; cyt. za: D. Assaf, Upadek Widz¹cego
z Lublina: jedno wydarzenie,
dwie interpretacje, w: Duchowoæ ¿ydowska w Polsce. Materia³y z konferencji.
Kraków 26-28 IV 1999.
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nie potêpi³ jako godz¹ce w ¿ydowsk¹
tradycjê lojalnoci wobec w³adzy.
Zw³aszcza ¿e równouprawnienie ¯ydów w Królestwie Polskim nast¹pi³o
dopiero w 1862 roku na mocy edyktu
cara. Zwyciêstwo powstañczego Rz¹du Narodowego nie oznacza³o dla ¯ydów ¿adnej poprawy losu.
Jehoszua Heszel Aszkenazy przyczyni³ siê do zreformowania lubelskiej
Talmud Tory, czyli szko³y dla ubogich
ch³opców. Dziêki niemu wprowadzono w niej obowi¹zek nauki jêzyka polskiego. On te¿ jako jeden z pierwszych
rabinów uzna³ chasydów za równoprawnych cz³onków ¿ydowskiej spo³ecznoci i dopuci³ lubelskiego cadyka Judê Lejba Eigera do wspó³decydowania o losach spo³ecznoci. Podobnie
dopuci³ do w³adz kaha³u przedstawicieli rodz¹cej siê dopiero warstwy postêpowej inteligencji ¿ydowskiej. By³
postaci¹ o nieprzeciêtnej wiedzy, uchodzi³ za jednego z najwybitniejszych talmudystów na ziemiach polskich, szczyci³ siê znajomoci¹
Zwyciêstwo powstañczego kilku jêzyków,
m.in. hebrajskiego,
Rz¹du Narodowego chaldejskiego, sypolskienie oznacza³o dla ¯ydów ryjskiego,
go i rosyjskiego.
¿adnej poprawy losu. By³ honorowym
obywatelem Cesarstwa Rosyjskiego. Cieszy³ siê wielkim
uznaniem zarówno wród ¯ydów, jak
i Polaków.
Po jego mierci w 1867 ukaza³ siê
w Kurierze Lubelskim pe³en pochwa³
nekrolog: Jako dowód uznania zas³ug
zmar³ego widzielimy na pogrzebie tego¿ zgromadzonych wielu dostojnych
urzêdników i do 12 000 wspó³wyznawców, my za nad grobem jego mo¿emy
powtórzyæ p³yn¹ce z przekonania s³owa jednego z niemieckich pisarzy «Kto
w swojem ¿yciu wiele czyni³, ten ¿y³
dla wszystkich pokoleñ». Czeæ jego
4
Kurier Lubelski nr 17
popio³om!4 Jako ciekawostkê warto
z dnia 31 stycznia / 12 lutego 1867.
dodaæ, ¿e prawnukiem lubelskiego ra-
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bina by³ znany historyk i dyplomata
Szymon Aszkenazy.

Cadycy po Widz¹cym

W czasach Jehoszuy Aszkenazego
¿y³ i naucza³ w Lublinie Juda Lejb
Eiger, za³o¿yciel lubelskiej dynastii cadyków. Ten wnuk s³ynnego Gaona Poznañskiego Akiby Eigera i syn Salomona Eigera rabina w Kaliszu i Poznaniu
 zaciêtych przeciwników chasydyzmu
 zetkn¹³ siê z nowym pr¹dem religijnym u reb Josefa Mordechaja Leinera
z Izbicy, za³o¿yciela wielkiej, istniej¹cej do dzisiaj w Izraelu dynastii chasydzkiej Izbica-Radzyñ.
Dwór reb Judy Lejba, mieszcz¹cy
siê przy Szerokiej 40 w Lublinie, sta³
siê wkrótce centrum chasydzkich pielgrzymek z ca³ego Królestwa Polskiego. Zwano go P³acz¹cym Cadykiem,
poniewa¿ spêdza³ du¿o czasu na modlitwie i umartwianiu siê po³¹czonym
z p³aczem i ekstatycznymi okrzykami.
Po mierci reb Menachema Mendla
Morgenszterna z Kocka w 1859 roku
sta³ siê niekwestionowanym przywódc¹ chasydów na Lubelszczynie.
W przeciwieñstwie do rabina Aszkenazego by³ zdecydowanym przeciwnikiem asymilacji i jakichkolwiek
zmian w ¿ydowskiej tradycji. To w³anie jego wp³ywowi nale¿y w du¿ej
mierze zawdziêczaæ fakt, ¿e asymilacja i liberalizm ¿ydowski przyjmowa³y siê w Lublinie bardzo opornie.
W przeciwieñstwie te¿ do rabina Aszkenazego nigdy oficjalnie nie anga¿owa³ siê w ¿ycie polityczne.
Jego ogromn¹ wiedzê talmudyczn¹
i wp³yw na spo³ecznoæ ¿ydowsk¹ doceniali nawet przeciwnicy, zwalczaj¹cy chasydzki mistycyzm. Bêd¹c autorem dzie³ o tematyce religijnej, utrzymywa³ rozleg³e kontakty z wybitnymi
rabinami nie tylko na ziemiach polskich. Gdy zmar³ w 1888 roku, w jego
pogrzebie wziê³y udzia³ tysi¹ce ¯ydów. Tego dnia wszystkie sklepy ¿ynr 1/2003 (27)
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dowskie w miecie pozostawa³y zamkniête na znak ¿a³oby.
Nastêpc¹ Judy Lejba Eigera zosta³
jego syn Abraham Eiger, ostatni z wielkich Eigerów, którzy przewodzili Lublinowi. I tym razem ulica Szeroka
w wielkie ¿ydowskie wiêta, Rosz Haszana i Jom Kipur, ciemnia³a od czarnych kapot chasydów, czekaj¹cych cierpliwie na b³ogos³awieñstwo swojego
rebe. Abraham Eiger by³ niekwestionowanym liderem wiêkszoci ¯ydów na
Lubelszczynie. Wielk¹ czci¹ obdarzali
go rabini z innych miast i to jemu, a nie
oficjalnemu lubelskiemu nadrabinowi
Eliaszowi Klatzkinowi powierzono reprezentowanie ¯ydów Lubelszczyzny
na Zjedzie Gmin ¯ydowskich Królestwa Polskiego w 1910 roku.
Chasydzkie elity mia³y swoje miejsca modlitwy. Do najbardziej znanych
nale¿a³ Bethamidrasz de Kohen,
mieszcz¹cy siê w kamienicy przy Placu Targowym. Tu modlili siê, spotykali, ustalali wspólne plany, a tak¿e
studiowali Torê cz³onkowie najbardziej znacz¹cych i najzamo¿niejszych
rodów mieszkaj¹cych przy tzw. lepszych ulicach ¯ydowskiego Miasta 
Lubartowskiej i Kowalskiej. Do takich
zalicza³y siê m.in. rodziny Szpirów,
Szyfferów, Königsbergów, Herszenhornów. Ci ludzie nie oddawali córek
byle komu. Dbali o odpowiedni poziom wykszta³cenia swoich dzieci.
Synowie mieli najlepszych me³amedów, a o wieckiej nauce nie mieli prawa nawet myleæ. Dla córek sprowadzano najlepszych nauczycieli, Polaków i Niemców. Posy³ano je te¿ do
wieckich gimnazjów, ale tylko dla
splendoru. Jednak wyedukowane i czêciowo wyemancypowane panny
z tych domów myla³y ju¿ innymi kategoriami. Je¿eli nawet dalekie by³y od
porzucenia tradycji, to potem dba³y, by
ich dzieci mia³y nowoczesne wykszta³cenie. Z takich rodów wywodzili siê
w Lublinie najwybitniejsi ¿ydowscy
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dzia³acze spo³eczni i polityczni. Wystarczy tu wspomnieæ o dwóch ju¿ dzisiaj zapomnianych kobietach, które
chwalebnie zapisa³y siê w dziejach ¿ydowskiego Lublina.

Wyzwolone chasydzkie córki

Pierwsz¹ z nich by³a Bela Szpiro-Nissenbaum, której ojciec by³ bogatym chasydem lubelskim, zwolennikiem rodu
Eigerów. Jego siostra by³a nawet ¿on¹
reb Salomona Eigera. Córka, zmuszona do przerwania
Synowie o wieckiej nauce
nauki w gimnazjum
z powodu lubu
nie mieli prawa nawet
z bogatym chasydem, zbuntowa³a
myleæ. Córki posy³ano do
siê. Zerwa³a z mêwieckich gimnazjów, ale
¿em, czasowo z rodzicami oraz ca³kotylko dla splendoru. Jednak
wicie z chasydzk¹
tradycj¹ i w³¹czy³a
wyedukowane i czêciowo
siê w nurt dzia³alnowyemancypowane panny
ci socjalistycznej.
Zwi¹zawszy siê
myla³y ju¿ innymi
z Bundem, zajmowa³a siê dzia³alnokategoriami.
ci¹ owiatow¹
wród dzieci. Zak³ada³a w Lublinie szko³y powszechne z wyk³adowym jêzykiem
jidysz. Pomaga³a tak¿e niezamo¿nym
¿ydowskim kobietom. Zas³ynê³a z przemówieñ w miêdzywojennej Radzie
Miejskiej, podczas których wystêpowa³a za¿arcie przeciwko nêdzy ¯ydów
i spychaniu ich do roli obywateli drugiej
kategorii. Nigdy jednak nie by³a nazbyt
radykalna w pogl¹dach, choæ postrzega
siê j¹ czasami jako jedn¹ z pierwszych
feministek w Lublinie.
Po przeciwnej stronie barykady stanê³a Bela Dobrzyñska, córka Kopela 5 Socjalistyczny Bund od poKönigsberga, chasyda i hurtownika cu- cz¹tku swojego istnienia
kru, kierowniczka ko³a Miêdzynarodo- zwalcza³ syjonizm jako ideutopijn¹. Bundowcy
wej Kobiecej Organizacji Syjonistycz- ologiê
nie wierzyli, ¿e ¯ydzi s¹ w sta5
nej w Lublinie . Podobnie jak Bela nie odbudowaæ swoj¹ pañSzpiro, by³a równie¿ radn¹ miejsk¹ stwowoæ w Palestynie. Zgodnie z w³asnymi has³ami d¹¿yi dzia³aczk¹ owiatow¹. Wspó³dzia³a- li do budowy autonomii ¿y³a przy tworzeniu Gimnazjum Huma- dowskiej w krajach diaspory.
SZEROKI EKRAN
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nistycznego i szko³y powszechnej Tarbut, w których uczono jêzyka hebrajskiego i starano siê zaszczepiæ m³odym
¯ydom lubelskim idee powrotu do Erec
Izrael.
W czasie wojny obie panie zajmowa³y siê dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ w getcie. Bela Szpiro zwi¹zana by³a tak¿e
z konspiracj¹ ¿ydowsk¹ i polsk¹.
Aresztowana przez lubelskie Gestapo,
zginê³a najprawdopodobniej w Ravensbrück. Bela Dobrzyñska zosta³a zamordowana w obozie koncentracyjnym
na Majdanku. Mia³a mo¿liwoæ ukrywania siê na aryjskich papierach, ale nie
chcia³a opuciæ swojego syna Arie, któremu zbyt semicki wygl¹d nie dawa³
szans na ocalenie.

Uciekinierzy z kulturowego
getta  zmiana wyznania

W ten sposób dotarlimy do problemu nowych elit ¿ydowskich  nowoczesnej inteligencji ¿ydowskiej. Pojawi³a siê
ona w Lublinie dopiero w XIX wieku
wraz z ide¹ asymilacji w kulturze polskiej. Od razu te¿ nale¿y zaznaczyæ, ¿e
przez bardzo d³ugi czas problem kszta³towania siê ¿ydowskiej inteligencji
w Lublinie czy te¿ w ogóle na Lubelszczynie dotyczy³ w zasadzie tylko jednostek  pojedynczych osób lub rodzin.

Ortodoksyjna spo³ecznoæ ¯ydów
lubelskich, z bardzo silnymi wp³ywami chasydyzmu uniemo¿liwia³a w bardzo wielu przypadkach wyrwanie siê
z zamkniêtego krêgu tradycji i kultury,
swoistego getta. Kulturowej ucieczce
z ¯ydowskiego Miasta nie sprzyja³a
tak¿e postawa samych chrzecijan. Od
1822 roku do 1862 roku obowi¹zywa³o prawo, oparte na dawnym przywileju de non tolerandis Judaeis, ustanawiaj¹ce osobne rewiry ¿ydowskie, co
w wymiarze lubelskim oznacza³o, ¿e
¯ydom nie wolno by³o zamieszkiwaæ
i prowadziæ sklepów poza Miastem ¯ydowskim, Kalinowszczyzn¹ i Piaskami.
Przewidziano jednak wyj¹tki. ¯yd,
który chcia³by zamieszkaæ poza wyznaczonym rewirem, musia³ siê wykazywaæ odpowiednio du¿ym maj¹tkiem lub
wy¿szym wykszta³ceniem (ale nie ¿ydowskim) albo te¿ musia³ posiadaæ tytu³ tzw. poczesnego obywatela (dzisiaj nazwalibymy to obywatelstwem
honorowym) przyznany przez cara. Nie
robiono te¿ przeszkód osobom, które
z ¿ydowskiego getta wyrywa³y siê
przez chrzest, ale dla samych ¯ydów
ludzie ci przestawali byæ automatycznie wspó³ziomkami.
Tak by³o chocia¿by z rodzin¹ Wieniawskich w Lublinie. Jest to intere-

[...] Czy znacie Panowie tê bezgraniczn¹ nêdzê mas ¿ydowskich? Czy znaj¹ Panowie dzielnice i nory, w których biedota ¿ydowska wegetuje, w jakich okropnych warunkach sanitarnych ci
ludzie ¿yj¹, a wraz z nimi i dzieci, które po to siê rodz¹, by prêdko ze wiata schodziæ? miertelnoæ wród dzieci ubogiej ludnoci ¿ydowskiej jest olbrzymia, co Panowie Lekarze stwierdziæ
mog¹, te za, co zostaj¹ przy ¿yciu, równie¿ s¹ skazane na zag³adê fizyczn¹ i moraln¹. Zimne,
wilgotne, bez s³oñca piwnice s¹ grobem za ¿ycia dla tych dzieci, rzadko które siê wydostaje,
a jeli  to po to, by je zamieniæ na ulicê, w nie lepszym utrzyman¹ stanie, prócz wyboi i cuchn¹cych ka³u¿ dziecko tam nic nie spotyka, zakrzewienie, trawniki i bruki dla innych dzielnic
Magistrat przeznacza i tak bruka dziecko swe cia³ko i duszê.
Biedne dzieci przewa¿nie s¹ opieki pozbawione, gdy¿ nêdza matki po zarobek wygania, nie
dziw wiêc, ¿e dziecka choroba fizyczna, zaniedbanie moralne i nawet wystêpek siê imaj¹. Dla
tych oto nieszczêliwych, opuszczonych, g³odnych i zaniedbanych dzieci Zwi¹zek nasz ochronkê  przychodniê za³o¿y³. Dziecko tam spêdza wiêksz¹ czêæ dnia. Jest tam myte, przebierane,
dostaje latem trzy razy dziennie zdrowy posi³ek, zim¹ dwa razy dziennie, oddycha czystem
powietrzem i pod okiem troskliwych wychowawczyñ odradza siê fizycznie i duchowo. Ochronka nasza sz³a tego lata jeszcze dalej. Pragn¹c sumiennie siê wywi¹zaæ ze wziêtego na siebie
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suj¹cy przyk³ad, jak osoby pochodzenia ¿ydowskiego mog³y byæ cz³onkami polskich elit, a zwykle nie wywodzi³y siê z elit ¿ydowskich i za takie
przez samych ¯ydów nie by³y uznawane. Lublinianie chlubi¹ siê rodzin¹
Wieniawskich, zw³aszcza wybitnym
skrzypkiem Henrykiem, podkrelaj¹c
ich ¿ydowskie korzenie, choæ sami
Wieniawscy poprzez chrzest zerwali
ca³kowicie z ¿ydowsk¹ przesz³oci¹.
Jest to paradoksem historii, ale tak¿e
wiadectwem swoistego rozumienia
¿ydowskiej to¿samoci przez polskich
mieszkañców Lublina. Dla dziejów
i kultury ¿ydowskiego Lublina rodzina Wieniawskich jest prawie nic nieznacz¹c¹ i o tym dzisiejsi lublinianie
zapominaj¹.
Podobnie rzecz siê ma z rodem Arctów, zas³u¿onych w Królestwie Polskim
ksiêgarzy. Biografowie i historycy podkrelaj¹ ich ¿ydowskie pochodzenie,
podczas gdy sami Arctowie odcinali siê
od niego. Wystarczy przeczytaæ wspomnienia Andrzeja Arcta, gdzie nie znajdziemy w ogóle wzmianki o tym, ¿e rodzina ta mia³a jakiekolwiek zwi¹zki
z ¿ydostwem, a wrêcz podkrelane s¹
zwi¹zki z najwybitniejszymi rodami
ewangelickimi, a nawet szlacheckimi
w Kongresówce.

Robert Kuwa³ek

Zarówno Wieniawscy, jak i Arctowie,
na d³ugo przed 1862 rokiem mieli prawo do zamieszkiwania w Lublinie poza
rewirem ¿ydowskim, ale tylko dlatego,
¿e poprzez chrzest ca³kowicie zerwali ze
swoimi ¿ydowskimi korzeniami. Jeszcze
dziadkowie Andrzeja Arcta mogli uchodziæ za przedstawicieli nowoczesnej inteligencji ¿ydowskiej, poniewa¿ chrzest
w obrz¹dku ewangelickimi przyjêli dopiero pod koniec ¿ycia. Stryj Andrzeja
Arcta, dr Franciszek Arct, prawie do koñca ¿ycia u¿ywa³ podwójnego imienia
Franciszek-Froim, ale i on w ostatnich
latach swojego ¿ycia przeszed³ na ewangelicyzm. Postaæ dr. Franciszka-Froima
Arcta by³a równie¿ bardzo interesuj¹ca,
niestety, dzisiaj prawie ca³kowicie zapomniana. Mo¿na o nim z powodzeniem
powiedzieæ, podobnie zreszt¹, jak i o ca³ej tej rodzinie, ¿e by³ to jeden z pierwszych przyk³adów asymilacji lubelskich
¯ydów.
Po studiach medycznych w Wilnie
i Dorpacie Franciszek Arct powróci³ do
Lublina jeszcze jako ¯yd, ale ju¿ nie
musia³ zamieszkiwaæ w Miecie ¯ydowskim. Jego ojciec, Micha³, by³ ju¿
wtedy uznanym lekarzem w miecie
i mieszka³ przy staromiejskim Rynku.
Brat Franciszka Stanis³aw-Samuel prowadzi³ w Lublinie przy Krakowskim

zadania, sama urz¹dzi³a dla swych dzieci koloniê letni¹, trzymaj¹c je 6 tygodni na letnisku,
mimo wysi³ku, który przekroczy³ mo¿liwoci finansowe Zwi¹zku.
Ratuj¹c dzieci, uzdrawiamy i spo³eczeñstwo. Komisja Finansowo-Bud¿etowa, nie bacz¹c na to
wszystko, skreli³a preliminowan¹ na tê instytucjê subwencjê. [...] Podnoszê przeciw temu
najostrzejszy protest, protest przeciw krzywdzie, która naprawion¹ byæ winna i zwracam siê
z apelem do wietnej Rady o poparcie moich wniosków, o przyznanie subwencji [...] na rzecz
ochronki przy Zwi¹zku Kobiet ¯ydowskich [...]1.
Do wyst¹pienia Beli Dobrzyñskiej ustosunkowa³a siê na posiedzeniu Rady Miejskiej 2 padziernika 1928 roku radna klubu PPS Józefa Kunicka:
[...] Radna Dobrzyñska z dobr¹ wol¹ i sercem mówi³a o nêdzy, jak ¿ydów, tak i Polaków.
O niedoli najbiedniejszych nie zapomnia³ Klub Radnych P.P.S., lecz my nie umiemy g³ono
krzyczeæ, tylko co robiæ! Z ciê¿kim sercem trzeba by³o pójæ na skrelenia i to tylko dlatego, ¿e
finanse miasta tego wymagaj¹, bo troska o ca³oæ Samorz¹du tego wymaga³a [...]2.
W dalszej czêci swojego wyst¹pienia radna Kunicka zaznaczy³a, i¿ skrelenia dotknê³y zarówno
instytucji ¿ydowskich, jak i polskich. Ogólna kwota subwencji wynios³a 289 tys. z³, z tego ogólnych by³o 59 tys.; 86 tys. z³ przyznano dla instytucji polskich i 144 tys. dla instytucji ¿ydowskich3.
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1
APL, Akta Magistratu m. Lublina, sygn. 49, s. 145-146.
2
Tam¿e, s. 150.
3
Fragment pracy magisterskiej Tomasza Czajkowskiego pt. Ma³a wspólnota 
mieszkañcy kamienicy przy
ulicy Krawieckiej 41 w Lublinie w wirach historii XIX
i XX wieku. W kamienicy tej,
w latach 1932-1939, mieci³o siê przedszkole Ognisko
za³o¿one i prowadzone przez
Zwi¹zek Kobiet ¯ydowskich.
Obszerniejsze fragmenty na
temat tej kamienicy i zwi¹zanego z ni¹ projektu badawczego zostan¹ zamieszczone w nastêpnym numerze [przyp. red.].
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Rok 1862 w historii relacji
polsko-¿ydowskich oznacza
reformy Wielopolskiego.
Aleksander Ignacy Wielopolski by³ politykiem nastawiony prorosyjsko, dziêki
czemu zosta³ powo³any m.in.
na stanowisko dyrektora Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego oraz Naczelnika
Rz¹du Cywilnego w Królestwie Polskim. D¹¿y³ do odbudowy autonomii Królestwa w ramach pañstwa rosyjskiego. Z jego inicjatywy
w 1862 roku m.in. zniesiono
ograniczenie praw ludnoci
¿ydowskiej. By³ przeciwnikiem zbrojnych wyst¹pieñ,
jednak zarz¹dzona przez niego imienna branka do wojska
rosyjskiego, maj¹ca spacyfikowaæ sytuacjê wewnêtrzn¹,
sta³a siê bezporedni¹ przyczyn¹ wybuchu powstania
styczniowego (1863-1864).
[Przyp. red.]

6

Przedmieciu znan¹ ksiêgarniê. Ca³a
rodzina by³a ca³kowicie zasymilowana
i najprawdopodobniej z ¯ydami lubelskimi nie mia³a ju¿ ¿adnego kontaktu.
Jedynie dr Franciszek Arct, bêd¹c lekarzem, piastowa³ oficjalne stanowisko
ordynatora Szpitala Starozakonnych
i tu wykazywa³ siê wielkim powiêceniem, za które zap³aci³ ¿yciem. W I po³owie XIX wieku Królestwo Polskie
nawiedzane by³o czêstymi epidemiami
cholery, która najwiêcej ofiar zbiera³a
w zagêszczonych ponad miarê dzielnicach ¿ydowskich. Podczas jednej z takich epidemii w Lublinie w 1853 roku
dr Franciszek Arct zapad³ na tê chorobê, odwiedzaj¹c chorych w Miecie
¯ydowskim. Pomaga³ cierpi¹cym do
ostatniej chwili. Jeszcze na dzieñ przed
mierci¹ jego doro¿kê widziano na Podzamczu, gdzie wizytowa³ swoich podopiecznych w ich mieszkaniach.
W tym samym czasie, gdy Wieniawskim i Arctom zezwolono na zamieszkanie poza ¿ydowskim rewirem, tego samego prawa odmówiono na przyk³ad
rodzinie Cohnów, którzy dysponowali
krociowym maj¹tkiem, uchodzili za jedn¹ z najbogatszych familii w Królestwie
Polskim i posiadali honorowe obywatelstwo Imperium Rosyjskiego nadane im
przez cara. Nawet w Warszawie mogli
mieszkaæ poza ¿ydowsk¹ dzielnic¹. Powodem, dla którego Cohnom odmówiono zrównania w prawach (przynajmniej
osiedleñczych) w Lublinie, by³ prosty
fakt  nie zamierzali zmieniaæ wyznania. Wród elity finansowej podobnych
przypadków by³o wiêcej.

Reformy Wielopolskiego
i niepodleg³oæ  Polacy
wyznania moj¿eszowego

Mimo presji tradycyjnych ¯ydów
i braku zainteresowania ze strony wiêkszoci chrzecijan na ¿ydowskim Podzamczu coraz czêciej dawa³y o sobie
znaæ jednostki, które chcia³y wyrwaæ
siê z ciasnych okowów ¿ydowskiej tra-
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dycji. Sta³y siê one zal¹¿kiem nowoczesnej ¿ydowskiej elity. By³y to rodziny
zamo¿nych kupców i kamieniczników:
Warmanów, Lichtenfeldów, Meyersohnów czy Marguliesów, które jako
pierwsze po 1862 roku6 opuci³y ¯ydowskie Miasto i przenios³y siê na staromiejskie ulice i Krakowskie Przedmiecie. Ci ludzie niewiele mieli wspólnego z chasydzkimi elitami, chocia¿,
piastuj¹c stanowiska w instytucjach ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej, musieli
liczyæ siê z ortodoksyjn¹ wiêkszoci¹.
Jako pierwsi starali siê daæ swoim
dzieciom wieckie wykszta³cenie. Co
prawda nie mogli posy³aæ ich do
chrzecijañskich szkó³, ale najmowali
chrzecijañskich nauczycieli. Po 1862
roku to oni walnie przyczynili siê do
wprowadzenia nauczania jêzyka polskiego i przedmiotów wieckich do Talmud-Tory, gminnej, tradycyjnej szko³y
dla ubogich ch³opców, co nie oby³o siê
bez za¿artej walki z chasydami. Ci ludzie tak¿e poparli polskie aspiracje wolnociowe, bior¹c czynny udzia³ w powstaniu styczniowym, co równie¿ nie
podoba³o siê chasydzko-ortodoksyjnej
wiêkszoci. Posunê³a siê ona nawet do
tego, ¿e donosami sprowokowa³a Rosjan
do przeprowadzenia drobiazgowego
ledztwa w tej sprawie. Tylko wysokie
³apówki i g³one deklaracje lojalnoci
wobec cara uchroni³y ten kr¹g od zsy³ki
na Sybir. Szczególn¹ lojalnoci¹ musia³
siê wtedy wykazaæ Dawid Warman, piastuj¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej
w Lublinie.
Ci ludzie postawili na rozum i wykszta³cenie. Chcieli staæ siê Polakami
wyznania moj¿eszowego, zach³ystuj¹c
siê jednoczenie pozytywizmem. Zarzucali ciemnotê i zabobon swoim bardziej tradycyjnym wspó³wyznawcom,
przez których postrzegani byli z kolei
jako obcy. Nazywano ich lekko pogardliwie ¿ydowsk¹ arystokracj¹ lub
apikorsim (grzesznicy, odstêpcy).
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Nawet w czasie nabo¿eñstw w Wielkiej
Synagodze nara¿eni byli na zaczepki ze
strony dzieci pobo¿nych ¯ydów. Modlili siê wiêc osobno w salach Talmud-Tory. W ten sposób obok dziesi¹tków
chasydzkich sztiblech w Lublinie powsta³ postêpowy dom modlitwy, który
jednak ze wzglêdu na s³aboæ lubelskiego rodowiska asymilatorów nigdy nie
przekszta³ci³ siê w postêpow¹ synagogê. Istnia³y co prawda plany jej powo³ania w budynku Starego Teatru przy
Jezuickiej, ale kres po³o¿y³a im niechêtna postawa chrzecijan, którzy nie ¿yczyli sobie mieæ modl¹cych siê ¯ydów
w pobli¿u katedry.
W II po³owie XIX wieku rodowisko ¿ydowskiej inteligencji powoli rozrasta³o siê. Swoist¹ opiekê nad nimi
sprawowali: wspomniany Dawid Warman (który swojego syna Boles³awaBera wys³a³ na studia prawnicze do
Warszawy), Majer Lichtenfeld (kupiec
papierniczy) oraz Bernard Meyersohn
z ¿on¹ Malwin¹-Ma³k¹ (rodzice Franciszki Arnsztajnowej). Sam Meyersohn, rodem z Tykocina, kupiec b³awatny, piastowa³ w tym czasie ró¿ne zaszczytne funkcje w gminie ¿ydowskiej.
Przez pewien czas prezesowa³ jej, opiekowa³ siê Talmud-Tor¹ i Ochronk¹ 
czyli ¿ydowskim sierociñcem mieszcz¹cym siê przy ulicy Grodzkiej, gdzie
równie¿ nauczano dzieci jêzyka polskiego i po¿ytecznych przedmiotów.
Interesuj¹c¹ postaci¹ by³a jego ¿ona
Malwina-Ma³ka z Horowitzów, której
przodkiem by³ w³anie s³ynny rabin Horowitz ¯elazna G³owa. Malwina
Meyersohn by³a pierwsz¹ lubelsk¹ ¯ydówk¹, która pisa³a i wydawa³a swoje
utwory po polsku. Jej pozytywistyczna
powieæ, zatytu³owana Z ciasnej sfery,
drukowana by³a w odcinkach na ³amach
Kuriera Lubelskiego w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku. Mo¿e nie
by³a to twórczoæ najwy¿szych lotów
i przyæmiewa³o j¹ w tym czasie pisarstwo Orzeszkowej, ale jak na prowinnr 1/2003 (27)
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cjonalny Lublin
by³o to wielkie wydarzenie literackie.
Oczywicie, wiod¹cym tematem pisarstwa Meyersohnowej by³a asymilacja i potrzeba
owiaty wród ortodoksyjnych mas
¿ydowskich. Nic
te¿ dziwnego, ¿e
trafi³a na ³amy warszawskiego Izraelity, g³ównego
organu asymilatorów w Królestwie
Polskim.
Meyersohnowie
prowadzili tak¿e
swoisty salon towarzyski, w którym spotykali siê ¿ydowscy i chrzecijañscy inteligenci. W takiej to w³anie atmosferze wychowa³a siê Franciszka Arnsztajnowa oraz jej brat Emil
Meyersohn, mniej znany w Lublinie,
chocia¿ st¹d pochodz¹cy filozof francuski. Mimo ¿e rodzice Arnsztajnowej
nie zaliczali siê do typowych, ortodoksyjnych ¯ydów, poetka doæ mocno
tkwi³a korzeniami w swoim ¿ydowskim pochodzeniu i nigdy siê go nie
wypiera³a.
Podobnie by³o z jej mê¿em dr. Markiem Arnsztajnem, pochodz¹cym z Kazimierza Dolnego. Cz³owiek ten, choæ
ca³kowicie zasymilowany (trudno bowiem wyobraziæ sobie maria¿ ortodoksyjnego ¯yda z ca³kowicie postêpow¹
¯ydówk¹), by³ ordynatorem Szpitala
¯ydowskiego i krótkotrwa³ym przewodnicz¹cym Zarz¹du ¯ydowskiej
Gminy Wyznaniowej. Mimo ¿e jego s³awa jako wybitnego lekarza, dzia³acza
spo³ecznego i niepodleg³ociowego porównywalna by³a ze s³aw¹ polskiego
wybitnego lekarza dr. Mieczys³awa Biernackiego, pamiêæ o nim jest dzisiaj
SZEROKI EKRAN

Stary kirkut w Lublinie. Jedna z macew uszkodzona,
kiedy cmentarz s³u¿y³ hitlerowcom za poligon artyleryjski. Fot. Marta Kubiszyn.
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w Lublinie bardzo s³aba. Jako ¯yd pochowany zosta³ na nowym cmentarzu
¿ydowskim, który po likwidacji getta zosta³ prawie ca³kowicie zniszczony przez
hitlerowców.
Pod koniec XIX wieku, m.in. dziêki poparciu rosyjskiego gubernatora
lubelskiego, w Lublinie istnia³o na tyle
spore grono ¿ydowskich libera³ów, ¿e
ich obecnoci¹ i aktywnoci¹ przerazili siê chasydzi i talmudyci. Byli to
ju¿ prawie ca³kowicie zasymilowani
inteligenci, kupcy i przedsiêbiorcy, nie
maj¹cy prawie ¿adnego kontaktu z ¿ydowskimi masami z Podzamcza. Od
Polaków ró¿nili siê tylko wyznaniem,
do którego zreszt¹ wielu z nich nie
przywi¹zywa³o wagi, czym nara¿ali
siê na oskar¿enia o ateizm ze strony
religijnych wspó³braci. Trzeba przyznaæ, ¿e narodowo i konserwatywnie
nastawionym Polakom z lubelskiej
prowincji takie osoby te¿ siê nie podoba³y, zw³aszcza ¿e skoñczy³y siê
czasy pozytywizmu, a nasta³ okres fascynacji ideami narodowymi, odrzucaj¹cymi asymilacjê ¯ydów.
To wtedy w miecie pojawi³y siê takie osoby, jak chocia¿by Jakub Kipman, który ³¹czy³ wiat ¿ydowski
z polskim, postaæ dzi w Lublinie ca³kowicie zapomniana. Dzia³a³ zarówno w organizacjach przeznaczonych
dla ludnoci wyznania moj¿eszowego,
jak równie¿ w polskich stowarzyszeniach. By³ prezesem lubelskiego Towarzystwa Przyjació³ Teatru i wieloletnim dyrektorem lubelskiego oddzia³u £ódzkiego Banku Kupieckiego.
W latach 1904-1924 prezesowa³ lubelskiej Gminie Wyznaniowej, w okresie
I Wojny wiatowej kierowa³ ¯ydowskim Komitetem Ratunkowym, pomagaj¹cym ¯ydom poszkodowanym na
skutek wypadków wojennych, i przez
wiele lat przewodniczy³ ¯ydowskiemu
Towarzystwu Dobroczynnoci. Chocia¿ wród ortodoksów wzbudza³ wielkie kontrowersje, to po jego mierci
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w 1924 roku wszystkie warstwy spo³ecznoci ¿ydowskiej w Lublinie by³y
zgodne, ¿e nale¿y mu siê spo³ecznie
wystawiony pomnik na nowym cmentarzu ¿ydowskim. Zawsze sta³ na stanowisku, ¿e interes ludnoci ¿ydowskiej jest dla niego bardzo wa¿ny
i w pierwszej kolejnoci sta³ na stra¿y
obrony praw ¯ydów, ale mimo to nie
by³ nacjonalist¹ ¿ydowskim i twierdzi³, ¿e ¯ydzi i Polacy mog¹ ¿yæ ze
sob¹ w zgodzie.
Obok Kipmana, którego uwa¿ano
jeszcze za asymilatora w starym stylu,
pojawili siê te¿ inni, bardziej radykalni. Do takich nale¿a³ syn Dawida Warmana, adwokat Boles³aw Warman. Po
mierci Kipmana to on przewodniczy³
gminie, któr¹ kierowa³ do swojej mierci w 1934 roku. Niew¹tpliwie do wybitnych osób nale¿a³ tak¿e okulista dr
Moj¿esz Zajdman, publikuj¹cy swoje
artyku³y na ³amach Kuriera Lubelskiego, wydawanego przez I wojn¹ wiatow¹ przez dr. Biernackiego. Ca³kowicie optowa³ wtedy za asymilacj¹. Po
zakoñczeniu wojny, zra¿ony nie tyle do
kultury i jêzyka polskiego, ile do Polaków z powodu ich prymitywnego antysemityzmu (zosta³ osobicie obra¿ony przez studenta KUL-u podczas jednej z publicznych dysput na temat narodowoci ¿ydowskiej), powiêci³ siê
ca³kowicie ¿ydowskiej idei narodowociowej  syjonizmowi. Lubelskiej Organizacji Syjonistycznej prezesowa³ a¿
do swojej mierci.
Przyk³ady mo¿na by³oby mno¿yæ,
ale, jak stwierdzali sami ¿ydowscy asymilatorzy, ich kr¹g w Lublinie w okresie I wojny wiatowej, czyli podczas najwiêkszego rozkwitu tej grupy, ogranicza³ siê do zaledwie stu piêædziesiêciu
rodzin  lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy, przedsiêbiorców. By³a to elita.
Niestety, ludzie ci uwa¿ali siebie za jedynych przewodników lubelskich ¯ydów, maj¹c pozosta³¹ resztê swoich
wspó³wyznawców za co gorszego. Taka
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by³a jednak ich mentalnoæ, czego wia- przyzwyczajeni do tego byli tradycyjdectwem niech bêdzie stwierdzenie opu- ni mieszkañcy Podzamcza. Niedaleko
blikowane na ³amach Myli ¯ydow- od asymiluj¹cej siê inteligencji odbieskiej, pierwszej i ostatniej lubelskiej ga- ga³ na prze³omie XIX i XX wieku, przyzety ¿ydowskiej w jêzyku polskim, za- by³y do Lublina z Suwa³k, rabin Hillel
³o¿onej i redagowanej przez jednego Arie Lipszyc, pochodz¹cy z litwackich
z asymilatorów, Henocha Rechtszafta: Inflant. Chocia¿ pochodzi³ z rabinacW naszych za stosunkach polsko-¿y- kiego rodu, mia³ wieckie wykszta³cedowskiej prowincji, poza garstk¹ inteli- nie (jako absolwent gimnazjum rosyjgencji, popieraj¹cej przedsiêwziêcia kul- skiego w Mitawie) i oficjalny tytu³ naturalne czynem i s³owem, stoi liczna uczyciela szkó³ rz¹dowych. Wiedzê raciemna masa, pogr¹¿ona w toni ego- biniczn¹ posiad³ u swojego ojca. Mo¿istycznych i materialnych aspiracji, apa- na by go nazwaæ cz³owiekiem wszechtyczna i obojêtnie usposobiona do wszel- stronnym  pisa³ zarówno komentarze
kich spraw, przekraczaj¹cych wiatopo- do Talmudu, jak i artyku³y do hebrajskojêzycznej prasy, u¿ywaj¹c pseudogl¹d i sferê interesów materialnych7.
By³ to obraz bardzo mocno przesa- nimu literackiego Ha-Le`eh. Na jêdzony, bo w tym czasie inne wyznacz- zyk hebrajski t³umaczy³ powieci histoniki uczonoci i autorytetu by³y wród ryczne.
W Lublinie cieszy³ siê wielkim
religijnych ¯ydów, a inne wród zwolenników ¿ydowskiej idei narodowej, uznaniem wród wieckiej inteligenktóra sama w sobie równie¿ nie by³a cji ¿ydowskiej, ale jego dzia³alnoæ pujednorodna. Jeden jej od³am zak³ada³, blicystyczna nie wzbudza³a entuzja¿e ¯ydzi powinni budowaæ swoj¹ to¿- zmu wród religijnych ¯ydów, przyzwyczajonych do
samoæ w oparciu
tradycyjnego obrao has³a odbudowy
Spo³ecznoæ ¿ydowska
zu rabina zatopiopañstwowoci ¿ydowskiej w Pale- w Lublinie na pocz¹tku XX nego w wiêtych
ksiêgach i rozs¹stynie i kultury hedzaj¹cego religijne
brajskiej, a drugi wieku by³o magm¹, która
Gdy zmar³
widzia³ wietlan¹
wci¹¿ kipia³a i nigdy nie spory.
w 1907 roku, ortoprzysz³oæ w tradoksyjna wiêkdycyjnej kulturze jiby³a jednolita w swojej
szoæ, z pewnoci¹
dysz, rozbijaj¹c siê
konsystencji.
przera¿ona jego
na nurt mieszczañpozareligijn¹ dziaski i lewicowy. Spo³ecznoæ ¿ydowska w Lublinie na po- ³alnoci¹, odrzuci³a kandydaturê jego
cz¹tku XX wieku by³o magm¹, która syna Eliezera.
Nastêpca Lipszyca w Lublinie, chowci¹¿ kipia³a i nigdy nie by³a jednolita
cia¿ zdecydowanie bardziej tradycyjw swojej konsystencji.
ny od swojego poprzednika, te¿ wzbudza³ kontrowersje wród konserwaW krêgu tradycji
tywnych lubelskich ¯ydów. Rabin
 rabini i filantropi
Dla religijnych ¯ydów, zw³aszcza Eliasz Klatzkin, ¿yj¹cy i nauczaj¹cy
dla rodowisk chasydzkich, Lublin na- w Lublinie w latach 1910-1929, ju¿
dal by³ Jerozolim¹ Królestwa Polskie- w dzieciñstwie uchodzi³ za geniusza.
go, chocia¿ coraz czêciej rabinami zo- Podobnie jak Hillel Arie Lipszyc by³
stawali tu ludzie o zdecydowanie szer- litwakiem  pochodzi³ z litewskiej roszych horyzontach mylowych ni¿ dziny rabinackiej. W wieku dwunastu
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lat posiad³ kompletn¹ znajomoæ Talmudu. Nazywano go Szklower Illui 
Cudowne Dziecko ze Szk³owa. Gdy
mia³ dwadziecia trzy lata, inni rabini
mówili o nim, ¿e nie ma sobie równych. Oprócz wiedzy rabinicznej posiada³ gruntown¹ wiedzê z zakresu medycyny, farmakologii, chemii, historii,
geografii, matematyki, a przy tym zna³
kilka jêzyków. Dzisiaj powiedzielibymy  cz³owiek renesansu. Mimo ¿e
chasydzkie elity w Lublinie odkry³y,
¿e rabin Klatzkin interesowa³ siê syjonizmem, to szybko przekonano siê
do niego jako wielkiego autorytetu
w zakresie wiedzy rabinicznej. Po poradê zwracali siê do niego ¯ydzi z terenu Polski i Litwy.
W 1929 roku opuci³ Lublin i wyjecha³ do Palestyny, gdzie zmar³ w 1932
roku. Pozostawi³ po sobie dzie³a religijne zarówno po hebrajsku, jak i po
rosyjsku, w tym kazanie wyg³oszone
w czasach, gdy by³ rabinem w litewskim Mariampolu, zachwalaj¹ce syjonizm jako panaceum na rozwijaj¹cy siê
w Europie antysemityzm. To w³anie to
kazanie wzbudzi³o
kontrowersje
Obecnoæ i dzia³alnoæ takie
w tradycyjnym LuMeira Szapiro blinie, gdzie ide¹
odbudowy pañstwa
w Lublinie powodowa³a, ¿ydowskiego w Pazafascyno¿e miasto zaczêto okrelaæ lestynie
wana by³a w tym
mianem twierdzy czasie zaledwie nieliczna grupa m³o¿ydowskiej ortodoksji. dzie¿y ¿ydowskiej,
pochodz¹cej z inteligenckich rodzin. Mimo wczesnych
kontrowersji wokó³ rabina Klatzkina lubelscy ¯ydzi do dzisiaj uwa¿aj¹ tê postaæ za jedn¹ z najwybitniejszych zwi¹zanych z Lublinem. Warto tu wspomnieæ
te¿ o synu rabina Klatzkina  Jakubie
Klatzkinie, który uwa¿any jest za jednego z najwybitniejszych ideologów syjonizmu. W okresie miêdzywojennym
by³ jednym ze wspó³wydawców En-
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cyclopaedia Judaica, publikowanej
w Niemczech w latach 1924-1938.
Po Klatzkinie rabinem w Lublinie
zosta³ Meir Szapiro, twórca i pierwszy
rektor Jesziwas Chachmej Lublin. Chocia¿ najbli¿szy by³ idea³owi tradycyjnego rabina, potrafi³ dzia³aæ nowoczenie i z wielkim rozmachem i cieszy³
siê uznaniem cadyków, czego dowodem
by³a zarówno ich obecnoæ podczas
uroczystego otwarcia jesziwy w Lublinie w 1930 roku, jak i w czasie jego
pogrzebu w 1933 roku. Z ramienia ortodoksyjnej partii Agudat Israel zasiada³ w polskim Sejmie. Jego autorytetu
w Lublinie obawiali siê wszyscy przywódcy liberalnych partii ¿ydowskich,
twierdz¹c, ¿e pojawi³ siê w miecie
cz³owiek, który chce na nowo uczyniæ
z miejscowych ¯ydów zwart¹ spo³ecznoæ o ortodoksyjnym charakterze.
Obecnoæ i dzia³alnoæ Meira Szapiro
w Lublinie powodowa³a, ¿e miasto zaczêto okrelaæ mianem twierdzy ¿ydowskiej ortodoksji.
Jego zas³ug¹ by³a nie tylko budowa
nowoczesnej jesziwy, ale tak¿e integracja rodowiska lubelskich konserwatystów ¿ydowskich. Nastêpc¹ Szapiro na
stanowisku rosz-jesziwa, czyli rektora
uczelni, wyznaczonym zreszt¹ osobicie
przez niego, zosta³ ostatni cadyk lubelski reb Szloma Eiger, podczas gdy ostatnim sekretarzem jesziwy a¿ do wrzenia
1939 roku by³ jeden z wybitnych dzia³aczy ortodoksyjnej partii Agudat Israel
 Szloma Halbersztadt, zastêpca przewodnicz¹cego Gminy ¯ydowskiej.
Co prawda dzia³acze Agudat Israel
zawsze posiadali wiêkszoæ we w³adzach ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej
w Lublinie, ale dziêki obecnoci rabina
Szapiro uda³o siê im zmobilizowaæ do
dzia³ania tak¿e wielu zwyk³ych religijnych ¯ydów lubelskich. Przyk³adem
tego mog¹ byæ skarbonki, które wystawiono w wielu ¿ydowskich domach, by
zebraæ odpowiednie fundusze na budowê jesziwy i jej utrzymanie.
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Z rabinem Szapiro wspó³pracowa³
jeszcze jeden cz³owiek zaliczaj¹cy siê
nie tylko do politycznej i religijnej, ale
tak¿e finansowej elity miasta. By³ nim
Hersz Jojna Zylber, bodaj¿e najbogatszy lubelski ¯yd, w³aciciel kilku kamienic w centrum miasta, w tym tak¿e okaza³ego pa³acyku przy ul. Cichej, który
by³ siedzib¹ rodow¹ Zylberów (dzisiaj
mieci siê tam Izba Pielêgniarska, ale do
dzisiaj te¿ mo¿na znaleæ tam, umieszczony na sta³e ruchomy dach balkonowy, który pe³ni³ rolê tradycyjnej kuczki
na wiêto Sza³asów). Zylber by³ tak¿e
znanym przemys³owcem lubelskim 
m.in. do niego nale¿a³ browar przy ul.
Kunickiego, nazwany od jego imienia
Jeleñ (hersz znaczy w jidysz jeleñ).
Ka¿dego roku Zylber przekazywa³
znaczne sumy pieniêdzy zarówno na cele
religijne i dobroczynne, jak i na wielkie
fundusze syjonistyczne wspieraj¹ce
osadnictwo ¿ydowskie w Palestynie.
Hersz Jojna Zylber cieszy³ siê wielkim autorytetem wród religijnych i niereligijnych ¯ydów lubelskich. Nic te¿
dziwnego, ¿e w latach 1932-1939 z ramienia Agudat Israel pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego ¯ydowskiej Gminy
Wyznaniowej w Lublinie. Zasiada³
w Radzie Miejskiej i zarz¹dzie Keren
Hajesod  Narodowego Funduszu ¯ydowskiego, wspieraj¹cego emigracjê
¯ydów do Palestyny. By³ te¿ wspó³za³o¿ycielem Komitetu Pomocy Uchodcom-¯ydom z Niemiec. Poszukiwany
przez nazistów za przynale¿noæ do tej
ostatniej organizacji, opuci³ Lublin
w 1940 roku i przeniós³ siê do Otwocka. Tam, pomagaj¹c dr. Januszowi Korczakowi zak³adaæ sierociniec dla dzieci ¿ydowskich, zarazi³ siê tyfusem
i zmar³ w 1942 roku.
Takich zamo¿nych religijnych osób,
dzia³aj¹cych w Lublinie w okresie
miêdzywojennym na rzecz w³asnej
spo³ecznoci, by³o wiêcej. Mo¿na tu
wspomnieæ Moj¿esza Szczarañskiego,
samego za³o¿yciela Agudat Israel
nr 1/2003 (27)
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w Lublinie, i Szmula Ajchenbauma,
jednego z liderów Agudat Israel i przemys³owca, który podarowa³ plac pod
budowê jesziwy. Swój znaczny maj¹tek powiêca³ on tak¿e pomocy najubo¿szym w miecie. Znany by³ wród
nich nie tylko z tego, ¿e wspiera³ organizacje filantropijne, ale tak¿e dlatego, ¿e zaprasza³ najubo¿szych ¯ydów do swojego domu na wiêta i wesela swoich dzieci. Zaproszenia te ukazywa³y siê w prasie ¿ydowskiej.
Wiêkszoæ ¯ydów lubelskich nale¿¹cych do elit finansowych anga¿owa³o siê tak¿e w dzia³alnoæ polityczn¹
i spo³eczn¹. Zasiadali w rozlicznych radach opiekuj¹cych siê np. szko³ami dla
¿ydowskich dzieci i instytucjami kulturalnymi. Byli cz³onkami organizacji
gospodarczych, zak³adaj¹c bezprocentowe kasy po¿yczkowe i banki lub zajmuj¹c siê pomoc¹ charytatywn¹, jak na
przyk³ad Symcha Bromberg, w³aciciel
sk³adów chmielu na ty³ach kamienicy
przy ulicy 3 Maja. To w³anie od nich
powsta³a nazwa ulicy Chmielnej. Symcha Bromberg przyby³ do Lublina
z Miêdzyrzeca Podlaskiego w II po³owie XIX wieku. Pochodzi³ z ubogiej rodziny szczotkarzy. Miêdzyrzec jeszcze
przed II wojn¹ wiatow¹ uchodzi³ za
krajowe centrum produkcji szczotek
i zajmowali siê tym g³ównie ¿ydowscy
rzemielnicy.
Dziêki w³asnej smyka³ce do interesów i uporowi szybko zacz¹³ w Lublinie zdobywaæ maj¹tek i pozycjê. W¿eni³ siê tutaj w zamo¿n¹ rodzinê Borensztajnów, dziêki czemu pomno¿y³
w³asne dochody. Szybko te¿ pi¹³ siê po
szczeblach lubelskiej drabiny spo³ecznej. Ju¿ po I wojnie wiatowej by³
cz³onkiem Zarz¹du ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej w Lublinie. W okresie miêdzywojennym zosta³ równie¿
wiceprezesem Lubelskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, a tak¿e zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoæ Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem  obydwie
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organizacje posiada³y zarówno polskich, jak i ¿ydowskich cz³onków.
Oprócz tego stara³ siê byæ tak¿e pomocny m³odym ¯ydom w Lublinie. Sam nie
posiadaj¹c wy¿szego wykszta³cenia,
zapewni³ je w³asnym dzieciom, ale tak¿e fundowa³ stypendia dla niezamo¿nych studentów ¿ydowskich.
Wojny nie prze¿y³. W 1939 roku
uciek³ do Lwowa, a w 1941 roku, gdy
i tam wkroczyli Niemcy, próbowa³
przedostaæ siê do Zamocia, gdzie
w tamtejszym getcie przebywali jego
syn i synowa. Niestety, po drodze ze
Lwowa zosta³ aresztowany wraz z ¿on¹
i zamordowany w nieznanym miejscu.

Naprawiacze wiata 
socjalici, syjonici i inni

Elewacja zachodnia synagogi
Maharszala  rysunek. II po³.
XIX w. W³asnoæ Muzeum
Lubelskiego w Lublinie.
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Charakterystyczne dla Lublina by³o
to, ¿e bardzo wielu znanych dzia³aczy
¿ydowskich, zarówno socjalistycznych,
jak i syjonistycznych, pochodzi³o z religijnych rodzin. Byæ mo¿e ich zaanga¿owanie w nowoczesn¹ dzia³alnoæ polityczn¹, czêsto radykaln¹, by³o swoist¹
ucieczk¹ z kulturowego i religijnego getta, jakim by³ chasydyzm i ortodoksyjny
judaizm w Lublinie. Na pocz¹tku XX
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wieku, wbrew woli religijnych rodziców
i presji otoczenia, uciekali z chederów,
jesziw czy z tradycyjnie kojarzonych
ma³¿eñstw, by nie tylko zdobywaæ
wieck¹ wiedzê, ale tak¿e anga¿owaæ siê
w nowoczesne ideologie. Przy tym dzia³alnoæ polityczna nie by³a jedyn¹ form¹ ich aktywnoci.
Za przyk³ad tego, jak w Lublinie,
gdzie dominowa³y chasydzkie i talmudyczne idee, pojawia³y siê nowoczesne
krêgi inteligencji, mog³aby pos³u¿yæ
biografia Henryka Ehrlicha, jednego
z najwybitniejszych przywódców polskiego Bundu w okresie miêdzywojennym. Zosta³ on rozstrzelany w 1941
roku w Moskwie razem z innym bundowskim liderem Wiktorem Alterem.
Wyrok wykonano na osobisty rozkaz
Stalina. Bund by³ organizacj¹, która
chocia¿ mia³a marksistowskie korzenie,
to jednak sprzeciwia³a siê bolszewickim metodom.
Henryk Ehrlich, a w zasadzie Hersz-Wolf Ehrlich, pochodzi³ z zamo¿nej,
ale chasydzkiej rodziny. Jego ojciec,
Mosze, zwolennik cadyka z Góry Kalwarii, by³ ca³kowicie przeciwny wieckiemu wykszta³ceniu syna, matka na-
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tomiast stara³a siê, by oprócz wiedzy
religijnej jej dzieci posiada³y podstawy
innego wykszta³cenia. W tajemnicy
przed mê¿em, pos³a³a syna do gimnazjum. Normalnie ch³opak chodzi³
w cha³acie, za w gimnazjum wymagano mundurków szkolnych, wiêc po wyjciu z domu m³ody Henryk Ehrlich
przebiera³ siê w mundurek w jednej
z bram.
Fakt wychodzenia syna do wieckiej
szko³y ojciec odkry³ i w z³oci zniszczy³
mu gimnazjalny strój. Ehrlich za namow¹ matki ze szko³y jednak nie zrezygnowa³ i potem dosta³ siê na studia do Warszawy, gdzie zwi¹za³ siê z dzia³aczami
bundowskimi. Po relegowaniu go za
dzia³alnoæ socjalistyczn¹ na Uniwersytecie Warszawskim musia³ na trzy lata
wyjechaæ przymusowo do Rosji. Trzy
lata zes³ania w Petersburgu wykorzysta³
na zakoñczenie studiów prawniczych.
Tam o¿eni³ siê z Zofi¹ Dubnow, córk¹
jednego z najs³ynniejszych historyków
¿ydowskich Szymona Dubnowa.
Od 1912 roku by³ jednym z liderów
Bundu w carskiej Rosji. W czasie rewolucji lutowej w Rosji dzia³a³ w Piotrogrodzkiej Radzie Delegatów, z której
wyst¹pi³ po bolszewickim przewrocie
padziernikowym na znak protestu wobec dyktatury Lenina. Fala bolszewickiego terroru, skierowana tak¿e przeciwko socjalistycznym opozycjonistom,
zmusi³a go do ucieczki do Polski. Powróci³ wraz z ¿on¹ i dwoma synami do
rodzinnego Lublina i zamieszka³ w domu ojca.
Jego s³awa dzia³acza, który od¿egnywa³ siê od radykalizmu politycznego
i potrafi³ godziæ zwanione strony, zapewni³a mu czo³ow¹ pozycjê w polskim
Bundzie. W 1919 roku na zaproszenie
Komitetu Centralnego tej organizacji
przeniós³ siê do Warszawy, gdzie zdoby³ mandat radnego miejskiego i zasiada³ w Radzie ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej. Zajmowa³ siê dzia³alnoci¹
polityczn¹, publicystyk¹ i adwokatur¹,
nr 1/2003 (27)

Robert Kuwa³ek

jako wziêty obroñca w czasie procesów
politycznych.
W 1939 roku, po agresji hitlerowskiej, wraz z Wiktorem Alterem i innymi dzia³aczami bundowskimi zbieg³ do
Brzecia nad Bugiem. Tu w rêce NKWD
wyda³ go jeden z ¿ydowskich komunistów (w okresie miêdzywojennym Ehrlich zas³yn¹³ miêdzy innymi dziêki s¹dowym obronom ¿ydowskich komunistów, chocia¿ w dzia³alnoci politycznej
by³ przeciwnikiem wspó³pracy z nimi).
Pocz¹tkowo on i Alter zostali skazani
na karê mierci. Potem wyrok zamieniono im na 10 lat wiêzienia. Po agresji niemieckiej na ZSRR na mocy amnestii dla
obywateli polskich zostali zwolnieni i od
razy zaanga¿owali siê zarówno w dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³oci Polski,
jak i reaktywowania ¿ydowskiego ¿ycia
politycznego, m.in. wchodz¹c w sk³ad
¯ydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego.
Pewnego grudniowego dnia 1941
roku zostali zaproszeni na jaki kongres
organizowany przez w³adze radzieckie
i tam przepadli bez wieci. W poszukiwania Ehrlicha i Altera zaanga¿owa³y
siê ¿ydowskie organizacje na ca³ym
wiecie oraz rz¹d polski gen. Sikorskiego. W koñcu pod naciskiem wielu organizacji strona radziecka w 1943 roku
przyzna³a siê, ¿e obydwaj zostali aresztowani i rozstrzelani w moskiewskim
wiêzieniu na £ubiance pod absurdalnym zarzutem szpiegostwa na rzecz hitlerowskich Niemiec. W rzeczywistoci Stalin pozby³ siê dwóch ludzi, którzy wystêpowali aktywnie przeciwko
bolszewickiemu terrorowi.
Pod wp³ywem syna, na pocz¹tku XX
wieku nowymi idea³ami zainteresowa³
siê jego ojciec Mosze Ehrlich. Zerwa³
z konserwatyzmem religijnym i zwi¹za³ siê z ruchem syjonistycznym (socjalizm by³ dla tego zamo¿nego kupca
lubelskiego zbyt radykalny). By³
wspó³twórc¹ lubelskiej organizacji
Chibbat Cion (Mi³oników Syjonu)
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i uchodzi³ za jej g³ównego ideologa.
Utrzymywa³ te¿ bliskie kontakty z najwybitniejszymi dzia³aczami syjonistycznymi na wiecie, miêdzy innymi
z Ahadem-Haamem, g³ównym ideologiem tego ruchu, nazywanym tak¿e
twórc¹ syjonizmu
Warto pamiêtaæ, duchowego.
Rodzina Ehrli¿e Lublin mia³ wiele elit chów, bardzo zai aktywna,
i nie zawsze mówi³ mo¿na
uchodzi³a za typotworzy³ tylko po polsku. wy przyk³ad lubelskiej elity finansowej i spo³eczno-politycznej. Z rodzin¹ t¹ zwi¹zani byli ludzie, którzy w³¹czali siê w ¿ycie spo³eczne ca³ego miasta, jak chocia¿by Izaak S³obodkin,
m¹¿ Gitel, córki Mosze Ehrlicha. Rodziny ziêcia i tecia ³¹czy³a g³êboka religijnoæ, ale S³obodkin, pochodz¹c
z rodziny typowych ¯ydów litewskich,
litwaków i mitnagdim, sprzeciwia³ siê
chasydyzmowi. Sam by³ absolwentem
s³ynnej jesziwy w Wo³o¿ynie. Ju¿ jako
zamo¿ny cz³owiek przyby³ z Nowogródka do Lublina, gdzie sta³ siê znanym przemys³owcem  w³acicielem
garbarni. Mimo ¿e ¯ydzi z Królestwa
Polskiego bardzo negatywnie postrzegali litwaków, to jednak Izaak S³obodkin cieszy³ siê w Lublinie du¿ym uznaniem. Niezwi¹zany z ¿adnym ruchem
politycznym, udziela³ siê na polu gospodarczym. By³ za³o¿ycielem Banku
Spó³dzielczego, cz³onkiem Izby Przemys³owo-Handlowej i wreszcie radnym miejskim. Co ciekawe, jako jeden z nielicznych lubelskich ¯ydów
cieszy³ siê tak¿e uznaniem ludnoci
chrzecijañskiej, zw³aszcza wród polskich kupców i przemys³owców, tradycyjnie postrzegaj¹cych ¯ydów jako
konkurencjê.
Innym przyk³adem takiej ucieczki
z tradycji religijnej w socjalizm jest dr
Szloma Herszenhorn. Pochodzi³ z religijnej rodziny znanych lubelskich drukarzy specjalizuj¹cych siê w publika-
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cji ksi¹g rabinicznych. Z socjalizmem
zetkn¹³ siê, studiuj¹c w jesziwie, któr¹
porzuci³ na rzecz wieckiego gimnazjum i uniwersytetu, aby ju¿ jako lekarz przy³¹czyæ siê do lubelskiego Bundu. Z ramienia tej organizacji zasiada³
w radzie miejskiej i Rady Gminy ¯ydowskiej. By³ jednym z najbardziej znanych cz³onków Towarzystwa Ochrony
Zdrowia i jednoczenie anga¿owa³ siê
w ¿ycie kulturalne miasta.
W 1939 roku uciek³ wraz z rodzin¹
na tereny okupowane przez Rosjan.
Tam, jak wielu bundowców, zosta³
aresztowany i zes³any na Syberiê, gdzie
straci³ ¿onê i jedynego syna. Po wojnie
powróci³ do Lublina i tu od 1944 roku
usi³owa³ reaktywowaæ ¿ydowskie ¿ycie
spo³eczne. Potem udziela³ siê w Centralnym Komitecie ¯ydów w Warszawie.
Rozczarowany do polskiej rzeczywistoci powojennej i antysemityzmu, postanowi³ wyemigrowaæ do Izraela, gdzie
spêdzi³ kilka lat w domu starców. Tam
równie¿ nie móg³ znaleæ sobie miejsca i wyemigrowa³ do Australii, gdzie
schorowany zmar³ w 1953 roku
Kolejna postaæ, o której warto
wspomnieæ, to Szlomo Baruch Nissenbaum, ksiêgarz i historyk ¿ydowskiego Lublina w jednej osobie. Ju¿ pod
koniec XIX wieku by³ w³acicielem
niewielkiej, ale znanej ksiêgarni, po³o¿onej pomiêdzy Ochronk¹ a Bram¹
¯ydowsk¹, przy ul. Grodzkiej. Zaplecze tej ksiêgarni by³o równie¿ miejscem spotkañ pierwszych lubelskich
syjonistów z Chibbat Cion. Nissenbaum by³ za³o¿ycielem tej grupy, a jednoczenie pozostawa³ w korespondencyjnym kontakcie z najwa¿niejszymi
ideologami syjonizmu w Europie.
Szlomo Baruch Nissenbaum wywodzi³ siê jeszcze z tradycyjnego, religijnego ¿ydowskiego Lublina. Jego zachowane fotografie przedstawiaj¹ go
jako patriarchalnego, brodatego ¯yda
w tradycyjnym stroju. Umys³owo jednak nale¿a³ ju¿ do nowoczesnej intelinr 1/2003 (27)
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gencji, zag³êbiaj¹cej siê w wieckich
naukach, dysponuj¹cej g³êbok¹ wiedz¹.
Nissenbaum by³ typem starego maskila  wykszta³cenie uzyska³ tradycyjne,
a nastêpnie sam kszta³ci³ siê w zakresie nowoczesnych przedmiotów. Uczy³
siê u me³ameda  ¿ydowskiego nauczyciela z chederu  i sam pocz¹tkowo by³
tak¿e takim nauczycielem, ale poszerzy³ swoj¹ wiedzê o tak zwane wiatowe przedmioty. Zna³ zarówno ¿ydowsk¹ literaturê religijn¹, jak i kanon
literatury wieckiej. Wszyscy, którzy
siê z nim stykali, podziwiali go za wielk¹ erudycjê i g³êbok¹ wiedzê. Jego najwiêksz¹ pasj¹ by³a historia ¿ydowskiego Lublina, któr¹ stara³ siê popularyzowaæ poprzez swoje badania. W efektem tych studiów i badañ, prowadzonych w oparciu o dawne dokumenty ¿ydowskie, które jeszcze wtedy mo¿na
by³o znaleæ w Lublinie, jak i na podstawie informacji zawartych na nagrobkach wybitnych postaci ¿ydowskich
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spoczywaj¹cych na starym cmentarzu
¿ydowskim, w 1899 roku ukaza³o siê
jego najwa¿niejsze dzie³o, opublikowana po hebrajsku niewielka ksi¹¿eczka,
zatytu³owana Le-korot ha-Jehudim beLublin. S¹ to biografie najwybitniejszych ¯ydów lubelskich, a zarazem
rzecz o dziejach ¿ydowskiego Lublina
widzianych przez pryzmat tych postaci.
W 1913 roku w Petersburgu ukaza³a siê kolejna praca Nissenbauma, tym
razem po rosyjsku. By³y to Jewrejskije nadgrobnyje pamiatniki goroda Lublina (XVI-XIX v.) (¯ydowskie nagrobne zabytki miasta Lublina)  ksi¹¿ka
powiêcona zarówno dziejom starego
cmentarza ¿ydowskiego na Kalinowszczynie, jak i osobom, które na
nim spoczywa³y. Jednoczenie Szlomo
Baruch Nissenbaum by³ pierwszym
lubelskim ¯ydem, który zwróci³ uwagê na problem konserwacji tego zabytkowego cmentarza i dziêki jego staraniom miejscowa Gmina ¯ydowska na
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Jesziwas Chachmej Lublin.
Pocztówka. Ze zbiorów TNN.
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prze³omie XIX i XX wieku odnowi³a
kilka szczególnie cennych macew
znajduj¹cych siê na starym kirkucie,
w tym nagrobek rabina Szaloma
Szachny.
Walkê o stary cmentarz Nissenbaum
prowadzi³ do koñca swojego bogatego
¿ycia. Raz po raz, ju¿ w okresie miêdzywojennym, na ³amach lubelskiego
¿ydowskiego dziennika Lubliner Tugblat ukazywa³y siê jego apele o ratowanie tego najcenniejszego ¿ydowskiego zabytku w Lublinie. W gazecie tej,
z któr¹ zwi¹zany by³ jako sta³y wspó³pracownik, publikowano tak¿e jego artyku³y o dziejach Lublina i jego ¿ydowskich mieszkañców. Jako zwolennik syjonizmu uda³ siê w latach dwudziestych
do Palestyny, sk¹d jednak powróci³ do
rodzinnego Lublina. Efektem tej podró¿y by³ cykl palestyñskich reportarzy
opublikowanych równie¿ w Lubliner
Tugblat.
Szlomo Baruch Nissenbaum zmar³
w Lublinie w 1927 roku i tu zosta³ pochowany na nowym cmentarzu ¿ydowskim. Po jego nagrobku nie zosta³ nawet lad. Jedynie w Bibliotece im. Hieronima £opaciñskiego znajduje siê
jego praca o wybitnych lubelskich
¯ydach. Jest to jej wznowienie z 1921
roku.
Szlomo Baruch Nissenbaum by³ jednym z pierwszych ¿ydowskich historyków w Lublinie. Po nim dziejami miejscowej spo³ecznoci ¿ydowskiej zajmowali siê inni: dr Leon-Lejb Szper, rabin
i znawca religijnej historii ¯ydów, nauczyciel tego¿ przedmiotu w przedwojennym ¿ydowskim Gimnazjum Szperów, dr Bela Mandelsberg-Szyldkraut,
studentka prof. Majera Ba³abana zajmuj¹ca siê histori¹ ¯ydów w Lublinie
w XVI-XVII wieku, jak równie¿ nauczycielka w gimnazjum ¿ydowskim
w Lublinie, czy wreszcie prof. Nachman
Blumenthal, którego szczyt kariery przypad³ ju¿ na okres powojenny  pracowa³ najpierw w Centralnej Komisji Hi-
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storycznej ¯ydów w Polsce, zbieraj¹cej
i publikuj¹cej relacje ocala³ych z Zag³ady, a nastêpnie ju¿ w Izraelu, w Instytucie Pamiêci Yad Vashem, zajmowa³ siê
studiami nad Holokaustem w Polsce.

W krêgu nauki i kultury

Drug¹ postaci¹ wart¹ przypomnienia by³ Jakub Waksman, znany przed
wojn¹ w lubelskim rodowisku ¿ydowskim jako dramaturg i re¿yser amatorskiej grupy teatralnej graj¹cej w jêzyku jidysz. Zwi¹zany by³ z Towarzystwem Hazomir, zajmuj¹cym siê propagowaniem ¿ycia kulturalnego w jêzyku jidysz. Do organizacji tej nale¿eli
jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹ najbardziej aktywni ¯ydzi lubelscy, w tym
Bela Szpiro, grywaj¹ca równie¿ w amatorskich przedstawieniach. ¯ydowscy
aktorzy amatorzy siêgali zarówno po
w³asnych klasyków  Szolem Alejchema, Icchaka Lejba Pereca czy Szaloma
Asza  jak równie¿ po sztuki pisane na
miejscu, w Lublinie, w³anie przez
Waksmana.
Waksman re¿yserowa³ tak¿e w³asne
przedstawienia, wystawiane w najpopularniejszych teatrach na terenie Lublina. ¯ydowskie spektakle grywano
w miêdzywojennym Lublinie w salach
kinoteatrów, poniewa¿ Teatr ¯ydowski nie mia³ w miecie w³asnej sceny.
Nawet przyjezdne grupy warszawskie,
wileñskie czy ³ódzkie, z ¿ydowskimi
s³awami przedwojennego teatru w Polsce: Id¹ Kamiñsk¹, braæmi Turkow,
Regin¹ Cukier czy Aleksandrem Granachem, musia³y wystêpowaæ w salach
kinoteatru Panteon lub Corso.
Zw³aszcza w tym pierwszym, w Panteonie przy Jezuickiej (Stary Teatr),
najczêciej wystawiano ¿ydowskie
sztuki, ciesz¹ce siê wielkim powodzeniem w Lublinie. Tu te¿ grano Waksmana i on tu re¿yserowa³.
Waksman mieszka³ przy ulicy Z³otej, przy tej samej, gdzie swój salon
prowadzi³a Franciszka Arnsztajnowa.
nr 1/2003 (27)

Czy Lublin mia³ ¿ydowkie elity?
Z³ota musia³a mieæ jaki artystyczno-poetycki koloryt, skoro ¿yli na niej ludzie trudni¹cy siê literatur¹. Nie wiem,
czy Arnsztajnowa utrzymywa³a jaki
kontakt z Waksmanem, mimo ¿e obydwoje byli ¯ydami. Nale¿eli jednak do
dwóch ró¿nych wiatów  ona czu³a
siê Polk¹ wyznania moj¿eszowego
i obraca³a siê przewa¿nie w polskim
rodowisku, on ca³kowicie zwi¹zany
by³ z lubelskimi ¯ydami  pisa³ w jidysz dla publicznoci, dla której jêzyk
ten by³ rodkiem codziennej komunikacji. Jakub Waksman ca³kowicie zatopiony by³ w kulturze w³asnego narodu. Tak to ju¿ by³o w ówczesnym
Lublinie, ¿e nawet ¿yj¹c na jednej ulicy, mo¿na by³o byæ dla siebie ca³kiem
obcym, mimo wspólnej przynale¿noci do jednej grupy narodowej. Jeszcze g³êbiej ten podzia³ przebiega³ pomiêdzy Polakami i ¯ydami, a zw³aszcza pomiêdzy elitami. Obydwoje zgi-
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nêli jako ¯ydzi  Arnsztajnowa w getcie warszawskim, Waksman w lubelskim, prawdopodobnie zastrzelony na
ulicy podczas akcji likwidacyjnej.
Obydwoje nie maj¹ te¿ grobów.
O ¿ydowskich elitach i s³ynnych
postaciach, nawet tych tylko w wymiarze lokalnym, mo¿na by³oby pisaæ
jeszcze wiele. Powy¿szy opis najwa¿niejszych postaci z ¿ydowskiego Lublina, zwi¹zanych z miastem i tworz¹cych jego historiê na równi ze s³ynnymi Polakami, niech bêdzie tylko wstêpem do przywracania pamiêci o ludziach, którzy co tutaj znaczyli, ¿yli
i zas³u¿yli siê. Dzisiaj prawie bezimienni, czêsto nie maj¹cy nawet w³asnego miejsca na cmentarzach, nic nie
znacz¹ dla obecnych mieszkañców
miasta. Mo¿e jednak warto pamiêtaæ,
¿e Lublin mia³ wiele oblicz, elit, s³ynnych postaci i nie zawsze mówi³ i tworzy³ tylko po polsku.
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¯ydowskie elity w Na³êczowie. Ze zbiorów Jana B³aszczaka.
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Uobywatelniajmy siê
 takie has³o wypisano na sztandarze tygodnika.
Bartosz Panek

Pierwsza
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Myl 

Pierwszy organ
prasowy
lubelskich ¯ydów
 i ostatni w jêzyku
polskim

Gdy przed³u¿a³y siê trwaj¹ce od lutego 1916 roku walki pod
Verdun, a Claude Monet zastanawia³ siê nad namalowaniem
serii Lilie wodne, w Lublinie ukaza³ siê pierwszy numer polskojêzycznej Myli ¯ydowskiej.
Omiostronicowe wydanie kosztowa³o
20 groszy, a wiêkszoæ nak³adu sprzedawa³a siê w prenumeracie. Dominowa³a publicystyka; krótkie informacje zamieszczano w Kronice tygodnia. Przeciêtnie 2 strony Myl przeznacza³a na
og³oszenia i reklamy (bardzo czêsto
i pierwsz¹ stronê, prawie w ca³oci).

Tezy naczelnego

Przez wiêkszoæ zaborów
Lublin by³ pod panowaniem
rosyjskim. Tutaj chodzi wiêc
³¹cznie o tereny zaboru austriackiego i obszary kontrolowane przez wojska austro-wêgierskie pod koniec I wojny wiatowej [przyp. red.].
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7 marca 1916 roku nowy tygodnik
og³osi³ piórem redaktora naczelnego, ¿e
w spo³eczeñstwie tem [¿ydowskim 
przyp. B. P.] ju¿ dawno dojrza³a wiadomoæ posiadania w³asnej trybuny,
która by broni³a jego praw. Ludwik
Rechtszaft (zast¹piony w koñcu 1917
roku przez Izaaka Kerszmana) deklarowa³ jednoczenie pokojowy charakter pisma (Nie rzucamy nikomu rêkawic) i dzia³anie na rzecz zbli¿enia Polaków i ¯ydów. Kwestia asymilacji by³a
jednak otwarta  Myl nie chcia³a

rozpatrywaæ, czy ¿argon na brudnych
i ciasnych ulicach dzielnicy ¿ydowskiej
zast¹piony bêdzie polsk¹ mow¹.
Za sk³ócenie obu nacji wini³ Rosjan
i ich judeofobsk¹ politykê, zgodn¹
z zasad¹ divide et impera, która wykszta³ci³a w Polakach mciw¹ nienawiæ wobec ¯ydów. Jednak¿e i swoim rodakom Rechtszaft nie ¿a³owa³
gorzkich s³ów: Winnimy wyzbyæ siê
swej karygodnej obywatelskiej obojêtnoci i wejæ w cis³y kontakt ze sfer¹
dzia³añ spo³ecznych. Uobywatelniajmy siê  takie has³o wypisano na
sztandarze tygodnika.
Nowy tygodnik wydawany przez
gminê ¿ydowsk¹ by³ ewenementem 
dotychczas ¯ydzi, najwiêksza mniejszoæ narodowa w miecie, nie mieli
w³asnego organu prasowego. Co wiêcej, Myl sta³a siê wed³ug s³ów
Rechtszafta pierwszym pismem o takim
charakterze w zaborze austriackim1 .
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Pierwsza i ostatnia Myl
Reakcja nacjonalistów

Samo pojawienie siê pisma wzburzy³o skrajn¹ prawic¹ i pras¹ z ni¹
zwi¹zan¹. Atak w tonie doæ niewyszukanej propagandy rozpoczê³a Ziemia Lubelska. Dziennik, poruszony
faktem, ¿e na terenach rdzennie polskich istnieje ¿ywot drugi, te¿ tubylczy, ostrzega³ przed inspirowanym
z zagranicy organizowaniem siê ¿ydostwa w kraju.
(Jak widaæ, zmieni³o siê niewiele.)
Smaczku sprawie doda³ fakt, ¿e artyku³ Z powodu Myli ¿ydowskiej mia³
przedruki w krakowskim G³osie Narodu, Kurierze Lwowskim, Kurierze Warszawskim, a nawet w Dzienniku Poznañskim. Pod g³ównymi tezami tekstu mogli podpisaæ siê bowiem wszyscy redaktorzy prawicowych pism. Taki by³ pocz¹tek przyd³ugiej, bo trwaj¹cej prawie do koñca
1916 roku polemiki miêdzy Myl¹
a Ziemi¹.
Dyskurs w pewnym momencie sta³
siê bardziej rzeczowy. Autor podpisuj¹cy siê A. Napiórkowski pisa³, ¿e
inteligencja ¿ydowska powinna raczej
zaj¹æ siê problemem biedoty z Podzamcza ni¿ wydawaniem czasopisma.
Wtedy nikt nie formu³owa³by ¿adnych
zarzutów. Ale ju¿ kolejnym razem ten
sam Napiórkowski pyta³ wprost, dlaczego ¯ydzi nie maj¹ jeszcze w³asnego pañstwa, choæ dysponuj¹ du¿ymi
pieniêdzmi. Proponowa³, by osiedlili
siê na s³abo zaludnionych terenach
Turcji2 .

Bartosz Panek

Myl odpowiada³a na prawie ka¿dy tekst. Pocz¹tkowo repliki by³y wywa¿one (polityka negacji to rodek w stosunkach z ¯ydami, ¯ydzi byli kopciuszkami rosyjskiej pañstwowoci), ale
z czasem nabiera³y rumieñców. Zaiskrzy³o nieco, gdy redaktorzy z Radziwi³³owskiej 3/9 owiadczyli, ¿e nieprzestrzeganie równoci obywateli wobec prawa
wyklucza pañstwo
z szeregu krajów
Europy. Co wiêcej,
pojawia³y siê polemiki personalne:
mam przed sob¹ nie trzewo myl¹cych
dziennikarzy, a pozbawionych równowagi umys³owej zdzicza³ych maniaków.
Na pocz¹tku roku 1917 Myl napisa³a o trudnociach w akceptacji pisma, nieufnoci ze strony Polaków
i niezrozumieniu intencji ¯ydów. To
dawa³o choæ trochê nadziei na poprawê tej sytuacji, tym bardziej ¿e ton pisma by³ ju¿ stale umiarkowany. Wierzymy, ¿e zajanieje wielkie wiat³o tolerancji  pisano.

Chcemy równo!

Poza systematyczn¹ polemik¹
z Ziemi¹ Lubelsk¹, która zdominowa³a pierwszy rok ukazywania siê pisma, Myl ¯ydowska powiêca³a
wiele miejsca równouprawnieniu ¯ydów. Chodzi³o w pierwszym rzêdzie
o w³¹czenie tej mniejszoci do prac Lubelskiego Komitetu Ratunkowego, który zajmowa³ siê niesieniem pomocy
wojennej cywilom. Sprawa zakoñczy³a siê powo³aniem osobnego komitetu
¿ydowskiego.

Ziemia Lubelska z 31 marca i 1 kwietnia 1916.
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Myl stworzy³a silne lobby na rzecz
zmiany niekorzystnego dla ¯ydów kurialnego systemu wyborczego w zaborze rosyjskim (polega³ on na wydzieleniu kategorii wyborców wed³ug kryterium maj¹tkowego lub spo³ecznego, tzw.
kurii, co z regu³y zapewnia³o w wyborach zwyciêstwo bogatszym). Okazj¹ do
przypominania o swych elitach by³y wybory do powstaj¹cych w ró¿nych miastach polskich rad miejskich; najwiêcej
kolumn powiêcono Warszawie. Myl
zabiega³a tak¿e o porozumienie polsko¿ydowskie w kuriach. Z uwag¹ obserwowano oczywicie wybory do rady Lublina w 1918 roku, kiedy kilkunastu
¯ydów otrzyma³o mandaty. I tu na pewno poskutkowa³a agitacja Myli.
Zrozumia³y jest te¿ entuzjastyczny komentarz do przemówienia Jana Kucharzewskiego z 22 grudnia 1917 roku. Deklaracja premiera, okrelana jako punkt
zwrotny przeciw polityce eksterminacyjnej ¯ydów, dotyczy³a poszerzenia
ich odrêbnoci kulturalnej i wyznaniowej. W tonie wielkiego wydarzenia
okrelono j¹ jako donios³¹. Równie¿
przychylnie odnios³a siê gazeta do powo³ania Tymczasowej Rady Stanu, a to
z dwóch powodów. Z jednej strony liczono na wejcie ¯ydów do tworz¹cej
siê polskiej administracji, z drugiej  na
Pi³sudskiego i jego osobisty pozytywny
stosunek do mniejszoci.
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Z wielk¹ uwag¹ redaktorzy Myli
obserwowali zjazd rabinów zaboru austriackiego. W sierpniu 1916 dyskutowano w Lublinie g³ównie o sprawach
higieny (przy obrzezaniu konieczne
jest zerwanie ze sposobem tamowania
krwi za pomoc¹ ust, gdy¿ te mog¹ byæ
gniazdem najrozmaitszych zarazków,
zaszczepianych t¹ drog¹ maleñstwu),
religijnych (kiedy rabin mo¿e byæ zwolniony z obowi¹zku prowadzenia ksi¹g
stanu cywilnego) oraz o podkrelaniu
miêdzynarodowego aspektu kwestii ¿ydowskiej.

Co u innych?

Sprawy polskie nieczêsto goci³y na
³amach Myli, dlatego trudno dok³adnie okreliæ stosunek gazety do Polaków.
Bior¹c jednak pod uwagê deklaracje
z pierwszego numeru i fakt, ¿e nie pojawia³y siê w tygodniku ¿adne wyssane
z palca insynuacje, wypada stwierdziæ,
¿e by³ on poprawny.
Dobrym tego przyk³adem niech bêdzie relacja z obchodów 125. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Myl, podkrelaj¹c udzia³ ¯ydów w uroczystoci typowo polskiej, widzia³a w tym iskrê porozumienia, które mo¿e rozpali siê jasnym p³omieniem.
W ogóle jêzyk wiêkszoci publicystycznych artyku³ów tygodnika jest metaforyczny. Sporo tu kwiecistej retoryki
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(os³awiony katechizm zaprzysiêg³ych
antysemitów, szerokim i wartkim korytem pop³ynê³y wynurzenia zapamiêta³ego szowinizmu, z chciwoci¹ kolekcjonisty), choæ gorzej z warsztatem. Niektóre teksty s¹ prze³adowane informacjami i zbêdnymi stwierdzeniami. Przytoczmy dwa przyk³ady. Oto fragment drobiazgowego sprawozdania: skauci rozstawili swoje namioty,
a po ugotowaniu i
spo¿yciu obiadu zabrali siê znów do
wykonywania ró¿nych æwiczeñ i jedno (!) zdanie: Lecz jak ksiê¿yc w ciemn¹ noc, jak reflektor z wysokoci latarni
morskiej rzucaj¹cy snopy wiat³a elektrycznego na czarne wody oceanu, tak jarzy siê i wieci promiennym blaskiem
w ponure chwile desperacyi, zw¹tpienia
i nieszczêæ wiêto Wielkiejnocy, wiêto
otuchy, symbol i uduchawia ono i przyzywa do ¿ycia nadziejê lepszych czasów
janiejszej przysz³oci.

Bartosz Panek

Podobny styl mia³y zamieszczane od
1917 roku bardzo szczegó³owe sprawozdania z posiedzeñ rady miasta.
Zwykle powiêcano im oko³o 1,5 kolumny przy omiu stronach objêtoci
ca³ego pisma. Od tego te¿ czasu wiêcej
miejsca zaczêto powiêcaæ tematyce nie
tyle polskiej, co polsko-¿ydowskiej.
Myl próbowa³a interweniowaæ
w sprawie bicia
aresztantów przez
milicjê miejsk¹, zabiegaæ o utworzenie polskiej szko³y
dla ¯ydów i nadanie nowego statusu chederom, do których nie przyjmowano by ju¿ dzieci
chorych, z nieczystemi g³owami i oczami. Gdzie cheder powinien siê mieciæ? Na przyk³ad dla 30 dzieci: w pokoju najmniej 8 na 10 ³okci i 4 ³okcie
wysokoci; na ka¿de dziecko ma byæ
10 szeciennych ³okci powietrza3 . Gazeta sugerowa³a te¿, ¿e dzieci nie powinny byæ bite.

£okieæ rosyjski: 474 mm;
austriacki: 779,19 mm
[przyp. red.].

3

115

¯ydowskie elity
Od 1917 wiêcej by³o w Myli kultury i recenzji teatralnych, nie tylko z Lublina, równie¿ z Warszawy.

Samo ¿ycie

I wreszcie samo ¿ycie, czyli to, co nas
interesuje najbardziej w aspekcie prawdziwej  bo cile zwi¹zanej z ludmi 
historii. Pojawienie siê Myli zbieg³o
siê w czasie z epidemi¹ tyfusu plamistego w dzielnicy
¿ydowskiej. Publikowano zatem odezwy i apele Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego o przestrzeganie higieny. Czystoæ cia³a  a wiêc k¹piele
 s¹ wrogami zarazy, ale dla biednej
ludnoci s¹ one zbytkiem: dlatego te¿
musimy pomyleæ o bezp³atnem lub taniem wydawaniu bonów na k¹piele.
Nadrabin Lublina
traktowa³ natomiast
tê sprawê jako obowi¹zek religijny.
Konkurencja
w postaci wspominanej ju¿ Ziemi
Lubelskiej publikowa³a tak¿e listy
czytelników dotycz¹ce tyfusu. Feliks Fr...wicz (podpis
autentyczny) zalicza³ do przyczyn epidemii fakt plucia po trotuarach i szkodliwy system zamiatania ulic. Wed³ug
tego czytelnika nale¿a³o je sprz¹taæ,

Marian Fuks, Prasa ¿ydowska w Lublinie, w: ¯ydzi
w Lublinie. Materia³y do
dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej Lublina, pod red.
T. Radzika, t. II, Lublin 1998,
s. 352.
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gdy siê ca³kowicie wyludni³y. Anna
Zydrañska, obywatelka z ulicy Podzamcze, by³a zbulwersowana postaw¹ Wydzia³u Sanitarnego, który nie
chcia³ nawet uporz¹dkowaæ ulic okalaj¹cych lubelski zamek. mieci
i gnój le¿¹ w dalszym ci¹gu, powietrze jest zatrute, okien nie mo¿na
otwieraæ. Co za dzieje siê na podwórzach, tego nie sposób opisaæ  pisa³a czytelniczka.
Najwiêcej informacji przynosi
Kronika tygodnia, kolumna po
trosze plotkarska, po trosze powa¿na.
Anegdotyczna, ale i niemieszna zarazem okaza³a siê sprawa kradzie¿y
w synagodze Kotlarzy. Z domu przy
Szerokiej 2 zniknê³y dwie srebrne puszki, srebrny kube³ek i jedno futro dla
stró¿a. Policya
wziê³a siê do ledztwa i po krótkim
czasie wszystkie
ukradzione przedmioty z wyj¹tkiem
futra znalaz³a u ziêcia stró¿a tego
domu. Z nastêpnego numeru dowiadujemy siê, ¿e winowajca Micha³
Tetro spêdzi w wiêzieniu 6 miesiêcy,
a Julian Wieniawski, który kupi³ skradzione przedmioty, zap³aci 25 rubli
grzywny.

Jako na rzecz znamienn¹ nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w Lublinie nie wydawano prasy
¿ydowskiej w jêzyku polskim. Ukazuj¹cy siê w latach 1916-1917 tygodnik Myl ¯ydowska
(wydano 77 numerów) nie pojawi³ siê ju¿ po wojnie. Efemeryd¹ by³o zapocz¹tkowane w 1921
roku ¯ycie Uczniowskie wydawane pod redakcj¹ O. Neubauera. Brak w Lublinie prasy ¿ydowskiej w jêzyku polskim t³umaczy siê m.in. tym, ¿e powszechnie by³y tu kolportowane i czytywane dzienniki warszawskie, [...] Nasz Przegl¹d, 5 rano i bulwarowe Ostatnie Wiadomoci,
pewn¹ poczytnoci¹ cieszy³a siê tu tak¿e lwowska Chwila (1919-1939) i krakowski Nowy
Dziennik (1918-1939), a równie¿ czasopisma, a przede wszystkim stoj¹cy na bardzo wysokim
poziomie i czytywany tak¿e przez polsk¹ inteligencjê tygodnik Opinia (1933-XII 1936) oraz
kobiecy tygodnik Ewa (1928-1933). Poza tym inteligencja ¿ydowska, a tak¿e i mieszczañstwo czytywa³y i prenumerowa³y czasopisma polskie.
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Pierwsza i ostatnia Myl
Miêso i ryby sprzedam!

Handel, stereotypowy atrybut ¯ydów, tak¿e zajmowa³ ³amy Myli. Redakcja donosi³a, ¿e funkcjonariusze magistraccy nie pozwalaj¹ kupowaæ ¯ydom od chrzecijan. (Czy dzi mo¿liwa jest walka z klientem, nie z konkurencj¹?) W kwietniu 1918 lubelski ratusz postanowi³ o zakazie handlu w niedzielê, co równie¿
poruszy³o spo³ecznoci¹ ¿ydowsk¹.
To wbrew zasadom tolerancji 
pisa³a Myl.
Miêdzy sob¹ ¯ydzi te¿ siê sprzeczali, przewa¿nie o nadu¿ycia ze strony rzeników. W ostatnich
czasach w jatkach dzieje siê jaka orgia
wyzysku publicznoci. Cena miêsa z dnia
na dzieñ podskakuje, obecnie funt kosztuje 2 korony 10 halerzy  alarmowano.
Miêso by³o zatem
niedostêpne i dla
osób rednio zamo¿nych. Co wiêcej,
gdy grabiony konsument protestuje,
sypie siê nañ grad
obelg. Myl ¿¹da³a wrêcz wprowadzenia kontroli miasta nad sprzeda¿¹ miêsa.
Okazuje siê, ¿e sprzeda¿, tym razem
ryb, jest poniek¹d spraw¹ religijn¹.
Nadrabin Lublina Eliasz Klatzkin wyda³ zakaz p³acenia za ryby wiêcej ni¿ 1
koronê 60 halerzy za funt. Jeli rybacy
nie bêd¹ przestrzegaæ tego nakazu, to
zgodnie z przepisami religii nie wolno
bêdzie takowych ryb nabywaæ.

Pierwsza? By³a ostatni¹

Myl ¯ydowska zniknê³a nagle
w pocz¹tkach roku 1918. Trudno domylaæ siê jakichkolwiek przyczyn, poniewa¿ redakcja nie wyjani³a ich ani
s³owem. To nie przeszkadza jednak
podsumowaæ roli, jak¹ tygodnik próbowa³ odegraæ w ¿yciu Lublina.
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Bartosz Panek

Po pierwsze, Myl stara³a siê wytworzyæ wokó³ siebie pewne rodowisko; w zamierzeniu jak najszersze, choæ
w praktyce ograniczy³o siê do inteligencji. Du¿e znaczenie ma tu fakt, ¿e na
pocz¹tku lat dwudziestych a¿ 45 % lubelskich ¯ydów by³o analfabetami,
a badania z roku 1931 mówi¹ o 2,5 %
pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim4 .
Wypada wiêc s¹dziæ, ¿e tygodnika
nie czyta³o siê na
Podzamczu, czyli
w miejscu najbardziej do tego odpowiednim.
Myl skupia³a po trosze wszystkie
najwa¿niejsze cechy i funkcje wspó³czesnych mediów, ale jej g³ównym celem by³o kszta³towanie opinii. Dlatego
najwiêcej miejsca redakcja powiêca³a
publicystyce. Tygodnik aspirowa³ poniek¹d do roli nieformalnego przywódcy i instytucji,
która podnios³aby
znaczenie samej
mniejszoci ¿ydowskiej. Chodzi³o
przecie¿ o utrzymywanie wiadomoci narodowej i odrêbnoci kulturalnej ¯ydów, nawet w perspektywie asymilacji.
Nigdy wiêcej nie ukaza³o siê w Lublinie pismo ¿ydowskie po polsku,
choæ mniejszoæ ¿ydowska mia³a swoje dzienniki w jêzyku jidysz: Lubliner Tugblat (Lubelski Dziennik,
1917-1939), Lubliner Unzer Ekspres
(Lubelski Nasz Ekspres, mutacja
dziennika warszawskiego, 19311932), Lubliner Najes czy Lubliner Frimorgen. Jedynie Tugblat
ukazywa³ siê przez ca³e dwudziestolecie; d³ugo utrzyma³ siê te¿ tygodnik
Lubliner Sztyme (1928-1939). Dlatego Myl i jej redakcjê wypada postrzegaæ jako doæ odwa¿ny, ale i potrzebny eksperyment.

4
Tadeusz Radzik, Lubelska
dzielnica zamkniêta, Lublin
1999, s. 12
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Do ludnoci
¿ydowskiej
m. Lublina

Odezwa
nadrabina
Lublina
Eliasza
Klatzkina

Panowie!
Zwracam siê do was pimiennie, poniewa¿ nie mam mo¿noci przemawiaæ
do was z ambony w synagodze, gdy¿ skupienie ludnoci w synagodze mo¿e
w czasie obecnym szkodziæ zdrowiu zgromadzonej publicznoci. Oprócz tego
uwa¿am za rzecz bardzo po¿yteczn¹, by odezwa niniejsza dosta³a siê i do r¹k
tych, którzy synagogi nie odwiedzaj¹.
Prze¿ywamy obecnie ciê¿kie chwile: powietrze jest zatrute, w miecie grasuj¹ choroby epidemiczne, tyfus plamisty i inne tego rodzaju choroby zakane.
Podano do wiadomoci publicznej rozmaite przepisy sanitarne, jak zapobiec
mo¿na podobnym chorobom zakanym. Niestety, znajduje siê wród nas wiele
takich ludzi, którzy przepisy te ignoruj¹ lub je zaniedbuj¹. Dlatego te¿ ja siê
poczuwam do obowi¹zku wyjaniæ podobnym jednostkom, i¿ religia nasza nak³ada na ka¿dego z nas wiêty obowi¹zek cile wype³niaæ wszelkie przepisy
sanitarne i ten, który swojem zachowaniem siê wytwarza niebezpieczeñstwo
dla ogó³u, pope³nia grzech wielki. [...]
Niestety, ku wielkiej naszej hañbie, zaniedbuje wiele naszych wspó³wyznawców wiête przepisy Talmudu i to jest przyczyn¹, ¿e wród nas znajduje siê
stosunkowo znaczna iloæ brudnych mieszkañ. Nie mo¿na przypisaæ to wy³¹cznie nêdzy, wród której znajduj¹ siê nasi biedni wspó³wyznawcy; przyczynê
tego tak smutnego dla nas zjawiska trzeba przypisaæ czêciowo i niedbalstwu
niektórych z nas.
Jest to rzecz¹ bardzo charakterystyczn¹, ¿e w sprawie, która powinna ka¿dego z nas interesowaæ, w sprawie zabezpieczenia zdrowia, a nawet ¿ycia ludzkiego, trzeba do niej nawo³ywaæ, czasami do niej cz³owieka zmusiæ. Czy trzeba
zachêcaæ cz³owieka do zgromadzenia pieniêdzy? Czy zdrowie nie ma dla cz³owieka tej wartoci, co pieni¹dz i bogactwo?
Powinnimy równie¿ wzi¹æ pod uwagê i te s³owa mêdrców naszych, ¿e
najwiêkszy grzech pope³nia ten, który plugawi Imiê Boskie, to jest, kiedy
nasz wspó³wyznawca swojem zachowaniem siê oczernia opiniê ogó³u ¿ydowskiego, bo tym samym oczerni¹ religiê nasz¹, gdy¿ wspó³obywatele innych narodowoci mniemaj¹: skoro ¯ydzi tak siê sprawuj¹, to prawdopodobnie to siê odbywa za zezwoleniem religii naszej. Dlatego te¿ cz³owiek taki
obezczeszcza Imiê Pana Boga, który przekaza³ nam religiê. Takie przekroczenie religijne jest do tego stopnia karygodne, ¿e przestêpca nie mo¿e odkupiæ
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Eliasz Klatzkin

grzechu ani pokut¹, ani mod³ami w Dniu S¹dnym, ani nawet cierpieniami
cielesnemi (Tr. Joma 86).
Do najwiêkszych tego rodzaju przekroczeñ religijnych nale¿¹ wszelkiego
rodzaju nielegalne i nierzetelne transakcje handlowe: fa³szywe miary i wagi,
lichwiarstwo, rozmaite spekulacje handlowe, które siê przyczyniaj¹ do wygórowania cen artyku³ów spo¿ywczych i innych produktów niezbêdnych, co i odczuwaj¹ wspó³obywatele innych narodowoci.
Takie to czyny jednostek oczerniaj¹ ca³e spo³eczeñstwo ¿ydowskie, z czego
i cierpi¹. Najgorzej jest to, ¿e spekulacj¹ zajmuj¹ siê nawet ludzie tacy, którzy
dalecy s¹ od kradzie¿y i grabie¿y, inni popieraj¹ nawet biednych, jednakowo¿
nie oddaj¹ sobie sprawy z tego, do czego spekulacje ich doprowadziæ mog¹.
Z powiedzianego wynika, i¿ wprawdzie najwiêkszem przekroczeniem religijnem jest wyrz¹dzenie krzywdy bliniemu, a w szczególnoci wspó³obywatelom innych narodowoci, lecz samo siê rozumie, ¿e nieczystoæ, która
panuje wród wielu z naszych wspó³wyznawców, równie¿ jest hañb¹ dla narodu naszego i dla religii naszej. Musimy siê odznaczaæ wzorow¹ czystoci¹
i porz¹dkiem, szczególnie w bó¿nicach i chederach, gdzie siê uczy m³odzie¿
nasza. [...]
Epidemia zwykle jest uwa¿ana za wynik katastrofy ogólnowiatowej, lecz
rozpowszechnienie i wzmocnienie siê takowej jest kar¹ Bosk¹, zes³an¹ z powodu niewype³nienia obowi¹zków wzglêdem biednego.
Niestety, medycyna nie zna jeszcze rodka, jak wyleczyæ cz³owieka z takiej
choroby sercowej, która znieczula serce ludzkie wobec nêdzy i niedoli biednych.
Uczucia ludzkie równie¿ mog¹ byæ zaka¿one i zatrute przez niektórych sk¹pych, umys³owo chorych ludzi, którzy wywieraj¹ z³y wp³yw na pozosta³ych
ludzi zamo¿nych. W niektórych miastach staje siê to chorob¹ epidemiczn¹.
Choroby epidemiczne zjawiaj¹ siê po to, by przypomnieæ klasie zamo¿nej, i¿
biedni równie¿ s¹ takimi ludmi, z tym samym organizmem, krwi¹ i budow¹
cia³a, co i bogaci, i ¿e ka¿dy cz³owiek jest cz³onkiem ca³ego zespo³u ludzkiego.
Chocia¿ bogaty ¿yje w rozkoszach, mo¿e on staæ siê ofiar¹ zaka¿onej atmosfery, która siê rozwija wród biednych z powodu z³ych pokarmów, nêdzy i brudu.
Bogaty tak d³ugo nie mo¿e byæ zabezpieczonym od zarazy, jak d³ugo nie troszczy siê o zaopatrzenie biednego zdrowymi pokarmami i stosunkowo wygodnem i czystem mieszkaniem.
Epidemie s¹ to rodki pobudzaj¹ce i przekonywuj¹ce bogatych, by siê troszczyli o losy biednej ludnoci, co te¿ le¿y w ich w³asnym interesie.
W ten sposób mo¿e z takiego nieszczêcia wy³oniæ siê korzyæ, która mo¿e
z³agodziæ niebezpieczeñstwo i daæ nadziejê na przysz³oæ.
Niestety, daje siê zauwa¿yæ w miecie naszem obojêtnoæ w tym kierunku,
która ma³o zmienia stan rzeczy ku lepszemu.
Przyjmijcie wszystko to pod uwagê, spe³nijcie wszystkie przepisy sanitarno-higieniczne, bierzcie siê energicznie do pracy; nie szczêdcie pieniêdzy dla
polepszenia bytu biednych mieszkañców, by mogli spe³niæ wskazane przepisy,
i Pan Bóg ochroni nas od choroby i zarazy, jak czytamy w Biblii: I odwrócê
wszelk¹ niemoc od ciebie. Amen.
Lublin, luty 1916 r.
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Myl ¯ydowska, nr 3, ortografia tekstu uwspó³czeniona [przyp. red.].
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Z czasem przyzwyczai³am siê do zdziwienia
zarówno Polaków, jak i ¯ydów, dlaczego zajmujê
siê t¹ tematyk¹. Jak mo¿na, ¿yj¹c w Lublinie, choæ
trochê nie interesowaæ siê kultur¹ i histori¹ ludzi,
którzy przed wojn¹ stanowili ponad
jedn¹ trzeci¹ mieszkañców?

Lubelszczyzna
w jidysz
Monika Adamczyk-Garbowska  profesor literatury amerykañskiej i porównawczej, kierownik Zak³adu
Kultury i Historii ¯ydów
UMCS; t³umaczka literatury angielskiej i jidysz. Cz³onek redakcji rocznika Polin:
Studies in Polish Jewry wydawanego w Brandeis University w USA. Opublikowa³a m.in. ksi¹¿ki Polska
Isaaca Bashevisa Singera 
rozstanie i powrót (Wydawnictwo
UMCS,
Luni lb
1994) i  wspólnie z Antonym Polonskym  Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology (University of Nebraska Press,
Lincoln & London 2001)
oraz kilkanacie przek³adów
powieci, zbiorów opowiadañ i prac naukowych.
[Przyp. red.]
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Redakcja: Miejsca opisywane w literaturze piêknej zapadaj¹ w zbiorow¹ pamiêæ, staj¹c siê czêsto wspólnym dobrem wielu narodów i kultur.
Takim dobrem sta³ siê równie¿ Lublin i Lubelszczyzna dziêki utworom
przedwojennych pisarzy pochodzenia ¿ydowskiego  utworom znanym
i tym mniej znanym...
Monika Adamczyk-Garbowska:
O szeroko pojêtej Lubelszczynie pisali: Isaac Bashevis Singer, jego brat
Israel Jehoszua Singer, Jakub Glatsztejn,
Icchok Lejb Perec, Josef Opatoszu.
Wiêkszoæ czytelników kojarzy Lubelszczyznê przede wszystkim ze Sztukmistrzem z Lublina Bashevisa Singera.
Tymczasem, prawdê mówi¹c, wiêcej
o Lublinie jest w niektórych jego opowiadaniach ni¿ w samym Sztukmistrzu,
gdzie akcja toczy siê w tym¿e miecie
tylko na pocz¹tku powieci i na koñcu.
A opowiadania bardzo czêsto rozpoczynaj¹ siê zdaniem: W Lublinie mieszka³
reb.... Nawet w Szatanie w Goraju,
pierwszej i najlepszej chyba powieci

pisarza, wiêcej jest o Lublinie ni¿ w Sztukmistrzu. Z Lublina pochodzi równie¿
ostatni demon, bohater s³ynnego opowiadania pod tym samym tytu³em
(w wersji angielskiej, bowiem w jidysz
opowiadanie to nosi tytu³ Majse Tyszewic, czyli Opowieæ tyszowiecka).
Inaczej sprawa wygl¹da wród osób,
które lepiej znaj¹ literaturê ¿ydowsk¹.
Dla nich Lublin to przede wszystkim
Jakub Glatsztejn.

Glatsztejn

Czy mog³aby Pani przybli¿yæ jego
sylwetkê?
Urodzi³ siê w Lublinie 20 sierpnia
1896 roku. Kiedy mia³ 18 lat, wyjecha³
do Nowego Jorku i tam przyst¹pi³ do
grupy poetyckiej introspektywistów In
zich (dos³. w sobie). Chcia³ zostaæ
poet¹ wiatowym, uniwersalnym, chcia³
odejæ od swojej ¿ydowskoci, która go
specjalnie nie interesowa³a. I rzeczywicie, przez wiele lat by³ poet¹ psychologizuj¹cym i eksperymentuj¹cym,
zw³aszcza w dziedzinie jêzyka.
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Lubelszczyzna w jidysz
Jednak w pewnym momencie odszed³ od introspektywizmu.
Prze³omowe znaczenie dla niego
mia³y wydarzenia w Niemczech w latach trzydziestych  narastanie faszyzmu i nazizmu. Napisa³ wtedy wiersz
Dobranoc, wiecie, w którym przeklina istniej¹cy wiat. Wiersz ten zapowiada grozê, która nast¹pi. Jest to dla
Glatsztejna moment powrotu do ¿ydowskich korzeni. Odt¹d staje siê poet¹-¯ydem opiewaj¹cym zag³adê swojego narodu. Odt¹d bardzo wyranie
podkrela, ¿e pochodzi z Polski, z Lublina.
Mo¿na powiedzieæ o zmianie zainteresowañ?
Tak, o zmianie zainteresowañ i zmianie koncepcji jego roli jako poety. Zreszt¹, nie by³ to przypadek odosobniony.
Podobn¹ ewolucjê obserwujemy u bardzo wielu twórców pochodzenia ¿ydowskiego, bez wzglêdu na to, jakim jêzykiem siê pos³ugiwali. Na przyk³ad u pisz¹cego w jêzyku polskim Adolfa Rudnickiego, który przed wojn¹ chcia³
odejæ od tematyki ¿ydowskiej, a po
wojnie wróci³ do niej, ¿a³uj¹c, ¿e wczeniej nie powiêca³ jej nale¿ytej uwagi.
Tak¿e u Tuwima obserwujemy pod
wp³ywem prze¿yæ wojennych wiêksz¹
identyfikacjê z ¿ydowskimi korzeniami.
Czy sam Glatsztejn pos³ugiwa³ siê
tylko jêzykiem jidysz?
Tak. Choæ mieszka³ w Ameryce, pisa³ w jidysz. Zreszt¹ w Ameryce w tym
okresie bardzo prê¿nie rozwija³a siê literatura pisana po ¿ydowsku. Glatsztejn
by³ jednym z najwszechstronniejszych
literatów tego jêzyka. By³ wietnym
eseist¹, krytykiem, autorem kilku powieci, w tym dwóch autobiograficznych: Podró¿e Jasia (Wen Jasz iz geforn, dos³. Kiedy Ja pojecha³, 1938)
i Powrót Jasia (Wen Jasz iz gekumen,
dos³. Kiedy Ja powróci³, 1940)1,
a tak¿e powieci dla m³odzie¿y.
Jaki obraz Lublina pojawia siê
w jego twórczoci?
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Glatsztejn nie pochodzi³ z rodziny
zasymilowanej, ale jego ¿ycie nie ogranicza³o siê tylko do dzielnicy ¿ydowskiej. Topografia miasta pojawia siê
wiêc we wczeniej wymienionych powieciach autobiograficznych, zw³aszcza w powieci Kiedy Ja pojecha³, która powsta³a w zwi¹zku z powrotem autora pod koniec lat trzydziestych do Lublina, do chorej matki. S¹ to wspomnienia dotycz¹ce dzieciñstwa i m³odoci
w Lublinie, w którym mieszka³ 18
Dla osób, które lepiej znaj¹
lat. Autor przywoliteraturê ¿ydowsk¹, Lublin
³uje konkretne ulice, sklepy, miejsca,
to przede wszystkim
nazwy gazet lubelskich. Miasto zostaJakub Glatsztejn.
³o nakrelone ogólnie, ale z ukazaniem zró¿nicowania,
charakterystycznymi punktami, ró¿norodnoci¹ jêzykow¹, klasow¹, religijn¹ i etniczn¹. Glatsztejn by³ bardzo
oczytany, wspomina³ czêsto swoje lektury z literatury rosyjskiej. Nie ma natomiast szczególnych odniesieñ do literatury polskiej, choæ tytu³y obydwu
powieci budz¹ skojarzenia z Jankiem
Wêdrowniczkiem Marii Konopnickiej,
a za motto pierwszej z nich s³u¿y fragment z innego jej utworu: A jak poszed³
król na wojnê.
Utwory te powsta³y przed wojn¹,
wiêc nie ma w nich atmosfery elegijnej. Atmosfera op³akiwania pojawia siê
natomiast w twórczoci powojennej.
Wtedy Glatsztejn napisa³ krótki poemat
proz¹ pt. Lublinie, moje wiête miasto,
nie najlepszy pod wzglêdem artystycznym, ale bardzo wymowny. Przywo³uje w nim ró¿ne aspekty ¿ycia dawnego
Lublina, miasta, które pamiêta³, widziane przez pryzmat Majdanka i zag³ady
lubelskich ¯ydów. Równie¿ po wojnie
1
¯adna z tych ksi¹¿ek nie zopowsta³o du¿o wierszy, w których co sta³a
opublikowana po polsku
prawda wspomina ludzi o ró¿nych za- i do wydania naszego numeru
wodach, sklepiki, zapachy, jakie siê takiej publikacji nie planowawiêc brzmienie tytu³u nie
z nich unosi³y, ale zwykle konkluzj¹ no,
jest ostatecznie przes¹dzone
wiersza jest stwierdzenie, ¿e tego ju¿ [przyp. red.].
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Lublin 1913 r. Jakub Glatsztejn (z lewej) z przyjació³mi.
Na pierwszym planie Abraham Zimmerman, jeden
z pierwszych t³umaczy zachodniej literatury na jidysz.
Stoj¹cy to Rottenberg, m³ody poeta zabity przez hitlerowców.

122

nie ma, a ponad wszystkim majaczy
widmo Majdanka. Jeden z tomików
wierszy Glatsztejna zatytu³owany jest
A jid fun Lublin (¯yd z Lublina).
Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e Glatsztejn zmitologizowa³ Lublin?
Raczej nie. Miasto przedstawiane
jest przez pryzmat w³asnego ja, uczuæ
rodzinnych, wspomnieñ z dzieciñstwa,
nie bêd¹c przy tym obrazem sentymentalnym. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e wiadomoæ spo³eczna jest tak¿e u Glatsztejna obecna.
Jest on pisarzem prawie nieznanym w Polsce.
Tak, to trochê dziwne. Ale i w pewnej
mierze uzasadnione. Po pierwsze, ogólnie rzecz bior¹c, po wojnie powsta³o bardzo ma³o przek³adów z jêzyka ¿ydowskiego. Poeci, t³umacze, którzy ocaleli,
z regu³y wyjechali do Izraela i innych krajów. Próby by³y jednak podejmowane.
Przyk³adem jest tutaj Antologia poezji
¿ydowskiej Arnolda S³uckiego i Salomona £astika, która choæ przygotowana ju¿
w 1967 roku, ukaza³a siê dopiero w 1983
roku nak³adem
PIW. Zamieszczono
w niej równie¿ kilka wierszy Glatsztejna w przek³adzie
Stanis³awa Wygodzkiego.
Po drugie, Glatsztejn, bardziej znany jako poeta ni¿
prozaik, jest prawie
nieprzek³adalny
z powodu melodyjnoci swojej poezji,
licznych eksperymentów formalnych, gier s³ów.
T³umaczyæ Glatsztejna to tak, jak t³umaczyæ na jêzyki
obce Lemiana czy
Tuwima. Czêsto
wielcy poeci dane-

go jêzyka s¹ trudno przek³adalni. Kto na
Zachodzie oprócz specjalistów s³ysza³
o Mickiewiczu? Zreszt¹ podobnie
i u Singera s¹ wstawki z jêzyka polskiego, wierszyki, zró¿nicowanie mowy,
które s¹ praktycznie niemo¿liwe do oddania w przek³adzie. Powieci Glatsztejna, o których wspomnia³am, bêd¹ce
swoist¹ duchow¹ autobiografi¹ tego autora, s¹ ³atwiejsze do t³umaczenia. I s¹dzê, ¿e zainteresowa³yby polskiego czytelnika. Na przyk³ad w powieci Wen
Jasz iz gekumen jest kilkadziesi¹t stron
powiêconych Kazimierzowi Dolnemu
nad Wis³¹. Fragment dotycz¹cy Lublina z pierwszej powieci ukaza³ siê w 4.
numerze Akcentu z 1998 roku.
O tym, ¿e Singer pisa³ o Lubelszczynie, przeciêtny czytelnik dowiedzia³ siê dziêki popularnoci, jak¹
przynios³a jego utworom Nagroda
Nobla. Z Glatsztejnem jest odwrotnie: poznajemy go jako dobrego pisarza, poniewa¿ zainteresowa³o nas,
¿e jego twórczoæ jest zwi¹zana z Lublinem. Czy ów patriotyzm lokalny
nie powoduje, ¿e przeceniamy jego
pisarstwo?
Bez w¹tpienia Glatsztejn jest jednym
z wielkich autorów jêzyka ¿ydowskiego. Swego czasu nawet konkurowa³
z Bashevisem Singerem, zarzucaj¹c mu
zdradê tradycji ¿ydowskiej, schlebianie
amerykañskim gustom, grafomaniê...
Do pewnego stopnia krytyka ta by³a
uzasadniona. Singer bowiem by³ znakomitym menad¿erem swojej twórczoci. Zale¿a³o mu na tym, aby zaistnieæ
w Ameryce, aby byæ publikowanym
i dlatego czêsto szed³ na ró¿ne ustêpstwa. Poza tym Singera ³atwo siê czyta. W jego twórczoci pojawia siê zazwyczaj w¹tek mi³osny, wiele mamy
tam elementów wziêtych z folkloru, nie
brakuje sensacyjnych wrêcz perypetii.
Dlatego dla mnie Singer jest du¿o ciekawszy w samej warstwie jêzykowej,
w sposobie, w jaki pisze. Natomiast
jego konstrukcje ró¿nych sytuacji, w¹tnr 1/2003 (27)
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dza on pewne realia, podaje wiele nazwisk, nazw miejscowoci, ale jest to
innego rodzaju realizm ni¿ ten u pisarzy
dziewiêtnastowiecznych. Najczêciej
grub¹ kresk¹ maluje on sceneriê, a póniej szybko wprowadza bohaterów charakteryzowanych czêsto w podobny spoSinger
Jak wa¿na jest lokalnoæ w twór- sób. Dlatego te¿, jeli chodzi o Singera,
trudno co powiedzieæ na przyk³ad, o doczoci tego pisarza?
Singera próbowano czytaæ w kontek- k³adnym, fizycznym obrazie Lublina.
cie ró¿nych pr¹dów i tradycji, porów- Jego topografia jest wprawdzie konkretnywano go nawet do Edgara Alana Poe nie okrelona, ale poniewa¿ Singer niczy Hawthornea, ale wród licznych in- gdy tu nie mieszka³, opisy miasta nie s¹
terpretatorów jego twórczoci s¹ i tacy, tak dok³adne, jak opisy Warszawy,
którzy podkrelaj¹ jego znaczenie jako w których ci¹gle padaj¹ nazwy ulic i plapisarza regionalnego. Niedawno ukaza³y ców, a nawet numery domów. Tam pisiê materia³y z sympozjum zorganizowa- sarz spêdzi³ wiêksz¹ czêæ dzieciñstwa
i m³odoci, zna³
nego w University
wiêc ka¿dy k¹t,
of Texas w Austin,
Lublin Singera jest tym
zw³aszcza w dzielgdzie zreszt¹ znajLublinem z tradycji,
nicy ¿ydowskiej.
duje siê archiwum
przypadku Lunoblisty. Jeden z armiejscem nieco mitycznym, W
blina nazwy ulic potyku³ów w tym tomie, napisany przez a zarazem bardzo wa¿nym. jawiaj¹ siê bardzo
rzadko. Przewa¿nie
znanego amerykañskiego znawcê literatury jidysz Setha jest to ulica Lubartowska. Na twórczoWolitza, nosi tytu³ Singer jako pisarz ci Singera bardzo zawa¿y³ te¿ okres bi³regionu lubelskiego. Wolitz przytacza gorajski  pobyt u dziadka i praca w chabardzo wiele opowiadañ. Tworz¹c rakterze nauczyciela, dlatego miasteczz nich mapê regionu, otrzymujemy ka z okolic Bi³goraja dok³adnie pozna³
swoisty przewodnik po miasteczkach i dziêki temu akurat ich topografia jest
Lubelszczyzny. G³ówn¹ tez¹ jest pieczo³owicie odtworzona.
Skoro Singer nie skupia³ siê na restwierdzenie, ¿e oprócz Warszawy, która zajmuje bardzo wa¿ne miejsce u Sin- alizmie opisów Lublina i Lubelszczygera, na drugim miejscu jest region lu- zny, to jakich zabiegów u¿y³, ¿e rebelski. Karty jego utworów pe³ne s¹ gionalizm jego twórczoci jednak tak
nazw miasteczek Lubelszczyzny, bardzo rzuca siê w oczy?
Che³mszczyzny i Zamojszczyzny,
Przyk³adowo w Sztukmistrzu Lublin
owych przys³owiowych sztetl, ni to jest w pewnym stopniu idealizowany
miast, ni wsi. To w³anie w takich po- jako ostoja tradycyjnego ¿ydowskiego
³o¿onych na koñcu wiata Frampolach, ¿ycia up³ywaj¹cego we wzglêdnym
Izbicach i Gorajach rozgrywaj¹ siê spokoju, co pozwala skontrastowaæ go
ludzkie dramaty, którym na równi z Bo- z innymi, bardziej niespokojnymi miejgiem towarzysz¹ demony i dybuki.
scami. Na przyk³ad w drugiej po³owie
Jest to wiêc zupe³nie inny sposób XVII wieku po pogromach Chmielnickszta³towania wizerunku miejsca kiego ¿ydowski Lublin s³u¿y za miejakcji ni¿ u Glatsztejna?
sce schronienia. ¯ycie toczy siê w nim
Singer mylnie uwa¿any jest przez nie- dalej, podczas gdy w innych miejscach
których za realistê. Wprawdzie wprowa- niemal zupe³nie zamiera.
ków, to czêsto powtórzenia tych samych
szablonów. Widaæ to zw³aszcza na
przyk³adzie jego powieci. Omielê siê
nawet powiedzieæ, ¿e niektóre stoj¹
wrêcz na pograniczu kiczu.
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To w³anie do Lublina wraca sztukmistrz Jasza Mazur po próbach podboju
wielkiego wiata. Lublin bowiem to
miejsce stosunkowo bezpieczne i g³êboko zwi¹zane z losem ¯ydów polskich:
Na wiecie wszêdzie poza Lublinem
wrza³o. Wszêdzie
¯ydów
Niektóre powieci wypêdzano
ze wsi. Wielu emiSingera stoj¹ wrêcz na growa³o do Ameryki. Ale tu, w Lublipograniczu kiczu. nie, odczuwa³o siê
tylko stabilnoæ
z dawna istniej¹cej spo³ecznoci. Na
cmentarzu le¿eli rabini, jak równie¿ autorzy komentarzy, prawnicy i wiêci,
a ka¿dy mia³ w³asny nagrobek lub kapliczkê. Panowa³y tu dawne obyczaje;
kobiety zajmowa³y siê interesami, mê¿czyni studiowali Torê.
Tak wiêc, choæ Singer ukaza³ Lublin
w zarysie, nie móg³ go pomin¹æ w swojej twórczoci, bo by³ on dla ¯ydów miastem znacz¹cym. Jego faktyczna rola
przed wojn¹ by³a du¿o mniejsza ni¿ na
przestrzeni od XVI do XIX wieku  od
Maharszala, znanych lekarzy, poprzez
Sejm Czterech Ziem, a¿ po Widz¹cego.
Dlatego Lublin Singera jest przede
wszystkim tym Lublinem z tradycji, miej-

scem nieco mitycznym, a zarazem bardzo wa¿nym. Jest on postrzegany jako
twierdza chasydyzmu, ortodoksji i przeciwstawiany choæby ¯ydom z Litwy czy
z Zamocia, gdzie z kolei mamy centrum
¿ydowskiego Owiecenia, Haskali.
Lublin to prawdziwa metropolia dla
¿ydowskich przybyszów z tych zapad³ych
miasteczek, tak ma³ych, ¿e, jak powiada
ostatni demon, kiedy fura przeje¿d¿a
przez miasteczko i koñ pojawia siê na
rynku, tylne ko³a wozu s¹ jeszcze na rogatce. St¹d czêsto wzmianki typu: przyjechali dygnitarze z samego Lublina czy
nawet z Lublinie nie s³yszano o czym
podobnym. Niektórzy pamiêtaj¹ mo¿e
wjazd do Lublina Jentl z hollywoodzkiej
adaptacji opowiadania Singera. Film krêcono w Pradze, w zwi¹zku z czym Lublin zyska³ na splendorze, co w pewnym
sensie jest zgodne w³anie z symbolicznym znaczeniem tego miasta w ¿ydowskiej tradycji ustnej i pisanej.

Zamoæ, Kock, Che³m

O Lubelszczynie pisa³ te¿ Icchok
Lejb Perec, ojciec literatury jidysz,
który urodzi³ siê w Zamociu.
Jego twórczoæ jest bardzo wa¿na
dla zrozumienia literatury jidysz, ale,

Podeszlimy oboje z ¿on¹ dopiero, gdy t³umek adoratorów przerzedzi³ siê nieco i odp³yn¹³
do sto³ów z przek¹skami. Z lekka zmêczony, lecz ci¹gle jeszcze o¿ywiony Singer wita³ podchodz¹cych pod bacznym i rozanielonym okiem dziekana.
 And here are Professor and Mrs Krzy¿anowski  przedstawi³ nas gospodarz.
Pisarz wyci¹gn¹³ rêkê, nie s¹dzê, ¿eby dos³ysza³ nazwisko.
 Mr Singer  powiedzia³em.  Do you still remember your Polish?
Staruszek odst¹pi³ na krok, uniós³ ku stropowi sali po³yskuj¹cy czerwonym winem kieliszek.
 No jak¿e?  zapyta³ i z miejsca, na tym samym oddechu zacz¹³ recytowaæ piêknym, starannym jêzykiem:
Litwo, ojczyzno moja, ty jeste jak zdrowie...
W klubie sali zapad³a nag³a cisza, a Singer, jak natchniony, p³yn¹³ nad obcymi g³owami
rytmem Mickiewiczowskiego wiersza, rozpromieniony, odm³odzony, piêkny... W oczach dziekana zauwa¿y³em najpierw zdumienie, potem niepokój, a wreszcie odzyskane zadowolenie z jeszcze jednego sukcesu tego wieczoru.
A potem nie chcia³ nas ju¿ od siebie puciæ, nagabuj¹cym go profesorom odpowiada³ uprzejmym skinieniem g³owy i mówi³, mówi³ po polsku liczn¹, ¿yw¹ polszczyzn¹, mówi³ o sobie,
o swoich ksi¹¿kach i pracy, zwraca³ siê to do mojej ¿ony, to do mnie, opowiada³ i mia³ siê
oczarowany radoci¹ tej rozmowy.

124

nr 1/2003 (27)

Lubelszczyzna w jidysz
podobnie jak twórczoæ Glatsztejna,
równie¿ bardzo trudna w przek³adzie.
Perec by³ cz³owiekiem instytucj¹: pisarzem, dziennikarzem, wydawc¹,
czym w rodzaju ¿ydowskiego wieszcza. Kiedy Singer dosta³ w 1978 roku
Nagrodê Nobla, niektórzy starzy ¯ydzi
w Ameryce, pos³uguj¹cy siê na co dzieñ
jêzykiem jidysz, pe³ni oburzenia twierdzili, ¿e to w³anie Perec powinien j¹
by³ dostaæ, a nie Singer. Tylko ¿e Perec
zmar³ w 1915 roku.
Jak Perec przedstawia Zamoæ?
Jednym z pierwszych utworów Pereca jest doæ ponury zbiór szkiców
Wra¿enia z podró¿y przez Ziemiê Tomaszowsk¹ w 1890 roku, stanowi¹cy
reporta¿ z wêdrówki po tym regionie.
By³a ona finansowana przez przedsiêbiorcê i filantropa Jana Blocha, a jej
celem by³o zbieranie informacji na temat ¯ydów w miasteczkach i wsiach.
Perec jest pisarzem naturalistyczno-realistycznym i do pewnego stopnia symbolicznym. Na przyk³ad jego dramat
wierszem Noc¹ na starym rynku mo¿na uznaæ jako inspirowany rodzinnym
miastem, a satyra pt. Zamoszczer porzondkes wymierzona jest w miejscowy kaha³, gminê ¿ydowsk¹. Warto

wspomnieæ, ¿e z Zamocia pochodzili
tak¿e inni pisarze, np. Szlomo Etinger,
satyryk, autor Bajek i sztuki pt. Serke³e, czy Efraim Fiszelzon, który napisa³
wierszowan¹ trzyaktówkê Teater fun
chasidim (Teatr chasydów).
W¹tek lubelski pojawia siê te¿
w twórczoci Josefa Opatoszu, kolejnego wa¿nego i zapomnianego pisarza jidysz...
... autora powieci o Kocku zatytu³owanej In pojlisze welder (W polskich
lasach) i jej kontynuacji pod tytu³em
1863. Sam Opatoszu wywodzi³ siê
z M³awy, ale jego utwór jest szczególnie interesuj¹cy w kontekcie lubelskim, poniewa¿ niedaleko Kocka znajduje siê grób pu³kownika Berka Joselewicza, dowódcy regimentu ¿ydowskiego, broni¹cego podczas insurekcji
kociuszkowskiej Pragi przed szturmem Suworowa. Póniej Joselewicz
by³ w legionach polskich za Napoleona,
a zgin¹³ w 1809 roku pod Kockiem
w walce z Austriakami. Przez Polaków
uznawany za bohatera, wród ¯ydów
postrzegany jako postaæ kontrowersyjna: przez niektórych równie¿ traktowany jako bohater, a przez innych, np.
chasydów, jako wyrzutek i odstêpca od

 By³em zachwycony pana Magikiem z Lublina  wtr¹ci³em w pewnym momencie.  To
moje rodzinne miasto, zna³em tam ka¿d¹ ulicê, pana ksi¹¿ka jest mi szczególnie bliska.
S³ucha³ uwa¿nie i uprzejmie, a¿ nagle, gdy wspomnia³em, ¿e by³em tam przez lata wojny
i widzia³em, jak ginê³a ¿ydowska dzielnica, przerwa³ mi niecierpliwym gestem rêki.
 Nie chcê o tym s³yszeæ, nie chcê o tym wiedzieæ. Dla mnie Lublin, Polska, to wszystko ¿yje
tak, jak je zostawi³em. Niech mi pan o tym nie mówi, proszê... [...]
Opowiada³em mu o serii entuzjastycznych artyku³ów i recenzji pojawiaj¹cych siê w krajowej
prasie po przyznaniu mu Nagrody Nobla, jakby nagle, po czterdziestu latach odkryto tam wielkiego krajana, pyta³em, czy co o tym s³ysza³. Nie, ani s³owa, ale bêdzie wdziêczny za odbitki,
poda³ mi swój adres, prosi³ o przes³anie materia³ów. Nie dos³ysza³em w jego g³osie goryczy,
raczej zdziwienie, odnios³em jednak wra¿enie, ¿e istotnie, wszystko, co siê tam zdarzy³o i ci¹gle
jeszcze dzieje, zag³ada ¯ydów i marcowa hañba, wszystko to zatrzymuje siê na szczelnej barierze, jak¹ wzniós³ wielkim wysi³kiem miêdzy mi³oci¹ m³odych lat, a póniejsz¹ pustk¹, jaka po
nich nast¹pi³a. [...]
 Dobranoc pañstwu  powiedzia³, ciskaj¹c nam rêce.  Czas ju¿ na mnie. Muszê zmówiæ
jeszcze mój kadisz za wszystkich moich zmar³ych. Do widzenia...
A wiêc jednak pamiêta³.
nr 1/2003 (27)

Jerzy R. Krzy¿anowski, Spotkanie z Singerem, Archipelag, 1985, nr 1-2 (16-17),
[Berlin Zachodni], s. 120-121.
Rozmowa odby³a siê na jednym z amerykañskich uniwersytetów na spotkaniu autorskim zorganizowanym wkrótce po otrzymaniu przez Singera Nagrody Nobla.
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wiary. Choæ W polskich lasach mówi
przede wszystkim o problemach na
dworze kockiego cadyka, jest tam rozdzia³ ze scen¹ doæ za¿artej dyskusji na
temat oceny dzia³añ Berka.
Mówi¹c o regionie lubelskim
w kulturze jidysz, nie sposób pomin¹æ Che³ma, który pojawia siê
w twórczoci Singera.
Singer spopularyzowa³ Che³m, ale
oczywicie to miasto pojawia siê tak¿e
w utworach innych pisarzy ¿ydowskich
pisz¹cych przed wojn¹, a jeszcze du¿o
wczeniej w tradycji ustnej. Najbardziej
znanym zbiorem jest Chelemer majses
(Opowieci che³mskie), opracowany
przez Menachema Kipnisa i wydany
w Warszawie w 1930 roku. Bez w¹tpienia, niezale¿nie od
Dla wielu przyjezdnych tego, czy ¯ydzi znaj¹ Lublin, czy nie,
z zagranicy podró¿ do wiêkszoæ z nich
o Che³mie.
Che³ma jest jak podró¿ na s³ysza³a
Nam Che³m znany
inn¹ planetê. Co zupe³nie by³ przez lata
przede wszystkim
nieprawdopodobnego. z cementowni oraz
manifestu PKWN,
dla ¯ydów natomiast jest on miejscem
szczególnym, miejscem zamieszka³ym
przez s³awnych mêdrców z Che³ma,
czyli, jak bymy to dzisiaj powiedzieli, m¹drych inaczej. Wielu moich
znajomych przyje¿d¿aj¹cych do Polski bardzo czêsto pyta mnie nie o Kazimierz, nie o Lublin, ale w³anie
o Che³m, chc¹ tam jechaæ. Dla wielu
z nich podró¿ do Che³ma to tak, jak
podró¿ na inn¹ planetê. Co zupe³nie
nieprawdopodobnego. Pytaj¹, czy to
miasteczko jeszcze istnieje? Bo skoro
by³o to sztetl ¿ydowskie, a dzisiaj
w Polsce pozosta³o ju¿ niewielu ¯ydów, to czy ono jeszcze jest?

Szetl

Na Lubelszczynie by³o wiele miasteczek, w których wiêksz¹ czêæ
mieszkañców stanowili ¯ydzi. Jaki
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wizerunek sztetl jawi siê na podstawie literatury?
Obraz sztetl jest zwi¹zany z bardzo
ró¿nymi trendami. Na pocz¹tku wieku XX pojawi³a siê powieæ Szaloma
Asza A sztetl, czyli Miasteczko, której akcja osadzona jest w miejscowoci wzorowanej na Kazimierz nad Wis³¹. W tym przypadku w bardzo du¿ym
stopniu nastêpuje idealizacja sztetl.
Znacznie wczeniej mamy satyryczne
obrazy ma³ych miasteczek u klasyków
literatury jidysz: Szolem Alejchema
i Mendele Mojcher Sforima. Na powieæ Asza zareagowa³ inny pisarz,
Icie Mejer Weisenberg, publikuj¹c
utwór równie¿ zatytu³owany A sztetl.
Jest w nim opisane zupe³nie inne miasteczko  ulegaj¹ce rozk³adowi zwi¹zanemu z ruchami rewolucyjnymi. Od
tego momentu do okresu wojennego
mamy w literaturze zarówno tworzonej w jidysz, jak i w jêzyku polskim
dwie wizje sztetl: idealizuj¹c¹ miejsce
pamiêtane z dzieciñstwa oraz krytykuj¹c¹ sztetl jako siedlisko ciemnoty,
dusznej atmosfery, brudnych chederów
z okrutnymi nauczycielami. Po wojnie ta sytuacja zamienia siê, zwyciê¿a
sk³onnoæ do idealizacji. Ze zrozumia³ych wzglêdów. Jedynym pisarzem,
który prawie nie idealizuje wizerunku
sztetl, jest Singer. W literaturze, zarówno polskiej, jak i ¿ydowskiej, czêsto pojawia siê Kazimierz, ale to by³o
bardzo specyficzne miasteczko. Pisa³a o nim Maria Kuncewiczowa, Adolf
Rudnicki, powiêcono mu specjalny
numer przedwojennych Wiadomoci
Literackich. Kazimierz inspirowa³
Glatsztejna, a tak¿e pochodz¹cego
z Kazimierza i tworz¹cego w jidysz
Lejba Raszkina.
Czy ¯ydzi, którzy przyje¿d¿aj¹ do
Lublina i miasteczek Lubelszczyzny,
odczuwaj¹ klimat owych ¿ydowskich
sztetli?
Jeli ju¿, to raczej w miasteczkach
i to przede wszystkim w ich infrastruknr 1/2003 (27)
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turze, ma³ych parterowych czy jednopiêtrowych domkach, niezbyt zadbanym rynku, sennej atmosferze. Bo tamtych ludzi przecie¿ ju¿ nie ma. W Londynie czy Bostonie w szabas mo¿na
zobaczyæ spiesz¹cych do synagogi ¯ydów. W Lublinie czy regionie lubelskim taki widok nale¿y niestety do
przesz³oci.
Czy fakt Holokaustu nie przys³ania ¯ydom tego, co by³o w Polsce
przed 1939 rokiem?
Powojennemu pokoleniu na pewno.
Wp³ynê³a na to wieloletnia izolacja
Polski w okresie komunizmu. Sytuacja
polityczna w Polsce po wojnie uniemo¿liwi³a odbudowê ¿ycia ¿ydowskiego na wiêksz¹ skalê i st¹d ten doæ
mocno utrwalony obraz Polski jako
cmentarza. Wielu goci przybywaj¹cych do Lublina bardzo zaskakuje, ¿e
obóz zag³ady by³ tak blisko centrum.
Trzeba im dopiero t³umaczyæ, ¿e w czasie wojny by³ on po³o¿ony znacznie
dalej od miasta, które póniej bardzo
siê rozbudowa³o. Ale i tak dziwi¹ siê,
¿e w niedalekiej odleg³oci powsta³o
wiele nowych domów i ¿e ludzie chc¹
w nich mieszkaæ.
A czy obecnym mieszkañcom
owych miast i miasteczek potrzebna
jest pamiêæ o tym, ¿e na Lubelszczynie przez ponad piêæ wieków mieszkali równie¿ ¯ydzi? Jeli tak, to dlaczego?
To przecie¿ wspólna historia. A tak¿e wyrwa, z której trzeba sobie zdaæ
sprawê. W jednym z opowiadañ Hanny Krall Portret z kul¹ w szczêce narratorka i Tomasz Blatt, ocala³y z Sobiboru, przeje¿d¿aj¹ przez miasteczka na
Lubelszczynie. Ma to miejsce w latach
osiemdziesi¹tych. Blatt wymienia imiona znajomych ¯ydów, którzy nie prze¿yli Zag³ady: Wszyscy s¹ tutaj, zatoczy³ rêk¹ ko³o, i ¿adnych grobów. Dlaczego nie ma ¿ydowskich grobów? Dlaczego nikomu nie jest smutno? Mijalimy Izbicê, Krasnystaw i £opiennik.
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Zachodzi³o s³oñce. Wszystko by³o jeszcze brzydsze i bardziej szare. Mo¿e dlatego, ¿e duchy kr¹¿¹. Nie chc¹ odejæ,
gdy siê ich nie ¿a³uje, gdy siê nie p³acze po nich. Od nieop³akanych duchów
taka szaroæ. Tyle Hanna Krall. Pozostaje mi tylko dodaæ, ¿e mo¿e dziêki
Istniej¹ dwie wizje sztetl:
Arcybiskupowi Józefowi ¯yciñskieidealizuj¹ca miejsce
mu, który zainicjopamiêtane z dzieciñstwa
wa³ cykl modlitw
w³anie w ma³ych
oraz krytykuj¹ca sztetl jako
miejscowociach,
siedlisko ciemnoty.
takich jak Piaski czy
Izbica, duchy te zaznaj¹ choæ trochê spokoju. Oby za t¹
inicjatyw¹ posz³y inne, oddolne  przywracaj¹ce pamiêæ o ¿ydowskich mieszkañcach czy otaczaj¹ce opiek¹ pozosta³e po nich lady.

Jidysz

Czy w literaturze jidysz mo¿na
znaleæ jakie specyficzne dla niej elementy  postacie, tematy, interpretacje wiata?
Takimi elementami s¹ na pewno
wspomniane wczeniej sztetl i szlemiel
 wywodz¹ca siê z folkloru postaæ nieudacznika, który np. u Singera ewoluuje w kierunku bohatera egzystencjalnego, poszukuj¹cego swojego miejsca
w wiecie. W warstwie tematycznej
charakterystyczny jest motyw ¿ydowskiej matki, nadopiekuñczej i sentymentalnej, oraz kontrast: ¯ydzi  goje.
Przy czym literatura jidysz jest bardzo
zró¿nicowana  inaczej pisano w Ameryce, a inaczej w Polsce. W dziedzinie
formy charakterystyczny dla literatury
jidysz jest monolog, tak¿e u pisarzy pochodzenia ¿ydowskiego, ale pisz¹cych
po polsku, np. u Juliana Stryjkowskiego czy Stanis³awa Benskiego. Oralnoæ
jest zreszt¹ cech¹ charakterystyczn¹ tej
literatury, która ma u swych podstaw
opowieci ludowe i chasydzkie. Literatura ¿ydowska wywodzi siê z trady-
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cji ustnych opowieci i dlatego pierwsze utwory pisane powsta³y jako monologi, opowieci folklorystyczne.
Bardzo ciekawe, a jednoczenie trudne do oddania. Ale na pewno ³atwiejsze do prze³o¿enia na polski i inne jêzyki s³owiañskie ni¿ na angielski.
Jidysz by³by wiêc bli¿szy jêzykom
s³owiañskim ni¿ germañskim?
Jêzyk jidysz powsta³ prawdopodobnie oko³o X wieku z jêzyka niemieckiego i oficjalnie zaliczany jest do jêzyków
germañskich. Istniej¹ te¿ teorie, ¿e jest
to jeden z jêzyków s³owiañskich. Wed³ug nich jeszcze przed X wiekiem, czyli
przed okresem, kiedy ¯ydzi zaczêli siê
osiedlaæ na terenach obecnej Francji
i Niemiec, pewne grupy ¯ydów zamieszkiwa³y ju¿ na terenach obecnej
Polski i bardziej na wschód  ci ¯ydzi
pos³ugiwali siê odmian¹ jêzyka s³owiañskiego. Tym w³anie niektórzy t³umacz¹
fakt, ¿e struktury jêzykowe jidysz w du¿ym stopniu przypominaj¹ struktury jêzyków s³owiañbardziej ni¿
Struktury jêzykowe skich,
jêzyków germañjidysz w du¿ym stopniu skich. S³ownictwo
i brzmienie s¹ w duprzypominaj¹ struktury ¿ym stopniu nieale sk³adjêzyków s³owiañskich, mieckie,
nia s³owiañska.
bardziej ni¿ jêzyków Dlatego je¿eli chodzi o sk³adniê, morgermañskich. fologiê (np. zdrobnienia, których jest
tam pod dostatkiem), a tak¿e pewn¹
czêæ s³ownictwa, jidysz jest doæ ³atwo
t³umaczyæ na polski. Ale to s¹ hipotezy.
Zwykle przyjmuje siê, ¿e by³ to jêzyk, którym rozmawiali ¯ydzi na terenie Niemiec. Póniej, uciekaj¹c przed
przeladowaniami w XIII i XIV wieku,
zabrali go ze sob¹ na wschód, gdzie rozwija³ siê na terenach Rzeczpospolitej
w ró¿nych dialektach: litewskim, centralnym (polsko-kongresowym) i ukraiñskim. Absorbuj¹c przy okazji wyra¿enia w jêzyków s³owiañskich. Za najwy¿-
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szy standard przyjmuje siê dialekt litewski z Wilna, które obok Warszawy i £odzi by³o najwiêkszym orodkiem literatury jidysz. Wielu pisarzy, jak Glatsztejn i Singer, emigrowa³o w okresie miêdzywojennym do Ameryki i tam dalej
kontynuowali sw¹ twórczoæ.
Gdzie obecnie najwiêcej ludzi u¿ywa jêzyka jidysz?
W Izraelu, w Ameryce Pó³nocnej
i Po³udniowej, w Europie Zachodniej,
w Polsce niestety ju¿ tylko garstka. Jêzykiem tym pos³uguj¹ siê g³ównie ludzie starsi. Jako jêzyk ¿ywy jest na co
dzieñ u¿ywany przez ¯ydów ortodoksyjnych i chasydów w Izraelu i innych
krajach. Warto tu wspomnieæ, ¿e jidysz,
podobnie jak jêzyk ladino u¿ywany
przez ¯ydów sefardyjskich, powsta³
w diasporze, poniewa¿ jêzyk hebrajski
by³ u¿ywany jako jêzyk wiêty, jêzyk
modlitwy. Potrzebne by³o zatem narzêdzie do porozumiewania siê na co
dzieñ. Obecnie u¿ywany jêzyk jidysz
pozostaje pod wp³ywem nalecia³oci
miejscowych, na przyk³ad hebrajszczyzny czy angielszczyzny, tak jak dawniej wch³ania³ polskie czy rosyjskie s³owa. Jidysz ³atwo absorbuje s³owa z innych jêzyków; mo¿na rzec, i¿ jest elastyczny i eklektyczny.
Do jakich ksi¹¿ek i opracowañ
odes³a³aby Pani osoby zainteresowane histori¹ literatury jidysz?
Do wspomnianej wczeniej Antologii poezji ¿ydowskiej Arnolda S³uckiego i Salomona £astika warto do³¹czyæ
antologiê literack¹ ¯ydzi w Polsce opracowan¹ przez Henryka Markiewicza.
Oprócz nich tomik Rodzynki i migda³y
Jerzego Ficowskiego. No i oczywicie
seria klasyki ¿ydowskiej wydawana od
kilkunastu lat przez Wydawnictwo
Dolnol¹skie. Wród opracowañ o charakterze naukowym godna polecenia
jest Historia literatury jidysz Chone
Shmeruka oraz Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej tego samego
autora.
nr 1/2003 (27)

Jakub Glatsztejn
Na koniec pytanie osobiste. Dlaczego Pani Profesor zajmuje siê t¹
problematyk¹?
Zaczê³o siê od twórczoci Singera,
którego odkry³am dla siebie przypadkiem w po³owie lat siedemdziesi¹tych,
na kilka lat przed przyznaniem mu Nagrody Nobla, kiedy nie by³ jeszcze
w ogóle t³umaczony na polski. Czyta³am go wiêc najpierw po angielsku, co
mnie bardzo denerwowa³o, bo wyczuwa³am, ¿e wiele ginie i ulega przekszta³ceniom pod wp³ywem przek³adu.
Postanowi³am wiêc nauczyæ siê jidysz,
aby móc go czytaæ i przek³adaæ na polski z orygina³u. Przy okazji proza Singera otworzy³a przede mn¹ wiat kultury ¿ydowskiej, która w owym okresie stanowi³a niemal temat tabu.

Monika-Adamczyk Garbowska

Z czasem przyzwyczai³am siê do
zdziwienia wyra¿anego zarówno przez
Polaków, jak i ¯ydów, dlaczego zajmujê siê t¹ tematyk¹. Zreszt¹ pytania takie
padaj¹ coraz rzadziej, bo coraz wiêcej
ludzi zajmuje siê t¹ dziedzin¹, i to nie
tylko Polaków czy ¯ydów, ale nawet
Japoñczyków i Koreañczyków, którzy
przyje¿d¿aj¹ do Polski, by kszta³ciæ siê
i prowadziæ badania w zakresie historii,
kultury czy literatury jidysz. Poza tym
teraz, po wielu latach mogê postawiæ
odwrotne pytanie: Jak mo¿na, ¿yj¹c
w Lublinie, choæ trochê nie interesowaæ
siê kultur¹ i histori¹ ludzi, którzy przed
wojn¹ stanowili ponad jedn¹ trzeci¹
mieszkañców i którzy niemal zupe³nie
odeszli z krajobrazu miasta w wyniku
tragicznych wydarzeñ?

Rozmawiali: Joanna Zêtar,
Adam Dobrzyñski

Monika Adamczyk-Garbowska

Jakub Glatsztejn
Siedemnacie pierwszych lat ¿ycia wydaje mi siê d³u¿sze ni¿
ponad piêædziesi¹t nastêpnych  stwierdzi³ kiedy Jakub
Glatsztejn. Mimo ¿e wiêkszoæ ¿ycia spêdzi³ w Ameryce, nigdy nie porzuci³ rodzinnej mowy  jidysz  okrelaj¹cej jego
g³êbok¹ to¿samoæ jako poety.
Jakub (Jankew) Glatsztejn (20 sierpnia
189619 listopada 1971)  ¿ydowski poeta, powieciopisarz i krytyk. Urodzi³ siê
w Lublinie w tradycyjnej rodzinie ¿ydowskiej znanej z talentów muzycznych (jego
wuj Mosze³e Glatsztejn by³ lubelskim kantorem miejskim). Otrzyma³ tradycyjne religijne wykszta³cenie w chederach, przedmiotów wieckich uczy³ siê u prywatnych
nauczycieli, eksternistycznie zda³ egzaminy z szeciu klas gimnazjum. Znajomoæ
literatury jidysz posiad³ dziêki ojcu, zapanr 1/2003 (27)

lonemu bibliofilowi. Póniej dosz³a znajomoæ literatury rosyjskiej i polskiej, a tak¿e innych literatur europejskich w przek³adach na rosyjski.
W 1914 roku Glatsztejn wyemigrowa³
do Stanów Zjednoczonych. Zacz¹³ pisaæ
bardzo wczenie, ale zadebiutowa³ dopiero w USA w 1919 roku. W 1921 roku ukaza³ siê jego pierwszy tomik pt. Jankew
Glatsztejn. W 1920 roku wraz z Aronem
Glanc-Lejelesem i N. B. Minkoffem zapocz¹tkowa³ introspektywiczny nurt w ame-
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Choæ autor u¿ywa nazwy
Nowa Droga (naje weg),
a nie ulica Nowa (naje
gas), szczegó³y topograficzne wskazuj¹, ¿e chodzi o ulicê Now¹ [przyp. red.]

1
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rykañskiej poezji jidysz. Nazwa pochodzi³a
od pisma In zich (W sobie), które ukazywa³o siê regularnie od 1920 do 1939 roku.
W antologii grupy In zich. A zamlung introspektiwe lider (W sobie. Zbiór wierszy introspektywnych, 1920), poeci przedstawili
swoj¹ misjê o¿ywienia i unowoczenienia
poezji ¿ydowskiej.
Glatsztejn by³ najbardziej utalentowanym
z introspektywistów i najmniej skrêpowanym dogmatami grupy, swobodnie eksperymentowa³ z ró¿nymi formami poetyckimi. Z tego wzglêdu jest czasami porównywany do Walta Whitmana. Whitman zreszt¹ obok Byrona by³ ulubionym poet¹ Glatsztejna. Od oko³o 1938 roku postawi³ sobie
za g³ówny cel opisywanie, op³akiwanie
i przywracanie pamiêci zniszczonego ¿ycia.
W A gute nacht, welt (Dobranoc, wiecie)
z gorycz¹ odrzuca kulturê europejsk¹, og³aszaj¹c powrót do tradycji ¿ydowskiej. ¯aden inny utwór w jidysz nie wywo³a³ tyle
zamieszania, co ten pozornie ksenofobiczny i antyuniwersalistyczny wiersz. Lata
wojny i Zag³ada przekszta³ci³y Glatsztejna
w jednego z wielkich elegistów wschodnioeuropejskiego ¿ydostwa. Og³osi³ ponad
dziesiêæ zbiorów wierszy, w tym Gedenklider (Wiersze pamiêci, 1943), Dem tatns
szotn (Cieñ ojca, 1953), A jid fur Lublin (¯yd
z Lublina, 1966).
Pisa³ tak¿e prozê artystyczn¹ i eseistyczn¹, uprawia³ krytykê literack¹. Jego dwie
autobiograficzne powieci ciesz¹ce siê du¿ym powodzeniem to Podró¿e Jasia (Wen
Jasz iz geforn, dos³. Kiedy Ja pojecha³,
1938) i Powrót Jasia (Wen Jasz iz gekumen, dos³. Kiedy Ja powróci³, 1940). Te
dwie czêci planowanej trylogii, opowiadaj¹ce o podró¿y autora do rodzinnego miasta nied³ugo przed wojn¹, odznaczaj¹ siê
sugestywnym stylem i poczuciem nadchodz¹cej katastrofy.
Glatsztejn by³ zafascynowany jêzykiem
jidysz, którego nie tylko u¿ywa³, ale nieustannie przetwarza³ i celebrowa³. ¯aden chyba

inny poeta tworz¹cy w jidysz nie dorówna³
mu pod wzglêdem inwencji leksykalnej.
Wyró¿nia³ go te¿ doskona³y s³uch muzyczny i poetycki oraz bogactwo idiomów. Stanowi to przeszkodê w t³umaczeniu jego poezji. Nic wiêc dziwnego, ¿e choæ przez wielu
jest uwa¿any za najwybitniejszego poetê jêzyka ¿ydowskiego, stosunkowo ma³o znany
jest czytelnikom w innych jêzykach.
Przez wiele lat Glatsztejn by³ sta³ym felietonist¹ kilku ¿ydowskich dzienników i tygodników wydawanych w Nowym Jorku.
Jako krytyk literacki mia³ ogromny wp³yw
na kszta³towanie siê wiadomoci krytycznoliterackiej zarówno wród pisarzy, jak
i czytelników literatury jidysz.
Prezentowany fragment prozy Jakuba
Glatsztejna pochodzi z jego autobiograficznej powieci Podró¿e Jasia wydanej po raz
pierwszy w jidysz w Nowym Jorku w 1938
roku. Za motto powieci s³u¿y fragment
wiersza Marii Konopnickiej A jak poszed³
król..., na myl wiêc nasuwa siê i Janek
Wêdrowniczek, który  wprawdzie w wyobrani  wyrusza na podbój wiata (nieodosobniony to przypadek polsko-¿ydowskich zwi¹zków literackich).
Wiele miejsca w powieci zajmuj¹ wspomnienia z dzieciñstwa i m³odoci spêdzonej w Lublinie, do którego autor wraca
w 1934 roku po dwudziestu latach, aby zobaczyæ po raz ostatni miertelnie chor¹ matkê (jej pamiêci dedykowana jest zreszt¹
ksi¹¿ka). Orygina³ w jidysz czêsto przeplatany jest polszczyzn¹ (choæ  jak siê dowiadujemy  z przyjació³mi rozmawia³ nie
w jidysz ani po polsku, lecz po rosyjsku).
Znajdujemy w jego prozie wiele szczegó³ów dotycz¹cych topografii dawnego
Lublina (autor mieszka³ przy Nowej Drodze1), a zamykaj¹cy ksi¹¿kê opis podró¿y
do naszego miasta dobrze wiadczy o ówczesnej kolei, skoro poznany przez narratora Polak mo¿e z dok³adnoci¹ co do minuty przewidzieæ chwilê zatrzymania siê
poci¹gu na lubelskim dworcu...

nr 1/2003 (27)

Jakub Glatsztejn

Podró¿e Jasia
Rok 1914
Matka sprzeciwia³a siê mojemu wyjazdowi. Mimo to musia³a ust¹piæ. Interesy
ojca sz³y gorzej z ka¿dym dniem. Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e nadchodzi dzieñ,
kiedy bêdziemy musieli zaryglowaæ drzwi i zamkn¹æ sklep na dobre. Nawet Ezra,
wspólnik ojca, zacz¹³ stopniowo ustêpowaæ. Ezra mia³ dumn¹ twarz goja. Rêce
dr¿a³y mu ze staroci, siwa okryta g³owa trzês³a siê, a siwa przystrzy¿ona bródka
dr¿a³a. Nie umia³ ani pisaæ, ani czytaæ, ale uwa¿a³ siebie za arystokratê, poniewa¿
jego druga ¿ona by³a litwaczk¹ i nosi³a w³asne w³osy zamiast peruki i poniewa¿
jego syn chodzi³ do gimnazjum. Ezra mówi³ niegramatycznie po polsku i rosyjsku, ale mia³ dobr¹ wymowê. Kiedy do sklepu wchodzi³ jaki wysoki rosyjski
urzêdnik albo bogaty Polak, Ezra zrywa³ siê na równe nogi. Mniej wa¿nych gojów i ¿ydowskich klientów pozostawia³ mojemu ojcu. Zwykle ojciec musia³ zreszt¹
obs³ugiwaæ tak¿e i lepszych klientów, bo kiedy tylko kto zaczyna³ siê za bardzo
targowaæ, Ezra unosi³ siê honorem i pyta³ uszczypliwie: Co
pan myli, tutaj jest targ? Mia³ na myli chrzecijañski targ,
gdzie handlowano tandet¹ i gdzie niemal za grosze sprzedawano u¿ywan¹ odzie¿.
Ale nawet dumny Ezra zwiesza³ g³owê z rezygnacj¹, kiedy zaczêli siê pojawiaæ dziwni klienci  ch³opi w siermiêgach  których dawniej, gdy za dobrych czasów zawêdrowali do nas do sklepu, przepêdza³ jak wystraszone kury: Idcie! Ten sklep nie dla was. Nie mam nic!
On sam na razie nie raczy³ ich obs³ugiwaæ, ale kiedy robi³
to mój ojciec, wyci¹gaj¹c kolejne palta, Ezra zamyka³ oczy
i wydawa³ z siebie jedno westchnienie po drugim, mrucz¹c:
 £adn¹ staroæ mi zgotowa³e, nie ma co gadaæ, oj, Panie
Wszechwiata!
By³ to czas, kiedy Polacy zaczêli za³atwiaæ swoje porachunki z ¯ydami za to, ¿e ci ostatni pomogli wybraæ do Dumy
pos³a partii pracy Jagelona zamiast jawnego antysemity, popieranego przez Polaków. Bojkot zacz¹³ siê na ¿arty, ale wkrótce dotkn¹³ g³êboko ¿ydowski handel.
Sklepy zaczê³y pustoszeæ. Nawet w wielkim sklepie Chazanowa zdarza³y siê dni,
kiedy nie utargowano nawet jednego rubla. Przychodzi³y rachunki. Ojciec próbowa³ siê ratowaæ anonsami w polskiej gazecie, Ziemi Lubelskiej. Polak-Katolik przedrukowa³ og³oszenie Ojca i w sensacyjnym artykule od redakcji strofowa³ ,,Ziemiê za przyjmowanie ¿ydowskich og³oszeñ.
Mój bilet na statek le¿a³ ju¿ w blaszanej puszce w komodzie. Liczy³em miesi¹ce i tygodnie. Nawet matka zaczê³a mnie ponaglaæ do wyjazdu. Ba³a siê, ¿e sklep
poch³onie te kilkaset rubli od³o¿one na moje potrzeby.
nr 1/2003 (27)

Kawiarnia przy ul. wiêtoduskiej, naprzeciw Nowej 11,
nazywana popularnie U Turka. Fot. Stefan Kie³sznia. Ze
zbiorów TNN.
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Krakowskie Przedmiecie,
gimnazjalici, lata trzydzieste. Ze zbiorów Lechos³awa
Dymowskiego.

 Icchok, to s¹ krwawe pieni¹dze. Nale¿a³oby je przycisn¹æ kamieniem. Nie
wolno ich ruszaæ  stale przypomina³a ojcu.
 A kto je rusza, Ite Racheszi?
Wieczorem zachodzi³em do Turków, których u nas nazywano Grekami. Pi³em
ciep³e mleko i skuba³em kawa³ki cienkiego, s³odkiego chleba z rodzynkami, br¹zowego od szafranu.
Zwierzy³em siê nawet jednemu z Turków, ¿e jadê do Ameryki.
 Kiedy?
Zawsze siê przed nim popisywa³em swoj¹ znajomoci¹ tureckiego.
 Za on tygodni bêdê ju¿ daleko st¹d.
S³owo tygodnie musia³em, rozumie siê, powiedzieæ po rosyjsku. Ale do on
(dziesiêciu) wyliczy³em mu od jednego: bir, iki, uc, dort, bes, atli, yedi, sekiz,
dokuz, on...
Turek uradowany by³ moj¹ recytacj¹ liczb, które odkry³em jako za³¹cznik w samouczku do esperanto. Do³o¿y³em nawet jeszcze na dodatek yrmi (dwadziecia)
i elli (piêædziesi¹t), ¿eby wiedzia³, jak wietnie znam turecki.
Ostatnie kilka tygodni przed odjazdem. Dni spêdzone w Ogrodzie Saskim,
gdzie wiosna rozkwita³a w zielonych alejkach. Moi koledzy i ja chodzimy po
ulicach Lublina z g³owami uniesionymi wysoko jak bohaterowie Nowizny Hamsuna. [...] Nasz malarz, zezowaty, z jednym okiem bladym jak mlecz ledzia, tu¿
po powrocie z krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych; poeta, który by³ niedawno

Przechadzamy siê jak pawie i jestemy nierealni
jak postacie z ksi¹¿ek. Pojedynkujemy siê gotowymi frazami,
po czym idziemy do mamy na kolacjê.

dajan (hebr. sêdzia)  sêdzia s¹du religijnego [zob.
Alan Uterman, Encyklopedia
tradycji i legend ¿ydowskich,
Warszawa 2000  przyp.
red.].

1

2

rabini [przyp. red.].
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w Warszawie i przywióz³ ze sob¹ plik zawiadczeñ; skrzypek o wielkiej, potê¿nej, ciemnej g³owie  absolwent warszawskiego konserwatorium, który ju¿ wystêpowa³ w sali Hazomiru; nasz pesymista, zawodowy cynik i wróg kobiet
o niezgrabnych rêkach z d³ugimi, czarnymi paznokciami  bêd¹c najstarszym wród
nas, zg³êbia Upaniszady, cytuje Schopenhauera i Weiningera i chwali siê, ¿e woli
siê onanizowaæ ni¿ mieæ do czynienia z kobietami; mój przyjaciel, który spêdzi³
pó³tora roku u siostry w Ufie i dlatego stara siê mówiæ po rosyjsku z syberyjskim
akcentem, coraz to wtr¹caj¹c gdzie popadnie dla wywo³ania efektu poniek¹d
i zaiste; i kilku oczytanych m³odych ludzi, którzy szykuj¹ siê na krytyków i nosz¹ przy sobie tomy Tainea, St. Beuvea, Bielinskiego, a przede wszystkim naszego Brandesa.
Przechadzamy siê jak pawie i jestemy nierealni jak postacie z ksi¹¿ek. To s¹
moi Bazarowie, Niechlodowie, Tidemanowie, Karamazowowie, Ob³omowowie,
Saninowowie, Hamleci i Don Kichoci. Wokó³ nas kwitnie ¿ycie gojów  jedno
polskie, a drugie rosyjskie, jedni z drugimi na no¿e  i ¿ycie ¿ydowskie, wiele
¿ydowskich istnieñ oddzielonych od siebie jak kasty, od ¿ydowskich pariasów po
¿ydowskich arystokratów je¿d¿¹cych bryczkami zaprzêgniêtymi w narowiste
konie. Wokó³ nas roi siê od krawców, szewców, blacharzy, papierosiarzy, murarzy, robotników z cegielni i z cukrowni, garbarzy, lusarzy, me³amedów, nosiwodów, panien s³u¿¹cych, poñczoszarek, rêkawiczników, szwaczek, grajków, perukarzy, magnatów, dajanów1 i rabonim2, ale my nikogo nie widzimy. Pojedynkujenr 1/2003 (27)
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my siê gotowymi frazami, po czym idziemy do mamy na kolacjê, a przy okazji po
kilka kopiejek kieszonkowego.
Poeta recytuje wiersz o wionie. Ma smutny, piewny g³os, który pieci ka¿d¹
pozbawion¹ rytmu linijkê. Pozostaje pod du¿ym wp³ywem Módl siê i za mnie,
ma³y Ber Joske³e i b³aga kwiaty, wiosenne zefiry o przys³ugê  jak¹, ju¿ nie pamiêtam. Wszyscy mamy o nim wysokie mniemanie. Wi¹¿emy z nim wielkie nadzieje, wierzymy, ¿e zostanie kiedy chlub¹ naszego miasta. Nawet ja, który mam
ju¿ na koncie ca³y stos wierszy i opowiadañ, uwa¿am, ¿e jestem niczym w porównaniu z nim. Zazdroszczê mu melancholijnych strof, które brzmi¹ jak poezja,
nawet zanim siê z³apie sens s³ów.
Ojciec poety jest zamo¿nym cz³owiekiem. Mieszka w chrzecijañskiej dzielnicy w jednym z najnowszych domów, z lustrami w korytarzu i dywanami na podestach schodów  jednym z tych domów, który ca³e miasto przybieg³o ogl¹daæ po
zbudowaniu. Przepiêkne mieszkanie, wielkie lustrzane salony, ciê¿kie meble, krzes³a obite niebieskim i czerwonym pluszem, wysokie wazony, klatki ze piewaj¹cymi kanarkami, m³oda uprzejma macocha, która wygl¹da jak starsza siostra poety i wydaje siê stanowiæ czêæ ca³ego nowoczesnego wystroju. Dwoi siê i troi,
aby dogodziæ dziecku, a nawet jego kolegom. Poeta ma wspania³e rzebione
biurko, w którym trzyma kajet z wierszami napisanymi wyszukanym pismem.
Jego pierwszy utwór, który odczyta³ mi dr¿¹cym g³osem w swoim bogato urz¹dzonym gabinecie, nosi³ tytu³ mieræ m³odej matki i wiernie naladowa³ pod wzglêdem melodyjnoci mieræ starego preceptora. M³ody poeta nie ukrywa³ naladownictwa. Przeciwnie, chwali³ siê, jak dobrze imituje mistrza i ja tak¿e nie mog³em siê nadziwiæ wiernoci orygina³owi. Nie mog³em tylko zrozumieæ, jak w tej
atmosferze komfortu nachodziæ go mo¿e podobna melancholia i smutek. Myla³em, ¿e nawet jeli naprawdê op³akuje matkê, to pisanie równie smutnego wiersza, kiedy siê ma tak¹ mi³¹, oddan¹, ³adn¹ i cich¹ macochê, jest oznak¹ pewnej
niewdziêcznoci. W tym okresie pisywa³em patriotyczne wiersze i opowiadania
erotyczne, ale uwa¿a³em siê za drugie skrzypce w naszej rodzince
literackiej i zazdroci³em poecie Bo¿ego daru smutku, tym bardziej ¿e wydawa³o mi siê, i¿ powinno mu byæ dobrze na wiecie.
Wszyscy radujemy siê jego wierszem o wionie bardziej ni¿
sam¹ wiosn¹. Tylko nasz zawodowy cynik znajduje wulgarne s³owo pogardy. Cytuj¹c po rosyjsku d³ugie fragmenty z Homera, a po
niemiecku z Heinego, poddaje wiersz druzgocz¹cej krytyce. Mimo
to utwór ten ani trochê nie traci w naszych oczach, chocia¿ bawi
nas jego epigramatyczna surowoæ.
Kto wspomnia³ o mojej podró¿y i wyrazi³ zazdroæ, jak równie¿ wspó³czucie, ¿e wybieram siê do kraju ,,¿ó³tej prasy.
Pónym wieczorem znowu Krakowskie Przedmiecie o trotuarach, które prowadz¹ ka¿d¹ klasê oddzielnie do Ogrodu Saskiego: jednym spaceruj¹ tylko robotnicy, drugim gimnazjalici, gimnazjalistki, eksternici i urzêdnicy. Znowu ciemne alejki, po których siê gania ³apczywie za ka¿d¹ sylwetk¹ ubranej na br¹zowo gimnazjalistki.
Rano spacerujê raz jeszcze po wolskich ³¹kach. Zawêdrowa³em a¿ na Piaski,
gdzie we w³asnej cha³upie mieszka bogata ciocia Chome. Hoduje kury, trochê
kaczek, a czasem nawet indyczkê. Ma dwie krzepkie córki o stopach pokrytych
odciskami i rêkach pachn¹cych stale pietruszk¹, cebul¹ i pasternakiem. Starsza
czêsto wyci¹ga mnie z dala od domu w stronê linii kolejowej, dobry kawa³ek od
nr 1/2003 (27)

Piwiarnia chrzecjañska
przy Nowej 11. Wspomnienia w relacji w³acicielki.
Mówi Krystyna Frank: Przed
wojn¹ mieszka³am na ulicy
Nowej, a wiêc w samym
rodku starego Lublina.
Nasz ojciec umar³ bardzo
wczenie, Baka by³a jeszcze
w becie i pracowa³a u nas
niania, która w³aciwie prowadzi³a nasz dom. Mama
musia³a pracowaæ. Ona prowadzi³a jad³odajniê na Nowej
pod nr. 11. To by³a jad³odajnia, która wydawa³a obiady
oraz inne posi³ki gor¹ce
i zimne. Sprzedawano tam
tylko piwo, lemoniadê i herbatê, wódki nie. niadañ
i kolacji jako takich wtedy siê
nie podawa³o. Kiedy kto
przychodzi³, to prosi³ 10
deko tego, czy tego i na talerz siê k³ad³o. Do tego mo¿na by³o zamówiæ np. ogórek
kwaszony czy ledzie marynowane. Tu, gdzie teraz jest
du¿y plac miêdzy wiêtodusk¹ a Lubartowsk¹, by³ postój autobusów zamiejsco-

wych. Kierowcy tych autobusów oraz ludzie, którzy
przyje¿d¿ali, przychodzili na
obiady.
Fragment historii mówionej i zdjêcie ze zbiorów
TNN. Fot. Stefan Kie³sznia.
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sziksa (lub szyksa)  okrelenie pejoratywne (wstrêtna
kobieta), najczêciej u¿ywane w stosunku do kobiety niebêd¹cej ¯ydówk¹, która spotyka siê z ¯ydem lub jest jego
¿on¹; równie¿ ogólne okrelenie nie¿ydowskiej dziewczyny [przyp. red.].

3

domu, a nawet i za tory. Tam patrzy mi w oczy, owiewa gor¹cym oddechem i piewa
ch³opskie piosenki mi³osne. Ale kiedy zaczynam siê trochê rozgrzewaæ, jej Janke³e, nie! wypowiedziane lodowatym tonem przywo³uje mnie natychmiast do
porz¹dku.
Dwa tygodnie do odjazdu. Otrzymujê trochê z³ych wieci, które odbieraj¹ wszelki urok podró¿y. Ca³y czas myla³em, ¿e nie bêdê podró¿owa³ sam, to znaczy, ¿e
bêdzie mi towarzyszy³a dziewczyna  i to jaka! Pó³tora roku m³odsza ode mnie,
wysoka, szczup³a, blondynka z zadartym noskiem siksy3. Br¹zowe oczy kontrastuj¹ tak cudownie z jasnymi w³osami, ¿e kiedy j¹ widzê, nie mogê siê nadziwiæ
ciep³u jej oczu i ch³odowi w³osów. Porusza siê jak doros³a kobieta. Ma zgrabne,
zwinne nogi i doæ szerokie usta o cienkich wargach, ale za to mi³y umiech.
Pochodzi z prostej rodziny  sami rzenicy lub pomocnicy rzeników. Jej rodzice, wujowie i ciotki maj¹ czerwone rêce o d³ugich, zabarwionych krwi¹ paznokciach, czerwone twarze, ciê¿kie stopy, ochryp³e g³osy, ale ona sama wydaje siê
szlachetna i delikatna jak hrabianka. Umiech tej dziewczyny znamionuje byæ mo¿e
dziedzictwo pokoleñ, które wiedz¹, czego chc¹ i dopinaj¹ swego celu, ale na jej
ustach wulgarny wyraz twarzy przodków uleg³ przekszta³ceniu w finezjê i og³adê.
S¹ naszymi s¹siadami przy Nowej Drodze, gdzie mieszkamy naprzeciw chrzecijañskich i ¿ydowskich jatek, w których wisz¹ wo³owe i cielêce g³owy o ³agodnych, rozwartych, martwych aksamitnych oczach. Nawet jej nazwisko, w znanej
mi wersji, niemieckie nazwisko rodziny, nasuwa na myl rzeniczy fach.
W owym czasie wiele ¿ydowskich gimnazjalistek w naszym miecie znajduje
siê pod silnym wp³ywem moralnoci To³stoja i zanim siê zdobêdzie poca³unek,
trzeba przebrn¹æ przez d³ugie cytaty z Nowego Testamentu: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim sercu dopuci³ z ni¹ cudzo³óstwa... Trzeba
d³ugo moralizowaæ, zanim mo¿na pogrzeszyæ, a grzeszeniem nazywa siê trzymanie

Wokó³ nas kwitnie ¿ycie gojów  jedno polskie, a drugie rosyjskie,
jedni z drugimi na no¿e  i ¿ycie ¿ydowskie,
wiele ¿ydowskich istnieñ oddzielonych od siebie jak kasty,
od ¿ydowskich pariasów po arystokratów.
dziewczyny za rêkê, patrzenie jej w oczy i recytowanie w ciemnociach Nadsona.
Nie pamiêtam ju¿ dok³adnie, co dotar³o wczeniej do naszego miasta, jajko czy
kura, saninizm czy to³stojanizm, ale obydwa systemy ciê³y jak miecze po rajskim
ogrodzie. Raz trzeba by³o odgrywaæ wiatowego Sanina z jego £apaj chwilê, to
znów To³stoja z jego ,,Przygotuj siê na królestwo niebieskie.
A kiedy zabawa w moralnoæ czy antymoralnoæ zaczyna nudziæ, rezygnuje
siê poniek¹d z w³asnej godnoci i zawiera znajomoæ ze szwaczk¹ lub poñczoszark¹. Co prawda ich palce s¹ pok³ute i popêkane, ale za to piewaj¹ wzruszaj¹ce
¿ydowskie piosenki ludowe lub ballady Goldfadena i maj¹ ciep³e rêce, które potrafi¹ mocno przytulaæ. Jedyny stawiany przez nie wymóg to Bój siê Boga i ludzkich ust! Wszystko inne wychodzi spontanicznie od dwojga m³odych i nie trzeba najpierw mamrotaæ ca³ych ustêpów z Nowego Testamentu.
Matka wiedzia³a, ¿e zwróci³em uwagê na rzenikównê i niezbyt jej siê to podoba³o. Ba³a siê ma³¿eñstwa, na które nie mia³a ochoty, bo na domiar z³ego kry³a
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siê za tym wszystkim ponura tajemnica. Bliska kuzynka dziewczyny wychrzci³a
siê i wysz³a za m¹¿ za szejgeca4, pomocnika rzenika, a ¿eby zupe³nie pognêbiæ
rodziców, otworzyli chrzecijañsk¹ jatkê tu¿ obok nich. Rodzice dziewczyny chodzili zawstydzeni, boj¹c siê spojrzeæ komukolwiek w oczy. A córka, prozelitka,
by³a teraz w ci¹¿y i sprzedawa³a wieprzowinê z niezwyk³¹ wpraw¹.
Moja matka ba³a siê, ¿e wyl¹dujê w podobnej rodzinie. W tym czasie zamieni³em z t¹ dziewczyn¹ mo¿e z dziesiêæ s³ów, ale mimo to zrobi³o mi siê cieplej na
sercu, gdy nagle dowiedzia³em siê, ¿e ma podró¿owaæ ze mn¹ do Ameryki, do
wujka. (Jej matka wiedzia³a, ¿e w Lublinie hañba rodzinna bêdzie siê za ni¹ ci¹gn¹æ.) Mielimy jechaæ razem kolej¹, wsi¹æ na statek i wysi¹æ w Castle Garden.
Jej matka cieszy³a siê, ¿e córce ma towarzyszyæ kto znajomy, porz¹dny m³odzieniec, który bêdzie mia³ na ni¹ oko (a mo¿e równie¿ na jej umiech?).
Ale co stanê³o na przeszkodzie i fakt, ¿e musi wyjechaæ dwa tygodnie przede
mn¹, stanowi³ dla mnie prawdziwe nieszczêcie. Cios spad³ niespodziewanie.
Spotka³a mnie w miecie i wyjani³a z umiechem:
 Wiesz, jutro wyje¿d¿am.
Ani z jej g³osu, ani z wyrazu twarzy nie mog³em wywnioskowaæ, czy dla niej
jest to równie du¿y cios, jak dla mnie. Zrobi³o mi siê podwójnie smutno. Poczu³em siê samotny i nagle ogarnê³o mnie przera¿enie na myl o tej d³ugiej podró¿y,
któr¹ mia³em odbyæ samotnie. Wyci¹gnê³a do mnie rêkê o d³ugich spiczastych
palcach.
 Zobaczymy siê w Nowym Jorku.
Tej nocy czu³em siê, jakby porzuci³a mnie ¿ona.
Najd³u¿sze podró¿e, na jakie do tej pory siê odwa¿y³em, by³y z Lublina do
Warszawy, do ciotki Gnendel. Ale zawsze towarzyszy³ mi dziadek. Sam zacz¹³em
podró¿owaæ dopiero po jego mierci. Z dziadkiem jadê zwykle czwart¹ klas¹.
Poci¹g wlecze siê i wlecze, i wydaje siê, ¿e dok³ada wszelkich starañ, aby przed³u¿yæ cztero- czy piêciogodzinn¹ podró¿ do dwunastu godzin  wyruszalimy
w pe³ni dnia, a docieralimy do celu a¿ po pó³nocy. Jedzie siê i jedzie przez wioski i miasteczka, spotykaj¹c ca³y dzieñ przeró¿nych ludzi [...]
Mój dziadek mia³ sta³y zwyczaj. Rozwi¹zywa³ chustkê i po¿ywia³ siê jajkiem
na twardo, kromk¹ chleba, wêgierk¹, z³ota gruszk¹, z której pryska³ mu sok na
brodê i jednoczenie prowadzi³ ze mn¹ rozmowê: Po co zabiera takiego ³obuza
jak ja w odwiedziny do Hafeca Chaima, wielkiego cadyka? I po co wyda³ pó³
rubla na ksi¹¿kê, skoro ja nawet jej nie otwieram? Ale dziadek nie z³oci³ siê.
Ci¹gn¹³ ten monolog dla samej przyjemnoci, bo cz³owiek musi przecie¿ o czym
mówiæ, zanim zanie. Poci¹g ko³ysze siê, a dziadek razem z nim. Wkrótce zaczyna chrapaæ z g³ow¹ zwieszon¹ na brodê.
Wch³aniam oczami pola, drzewa, lasy, rzeczki, które poci¹g pokonuje wolno,
z sapaniem. W nocy pasa¿erowie rozk³adaj¹ siê na wszystkich ³awkach, dolnych,
górnych, a nawet pod ³awkami. Jedynie konduktor z okopcon¹ latarni¹ i swoim
A bilet jest? zak³óca ciszê. [...]

Rok 1934

Jaki dwudziestoparoletni m³odzieniec wszed³ do mojego pustego przedzia³u.
Uk³oni³ siê i usiad³ naprzeciw mnie przy oknie, które skupia³o w sobie fragmenty
lasu, pól, rzeczek i bladoniebieskiego letniego nieba. Obojêtnego nieba  od razu
by³o widaæ, ¿e przez ca³y dzieñ nie bêdzie ani b³yskawic, ani piorunów, ani deszczu.
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szejgec (lub szajgec) 
nie¿ydowski ch³opiec.

4

Podobnie jak przed I wojn¹
wiatow¹ w przypadku,
o którym pisze Glatsztejn,
kryterium narodowociowe
w og³oszeniach handlowych
odgrywa³o pewn¹ rolê równie¿ w prasie miêdzywojennej. Tego rodzaju publiczne
zastrze¿enia co do narodowoci czy wyznania potencjalnych klientów nie by³y
jednak nagminne. Powy¿ej:
anons z dodatku do Expressu Lubelskiego i Wo³yñskiego z 11 listopada 1938; poni¿ej z Nowej Ziemi Lubelskiej z dnia 9-10 sierpnia
1924. Og³oszenia ze zbiorów
Barbary i Krystyny Frank.
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Ul. Krakowskie Przedmiecie pod koniec XIX wieku.
W oddali widoczne kopu³y
cerkwi przy Placu Litewskim rozebranej w 1924 r.
Ze zbiorów Barbary i Krystyny Frank.
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Szczup³y m³ody cz³owiek umiechn¹³ siê ciep³o, zanim zdecydowa³ siê otworzyæ usta. Poprosi³em go, aby wybaczy³ mi moj¹ toporn¹ polszczyznê. Wyjani³em, ¿e u¿ywam jej po raz pierwszy od dwudziestu lat.
 Sk¹d pan? Cudzoziemiec?
 Nie, nie cudzoziemiec, emigrant. A¿ z Nowego Jorku.
 W takim razie musi pan na³o¿yæ s³uchawki i pozwoliæ, aby powita³a pana
nasza muzyka.
Wskaza³ na s³uchawki od radia, a ja pos³usznie na³o¿y³em je na uszy.
Poci¹g pêdzi³ przed siebie, a wraz z nim piski tandetnej kawiarnianej muzyki,
która teraz dra¿ni³a uszy. Niemniej by³em mu wdziêczny za jego radê. Zwyk³e
polskie piosenki o bardzo prostych s³owach mia³y wewnêtrzny urok, nie ró¿ni³y
siê wiele od polskiego krajobrazu  trawy, lasów i dolin, które miga³y za oknem.
 Wspania³e  zawo³a³em  dwiêkowa flora i fauna kraju!
 Ano tak  odpar³ rozpromieniony.  Nasza bieda, nasza radoæ i nasz smutek. Nasze w³asne.
Zacz¹³ czyciæ szk³a, spogl¹daj¹c na mnie przygas³ymi, piwnymi oczami.
Bez okularów oczy jego wydawa³y siê bystre i teraz rozpromienia³ je umiech.
Dwadziecia lat temu niewiele widzia³em takich twarzy wród polskiej m³odzie¿y. Wiele dzieli³o oblicze p³owow³osego wiejskiego ch³opaka o cielêcym
wzroku i pryszczowatej twarzy od tego europejskiego wizerunku naprzeciw
mnie. Ta szlachetna twarz kszta³towa³a siê w atmosferze w³asnego kraju. Powiedzia³em mu o tym wszystkim w mo¿liwie najdelikatniejszy sposób, nie pomijaj¹c jednak porównania do ch³opskiego dziecka z przesz³oci. Wyjani³em
mu, ¿e jestem mu równie wdziêczny za muzyczne powitanie, jak i za sam jego
wygl¹d.
Nowy i inny.
Zmarszczy³ czo³o i wyczu³em w nim niepokój. Có¿  pomyla³em sobie  ten
m³ody cz³owiek nosi niemal¿e ¿ydowski garb na plecach. My nosimy garb wygnania, a on ugina siê pod ciê¿arem m³odego kraju, m³odego rz¹du ze wszystkimi problemami i chorobami wieku dzieciêcego. Nosi na sobie jarzmo odpowiedzialnego obywatela.
 Ciê¿ko pracujemy, aby podnieæ
presti¿ Polski na wiecie.
Ponownie zdj¹³ okulary i zacz¹³ je
wycieraæ, ale tym razem po to, aby unikn¹æ mojego wzroku.
 Jest pan ¯ydem, prawda?  S³owo
¯yd wymówi³ miêkko, bez jadu.  S¹
i tacy wród nas, którzy niszcz¹ wspania³e polskie tradycje, ale to s¹ chwasty. My je wyplenimy.
Ucisn¹³ mi mocno rêkê, jakby uroczycie sk³adaj¹c wiête przyrzeczenie.
Rozumiemy siê nawzajem i nie mówimy wiêcej na ten temat.
By³ in¿ynierem na rz¹dowej posadzie. Pracowa³ przez krótki czas w Warszawie, a teraz zosta³ przeniesiony do innego miasta, bli¿ej domu. Ale nie chce rozmawiaæ o sobie. Zasypuje mnie pytaniami o Amerykê, Roosevelta i mój powrót
do domu po dwudziestu latach.
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On tak¿e zmierza do domu, ale jak tu porównywaæ jego podró¿ z moj¹ pielgrzymk¹! Odwiedzi³ swoich rodziców zaledwie pó³ roku temu: w moim przypadku minê³o dwadziecia lat. Dwadziecia lat! Nie mo¿e siê nadziwiæ.
 Powinienem byæ cicho i nie niepokoiæ pana w tak wiêtej chwili. Dwadziecia lat roz³¹ki z krewnymi, a teraz powrót do domu. To wielki dramat. [...]
Zwierzy³ mi siê, ¿e jego matka ubolewa nad tym, i¿ nie odwiedza jej przynajmniej dwa razy w roku. Jest renic¹ w jej oku, jedyny, który pozosta³ przy ¿yciu
sporód szeciorga dzieci. Piêcioro zmar³o jeszcze przed jego urodzeniem, a troje
by³o m³odszych od niego, Dzieci to co najbardziej niepewnego w ma³ych polskich miasteczkach. Dopóki nie osi¹gn¹ wieku dziesiêciu czy dwunastu lat, nie
mo¿na ich z ca³¹ pewnoci¹ uznaæ za cz³onków rodziny.
 Trzech z moich braci tak¿e zmar³o. Dwóch zanim siê urodzi³em, trzy- czy
czteroletni szkrab zamkn¹³ oczy w mojej obecnoci  powiedzia³em.
Odwróci³em g³owê w stronê okna i odszed³em sam  jak to dopiero co wyrazi³
 na moj¹ via dolorosa...
Hercke. Braciszek, który sprowadzi³ mieræ do naszego domu. Ojciec i kilku
mê¿czyzn stoi nad jego ko³ysk¹, gdy oddaje ostatnie tchnienie. Ojciec ³ka S³uchaj, o Izraelu. Oczy Hercka zachodz¹ mg³¹, a ojciec towarzyszy jego duszy
¿a³obnymi okrzykami, a¿ w ko³ysce zapada cisza.
By³ ju¿ póny wieczór. Wszyscy po³o¿ylimy siê spaæ. Ojciec sam czuwa³ nad
ko³ysk¹. Wydawa³o siê, ¿e Hercke jest wci¹¿ z nami tej nocy, ¿e nie zosta³ jeszcze
od nas odciêty. Ci¹gle siê budzi³em niczym w gor¹czce i s³ysza³em, jak ojciec
odmawia psalmy i ³ka jak najciszej, aby nikogo nie obudziæ.

Jest pan ¯ydem, prawda?
S³owo ¯yd wymówi³ miêkko, bez jadu.
Wczesnym rankiem obudzi³o mnie zawodzenie, ale tym razem by³a to matka.
Siedzia³a przy przykrytej ko³ysce i zawodzi³a, jakby czyta³a Bibliê po ¿ydowsku.
Jej s³owa nie przypomina³y tych bêd¹cych w codziennym u¿yciu, brzmia³y starodawnie, jakby wziête ze wiêtych ksi¹g dla kobiet. Zniknê³a gdzie jej ¿ydowska,
pobo¿na cierpliwoæ. Prowadzi³a teraz dysputê z Bogiem. Wysuwa³a oskar¿enia.
Krêci³em siê smutny po domu. Wszystko mnie bola³o. Nawet oddychanie sprawia³o mi ból. Stara³em siê nie oddychaæ, a kiedy ju¿ nie mog³em d³u¿ej wytrzymaæ,
³apa³em oddech, jêcz¹c. B³aga³em matkê, aby pozwoli³a mi choæ poca³owaæ z³ot¹
g³ówkê braciszka, ale ona ³ami¹cym siê g³osem wyjani³a, ¿e jest to sprzeczne z ¿ydowskim zwyczajem. Mimo to musia³a ust¹piæ i odkryæ jego twarz.
 Widzisz teraz, moje dziecko, co zosta³o z jego anielskiej buzi!
Czu³em ucisk w sercu. Matka dalej wysuwa³a oskar¿enia pod adresem Boga.
Kierowa³a swoje zarzuty w stronê sufitu, bezporednio do Najwy¿szego, i domaga³a siê sprawiedliwoci.
 Czy to sprawiedliwie, aby taki promyczek zosta³ odciêty i wystany tak wczenie do grobu? Czym ta niewinna duszyczka zas³u¿y³a sobie na przedwczesn¹
mieræ?
Z sufitu nie dochodzi³a ¿adna odpowied. Czu³em, ¿e matka nie doæ mocno
wstrz¹snê³a Tronem Chwa³y. Przypomnia³em sobie, ¿e dwóch braci zmar³o jeszcze przed moim urodzeniem. Teraz przyszed³em matce z pomoc¹, daj¹c jej jeszcze jeden niezbity dowód przeciwko Jego Imieniu.
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Fragment zdjêcia lotniczego
z ulic¹ Now¹ i jatkami na
chrzecijañskim placu targowym. Ze zbiorów WBP
im. H. £opaciñskiego.
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 Mamo, ¯yd powinien oddaæ jedn¹ dziesi¹t¹ swego maj¹tku, a od ciebie
zabrano ju¿ wiêcej. Czy to sprawiedliwe?
Czu³em, ¿e to mocny argument. By³em przekonany, ¿e nie mo¿na go zlekcewa¿yæ, Matka natychmiast pojê³a s³usznoæ mojej skargi do Pana Wszechwiata
i zaczê³a znowu lamentowaæ:
 Panie Wszechwiata. ¯yd musi oddaæ w ofierze jedn¹ dziesi¹t¹ swego maj¹tku, a Ty zabra³e mi ju¿ o wiele wiêcej. Czy to sprawiedliwe?
Trochê siê uspokoi³em. Ucieszy³o mnie, ¿e moja matka, osoba doros³a, u¿ywa
dok³adnie takich samych s³ów, jak ja w swojej rozprawie z Bogiem. Czu³em, ¿e
przyparlimy Go do muru. Ja, mama i Hercke wygralimy. Na taki argument nie
by³o usprawiedliwienia. ¯adnego. Sam Bóg musi siê teraz wstydziæ; ale co za
szkoda  krzywda zosta³a ju¿ wyrz¹dzona! Lalka o woskowej twarzy nigdy nie
stanie siê na powrót ¿ywym Herckiem. Jednak im d³u¿ej matka kierowa³a swoje
s³owa do wybielonego sufitu, tym bardziej czu³em siê usatysfakcjonowany. Wygralimy i tam na górze nie potrafili teraz znaleæ nale¿nej odpowiedzi!
Wkrótce wszed³, kulej¹c, jaki ¯yd lepy na jedno oko. Niós³ skrzynkê przymocowan¹ do boku rzemieniem. Zerka³ niepewnie, jakby zakrada³ siê do obcego
domu. Przypomina³ grajka z mandolin¹ bez strun. Matka zerwa³a siê na równe
nogi. ¯yd sta³ bezradnie i szuka³ mêskiej pomocy u ojca, który, szlochaj¹c, wprowadzi³ go do rodka,
Przeprosi³em wspó³towarzysza podró¿y za ten d³ugi trans. [...]
Trawa migaj¹ca za oknem sprawia³a wra¿enie spalonej s³oñcem. Stary pies
obszczekiwa³ poci¹g. Ma³y smutny ch³opak wymachiwa³ czapk¹. Gêsty zagajnik
przyci¹gn¹³ s³oñce i rozbi³ je na tysi¹ce iskierek, które z³otem okry³y drzewa.
Mój towarzysz o¿ywi³ siê, kiedy mu oznajmi³em, ¿e zamierzam wybraæ siê do Zwi¹zku Sowieckiego.
 Zwi¹zek Sowiecki!  jego twarz znowu siê zachmurzy³a.
Zdj¹³ okulary, wytar³ chusteczk¹ i spojrza³ na mnie bystrym
wzrokiem.
 Jakie ¿yczenia powinienem im przekazaæ w imieniu inteligenta, m³odego Polaka?
D³ugo wyciera³ okulary, a¿ w koñcu zacz¹³ mówiæ, starannie wa¿¹c s³owa.
 W imieniu wielkiej czêci polskiej m³odzie¿y  powiedzia³ wolno, ale z ¿arliwoci¹ mówcy  niech pan im powie,
¿e ledzimy z wielk¹ ciekawoci¹ wszystko, co dzieje siê
w Zwi¹zku Sowieckim. Wiêcej nie mogê panu powiedzieæ. Ale niech pan na pewno
podkreli, ¿e jestemy zainteresowani. Niech pan powie, ¿e w zwi¹zku z tym
spoczywa na nich moralna odpowiedzialnoæ. Musz¹ siê wystrzegaæ pope³niania
b³êdów. To znajdzie oddwiêk u nas, przed³u¿y nasz krok. Ich b³êdy s¹ przeciwko
nam jako krajowi, z którym granicz¹, przeciwko ca³emu wiatu, ale wiat znajduje siê daleko od Zwi¹zku Sowieckiego, a my jestemy blisko, na wyci¹gniêcie
rêki.
Nagle mój wspó³towarzysz spojrza³ na zegarek i twarz mu siê rozjani³a.
 Jeszcze pó³ godziny i dotrze pan do celu. Dok³adnie trzydzieci dwie minuty! Nie, nawet nie tyle!
Bardzo siê o¿ywi³ na tê myl.
 Z dwudziestu lat wygnania zosta³o  trzyma³ zegarek w rêku  dok³adnie
trzydzieci jeden minut.
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Wyjrza³ za okno i ogarnê³o go weso³e podniecenie. Nie chowa³ zegarka tylko
dalej liczy³ minuty.
Im bardziej siê entuzjazmowa³ liczeniem minut, tym wyraniej w mojej wyobrani nabiera³ kszta³tów nieznany kator¿nik z rozwian¹ czupryn¹ i zarostem na
brodzie. Epizod, opowieæ charakterystyczna, a mo¿e legenda o Czechowie. Prze¿ywa³em teraz tê historiê, ja z moj¹ zaró¿owion¹ twarz¹ przy otwartym oknie,
a on z zegarkiem w rêku.
Kator¿nik zwolniony po dziesiêciu latach spêdzonych na Sybirze wraca do domu
do rodziców. Ta informacja wywar³a tak wielkie wra¿enie na Czechowie, ¿e prze¿ywa³ j¹ przez kilka dni. ledzi³ trasê podró¿y, od miasta do miasta. Studiowa³
mapy i rozk³ady jazdy, a¿ wiedzia³ co do godziny i minuty, kiedy kator¿nik ma
dotrzeæ do domu i znaleæ siê w ramionach postarza³ych rodziców. By³a to d³uga
i trudna podró¿, ale tego dnia, kiedy mia³o siê to wydarzyæ, Czechow by³ tak poru-

Dopóki nie osi¹gn¹ wieku dziesiêciu czy dwunastu lat,
nie mo¿na ich z ca³¹ pewnoci¹ uznaæ za cz³onków rodziny.
szony radosnym oczekiwaniem, ¿e nie móg³ sobie znaleæ miejsca. Ci¹gle wyci¹ga³
zegarek z kieszeni. Jeszcze cztery godziny, jeszcze dwie, jedna, pó³ godziny! I tak
Czechow sam prze¿y³ ca³y dramat uwolnienia.
 Cz³owieku, zosta³y jeszcze ze dwie albo trzy minuty! Mo¿e nawet mniej!
Da³o siê s³yszeæ kilka ostrych gwizdów lokomotywy. Najpierw pojawi³y siê
kominy fabryk, a potem miniaturowe domki otoczone zieleni¹. Nied³ugo mia³a
zapaæ noc i biedne, ale schludne cha³upki przegl¹da³y siê w och³odzonych promieniach s³oñca.
M³ody Polak stan¹³ obok mnie i po³o¿y³ mi rêkê na ramieniu, jakby chc¹c
ul¿yæ w tej ostatniej, trudnej chwili. W oczach mia³ ³zy. Poci¹g zacz¹³ sapaæ coraz
wolniej. Jednoczenie z konduktorem Polak wykrzykn¹³ radonie:
 Lu-blin!5
Z jidysz t³um. Monika Adamczyk-Garbowska
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Ul. Lubartowska. Fot. Stefan
Kie³sznia. Ze zbiorów TNN.
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To ju¿ prawie ca³y
polski Lublin

zapiski
Alfreda Döblina
z podró¿y do Polski

Ksi¹¿ka Podró¿ po Polsce (Reise in Polen) Alfreda Döblina z 1926
roku jest przyk³adem literatury reporta¿owej. Sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów zatytu³owanych nazwami odwiedzanych przez
autora miejscowoci, pocz¹wszy od Warszawy, a na Gdañsku skoñczywszy. Ambicjê mieszkañców Lublina mile zaspokaja zawarty
w tym tekcie opis podró¿y do miasta nad Bystrzyc¹.

Termin nowa rzeczowoæ
jest zbyt szeroki, aby wyczerpuj¹co go tutaj wyjaniæ, jednak sama nazwa naprowadza
nas na w³aciwe skojarzenia.
Now¹ rzeczowoæ charakteryzowa³a tendencja do faktografii, fotograficznej dok³adnoci opisu, szukanie
sensu egzystencji w drobiazgowym opisie zjawisk i ludzi  traktowanie wszystkiego jako rzeczy w³anie.

1

140

Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana wbrew konwencji popularnych przewodników turystycznych, jest wiêc czym w rodzaju antybedekera. Autor by³ bowiem programowo
niechêtny tradycyjnej, ma³omieszczañskiej
 jak s¹dzi³  turystyce i celowo unika³ opisu topografii odwiedzanych miejsc. Przede
wszystkim okazywa³ wrêcz demonstracyjn¹ niechêæ w stosunku do obiektów gloryfikuj¹cych dokonania cywilizacyjne opisywanych spo³ecznoci, do pomników historii, do oficjalnej historiografii. Ten swoisty przewodnik po Polsce A.D. 1924 rz¹dzi siê zasad¹ przypadku w zakresie budowania narracji o obserwowanych zdarzeniach i ludziach.
Döblin koncentrowa³ siê na realiach
z pozoru nieistotnych, na sprawach marginalnych dla mieszkañców odwiedzanych miejscowoci. Pos³uguj¹c siê technik¹ zapisu faktograficznego, tak charakterystyczn¹ dla przedstawicieli niemieckiej nowej rzeczowoci1 lat dwudziestych XX wieku, utrwala³ jak w obiektyESEJ

wie aparatu fotograficznego ulotne spostrze¿enia, grymas twarzy przypadkowego przechodnia, odrapane ciany kamienic w ciemnych zau³kach, beztrosko rozemiane twarze gimnazjalistek i dziarskie
miny oficerów. Samo pojêcie opisu nie
jest przy tym adekwatne dla tego rodzaju
stylu epickiego. Jest to raczej metoda
badawcza, próba analizy i syntezy obserwowanych zjawisk spo³ecznych i  szerzej  natury cz³owieka. Z typow¹ struktur¹ narracyjn¹ literatury podró¿niczej styl
ten ³¹czy siê poprzez dociekliwoæ badacza w stosunku do typowych zjawisk, poprzez koncentracjê na okrelonych typach
charakterologicznych, czego wynikiem
jest brak postaci o cechach indywidualnych. Je¿eli nawet takie wystêpuj¹, to s¹
one naszkicowane prost¹ kresk¹, redukuj¹c¹ ca³¹ osobowoæ do jakiej jednej
dominuj¹cej cechy.
Efektem zastosowania takiej antropologicznej metody epickiej jest niemal¿e
obsesyjna tendencja to demaskatorskienr 1/2003 (27)
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go krytycyzmu wobec ludzi oraz  nade
wszystko  wobec zmitologizowanych
zdarzeñ i zjawisk. Dominuje ci¹g³e mno¿enie pytañ i w¹tpliwoci, programowy
sceptycyzm, który manifestuje siê wyranie w sformu³owaniu: Jestem czujnym
drapie¿c¹, który biega miêdzy nimi. Jego
efektem jest perspektywa dystansu i bolenie odczuwana obcoæ (w tym miecie nie maj¹ dla mnie czasu, To ju¿ prawie ca³y polski Lublin. Có¿, kiedy stoi
przede mn¹ jak niemowa; nikt mi nie towarzyszy).
Taka postawa narracyjna jest wiadom¹
prowokacj¹, która mo¿e byæ odebrana
wrêcz jako wyraz arogancji wobec lokalnej
spo³ecznoci. Wizerunek miasta Lublina,
a szerzej tak¿e Polski, w roku 1924 rani
wra¿liwy na krytykê patriotyzm lokalny tak¿e
dlatego, ¿e obiektem badawczej wnikliwoci autora by³y zjawiska i zdarzenia, których
z perspektywy swojskiej codziennoci zazwyczaj nie dostrzegamy lub które chêtnie
ignorujemy. Zarzut nierzetelnoci faktograficznej oraz stronniczoci mo¿na jednak ³atwo odrzuciæ, wskazuj¹c na fakt, ¿e dzie³o
literackie w swej hiperbolicznej1 estetyce
wykracza poza dos³ownoæ opisywanych
(czy te¿ badanych) zdarzeñ. Najbardziej
przekonuj¹cy wydaje siê jednak argument,
¿e prawdziwym adresatem notatek z podró¿y by³ przede wszystkim sam autor Alfred Döblin. W ¿adnym innym jego utworze nie znajdziemy tak wielu osobistych spostrze¿eñ odautorskich, tak wielu poznawczych autorefleksji.
Podró¿ po Polsce sta³a siê dla Döblina
swoist¹ cezur¹ zarówno w sensie pogl¹dów
estetycznych, jak i filozoficznych. Tekst ten
nale¿y rozpatrywaæ jako zapis przemiany
wiadomoci i zapis próby odnajdywania
w³asnej to¿samoci kulturowej pisarza. Ju¿
w najbardziej znanej powieci Döblina Berlin Alexanderplatz z 1929 roku wyranie widaæ zmianê perspektywy recepcji rzeczywistoci. G³ównym punktem odniesienia sta³a siê tu nie zbiorowoæ zdeterminowana
nieprzewidywalnymi dzia³aniami wszystko
ogarniaj¹cego chaosu si³ historycznych
nr 1/2003 (27)
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i przyrody, lecz zmagaj¹cy siê z ni¹, upadaj¹cy i ci¹gle podnosz¹cy siê z klêsk indywidualny bohater Franz Biberkopf.
Sam Alfred Döblin zaanga¿owa³ siê na
krótko w organizacyjn¹ dzia³alnoæ w ¿ydowskiej gminie wyznaniowej Berlina. Po
Wizerunek Lublina
opuszczeniu Niemiec
w 1933 roku przyj¹³
w roku 1924 rani wra¿liwy
obywatelstwo franna krytykê patriotyzm lokalny.
cuskie i walczy³ przeciwko re¿imowi hitlerowskiemu w mundurze oficera armii fran- 1 hiperbola - przesadnia, ujêcie stylistyczne przedstawiacuskiej. W 1941 roku przeszed³ ostatecz- j¹ce w sposób przesadny opinie na katolicyzm. ¯ycie Döblina sta³o siê sywane zjawisko, wyolbrzyw zasadzie synonimem cz³owieka XX wie- miaj¹ce jego cechy, znaczenie
czy dzia³anie [przyp. red.].
ku, cz³owieka pe³nego rozterek, który ci¹gle szuka siebie samego i podejmuje nieustanne próby odnalezienia klucza do zrozumienia siebie i wiata. W tym kontekcie
nale¿y wspomnieæ o jego ostatniej bezowocnej próbie. Po zakoñczeniu wojny
Döblin w³¹czy³ siê aktywnie w proces moralnej przebudowy faszystowskich Nie- Ul. Szopena. Wielkomiejmiec. W latach 1946-1951 by³ z ramienia ska zabudowa Lublina,
rz¹du francuskiego wydawc¹ czasopisma choæ mog³a robiæ wra¿enie
kulturalnego Das goldene Tor (Z³ota w obiektywie aparatu, wystêpowa³a lokalnie i nie siêBrama) oraz wspó³za³o¿ycielem Akademii ga³a daleko. Koniec XIX wieNauki w Mainz. Spotka³ siê jednak z nie- ku. Ze zbiorów Barbary i Kryschêci¹ otoczenia, traktowany by³ bowiem tyny Frank.
jako cz³owiek obcy:
¯yd, Niemiec, Francuz? Ateista, ¿yd czy
katolik? Dzisiaj powiedzielibymy, ¿e by³ Europejczykiem w ka¿dym calu i z ca³ym niejednorodnym baga¿em europejskiej kultury, który po prostu
nie mieci³ siê w w¹sko zakrelonych granicach nacjonalizmów.
Chyba najlepszym
dowodem na to jest
fakt, raczej niespodziewany i niezamierzony,
¿e po osiemdziesiêciu
latach w tym samym
ESEJ
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tekcie róde³ w³asnej to¿samoci kulturowej, w rozumieniu podró¿y po minionym
wiecie przesz³oci, poszukuj¹ czytelnicy
polscy, którzy adresatami tego tekstu pierwotnie nie byli.

A

Dzielnica ¿ydowska, prze³om Czechówki przed jej
zasklepieniem, które rozpoczêto w 1938 roku. Ze zbiorów MPWiK w Lublinie.
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lfred Döblin urodzi³ siê w roku 1878
w Szczecinie w rodzinie ortodoksyjnych ¯ydów. Jego ojciec wraz z pracownic¹ swego zak³adu krawieckiego opuci³ rodzinê i wyjecha³ do Ameryki. Matka, pozostawiona z piêciorgiem dzieci bez rodków
do ¿ycia, musia³a przenieæ siê ze wschodnich prowincji Niemiec (Poznañskie) do
Berlina, aby tam szukaæ wsparcia materialnego ze strony braci mê¿a.
Odejcie ojca, a nastêpnie przeprowadzka do Berlina doprowadzi³y do sytuacji,
w której zerwane zosta³y zwi¹zki emocjonalne z tradycj¹ i kultur¹ ortodoksyjnych
¯ydów. W patriarchalnej strukturze rodzinnej by³ to fakt nie
do naprawienia.
Mimo wiêc, ¿e formalnie wyznania
moj¿eszowego, m³ody Alfred nie zna³ ani
jêzyka hebrajskiego, ani jidysz. W jego
przypadku mo¿na zatem mówiæ o zjawisku asymilacji kulturowej. Efektem takiego wykorzenienia by³o utrata wiêzów
z tradycj¹ kulturow¹ i religijn¹. Biografowie Alfreda Döblina podkrelaj¹ owe dwa
istotne dla rozwoju osobowoci pisarza
fakty: utrata to¿samoci kulturowej oraz
wiêzi z krajem dzieciñstwa.
M³ody Döblin dowiadczy³ biedy, nawi¹za³ kontakty z lewicuj¹cymi i anarchizuj¹cymi rodowiskami politycznymi,
zw³aszcza w okresie studiów medycznych
i odbywania praktyki lekarskiej. W roku
1926, gdy Podró¿ po Polsce ukaza³a siê
w wydawnictwie S. Fischera, Döblin znany by³ ju¿ jako autor nowel, opowiadañ,
tekstów publicystycznych i licznych recenzji. Zdoby³ sobie s³awê jako propagaESEJ

tor antymieszczañskiej sztuki ekspresjonistycznej, póniej za jako prekursor
nowej rzeczowoci (Neue Sachlichkeit)
i nowych modernistycznych technik narracyjnych: monta¿u, monologu wewnêtrznego, kompozycji multiperspektywicznej i kubistycznej oraz technik faktograficznych.

R

ealizuj¹c w swojej twórczoci estetyczn¹ wizjê wiata jako oddzia³ywania si³ chaosu, natury na procesy spo³eczne, Döblin dokona³ stopniowo konwersji
od rzeczy materialnych ku transcendentnemu widzeniu wiata. Döblinowska wizja nowoczesnej powieci, jako nastêpczyni klasycznego eposu, polega³a na postulowaniu i realizowaniu formy powieciowej zorientowanej na sprawy doczesne, powieci zmys³owo-realnej i jednoczenie mitycznej. Döblin chêtnie u¿ywa³
w tym kontekcie pojêcia naturalizmu,
pojmowanego jednak nie w kategoriach
estetycznych lecz biologicznych i okrelanego aparatem pojêciowym z dziedziny
filozofii przyrody.
Natur¹ by³a dla niego kosmiczna, mo¿na by rzec: pogañska gra si³ rozci¹gaj¹ca
siê poprzez wszystkie sfery ¿ycia, elementów ¿ywych i tych z pozoru martwych,
a tak¿e, co w kontekcie naszych rozwa¿añ ma szczególne znaczenie, niewidoczna jednia ducha i duszy (Geist und Seele), intelektu i sfery emocjonalnej. Aby tê
totalnoæ, tê wszechogarniaj¹c¹ jedniê
móc opisaæ, potrzebny by³ tzw. totalny
styl epiczny, wykraczaj¹cy poza wszystko, co dotychczas w literaturze stworzono: styl opieraj¹cy siê zarówno na archaicznych formach przekazu ustnego, jak
te¿ integruj¹cy wiedzê dzisiejsz¹, w pierwszym rzêdzie zdobycze nauki, ró¿nego rodzaju idiolekty i technolekty epoki rewolucji technicznej, a przede wszystkim jêzyk i sposób komunikowania siê w g³ównych centrach powstawania kultury 
w nowoczesnych miastach.
Z pierwszej fascynacji lewicowymi ideami spo³ecznymi wywodzi siê wizja estenr 1/2003 (27)

To ju¿ prawie ca³y polski Lublin

Marek Dziuba

tyczna o kolektywnej naturze powstawa- którzy, jak s¹dzi³, ¿yli w pe³nej harmonii
nia kultury materialnej i duchowej spo³e- z duchowymi zasadami wiary, kultury
czeñstw. Pogl¹d ten zaowocowa³ wypra- i tradycji.
cowaniem przez Alfreda Döblina stylu
W Lublinie Alfred Döblin znalaz³ w saepickiego, którego cech¹ jest lekcewa¿e- mej topografii miasta potwierdzenie istnienie indywidualizmu
nia dwóch odrêbnych
w ka¿dej postaci. Inkulturowo wiatów.
Alfred Döblin znalaz³
teresowa³y go raczej
Miasto, w którym
wielkie ruchy spo- w samej topografii miasta w roku 1918 miesz³eczne, wizja historii
kañcy wyznania mojpotwierdzenie istnienia
pojmowanej jako
¿eszowego stanowili
wzajemne oddzia³yprawie po³owê liczby
dwóch odrêbnych
wanie procesów gowszystkich mieszkulturowo wiatów.
spodarczych, polikañców, by³o wyratycznych i kulturonie podzielone na
wych, byty indywidualne (postaci) za dwie strefy wp³ywów. Agrarno-mieszczaño tyle, o ile ucielenia³y mit  produkt ko- ski, prowincjonalny w wygl¹dzie i obyczalektywnego procesu tworzenia wiado- jach Lublin mieci³ siê w obrêbie ul. Kramoci i kultury grup spo³ecznych.
kowskie Przedmiecie i przyleg³ych ulicach.
Nosi³ (zatarte ju¿ mocno) lady wietnej
owodem podró¿y Alfreda Döblina do przesz³oci, wykazywa³ jednak ambicje kulPolski w roku 1924 by³ zamiar spisa- turotwórcze i naukowe.
nia wyników badañ na temat istoty pañDolne Miasto stanowi³o natomiast
stwa jako politycznej formy organizacji domenê spo³ecznoci ¿ydowskiej, socjalnie
spo³eczeñstw, cilej: narodu. M³oda, po- bardzo niejednorodnej, lecz ogólnie bardzo
wstaj¹ca po latach niewoli pañstwowoæ biednej. Obie spo³eczpolska, wraz z ca³ym szeregiem nieroz- noci nie przenika³y
wi¹zywalnych, zdawa³oby siê, problemów siê nawzajem, ¿y³y
politycznych, gospodarczych, spo³ecz- oddzielone od siebie
nych i narodowociowych, by³a w swojej bram¹ (Brama Grodzegzemplifikowanej postaci tworem nie- ka) na Starym Miemal¿e idealnym do rozwa¿añ i obserwa- cie. Spo³ecznoci ¿ycji tego rodzaju.
dowskiej Döblin poM³ode pañstwo polskie wykazywa³o wiêci³ te¿ najwiêcej
dwie cechy, jakie predestynowa³y je do uwagi. Lokalny kolopodjêcia analizy procesu pañstwotwór- ryt dzielnicy ¿ydowczego: wielki zbiorowy wysi³ek intelektu- skiej z kilkoma charakterystycznymi punkalny, duchowy i fizyczny, kultywowanie tami urbanistyki miejskiej (ul. Krawiecka 7,
tradycji, w³asnej kultury i to¿samoci na- ul. Ruska, Zamek, ul. Lubartowska, kirkut)
rodu polskiego, uwieñczone odzyskaniem stanowi epick¹ ramê spajaj¹c¹ doczesne
niepodleg³oci oraz analogiczne zjawiska formy bytowania ¯ydów. W tej tak eksprekoncentracji duchowej woli narodowej syjnie przez Döblina opisanej, bezgraniczu mieszkaj¹cych w granicach tego pañ- nej nêdzy ¿ydowskiego miasta rozwija³a siê
stwa obywateli polskich narodowoci ¿y- ¿ywio³owo swoista animalistycznie pierwotdowskiej. Prywatn¹ motywacj¹ Döblina na witalnoæ ludzi, ludzi bardzo prostych,
do podjêcia podró¿y po Polsce by³a po- lecz dumnych z przynale¿noci do w³asnej
trzeba odnalezienia róde³ w³asnej to¿sa- tradycji i zespolonych sfer¹ sacrum.
moci duchowej. Spodziewa³ siê j¹ odCzytelnik nie mo¿e oprzeæ siê wra¿enaleæ w rodowiskach polskich ¯ydów, niu o ambiwalencji poznawczej Döblina.
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Plac Litewski, centrum Lublina. Pocztówka z okresu
okupacji.
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Ten wiat by³ dla niego bowiem fascynuj¹cy i odra¿aj¹cy zarazem. Przede wszystkim jednak wiat ten by³ obcy i niedostêpny. Narrator nie mo¿e pozbyæ siê uczucia,
¿e jest ledwie tolerowany, w³aciwie zupe³nie zbêdny. Na ka¿dym kroku towarzyszy³o mu uczucie braku akceptacji, syndrom
zamkniêtych drzwi. Döblin by³ i pozosta³ dla
¯ydów cz³owiekiem
Mamy tu do czynienia obcym. Decydowa³y o tym w pewnym
syndromem zamkniêtych sensie wzglêdy
praktyczne: Döblin
drzwi, symbolem bramy nie zna³ ani jêzyka
oddzielaj¹cej dwa hebrajskiego, ani
jidysz, ani polskieodrêbne byty. go, skazany by³
wiêc na ¿yczliw¹
pomoc przypadkowych poredników. Bardziej istotne by³y jednak bariery psychiczne, które obustronne porozumienie znacznie utrudnia³y. Döblin by³ bowiem nie tylko cz³owiekiem pochodz¹cym z innego
krêgu kulturowego. Przypomnijmy, ¿e obraz ¯ydów na Wschodzie, z ich determinacj¹ trwania, bezwzglêdn¹ dominacj¹
pierwiastków duchowych, tak bardzo kontrastuj¹cych z codziennymi warunkami bytowania, znacznie ró¿ni³ siê od obrazu ¯ydów, jaki Döblin zna³ z w³asnych dowiadczeñ w Niemczech. Mimo wielkiego wysi³ku, by zrozumieæ i zracjonalizowaæ obserwowane w dzielnicy ¿ydowskiej zjawiska, narrator wystêpowa³ ci¹gle z pozycji
cz³owieka z zewn¹trz. Mamy tu do czynienia ze wspomnianym ju¿ syndromem zamkniêtych drzwi, symbolem bramy oddzielaj¹cej dwa odrêbne byty.
Nie jest przypadkiem, ¿e tyle miejsca
autor powiêci³ opisowi drzwi w pokoju
hotelowym, strze¿onych przez zdemonizowan¹ klamkê i niezwykle oporny mechanizm zamka. Jest to bardzo czytelny
symbol niemo¿noci przenikniêcia do zamkniêtego wiata, symbol czêsto i chêtnie stosowany w literaturze europejskiej.
U¿ywanie zamka i drzwi wi¹¿e siê niew¹tpliwie z bardzo pierwotn¹ potrzeb¹ zakrelenia w³asnego miejsca w wiecie i od-
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grodzenia w³asnej prywatnoci od rzeczywistoci zewnêtrznej. Na marginesie dodajmy, ¿e podobnie (w sensie oznaczania w³asnego rewiru) mo¿na zinterpretowaæ scenê z kobiet¹ za³atwiaj¹c¹ potrzebê fizjologiczn¹ w bramie kamienicy.
Jeli chodzi o samo narzêdzie s³u¿¹ce do otwierania drzwi, to przypomnijmy, ¿e stra¿nikiem drzwi oddzielaj¹cych
sferê sacrum od profanum w tradycji
chrzecijañskiej jest namiestnik Jezusa
Chrystusa, co zosta³o wyra¿one w postaci dwóch kluczy w. Piotra. Symbolika ta wywodzi siê z dualizmu ontologicznego klasycznej filozofii greckiej; wed³ug
tej perspektywy drzwi oddzielaj¹ (tak¿e
³¹cz¹) sferê materialn¹ od sfery spirytystycznej lub jeszcze inaczej: pierwiastek
¿eñski (materia) od pierwiastka mêskiego (spiritus). Autorem, który z symboliki zamkniêtych drzwi uczyni³ lejtmotyw
swojej twórczoci literackiej, jest w modernizmie europejskim przede wszystkim Franz Kafka. Jego opowiadania Metamorfoza, W kolonii karnej, Ameryka
oraz nade wszystko powieci Proces
i Zamek to nic innego, jak poezja o impotencji poznawczej cz³owieka w zakresie spraw ostatecznych.
W literaturze polskiej postaæ klucznika
jako stra¿nika wiata minionego kojarzy siê
z Gerwazym Adama Mickiewicza, a czyteln¹ retorykê bramy odnajdziemy w prozie
Stanis³awa Dygata. Niezwykle interesuj¹ce
zastosowanie tej samej co u Döblina symboliki klucza, opornego mechanizmu zamka i niedaj¹cych siê otworzyæ i zamkn¹æ
drzwi, spotkamy w reporta¿ach Ryszarda
Kapuciñskiego z podró¿y po Rosji, wydanych pod tytu³em Imperium. W relacji z Jakucka odnajdziemy  wprawdzie w formie
nieporównanie bardziej lakonicznej  tê
sam¹ konstelacjê: Wracam na ulicê Oktiabrsk¹, do swojego hotelu. Mój pokój ma
numer 506. ¯eby otworzyæ drzwi, trzeba
wiele razy staraæ siê przekrêciæ klucz. Od
8 do 16 prób. Wynik 8 jest optymistyczny,
gdy¿ za szesnastym razem otworz¹ siê ju¿
na pewno. Najgorzej, ¿e nie daj¹ siê zanr 1/2003 (27)

To ju¿ prawie ca³y polski Lublin
mkn¹æ od wewn¹trz, a s¹ tak zawieszone,
¿e nie zamkniête same otwieraj¹ siê na korytarz. Nie mia³em wyjcia i poprosi³em lokatora s¹siedniego pokoju [ ], aby zamkn¹³ moje drzwi (s. 190).
Zamkniête drzwi i w³aciwy do nich
klucz to niew¹tpliwie wspólna retoryka dla
Ryszarda Kapuciñskiego i Alfreda Döblina. Motyw ten mo¿na interpretowaæ nie
wy³¹cznie w kategoriach nauki o literaturze i jêzyku, lecz w bardziej pierwotnym
sensie, jako determinacjê do wnikniêcia
w wiat i zrozumienia innych ludzi. Tym,
czym dla autorów literatury podró¿niczej
XVIII wieku by³y listy polecaj¹ce, jest dzisiaj chêæ wyjcia poza w³asny wiat pojêciowy, postawa otwarta, pozwalaj¹ca na
wnikniêcie w zamkniêt¹ przestrzeñ drugiego cz³owieka i obcej kultury. Kluczem
do niej jest tolerancja i przede wszystkim
wiedza, równie¿ ksi¹¿ki, a wiêc tak¿e reporta¿ Döblina pod tytu³em Podró¿ po
Polsce. Taki sposób interpretacji wyjania
tak¿e irytacjê autora spowodowan¹ ignorancj¹ jego rozmówców: m³ody g³upi towarzysz i przewodnik po ¿ydowskim starym cmentarzu nie chc¹ uchyliæ drzwi do
ich realnoci przed przybyszem z zewn¹trz, nie pragn¹ te¿ wejæ w jego wiat.
Symbolika klucza niesie humanistyczne
przes³anie, ¿e oto zamkniête drzwi mu-
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sz¹ zostaæ otwarte przez ludzi stoj¹cych
po obydwu stronach.

T

rzymiesiêczny pobyt Alfreda Döblina
w Polsce przyniós³ jakociow¹ zmianê jego pisarstwa. Podczas gdy w pierwszych monumentalnych utworach epickich realizuje on ideê zimnej, odhumanizowanej powieci o zbiorowociach ludzkich, masach pozbawionych indywidualnoci i odcz³owieczonych mechanizmach
dziania siê historii, to ju¿ w Podró¿y po
Polsce zarysowuje siê zmiana tego stanowiska. Wprawdzie nie ma tu indywidualnie potraktowanych postaci, ale w pewnym sensie za bohatera indywidualnego
mo¿na uznaæ samego autora, g³ównego
adresata w³asnych refleksji i opisów. Je¿eli natomiast chodzi o Polaków i ¯ydów,
to ju¿ nie s¹ oni ukazani jako obiekty oddzia³ywania uniwersalnych praw natury,
lecz jako dwa narody z pe³n¹ determinacj¹ i z teleologicznym wysi³kiem pielêgnuj¹ce w³asn¹ to¿samoæ kulturow¹ jako
warunek sine quo non przetrwania.
Döblin nie szczêdzi im s³ów krytycznych,
wyniki jego obserwacji s¹ niekiedy bolesne, ale z kart tej ksi¹¿ki emanuje niek³amany podziw dla owych dwóch personifikowanych i w tym sensie indywidualnie
potraktowanych zbiorowoci.
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Ul. Krawiecka, wspominana
jako jedna z najbiedniejszych. Ze zbiorów Jana Magierskiego.
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To ju¿ prawie ca³y polski Lublin.
Có¿, kiedy stoi przede mn¹ jak niemowa.
Alfred Döblin

Lublin

Ludzie w takich domach.
I kto tu mie mówiæ o piêknym ³uku bramy?
Kto w poci¹gu chrapie: to nie pi³owanie, lecz gulgot, trzeszczenie, wreszcie
prze³ykanie; wentyl siê zatka³. Teraz znów zaczyna. Twarze; w wietle lamp ludzie, to podrzucani do góry, to znów bezw³adnie siê obsuwaj¹cy. Czasem podskakuj¹cy na poduszkach. Jest wród nich dwóch krêpych mê¿czyzn, jeden z ciemnym w¹sem, z pe³n¹ polsk¹ twarz¹. We nie twarz robi siê obwis³a, usta ca³kiem
wiotczej¹, ciê¿ko opadaj¹ wargi. Jak on têpo pi. Nie pi. Jest spany. Wziê³o go,
najpierw siê z³oci³, a teraz jest spany. Z posêpn¹ uleg³oci¹ spe³nia swój obowi¹zek, znosi gwa³t. Drugi g³owê ze zwisaj¹cymi w¹sami i siwobia³¹ szpicbródk¹
odchyli³ do ty³u, na wycie³ane oparcie. Kiedy tak le¿y czy siedzi, wydaje siê, ¿e
widzi we nie. Zajêty jest obserwacj¹, patrzeniem. ledzi w napiêciu przesuwaj¹ce siê przed nim obrazy, przygl¹da im siê; g³owê ma unieruchomion¹.
Jestem czujnym drapie¿c¹, który biega miêdzy nimi. Znów zbli¿am siê do
Warszawy; jest ju¿ ranek. Kraj bagnisty, moczary, gdzieniegdzie trawiaste wysepki. Na p³askich ³¹kach kot³uje siê mg³a, ca³e k³êby wytaczaj¹ siê nagle na skraj
lasu, sun¹ w poprzek równiny; ludzie brodz¹ po pas we mgle, widaæ tylko ich
górne po³owy; drzewa wystaj¹ jakby odr¹bane. W pobli¿u wiosek opary rzedn¹.
Ci¹gnie siê br¹zowozielony dywan ³¹k. Nadlatuje Warszawa. I przelatuje. Mój
cel to Lublin. Jadê na po³udnie, Lublin to podobno piêkne stare miasto.
Ale zmarz³em w przedziale w ten d³ugi jasny dzieñ; bol¹ mnie nogi, prawie mi
odmarz³y. Wieczorem w ciemnociach nagle siê podrywam. Ma³y jaskrawo rozjarzony dworzec w Lublinie. Radoæ przeszywa mi serce.
A kiedy toczê siê doro¿k¹ do miasta, widzê po raz pierwszy od miesiêcy ca³e
wielkie nocne niebo, czarne niezmierzone niebo nocne z ogromnymi konstelacjami. Pismo ogniste, pismo ogniste. Wysklepia siê nade mn¹ g³êbokie jak morze,
jak przepaæ pe³na lni¹cych gwiazd. ¯e te¿ nie mogê wzlecieæ, zaton¹æ w ich
mrowiu, rzuciæ siê w górê. Jednoczenie spada na mnie uczucie straszliwej dumy,
a¿ przeci¹gam siê w doro¿ce, popatruj¹c raz po raz w niebo. Jakby tamto w górze
by³o jakim znakiem, sam nie wiem czego.
D³ugo toczê siê po nieowietlonych ulicach, potem nagle robi siê jasno. Wje¿d¿am
na ulicê ciasno wype³nion¹ ludmi. I s³yszê co, co mnie ju¿ nie opuci przez wszystkie te dni w Lublinie: miech, gwar, dwiêczny miech na ulicy. Dolatuje od gromadnie przechadzaj¹cych siê ludzi, mê¿czyzn. W Wilnie nie widzia³em takich t³u-
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mów. To dziwne. Jedzie siê wiele mil przez piachy, g³uchy step,
bagna, i nagle, te miasta takie oddzielne, nagle ten miech. Ludzie znów chodz¹ pod jasnymi lampami, wyrastaj¹ sklepy z cukierkami i ciastem. To mnie przejmuje do g³êbi i uszczêliwia.
Przenika mnie wdziêcznoæ, a¿ drgnê³y mi rêce.
Jak dobrze by³o noc¹ le¿eæ w hotelu w cieple i niæ a¿ do
pi¹tej. Tyle tam by³o postaci, nie umia³em ich zatrzymaæ. Drzema³em potem przez kilka godzin, prze³ykaj¹c poma³u smak snu.
Ta g³ówna ulica nazywa siê Krakowskie Przedmiecie, jak
w Warszawie; wysadzana drzewami, ma³e, dwu-, trzypiêtrowe
domki, nieszczególne sklepy. Krótkie przecznice i ju¿ miasto
siê koñczy. Po drugiej stronie wznosi siê czarny obelisk; dwie
z³ote kiczowate kobiety podaj¹ sobie d³onie; na kamieniu widniej¹ daty 1569-1825, tu zosta³a zawarta unia Polski z Litw¹.
A za kolumn¹ wielki budynek w rozbiórce; w górze stoj¹ mê¿czyni z kilofami; ¿a³osne rumowisko. To by³a rosyjska, grekokatolicka katedra, burz¹ j¹ tak samo, jak tamt¹ w Warszawie.
¯al mi siê robi. Nagle czujê siê samotny i ponury. W Warszawie mog³em to jeszcze zaakceptowaæ, to by³a stolica. Ale po co
to planowe demolowanie kocio³ów? Niechby sobie sta³y. Co
siê proponuje w zamian? G³upotê, nienawiæ i bezsens. A¿ siê trzêsê z obrzydzenia.
Przez jezdniê przechodzi stary oficer, ma na sobie stary rosyjski szynel. Id¹
ch³opi w wysokich baranicach, panie w jasnych poñczochach. Po sieniach bij¹
pok³ony ¿ebracy. Zagl¹dam do wnêtrza domów: g³êbokie podwórka, oficyny
z drewna, ich galerie zastawione skrzynkami, obwieszone praniem. Ten dom w³anie siê wali; na ziemi le¿y gruz; podpieraj¹ go drewnianymi belkami. Jaskrawo
pobielony budynek magistratu; pod kolumnowym portykiem obijaj¹ siê niezatrudnieni polscy robotnicy. Przypatrujê siê starej bramie z wie¿¹; wisz¹ na niej
kolorowe obrazy wiêtych.
Co ma³o ludzi; ma³o dobrze ubranych mieszczan, polscy robotnicy, ch³opstwo.
¯ydzi w swoich strojach. Miasto redniej wielkoci, miasteczko. Tyle ¿e nie senne,
jak w Niemczech: za bardzo widaæ po nim biedê, za bardzo bieda je osacza i popêdza. Wszyscy tu musz¹ siê ostro zwijaæ. A poród nich, w tych domach, rozsypuje
siê wielka przesz³oæ; epoka lodowcowa w bia³y dzieñ. Mijaj¹c hoteliki, wracam t¹
sam¹ ulic¹, gdzie przedtem by³ miech i promenada, gdzie teraz s¹ zziêbniête twarze ludzi piesz¹cych do pracy. Czo³a tych mê¿czyzn s¹ wysokie i szerokie, uciekaj¹ do ty³u. Blondyni czy szatyni, nale¿¹ do tej samej odmiany rosyjskich kud³aczy.
Krêc¹ siê p³owow³ose dzieci. Spotykam krêpych mê¿czyzn o kocistych i miêsistych kwadratowych twarzach. Obwis³e, czasem podkrêcone, krzaczaste w¹sy.
I ju¿ zabudowa staje siê rzadsza. Na drogê spadaj¹ drobne listeczki bzu, ca³e
masy. Jestem ju¿ prawie za miastem. Pojawia siê stary wspania³y park, teraz koszary; w oknach ziewaj¹ rekruci. Ch³opskie furmanki poskrzypuj¹ w kierunku
miasta. Na bocznej ulicy puste boisko; cmentarz katolicki. Jeszcze jedna rozci¹gniêta budowla: katolicki uniwersytet. To ju¿ prawie ca³y polski Lublin. Có¿,
kiedy stoi przede mn¹ jak niemowa; nikt mi nie towarzyszy.

Zburzenie prawos³awnego
soboru mia³o znaczenie bardziej donios³e, ni¿ pozbycie
siê z centrum miasta budowli bêd¹cej symbolem
carskiego ucisku. Plac Litewski odzyska³ przez to
dawn¹ przestrzeñ. Dziêki
stylowej oprawie z trzech
stron, utrzymanej mimo
zró¿nicowania w jednolitej
skali, otwarty czwart¹ stron¹ do g³ównej ulicy, [...] sta³
siê jednym z najpiêkniejszych placów w Polsce.
M. Kurz¹tkowski, Wstêp,
w: Lublin trzech pokoleñ,
Lublin 1987, s. 9.

N

iskie pomieszczenia, bia³o nakryte sto³y; na jednym co kwitnie w wysokiej
donicy: zaszed³em do restauracji. Na widok gocia kelner taszczy donicê na
s¹siedni stó³. Jeli i tam kto usi¹dzie, taszczy na nastêpny. W koñcu musi j¹
nr 1/2003 (27)
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Zdjêcie soboru w Warszawie
w Dodatku do Expressu
Lubelskiego i Wo³yñskiego"
z 11 listopada 1938 z komentarzem: Gdzie dzi pl.
Pi³sudskiego, piêtrzy³y siê
do roku 1924 licho poz³acane kopu³y prawos³awnego
soboru. D³ugo trwa³o burzenie gmachu cerkiewnego
znienawidzonego przez
Warszawê, a¿ wreszcie leg³
w gruzy. Ale gruz siê przyda³: zasypano nim niejedn¹
cuchn¹c¹ gliniankê...

wynieæ z sali. Za mn¹ pod cian¹ jacy za¿ywni dostojnicy; nie widzê ich, tylko
s³yszê, jak cmokaj¹ i mlaszcz¹. Wchodzi ma³y gruby staruszek; utyka na lew¹
nogê: k³ania siê g³êboko w stronê sto³u za mn¹. Powoli wparadowuje m³odzieniec
w butach z cholewami. Ju¿ przy wejciu wzi¹³ sobie ze stolika chleb, teraz, paraduj¹c, go ¿uje. Nastêpnie zasiada naprzeciwko mnie, podkrêca w¹sa i zaczyna
misternie szukaæ czego w zêbach. Nie znajduje. Obmacuje trzonowce z obu stron,
potem ogl¹da palec. Wreszcie wyciera go w obrus. Dwie dziewczyny, jedna w niebieskiej czapce, zajête jedzeniem zupy. Ca³y oddzia³ powa¿nych gimnazjalistek
w bia³ych czapkach zagl¹da przez okno. Dwóch oficerów przechodzi miêdzy sto³ami. Przyjemnie popatrzeæ na zgrabne mundury, proste sylwetki. Teraz siedz¹,
w orderach, i w milczeniu czekaj¹ na kelnera.

S

iedzê w Lublinie nad Bystrzyc¹, podobno w dobrym hotelu. Miasto zosta³o
za³o¿one ju¿ w dziesi¹tym wieku; wiadkiem jest mój hotel. Kiedy wracam
do niego wieczorem, portier le¿y w pokoiku na ty³ach jak figura na sarkofagu,
z czapk¹ naci¹gniêt¹ na twarz, i nic nie rozumie. Jeli nawet zaczyna dawaæ
jakie znaki, to rozmawia z senn¹ mar¹, rozumie tylko to, co pasuje do jego snu.
Wchodzê po schodach. Porêcz maj¹ prawie marmurow¹, choæ na razie z bia³o
lakierowanego drewna. Mieszkam na drugim piêtrze. ciany pobielone, pomalowane na olejno jeszcze w dziesi¹tym wieku. Póniej zszarza³y, naturaln¹ kolej¹ rzeczy. Jeszcze póniej hotel znalaz³ siê kilkakrotnie w polu dzia³añ wojennych; w jego wnêtrzach rozrywa³y siê kartacze: niektóre ciany i drzwi roj¹ siê
od dziur, pêkniêæ. Zarz¹d hotelu, po przeszkoleniu z historii, zwraca uwagê na
konserwacjê tych ladów. Reliktem tamtych czasów s¹ te¿ panuj¹ce w hotelu
wojenne obyczaje: wczenie rano rozlega siê po korytarzach wycie wzywaj¹ce
do ataku, przez zamkniête drzwi prowadzone s¹ mro¿¹ce krew w ¿y³ach rozmo-

I s³yszê co, co mnie ju¿ nie opuci przez wszystkie te dni
w Lublinie: miech, gwar, dwiêczny miech na ulicy.
W Wilnie nie widzia³em takich t³umów.
wy. A pode mn¹, na podwórku, ustawiono machinê, która pracuje od szóstej
wieczorem do mniej wiêcej czwartej w nocy, a parska jak lokomotywa. Kiedy
k³adê siê spaæ, a ona sapie do taktu, szybko odnoszê wra¿enie, ¿e znalaz³em siê
na wojnie albo w wagonie sypialnym; taka bezp³atna iluzja.
Jedn¹ z najbardziej zdumiewaj¹cych rzeczy w tym hotelu s¹ moje drzwi. Ju¿
wêdruj¹c po korytarzach, zauwa¿y³em, ¿e z tutejszymi klamkami co jest nie tak.
Zd¹¿ylimy siê odzwyczaiæ od rêkodzie³a z dziesi¹tego wieku. Na Krakowskim
Przedmieciu, g³ównej ulicy, stoi pomnik, obelisk ku pamiêci zjednoczenia Polski
i Litwy. Du¿o starszym zabytkiem, o wartoci archeologicznej, s¹ klamki w hotelu,
gdzie piszê te s³owa  siedz¹c na ³ó¿ku, bo sznur lampki elektrycznej nie siêga do
sto³u (za czasów Jagiellonów, nawet za króla Zygmunta Augusta, nikt tu jeszcze nie
pisa³). Drzwi w tym hotelu wygl¹daj¹ z pozoru normalnie, trochê jak robaczywa
skamielina, ale w sumie jak zwyczajne drzwi. Dopiero u¿ywaj¹c ich, czy te¿ próbuj¹c ich u¿yæ, cz³owiek spostrzega z czym, a raczej z kim ma do czynienia. Rzeczy
maj¹ tu co w rodzaju charakteru. Pospolite istoty z czasem umieraj¹, inne z wiekiem nabieraj¹ szczególnej ¿ywotnoci.
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Kiedy wchodzê do mojego pokoju, to przede wszystkim wcale do niego nie
wchodzê. Bo nie mam klucza. Klucz przebywa w miejscu, do którego siê przyzwyczai³, w pomieszczeniu na moim piêtrze, po drugiej stronie domu; w ka¿dym
razie nie u portiera. Powraca tam instynktownie, jak koñ albo pies, nawet jeli mi
siê zdaje, ¿e odda³em go portierowi. Kiedy wreszcie go mam, okazuje siê, ¿e s¹
dwa klucze. Zawsze dwa na ¿elaznym kó³ku, para blini¹t, których nie sposób
rozdzieliæ. Który z nich jest tym moim, w³aciwym, tego dociec nie potrafiê. Za
ka¿dym razem muszê stwierdzaæ jego to¿samoæ dowiadczalnie, metod¹ prób,
bo nie umiem zawi¹zaæ supe³ka na ¿elazie. Atramentow¹ kreskê, któr¹ oznaczy³em w³aciwy klucz, star³ bosonogi ch³opiec, pos³ugacz. Usi³owa³em raz jeszcze
mu wyt³umaczyæ, czemu mia³a s³u¿yæ ta kreska; on mówi³ po polsku, ja po niemiecku. Mówi³em, gestykulowa³em. Ch³opiec przygl¹da³ mi siê z zaciekawieniem, zawo³a³ drugiego, którego równie¿ uda³o mi siê zaciekawiæ. Obejrzeli kreskê, owoc moich d³ugich rozmylañ, pokrêcili g³owami, rozemieli siê. Potem
najwyraniej doszli do wniosku, ¿e skar¿ê siê na tê kreskê, na to, ¿e klucz jest
brudny. Bo nagle pierwszy ch³opiec splun¹³ na klucz, wytar³ go w rêkaw i wrêczy³ mi z rozpromienion¹ twarz¹. Czekali na moj¹ reakcjê. Spróbowa³em zdj¹æ
w³aciwy klucz z kó³ka, wtedy wmieszali siê obaj, odmówili d³u¿sz¹ litaniê protestów, po czym wcisnêli mi z powrotem do rêki oba beznadziejnie nierozdzielne
obiekty. Wycofa³em siê. Sta³em oto na korytarzu, doæ mrocznym, czy raczej ca³kowicie ciemnym. Sta³em z moj¹ par¹ blini¹t, rozwa¿aj¹c, jak bêdzie tym razem. Z psychologi¹ tego klucza i tych drzwi mia³em ju¿ okazjê siê zapoznaæ. Oto
klamka wprawdzie zwisa³a, ale jeli mia³o siê szczêcie  a ku mojej irytacji bosonogi pos³ugacz mia³ je zawsze  zdarza³o jej siê zafunkcjonowaæ. Za to zamek
by³ bezwzglêdnie uparty, a przy tym niezwykle g³êboki, na ca³¹ gruboæ masywnych drzwi. Klucz przewierca³ siê przez drzwi, przebija³ ich
serce i  wychodzi³ po drugiej stronie. To w³anie by³ b³¹d.
Nale¿a³o pozostaæ w rodku. Drzwi spokojnie pozwala³y siê
przewiercaæ szczêliwemu agresorowi, bo i tak czeka³a go
wpadka. Trzeba by³o zatrzymaæ siê na okrelonej g³êbokoci. Na jakiej  to w³anie by³a tajemnica. Jednego nigdy nie
zrozumia³em: drugi klucz, ten z³y, te¿ jako tam pasowa³.
Jeli jednak krêci³em tym notorycznie z³ym kluczem  najwyraniej od jakich innych drzwi, mo¿e od mojej szafy,
która nigdy nie mia³a klucza (dopiero teraz przysz³o mi to
do g³owy, a jest to zapewne rozwi¹zanie zagadki, przyczyna
protestu pos³ugaczy)  jeli wiêc tym notorycznie z³ym kluczem krêci³em w zamku przez jaki czas, mniej wiêcej od
kwadransa do pó³ godziny, na takiej a takiej g³êbokoci, wówczas definitywnie nastêpowa³ koniec. Musia³em wyznaæ pater, peccavi, sprowadziæ ch³opca, który natychmiast, stosuj¹c zagadkowe procedury i zaklêcia, podwa¿a³ drzwi, przywo³ywa³ je do porz¹dku, po czym spokojnie otwiera³ jednym z blini¹t. I drzwi
siê otwiera³y. Zdarza³o siê i mnie siêgn¹æ przypadkiem po w³aciwy klucz. Krêci³em nim wtedy w sposób szczególnie kulturalny. Troskliwie, czule obmacywa³em
wnêtrze zamka. Bo brutalnoæ nie mia³aby tu sensu. Zamek jak zwierzê pozwala³
robiæ ze sob¹ wszystko. Próbowa³em w napiêciu, ugrzeczniony hipokryta. Wreszcie
by³em odpowiednio g³êboko, przekrêca³em raz, drugi, czasem (z zamieraj¹cym
sercem) trzeci, czwarty i pi¹ty. Móg³bym dalej tak krêciæ; nigdy bym siê nie zonr 1/2003 (27)
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rientowa³, kiedy przestaæ. Teraz ju¿ wiedzia³em, co oznacza³y lady kul na niektórych cianach i drzwiach: to pozosta³oæ po gociach, których trzeba by³o zastrzeliæ, bo nie mogli siê oderwaæ od drzwi i w koñcu zaczêli zak³ócaæ ruch w
hotelu. Trudzi³em siê, dr¿¹c ze strachu, i czasem miewa³em szczêcie! Z³oliwoæ
drzwi okazywa³a siê niezbyt wielka; na staroæ wszystko s³abnie i ³agodnieje. Po
pewnej liczbie obrotów wstecz wszystko by³o jak trzeba.
To znaczy, drzwi siê nie otwiera³y. By³y otwarte, ale siê nie otwiera³y. Znów
winna by³a klamka.
Szczególny rodzaj jej obluzowania wiadczy³ zarazem o niezwyk³ej mocy drzwi.
Te drzwi na ogó³ nie dawa³y siê do koñca domkn¹æ: natychmiast z powrotem
odskakiwa³y. Jeli ju¿ siê zatrzasnê³y, to by³a w tym determinacja, upór. Musia³em teraz  po ataku na zamek  przekonywaæ klamkê, rozmiêkczaæ j¹, ³amaæ jej
opór za pomoc¹ stosownych manewrów. Tego równie¿ mog³a dokazaæ tylko mi³oæ sprzêgniêta z energi¹. Nale¿a³o a to lekko przycisn¹æ, a to przyci¹gn¹æ, a to
zako³ysaæ; nastêpnie, ¿e tak powiem, po upieniu czujnoci klamki nale¿a³o jej
zadaæ straszliwe pchniêcie. O sukcesie decydowa³a niespodzianka, zaskoczenie,
atak znienacka. Drzwi otwiera³y siê raptownie, uderzaj¹c w umywalniê, któr¹
przewiduj¹cy zarz¹d hotelu wyposa¿y³ jak na wojnê: w dwie masywne miednice,
nie w ¿adne tam szklanki czy karafki. Tylko ludzi niezorientowanych móg³ irytowaæ brak czego do wyp³ukania ust czy umycia zêbów; tacy ludzie nie mieli pojêcia o duszy tego domu.

Co ma³o ludzi; ma³o dobrze ubranych mieszczan,
polscy robotnicy, ch³opstwo. ¯ydzi w swoich strojach.
Ja, z dawna nawyk³y do takich rzeczy, przystosowa³em siê. Zaprzyjani³em siê
z drzwiami, stosuj¹c magiê Kaba³y. Jeli rano ³atwo siê otwiera³y, wiedzia³em, ¿e
nic mi nie grozi i mogê wyjæ bez obaw. Jeli stawia³y opór, nigdy nie nalega³em.
Poci³em, co godzina ponawia³em próbê, a¿ wreszcie mnie wypuszcza³y. By³y
bardzo przewiduj¹ce i wykazywa³y pe³ne zrozumienie dla spraw, które mia³em
do za³atwienia.
Wieczorem siedzê sam w wielkim pustym kinie, w Koloseum. Mieci siê w nim
tysi¹c osób; nie ma nawet stu. Lodowata pod³oga. Odzywa siê niewielka orkiestra. Któ¿ by siê opar³ piewowi skrzypiec, kiedy tak zaczynaj¹ i zwracaj¹ siê
wprost do ciebie, jak najbardziej osobicie.
Ach, jak ubraæ w s³owa ich p³acz i s³odk¹ natarczywoæ, albo te koj¹ce westchnienia wiolonczeli. Tyle tu ciep³a, dwiêcz¹cego ciep³a. Jak film siê zmienia
pod wp³ywem muzyki. U góry piêkne kino; bardzo piêkna jest Barbara. Ogl¹dam
czêæ filmu dwukrotnie, pomimo straszliwego zimna. Rosyjski klasztor; mniszki
k³aniaj¹ siê nisko; wysokie stroje na g³owach przypominaj¹ redniowieczne szuby. ¯egnaj¹ siê ze szczególn¹ ¿arliwoci¹. Przybywa malarz, ¿eby ozdobiæ sklepienie klasztoru, widzi mniszkê Irenê. To w³anie aktorka Barbara; nie pamiêtam
nazwiska. Piêkna, subtelna, smuk³a Barbara. Rozumiem ka¿de ujêcie bez tekstu.
Jak ona mu pozuje na po³y pod przymusem, jak powoli ogarnia j¹ zamêt. Jak
przesubtelnie i delikatnie odgrywa to Barbara. Przeorysza, która wkracza z pastora³em, czego siê dowiedzia³a; malarz musi wyjechaæ. Lecz jednoczenie Irenê
opuszcza po trochu si³a pobo¿noci. Bezradna, omdla³a, rozwietlona mi³oci¹
daje siê zanieæ do jego samochodu. Póniej zostaje najpiêkniejsz¹ w miecie
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dam¹ do towarzystwa. Ale straci³a odpornoæ. Pijana szampanem, obejmuje nowego kochanka, kie³kuje w niej nowa mi³oæ. M¹¿ dostaje anonim. Tysi¹c razy
przedstawiano ju¿ te rzeczy i znów po raz tysiêczny siê do nich przysysam. Biednego malarza z¿era zazdroæ, piekielna tortura, co skazuje cz³owieka na samotnoæ, robi z niego ¿¹dn¹ mordu bestiê. Drze anonim, odgrywa komediê, lecz nie
mo¿e ukryæ przed sob¹ prawdy; czeka, a¿ jego nieszczêcie siê dope³ni. Nie, nie
nieszczêcie; nieszczêcie ju¿ na niego spad³o. On czeka na lekarstwo, na ofiary,
¿eby siê o nie roztrzaskaæ. Tamci, Irena i jej przyjaciel, prze¿ywaj¹ ekstazê po¿egnania, obejmuj¹ siê, ca³uj¹  a tu ten nieszczêsny malarz. Obcy m³ody kochanek
pada; pojedynek rozstrzygn¹³ sprawê na jego niekorzyæ. Malarz roi, ¿e teraz
wszystko bêdzie dobrze. Znów siê do niej zbli¿a, ¿ebrze. Jej
wstrêt, przera¿enie. Jasno w nim widzi bestiê, nasycon¹ bestiê! Ona jest ³upem, on j¹ zdoby³, a teraz chce siê ni¹ rozkoszowaæ. Nie ma w niej nic prócz nienawici. I p³aczu nad
zabitym. I znowu klasztor.

W

kociele w niszy marmurowa statua, jak ¿ywa, w swojej ¿ywoci dziwaczna i podniecaj¹ca. W kociele jest
ciemno, lecz na statuê w niszy pada z boku bia³e dzienne
wiat³o; budzi siê w jego blasku nieziemsko bia³oszara, pó³mroczna. Dlaczego te wieniaczki przed ni¹ klêcz¹, dlaczego tak siê w ni¹ wpatruj¹? Przecie¿ wiedz¹, ¿e to pos¹g.
Lecz one myl¹ i czuj¹ obrazami. wiat, przyroda te¿ myli
obrazami, formami, formacjami. Ten pos¹g to nie symbol,
jak chcia³yby trzewe umys³y. To  rzeczywicie Maria! Pos¹gi we wszystkich kocio³ach s¹ naprawdê Bogiem i Mari¹. Przed cudnie cudown¹ Madonn¹ w Wilnie czu³em to razem z t³umem. Nic
bardziej naturalnego od uczucia tych naiwnych; podzielam ich pobo¿noæ.
Gdy mijam Archidiakoñsk¹ z sypi¹cymi siê prastarymi domami, ulica nagle
siê rozszerza, nade mn¹ warczy samolot i oto stojê na szczycie wzgórza. Przed
sob¹ mam dolne miasto. Wzgórze opada zielonym stokiem, w tle dymi¹ kominy.
A z lewej strony nad pl¹tanin¹ niskich uliczek wznosi siê imponuj¹ca, potê¿na
i pyszna budowla. Jest obwarowana blankami. Okna ma czêciowo zamurowane.
Z wnêtrza budowli, z jej rodka wystaje mocna okr¹g³a wie¿a z paskudn¹ ¿elazn¹
nadbudówk¹. Brudne uliczki ci¹gn¹ siê wzd³u¿ budowli; zagl¹dam do pomieszczenia na poddaszu. Ta potê¿na budowla to dawny zamek, obecnie wiêzienie. Nie
mogê zbiec po stoku jak ci ch³opcy.
Jedna z ulic, Grodzka, sprowadza mnie w dó³. Dooko³a bawi¹ siê dzieci. Robi
siê kolorowo, bardzo ruchliwie; trafi³em do dzielnicy ¿ydowskiej. Domy pomalowane na ¿ó³to i ró¿owo. Nad ulic¹ wygina siê brama, jaskrawoczerwona; w górze
mieszkaj¹ ludzie. Krêc¹ siê mê¿czyni, kobiety, dzieci. To brama polecana mi
jako cud piêknoci. O, dobrze ja was znam, aposto³owie piêkna, nikczemnicy.
Widzê mieszkanie na ³uku tej bramy, ludzi wygl¹daj¹cych przez okno, ludzi w domach obok! Obraz nêdzy i rozpaczy. I kto tu jeszcze mie mówiæ o piêknie architektury. Chcia³bym kiedy pojechaæ do W³och i Grecji, ¿eby zobaczyæ i zdemaskowaæ to, co tak kochaj¹ ci esteci bez czci i wiary, te wra¿liwe chamy, którym
pora by ju¿ zdj¹æ bielmo z oczu. Czujê gorzk¹ radoæ na widok brudnego jaskrawoczerwonego tynku na tym dziele sztuki. Tak, tak wygl¹da ¿ycie. Ulica opada
w dó³, w¹ska i krêta, z mrocznymi kramami. Mija mnie truchtem stary nosiwoda
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z poprzeczn¹ belk¹ na zgarbionych barkach. A wiêc nie maj¹ wodoci¹gów. Snuj¹
siê mê¿czyni w ³achmanach; widaæ bia³e cia³o ich ramion i nóg. W dole, na placu
przy studni zbiegaj¹ siê krête uliczki; w¹t³e domki drewniane, obrzucone zapraw¹ domki kamienne otaczaj¹ plac. ¯ydzi w brudnych cha³atach wêdruj¹ tam i z powrotem, rozkrzyczane kobiety; szlifierz ostrzy no¿yczki. Wchodzê w jedn¹ z uliczek. Domki jednopiêtrowe albo tylko parterowe, niektóre otynkowane na czerwono. Ponad domami sro¿¹ siê z zamku dwa wynios³e w³adcze kamienne topory.
Jestem na ty³ach zamku. Uliczka koñczy siê lepo. Wchodzê w inn¹. Znów te
domy jak chaty; ulica nazywa siê chyba Krawiecka. Masa dzieci. Droga gliniasta.
Kobiety w ³achmanach taszcz¹ niemowlêta. W górze znów brzêczy samolot.
Do zamku, pa³acu, wiêzienia zbli¿am siê ³ukiem. Stoi na wzgórzu pokrytym
brunatnym cierniskiem. Mali ch³opcy graj¹ na nim w pi³kê kawa³kiem ga³êzi; maj¹
spodenki z cienkiego kolorowego perkalu. Nagle rozdzieraj¹cy krzyk kobiet. Zbli¿a siê gromada ludzi, wszyscy ustêpuj¹ im z drogi. Przodem biegnie kilkoro dzieci,
stary powa¿ny ¯yd w cha³acie i jarmu³ce kroczy szparko przed grup¹ rozkrzyczanych kobiet. Nie ogl¹da siê na nie, nikt im nie pomaga. Dlaczego nikt nie wezwie
policji, przecie¿ niedaleko jest wiêzienie. Dlaczego nikt nie zajmie siê krzycz¹cymi
kobietami, przecie¿ ten starzec musia³ im co zrobiæ. Teraz ca³a ta chmara przeci¹ga
ko³o mnie, dzieci uwijaj¹ siê jak muchy, kobiety krzycz¹ przeraliwie, bezradnie.
Mê¿czyzna idzie dalej, jak gdyby nigdy nic. I dopiero wtedy widzê: z jego ramion

Wieniaczka wchodzi do otwartej bramy.
Staje, szeroko rozstawia stopy.
Gruba struga moczu tryska spod jej spódnic
jak z brzucha têgiej koby³y.
zwisa na plecy sznur, rzemieñ. A na plecach mê¿czyzna  widzê go teraz od ty³u 
niesie d³ug¹ czarn¹ skrzyniê, lekk¹ skrzynkê. Ach tak, trumnê. O to chodzi. To
pogrzeb. Wiêc to s¹ zw³oki, zw³oki dziecka, pogrzeb biedaków. Taszczy na plecach
trumnê na rzemieniu. Dlatego te kobiety za nim tak wrzeszcz¹, jazgocz¹, rw¹ w³osy
z g³owy, matka, krewne, p³aczki. Tu¿ za nimi wieniaczka przechodzi przez gliniast¹ jezdniê, wchodzi do otwartej bramy. Staje, szeroko rozstawia stopy, podci¹ga
z przodu spódnicê: paruj¹ca struga rozbryzguje siê na kamieniach miêdzy stopami,
które prêdko rozstêpuj¹ siê jeszcze szerzej. Gruba struga moczu tryska spod jej
spódnic jak z brzucha têgiej koby³y.
Droga powoli pnie siê pod górê. W ciemnych sieniach zawsze jakie sklepy. Wielu mê¿czyzn pali na ulicy. Rynsztok bielony wapnem; czuæ rodki dezynfekcyjne.
Doszed³em na targ. Jasne s³oñce. Kury i gêsi trzymane w drewnianych skrzynkach i klatkach; ich wrzask. Masa wa³êsaj¹cych siê obdartych mê¿czyzn. Niektórzy obwi¹zani w pasie prawdziwymi workami. Niektórzy w spodniach obna¿aj¹cych ca³e partie podudzi i ud. Lepiej ubrani handluj¹ z rêki starzyzn¹; popatruj¹
na siebie. Ulica nazywa siê Ruska. Kto wystawi³ na sprzeda¿ wysokie po³atane
buty z cholewami. Jak ta wieniaczka dziwnie niesie gê: g³owa ptaka wystaje jej
z ty³u spod pachy, szyjê zaciska w ramionach, z przodu dzier¿y w rêku ¿ó³te nogi.
Biegn¹ ze szko³y gromady dzieci, wymachuj¹ ksi¹¿kami i zeszytami luno zwi¹zanymi sznurkiem.
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Tym dzieciom przygl¹dam siê dok³adniej, one te¿ mi siê
przygl¹daj¹; maj¹ ciê¿k¹ anemiê. Bladzi doroli ¯ydzi nosz¹
narodowe stroje, maj¹ rude brody, zapadniête, wyniszczone
twarze. Niektóre zjawiska s¹ zagadkowe, przera¿aj¹ce. W jakie strzêpy odziane s¹ ma³e dziewczynki. Jedna, mo¿e dziesiêcioletnia, ma bia³y ko¿uszek; na g³owie wielka czerwona
kokarda. Ale kiedy tak stoi nad rynsztokiem, powiew wiatru
podrywa ko¿uszek i widaæ, ¿e pod spodem ma tylko koszulê
i krótkie majtki. G³ówna ¿ydowska ulica ci¹gn¹ca siê od rynku nazywa siê Lubartowska. Polskie ulice s¹ niezbyt t³oczne,
tu a¿ siê roi. Drewniany most prowadzi nad jak¹ wod¹. Na
Lubartowskiej mieszkaj¹ zamo¿ni kupcy, jest du¿o rednich
i ma³ych sklepów. T³ok, nieprzytomne wymijanie siê w biegu; tylko nieliczni bacznie przypatruj¹ siê przechodniom. Jak niektórzy wyczekuj¹ przed domami, po sieniach. Wêsz¹, okr¹¿aj¹ przechodniów. Mê¿czyni stoj¹
przed swoimi sklepami; mam wra¿enie, ¿e od nich i od wielu innych bije wielki
hart i si³a. To ludzie najch³odniejszej kalkulacji, bezlitosnej woli. Ale widzê te¿
rudych, anemicznie bladych, p³omiennow³osych; spod w³osów ¿ebrz¹ ¿a³onie
ich beznadziejne oczy bez brwi.
ciany domów rozstêpuj¹ siê, s¹ w nich nisze, przerwy; a w ka¿dej drewniana
budka i handluj¹cy cz³owiek. Du¿o wozów turkoce w górê ulicy, do wsi Lubartów; ich wonice to ¯ydzi; kul¹ siê na skrzynkach i s³omie.
Mijaj¹ krzy¿, który stoi przy koñcu tej ulicy; podobno le¿¹ pod nim polegli na
wojnie Niemcy.
Jest popo³udnie. Zaczyna padaæ nieg z deszczem. Po lewej stronie ulicy wznosi
siê wielka fabryka wag, jedyny obiekt przemys³owy wród tych t³umów handlarzy.
W³aciciel by³ Niemcem; fabryka sp³onê³a, potem j¹ odbudowano. Przed t¹ rozleg³¹ budowl¹ gromadz¹ siê mimo niegu z deszczem biedne kobiety z paruj¹cymi
wiadrami: zbieraj¹ do nich wyp³ywaj¹ce z rur gor¹ce cieki fabryczne. W g³êbi
zielonego placyku ¿ydowski szpital. Wchodzê, rzucam okiem na korytarze, sale.
Czerwona emaliowana tabliczka w holu dziêkuje za pomoc amerykañsk¹. Kto
umar³; piewne zawodzenie kobiety rozbrzmiewa po korytarzach. nieg pada mocniej. Smêtnie wyczekuj¹ sprzedawcy w mrocznych wnêtrzach sklepów, przed drzwiami. Prawie na samym koñcu ulicy powstaje wielka ¿ydowska uczelnia, ortodoksyjna jesziwa o wiatowej randze. Z jednej strony miasta uniwersytet katolicki, tu ona.
Ma pomieciæ tysi¹c osób, uczniów i nauczycieli.
To prowincja. Metropolia uprawia politykê, na prowincji pod¹¿a za ni¹ powolniejsza religia.

Porta Sordida, czyli Brama
Zasrana na skrzy¿owanu ul.
Zamkowej i biegn¹cej pod ni¹
ul. Podzamcze. Fot. z arch.
WOSOZ Lublin.

J

estem bezradny, szukam kogo, kto zechcia³by udzieliæ mi wyjanieñ. Widzê na
Lubartowskiej szyld z napisami w jidysz i po polsku: domylam siê, ¿e chodzi
o wystawê obrazów. Wewn¹trz stoi kilku m³odych mê¿czyzn; zwracam siê do nich
po niemiecku; rozumiej¹. Oprowadzaj¹ mnie po wystawie, a potem jeden z nich
godzi siê pokazaæ mi Lublin. Obrazy pochodz¹ z wystawy objazdowej. Du¿o na
nich motywów narodowych, starzy mê¿czyni, modl¹cy siê, izby modlitewne; s¹
te¿ rzeby. Ale narodowe s¹ tylko motywy; w technice malarskiej widaæ zasymilowane wp³ywy zachodnie. Mój m³ody przewodnik jest bundyst¹, socjalist¹, poza
tym to kompletny ignorant. Nie zna prawie ¿adnych realiów; jego jedyne ród³o
informacji to gazeta. Stoi umiechniêty przed now¹ jesziwa: Ortodoksi j¹ zbuduj¹.
nr 1/2003 (27)

153

Ludzie  pamiêæ  miejsce

Targ na wiêtoduskiej. Fot.
Józef Czechowicz. W³asnoæ Muzeum Lubelskiego
w Lublinie.
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A jak ju¿ bêdzie gotowa, my siê do niej wprowadzimy i urz¹dzimy nowoczesn¹
szko³ê albo salê zebrañ. Milczê, nie dowierzam. Idziemy w stronê miasta. Przy
rynku wieniaczka usi³uje wjechaæ furmank¹ po stromej ulicy; zje¿d¿a z powrotem,
bo mokro. Wali batem; teraz posz³o.
Mój m³ody g³upi towarzysz dopada mnie i pokazuje, co sam zna. Prowadzi
mnie ko³o teatru; graj¹ operetkê Madame Pompadour Falla. Koció³ Bernardynów naprzeciwko zamkniêty, mój towarzysz oznajmia, ¿e jest niezwykle wysoki
i wed³ug starego systemu. Nie wiem, co to ma znaczyæ; lecz kiedy go pytam,
znów mówi zagadkami. W pobli¿u katedry ma³y domek, w którym mieszka biskup. Na Archidiakoñskiej przyci¹ga moj¹ uwagê piêkny nowoczesny gmach;
m³odzieniec mówi, ¿e to szko³a, ¿e przed wojn¹ dom nale¿a³ do pewnej Francuzki. Prezentuje mi okoliczne pagórki: Na tych wzgórzach by³y ró¿ne bitwy i wojny, z bandami. Stary dom na wzgórzu w³anie siê wali; jest roz³upany na pó³.
Jeszcze tu¿ przed zawaleniem mieszkali w nim ludzie  i co podobnego, w tej
po³ówce, co zosta³a, mieszkaj¹ nawet teraz. W domu na rogu, na którego poddasze zagl¹da³em od góry, kiedy by³ koció³; póniej wprowadzili siê do niego
bezdomni; teraz kler buduje tam mieszkania dla ksiê¿y. Co znacz¹ te topory na
zamku?  To taka reklama miasta, no! Chce mnie zaprowadziæ na stary ¿ydowski cmentarz, s³awny na ca³y wiat. Mijamy dzielnicê nêdzy. Zapad³e w ziemiê
budy s¹ siedliskami rodzin. Czêsto a¿ trudno mi uwierzyæ, ¿e w tych domach
mieszkaj¹ ludzie. Ale tamten mieje siê ze mnie i demonstruje mi, ¿e tak. Dalej
zaczyna siê puste pole, mokrad³a. Z prawej strony mostu widzê ³¹ki i jaki komin:
Tu mamy widok ogólny.
Stary cmentarz. Dwie kobiety wszczynaj¹ krzyk i awanturê, kiedy chcemy wejæ.
Z³oszcz¹ siê, bo stary dozorca, m¹¿ jednej z nich, akurat gdzie poszed³ i teraz
zrzêdz¹ tylko dlatego, ¿e tego os³a nie ma, zarobi kto inny. Oprowadza nas w koñcu m³ody ¯yd w cha³acie i jarmu³ce. Idziemy przez mocno sfa³dowane wzgórza.
I od razu idziemy po grobach.
Wiele z nich zapad³o siê w ziemiê, zaros³o, kamienne tablice stercz¹ wród traw. Ostatni pochówek odby³ siê dziewiêædziesi¹t szeæ lat temu. W miejscu, gdzie wzgórze opada, ten naiwny pobo¿ny cz³owiek pokazuje kijem: tu przed
wieloma laty dwunastu pobo¿nych ¯ydów w³asnorêcznie siê
pochowa³o, kiedy próbowano ich zmusiæ do chrztu. Wszêdzie gêsta wysoka trawa, zarola kryj¹ce groby. Nieliczne
nagrobki stoj¹ samotnie, wiêkszoæ w grupach. W niektórych
s¹ zag³êbienia, jak w Wilnie: to na kartki z probami. Przewodnik opowiada z powag¹, raz po raz smarcz¹c nos w palce: Tu le¿¹ mê¿owie, przed którymi dr¿a³ ca³y wiat. Wznosz¹ siê tu piêkne, bogato zdobione nagrobki, wizerunki zwierz¹t i symbole. Wskazuje na samotny grób z boku: Tu le¿y
kohen. Kiedy jest s³oñce, ka¿dego dnia przylatuje ptaszek
i piewa mu pieñ. Jak go odpêdziæ, wraca. Grupa uczonych
mê¿ów le¿y razem, wród nich pewien bogacz. On im dawa³
na naukê. Od trzystu piêædziesiêciu lat spoczywa tu wielki marsza³ek Luria
z Lublina; z³e rêce obali³y i zbruka³y jego grób. Od³amki walaj¹ siê w trawie;
nowy nagrobek, który dla niego zbudowano, s³awi zmar³ego pod niebiosa: by³
wiat³oci¹ Izraela, autorem licznych komentarzy do Talmudu, wiêtym. Kolorowe ornamenty z jeleniami. Czêæ p³yt wywieziono, ¿eby wybrukowaæ bagniste
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odcinki dróg. Na przepiêknym nagrobku otwiera siê szafa z ksi¹¿kami, bardzo
plastycznie wyryta w kamieniu; tu spoczywa uczona kobieta. Wielkim wiêtym
by³ rabi Abrom Kasze. Kiedy umar³ i nieli go na cmentarz, kto po drodze zawo³a³ co obraliwego. Wtedy nieboszczyk wsta³ i za¿¹da³ ciep³ej wody do obmycia
r¹k. Przynieli mu; prysn¹³ na dom, z którego wo³ano, i dom rozpad³ siê na kawa³ki. Zbli¿amy siê do samotnego grobu na wzniesieniu. Lecz przewodnik zatrzymuje mnie, odk³ada kij na ziemiê: Nie wolno podchodziæ bli¿ej ni¿ na cztery
³okcie, taki przepis. To rabi Jakub Pollak le¿y tu od czterystu piêædziesiêciu lat.
Otoczony t³umem grobów le¿y jednodniowy ¿ydowski król Polski: wyryta w kamieniu korona, naga postaæ ludzka wypuszczaj¹ca z ³uku strza³ê. Stojê nad nastêpn¹ kup¹ gruzu: Tu zbieraj¹ siê pewien rabi i jego dziesiêciu uczniów. Dwie
stykaj¹ce siê p³yty, bardzo piêkne: matka i córka; córka z or³em, u matki przysiad³y dwa ptaszki. Kolejny grób mój dozorca pozdrawia szczególnie uroczycie; to
wiêty, który widzia³ wszystko na odleg³oæ czterystu mil. Ale w koñcu zacz¹³
widzieæ tyle brudu. Wówczas poprosi³ Boga, ¿eby pozwoli³ mu widzieæ tylko na
dziesiêæ mil. I tak siê sta³o; nazywa³ siê Horwitz; zmar³ przesz³o sto lat temu.
Dalej le¿y m¹¿ zwany ¯elazna G³owa. Dlaczego? Bo kiedy popatrzy³ na drzewo, wiedzia³ dok³adnie, ile na nim jest lici. Jeden z nagrobków ma napisy po obu
stronach: napis z przodu jest pomalowany na ró¿ne kolory, napis z ty³u przypomina lustrzane pismo hebrajskie. Na tym pomniku by³ dawniej tylko jeden napis, ten
z przodu, kolorowy. Ale pewnego razu, noc¹, z kamienia wy³oni³y siê tamte odwrócone litery. Same siê wy³oni³y, przez noc.

Wznosz¹ siê tu piêkne, bogato zdobione nagrobki,
wizerunki zwierz¹t i symbole. Czêæ p³yt wywieziono,
¿eby wybrukowaæ bagniste odcinki dróg.

W

tym miecie nie maj¹ dla mnie czasu. Kto ³askawie powiêca mi parê minut. Niejaki Jaroszyñski, bogaty cukrownik z Wo³ynia, za³o¿y³ tutejszy uniwersytet. Episkopat sprawuje nadzór, zatwierdza profesorów, wybiera rektora.
Maj¹ trzy fakultety. I nie maj¹ pieniêdzy. Chc¹ byæ podmiotem publiczno-prawnym, ale pozosta³e uniwersytety s¹ temu przeciwne, bo wtedy pañstwo musia³oby
p³aciæ subwencje. Uniwersytet ma charakter katolicki; jednak w myl statutu wymagany jest tylko chrzecijañski chrzest.
Jeli chodzi o wspó³istnienie narodu polskiego z ¿ydowskim: za Rosjan oba
narody mia³y ze sob¹ dobre stosunki. Z czasem Rosjanie zaczêli wykorzystywaæ
¯ydów przeciw Polakom; od tej pory datuje siê polski antysemityzm. Kontakty
towarzyskie miêdzy obydwoma ¿yj¹cymi w miecie narodami nie istniej¹. Silni
s¹ ortodoksi. W wyborach komunalnych uzyskali wiêkszoæ absolutn¹. Ale rada
miejska praktycznie siê rozwi¹za³a, popad³a w konflikt z rz¹dem, bo przesz³o
po³owa jej cz³onków mówi³a wy³¹cznie w jidysz. Rz¹d domaga³ siê, ¿eby przynajmniej przewodnicz¹cy mówi³ po polsku. Gdy spróbowa³, zrobi³ siê tumult;
wiêcej posiedzeñ nie by³o.
Szybko posuwam siê w stronê dworca. Ulica Dworcowa bardzo d³uga, obstawiona domkami na ogó³ brudnymi, z licznymi biednymi sklepami. Trafiam te¿ na
fabrykê. Nowoczesny most nad gliniast¹ w¹sk¹ rzeczk¹; to chyba Bystrzyca, nad
któr¹ le¿y Lublin. Z jednej strony rzeczki buduj¹ nasyp; tramwaj pojedzie do
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miasta skrócon¹ drog¹. Ros³e sylwetki polskich ch³opów i robotników, obok strasznie obszarpani ¯ydzi. Polacy pod baranicami i robotniczymi czapkami: roz³o¿yci, spokojni, obojêtni, powolni, czêsto o twarzach zwiotcza³ych, melancholijnych. Spojrzenia niektórych sprytnie baczne, ¿artobliwie cwaniackie; przewa¿a
obserwuj¹ca powaga. U ¯ydów w tej dzielnicy uderza ruchliwoæ, bystroæ, zapobiegliwoæ. Du¿o krzycz¹; czêsto spotykam k³óc¹ce siê grupy. Czêsto te¿ natrafiam na oryginalne typy: podczas gdy w Warszawie wród polskich mieszkañców miasta przewa¿a³ typ ciemny  zasymilowali siê z ¯ydami, mylê  wielu
tutejszych ¯ydów ma skórê bardzo jasn¹, krótki perkaty nos z dziurkami poddartymi do góry, szerokie p³askie czo³o, krótk¹ twarz. Gdyby nie strój, pomyla³bym, ¿e to polscy ch³opi. Rozmawiam z osiemnastolatkiem z zapraw¹ murarsk¹ na
kapeluszu i ramionach, który usi³uje zrobiæ ze mn¹ interes. Uczy³ siê w tradycyjnych szko³ach; jego niewiedza jest przera¿aj¹ca. Pyta mnie, czy Belgia le¿y pod
Wiedniem. Jest przy tym przebieg³y. Ode mnie chcia³by us³yszeæ, co mylê o ca³ym
wiecie. On sam twierdzi: wiat zrobi³ Bóg, to pewne. Dom zrobi³ cz³owiek, ka¿dy to wie. Cz³owiek mia³ ojca, jego ojciec te¿ mia³ ojca, ale co dalej? A ca³a ziemia?
Ja tam trzymam siê tego, co myla³ mój nieboszczyk ojciec i dziadek.

¯ydzi na Wschodzie s¹ rzeczywicie bystrzy,
uwielbiaj¹ polemikê, s¹ przesadnie logiczni.
Za to namiêtnie odrzucaj¹ wszystko, co obce.
Brak im wgl¹du w wiele spraw i powi¹zañ.
Jest zupe³nie jak wiejskie dziecko, ciekawy, chce mieæ od razu wszystko, a przy
tym konserwatywny i nieufny. Inteligencja to cecha etniczna; ró¿ne narody maj¹
ró¿ne inteligencje. Ale co z tego, co nazywamy inteligencj¹, wynika te¿ z trybu
¿ycia. O ¯ydach mówi siê, ¿e s¹ inteligentni i ju¿. ¯ydzi na Wschodzie s¹ rzeczywicie bystrzy, nic cz³owiekowi nie odpuszcz¹, uwielbiaj¹ polemikê, s¹ przesadnie
logiczni. Lubi¹ wszystko, co formalne. Za to namiêtnie odrzucaj¹ wszystko, co
obce, a to wynika z ich wyizolowania. Odrzucaj¹ i nie potrafi¹ przyj¹æ; s¹ lepi;
brak im wgl¹du w wiele spraw i powi¹zañ. Jest w nich co nieokrzesanego, na
wskro ch³opskiego, prostackiego. Zostaje im to nawet po emancypacji.
Mój g³upi towarzysz znów chce mi pokazywaæ miasto. Prowadzi mnie do ma³ego muzeum miejskiego. W jednej z sal piêkne akwarele Mariana Mokwy. Jeden
z obrazów ma tytu³ Burza na morzu; mój Parsifal kiwa g³ow¹: To widaæ. W innym dziale zgromadzono ³adn¹ kolekcjê przyrodnicz¹: wypchane ptaki, ryby, limaki. Nagle Parsifal wo³a: Proszê pana, och, och, niech pan spojrzy, tu s¹ koci
od psa. Chodzi³o o szkielet. Przed ludzkim kociotrupem zamyla siê: I to rzeczywicie by³ ¿ywy cz³owiek?  Rzeczywicie.  Co pan powie. Stoi przed
lnem: To niezwykle interesuj¹ce.
Przypadkiem trafiam na zebranie. Polski mówca to têgi, krêpy mê¿czyzna;
kolorowa chusteczka zwisa mu z kieszeni marynarki jak grzebieñ kogutowi. Stoj¹c, wypina pier, która mocno rezonuje. Kiedy mówi, g³owê lekko odchyla w ty³.
Oczy ma otwarte, ale mówi ponad sto³ami jak lepiec. Wyrzuca s³owa z ust koñcem jêzyka, miêniami krtani i gard³a. S³owa eksploduj¹. Kosztuje ich smak wargami, uszami, kiedy tak stoi i s³ucha sam siebie: rozcapierzone d³onie wspar³
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o blat sto³u, g³owê z otwartymi, lecz niewidz¹cymi oczami pochyla, kiedy robi
przerwê, potem znów dumnie odrzuca w ty³. To, co mówi  tak mnie informuj¹ 
to s³owa ostro¿nego, dobrodusznego cz³owieka.
W hotelowej restauracji przy s¹siednim stoliku siedz¹ jacy z teatru. Dwie
m³odsze panie, jedna blada, cicha, druga rumiana, weso³a. Do tej weso³ej przyczepi³ siê du¿y, t³usty m³odzieniec; pasuj¹ do siebie. Jest jeszcze blondyn z w³osami ulizanymi do ty³u i jeszcze jeden, za kwiatami na stole; tego mogê siê tylko
domylaæ. Ulizany blondyn odchodzi samotnie. Zostaje tamtych dwoje, niewidzialny za kwiatami i elegijna nudziara, ona zreszt¹ te¿ nied³ugo siê ¿egna. Dobroduszny z perspektyw¹ brzuszka i jego weso³a partnerka miej¹ siê i popijaj¹.
W koñcu m³ody Falstaff ¿artuje jowialnie z kelnerem, wstaje razem z rumian¹,
która wygl¹da, jakby kokietowa³a na scenie. Pulchna i zmêczona, wychodzi razem z nim. Zostaje niewidzialny za kwiatami.
Nie ma sensu, ¿ebym czeka³ w tym miecie. ¯egnam siê z moim wschodnim
Parsifalem. Zd¹¿y³ mi jeszcze opowiedzieæ, ¿e w pewnej gazecie pracuje jaki
pan, Polak, który mo¿e znaæ niemiecki albo francuski. Ju¿ siê spakowa³em; wtedy dorêczaj¹ mi wizytówkê tego pana: Mój drogi Panie! Pan daæ nam pytania,
a my Ci jutro odpowiedzieæ. To mnie dobija.
Jeszcze raz niebo, ogromne. Ale dzisiaj tak blisko, niczym nie oddzielone,
napieraj¹ce z zimnej nocy k³êbowiskiem gwiazd. Bliskoæ tych gwiezdnych armii. Ich kolosalny napór; odczuwa je fizycznie moja twarz, moje cia³o1.
Prze³o¿y³a z niemieckiego Anna Wo³kowicz
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Alfred Döblin, Podró¿ po
Polsce, t³um. Anna Wo³kowicz, Kraków 2000. Ksi¹¿ka,
opatrzona pos³owiem Henryka Grynberga, ukaza³a siê w
Wydawnictwie Literackim w
serii Pisarze Jêzyka Niemieckiego. Oprócz Lublina
autor zawar³ w niej portrety
Warszawy, Wilna, Lwowa,
Drohobycza, Krakowa, Zakopanego, £odzi i Gdañska.

1

Wylot ul. Zamkowej na
Psi¹ Górkê albo Bazar 
placyk za Bram¹ Grodzk¹ na
skrzy¿owaniu, na którym
handlowano starzyzn¹. Fot.
z arch. WOSOZ Lublin.
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Kiedy zobaczy³a, ¿e urodzi³a drug¹ dziewczynkê,
zemdla³a. Mój ojciec przypomnia³ jej, ¿e nie jest
religijnym ¯ydem i zapewni³ j¹, ¿e nie ma nic
przeciwko temu, i¿ jestem dziewczynk¹.

Nechama Tec

Mój dawny wiat
Nechama Tec (z domu Bawnik), urodzona w Lublinie
w 1931 roku, jest profesorem
socjologii w University of
Connecticut w Stamford. Napisa³a wiele ksi¹¿ek, w tym
When Light Pierced the Darkness: Christian Rescue of
Jews in Nazi Occupied Poland (Kiedy wiat³o przenika³o ciemnoæ. Chrzecijanie
nios¹cy pomoc ¯ydom w okupowanej Polsce) oraz In the
Lions Den: The Life of
Oswald Rufeisen. (W jaskini
lwa. Biografia Oswalda Rufeisena). Nied³ugo uka¿e siê
jej kolejna ksi¹¿ka powiêcona tematyce Zag³ady widzianej poprzez pryzmat odmiennych dowiadczeñ kobiet
i mê¿czyzn. Nechama Tec jest
cz³onkiem mianowanej przez
prezydenta Stanów Zjednoczonych Rady Naukowej Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, laureatk¹ wielu
nagród i doktoratów honorowych.
Prezentowany fragment stanowi czêæ rozdzia³u autobiograficznej ksi¹¿ki Nechamy
Tec pt. Dry Tears: The Story
of a Lost Childhood (Suche
³zy. Opowieæ o utraconym
dzieciñstwie) powiêconej
g³ównie latom II wojny wiatowej, kiedy to wraz z siostr¹
i rodzicami przebywa³a naj-
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Lublin jest starym miastem, które ju¿ w czternastym wieku nabra³o w Polsce
du¿ego znaczenia. Nad jego star¹, podupad³¹ i zaniedban¹ czêci¹ górowa³ zamek zbudowany na pocz¹tku czternastego wieku, stoj¹cy na wzgórzu i otoczony
masywnym kamiennym murem. W czternastym wieku, kiedy stanowi³ siedzibê
króla Kazimierza Wielkiego, musia³ sprawiaæ imponuj¹ce wra¿enie. Teraz jedynie jego rozmiary wiadczy³y o dawnej wietnoci. Przez wiele wieków od czasów Kazimierza s³u¿y³ jako wiêzienie, nabieraj¹c odpowiednio ponurego wygl¹du. W pobliskim otoczeniu murów znajdowa³y siê parterowe domki  niektóre
s³u¿y³y za mieszkania, w innych mieci³y siê sklepy. Skupione razem, wci¹¿ trzymaj¹ce siê mocno w posadach, ale wymagaj¹ce farby i remontu, tworzy³y rozleg³y, kolawy kr¹g, przerywany przez w¹skie, krête uliczki kryte brukiem. Przez
wiêkszoæ dnia s³oñce z trudem tutaj dociera³o. Im dalej od starego zamku sta³y
budynki, tym lepszy by³ ich wygl¹d i warunki do zamieszkania.
Po jakim czasie nierówny kr¹g ulic i domów koñczy³ siê, a wraz z nim stare
miasto. Nowsz¹ czêæ Lublina, stykaj¹c¹ siê bezporednio ze star¹, tworzy³y niewielkie fabryki, warsztaty, sklepy i budynki mieszkalne. Choæ ³adniejsza ni¿ stare
miasto, dzielnica ta nie by³a w ¿adnym razie najlepsz¹ czêci¹ Lublina. Trzecia
i naj³adniejsza dzielnica powsta³a na wprost starego miasta. Znajdowa³y siê tam
dwa piêkne parki, szerokie ulice, nowoczesne budynki i eleganckie sklepy
Jak na Polskê, Lublin by³ du¿ym miastem. Oko³o jedn¹ trzeci¹ 120 000 jego
mieszkañców stanowili ¯ydzi, z których wiêkszoæ wola³a mieszkaæ w dzielnicy
¿ydowskiej w obrêbie starego miasta. Zamo¿niejsi ¯ydzi i ci, którzy d¹¿yli do
asymilacji, mieszkali w nowej, g³ównie chrzecijañskiej czêci miasta. Moi rodzice przenieli siê tam, kiedy by³am jeszcze niemowlêciem.
Ojciec, odgrywaj¹cy bardzo wa¿n¹ rolê w moim ¿yciu, mia³ dwadziecia siedem lat, kiedy przysz³am na wiat. By³ nietuzinkowym cz³owiekiem o doæ niezwyk³ych pogl¹dach na temat religii i to¿samoci ¿ydowskiej. W m³odych latach
przygotowywano go do zawodu rabina. By³ wybijaj¹cym siê studentem lubelskiej jesziwy, znanej z wysokiego poziomu nauczania. Da³ siê tam poznaæ z nadnr 1/2003 (27)
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miernie na swój wiek rozwiniêtego zmys³u krytycznego, który kaza³ mu kwestionowaæ sens i znaczenie religii.
Na w³asn¹ rêkê i wbrew woli nauczycieli studiowa³ Kaba³ê, mistyczne dzie³o
z okresu redniowiecza. W koñcu zacz¹³ poddawaæ w w¹tpliwoæ pogl¹dy swoich nauczycieli. Ich odpowiedzi nie zadowala³y go. Zalecano mu, aby mniej pyta³, a wiêcej wierzy³. Nie zastosowa³ siê do tych rad. Dosz³o wiêc do bezporedniej konfrontacji miêdzy nim a nauczycielami i tym sposobem jego religijna edukacja dobieg³a koñca.
Kiedy ju¿ opuci³ jesziwê, nie szczêdzi³ wysi³ków, aby buntowaæ siê przeciw
tradycyjnym praktykom religijnym. W Jom Kipur, S¹dny Dzieñ, kiedy wszyscy
¯ydzi powinni pociæ, celowo nie poskramia³ swego apetytu. Co wiêcej, w ten
najuroczystszy dzieñ w roku, jak równie¿ w inne wa¿ne wiêta, jad³ szynkê i rozmaite niekoszerne potrawy. Lubi³ tak¿e opowiadaæ historie wymiewaj¹ce hipokryzjê religijnych ¯ydów.
Ale chocia¿ uwa¿a³ siebie za ateistê, jego zainteresowanie chrzecijañskimi
zwyczajami nie narusza³o tradycyjnego porz¹dku w naszym domu. Moja matka
przestrzega³a regu³ koszernoci, zapala³a wiece, odmawia³a wymagane modlitwy i serwowa³a tradycyjne potrawy. A kiedy mój ojciec mia³ ochotê na szynkê,
co rzeczywicie czêsto siê zdarza³o, otrzymywa³ j¹ na specjalnym nakryciu.
Niew¹tpliwie specyficzny stosunek mojej matki do religii sprawia³, ¿e ojciec nie
ingerowa³ w jej praktyki. By³a ¯ydówk¹ w sposób niemal¿e instynktowny, przestrzegaj¹c religijnych zwyczajów naturalnie i wrêcz odruchowo. Stosowa³a je bez
trudu i z pe³nym przekonaniem. Jeli idzie o religiê, to nigdy nie próbowa³a nikogo
do niej przekonywaæ ani niczego udowadniaæ. Zachowywa³a siê w taki, a nie inny
sposób, nie wyobra¿aj¹c sobie, ¿e mog³aby inaczej. Nigdy nie wyjania³a mnie ani
mojej siostrze, co to znaczy byæ ¯ydem czy te¿ jak powinnymy siê czuæ jako ¯ydówki. Tê czêæ naszego wykszta³cenia pozostawia³a wy³¹cznie ojcu.
Bardzo wczenie zda³am sobie sprawê z mojego nie¿ydowskiego wygl¹du. Jasnow³osa i niebieskooka wygl¹da³am jak typowa Polka. Wiedzia³am, ¿e stanowi to
swego rodzaju ochronê i ¿e inni ¯ydzi znajduj¹ s¹ w mniej szczêliwym po³o¿eniu.
S³ysza³am o m³odych polskich antysemitach, którzy buszowali po ulicach, bij¹c ¯ydów z tego tylko powodu, ¿e s¹ ¯ydami. Kiedy sama mia³am okazjê ujrzeæ
takich wyrostków paraduj¹cych przed ¿ydowskimi sklepami i wykrzykuj¹cych
wrogie has³a: Nie kupujcie u parszywych ¯ydów! ¯ydzi to
krwiopijcy! Z³odzieje! Zabójcy Chrystusa!
Kiedy dochodzi³o do podobnych napaci, zamykano wszystkie sklepy. Ani ¯ydzi, ani Polacy nie odwa¿ali siê wejæ do
sklepu otoczonego przez antysemicki t³um. Zwykle w takich
chwilach policji nie by³o w polu widzenia.
Podobne incydenty dziwnie mnie fascynowa³y. Zamiast ich
unikaæ, chcia³am je ogl¹daæ, czuj¹c, ¿e jeli uda mi siê zachowaæ spokój, sprawcy nie rozpoznaj¹ we mnie ¯ydówki. Mimo
to, przygl¹daj¹c siê i udaj¹c obojêtnoæ, wewn¹trz dr¿a³am. Lêk,
z³oæ, niesmak, i  co dziwne  silne uczucie satysfakcji sk³ada³y siê na moj¹ reakcjê. Dlaczego satysfakcji? Bo wykiwa³am
wroga! By³am sprytniejsza ni¿ oni, poniewa¿ nie rozpoznali we
mnie ¯ydówki. Ostatecznie wiêc nie byli tacy silni!
Wzrasta³am w przekonaniu, ¿e ¯ydzi s¹ pogardzani i ¿e cierpi¹ tylko dlatego, i¿ s¹ ¯ydami. W nienachalny i oglêdny sponr 1/2003 (27)

pierw w lubelskim getcie,
a nastêpnie w ukryciu, za wynagrodzeniem, u polskiej rodziny niewolnej od antysemickich uprzedzeñ. Obie siostry, w³adaj¹ce biegle polskim
jêzykiem i w przeciwieñstwie
do swoich rodziców maj¹ce
tzw. dobry, czyli nie¿ydowski wygl¹d, mimo m³odego
wieku musia³y stopniowo
przej¹æ ciê¿ar odpowiedzialnoci za rodzinê.
Miejmy nadziejê, ¿e kiedy ta
poruszaj¹ca i dobrze napisana ksi¹¿ka trafi tak¿e w ca³oci do polskiego czytelnika.
[Przyp. t³um.]

Skupione razem, wci¹¿ trzymaj¹ce siê mocno w posadach, ale wymagaj¹ce farby
i remontu.
Ul. Krawiecka. Fot. Wiktor
Zió³kowski. W³asnoæ Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
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Fragment synagogi Maharszala (Wielkiej Synagogi) i ul.
Jatecznej.

sób mój ojciec wyjania³ mi, co to znaczy byæ ¯ydem. Zaznacza³, ¿e kwestia
urodzenia jest dzie³em przypadku i ¿e nie ma powodu, aby byæ dumnym czy te¿
wstydziæ siê tego, kim siê jest. ¯ydzi cierpi¹ z powodu takiego w³anie przypadkowego zrz¹dzenia losu i aby unikn¹æ cierpieñ, musz¹ siê zasymilowaæ. Zaczyna³am rozumieæ, ¿e dla ojca asymilacja powinna byæ z natury rzeczy procesem
powolnym i stopniowym, a tak¿e wolnym od nacisków. Ale chocia¿ by³ zwolennikiem asymilacji, twierdzi³ tak¿e, ¿e ¯ydzi nie powinni wypieraæ siê swego pochodzenia.
Akceptowa³am jego pogl¹dy automatycznie, nie zastanawiaj¹c siê wiele nad
tymi kwestiami. Nie przeszkadza³ mi fakt, ¿e ojciec nigdy nie wyjani³ mi, jak
mogê ulec asymilacji bez wypierania siê mojego pochodzenia. Nie dostrzega³am
w tym sprzecznoci. Kiedy  myla³am  w odleg³ej przysz³oci, zostanê Polk¹
w pe³nym sensie tego s³owa.
Wiedzia³am, ¿e moi rodzice nigdy nie zdo³aj¹ siê ca³kowicie zasymilowaæ.
Byli zbyt ¿ydowscy i to nie tyle ze wzglêdu na ich fizyczny wygl¹d, ile z uwagi
na ca³y wachlarz specyficznych cech. Ich pierwszym jêzykiem by³ jidysz, natomiast znajomoæ polskiego by³a ograniczona.
Jidysz mia³ specyficzn¹ fleksjê, wyra¿enia i sk³adniê, a tym z kolei towarzyszy³a szczególna mimika, gestykulacja i ruchy, które Polacy-chrzecijanie uznawali za typowo ¿ydowskie.
Sami ¯ydzi nie lubili tych specyficznie ¿ydowskich wyró¿ników. wiadomie
chronili mnie i moj¹ siostrê przed ich nabyciem. Mimo ¿e ³atwiej im by³o pos³ugiwaæ siê jidysz, rodzice mówili do nas wy³¹cznie po polsku. Kiedy tylko wyrazi³am zainteresowanie jêzykiem ¿ydowskim, ojciec zniechêca³ mnie, mówi¹c, ¿e
jidysz nie jest w³aciwie jêzykiem i ¿e wa¿niejsza jest dla mnie znajomoæ pol-

By³am sprytniejsza ni¿ oni,
poniewa¿ nie rozpoznali we mnie ¯ydówki.
Ostatecznie wiêc nie byli tacy silni!
skiego. I tak, chc¹c mu sprawiæ przyjemnoæ, trzyma³am siê polskiego. Co wiêcej, zamiast nazywaæ mnie moim hebrajskim imieniem Nechama, nadali mi polskie imiê Hela, najczêciej wo³aj¹c na mnie Helka.
Mieszkanie w chrzecijañskiej dzielnicy Lublina sprzyja³o dalszemu oddzieleniu nas od ¿ydowskich wp³ywów. Mieszkalimy na Pijarskiej, jednej z bocznych
uliczek odchodz¹cych od naj³adniejszej ulicy Lublina, Krakowskiego Przedmiecia. Nasze mieszkanie mieci³o siê na pierwszym piêtrze. Ma³y przedpokój prowadzi³ do kuchni, któr¹ z kolei wchodzi³o siê do salonu-jadalni. Porodku tego
du¿ego s³onecznego pokoju sta³ masywny stó³ otoczony dwunastoma równie masywnymi krzes³ami. Stanowi³ on centrum ¿ycia rodzinnego, miejsce czytania i zabawy.
Mielimy elektrycznoæ i bie¿¹c¹ wodê  co samo w sobie stanowi³o oznakê
postêpu. Wiele domów, zw³aszcza te w ¿ydowskiej dzielnicy i niektóre z nowszej
czêci Lublina, nie mia³o bie¿¹cej wody, a nawet elektrycznoci. Nieznany by³ mi
dom, gdzie by istnia³o centralne ogrzewanie albo gdzie by u¿ywano elektrycznoci czy gazu do gotowania. Nasza kuchnia, jak wiêkszoæ innych, mia³a kaflowy
piec, w którym palono drewnem i wêglem. W zimie pozosta³¹ czêæ mieszkania
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ogrzewano piecami wbudowanymi w ciany  w ka¿dym z nich trzeba by³o oddzielnie rozpalaæ.
Ze wzglêdu na lokalizacjê, wiêkszoæ lokatorów w naszej kamienicy stanowili chrzecijanie, lecz mimo to jedynymi s¹siadami, których znalimy, byli ¯ydzi.
Nasi chrzecijañscy s¹siedzi, zarówno doroli, jak i dzieci, byli mi zupe³nie obcy.
Nigdy nie zastanawia³am siê nad tym, dlaczego tak jest, ani te¿ nigdy mi to nie
przeszkadza³o. Faktycznie dopiero póniej uprzytomni³am sobie, ¿e chocia¿ mieszka³am w chrzecijañskiej czêci miasta, nigdy nie uda³o mi siê wejæ do chrzecijañskiego wiata.
Lubi³am nasz¹ cich¹, spokojn¹ dzielnicê, ale lubi³am tak¿e odwiedzaæ inne.
Ha³as, t³um uliczny, rozmaite donone odg³osy starego miasta mia³y dla mnie
szczególny urok. Podobnie miejscowy targ, usytuowany na wzniesieniu i zajmuj¹cy znaczny teren, s³u¿¹cy jako ³¹cznik miêdzy starymi a nowszymi czêciami
Lublina. By³o to gwarne i têtni¹ce ¿yciem miejsce, pe³ne przeró¿nych towarów
przemys³owych, jak równie¿ produktów rolniczych dostarczanych przez okolicznych ch³opów na wozach zaprzê¿onych w konie  mleka, sera i mas³a, wie¿ych
warzyw i owoców, a tak¿e rêcznie tkanych materia³ów, drewniaków i garnków.
Zanim jeszcze posz³am do szko³y, uwielbia³am towarzyszyæ matce w wyprawach na targ. Jako ¿e cierpia³a na chroniczne schorzenie zatok i nie czu³a smaku,
zabiera³a mnie ze sob¹, ¿ebym pomog³a jej wybraæ najwie¿sze produkty. By³a
przekonana, ¿e ojciec zas³uguje na to, co najlepsze, za mój zmys³ smaku i wêchu
jest niezawodny. Nierzadko sprzedaj¹cy patrzyli na mnie wrogo, wiedz¹c, ¿e moja
decyzja mo¿e odwieæ matkê od zakupu. Niektórzy z nich drwili, mrucz¹c pod
nosem, ¿e taki dzieciak jak ja nie ma pojêcia o jakoci towarów, ale nie udawa³o
im siê mnie speszyæ. Czasami, kiedy sprzedawca by³ wyj¹tkowo nieprzyjemny,
uznawa³am towar za nieodpowiedni, nawet kiedy tak nie by³o.
W czasie tych wypraw szczególnie fascynowali mnie zawodowi nosiwodowie,
balansuj¹cy drewnianymi dr¹gami opartymi na ramionach, na koñcach których
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Pl. Krawiecki i most nad
Czechówk¹.

... tworzy³y rozleg³y, kolawy kr¹g, przerywany przez
w¹skie, krête uliczki.
Dzielnica ¿ydowska na Podzamczu. Ze zbiorów TNN.
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zawieszone by³y wiadra. Poruszali siê w charakterystyczny sposób, ostrzegaj¹c
ludzi, aby usunêli siê z drogi, podczas gdy woda pryska³a z wiader na boki. Byli
tam tak¿e staruszkowie z tobo³kami wygl¹daj¹cymi równie staro, jak ich w³aciciele. Wykrzykiwali piewnym g³osem, ¿e kupuj¹ starocie, wszystko co popadnie, i ¿e p³ac¹ bardzo dobrze. Jeli siê nie wiedzia³o, kim s¹ i co mówi¹, nie sposób by³o zrozumieæ ich okrzyków. Nigdy nie wiedzia³am te¿, co robi¹ z tymi
rupieciami, które istotnie kupowali. Miejscowi ¿ebracy równie¿ przedstawiali dla
mnie atrakcjê, czêciowo dlatego, ¿e byli tak wygadani, a czêciowo ze wzglêdu
na ich malowniczy wygl¹d. Matka pozwala³a mi dawaæ im parê groszy. Wierzy³a
w ich proby, nigdy nie w¹tpi¹c, ¿e znajduj¹ siê w wielkiej potrzebie.
Moi rodzice ¿ywili wielki szacunek dla nauki. Wierzyli, ¿e wykszta³cenie jest
najcenniejszym i najtrwalszym dobrem, jakie cz³owiek powinien za wszelk¹ cenê
zdobyæ. Oboje, choæ z ró¿nych powodów, zmuszeni byli wczeniej przerwaæ naukê w szkole  ojciec dlatego, ¿e zosta³ sierot¹ i musia³ sam zarabiaæ na utrzymanie, a matka dlatego, ¿e jej w³asna matka by³a przeciwna idei kszta³cenia kobiet.
Niew¹tpliwie, aby wynagrodziæ swoje braki, postanowili, ¿e ja i moja siostra
powinnymy otrzymaæ mo¿liwie najlepsze wykszta³cenie. Zapisali nas do doskona³ej i drogiej szko³y prywatnej nale¿¹cej do ¿ydowskich w³acicieli. Uczêszczali do niej wy³¹cznie uczniowie z zamo¿nych ¿ydowskich rodzin. Jednak klimat
panuj¹cy w szkole wiadczy³ o staraniach zmierzaj¹cych do umniejszania znaczenia spraw o religijnym czy specyficznie ¿ydowskim charakterze.
Moje pierwsze zetkniêcie z dyrektorem szko³y by³o przykrym prze¿yciem. Na
jego widok oniemia³am i przylgnê³am do matki, rozpaczliwie staraj¹c siê za ni¹
schowaæ. Nasze niefortunne spotkanie zakoñczy³ s³owami: Mam nadziejê, ¿e bêdziesz uczy³a siê równie dobrze, jak twoja siostra. Ju¿ wtedy wiedzia³am, ¿e tak siê
nie stanie. W³aciwie nie widzia³am wielkiego sensu w podobnych staraniach. Na-

Chocia¿ mieszka³am w chrzecijañskiej czêci miasta,
nigdy nie uda³o mi siê wejæ do chrzecijañskiego wiata.
cisk, jaki rodzice k³adli na naukê, robi³ na mnie niewielkie wra¿enie. Uczy³am siê
s³abo, pisa³am niestarannie i ci¹gle zapomina³am odrobiæ lekcje. Czêsto tak¿e budzi³am siê z bólem brzucha  niewykluczone ¿e wyimaginowanym, chocia¿ dla
mojej mamy na tyle wiarygodnym, i¿ pozwala³a mi zostaæ w domu.
Mój ojciec by³ niezwyk³ym cz³owiekiem. W wieku czternastu lat, mniej wiêcej w okresie, kiedy rozczarowa³ siê do religii, zosta³ sierot¹, co pozostawi³o go
bez rodków do ¿ycia. Nie raz s³ysza³am opowieci o okrutnych krewnych, którzy upokarzali go, odmawiaj¹c schronienia i pomocy. Rzecz jasna wola³am historie o jego sukcesach, które nie przysz³y jednak nagle i ³atwo. Poprzedza³o je wiele
rozczarowañ w trakcie d³ugich lat ciê¿kiej pracy, podczas których nie mia³ w³aciwego nadzoru ze strony doros³ych i sta³ego domu. W jednym z miejsc, gdzie
pracowa³, w fabryce wiec, pozna³ moj¹ matkê. By³a córk¹ w³acicieli i pomimo
ró¿nic spo³ecznych, jakie ich dzieli³y, zakochali siê w sobie. Jej rodzice uwa¿ali
go oczywicie za wyj¹tkowo nieodpowiedni¹ partiê. Niereligijny, bezdomny i bez
grosza przy duszy, ³¹czy³ w sobie te wszystkie cechy, które uwa¿ali za niedopuszczalne, a jego zuchwalstwo dodatkowo ich zaskoczy³o. Moja mama by³a bardzo
³adn¹ dziewczyn¹, a jej rodzice zamo¿ni. Posag, który dla niej przeznaczono,
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uroda i dobre pochodzenie sprawia³y, ¿e mog³a sobie pozwoliæ na wybrzydzanie.
Rodzice matki zaczêli mno¿yæ przeszkody, aby tylko nie dopuciæ do romansu.
Zw³aszcza moja babka sprzeciwia³a siê ich ma³¿eñstwu i dopiê³aby swego, gdyby
nie wydarzenia, na które nie mia³a wp³ywu.
Wraz z nadejciem Wielkiego Kryzysu moi dziadkowie stracili maj¹tek. Sporód ich czterech córek dwie wysz³y za m¹¿ ju¿ wczeniej, za moja matka i m³odsza
siostra by³y jeszcze w domu. Kiedy posagi wyparowa³y, atrakcyjnoæ panien natychmiast zmala³a. Uparty i nie daj¹cy za wygran¹ ojciec dalej chcia³ polubiæ
moj¹ matkê, chocia¿ nie mog³a mu wnieæ ani grosza. Sta³ siê teraz odpowiednim
kandydatem.
Kiedy ju¿ zostali ma³¿eñstwem, ojciec obieca³ sobie i swojej ¿onie, ¿e zostan¹
bogaci i otworzy³ w³asn¹ niewielk¹ fabrykê wiec. Inni producenci zareagowali
z niechêci¹ na pojawienie siê konkurencji i próbowali pozbyæ siê go, obni¿aj¹c
ceny. Ale ojciec nie by³ tchórzem ani te¿ nie zamierza³ wycofaæ siê bez walki.
Inni producenci musieli p³aciæ robotnikom, on za robi³ wszystko sam i dlatego
móg³ sobie pozwoliæ na obni¿enie cen bardziej ni¿ jego konkurenci. Nast¹pi³a
prawdziwa wojna cen. Wojna bez zwyciêzców. Kiedy wszystkie strony dozna³y
ju¿ powa¿nego uszczerbku pod wzglêdem finansowym, doszli do wniosku, ¿e
zamiast przeszkadzaæ sobie wzajemnie w interesach, po³¹cz¹ si³y. Stworzyli syndykat sk³adaj¹cy siê z dziesiêciu fabryk.
Udowodniwszy, ¿e potrafi walczyæ, mój ojciec zaj¹³ decyduj¹c¹ pozycjê w syndykacie. Chocia¿ by³ najm³odszym z udzia³owców, inni czuli przed nim respekt.
Ale mimo ¿e wielu ludzi go szanowa³o, niewielu bli¿ej siê z nim zaprzyjani³o.
By³ taktowny i godny zaufania, ale niezbyt otwarty i serdeczny, zawsze wol¹c
trzymaæ innych na dystans.
Kiedy odwiedza³am nasz¹ fabrykê, dumna by³am z tego, ¿e traktowany jest
jako wa¿na osobistoæ. Chocia¿ by³am jeszcze ma³a, rozumia³am, ¿e pracownicy s¹ mu oddani. A kiedy wynika³a jaka kwestia sporna, zarówno jego partnerzy, jak i robotnicy chcieli, aby to on by³ arbitrem. Zdoby³ sobie opiniê cz³owieka, któremu mo¿na zaufaæ. Zaufanie to rozci¹ga³o siê nawet na w³amywaczy.
Na krótko przed wybuchem wojny kto w³ama³ siê do fabryki i wyniós³ wiele
towaru. Policja nie by³a w stanie odzyskaæ skradzionych dóbr.
Ale przedstawiciel z³odziei nawi¹za³ kontakt z moim ojcem
i powiedzia³ mu, ¿e zwróc¹ towar za czêæ jego wartoci
pod warunkiem, ¿e jedynie mój ojciec bêdzie zaanga¿owany w skomplikowane negocjacje. Ojciec zastosowa³ siê do
ich wskazówek, zap³aci³ sumê, jakiej ¿¹dali i straty zosta³y
zredukowane do minimum.
Jego rosn¹ce sukcesy w przemyle wieczkarskim prowadzi³y do powodzenia w innych dziedzinach i z czasem
zosta³ wspó³w³acicielem du¿ej fabryki chemicznej. Wród
produktów w niej wytwarzanych znajdowa³ siê lep na muchy, pasta do butów, myd³o, plastikowe pude³ka i ozdoby choinkowe. Przy takiej ró¿norodnoci produktów robotnicy mieli co robiæ przez okr¹g³y rok.
Wszechstronnoæ fabryki umo¿liwia³a rozwój twórczych zdolnoci ojca. Za³o¿y³ w³asne laboratorium, w którym prowadzi³ eksperymenty dotycz¹ce nowych
sposobów wytwarzania pasty do butów, myd³a i wielu innych towarów. Lubi³
uchodziæ za chemika amatora, ale mia³ na tyle poczucia rzeczywistoci, ¿eby
zatrudniaæ fachowców.
nr 1/2003 (27)

Jidysz mia³ specyficzn¹
fleksjê, wyra¿enia i sk³adniê,
a tym z kolei towarzyszy³a
szczególna mimika, gestykulacja i ruchy.
Na³êczów ko³o Lublina. Ze
zbiorów Jana B³aszcza.
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W miarê wzrostu zamo¿noci rodziny moi rodzice zaczêli postêpowaæ zgodnie
z przyjêtym wówczas zwyczajem panuj¹cym wród zamo¿nych ludzi  jedziæ
oddzielnie na wakacje, ka¿de do innego kurortu, który wydawa³ siê odpowiadaæ
ich indywidualnym potrzebom. Przez trzy kolejne lata przed wybuchem wojny
wysy³ali mnie i moj¹ siostrê na wakacje z moimi dziadkami i m³odsz¹ siostr¹
matki, Zeld¹, do Na³êczowa.
Podczas tych letnich miesiêcy w Na³êczowie moja babka wiod³a niew¹tpliwie
prym. By³a wysoka i szczup³a, mia³a wietn¹ figurê i wyj¹tkowo zgrabne nogi.
Jej rysy by³y regularne, oczy niebieskie i przenikliwe i mówiono nam, ¿e jest
blondynk¹. Nigdy nie widzia³ymy jej prawdziwych w³osów, poniewa¿, bêd¹c
ortodoksyjn¹ ¯ydówk¹, nosi³a zgodnie ze zwyczajem perukê, czyli szejtel.

Wed³ug opowieci, kr¹¿¹cej w rodzinie,
kiedy ods³oniêto babce welon
i po raz pierwszy ujrza³a oblubieñca  zemdla³a.

... miejscowy targ usytuowany na wzniesieniu i zajmuj¹cy znaczny teren, s³u¿¹cy jako ³¹cznik miêdzy starymi a nowszymi czêciami
Lublina. By³o to gwarne i têtni¹ce ¿yciem miejsce...
1942 r. Z lewej widoczne jatki, w g³êbi magistrat i wie¿a
cinieñ. Ze zbiorów Romana Krawczyñskiego.
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Moi dziadkowie, straciwszy wiêkszoæ maj¹tku, zostali zmuszeni do przeniesienia siê z Lublina do mniejszego miasta, Miêdzyrzeca, gdzie prowadzili niewielk¹
wytwórniê wiec. Mój dziadek by³ ³agodnym, uczonym cz³owiekiem, niezbyt nadaj¹cym siê do robienia interesów. Pragn¹c byæ uczciwy wobec klientów, ostrzega³
ich co do ewentualnych defektów w towarze i dodawa³ na wadze, nie ¿¹daj¹c dodatkowej op³aty. W przeciwieñstwie do niego, babka uwielbia³a rz¹dziæ, ³aknê³a
sukcesów i z¿yma³a siê na nieudolnoæ mê¿a. Ale nawet gdy przejê³a kontrolê nad
interesami, starcza³o im jedynie na skromne utrzymanie.
Kocha³am mojego dziadka i irytowa³o mnie, ¿e nie jest szczêliwy z babk¹. O ile
siê orientowa³am, nigdy nawet nie próbowa³a go uszczêliwiæ. Zgodnie z ¿ydowskim
zwyczajem obowi¹zuj¹cym w tamtych czasach ich ma³¿eñstwo zosta³o zaaran¿owane przez rodziców, którzy uznali, ¿e m³odzi do siebie pasuj¹. Uczucia m³odych nie
mia³y znaczenia i faktycznie spotkali siê po raz pierwszy pod chup¹, lubnym baldachimem, podczas ceremonii zawarcia ma³¿eñstwa. Wed³ug opowieci kr¹¿¹cej w rodzinie, kiedy ods³oniêto babce welon i po raz pierwszy ujrza³a oblubieñca  zemdla³a.
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Czêsto zastanawia³am siê, dlaczego, poniewa¿ dziadek
by³ wysokim, przystojnym mê¿czyzn¹ i przynajmniej w moich oczach wydawa³ siê kim w rodzaju cichego anio³a 
niezmiennie cierpliwy, troskliwy i wyrozumia³y. Moja babka by³a podobno zakochana w kuzynie, którego jej rodzice
uznali za nie doæ religijnego i zabronili jej go polubiæ.
Zastanawia³am siê, dlaczego nie p³aka³a i nie lamentowa³a
przed lubem. Mia³a przecie¿ na to doæ czasu.
Moja matka mia³a cztery siostry i brata. Za wyj¹tkiem
najm³odszej Zeldy wszyscy za³o¿yli ju¿ w³asne rodziny.
Chcieli, aby Zelda te¿ wysz³a za m¹¿  wszyscy z wyj¹tkiem jej samej. By³a wysoka, o zgrabnej figurze, ale ze
wzglêdu na rude w³osy i piegi uchodzi³a za nieatrakcyjn¹.
Przedstawiano j¹ wielu ewentualnym kandydatom na mê¿a.
Tych, którzy byæ mo¿e zechcieliby j¹ polubiæ, odrzuca³a jako nudziarzy. Czêsto
s³ysza³am, jak moja matka pyta ze z³oci¹ w g³osie: Kogo by chcia³a, ksiêcia
z bajki? Jak bêdziesz tak wybrzydzaæ, zostaniesz star¹ pann¹. To, co ja uznawa³am za odwagê, inni traktowali jako upór prowadz¹cy do nieszczêcia.
Ulubieñcem moich dziadków by³ ich jedyny syn Josef. Pomimo ortodoksyjnych pogl¹dów nie nalegali, aby skoñczy³ jesziwê czy te¿ zapuci³ brodê i sta³ siê
religijnym ¯ydem. Pozwalali mu postêpowaæ zgodnie z w³asnymi upodobaniami
i skoñczyæ wieckie gimnazjum, co, czego odmówili wszystkim czterem córkom. Dla niego zawsze znajdowa³y siê pieni¹dze, nawet jeli mia³o to oznaczaæ
wyrzeczenia.
Josef by³ przystojnym, czaruj¹cym mê¿czyzn¹, lekkomylnym, zepsutym i nieodpowiedzialnym. W przeciwieñstwie do swojej matki nie wierzy³ w ciê¿k¹ pracê. By³ w³acicielem fabryki marmolady za³o¿onej czêciowo z pomoc¹ rodziców, a czêciowo z posagu ¿ony. Jego ¿ona by³a piêkn¹ dziewczyn¹  mia³ z ni¹
dwóch synów. By³a nie tylko piêkna, ale tak¿e mi³a i inteligentna. Ale zalety ¿ony
nie zmniejszy³y jego zainteresowania innymi kobietami. Przeciwnie, nie by³ ani
dyskretny, ani wybredny w swoich erotycznych przygodach.
Nawet moja matka, która zwykle zdawa³a siê nie dostrzegaæ wad brata, gniewa³a siê na jego pozama³¿eñskie eskapady. Kiedy us³ysza³am, jak mówi: Nie
znoszê twojego uganiania siê po ca³ym miecie za dziewczynami. Nic nie mogê
na to poradziæ, ale przynajmniej u mnie w domu masz przestaæ podszczypywaæ
s³u¿¹c¹! Przynios³o to niewielki efekt. Josef tylko mia³ siê z tych s³ów.
Moja matka, oko³o roku starsza od Josefa, by³a trzecim w kolei zawodem sprawionym w³asnym rodzicom. Mimo ¿e zdawa³a sobie z tego sprawê, by³a im bardzo oddana. Zamiast buntowaæ siê, akceptowa³a ich pogl¹dy na temat uprzywilejowanej pozycji synów i jej hojnoæ wobec matki i ojca nie mia³a granic.
Szczêliwie dla mojej siostry i mnie nasz ojciec mia³ inne zdanie na temat
córek. Jak tylko siêgam pamiêci¹, matka lubi³a mi opowiadaæ historiê o moich
narodzinach. Le¿a³a przez wiele dni w po³ogu, a¿ lekarze przyznali, ¿e niewiele
mog¹ poradziæ. Boj¹c siê o ¿ycie matki i moje, wszyscy zwrócili oczy ku Bogu.
Rabin odprawia³ specjalne mod³y, w których uczestniczyli wszyscy cz³onkowie
rodziny i dopiero czwartego dnia Bóg postanowi³ wys³uchaæ prób i umo¿liwi³
moje oficjalne przyjcie na wiat.
Choæ wyczerpana i s³aba, matka koniecznie chcia³a mnie zobaczyæ. Ale kiedy
uniesiono mnie nad jej g³ow¹ i zobaczy³a, ¿e urodzi³a drug¹ dziewczynkê, zenr 1/2003 (27)

... uwielbia³em towarzyszyæ
matce w wyprawach na
targ.
Targ na wiêtoduskiej. Fot.
Józef Czechowicz. W³asnoæ
Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
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... szczególnie fascynowali
mnie zawodowi nosiwodowie...
1937 r. Ze zbiorów YIVO.
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mdla³a. Mój ojciec pocieszy³ j¹. Przypomnia³ jej, ¿e nie jest
religijnym ¯ydem, powiedzia³, ¿e dziecko jest zawsze dzieckiem i zapewni³ j¹, ¿e nie ma nic przeciwko temu, i¿ jestem
dziewczynk¹.
Ojciec mia³ dwoje m³odszego rodzeñstwa, którym by³ oddany i za których czu³ siê odpowiedzialny  siostrê Elê i brata
Gerszona. Gerszon pracowa³ w fabryce ojca i czêsto wraz z rodzin¹ bawili pod koniec tygodnia u nas w domu. Chocia¿ ojciec traktowa³ z wielk¹ trosk¹ zarówno swojego brata, jak i siostrê, do Eli by³ szczególnie przywi¹zany. Dzieli³a ich ró¿nica
nie wiêcej ni¿ czterech czy piêciu lat, ale pod wzglêdem si³y,
pewnoci siebie i dowiadczenia stanowili niebo i ziemiê. Wysoka i szczup³a, ³agodna i delikatna Ela roztacza³a wokó³ siebie subtelny czar. Zwykle wygl¹da³a na trochê zrezygnowan¹, a trochê oszo³omion¹. Uwielbia³a mojego ojca, on za mia³
do niej stosunek opiekuñczy i traktowa³ j¹ jak dziecko.
Wed³ug mojej matki, która nigdy nie przestawa³a o tym opowiadaæ, Ela wysz³a za m¹¿ nie tylko z b³ogos³awieñstwem mojego ojca, ale tak¿e z hojnym posagiem. Szymon, jej m¹¿, by³
zawodowym socjalist¹ i czym w rodzaju dziennikarza. Niski, o gêstej czuprynie i p³omiennych oczach, nigdy nie
omieszka³ napadaæ na ludzi, którym powodzi³o siê lepiej ni¿
jemu. Oddany by prawdzie, zw³aszcza tej obraliwej dla jego
chlebodawców. Nic wiêc dziwnego, ¿e niemal zawsze by³
w trakcie zmieniania pracy. To dawa³o mu czas na pisanie artyku³ów do ¿ydowskich gazet, a swoj¹ napastliwoci¹ przysparza³ sobie coraz wiêcej wrogów.
Mój ojciec regularnie pomaga³ jemu i jego rodzinie, ale Szymon nie okazywa³
wdziêcznoci. Ku rozpaczy Eli napada³ nawet na ojca jako kapitalistê i wyzyskiwacza klasy robotniczej. Twierdzi³, ¿e gdyby jego siostry dysponowa³y takim maj¹tkiem, by³yby du¿o bardziej hojne ni¿ jego szwagier  bezpieczne twierdzenie, bowiem siostry Szymona nigdy nie by³y zamo¿ne i nie zanosi³o siê na zmianê.
Na szczêcie mój ojciec nie oczekiwa³ wdziêcznoci. Daje siê ze wzglêdu na
przyjemnoæ, jak¹ to sprawia  mawia³.  Nigdy nie nale¿y siê spodziewaæ niczego w zamian. Rzeczywicie, niezbyt zrêcznie siê czu³, kiedy ludzie okazywali
mu zbyt wiele wdziêcznoci. Na przyk³ad którego dnia, kiedy wesz³am do pokoju, zobaczy³am, ¿e moja ciotka Ela przyjmuje od ojca pieni¹dze. Nagle pochyli³a
siê i poca³owa³a go w rêkê. Jeszcze gwa³towniej ojciec wyrwa³ siê z jej ucisku.
Blady, przera¿ony i zawstydzony sprawia³ wra¿enie, jakby dowiadczy³ wielkiego smutku i bólu. Wszystko to trwa³o moment i nie wiedz¹c w³aciwie, dlaczego,
uda³am, ¿e nic nie zauwa¿y³am.
Ale hojnoæ ojca mia³a swoje granice. Ci, od których dozna³ jawnej niesprawiedliwoci, nie mogli siê wiele od niego spodziewaæ. Fakt, ¿e moja babka zdecydowanie wystêpowa³a przeciw niemu i nie chcia³a go pocz¹tkowo zaakceptowaæ jako ziêcia, uznawa³ za niefortunny, ale uzasadniony przynajmniej z jej punktu
widzenia. Z drugiej strony, kiedy by³ bezdomny i potrzebowa³ miejsca do spania,
jedna z ciotek nie wpuci³a go do siebie do domu. Nigdy jej tego nie wybaczy³.
Du¿o póniej ta sama ciotka, stara, bezdzietna i bezdomna, zwróci³a siê do ojca
o pomoc. Wynaj¹³ jej mieszkanie i wspiera³ j¹ finansowo, ale nigdy nie wpuci³
jej do w³asnego domu.
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Zwykle w pi¹tkowe i sobotnie wieczory dalsi i bliscy krewni oraz wielu przyjació³ przychodzi³o do nas w odwiedziny. By³o wiele rozmów, podczas których
gocie raczyli siê ciastem, orzechami i s³odyczami oraz s¹czyli domowe wino
i winiow¹ nalewkê. Dzieci bra³y udzia³ w tych spotkaniach i mog³y jeæ, co chcia³y, ale nie wolno im by³o wtr¹caæ siê do rozmów doros³ych.
Podczas tych wieczorów zwykle zajmowa³am miejsce na kolanach ojca. G³adzi³ mnie po g³owie, obejmowa³ i od czasu do czasu obdarza³ poca³unkiem, który
trafia³ w jakie miejsce na policzku, czole czy czubku g³owy. Gdzie  nie mia³o
dla mnie wiêkszego znaczenia. Sama bliskoæ sprawia³a mi zadowolenie. Jako
omiolatka uwielbia³am jego czu³oci i rewan¿owa³am siê od czasu do czasu poca³unkiem lub uciskiem.
To w³anie w czasie jednego z takich zgromadzeñ us³ysza³am po raz pierwszy
wzmiankê o zbli¿aj¹cej siê wojnie.
Prze³o¿y³a z angielskiego Monika Adamczyk-Garbowska

Panorama Lublina. Pocztówka z okresu okupacji.
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Anna Regina Sternfinkiel
(Anna Langfus)
Lublinianka, ¯ydówka, zapomniana laureatka jednej z najwa¿niejszych nagród literackich wiata, Prix Goncourt. Czwarta
z kolei kobieta, a pierwsza Polka, która zdoby³a to wyró¿nienie. Jej poprzedniczki to: Elza Triolet, Simone de Beauvoir
i Beatrix Beck.
Anna Regina Sternfinkiel urodzi³a siê
2 stycznia 1920 roku w Lublinie. Sternfinkielowie posiadali w Lublinie kamienicê
przy ulicy Browarnej 2, w której niegdy
mieli browar (st¹d nazwa ulicy).
Anna zosta³a przyjêta do gimnazjum
w 1929 roku, a maturê otrzyma³a w 1937
roku w Liceum im. Unii Lubelskiej. Uzyska³a nastêpuj¹ce oceny: z religii  bardzo dobrze, z jêzyka ³aciñskiego  bardzo
dobrze, z historii i nauki o Polsce wspó³czesnej  dostatecznie i z matematyki 
bardzo dobrze. Poza tym na wiadectwie
zanotowane s¹ stopnie koñcowe z nastêpuj¹cych przedmiotów nieobjêtych egzaminami dojrza³oci: jêzyk francuski  dobrze, fizyka z chemi¹  dobrze, æwiczenia
cielesne  dostatecznie i higiena  dobrze.
Po maturze Anna Sternfinkiel wyjecha³a
do Belgii na studia. Wst¹pi³a do Ecole Polytechnique w Verviers. Na wakacje przyje¿d¿a³a do Polski i tu zaskoczy³a j¹ wojna. W 1939 roku wysz³a za m¹¿ za studenta prawa  Jakuba Rajsa, zamordowanego potem w czasie wojny w okolicach
Warszawy.
Do 17 wrzenia 1939 roku problem
narodowociowy nie istnia³ dla Anny
w ogóle. Wychowa³a siê w rodowisku patriotycznym, czu³a siê Polk¹. Dopiero hi-
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tlerowcy zrobili z niej ¯ydówkê i zapêdzili
do getta. W 1962 roku, tu¿ po otrzymaniu
nagrody Goncourtów, w wywiadzie z Tadeuszem Domañskim w Pary¿u pisarka
mówi: Nie mia³am przejcia z dzieciñstwa
do wieku dojrza³ego. Najczystszym, najpe³niejszym okresem ¿ycia by³o dla mnie
dzieciñstwo. Resztê zabra³a mi wojna. Zdaje mi siê, ¿e cz³owiek, który prze¿yje to,
co ja prze¿y³am, nie mo¿e ju¿ znaleæ miejsca dla siebie. Ale to sprawa indywidualna, to zale¿y od jednostki. S¹ ludzie, którzy potrafili zapomnieæ. ¯yj¹ i robi¹ interesy. Nawet ¯ydzi. Przesz³oæ dla nich
minê³a... Gdy wybuch³a wojna, by³am bardzo m³oda. Na ¿ycie patrzy³am ze skrajnym entuzjazmem. I dlatego wojna wywo³a³a u mnie taki szok.
Jakie by³y losy Anny w czasie wojny?
W 1960 roku ukaza³a siê we Francji jej
ksi¹¿ka Sól i siarka (Le sel et le soufre),
uwa¿ana za autobiografiê autorki, za któr¹ otrzyma³a Prix Charles Veillon  wysok¹ nagrodê literack¹ Szwajcarii. W wywiadzie z Jerzym Horodyñskim Anna mówi:
Le sel et le soufre to wojna widziana oczyma jednego cz³owieka. Jest to autobiograficzny opis piêciu moich lat wojennych
w Polsce. Pobyty w wiêzieniu, lasach, obozach, moje ¿ycie w getcie warszawskim.
nr 1/2003 (27)

Anna Regina Sternfinkiel
Ksi¹¿ka zaczyna siê pierwsz¹ bomb¹ niemieck¹, a koñczy wejciem Rosjan. Przebywa³am wtedy w wiêzieniu dla politycznych w P³ocku.
Powieæ Sól i siarka przedstawia ¿ycie
m³odej dziewczyny z rodziny zamo¿nych
¯ydów lubelskich. Bohaterce powodzi siê
znakomicie, wszyscy j¹ lubi¹, nie ma ¿adnych k³opotów, jest trochê egoistk¹. Gdy
Niemcy wzmagaj¹ przeladowania ¯ydów,
udaje jej siê uciec wraz z mê¿em. Mê¿a
lokuje gdzie na wsi, a sama ukrywa siê
u ró¿nych Polaków w Lublinie.
Czytelnik otrzymuje obraz tych mieszkañców Lublina, którzy bohatersko, bezinteresownie, z nara¿eniem ¿ycia pomagaj¹ ¯ydom, jak te¿ i takich, którzy przechowuj¹ ¯ydów za pieni¹dze i kosztownoci, a gdy wy³udz¹, co siê da, wyrzucaj¹
ich na bruk. Do tych drugich trafi³a w³anie bohaterka ksi¹¿ki. Gdy nie ma ju¿ pieniêdzy na op³acenie czynszu, pokazuj¹
jej drzwi. Poniewa¿ zginêli ju¿ jej rodzice
i rodzeñstwo  wiêc nie ma do kogo pójæ.
Wyrusza desperacko przed siebie. Nie ginie jednak za pierwszym skrzy¿owaniem
ulic. Spotyka oficera AK, który zaopiekowa³ siê ni¹ i wci¹gn¹³ do konspiracji.
Po pewnym czasie Niemcy wpadaj¹ na
lad organizacji i m³oda ¯ydówka musi
uciekaæ. Dociera do swego mê¿a i ruszaj¹
razem w kierunku Warszawy. Id¹ lasami,
bezdro¿ami. W koñcu gubi¹ siê w jakim
lesie. M¹¿ jest chory i os³abiony. Zostawia
go i idzie po pomoc. Spotyka oficera niemieckiego. Jest to antyfaszysta zdegradowany do roli zaopatrzeniowca. Niemiec
dostarcza ¯ydom ¿ywnoci, a potem
umieszcza ich w kamienicy, w której czêæ
mieszkañ zajmuj¹ funkcjonariusze SS.
Swoim prze³o¿onym owiadcza, ¿e jest to
para w³acicieli ziemskich, która w obawie przed bolszewikami uciek³a zza Buga.
Bohaterka ksi¹¿ki zaprzyjani³a siê
z osiemnastoletnim Niemcem posiadaj¹cym rozleg³¹ wiedzê i powa¿ne zainteresowania kulturalne, rzadko spotykane u tak
m³odego cz³owieka. Ch³opiec ten jednak
pokazuje jej pewnego dnia zdjêcia ¯ydów,
nr 1/2003 (27)
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których sam zamordowa³: starców, kobiet
i ma³ych dzieci. Bohaterka nie wytrzymuje
nerwowo. Rzuca faszycie w twarz: Ja te¿
jestem ¯ydówk¹! W rezultacie zostaje
aresztowana, przechodzi piek³o tortur,
mê¿a rozstrzeliwuj¹, a j¹ osadzaj¹ w obozie w P³ocku; dopiero Armia Czerwona
przynosi jej wolnoæ.
Bohaterka wraca do Lublina, lecz tu
okazuje siê, ¿e mieszkanie rodzinne jest
zajête przez obcych ludzi, którzy nie chc¹
i nie maj¹ dok¹d siê wyprowadziæ, nie chc¹
jej nawet wpuciæ do rodka. M³oda kobieta jest zrozpaczona. Nie ma nikogo bliskiego, nikomu nie jest potrzebna. ¯a³uje,
¿e prze¿y³a wojnê. Wiadomoci dotycz¹ce Anny wskazuj¹ na du¿¹ zbie¿noæ losów bohaterki ksi¹¿ki z losami pisarki. Pan
W³adys³aw Trzciñski z Lublina zetkn¹³ siê
w czasie wojny z Ann¹, gdy mieszka³a pod
Warszaw¹ w kamienicy zajêtej w po³owie
przez SS.
Po wyzwoleniu, gdy Anna wróci³a do
Lublina, nie zamykano jej drzwi przed nosem, ale nie odnalaz³a ju¿ nikogo. Wymordowana zosta³a ca³a jej rodzina. Zamieszka³a w rodzinnym domu przy Browarnej
w mieszkaniu nr 6, zajmowanym przez
handlarza byd³a Jankiela Kawê, z którym
póniej wyjecha³ do Izraela. Pani Maria
Jedynak, lokatorka z s¹siedniego mieszkania, pamiêta, jak Anna po pewnym czasie zaczê³a dochodziæ do siebie, coraz
szybciej odzyskiwa³a równowagê wewnêtrzn¹ i pogodê ducha. Ale wspomnienia i prze¿ycia wojenne nigdy jej nie opuci³y.
Gdy Karol Borowski i Eleonora Frenkiel-Ossowska za³o¿yli w Lublinie Studium
Dramatyczne, Anna zosta³a jedn¹ z pierwszych s³uchaczek. Wykazywa³a du¿e zdolnoci, by³a ulubion¹ uczennic¹ Borowskiego, lecz twierdzi³a, ¿e aktork¹ nie zostanie. Przybra³a wtedy pseudonim Janczewska, pod nim wystêpowa³a na lubelskiej
scenie.
Anna Sternfinkiel-Rajs by³a wyj¹tkowo
piêkn¹ kobiet¹, ale uroda nie u³atwia³a jej
¿ycia. Przeciwnie. Spotyka³a siê z wyraza-
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mi zazdroci ze strony niektórych kole¿anek, a nawet z³oliwymi plotkami. Byæ
mo¿e to by³o jednym z powodów, ¿e w roku 1946 wyemigrowa³a do Francji, gdzie
wysz³a powtórnie za m¹¿. Z informacji Romana l¹skiego, kronikarza i by³ego prezydenta Lublina, wynika, ¿e Langfusowie
byli znan¹ rodzin¹ ¯ydów lubelskich, mieli m.in. biuro buchalteryjno-korespondencyjne Buch-Kor przy Krakowskim Przedmieciu 32.
Anna Langfus zajê³a siê w Pary¿u prac¹
literack¹, z któr¹ zwi¹zana by³a od najm³odszych lat. W Liceum Unii Lubelskiej dyrektorka wyda³a Annie pozwolenie na publikowanie w czasopimie m³odzie¿owym Filomata prób jej m³odzieñczej imaginacji.
Zaczê³a pisaæ, maj¹c 15 lat. W 1952 roku
ukoñczy³a sztukê o tematyce wojennej Trêdowaci (Les lepreux), któr¹ w 1956 roku
wystawi³ teatr lAlliance Française. W 1960
roku wysz³a u Gallimarda jej pierwsza ksi¹¿ka Sól i siarka, któr¹ wydano w nak³adzie
7 000 egzemplarzy. Ju¿ po tej powieci
autorka mia³a otrzymaæ Goncourtów,
ale ze wzglêdu na podobieñstwo tematyki z nagrodzon¹ w 1959 roku ksi¹¿k¹
André Schwarz-Barta Ostatni sprawiedliwy zrezygnowano z tego zamiaru. Dopiero w 1962 roku powieæ Baga¿e z piasku
(Les bagages de sable) uczyni³a z Anny
Langfus laureatkê jednej z najwa¿niejszych
nagród literackich wiata  Prix Goncourt.
Anna Langfus tak mówi o powstaniu
swej nagrodzonej powieci: Zaczê³am j¹
pisaæ w 1961 roku ca³kowicie z wyobrani.
Chcia³am sobie udowodniæ, ¿e potrafiê napisaæ ksi¹¿kê bez zwi¹zku z moimi prze¿yciami. Mia³a byæ lekka, komercyjna. Nakreli³am konspekt i zda³am sobie sprawê, ¿e
nie dam rady. Wtedy wróci³am do pod³o¿a
wojennego. Zachowa³am zreszt¹ w tekcie
pierwotn¹ banaln¹ osnowê, ale pog³êbi³am
j¹ przez wojnê. Ksi¹¿ka jednak pozosta³a
imaginacyjn¹. Nie ma nic wspólnego ze mn¹
oprócz tego, ¿e pisana jest w pierwszej osobie. Bêdê nadal korzystaæ z kanwy wojennej, bo kiedy chcê od niej odejæ, okazuje
siê, ¿e nie potrafiê nic napisaæ.
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Bohaterk¹ Baga¿y z piasku jest polska
¯ydówka przyby³a po wojnie do Pary¿a,
której ca³¹ rodzinê wymordowali hitlerowcy. Gdy Anna Langfus opowiada o prze¿yciach wojennych, o swych rozczarowaniach, o charakterach ludzkich, które nie
wytrzyma³y próby wojny, przypomina siê
niejeden fragment jej powieci: Widzia³am cz³owieka, który sta³ na drugim cz³owieku, le¿¹cym na ziemi, jedn¹ nog¹ na
¿o³¹dku, drug¹ na gardle. Trzeci rozkazywa³ mu: «Naciskaj, du. Dajê ci dziesiêæ
minut, aby umar³. Jeli nie, to ty umrzesz.»
I cz³owiek naciska³, stara³ siê. Przestawi³
nawet nogi. Praw¹, silniejsz¹ postawi³ na
gardle ofiary, aby posz³o szybciej. Widzia³am póniej tego samego cz³owieka. Opatrywa³ rannych, dzieñ i noc, a gdy mia³
kawa³ek chleba, dzieli³ siê nim. No i teraz
sami os¹dcie fakty.
Anna Langfus nie spodziewa³a siê nagrody Goncourtów. W wywiadzie z Jerzym
Hordyñskim powiedzia³a: Wiedzia³am
oczywicie, ¿e kandydujê. Moja ksi¹¿ka
nawet mia³a ju¿ przed tym pewien rozg³os
i by³a t³umaczona, ale na nagrodê nie liczy³am. By³a to dla mnie zupe³na niespodzianka. Nawet nie czeka³am na rezultat
posiedzenia jury w domu. Szukano mnie
po ca³ym Pary¿u. [...] kiedy mi gratulowano i zakomunikowano wynik konferencji,
nie by³am szczêliwa. By³am zdziwiona.
¯ycie by³o za silne, aby nawet to bardzo
wielkie wyró¿nienie mog³o na mnie wp³yn¹æ. Cz³owiek ¿yje porównaniami. A pamiêæ jest silniejsza od wszystkiego. Moim
najwiêkszym pragnieniem jest mieæ spokój wewnêtrzny. Niestety, jest to nieosi¹galne.
Od chwili wyjazdu do Francji Anna
Langfus nie odwiedzi³a Polski, ale mówi³a wietnie po polsku i w wywiadach
wspomina³a zawsze sw¹ lubelsk¹ przesz³oæ. Po przybyciu do Pary¿a mieszka³a ko³o Porte de la Vilette. Pracowa³a jako
nauczycielka matematyki, nastêpnie przeprowadzi³a siê do Sarcelles, nowoczesnego osiedla pod Pary¿em, i zajê³a siê ju¿
tylko pisaniem.
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Wspomnienia
o Annie Sternfinkiel
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w mojej klasie uczy³a siê córka pastora ewangelickiego Genia Missolówna  nawet przyjani³ymy
siê, bywa³ymy u siebie; nie by³am równie¿ wroga w stosunku do ¯ydówek 
w mojej klasie wród 37 uczennic by³o
ich piêæ: Adela Zajdenfeld, Miriam Wolber¿anka (jej starsza siostra, absolwentka Unii, studiowa³a ju¿ w tym czasie
na Sorbonie w Pary¿u), Ida Rozenbaum,
Regina Herman, Hanka Szternfinkiel;
cztery pierwsze z nich by³y córkami kupców; Hanka Szternfinkiel pochodzi³a z rodziny lekarskiej (jej ojciec by³ lekarzem
wojskowym w stopniu oficerskim). Poza
Gimnazjum ss. Urszulanek i Gimnazjum
Biskupim, które by³y przeznaczone wy³¹cznie dla m³odzie¿y katolickiej, kwestia
wyznania religijnego w naszym gimnazjum nie odbiega³a od sytuacji w innych
lubelskich szko³ach rednich. Wprawdzie
¯ydówki mia³y swoje prywatne Gimnazjum Humanistyczne Szperowej przy ul.
Nieca³ej 3, ale z powodów tylko im (a raczej ich rodziców) znanych wola³y byæ
uczennicami innych szkó³.
W latach trzydziestych pod patronatem polonistki Zofii Kruszewskiej ju¿ nie
kó³ko literackie, ale polonistyczne rozwinê³o powa¿n¹ dzia³alnoæ. St¹d wywodz¹ siê znane talenty: Anna Kamieñska,
Hanna Szternfinkiel, Julia Hartwig. Sporód nich miêdzynarodowym wyró¿nieniem Prix Goncourt ju¿ w okresie powojennym zosta³a uhonorowana moja klasowa kole¿anka Hanna Szternfinkiel za
powieæ Baga¿e z piasku; w tym czasie
nosi³a ona nazwisko Anna Langfus, gdy¿
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pod fa³szywym nazwiskiem uda³o siê jej
zbiec z Polski w okresie okupacji niemieckiej i okrutnych gett.
Janina Smoliñska
(z Archiwum Historii Mówionej
Orodka Brama Grodzka  Teatr NN)
W t³umie na Krakowskim Przedmieciu
mignê³a mi kiedy filigranowa sylwetka
Hanki Szternfinkel1, by³ej kole¿anki klasowej z Unii. Nigdy nie by³ymy sobie na
tyle bliskie, abym teraz usi³owa³a wy³uskaæ
j¹ z tego t³umu albo szukaæ mo¿liwoci spotkania. By³a to piêkna dziewczyna, która
zawsze wydawa³a mi siê kruch¹, porcelanow¹ miniaturk¹ swojej piêknej, majestatycznej matki. By³a niezmiernie egzaltowana, a ja w latach szkolnych, podobnie zreszt¹ jak i w póniejszym ¿yciu, mia³am ma³o
zrozumienia i tolerancji dla kruchoci i egzaltacji. Ju¿ w szkole ujawni³y siê jej humanistyczne uzdolnienia. By³a ulubienic¹ (te¿
nieco egzaltowanej) madame Helmanowej,
a tak¿e, co by³o znacznie wiêksz¹ sztuk¹,
prof. Pliszczyñskiej. By³a bez w¹tpienia najlepsz¹ ³acinniczk¹ w naszej klasie.
Chyba tylko jeden raz w latach szkolnych by³am w jej domu (ul. Lubartowska,
za rogiem Browarnej) i d³u¿ej z ni¹ rozmawia³am. Mog³o to byæ w IV czy V klasie.
Hanka zapytana, co zamierza robiæ po
maturze, przeci¹gnê³a siê jak m³ody kociak i powiedzia³a:
 Chcia³abym zostaæ kurtyzan¹...
Nie wiem, w jakim stopniu spe³ni³o siê
to marzenie. Dosz³y mnie odleg³e s³uchy,

1
Pisownia i wymowa imienia
i nazwiska Anny Langfus
w relacjach i cytacie pozostawione bez zmian [przyp. red.].

171

Ludzie  pamiêæ  miejsce
¿e po wojnie próbowa³a kariery scenicznej. Ostatecznie jednak znalaz³a swoj¹ w³asn¹ drogê do literatury. W 1946 roku zamieszka³a w Pary¿u i tam wysz³a jej ksi¹¿ka, nios¹ca echa okupacyjnych prze¿yæ
i znamienny tytu³ Baga¿e z piasku. Ksi¹¿ka ta zosta³a wyró¿niona nagrod¹ Akademii Goncourtów w 1962 roku. Ciê¿ko chora na serce, zd¹¿y³a wydaæ jeszcze przed
mierci¹ dwie czy trzy nieznane mi powieci. Nosi³a nazwisko swojego drugiego
mê¿a: Langfus.
Krystyna Modrzewska,
Trzy razy Lublin,
Lublin 1991, s. 99-100
Muszê wspomnieæ o jeszcze jednej osobie, która zwi¹zana by³a ze mn¹ i Lublinem i któr¹ póniej spotka³am we Francji.
Gdy jeszcze uczy³am siê w gimnazjum
Unii, moj¹ kole¿ank¹ z klasy by³a Anna
Langfus. [...] Przed wojn¹ nazywa³a siê
Szternfinkiel, a jej ojciec by³ oficerem wojska polskiego w lubelskim garnizonie.
Jeszcze przed wojn¹ Hanka Szetrnfinkiel
wysz³a za m¹¿ za Jakuba Rajsa, który stu-

diowa³ w Bolonii, we W³oszech. Rajsowie
byli równie¿ zamo¿n¹ rodzin¹ lubelsk¹.
Jakub wróci³ do Polski specjalnie dla niej
i tu zgin¹³ w czasie wojny. Ona sama uratowa³a siê dziêki pomocy Niemca, który
zakocha³ siê w niej i j¹ ukry³. Po wojnie
zamieszka³a pod Pary¿em w ma³ym miasteczku, gdzie mieszkali przewa¿nie ¯ydzi
z Afryki Pó³nocnej. Warunki ¿ycia mia³a
straszne. Mieszka³a w kwaterunkowym
mieszkaniu razem z córeczk¹. By³a bardzo
biedna. A¿ wreszcie wyda³a swoj¹ ksi¹¿kê
 wspomnienia z lat okupacji, zatytu³owane Baga¿e z piasku. [...] Ksi¹¿ka ta zdoby³a nagrodê Goncourtów  francuskiego
Nobla literackiego.
Pamiêtam, ¿e na krótko przed jej mierci¹ widzia³am j¹ w telewizji francuskiej. To
by³ jej ostatni wywiad i zarazem spotkanie
z tym Niemcem, który j¹ uratowa³ w czasie wojny. Wygl¹da³o to jak spowied jej
¿ycia. Wkrótce potem dowiedzia³am siê,
¿e pope³ni³a samobójstwo. ¯y³a w ci¹g³ej
depresji i nie wytrzyma³a.
Zofia Weiser
(z Archiwum Historii Mówionej
Orodka Brama Grodzka  Teatr NN)

Jak gdyby wewn¹trz kuli zwieszonej
w przestrzeni, niewiadomi kruchoci naszego
schronienia, gralimy w pokera, podczas gdy
na tysi¹cach swych nóg, jedz¹c tysi¹cami
swych ust, nios¹c mieræ tysi¹cami r¹k,
nieugiêcie posuwa³a siê bestia.
Noc¹ wesz³a bez szmeru do miasta
i zamieszka³a w rodku snu ludzi.
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Anna Langfus

Kurs przygotowawczy
Kiedy pan Luka siê mia³, g³owê odrzuca³ do ty³u i wtedy widaæ by³o tylko
jego trzês¹cy siê brzuch. Mog³o siê wydawaæ, ¿e to z niego w³anie wydobywa³y
siê dziwaczne dwiêki objawiaj¹ce weso³oæ. Kolejne st³umione odg³osy tak bardzo sugerowa³y dokonywanie jakiego strasznego mordu, ¿e wiadków takiego
ataku ogarnia³ niepokój. Pan Luka w³anie siê mia³ i byæ mo¿e dlatego nie us³yszelimy, jak nadlatywa³y. Gdy ju¿ je spostrzeglimy, by³y ponad nami i przecina³y jednolicie niebieskie niebo. B³yszcza³y w s³oñcu niczym ma³e przyrz¹dy, cenne i precyzyjne. Matka patrzy³a na nie z zachwytem, w jej oczach tañczy³y promyki. Spogl¹da³am na mê¿a siedz¹cego u mych stóp i trzymaj¹cego d³oñ przy
czole, ¿eby os³oniæ oczy przed s³oñcem. Tego dnia wszyscy bylimy na balkonie,
akurat po obiedzie. wiat³o wycina³o w metalu ogrodowe licie. Dwóch pracowników naprawia³o p³ot. Mieli powolne ruchy, oni te¿ sprawiali wra¿enie otêpionych wyj¹tkowym upa³em tego wrzeniowego dnia. Pojawi³y siê inne samoloty,
jakby wy³oni³y siê z lazuru, i teraz starannie tka³y oka niewidzialnej sieci.
 No tylko popatrzcie  mówi³ pan Luka, którego g³owa ponownie pojawi³a
siê na ramionach  i niech mi nikt nie mówi, ¿e nie potrafimy siê broniæ. Patrzcie
tylko na to i przyznajcie, ¿e mamy powody do dumy. A ile ich jest... Polska siê
szykuje  w jego g³osie brzmia³a godna mê¿czyzny determinacja.
Ojciec w³anie nala³ sobie trzeci¹ fili¿ankê herbaty i umiecha³ siê b³ogo. Drzewa w ogrodzie przebudzi³y siê wstrz¹niête nag³ym drgnieniem, choæ nie by³o
najl¿ejszego podmuchu wiatru. Nastêpna bomba spad³a po drugiej stronie ogrodzenia, tego naprawianego przez dwóch ludzi. Widzia³am, jak padli na ziemiê.
Ojciec zatrzyma³ fili¿ankê przy ustach i teraz odstawia³ j¹ ostro¿nie, jakby wiadom jej niezwyk³ej kruchoci. Pan Luka rozpaczliwie powtarza³:
 To pomy³ka, mówiê wam, ¿e to pomy³ka, zwyk³a pomy³ka...
Brwi mojej matki z³¹czy³y siê, tworz¹c g³êbok¹ zmarszczkê, przez któr¹ z jej
twarzy znika³a ca³a m³odoæ.
 Dzieci, chodcie do domu  powiedzia³a  chodcie szybko.
Jej g³os by³ jakby z³¹ imitacj¹ jej samej. Grzecznie wrócilimy do jadalni
i nie bardzo wiedz¹c, dlaczego, usiedlimy wokó³ wielkiego sto³u, na naszych
normalnych miejscach. Us³yszelimy, jak jedno za drugim zamykaj¹ siê okna.
To niania pospiesznie oddziela³a nasz ma³y wiat od zewnêtrznego zamieszania. Wybuch trzeciej bomby po³¹czy³ siê z ha³asem naszego kryszta³owego lustra padaj¹cego na stó³. Nikt nie poruszy³ siê, poza panem Luk¹, który z grymasem na twarzy usi³owa³ wydostaæ siê z fotela a¿ nazbyt nim wype³nionego.
Mia³am przed sob¹ fragment ¿yrandola, w którym wiat³o uwalnia³o swe kolory. Na ha³as odsuwanego krzes³a podnios³am wzrok i zobaczy³am, jak matka
znika w kuchni. W tej samej chwili napotka³am twarz mê¿a. Jego czo³o przecina³a rozmazana smuga krwi. Na moment ujrza³am wówczas rycinê ilustruj¹c¹
nr 1/2003 (27)
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Okupacja. Zbombardowana
kamienica przy Magistracie.
Ze zbiorów Romana Krawczyñskiego.
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jedn¹ z moich starych ksi¹¿ek historycznych, na której pod sklepieniami jakiej
piwnicy torturowano cz³owieka. Rzuci³am siê na Jacka i objê³am go mocno.
Z gard³em ciniêtym przez nowe, nieznone uczucie potrafi³am tylko jedno:
powtarzaæ jego imiê. On, przekonany, ¿e po prostu bojê siê samolotów, próbowa³ mnie pocieszaæ.
 Ju¿ polecia³y  mówi³  nie wróc¹, ju¿ po wszystkim...
Us³ysza³am, jak za mn¹ niania wykrzykuje:
 Jezus, Maria! Panie Jacku, pan jest ranny...
 Ja?  zapyta³ zdziwiony Jacek i delikatnie mnie odsun¹³. Przeci¹gn¹³ d³oni¹
po czole, by³a czerwona od krwi.
Wróci³a mama, w rêkach mia³a ca³y zestaw ró¿nych rodków farmaceutycznych. Z pewnoci¹ siebie zabra³a siê za mego mê¿a i dok³adnymi, bezb³êdnymi
ruchami przemy³a ranê, zdezynfekowa³a i przy pomocy przylepca na³o¿y³a opatrunek. Przez ca³y ten czas niania powtarza³a:
 To ju¿ koniec wiata, koniec wiata...
Pan Luka wydosta³ siê z fotela i sta³ tak, przestraszonym wzrokiem ledz¹c
ruchy matki. Jego brzuch straci³ nieco ze swej arogancji i sprawia³ wra¿enie, jakby trochê obwis³, jak balon, z którego zesz³a po³owa powietrza. Po cichu próbowa³ jeszcze oszukiwaæ sam siebie.
 To na pewno pomy³ka. W czasie manewrów zdarzaj¹ siê pomy³ki...
Zaczê³o siê prawdziwe bombardowanie, którego preludium mielimy ju¿ za sob¹.
Bomby spada³y prawie bez przerwy, wybuchaj¹c raz w oddali, raz blisko, zmieniaj¹c bicie naszych serc w nieprzewidywalny sposób. Kawa³ki lustra na stole zaczê³y
nagle wibrowaæ, zmieniaj¹c siê w brzêk wiat³a i barw. Us³yszelimy, jak na kawa³ki rozpada siê szyba w jednym z pokojów. Zauwa¿y³am, ¿e w¹sik ojca dr¿a³ tylko
z jednej strony, bardzo miesznie, jakby poruszany nerwowym tikiem. Pan Luka
uczepi³ siê kredensu. Mama z pomoc¹ Jacka starannie zbiera³a resztki lustra rozrzucone po ca³ej jadalni. Robi³a to spokojnie, z wyrazem powagi, który sugerowa³, ¿e
jedyn¹ rozs¹dn¹ w tej chwili rzecz¹ by³o w³anie zrobienie tu porz¹dku.
 Pani Mario, myli pani, ¿e to jeszcze d³ugo potrwa?  zapyta³ cichutki g³os,
który nale¿a³ do pana Luki.  Muszê wracaæ do domu. Tak, naprawdê  upiera³ siê
 pora na mnie.
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Anna Langfus

 Jeli ma pan odwagê iæ, niech pan idzie. A jeli nie, to niech pan poczeka
i postara siê o spokój.
Luka zapomnia³ o strachu i rzuci³ mej matce z³oliwe spojrzenie.
 Podobno z ¯ydami nie ¿artuj¹.  Odczeka³ parê sekund, by sprawdziæ efekt
swych s³ów, których jedynym rezultatem by³o ponowne poruszanie siê w¹sów
mego ojca, potem powtórzy³, starannie oddzielaj¹c sylaby:  Podobno z ¯ydami
wcale nie ¿artuj¹.
Dom zadr¿a³ i mia³am wra¿enie, ¿e pod³oga pod stopami ko³ysze siê. Pan Luka
znów mia³ swój pokorny i niepewny g³os.
 Mo¿e lepiej by³oby zejæ do piwnicy.
 Drzwi do piwnicy s¹ naprzeciw schodów, po prawej  powiedzia³am.
Ju¿ nie wydawa³ mi siê mieszny. Wcale nie podoba³a mi siê ta chwila. Chcia³am, ¿eby jego odpychaj¹ca, blada twarz czym prêdzej znik³a. Nie trzeba by³o
wskazywaæ mu drogi. Ledwie skoñczy³am mówiæ, a ju¿ drepta³ w kierunku drzwi,
które zostawi³ za sob¹ otwarte.
 Niemcy bêd¹ tu mieli przynajmniej jednego sojusznika  powiedzia³a matka.

Bomby spada³y prawie bez przerwy,
wybuchaj¹c raz w oddali, raz blisko,
zmieniaj¹c bicie naszych serc
w nieprzewidywalny sposób.
Zabrzmia³y jeszcze dwa czy trzy g³uche, dalekie wybuchy, bardzo nisko przelecia³ jaki samolot, a potem nast¹pi³a cisza. Twarz ojca odprê¿y³a siê. Podszed³
do kredensu, wyj¹³ butelkê likieru i kieliszek. Nape³ni³ go, odwróci³ siê w nasz¹
stronê:
 Muszê siê wzmocniæ.
By³o to jego normalne powiedzenie, którym usprawiedliwia³ siê za ka¿dym
razem, gdy bra³a go ochota na kieliszek likieru. I nie trzeba by³o niczego wiêcej,
bymy uwierzyli, ¿e wszystko bêdzie nadal toczyæ siê tak, jak kiedy, ¿e nasz
codzienny porz¹dek bêdzie nieskoñczenie trwa³, mimo wojny, mimo Niemców.
 To, co opowiadaj¹ o Niemcach  powiedzia³ ojciec  wydaje mi siê mocno
przesadzone. Co tak naprawdê o nich wiadomo, co robi¹, czego nie robi¹? Nic.
Nic dok³adnego. Moim zdaniem, g³upio poddawaæ siê pog³oskom, których nikt
nie sprawdzi³.
Z ³okciem na kredensie, kieliszkiem w d³oni, ojciec z pogod¹ ducha wyk³ada³
racje stoj¹ce za tym, ¿e nie nale¿y siê niepokoiæ. Nie s³uchalimy go. Mówilimy
wszyscy na raz, mialimy siê, ¿artowali, by jak najszybciej przywróciæ tê równowagê przez moment zachwian¹.
 A gdybymy tak zagrali w pokera?  zaproponowa³ Jacek.
W ci¹gu nastêpnych dni du¿o gralimy w pokera. wiadomie odwracalimy
siê plecami do przysz³oci. Liczy³ siê jedynie fakt, ¿e jestemy razem, we w³asnym gronie, w naszym ma³ym zamkniêtym wiecie. Do szyb, ¿eby nie wypada³y, przykleilimy na krzy¿ papierowe tamy i od tej chwili s¹dzilimy, ¿e jestemy
bezpieczni. Bombardowania nie by³y ju¿ w stanie nas poruszyæ. Nie czulimy,
¿eby nas dotyczy³y. Bomby spada³y, a my gralimy w pokera.
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Jeden z moich dawnych przyjació³ nabra³ zwyczaju przy³¹czania siê do nas.
Zanim usiad³, k³ad³ przed sob¹ na stole maskê. Du¿o wówczas mówi³o siê o bombach gazowych. Gdy tylko s³ychaæ by³o pierwsze wybuchy, odk³ada³ karty, mówi³ grzecznie: Przepraszam i nak³ada³ maskê na doln¹ czêæ twarzy. Potem z ca³¹
prostot¹ wraca³ do gry.
Jak gdyby wewn¹trz kuli zwieszonej w przestrzeni, daleko od ziemi, niewiadomi kruchoci naszego schronienia, gralimy w pokera, podczas gdy na tysi¹cach swych nóg, jedz¹c tysi¹cami swych ust, nios¹c mieræ tysi¹cami r¹k, nieugiêcie posuwa³a siê bestia. Noc¹ wesz³a bez szmeru do miasta i zamieszka³a
w rodku snu ludzi.
By³a to noc jak inne, spokojna. Tak jak robi³am to bêd¹c dzieckiem, a¿ do
lubu, pierwsza posz³am spaæ, bo w zupe³nie naturalny sposób od powrotu do
tego domu wróci³am do swych starych przyzwyczajeñ. Docieraj¹ce do mnie g³osy osób doros³ych, mego mê¿a i rodziców, zapewnia³y mi poczucie spokoju, bezpieczeñstwa, to samo uczucie, które mi zawsze towarzyszy³o, gdy ju¿ by³am w ³ó¿ku i które pochodzi³o st¹d, ¿e to inni czuwali, inni decydowali, inni wiedzieli, co
trzeba robiæ w ka¿dej sytuacji, a ja nie musia³am siê niczym zajmowaæ. Póniej
pojawi³a siê niania z odwiecznym nocnikiem w garci. Mog³am za ka¿dym razem
protestowaæ, denerwowaæ siê, mówiæ, ¿e jestem doæ doros³a, by wstaæ, wszystko
na darmo. Z zagniewan¹ twarz¹ niania odpowiada³a tylko: Oczywicie, ¿e wstaniesz z go³ymi nogami i zachorujesz. Zbyt dobrze ciê znam. Jeli upiera³am siê,

Jeden z mych dawnych przyjació³ nabra³ zwyczaju
przy³¹czania siê do nas. Gdy tylko s³ychaæ by³o pierwsze wybuchy,
odk³ada³ karty, mówi³ grzecznie:
Przepraszam i nak³ada³ maskê na doln¹ czêæ twarzy.
Potem z ca³¹ prostot¹ wraca³ do gry.
zapewniaj¹c j¹, ¿e nie odczuwam w nocy potrzeb, mówi³a: Tego nikt nie mo¿e
wiedzieæ zawczasu. I zostawia³a nocnik ko³o ³ó¿ka, na widoku. Patrzy³am na
niego, masywn¹ postaæ z bia³ej porcelany, która zdawa³a siê drwiæ sobie ze mnie.
Zazwyczaj zaraz po wyjciu niani szybko wpycha³am nocnik pod ³ó¿ko. Ale nie
tego wieczoru. Nie mog³am od niego oderwaæ oczu i widzia³am go jako co szyderczego i daj¹cego poczucie bezpieczeñstwa. W wyobrani nadawa³am mu wyraz z³oliwej poczciwoci, nieco ciê¿kawy i figlarny. Nale¿a³ do tych prostych
i solidnych rzeczy, na których opiera siê codzienny wiat. Dobry karze³, duch
opiekuñczy, bo¿ek ogniska domowego.
Z zaskoczeniem, i niezadowoleniem, zadawa³am sobie pytanie, dlaczego siê
go wstydzi³am, dlaczego za wszelk¹ cenê chcia³am go ukryæ. I myla³am równie¿
o niani, o jej poca³unkach pachn¹cych praniem, tytoniem i dziwnie wanili¹. Przed
wyjciem znów powiedzia³a: Pan Jacek jest bardzo przyzwoitym cz³owiekiem,
ale nie powinno siê jeszcze wydawaæ ciê za m¹¿. Wychodzi³a z tymi s³owami co
wieczór. Czu³am siê wobec niej winna. Winna, ¿e na ca³y rok wyjecha³am z mê¿em za granicê, ¿e by³am w posiadaniu innego ¿ycia, innych zwyczajów, innych
twarzy. Myla³am o jej zazdroci wobec wszystkich kolejnych guwernantek, u których zawsze znajdowa³a jak¹ niewybaczaln¹ wadê tak, ¿e matka  zmêczona t¹
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ci¹g³¹ wojn¹  odsy³a³a jedn¹ i bra³a nastêpn¹, jak siê okazywa³o, jeszcze gorsz¹.
Nie by³y to myli nowe. Ale zamiast odpêdzaæ je, jak robi³am to dotychczas, tego
wieczoru przebywa³am z nimi d³ugo, pod¹¿a³am za nimi przez ca³e dzieciñstwo
tak, jak rzuca siê ostatnie spojrzenie na dobrze znany pejza¿, zanim opuci siê go
na zawsze.
Nied³ugo po wyjciu niani przez pokój przesz³a matka. Zawo³a³am j¹. Pochyli³a siê, ¿eby mnie poca³owaæ, a ja przytuli³am siê do niej mocno.
 Co ci jest?  zapyta³a. Nadal ciska³am j¹ bez odpowiedzi.  Postaraj siê
spêdziæ jeszcze jedn¹ spokojn¹ noc.
 Naprawdê mylisz, ¿e oni...?
 Mylê, moja ma³a, ¿e bêdziesz musia³a szybko wydoroleæ.
Prostok¹tna plama owietla pokój. Porodku stoi ojciec, w pi¿amie, z go³ymi
stopami. Uderzenia do drzwi na chwilê milkn¹, potem s¹ jeszcze gwa³towniejsze.
Ojciec nie rusza siê. Jacek, te¿ obudzony, siedzi na ³ó¿ku, nas³uchuje. Dociera do
nas g³os mamy, jeszcze zaspany.
 Co siê dzieje?
Nikt jej nie odpowiada. Jestemy tak, we troje, bez g³osu i ruchu, a uderzenia
w drzwi staj¹ coraz bardziej niecierpliwe. Matka przechodzi szybko przez pokój
i znika w korytarzu. S³yszymy stukanie jej pantofli, gdy idzie w kierunku drzwi.
 Kto tam?  pyta, a jej g³os jest wyj¹tkowo spokojny.
Odpowied pada natychmiast, jedno s³owo, wyrane, a jego ciê¿ar w jednej
chwili burzy równowagê oczekiwania i przenosi nas do wiata strachu:
 Aufmachen!
Wyskakujê z ³ó¿ka. Stoj¹c obok sparali¿owanego ojca, s³yszê odg³os zdejmowanego ³añcucha, zgrzyt przekrêcanego zamka, lekkie skrzypniêcie otwieranych
drzwi.
 Spalimy...  mówi matka po niemiecku.
 Przykro mi  mówi drugi g³os, bezosobowy.  Ilu jest tu mê¿czyzn?
 Dwóch.
 Wiek?
 Piêædziesi¹t trzy lata i... Proszê pos³uchaæ...
Ale drugi nie s³ucha. Ciê¿ki krok zbli¿a siê i wi¹zka latarki elektrycznej omiata pó³cieñ pokoju, zatrzymuje siê na twarzy ojca, obna¿a jego dr¿¹cy w¹s i powienr 1/2003 (27)
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ki mrugaj¹ce na oszala³ych oczach. Potem kolej na mnie. wiat³o zatrzymuje siê
na d³ugo, a potem odkrywa Jacka.
 Pan  mówi cz³owiek ukryty za olepiaj¹cym wiat³em latarki  pan siê
ubierze i pójdzie ze mn¹.
Rzucam siê do przodu, potr¹caj¹c dziel¹c¹ nas wi¹zkê wiat³a. Udaje mi siê
z³apaæ go za rêkaw.
 On nie mo¿e z panem pójæ  mówiê, próbuj¹c zbudowaæ zdanie po niemiecku.  Jest chory, bardzo chory.
 Zapalcie wiat³o  mówi, jakby mnie nie s³ysza³.
Kto przekrêca wy³¹cznik i mê¿czyzna staje miêdzy nami: oko³o czterdziestu
lat, szeroki w ramionach, cia³o niemal kwadratowe. Jego oczy wydaj¹ siê byæ
wyciête z zielonkawej tkaniny munduru. Jest to tylko cz³owiek, cz³owiek jak inni.
I strach mnie opuszcza.
 Nie mo¿e pan zabraæ go ze sob¹  mówiê twardo.
Patrzy na mnie, w przezroczystej koszuli nocnej, z umieszkiem, jaki mia³by
ka¿dy mê¿czyzna na jego miejscu. Nabieram jeszcze wiêcej pewnoci.
 Wiedzia³am, ¿e pan mnie zrozumie.
W jednej chwili jego umiech znika.
 Przykro mi, mam rozkaz, ¿eby zabieraæ wszystkich mê¿czyzn zdolnych nosiæ broñ.
 Ale ja pana zapewniam...
Wobec tej twarzy, która sta³a siê jak z kamienia, nie znajdujê wiêcej s³ów.
 Opór jest bezcelowy  mówi jeszcze.  To rozkaz.
Jacek podnosi siê i zaczyna ubieraæ, spokojnie, metodycznie.
 Szybciej  mówi Niemiec.
 Dok¹d pan go zabiera?  pytam, uginaj¹c siê w ten sposób przed jego wol¹.
 Bêdzie przetrzymywany jako zak³adnik. Chcemy mieæ pewnoæ, ¿e pani rodacy zachowaj¹ spokój. Jeli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce go pani zobaczy.
Jacek koñczy siê ubieraæ. Ju¿ do mnie nie nale¿y. Nale¿y do tego cz³owieka
w zieleni o twarzy bez wyrazu. Kiedy jest gotów, mama podaje mu p³aszcz nieprzemakalny. Zwyczajny gest, jakim go bierze, sprawia, ¿e tracê g³owê. Ju¿ nie
mylê o budowaniu zdañ; urywanymi s³owami, po niemiecku, po polsku, czepiam siê tego cz³owieka, którego noc rzuci³a miêdzy nas, b³agam go, ¿eby nie
zabiera³ mi mê¿a, ¿eby mnie zabra³, zabi³... Odsuwa mnie jednym ruchem ramienia, a w jego oczach odbija siê cieñ pogardy. W chwili, gdy wychodz¹ obaj, zaczynam krzyczeæ, krzyczeæ coraz g³oniej, matka przytrzymuje mnie, przyciska
do piersi, niewzruszona, niez³omna.
Stukaj¹ za nimi drzwi i w tym samym momencie stajê siê spokojna. Ojciec
ci¹gle tu jest, nieruchomy, w pi¿amie, ze miesznymi w¹sami dr¿¹cymi tylko po
jednej stronie. Zauwa¿am chowaj¹c¹ siê w k¹cie nianiê. Wszyscy troje maj¹ oczy
wbite we mnie, oczy przepe³nione litoci¹. Matka próbuje delikatnie mnie pog³askaæ. Odpycham j¹. Ten gniew, dla którego po¿ywk¹ jest moja bezsilnoæ, powoli
obraca siê przeciw nim.
 No na co czekacie? K³adcie siê spaæ. W ciep³ych ³ó¿kach bêdzie wam lepiej.
Nie ma co odgrywaæ komedii. Nigdy go nie kochalicie. Odebra³ mnie wam. Mo¿e
nigdy nie wróci, mo¿e go zabij¹... Ale mnie te¿ nie zobaczycie. Idê! Idê!
W popiechu, myl¹c siê, zak³adaj¹c ubrania na lew¹ stronê, z wciek³oci¹
próbuj¹c raz jeszcze, ubieram siê. Ojciec nie jest ju¿ nieruchomy. Robi w moj¹
stronê krok.
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 Spójrz na matkê  mówi  spójrz na ni¹. Ona ju¿ wiêcej nie zniesie.
 O nie, nie to, ¿adnego szanta¿u. Nie zrobilicie nic, ¿eby go zatrzymaæ, nic!
 Sama widzia³a, ¿e nie da³o siê nic zrobiæ.
Moje mieszne zachowanie, niepotrzebna pod³oæ, daremne b³agania, w jednej
chwili wszystko powraca.
 Nienawidzê was! Nienawidzê! Idcie sobie!
Niania wychodzi ze swego k¹ta i robi w moim kierunku gest. Ale matka powstrzymuje j¹, wyprowadza, potem sama wychodzi, zabieraj¹c ojca.
Jeden, jedyny raz próbujê na si³ê wepchn¹æ nogi do butów, i kiedy mi siê to
udaje, zadajê sobie pytanie, po co to robiê, w jakim celu. Wszystko, co zdarzy³o
siê tej nocy, przesuwa siê nagle do najbardziej odleg³ej przesz³oci. Jestem tu, na
krzele, siedzê od ca³ych wieków. Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Co we mnie.
Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami siêga dalej ni¿ pamiêæ. Dlaczego jestem tu sama? Gdzie s¹ inni? Moje spojrzenie zatrzymuje siê na jakim punkcie
blisko ³ó¿ka. Na jakim czarnym, b³yszcz¹cym przedmiocie. Po d³u¿szej chwili
przed oczami jawi mi siê mg³a. Odwracam g³owê... Mg³a rozwiewa siê i moje
spojrzenie pada na skórzany pantofel Jacka. Zrywam siê i krzyczê: Mamo! Natychmiast obejmuj¹ mnie ramiona, ciskaj¹ mnie, ko³ysz¹, ko³ysz¹...
... A¿ do chwili, gdy uwiadamiam sobie, ¿e za oknami wstaje nowy dzieñ.
Mówiê spokojnie:
 Wychodzê. Muszê dowiedzieæ siê, dok¹d go zabrali.
 B¹d ostro¿na  tylko tyle odpowiada matka.
Delikatnie zamykam za sob¹ drzwi. Ulica jest pusta. D³ugo maszerujê, zanim
spotkam pierwszego w tym dniu cz³owieka. S¹ tam, mówi mi, na placu przy
Lipowej. Rzeczywicie tam s¹, na rodku placu w gromadzie, ciemnej masie,
w której nie mo¿na rozpoznaæ ¿adnej twarzy. Od wiata oddziela ich kordon nie-
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mieckich ¿o³nierzy. Powolnym krokiem idê wzd³u¿ nich i zatrzymujê siê przed
ka¿dym, uwa¿nie siê przygl¹dam, szukaj¹c szczeliny, przez któr¹ mog³abym siê
wlizn¹æ. Czujê jednak, ¿e mog³abym dwiema piêciami waliæ w te twarde piersi
i nawet jedno oko by nie mrugnê³o. Tylko jeden m³ody ¿o³nierz umiecha siê do
mnie. Mo¿e z powodu tego umiechu... jedynej luki w tej barierze. Podchodzê
bli¿ej, pokorna, b³agaj¹ca. Wys³uchuje mnie i krêci g³ow¹. Nie, nie mo¿e mnie
przepuciæ. Zabronione. Rozkaz to rozkaz. Upieram siê. Umiech znika, spojrzenie kieruje siê ponad moj¹ g³ow¹, w dal. Okr¹¿am tak wiele razy ogromny plac
przy Lipowej, przechodz¹c od jednej do drugiej niedostêpnej
figury z kamienia. Gdy jestem ju¿ zbyt zmêczona, siadam na
ziemi, potem zaczynam od nowa. Jedno spojrzenie, wyraz
twarzy, choæby bardzo przelotny, ironia czy ciekawoæ wystarczaj¹, bym uwierzy³a w cud, ¿e pojawi siê tu cz³owiek, do
którego bêdê mog³a przemówiæ, którego bêdê mog³a b³agaæ,
przekonywaæ. Ale s³owa opadaj¹ niczym garæ ¿wiru rzuconego o mur. W koñcu umiem tylko machinalnie powtarzaæ:
Proszê mnie przepuciæ... proszê mnie przepuciæ...
Nastêpnego dnia zak³adnicy zostali zwolnieni. Spotka³am
Jacka w drodze na plac przy Lipowej. Potrzebowa³am niewiele czasu, ¿eby powróciæ do starych przyzwyczajeñ. Znów zaczê³am wychodziæ. Z Juli¹. Julia by³a du¿¹ melancholijn¹
dziewczyn¹ z d³ugim nosem, gorzko wykrzywionymi ustami,
która na wszystkich m³odych mê¿czyzn, jakich zdarzy³o nam
siê spotkaæ, patrzy³a ze smutkiem. Jej wielk¹ obsesj¹ i udrêk¹
by³a mi³oæ. Z braku czego innego, by³ to jedyny temat jej
rozmów. Przypadkiem rzucone na mnie spojrzenie wystarcza³o jej do natychmiastowego snucia najbardziej nieprawdopodobnych intryg. I w³anie dlatego wychodzi³am z ni¹. Potrzebowa³am towarzystwa istoty, dla której poza historiami
mi³osnymi nie liczy³o siê nic. Musia³am ¿yæ, jak gdyby nic siê nie wydarzy³o.
Julia i ja odwraca³ymy siê od rzeczywistoci plecami. A nie by³o to ³atwe. Na
ulicach dwiêcza³y obce s³owa, spojrzenie napotyka³o twarze, które nios³y nam
niepewnoæ i strach. Ale po jakim czasie nauczy³am siê byæ wobec woli lepa
i g³ucha. Nie chcia³am ani widzieæ, ani s³yszeæ rzeczy, które mog³yby zaburzyæ
¿ycie, jakie wiod³am, poza czasem. A¿ do dnia, gdy spotka³am tego starego ¯yda
siedz¹cego na stopniu naszych schodów.
Siedzi z g³ow¹ schowan¹ w d³oniach. Nie mo¿na przejæ. Stojê przed nim, ale
zdaje siê nie zauwa¿aæ mojej obecnoci. Mówiê:
 Przepraszam, proszê pana.
Nie rusza siê. Koniuszek jego brody dr¿y i dopiero wtedy pojmujê, ¿e on p³acze.
 Przepraszam pana, chcia³am przejæ.
Podnosi g³owê, widzê jego wypuk³e i czerwone oczy. Mruczy jakie s³owo, którego nie rozumiem, próbuje szybko wstaæ. W tym ruchu, niepewnym, spada mu
z g³owy melonik i toczy siê ze stopnia na stopieñ. Rzucam siê za nim w pogoñ, ale
on przede mn¹ ucieka i zatrzymuje siê dopiero na parterze. Podnoszê go, otrzepujê.
Stary ¯yd ci¹gle siedzi na tym samym stopniu. Musia³ wycieraæ ³zy rêkami o w¹tpliwej czystoci, bo na twarzy widaæ szerokie, czarne, wilgotne smugi.
 Pana kapelusz  mówiê.
Bez s³owa bierze go i nak³ada z powrotem na g³owê. Podnosi siê, chce zejæ
stopieñ ni¿ej, nie trafia nog¹, chwyta siê porêczy.
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 Przepraszam, jestem starym cz³owiekiem.
Z powrotem siada, tym razem prawie przyklejaj¹c siê do ciany, by zostawiæ
mi przejcie. Mówiê:
 Proszê pójæ ze mn¹. Nie mo¿e pan tu zostaæ.
Jego olbrzymie oczy przez chwilê wydaj¹ siê wychodziæ z twarzy.
 Nied³ugo sobie pójdê. Nie bêdê nikomu przeszkadza³.
Biorê go pod rêkê.
 Chodmy.
Z trudem pomagam mu wstaæ. Podtrzymujê go i w ten sposób pokonujemy te
kilka schodów prowadz¹cych do naszych drzwi. Otwiera je niania.
 A co to?  pyta podejrzliwie.
 Pan wypije u nas fili¿ankê herbaty. Jest zmêczony i musi odpocz¹æ.
Sadzam go w kuchni, a niania bez s³owa, z niezadowolon¹ min¹, kilka chwil
potem stawia przed nim fili¿ankê herbaty.

Mecenas Kaganowski to mój syn. Wyrzuci³ mnie.
Nie trzeba go potêpiaæ. On boi siê.
Taki stary jak ja, którego natychmiast mo¿na rozpoznaæ,
to dla niego niebezpieczne.
 Panienka siê bardzo k³opocze  mówi stary cz³owiek.  Jestem po prostu
bardzo zmêczony. Przeszed³em dwadziecia kilometrów.
 To nie jest pan st¹d?
 Nie. Tutaj mieszka mój syn, adwokat Kaganowski  prostuje siê nieco 
Mecenas Kaganowski to mój syn.
 Znam go  mówiê.  Mieszka na trzecim piêtrze. Ale dlaczego zostawi³ pana
w takim stanie?
Spogl¹da nagle jak zwierzê schwytane w pu³apkê. Stare pomarszczone rêce
otwieraj¹ siê i mówi:
 Wyrzuci³ mnie.
 No kto by pomyla³?  odpowiada zza niego niania.  Ale¿ to szmata, ten pana syn.
Starzec ¿ywo podnosi g³owê.
 Nie trzeba tak mówiæ, proszê pani. Nie trzeba go potêpiaæ. On boi siê.
 Wszyscy siê boj¹  ripostuje niania.  To wojna.
 Proszê pani, on jest ¯ydem. Taki stary jak ja, którego natychmiast mo¿na
rozpoznaæ, to dla niego niebezpieczne. Proszê pani, ¯ydzi s¹ w niebezpieczeñstwie. W miertelnym niebezpieczeñstwie. U nas ju¿ siê zaczê³o. Ju¿ piêciu zamordowano. Nie powinienem by³ siê baæ. Jestem starym cz³owiekiem. Ale bardzo siê ba³em. Wiêc przyszed³em tu, do syna. To mój b³¹d.
 Niech pan pije swoj¹ herbatê  mówi niania.  Pana syn to ³ajdak.
 Nie, proszê pani, by³ zawsze dobrym ch³opcem. Ale teraz boi siê. Czekaj¹
nas okropne rzeczy.
Pije herbatê i wstaje.
 Bardzo dziêkujê. Wracam do siebie.
Po pewnym czasie, kiedy to nie wychodzi³am z domu, odnalaz³am Juliê. Mijaj¹ dni, s³odko puste. Nadesz³a zima i nieg, a wielkie kaflowe piece wypchane
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s¹ wêglem. Tego popo³udnia wiêtujemy moje urodziny. W³o¿y³am najpiêkniejsz¹ sukienkê, w kieliszkach tañczy szampan. Dziêki szampanowi wszystko
staje siê proste. Pijê wiêc nadal, ¿eby wszystko by³o jeszcze prostsze, ³atwe.
Jedynie Julia i ja pozosta³ymy przy stole, inni gocie, zgromadzeni w salonie,
pal¹, rozmawiaj¹, graj¹ w karty. Ogl¹dam nos Julii, który wydaje mi siê wyd³u¿aæ ponad miarê.
 A gdybymy tak posz³y na spacer?
 Spacer?  pyta zachwycona.  Jak?
 Zobaczysz. Wyjd po cichu, ubierz siê i poczekaj na mnie przy drzwiach.
Kilka chwil póniej, opatulone futrami, schodzimy po schodach. Na dworze
wieczorny nieg jest niebieskawy. Przechodzimy przez podwórko i przed domem
bardzo g³ono krzyczê: Doro¿ka!
Budzi siê dwiêk dzwonków, z cienia wy³aniaj¹ siê sanie.
 Gdzie jedziemy?  pyta wonica, jakby wyciêty z wielkiej ciemnej masy
sañ, gdy my sadowimy siê na siedzeniu.
 Wszystko jedno gdzie  mówiê.  Byle jecha³ pan szybko.
Sanie od razu wzlatuj¹. P³yniemy opustosza³ymi ulicami, a chwiejne fasady
cicho zapadaj¹ siê za nami. Dzwonki dzwoni¹ jak kpi¹ca przestroga. Chwytam
siê ramienia Julii i udaje mi siê stan¹æ. Rzuca siê na mnie wiatr. Krzyczê:
 Szybciej, jeszcze szybciej. Jeli pojedzie pan szybciej, zap³acê podwójnie.
 Siadaj  zaklina mnie Julia  jeste kompletnie pijana.
Wonica strzela z bata. Ulica rzuca siê na spotkanie z nami. Przygaszone latarnie rysuj¹ szaroæ nocy. Opadam na siedzenie i natychmiast wstajê.

Za oknami, w swych ³ó¿kach pi¹ ludzie. To mordercy.
Ka¿dy z nich pi z trupem pod ³ó¿kiem.
Cz³owieka, którym byli wczoraj, zabili.
To niebezpieczne dla cz³owieka z dzi, rozumiesz?
 Patrz, moja Julciu, patrz na te domy. Za oknami, w swych ³ó¿kach pi¹
ludzie. To mordercy. Ka¿dy z nich pi z trupem pod ³ó¿kiem. Takim ma³ym licznym trupem z ich twarz¹, tym samym, którego mieli jeszcze wczoraj, ¿eby rozmawiaæ, miaæ siê, jeæ. Rozumiesz? Nic nie rozumiesz. No wiêc cz³owieka, którym byli wczoraj, zabili. To niebezpieczne dla cz³owieka z dzi, rozumiesz? Zabili, udusili, khhh! Potem wpycha siê trupa pod ³ó¿ko, ¿eby go nie ogl¹daæ.
 Siadaj  b³aga Julia  nie wiesz, co mówisz.
 Doskonale wiem, co mówiê. Ja te¿ to zrobi³am. Tyle ¿e nie doæ mocno
cisnê³am. Szkoda. Czasami mój trup budzi siê, wy³azi spod ³ó¿ka i przychodzi
na pogawêdkê. No powiedz, moja droga, nie masz swojego trupa? Chyba dlatego,
¿e jeste za g³upia. Ale nie przejmuj siê, nawet ty bêdziesz inteligentna. Wszyscy
bêd¹. Ta wojna jest nasz¹ jedyn¹ szans¹, bymy wszyscy stali siê inteligentni.
Wonica! Niech mi pan powie, zabi³ pan?
W odpowiedzi wonica przeciwstawia mi nieruchome plecy. Julia ci¹gnie mnie
za ramiê i usi³uje posadziæ.
 Z pewnoci¹ jest pan ju¿ gotów, co, wonica? Na te czasy nie¿ywych. Bo
czasy siê zmieni¹. Stanie siê pan nagle wa¿n¹ postaci¹. Mo¿e nawet bêd¹ siê pana
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baæ. Mo¿e dawni klienci bêd¹ siê nisko k³aniaæ. Jestem pewna, ¿e ju¿ od dawna
jest pan do tego przygotowany.
 Proszê zawróciæ  krzyczy Julia.  Ju¿ nie mogê jej utrzymaæ.
Ale krzyczê g³oniej ni¿ ona.
 Szybciej! Szybciej! Naprzód! To ja p³acê.
Po³knê³am jednak trochê za du¿o zimnego powietrza. Brak mi tchu. Opadam
na siedzenie.
 Proszê zawróciæ, zawróciæ natychmiast  b³aga Julia.
Ju¿ nie reagujê. Wszystko staje mi siê obojêtne. Czujê, ¿e jestem mieszna i smutna. Sanie zawracaj¹. Zanurzam siê w cieple futrzanego ko³nierza i zamykam oczy.
Przy wysiadaniu z sañ Julia musi mi pomóc i do mieszkania prawie mnie niesie.
Dzi rano gor¹czka opad³a. W tajemniczy sposób wiat ponownie uk³ada siê
w pó³cieniu. Wokó³ mnie poruszaj¹ siê rêce, pospiesznie spe³niaj¹c ¿yczenia, zanim je nawet wypowiem. Cicho siê do mnie mówi, podnosi mi g³owê, ¿ebym siê
napi³a. Jest to wiat ¿yczliwy, lekki, ³atwy. Sen nadchodzi, gdy s³ucham daj¹cych
poczucie bezpieczeñstwa g³osów, które mrucz¹ w s¹siednim pokoju.
... Dotykaj¹ mego czo³a, zadaj¹ mi pytania. Milczê. Zamykam oczy i milczê.
Wzbraniam siê przed dniem. Pomiêdzy rozsuniêtymi zas³onami pada wiat³o.
Wzbraniam siê przed nim. Nie chcê tego pokoju, który wiat³o obna¿a. I zamykam siê przed s³owami pe³nej lêku czu³oci, a¿ ten ochraniaj¹cy mnie niepewny
wiat zostanie mi wreszcie zwrócony.
Mogê teraz bez trudu przewróciæ siê w ³ó¿ku na drugi bok, rêce pod poduszkami szukaj¹ wie¿ego ch³odu. Mam przede wszystkim wolny czas, ¿eby litowaæ
siê nad d³ug¹ chorob¹, nad m¹ m³odoci¹, nad studiami przerwanymi przez wojnê. Czerpiê z tego trochê satysfakcji.
Zaakceptowa³am wreszcie dzieñ i obecnoæ za oknem drzew, nieruchomoæ
ich ga³êzi uspokaja mnie. Czytam, gram w karty, wo³am raz jedn¹ osobê, raz
drug¹, bez powodu, tylko dla przyjemnoci pos³uchania, jak mnie besztaj¹, zobaczenia pochylonej nade mn¹ twarzy na niby obra¿onej.
Póniej musia³am daæ siê ubraæ. Ale natychmiast k³adê siê na ³ó¿ku.
 Bol¹ mnie nogi  mówiê.  Nie mogê chodziæ.
Wygrywam w ten sposób jeszcze tydzieñ.
Dzisiaj zrobi³am w pokoju kilka kroków, ostro¿nie. Ten pokój jest dla mnie za
du¿y i piesznie z powrotem siê po³o¿y³am. Wczesnym popo³udniem przychodzi
z wizyt¹ Julia. Towarzyszy jej wysoki i przystojny wojskowy. Podaje mi miêkk¹
d³oñ i opada na kanapê obok Julii, umalowanej, podnieconej i rozgadanej.
 Przedstawiam ci mojego narzeczonego  mówi i k³adzie g³owê na jego ramieniu. Ten nie porusza siê. Jest blady i obojêtny.
Julia nie pozwala ju¿, by jej twarz ugina³a siê pod ciê¿arem nazbyt d³ugiego
nosa. Teraz unosi go z dum¹, niczym dar dla mê¿czyzny, którego sobie znalaz³a.
Ale on zdaje siê jej nie widzieæ. Nie wydaje siê te¿, by s³ucha³ opowieci Julii
o jej jedynej i nadzwyczajnej historii mi³osnej.
 Mieszka w obozie jeñców ¿ydowskich  mówi.  Raz w tygodniu ma prawo
wyjæ na ca³y dzieñ.  Ale ona go widuje codziennie, tam, w obozie.  Wygl¹da
ju¿ du¿o lepiej. Kiedy go spotka³am, by³ to prawdziwy szkielet. Prawda, kochanie?  Po raz pierwszy spogl¹da na mnie.
 Julia codziennie przynosi mi paczkê  mówi.
I natychmiast z powrotem ma nieobecn¹ minê, natomiast Julia jest coraz bardziej rozmowna. Wreszcie wstaje i mówi g³osem w³aciciela:
 No dobrze, kochanie, pójdziemy.
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Znamienny fragment Podzamcza podsumowuj¹cy kilkusetletni¹ historiê miasta.
W swoim obrêbie zawiera
wi¹tynie trzech wyznañ
i dwa targowiska. Pocz¹wszy
od prawego górnego rogu
i posuwaj¹c siê zgodnie ze
wskazówkami, zegara widzimy: Koció³ w. Miko³aja na
wzgórzu Czwartek (dawniej
przy ul. w. Miko³aja, dzi
Szkolnej), prawos³awn¹ cerkiew na ul. Ruskiej, gmach
Wielkiej Synagogi oraz nowy
targ ¿ydowski z charakterystyczn¹ lini¹ jatek wzd³u¿
Czechówki (do dzi jedno
z wiêkszych miejsc targowych w Lublinie). Porodku
stary targ ¿ydowski u zbiegu
Szerokiej, g³ównej ulicy Miasta ¯ydowskiego, i Ruskiej,
niegdy traktu biegn¹cego
na wschód. Dzi równie¿ jest
tam targ. Fot. ze zbiorów Jakuba Kamiñskiego.
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Ch³opiec znów podaje mi miêkk¹ d³oñ. Dopiero po ich wyjciu uwiadomi³am
sobie up³yw czasu. Jestem chora ju¿ od dawna, a na zewn¹trz dziej¹ siê ró¿ne rzeczy.
Trzy dni póniej wyrzucaj¹ nas z mieszkania i zajmujemy dwa malutkie pokoiki. Wszêdzie wokó³ ulice odgrodzone s¹ drutem kolczastym. Na pró¿no próbowalimy przekonaæ nianiê, by z nami tu nie sz³a. Tu, wród ¯ydów, ryzykuje
¿ycie, mówilimy jej. Ale ona odpowiada³a: W moim wieku to nie ma znaczenia, jeli kto trochê pomo¿e umrzeæ. Kiedy jednak jeden z dwóch naszych pokojów zabrano dla uchodców niemieckich i sta³o siê oczywiste, ¿e nie ma ju¿ dla
niej miejsca, pogodzi³a siê z odejciem. Pomog³am jej zapakowaæ ma³y tobo³ek,
który zabiera³a ze sob¹. B³aga³a mnie:
 Chod ze mn¹. Nie zostawaj tu...
Przytuli³am j¹ do siebie ca³¹ dr¿¹c¹.
 Wszystko bêdzie dobrze, nianiu  mówi³am.  To tylko z³a chwila, która
minie.
Dogoni³am j¹ na schodach i w³o¿y³am jej w ramiona mojego kota.
 Zabierz go, nianiu. To nie jest miejsce dla kota.
Wieczorem wróci³a gor¹czka i przez wiele tygodni by³am zamkniêta w tym
obcym pokoju, bolenie zderzaj¹c siê z nieobecnoci¹ niani.
Po drugiej stronie ¿ycie toczy siê nadal. Ludzie chodz¹ tam, wolnym krokiem,
szybkim krokiem, zgodnie ze swoimi zwyczajami. Kilka metrów dalej, na brzegu
chodnika, dwie kobiety zajête s¹ ¿yw¹ rozmow¹. Wydaje siê, ¿e mnie nie widz¹.
W rzeczywistoci s¹ w odleg³oci nie do zmierzenia. Pomiêdzy nami jest ta siatka
z drutu naje¿onego kolcami. Krêci mi siê w g³owie. Wysz³am po raz pierwszy i niezbyt dobrze trzymam siê na nogach. Przytrzymujê siê drutów kolczastych. Uk³ucie
w palec sprawia, ¿e natychmiast je puszczam. Patrzê, jak na koñcu kciuka ronie kropla krwi. A wiêc ¿yjê. Za drutami kolczastymi jeszcze ¿yjemy. Egzystujemy. Wracam
do domu, rozbieram siê i k³adê twarz¹ do ciany. Ju¿ wiêcej nie wyjdê.
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Mogê teraz godzinami siedzieæ na ³ó¿ku i obserwowaæ mamê, jak niezdarnie
obiera ziemniaki, przypatrywaæ siê jej wysi³kom, by na ma³ej spirytusowej kuchence przygotowaæ posi³ek dla nas czworga. Patrzê, jak wysuwa koniuszek jêzyka, podobnie jak dzieci staraj¹ce siê dobrze wykonaæ trudne zadanie. Czasami
g³ono udziela sobie rad. Mówiê: Jeszcze trochê cierpliwoci i dostaniesz order. Nie przychodzi mi na myl, ¿eby zejæ z ³ó¿ka i jej pomóc.
Jacek pracuje na zewn¹trz. Pewnego wieczoru po powrocie mówi nam, ¿e nied³ugo bêdzie kontrola. Podobno ci, którzy nie maj¹ kart pracy, bêd¹ wys³ani do
obozów. K³adê siê spaæ wczeniej ni¿ zwykle. £ó¿ko sta³o siê moim schronieniem przed mylami, strachem i wstrêtem do ¿ycia w tej ciasnej przestrzeni. Karta
pracownika chroni tylko jego ¿onê i dzieci. Moi rodzice s¹ wiêc skazani na deportacjê. Po powrocie z pogawêdki u s¹siadów ojciec triumfalnie og³asza, ¿e znaleli
wspania³¹ kryjówkê, w której bêd¹ mogli przeczekaæ kontrolê. Uspokojona, próbujê zasn¹æ. W gruncie rzeczy, ta wojna to sprawa doros³ych.
Nadchodzi dzieñ kontroli. Niemcy zajmuj¹ opustosza³¹ ulicê, przed ka¿dym
domem stawiaj¹ jednego ze swoich. Jestem w pokoju sama, w rêce ciskam papiery. Panuje cisza wszystkich wstrzymanych oddechów. Nie znam miejsca, gdzie
dwa piêtra wy¿ej ukrywaj¹ siê rodzice. Poniewa¿ nie mogê umiejscowiæ ich w ¿adnej znanej mi scenerii, uwa¿am ich odt¹d za straconych.
Drzwi otwieraj¹ siê i dr¿¹cymi rêkami podajê dokumenty.
 Nie trzeba tak p³akaæ  mówi Niemiec  papiery s¹ w porz¹dku. Nic z³ego
pani¹ nie spotka.
Drzwi ³omoc¹ pod uderzeniami piêci, wszystkie. Jestem w tym samym miejscu, rêce zaciniête na dokumentach, które odda³ mi Niemiec. Bojê siê coraz bardziej i nie przestajê p³akaæ. Na odg³os pierwszych strza³ów ³zy zatrzymuj¹ siê.
¯eby otworzyæ drzwi, trzeba mi bardzo du¿o czasu. Przede mn¹ schody rozwijaj¹
swe niezliczone stopnie. Widzê, jak dwa piêtra wy¿ej Niemiec, który sprawdza³
moje papiery i tak grzecznie do mnie przemawia³, zamyka za sob¹ drzwi. Dostrzegaj¹c mnie, umiecha siê. Potr¹cam go po drodze. Gdy wchodzê, cisza panuj¹ca nad tymi struchla³ymi postaciami pêka jak bañka mydlana. Wszyscy na raz
zaczynaj¹ wyæ. Jaka kobieta podnosi rêce do gard³a i szybkim ruchem rozrywa
bluzkê. Idê od jednego do drugiego, potrz¹sam nimi, nawet nie zdaj¹ sobie sprawy z mojej obecnoci. Wyjê razem z nimi: Moi rodzice, moi rodzice... Kobieta
z podart¹ bluzk¹ opada na kolana i jej g³owa kiwa siê z prawej na lew¹, z lewej na
praw¹, wydobywa siê z niej ci¹gle ten sam d³ugi i monotonny skowyt. Nad jej
ramieniem odkrywam trupy. S¹ tam, w ciasnym pomieszczeniu pod skonym dachem. Trzeba siê schyliæ, ¿eby je zobaczyæ. Dwóch mê¿czyzn, dwie kobiety i dwoje
dzieci, spl¹tani jedni z drugimi. Dzieci s¹ pod spodem. Odwracam siê do reszty
i krzyczê:
 Gdzie s¹ moi rodzice?
Ale tu, w tym pokoju, nie istniejê. Wychodzê, nie zamykaj¹c za sob¹ drzwi,
i schodzê po schodach. Potem, bez powodu, stajê, siadam na jednym stopniu i moja
g³owa zaczyna siê kiwaæ z jednego ramienia na drugie, z prawego na lewe, z lewego na prawe. A¿ weso³y g³os ojca pyta mnie:
 Co ty tu robisz, na schodach?
Schodz¹ oboje, on i mama.
 Bylimy na strychu  cieszy siê ojciec.  Kryjówka nie wydawa³a mi siê w koñcu
zbyt pewna. Ale, do diab³a, co ty tu robisz? I co to by³o, te wszystkie strza³y?
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 Wszyscy nie ¿yj¹  odpowiadam obojêtnym g³osem.
 Kto?
 Ci z kryjówki.
 No to mia³em nosa  mówi ojciec tryumfalnie.
Mama siada ko³o mnie, na brudnym stopniu. Powtarza ³agodnie:
 Ju¿ po wszystkim, malutka, po wszystkim...
Kiwam g³ow¹ i, nie patrz¹c na ni¹, wstajê. Wracam do domu, k³adê siê, nakrywam g³owê ko³dr¹.
Wieczorem wraca Jacek, blady i spiêty. Mówi siê ju¿ o kolejnych kontrolach.
 Zawsze mamy strych  mówi ojciec.
 Pójd¹ na strych, zejd¹ do piwnicy  mówiê.  Przenikn¹ mury. Bêd¹ mieli
nas wszystkich.
Kilka chwil potem przychodz¹ rodzice Jacka. Wstajemy, ¿eby ust¹piæ im miejsca, ale wydaj¹ siê tego nie zauwa¿aæ. Stoj¹ nieruchomi.
 Maj¹ zlikwidowaæ wszystkie getta  mówi teciowa  wszystkie poza gettem w Warszawie.
Ojciec wzrusza ramionami.
 Sk¹d to wiadomo?
 Zostañcie tu, jeli tak chcecie. My wyje¿d¿amy do Warszawy. To nasza
jedyna szansa.  Póniej w oczach mojej teciowej ju¿ nie istniejemy. Zwraca siê
wy³¹cznie do Jacka.  Trzeba wyjechaæ jak najszybciej.
Jacek, miêdzy swoimi rodzicami i nami, robi krok w naszym kierunku i mówi:
 Zastanowimy siê.
Pierwszy rozdzia³ niepublikowanej po polsku autobiograficznej powieci Sól i siarka (Le sel et le soufre, 1960),
uhonorowanej wysok¹ szwajcarsk¹ nagrod¹ literack¹ Prix
Charles Veillon [przyp. red.].

1

W rodku nocy zaczê³am krzyczeæ:
 Jedmy st¹d, mamo, jedmy, jedmy st¹d...1
Prze³o¿y³a z francuskiego Hanna Abramowicz

Okupacja. Widok z Placu po
Farze na dzielnicê ¿ydowsk¹
po wysiedleniu getta. Ze
zbiorów Romana Krawczyñskiego.
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Lublinie,
moje wiête miasto
Lublinie, moje wiête ¿ydowskie miasto, miasto wielkiej ¿ydowskiej nêdzy
i radosnych ¿ydowskich wi¹t. Twoja ¿ydowska dzielnica pachnia³a wie¿ym
razowym i sitkowym chlebem, kiszonymi ogórkami, balsamink¹, ledziem i ¿ydowsk¹ wiar¹. Bó¿nica chasydów, synagogi Maharama i Maharszala, bó¿nice
i bó¿niczki rzemielników okrywa³y, rzec mo¿na, aur¹ wiêtoci powszedni handel. Om¹czeni tragarze, którzy stali w oczekiwaniu na parê groszy, wpadali od
czasu do czasu do chasydzkiego domu modlitwy nacieszyæ siê at³asowym brzmieniem piewnych g³osów.
Lublinie, moje wiête miasto, miasto rozbudzonej walki klasowej. Twoi krawczykowie i szewczykowie, czeladnicy i s³u¿¹cy powstali, by zaprowadziæ sprawiedliwoæ, równoæ, braterstwo dla wszystkich towarzyszy i obywateli. wiêty ogieñ rozjania³ im wzrok, kiedy szli radonie do wiêzienia piewaj¹c po
drodze rewolucyjne pieni.
Lublinie, moje wiête miasto spragnionych wiedzy ch³opców i dziewcz¹t,
pe³ne wie¿ych jak pierwszy bez woni odradzaj¹cego siê jêzyka hebrajskiego
i smakowitoci dumnego jidysz, miasto Hazomiru1, stowarzyszeñ zawodowych, naszej wspólnej têsknoty za Odess¹ i Warszaw¹, naszych fascynacji Bialikiem, Friszmanem, Mendele, Perecem, Szo³em Alejchemem i Rejzenem. Moje
miasto rozmarzonych malarzy, poetów i skrzypków.
wiête miasto moje, z prastarym i nowym cmentarzem, z ohelami cadyków,
grobami, do których nie mo¿na siê zbli¿aæ, chyba ¿e w wielkiej potrzebie, bo
ziemia dos³ownie ¿arzy siê od wiêtoci.
Lublinie, miasto moje, wyprosi³e dla siebie ten zaszczyt, ¿e kiedy bêdzie
p³on¹æ pó³tora miliona ¯ydów, ma to nast¹piæ w cieniu twojej niemal tysi¹cletniej ¿ydowskiej obecnoci. Ów wiêty cmentarz przypad³ w³anie tobie, aby ze
wszystkich twoich wiêtych cmentarzy sta³ siê grobem dla jednego wielkiego
cadyka  ¿ydowskiego narodu. Zdejmujê buty ze stóp, kiedy wchodzê do lasku
Majdanka. Ziemia jest tam uwiêcona, bo naród ¿ydowski spoczywa w niej
w cieniu setek pobo¿nych pokoleñ.
Kto ciê podniesie z ruin i odbuduje, moje wiête miasto, skoro zosta³e zniszczony do samych podstaw i jeste jedn¹ przera¿aj¹c¹ macew¹. Przybija siê dachówki, k³adzie dachy, reperuje i porz¹dkuje stary, paskudny wiat, ale mojego
wiêtego miasta, miasta mojego wiata nikt ju¿ nigdy nie odbuduje.

Hazomir  Towarzystwo
Muzyczno-Literackie za³o¿one w 1908 roku.

1

Prze³o¿y³a z jidysz Monika Adamczyk-Garbowska
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Umarli nie chwal¹ Boga
Na górze Synaj przyjêlimy Torê,
A oddalimy j¹ w Lublinie.
Umarli nie chwal¹ Boga,
Tora ma s³u¿yæ ¿ywym.
I tak jak wszyscy razem
Stalimy przy nadaniu Tory,
Tak samo umarlimy wszyscy w Lublinie.
Kêdzierzawej g³owie, pobo¿nym oczom
Dr¿¹cym ustom ma³ego ¿ydowskiego dziecka
Wplotê cudownoci
W tê straszliw¹ opowieæ.
Dla niego rozgwie¿d¿ê ¿ydowskie niebo
I powiem mu tak:
¯ydowski naród jest ognistym s³oñcem
Od pocz¹tku do pocz¹tku, do pocz¹tku.
Ucz¿e siê, ch³opczyku, mój ¿ydowski ch³opczyku,
Od pocz¹tku do pocz¹tku, do pocz¹tku.
Ten ca³y wyniony naród
Sta³ na górze Synaj
I przyjmowa³ Torê.
Umarli, ¿yj¹cy, jeszcze nie narodzeni.
Wszystkie ¿ydowskie dusze odpar³y:
Bêdziemy s³uchaæ i us³uchamy.
Ty, najsmutniejszy ¿ydowski ch³opcze ze wszystkich pokoleñ,
Sta³e tak¿e przy górze Synaj.
Twoje nozdrza wdycha³y zapach
Rodzynków i migda³ów ka¿dego s³owa Tory.
By³ Szwues, wiêto zieleni.
Ty jak ptak zapiewa³e z innymi:
Bêdê s³uchaæ i s³yszeæ, s³yszeæ i s³uchaæ
Od pocz¹tku do pocz¹tku, do pocz¹tku.
¯ydowski ch³opcze, naznaczone jest twoje ¿ycie
Na rozgwie¿d¿onym ¿ydowskim niebie,
Nigdy ciê nie brak³o,
Nie mog³o ciê brakowaæ.
¯ywilimy nadziejê i modlilimy siê,
Zawsze kiedy bylimy, ty tak¿e by³e.
A kiedy zostalimy zniszczeni,
Zgas³e razem z nami.
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I tak jak razem
Stalimy przy darowaniu Tory,
Tak samo wszyscy umarlimy w Lublinie.
Zewsz¹d nadlecia³y drogie nam dusze
Prze¿yte, m³odo umar³e,
Drêczone, we wszystkich ogniach wypróbowane,
Jeszcze nie pochowane,
Wszyscy zmarli ¯ydzi, pocz¹wszy od pradziada Abrahama,
Byli w Lublinie przy wielkiej zag³adzie.
Wszyscy, którzy stali na górze Synaj
I przyjmowali Torê,
Wziêli na siebie wiêt¹ mieræ.
My chcemy umrzeæ z ca³ym narodem,
My chcemy jeszcze raz byæ umarli,
Jêcza³y dusze.
Matka Sara, matka Rachela,
Miriam i prorokini Debora,
Umar³y z modlitw¹ i piewem.
Moj¿esz, nasz nauczyciel, który tak nie chcia³ umrzeæ,
Kiedy przyszed³ jego czas,
Umar³ raz jeszcze.
I jego brat Aaron
I król Dawid
I Majmonides, wileñski gaon,
Maharam i Maharszal,
Widz¹cy i Abramele Eiger
I z ka¿d¹ wiêt¹ dusz¹,
Która odesz³a w bólu,
Umar³y setki dusz
Drogich umar³ych ¯ydów.
A ty, s³odki ch³opcze, tak¿e tam by³e.
Ty, naznaczony na gwiedzistym ¿ydowskim niebie,
By³e tam tak¿e i umar³e.
S³odko jak go³¹b wyci¹ga³e szyjê
I piewa³e z matkami i ojcami naszego narodu
Od pocz¹tku do pocz¹tku, do pocz¹tku.
Zamknij oczy, drogi ¿ydowski ch³opcze,
I przypomnij sobie, jak Bal Szem Tow ko³ysa³ ciê
W ramionach,
Kiedy ca³y wyniony naród
Umiera³ w komorach gazowych Lublina.
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A nad komorami gazowymi
I wiêtymi duszami umar³ych
Dymi³a samotna góra Synaj.
Ch³opcze z kêdzierzaw¹ g³ow¹,
Pobo¿nymi oczyma i dr¿¹cymi ustami,
To ty przecie¿, cichy, ma³y, samotny
Otrzyma³e na nowo Torê.
Sta³e na górze Synaj i p³aka³e,
Wlewa³e swoje ³zy w umar³y wiat
Od pocz¹tku do pocz¹tku, do pocz¹tku.
I tak p³aka³e:
Torê przyjêlimy na górze Synaj,
A oddalimy j¹ w Lublinie.
Umarli nie chwal¹ Boga.
Tora ma s³u¿yæ ¿ywym.

Prze³o¿y³a z jidysz Monika Adamczyk-Garbowska
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SKOJARZENIOWY
wybranych pojêæ kultury ¿ydowskiej
S³ownik ten zestawia wybrane has³a, które pojawia³y siê w numerze, s¹ decyduj¹ce dla zrozumienia judaizmu lub mog¹ z innych wzglêdów okazaæ siê interesuj¹ce dla polskiego czytelnika. Kultura ¿ydowska jest cile definiowana przez
obco brzmi¹ce dla innowierców, zapisywane w ró¿ny sposób i ³atwe do pomylenia terminy, g³ównie religijne, których znaczenia i wagi trudno domyliæ siê z
kontekstu. Dlatego kluczem do ich zestawienia w tym s³owniczku by³o pokrewieñstwo danych hase³ (wspólny kontekst lub znaczenie), co powinno u³atwiæ
ich wzrokowe zapamiêtanie i skojarzenie. Kolejnoæ umieszczenia hase³ równie¿
jest prób¹ oddania powi¹zania miêdzy nimi, na co warto zwróciæ uwagê, aby
dostrzec ci¹g³oæ judaizmu (a tak¿e jego zwi¹zki z chrzecijañstwem), z której
czytelnik mo¿e nie zdawaæ sobie sprawy, natrafiaj¹c na pojedyncze pojêcia rozrzucone w ró¿nych tekstach.
¯ydowski kalendarz i wiêta doroczne
Kalendarz ¿ydowski sk³ada siê z 12 lub 13 miesiêcy ksiê¿ycowych osadzonych
w systemie roku s³onecznego, a s¹ to: nisan, ijar, siwan, tamuz, aw, elul, tiszri,
marcheszwan, kislew, tewet, szwat i adar. Z powodu ponadjedenastodniowej niezgodnoci miêdzy licz¹cym 354 dni rokiem ksiê¿ycowym a 365-dniowym rokiem
s³onecznym 7 razy na 19 lat wprowadza siê rok przestêpny z dodatkowym miesi¹cem (adar II). Dziêki temu wiêto Paschy wypada zawsze na wiosnê, a inne wiêta
zgodnie z cyklem uprawy roli. Pierwotnie pocz¹tek miesi¹ca ustala³ Bejt Din (grupa rabinów) w Jerozolimie na podstawie zeznañ wiadków o ukazaniu siê nowiu
(po nim nastêpowa³o powiêcenie nowego miesi¹ca). Jeli do trzydziestego dnia
nie pojawi³ siê ¿aden wiadek, wówczas trzydziesty pierwszy dzieñ starego miesi¹ca stawa³ siê pierwszym nowego i obchodzony by³ jako wiêto Nowiu  Rosz Chodesz. By³o to comiesiêczne pomniejsze wiêto trwaj¹ce dzieñ lub dwa, podczas
którego dodawano do zwyk³ej liturgii psalmy (tzw. halel  zestaw psalmów 113118 w wersji skróconej) oraz dodatkow¹ modlitwê (tzw. musaf  nawi¹zuj¹cy do
tradycji modlitwy ofiarniczej). W 3 dni po tzw. moladzie, czyli narodzinach ksiê¿yca, o ile jest on widoczny, odbywa siê pod go³ym niebem (w sobotni wieczór) ceremonia uwiêcenia go  kidusz lewana. Obrzêd ten wyra¿a nadziejê, ¿e Bóg przywróci wiat³u ksiê¿yca jego dawny blask, a Izraelowi jego dawn¹ wietnoæ, w czasach mesjañskich bowiem pe³nia ksiê¿yca bêdzie trwa³a przez ca³y miesi¹c. Na
szczytach wzgórz, pocz¹wszy od Góry Oliwnej, rozpalano ogniska, a posterunki
obserwacyjne na innych wzniesieniach zapala³y z kolei swe w³asne wiat³o sygnalizacyjne, póki wieci o og³oszeniu nowego miesi¹ca nie dotar³y do ¿ydowskich
gmin w diasporze. Czasami wiadomoæ o nowym miesi¹cu przesy³ano przez pos³añców. Wielu ¯ydów ¿yj¹cych w rozproszeniu dla pewnoci obchodzi³o ka¿de
wiêto przez dwa kolejne dni. Od IV wieku pocz¹tek miesi¹ca wyznaczano za pomoc¹ obliczeñ matematycznych, a nie obserwacji nowiu. Z powodu pewnej niedonr 1/2003 (27)
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k³adnoci w obliczeniach co 216 lat dodaje siê jeden dzieñ, co w efekcie mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e Pascha przestanie byæ wiêtem wiosennym.
nisan  pierwszy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub siódmy od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Zaczyna siê zwykle na
prze³omie marca i kwietnia. Pierwszy dzieñ nisan uwa¿a siê za pocz¹tek nowego
rocznego cyklu wi¹t i oznacza panowanie królów. W po³owie tego miesi¹ca (czternastego dnia) przypada wiêto Pesach.
Pesach (hebr. omin¹æ)  wiêto upamiêtniaj¹ce wyjcie ¯ydów z Egiptu (Exodus). Jednoczenie wiêto wiosny i wolnoci. Obchodzone od 14 do 22 nisan, podczas pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca po zrównaniu dnia z noc¹. Dla upamiêtnienia tego, ¿e uciekaj¹cy z Egiptu ¯ydzi nie mogli czekaæ, a¿ wyronie ciasto na chleb,
w Pesach je siê chleb niezakwaszony (macê). Wieczerza wi¹teczna ma cile okrelony porz¹dek (zob. Hagada i seder). W synagodze czyta siê Pieni nad Pieniami oraz recytuje Halel  psalmy dziêkczynne.
ijar  drugi miesi¹c licz¹c od Paschy lub ósmy od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w kwietniu lub maju. Czternastego dnia miesi¹ca ijar przypada drugi Pesach  Pesach Szeni, obchodzony niegdy przez tych, którzy byli podczas pierwszego rytualnie nieczyci lub nieobecni w Jerozolimie. Pi¹ty dzieñ ijar to Dzieñ
Niepodleg³oci Izraela. Wed³ug tradycji szesnastego ijar po raz pierwszy spad³a
Izraelitom na pustyni manna z nieba.
siwan  trzeci miesi¹c licz¹c od Paschy lub dziewi¹ty od wi¹t Nowego Roku;
zwykle zaczyna siê pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca. Szóstego siwan
(a w diasporze tak¿e siódmego) przypada wiêto Szawout.
Szawuot (hebr. tygodnie)  wiêto nazywane te¿ wiêtem Tygodni, Zielonymi
wiêtami, Piêædziesi¹tnic¹ oraz wiêtem Plonów, gdy¿ wtedy s¹ pierwsze zbiory
w Izraelu. Wypada zawsze na zakoñczenie siedmiu tygodni od Pesach. Istot¹ tego
wiêta jest objawienie Bo¿e, które dokona³o siê na Synaju i uobecnia siê, jak wierz¹
¯ydzi, za ka¿dym razem podczas obchodów tego wiêta. Wtedy to Bóg podarowa³
Narodowi Wybranemu dekalog. Tego dnia odczytuje siê w synagogach fragment
z Tory, który opowiada o dekalogu (zob. Pisma), a budynek domu modlitwy ubrany jest w kwiaty, zielone ga³êzie oraz wst¹¿eczki. Dekoruje siê tak to miejsce na
pami¹tkê kwiecia, jakim okry³a siê góra Synaj (góra pustynna) w noc zst¹pienia na
ni¹ Boga. Tej nocy ¯ydzi przez ca³¹ noc studiuj¹ Torê. Wszyscy czuwaj¹, inaczej ni¿
ci, którzy zasnêli, kiedy Moj¿esz uda³ siê na Synaj po Torê. Podczas czuwania w
synagodze czyta siê równie¿ Ksiêgê Rut, przywo³uj¹c¹ historiê kobiety, która z w³asnej woli przyjê³a judaizm, choæ nie by³a ¯ydówk¹. Potomkiem Rut by³ Dawid, który
umar³ w to wiêto. wiêto Piêædziesi¹tnicy (7 dni x 7 tygodni od wiêta Paschy
+ 1 dzieñ = 50 dni) opisane jest w Dziejach Apostolskich. To w czasie tych wi¹t
aposto³owie, tak jak wszyscy ówczeni ¯ydzi, czuwali, studiuj¹c Pismo wiête. Tej
w³anie nocy, jak wierz¹ chrzecijanie zosta³ zes³any Duch wiêty, który uzdolni³
Aposto³ów do g³oszenia Radosnej Nowiny o mi³oci Boga do wszystkich narodów
na Ziemi. Od tej pory rozpoczynaj¹ siê podró¿e misyjne Aposto³ów.
tamuz  czwarty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub dziesi¹ty od wi¹t Nowego Roku. Pocz¹tek tego miesi¹ca przypada na
prze³om czerwca i lipca. Siedemnastego tamuz rozpoczyna siê okres trzech tygodni po zburzeniu wi¹tyni, trwaj¹cy do dziewi¹tego aw. W tym czasie nie urz¹dza siê wesel, nie gra na instrumentach muzycznych, a ¯ydzi ortodoksyjni nie
nabywaj¹ nowych czêci odzie¿y. W niektórych gminach w okresie tym nie goli
siê brody ani w³osów, a przez ostatnie 9 dni zaprzestaje spo¿ywania wina i miêsa.

194

nr 1/2003 (27)

S³owniczek
aw  pi¹ty miesi¹c kalendarza hebrajskiego od Paschy i jedenasty od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w lipcu lub na pocz¹tku sierpnia. Jest to najsmutniejszy
miesi¹c w roku, poniewa¿ podczas aw dosz³o do zburzenia zarówno Pierwszej, jak
i Drugiej wi¹tyni. Tego dnia nie nosi siê skórzanego obuwia, nie nale¿y siadaæ na
krzes³a przed po³udniem, tefilin zak³ada siê dopiero na mod³y popo³udniowe, zabrania siê mycia cia³a oraz studiowania Tory. Noc¹ pi siê na twardym pos³aniu,
a niektórzy k³ad¹ sobie pod g³owê zamiast poduszki kamieñ. Wed³ug tradycji w
czasach mesjañskich dzieñ ten bêdzie radosnym wiêtem, gdy¿ Mesjasz odbuduje
wi¹tyniê. W synagodze tego dnia modlitwy odbywaj¹ siê w przyæmionym wietle, czyta siê Lamentacje Jeremiasza i intonuje specjalny hymn ¿a³obny (kinot),
piewany przy akompaniamencie westchnieñ i p³aczu. Noc ta, nazywana tak¿e noc¹
p³aczu, jest ustanowiona, jak niektórzy wierz¹, na pami¹tkê smutku, który zapanowa³ wród Izraelitów po wys³uchaniu relacji zwiadowców powracaj¹cych z Ziemi
Obiecanej (z ich s³ów wynika³o, ¿e ¯ydzi nie bêd¹ mogli jej zdobyæ). Inn¹ tragiczn¹
dat¹ zwi¹zan¹ z tym wiêtem jest wygnanie ¯ydów z Hiszpanii (w roku 1492).
Tisza be-Aw  dziewi¹ty dzieñ miesi¹ca aw; Dzieñ ¯a³oby; upamiêtnia katastrofy,
które mia³y wydarzyæ siê w historii ¯ydów w³anie dziewi¹tego aw (zniszczenie Pierwszej i Drugiej wi¹tyni, zniszczenie Jerozolimy w 136 roku, wypêdzenie ¯ydów z Hiszpanii w 1492 roku). W tym dniu obowi¹zuje cis³y post przez 24 godziny, odwiedza
siê cmentarze. Modlitwy w synagogach odbywaj¹ siê przy wiecach, ich uczestnicy
siedz¹ na pod³odze lub niskich ³awach.
elul  szósty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy,
lub ostatni od wi¹t Nowego Roku. Miesi¹c ten zaczyna siê zazwyczaj pod koniec sierpnia. Jest to miesi¹c poprzedzaj¹cy Jom Kipur (Dzieñ Pojednania) 
dlatego te¿ nazywany jest czasem skruchy. W tym czasie ka¿dy wierz¹cy ¯yd
dokonuje obrachunku z w³asnym sumieniem i duchowego porz¹dku. W niektórych gminach w Europie Wschodniej pobo¿ni ¯ydzi spêdzali ten czas w odosobnieniu, a po nabo¿eñstwie porannym tr¹biono w róg (szofar) budz¹c w ten sposób
sumienia wiernych.
tiszri  siódmy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub pierwszy od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Swój pocz¹tek ma
w po³owie wrzenia. W Talmudzie wyra¿ono pogl¹d, ¿e w³anie wtedy zosta³
stworzony wiat, urodzili siê wszyscy patriarchowie i tego miesi¹ca ma nadejæ
mesjañskie zbawienie. Pierwszy i drugi tiszri to Rosz ha-Szana (Nowy Rok), od
tego momentu rozpoczyna siê Dziesiêæ Dni Pokuty, podczas których, jak wierz¹
¯ydzi, wa¿¹ siê w Niebie losy ka¿dego cz³owieka. W tym okresie w liturgii synagogalnej Bóg postrzegany jest jako Król-Sêdzia sprawiedliwy. Dni postu poprzedzaj¹ Jom Kipur (Dzieñ Pojednania). Piêtnastego dnia tego miesi¹ca rozpoczyna siê nastêpne wiêto ¿ydowskie Sukot, dwudziestego pierwszego ostatni dzieñ
Sukot (Hoszana Raba), a dzieñ póniej Ósmy Dzieñ Zgromadzenia (Szmini Aceret). Tiszri to miesi¹c najwiêkszych wi¹t ¿ydowskich.
Rosz ha-Szana (hebr. g³owa roku, g³owa roku)  wiêto Nowego Roku, przypadaj¹ce na jesieñ (pierwszy dzieñ tiszri). W Polsce znane pod nazw¹ wiêto Tr¹bek.
Modlitwom w synagodze towarzyszy dêcie w szofar, maj¹ce obudziæ tych, którzy
nie wiedz¹ o boskiej obecnoci. wiêto rozpoczyna okres pokuty przed Jom Kipur,
towarzyszy mu zwyczaj chodzenia nad rzekê i symboliczne str¹canie grzechów do
wody przy s³owach modlitwy.
Jom Kipur (hebr. dzieñ pojednania)  wiêto pokuty i dwudziestoczterogodzinnego postu. Przypada na dziesi¹ty dzieñ miesi¹ca tiszri, czyli dziesi¹ty dzieñ roku
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¿ydowskiego (licz¹c od Rosz Haszana). W Polsce znane pod nazwami: S¹dny Dzieñ,
Dzieñ Przeb³agania, Dzieñ Przebaczenia, Dzieñ Zmi³owania, Dzieñ Postu, Wielki Dzieñ.
Jedyne wiêto, do którego w diasporze nie dodaje siê drugiego dnia, co wynika
z trudnoci zachowania ca³kowitego postu przez 2 kolejne dni. Wszystkie rodzaje
pracy s¹ w Jom Kipur zakazane. Wed³ug tradycji tego dnia Moj¿esz zszed³ z góry
Synaj z drugimi Tablicami Prawa (Dekalog) i oznajmi³ ¯ydom, ¿e Bóg przebaczy³ im
grzech kultu z³otego cielca. Dlatego ka¿dego roku w tym dniu ¯ydzi mog¹ oczyciæ
siê z grzechów. Tradycyjnie ¯ydzi pozostawali przez ca³y Jom Kipur w synagogach,
a¿ do dêcia w szofar i ostatniej modlitwy Przysz³ego roku w Jerozolimie.
Sukkot  wiêto Sza³asów, znane te¿ w Polsce pod nazw¹ wiêto Kuczek. Upamiêtnia stawianie sza³asów w trakcie czterdziestoletniej wêdrówki ¯ydów przez pustyniê. Przypada na jesieñ, charakteryzuje je radoæ z zebranych plonów. W Torze
napisane jest: Bêdziesz obchodzi³ wiêto Sza³asów przez siedem dni po zebraniu
plonów z twego klepiska i twojej t³oczni. W to wiêto bêdziesz siê radowa³ ty, twój
syn i córka, sierota i wdowa, którzy ¿yj¹ w twoich murach. Przez siedem dni bêdziesz wiêtowa³ ku czci Twego Pana, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, ¿e
b³ogos³awi Pan, twój Bóg, we wszystkich twoich zbiorach i aby by³ pe³en radoci.
Obchody rozpoczynaj¹ siê 15 tiszri i trwaj¹ 7 dni, podczas których ¯ydzi mieszkaj¹
w sza³asach i odprawiaj¹ modlitwy. Sza³as (sukka) powinien mieæ przynajmniej trzy
ciany i staæ pod go³ym niebem, tzn. nie pod drzewem ani w rodku budynku, gdy¿
jego dach musi pozwoliæ niebu przenikn¹æ do rodka. W ch³odniejszym klimacie
nie pozostaje siê w sza³asach na noc, a tylko spo¿ywa w nich posi³ki. Do dzi w Polsce mo¿na spotkaæ namioty kuczkowe w formie obudowanych balkoników.
marcheszwan  ósmy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od
Paschy, lub drugi od wi¹t Nowego Roku. Rozpoczyna siê zwykle pod koniec
padziernika. W miesi¹cu tym nie przypada ¿adne wiêto, st¹d jego nazwa: mar 
gorzki.
kislew  dziewi¹ty miesi¹c, licz¹c od Paschy, lub trzeci od Nowego Roku;
zaczyna siê pod koniec listopada lub na pocz¹tku grudnia. Dwudziestego pi¹tego
dnia miesi¹ca kislew rozpoczyna siê wiêto Chanuki.
Chanuka (hebr. odnowienie, uwiêcenie)  omiodniowe radosne wiêto wiate³, wypadaj¹ce w grudniu (od 25 kislew). Upamiêtnia zwyciêstwo Machabeuszy
(ród kap³anów i ksi¹¿¹t ¿ydowskich pod rz¹dami których rozkwit³o niezale¿ne pañstwo ¿ydowskie) nad armi¹ syryjsk¹ w 166 roku p.n.e. i oczyszczenie wi¹tyni Jerozolimskiej z profanuj¹cych j¹ pos¹gów bóstw greckich. wiêto trwa 8 dni, gdy¿
wed³ug legendy a¿ tak d³ugo p³onê³y lampy w wi¹tyni, mimo niewielkiej iloci oliwy w nich zawartej. Ze wiêtem wi¹¿e siê zwyczaj zapalania wiec przez 8 kolejnych
dni w specjalnej omioramiennej lampie chanukiji.
tewet  dziesi¹ty miesi¹c ksiê¿ycowy, licz¹c od Paschy, lub czwarty od wi¹t
Nowego Roku; rozpoczyna siê w drugiej po³owie grudnia. Ósmego dnia tego
miesi¹ca 72 mêdrców ukoñczy³o pracê nad przek³adem Biblii na grekê (zob. Pisma  Tora). Wydarzenie to zosta³o uznane póniej przez niektórych rabinów za
przyczynê nieszczêæ, gdy¿ by³a to jedynie niedoskona³a parafraza. Dziewi¹ty
tewet to dzieñ postu upamiêtniaj¹cego pocz¹tek oblê¿enia Jerozolimy przez Babiloñczyków, zakoñczonego zburzeniem Pierwszej wiatyni. To jedyny post, który
przypada niekiedy w pi¹tek.
szwat  jedenasty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub pi¹ty od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w drugiej po³owie stycznia.
Piêtnastego dnia szwat przypada rolnicze wiêto Nowego Roku Drzew (Tu Bi-Szwat).
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adar  dwunasty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub szósty od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Adar zaczyna siê w lutym lub w marcu; jest to miesi¹c radosny, w którym przypada Purim, najweselsze wiêto judaizmu. Rok przestêpny ma dwa miesi¹ce adar, przy czym ten drugi
traktowany jest wówczas jako w³aciwy, w którym wypada Purim. Siódmy dzieñ
miesi¹ca adar jest rocznic¹ zarówno urodzin, jak i mierci Moj¿esza, a trzynasty
to post Estery, poprzedzaj¹cy Purim.
Purim (hebr. losy)  karnawa³ ¿ydowski, okres przebierania siê w fantazyjne stroje.
Radosne wiêto ustanowione na pami¹tkê udaremnienia pogromu ¯ydów perskich.
Wieczorem oraz po porannych mod³ach odczytuje siê Ksiêgê Estery opisuj¹c¹ te
wydarzenia. Z tej okazji znajomi przesy³aj¹ sobie prezenty, obdarowuje siê biednych. Do pónej nocy trwaj¹ uczty, pije siê wino.
Gwiazda Dawida
(hebr. magen David  tarcza, puklerz Dawida)  szecioramienna gwiazda
sk³adaj¹ca siê z dwóch trójk¹tów równobocznych, u¿ywana w czasach staro¿ytnych przez ró¿ne ludy. Symbolizuje przenikanie siê wiata widzialnego i niewidzialnego. W judaizmie, chrzecijañstwie i islamie jest znakiem mesjañskim. Oficjalnym symbolem judaizmu sta³a siê w XVII wieku, kiedy ¯ydzi w Pradze zaczêli zdobiæ ni¹ nagrobki i chor¹gwie. W 1897 roku wiatowa Organizacja Syjonistyczna uzna³a ten symbol za swój znak, póniej umieszczono go tak¿e na fladze pañstwa Izrael.
PISMA
Dekalog (hebr. aseret ha-dibrot  dziesiêæ przykazañ)  zbiór norm uznanych
za ród³o wszystkich praw. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej by³y one spisane na dwóch
kamiennych tablicach, które Moj¿esz pot³uk³, kiedy po zejciu z Synaju zobaczy³, ¿e lud czci z³otego cielca. Po ponownym wejciu na górê Synaj Moj¿esz
przyniós³ drugi zestaw tablic (zob. Jom Kipur w kalendarzu ¿ydowskim) i umieci³ go w skrzyni, zwanej odt¹d Ark¹ Przymierza. W jêzyku hebrajskim Dekalog
nosi te¿ nazwê dziesiêciu wypowiedzi Boga.
Tora (hebr. Tora, jid. Tojre  prawo)  piêæ najstarszych wiêtych ksi¹g judaizmu. Tora jest uwa¿ana przez ¯ydów za ksiêgê objawion¹, zawieraj¹c¹ przes³anie Boga do cz³owieka, przekazane Moj¿eszowi na górze Synaj. Pocz¹tkowo istnia³a tylko w tradycji ustnej  jako nauka i prawo. Zosta³a spisana w VII wieku
p.n.e. Sk³ada siê z piêciu ksi¹g w jêzyku hebrajskim: Sefer Bereszit (³ac. Genesis)
 Ksiêga Rodzaju, Sefer Szemot (³ac. Exodus)  Ksiêga Wyjcia, Sefer Wajikra
(³ac. Leviticus)  Ksiêga Kap³añska, Sefer Bemidbar (³ac. Numeri)  Ksiêga Liczb,
Sefer Dewarim (³ac. Deuteronomium)  Ksiêga Powtórzonego Prawa. Tora znana
jest pod wieloma nazwami  jako Biblia Hebrajska, Septuaginta, Wulgata, Stary
Testament, Piêcioksi¹g Moj¿esza. Zapocz¹tkowane przez ni¹ idee zyska³y status
prawd odwiecznych. Ka¿dy ¯yd ma obowi¹zek studiowaæ Torê i stosowaæ jej
nauki w ¿yciu codziennym. Dla ¯ydów Tora zawsze by³a ksiêg¹ wiêt¹. Poniewa¿ przez dwa tysi¹ce lat nie mieli w³asnej ojczyzny, w³anie j¹ nazywali swoj¹
ojczyzn¹. Podobno ró¿nica miêdzy ¯ydami religijnymi a niereligijnymi polega
g³ównie na tym, ¿e ci pierwsi czytaj¹ Torê w synagodze, a ci drudzy  po cichu w
domu. Tora to równie¿ zwój przechowywany w synagodze, otaczany szacunkiem
jak osoba, nie jak przedmiot (czczenie przedmiotów jest w judaizmie zabronione). Tekst Tory przepisywany by³ przez sofera (skrybê) gêsim piórem na arkunr 1/2003 (27)
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szach pergaminu, które nastêpnie zszywano lub sklejano i zwijano na dwóch ozdobnych drewnianych dr¹¿kach. Taki zwój nazywany by³ roda³em. Zwiniêty roda³
ubierano w sukienkê (haftowane okrycia) i ozdabiano piêknymi dekoracjami. Torê
czytano w synagodze codziennie, co roku zaczynaj¹c od pocz¹tku. Stosownie do
tego podzielono Torê na 54 parasze, czyli odcinki, których liczba odpowiada
dniom szabatowym w ¿ydowskim roku przestêpnym (w roku zwyczajnym trzeba
w niektóre tygodnie czytaæ dwie parasze).
Chumasz (hebr. chamesz  piêæ)  Piêcioksi¹g, czyli Piêæ Ksi¹g Moj¿eszowych, Tora.
Tanach (akronim od hebr. Tora + Newiim + Ketuwim)  kanon 24 ksi¹g, w którego sk³ad wchodz¹: Tora  5 ksi¹g; Newiim (Prorocy)  8 ksi¹g; Ketuwim (Pisma)  11 ksi¹g. W 243 roku p.n.e. Tanach przet³umaczono na jêzyk grecki. Przek³ad nazwano Septuagint¹ (gr. siedemdziesiêciu), gdy¿ wed³ug tradycji dokona³o go 70 ¿ydowskich mêdrców. W tamtych czasach grecki by³ jêzykiem o wielkim zasiêgu, dziêki czemu Tanach sta³ siê ksiêg¹ znan¹ w ca³ym ówczesnym cywilizowanym wiecie pod nazw¹ Biblii Hebrajskiej (gr. biblos  ksiêga). Pod
koniec IV wieku n.e. Hieronim ze Strydontu przet³umaczy³ Tanach z greckiego
na ³acinê (przek³ad znany jako Wulgata).
Talmud (hebr.  nauka, studiowanie)  dzie³o sk³adaj¹ce siê z Miszny i bêd¹cej komentarzem do niej Gemary. Istnieje Talmud Jerozolimski oraz Talmud
Babiloñski. Talmud Jerozolimski, ukoñczony w IV wieku, jest bardziej zwiêz³y
i prosty. Komentuje 39 z 63 traktatów Miszny. Talmud Babiloñski, ukoñczony na
pocz¹tku VI wieku, jest trzy razy d³u¿szy od Jerozolimskiego, choæ komentuje
tylko 37 traktatów Miszny. W postaci wydrukowanej zajmuje 13 tomów. Kiedy
mówi siê o Talmudzie, ma siê zazwyczaj na myli Talmud Babiloñski. Na stronach Talmudu oprócz Miszny i Gemary mo¿na znaleæ liczne dodatkowe komentarze (np. Tosafot) i glossy.
Miszna (hebr. szana  nauczaæ przez powtarzanie)  zasadnicza czêæ Talmudu. Zawiera zebrane oko³o 220 g³ówne przepisy prawa zwyczajowego, ujête
w 63 traktaty.
Szulchan Aruch (hebr. nakryty stó³)  praktyczny wyk³ad Talmudu z 1565
roku, kodeks przepisów religijnych i cywilnych oraz przepisów zwyczajowych
dotycz¹cych wszystkich dziedzin ¿ycia; obecnie znany w formie skróconej.
halacha (hebr. postêpowanie, droga)  prawna spucizna judaizmu, wyjanienia dawnego prawa ustnego, podaj¹ce zasady postêpowania w konkretnych przypadkach. Podaj¹c zasady, halacha sama stawa³a siê prawem. Jeli wyjanienia
prawa nie formu³owa³y nowych zasad postêpowania, lecz ogranicza³y siê do pog³êbienia moralnoci i pobo¿noci, nazywano je hagadami (zob. hagada i seder).
midrasz (hebr. drasz  komentarz)  wywodzi siê od rdzenia darasz (poszukiwaæ, studiowaæ). Midrasze to poetyckie komentarze do ksi¹g biblijnych. Przekazuj¹ w formie porównañ, alegorii, przypowieci g³êbok¹ m¹droæ tekstu. Powstawa³y do oko³o X wieku n.e. S¹ znacz¹cym literackim dorobkiem judaizmu.
Koszerny i trefny
koszerny (hebr. koszer  zgodny z ¿ydowskimi przepisami religijnymi)  cecha ta oznacza zdatnoæ danej rzeczy do u¿ycia oraz prawid³owoæ wykonywania
pewnych czynnoci wed³ug przepisów religijnych. W odniesieniu do ¿ywnoci
przepisy koszernoci np. zabraniaj¹ ³¹czenia ze sob¹ potraw miêsnych i mlecz-
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nych, w ¿ydowskiej kuchni musz¹ byæ inne naczynia do przygotowywania potraw miêsnych, a inne do mlecznych; miêso jest koszerne, jeli pochodzi z uboju
rytualnego i zosta³o przygotowane wed³ug cis³ych regu³.
trefny (hebr. terefa  poszarpane)  przeciwieñstwo koszernego; nienadaj¹ce
siê do spo¿ycia. Chodzi³o tu pocz¹tkowo o stworzenia poszarpane przez zwierzêta drapie¿ne. Zakaz spo¿ycia rozszerzono na zwierzêta z objawami wskazuj¹cymi, ¿e ubój nie zosta³ przeprowadzony zgodnie z regu³ami zawodu rzenika (nie
wolno, by nó¿ poszarpa³ czy rozerwa³ najmniejsze nawet w³ókno).
Sidur i machzor
sidur (hebr. sidur  uporz¹dkowanie)  modlitewnik, zawieraj¹cy modlitwy
codzienne i na szabat, odmawiane w synagodze i w domu. Oprawione w skórê
i poz³acane srebro modlitewniki by³y u¿ywane tylko przy szczególnych okazjach,
np. gdy kobieta sz³a do synagogi pierwszy raz po po³ogu.
machzor  modlitewnik wi¹teczny; redniowieczne machzory, kaligrafowane na pergaminie, zawieraj¹ce barwne miniatury, piêknie oprawione, s¹ wybitnymi dzie³ami sztuki.
Synagoga i mykwa
synagoga (gr. miejsce zebrañ)  odpowiada s³owu bet kneset (hebr. dom zgromadzeñ) i bet ha-midrasz (hebr. szko³a, dos³ownie: dom nauki) oraz w jidysz szul
(szko³a). W jêzyku polskim powsta³a nazwa bó¿nica, jako miejsca powiêconego Bogu. Synagoga to dom modlitw i nabo¿eñstw, a tak¿e miejsce studiowania
Tory i Talmudu, sala zebrañ, siedziba kaha³u (zarz¹du gminy) i s¹du rabinackiego
(Din Tora), czasem równie¿ przytu³ek dla wêdrowców. Dawniej czasem pe³ni³a
nawet funkcjê wiêzienia, za w jej przedsionku znajdowa³ siê niekiedy prêgierz.
Zasadnicz¹ czêæ g³ównego budynku synagogi stanowi obszerna sala modlitewna dla mê¿czyzn (w synagogach ortodoksyjnych kobiety modl¹ siê oddzielnie
w tzw. babiñcach, które umieszczano nad sal¹ g³ówn¹ lub w przybudówkach obok
niej). W synagodze znajdowa³a siê bima, sk¹d odczytywano i komentowano fragmenty wiêtych ksi¹g, oraz aron ha-kodesz, gdzie przechowywano zwoje Tory.
Talmud dyktuje orientowanie synagogi na wschód. Na kszta³t synagogi istotny
wp³yw mia³ wymóg górowania jej nad dachami dzielnicy ¿ydowskiej oraz usytuowania w pobli¿u p³yn¹cej wody, która jest znakiem czystoci. Dawano im skromny
wystrój zewnêtrzny, z którym kontrastowa³a bogata dekoracja wnêtrza i ozdobne
naczynia liturgiczne. ciany sali modlitewnej by³y pokryte cytatami z Tory i freskami. W dawnej Rzeczypospolitej wiele by³o synagog drewnianych, z których
po II wojny wiatowej nie pozosta³a ani jedna. Aron ha-kodesz (hebr. dos³. wiêta szafa)  pierwotnie przenona skrzynia, póniej szafa o³tarzowa w synagodze.
Miejsce przechowywania roda³ów, czyli zwojów Tory. Wbudowana we wschodni¹ cianê domu modlitwy, wskazuj¹c¹ symbolicznie kierunek Jerozolimy (mizrach). Otwierana podczas wa¿niejszych modlitw. W pobli¿u aron ha-kodesz p³onie
stale wiate³ko pamiêci  ner tamid. Bima (hebr. miejsce wyniesione, podwy¿szenie)  centralny punkt synagogi, bogato zdobiona mównica na podwy¿szeniu,
zwykle ze schodkami, baldachimem i pulpitem, przy którym odczytuje siê Torê
i Newiim.
mykwa  zbiornik wody do rytualnych oczyszczeñ ludzi i sprzêtów (z wod¹
bie¿¹c¹ lub deszczow¹), w Polsce czêsto mieszcz¹cy siê w osobnym budynku,
w pobli¿u synagogi. Pobo¿ni ¯ydzi k¹pali siê w mykwie w ka¿dy pi¹tek przed
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szabatem, niektórzy codziennie przed modlitw¹. Do k¹pieli zobowi¹zany by³ sofer (skryba przepisuj¹cy wiête teksty) przed przyst¹pieniem do pracy.
Hagada i seder
hagada  legenda, opowieæ interpretuj¹ca i wyjaniaj¹ca tekst biblijny, czasem zawieraj¹ca fantastyczne szczegó³y. Najbardziej znan¹ hagad¹ jest opowieæ
o wyjciu Izraelitów z Egiptu, snuta przy wieczerzy sederowej. Ojciec rodziny
w oparciu o hagadê wyjania wtedy znaczenie takich symboli, jak baranek czy
maca. Maca to niezakwaszony chleb z samej m¹ki i wody. Ciasto na macê miesi
siê bardzo szybko i szybko siê je piecze. Spo¿ywanie macy obowi¹zuje dla upamiêtnienia popiesznego opuszczenia Egiptu przez Izraelitów, zmuszonych do
¿ywienia chlebem, który nie zd¹¿y³ wyrosn¹æ.
Seder (hebr. porz¹dek)  uczta rodzinna urz¹dzana pierwszego wieczoru wiêta Pesach, charakteryzuj¹ca siê cile okrelonym porz¹dkiem. Na stó³ podaje siê
3 mace, maror (gorzkie zio³a, chrzan lub sa³ata), charoset (potrawa z jab³ek,
orzechów, migda³ów, cynamonu i wina, maj¹ca przypominaæ zaprawê murarsk¹),
bejcê (jajko) posypane popio³em, kawa³ek miêsa z koci¹, wino oraz wodê z sol¹.
Zasadnicz¹ czêci¹ sederu jest opowiadanie hagady przez pana domu. Prowadzi
on dialog z najm³odszym dzieckiem, uprzednio przygotowanym przez matkê do
zadawania pytañ w jêzyku hebrajskim, np. Ma nisztana...? (Czym ró¿ni siê [ta
noc od innych nocy]...?). Ksi¹¿ka z hagad¹ na Pesach le¿y otwarta na stole, s³u¿y
jako przewodnik (nie u¿ywa jej siê do czytania w dos³ownym sensie). Podczas
sederu wypija siê 4 kielichy wina, które symbolizuj¹ radoæ z wejcia do Ziemi
Obiecanej, do której prowadzi Bóg Izraela. Za ka¿dym razem, kiedy mówi siê
o niewoli i mierci, odkrywa siê chleby, a zas³ania kielich z winem, kiedy za
mówi siê o wolnoci i ¿yciu, robi siê na odwrót. Na zakoñczenie wieczerzy, która
z regu³y trwa ca³¹ noc, otwiera siê drzwi domostw na znak, ¿e ka¿dy potrzebuj¹cy
mo¿e wejæ. Do przedmiotów kultu domowego zwi¹zanych z wieczerz¹ sederow¹ nale¿¹ piêknie zdobione talerze na potrawy, czêsto wykonane ze srebra lub
porcelany. Wed³ug tradycji Kocio³a pierwszych wieków (I-IV wiek n.e.), tak¹
w³anie ucztê paschaln¹ (seder) sprawowa³ wraz ze swoimi uczniami Jezus Chrystus. Wieczerza paschalna poprzedza³a bezporednio jego mêkê na krzy¿u. Jezus
by³ bowiem ¯ydem i gorliwym wyznawc¹ judaizmu. W Ewangelii opisane s¹
dwa dodatkowe elementy, które Jezus wprowadzi³ do porz¹dku Paschy. Uczyni³:
1) chleb  symbol niewoli  swoim Cia³em oraz 2) wino  mesjañski symbol
wolnoci  swoj¹ Krwi¹. Jezus sprawowa³ ucztê paschaln¹ w przeddzieñ szabatu
(szabat rozpoczyna³ siê w pi¹tek wieczorem). Inni ówczeni ¯ydzi, podobnie jak
kap³ani, obchodzili Paschê dnia nastêpnego. Jezus umiera³ wiêc tego dnia, gdy
w wi¹tyni przygotowywano siê do obchodów wiêta. Chrzecijanie obchodz¹ Paschê z soboty na niedzielê, poniewa¿ wierz¹, ¿e tego dnia Jezus zmartwychwsta³.
Szabat, kidusz, hawdala, kadisz
szabat (hebr. odpoczynek)  siódmy dzieñ tygodnia, dzieñ wypoczynku. Cotygodniowe wiêto trwaj¹ce od zachodu s³oñca w pi¹tek do zachodu s³oñca w sobotê, jedna z najwa¿niejszych instytucji w ¿yciu narodu ¿ydowskiego. W pi¹tek
wieczorem urz¹dza siê uroczyst¹ kolacjê. Gospodyni zapala przed rozpoczêciem
szabatu 2 wiece, odmawiaj¹c nad ich wiat³em b³ogos³awieñstwo. Ojciec rodziny odmawia przed posi³kiem kidusz. Jeden z traktatów Miszny wylicza a¿ 39
prac zakazanych w szabat. Zakaz pracy mo¿na z³amaæ jedynie w przypadku za-
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gro¿enia ¿ycia lub opieki nad chorym. W szabat nie wolno siê smuciæ ani wypowiadaæ s³ów rozpaczy. Na zakoñczenie szabatu odprawia siê hawdalê.
kidusz (hebr. uwiêcenie)  b³ogos³awieñstwo odmawiane nad kielichem wina
w domu i w synagodze, rozpoczynaj¹ce szabat lub inne wiêta, proklamuje ich
wiêty charakter. Piêknie zdobione i grawerowane pucharki oraz kubki kiduszowe s¹ interesuj¹cymi zabytkami sztuki rytualnej, wiadcz¹cymi o mistrzostwie
¿ydowskich z³otników.
hawdala (hebr. oddzielenie, wyró¿nienie)  b³ogos³awieñstwo nad winem, wonnymi korzeniami i wiat³em plecionej wiecy, odmawiane na zakoñczenie szabatu lub wi¹t, oznaczaj¹ce koniec dnia wi¹tecznego i pocz¹tek powszedniego.
kadisz (aram. uwiêcenie)  modlitwa codzienna, odmawiana prawie ca³kowicie w jêzyku aramejskim, wyra¿aj¹ca poddanie siê woli Boga. Kadisz ¿a³obny
powinien byæ spe³niony przez syna zmar³ego.
Ta³es i tefilin
ta³es (hebr. talit szata)  bia³y szal modlitewny, zazwyczaj w czarne lub niebieskie pasy, z frêdzlami (cicit) wzd³u¿ krótszych boków, nak³adany do modlitwy. U podstaw obyczaju noszenia ta³esu le¿y biblijne zalecenie: Niech sobie
zrobi¹ frêdzle na skraju swoich szat. [...] gdy na nie spojrzycie, przypomnicie
sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wype³niæ (Lb 15, 38-39). Wolno go
u¿ywaæ tylko mê¿czyznom, którzy za³o¿yli rodziny. Ta³es zdobiono pasami doszytymi w miejscu zak³adania na szyjê i ramiona. Tradycjonalici nosz¹ przez
ca³y dzieñ pod ubraniem talit katan (ma³y talit)  rodzaj bezrêkawnika, kamizelki
z cicit. Ma³y talit noszono ju¿ od dzieciñstwa, w odró¿nieniu od talitu du¿ego,
zak³adanego tylko przez doros³ych mê¿czyzn na czas modlitwy.
tefilin  hebr. nazwa greckich filakterii, czyli rzemieni modlitewnych. S¹ to
2 skórzane szecienne pude³eczka, zawieraj¹ce 4 zwitki pergaminu z cytatami
z Tory (Pwt 6, 4-9; 11, 13-21;Wj 13, 1-10.11-16), przywi¹zywane czarnymi rzemykami do lewego ramienia i czo³a, zak³adane do porannych modlitw w dni powszednie. Ich krytycy sporód reformowanych ¯ydów uwa¿aj¹, ¿e pochodz¹ od
amuletów i odrzucaj¹ ich stosowanie. U¿ywanie tefilinów by³o prób¹ dos³ownej
realizacji zalecenia z Ksiêgi Powtórzonego Prawa 11, 18: Wecie przeto sobie te
moje s³owa do serca i duszy. Przywi¹¿cie je sobie jako znak na rêku. Niech one
bêd¹ wam ozdob¹ miêdzy oczami. Nie zak³ada siê ich w szabat i w wiêta, poniewa¿ te dni same w sobie s¹ znakiem. Tefilin otrzymuje ch³opiec po obrzêdzie
bar micwa.
Obrzezanie i bar micwa
obrzezanie  operacja polegaj¹ca na obciêciu kawa³ka napletka cz³onka mêskiego; jeden ze znaków Przymierza z Bogiem. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej s¹ 3 grupy
tych znaków: na ciele (obrzezanie), na stroju (cicit, zob. ta³es), na domu (mezuza). Zabieg obrzezania zazwyczaj przeprowadza mohel u noworodków w ósmym
dniu ¿ycia dziecka. Mezuza (hebr. mezuze  futryna) to ma³y zwój pergaminu zawieraj¹cy 2 cytaty z Tory, umieszczony w pude³eczku (np. metalowym) tak, by
przez otwór widoczne by³o s³owo Szaddaj (Wszechmog¹cy), napisane na odwrotnej stronie zwoju. Mezuzê przymocowuje siê w po³o¿eniu ukonym na odrzwiach
ka¿dego ¿ydowskiego domu, na prawej futrynie, patrz¹c od wejcia. Czasem mocowano mezuzy równie¿ na futrynach drzwi do pokoi mieszkalnych oraz na bramach
miejskich. Pobo¿ni ¯ydzi ca³owali mezuzê, wchodz¹c i wychodz¹c.
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bar micwa  uroczystoæ inicjacyjna obchodzona od XIV wieku, podczas której ch³opiec staje siê pe³noletni wobec prawa religijnego. Odbywa siê w synagodze, zwykle w pierwszy szabat po trzynastych urodzinach ch³opca. Wyg³asza on
wtedy uczony komentarz (drasz) do odczytanych przez siebie fragmentów Tory
i Talmudu. Od tej pory odpowiada za swoje uczynki (dot¹d odpowiada³ za niego
przed Bogiem ojciec) i przyjmuje na siebie pe³ne wykonywanie obowi¹zków religijnych.
EDUKACJA
cheder (hebr. izba, pokój)  dawna szko³a elementarna, w której uczono religii, czytania, pisania i liczenia. Czêsto mieci³a siê w domu nauczyciela (me³ameda), nazywanego przez uczniów rebe. Obejmowa³a 3 grupy wiekowe: od 3 do 5,
od 6 do 7 oraz od 8 do 13 lat. Przedmiotem nauczania religii by³o odpowiednio:
czytanie modlitewnika, czytanie Tory, czytanie Talmudu.
Talmud Tora  nauka, studiowanie Tory. Studiowanie Tory uwa¿ane jest przez
¯ydów za najwy¿szy obowi¹zek cz³owieka, dlatego termin Talmud Tora oznacza
równie¿ redni¹ szko³ê religijn¹. Szko³y takie by³y utrzymywane przez gminê.
Przygotowywa³y do dalszej nauki w jesziwach.
jesziwa (hebr. jesziwa, jid. jeszybot)  ¿ydowski uniwersytet; w Europie jesziwy pojawi³y siê w X wieku na po³udniu Francji, nastêpnie powsta³y tak¿e w Niemczech i Europie Wschodniej. Przygotowywa³y do objêcia urzêdu rabina. Jedn¹
z form nauki by³o analizowanie i dyskutowanie tekstu przez studentów w zespo³ach dwuosobowych. W jesziwach, oprócz studiowania dzie³ rabinicznych wiele
czasu powiêcano rozwa¿aniom nad etyk¹ i moralnoci¹. Szeroko znana na ziemiach polskich i za granic¹ by³a Jesziwa Mêdrców Lublina  mieszcz¹ca siê w
piêciokondygnacyjnym gmachu przy koñcu ulicy Lubartowskiej wielka, nowoczesna uczelnia, która kszta³ci³a studentów z ca³ego wiata. Budowana od 1924
roku, otwarta w 1930 roku. Posiada³a wspania³y ksiêgozbiór licz¹cy 13 tysiêcy
tomów  w tym wiele unikalnych rêkopisów i rzadkich starodruków  zgromadzony przez jej za³o¿yciela i pierwszego rektora, rabina Majera Szapirê.
bet ha-midrasz (hebr. dom nauki)  budynek lub pomieszczenie posiadaj¹ce
w³asn¹ bibliotekê dzie³ religijnych, przeznaczone do studiów religijnych, modlitwy i dyskusji; do domu nauki móg³ uczêszczaæ ka¿dy, bez wzglêdu na wiek.
Znajdowa³ siê w ka¿dej gminie, niezale¿nie od jej wielkoci. Nauczycielami byli
czêsto wêdrowni kaznodzieje, zapraszani przez gminê.
Kaba³a i Zohar
Kaba³a  system mistyczny, ukszta³towany w XII wieku wród ¯ydów hiszpañskich. W szerszym znaczeniu: ezoteryczne kierunki w judaizmie, które powstawa³y od koñca okresu Drugiej wi¹tyni (I wiek n.e.) i odegra³y ¿yw¹ rolê
w symbolice, obrzêdach, obyczajach i historii ¯ydów. Filozofia Kaba³y wyra¿a³a
siê w nastêpuj¹cych za³o¿eniach: wiat jest harmonijn¹ ca³oci¹, a cz³owiek jego
organiczn¹ cz¹stk¹. Przybli¿enie Królestwa Bo¿ego zale¿y od religijnoci cz³owieka, stopnia po³¹czenia jego duszy z Bogiem, têsknoty za Mesjaszem i dobrych
uczynków. Stale nale¿y walczyæ ze z³em, zw³aszcza ze z³ym duchem chc¹cym
sprowadziæ cz³owieka z drogi dobra poprzez zaspokajanie namiêtnoci. Ka¿da
z liter alfabetu hebrajskiego jest wiêta i ma wp³ywy w 3 krêgach stworzenia,
którymi s¹: cz³owiek, wiat i przebieg czasu w ci¹gu roku. Wypowiedzenie litery

202

nr 1/2003 (27)

S³owniczek
(jako g³oski) mo¿e urzeczywistniæ wa¿ne cele, lecz przedtem wypowiadaj¹cy je
winien osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ doskona³oæ poprzez pokutê, modlitwê i ascezê. Kaba³a przyczyni³a siê do powstania wierzeñ w wêdrówkê dusz i do wprowadzenia
amuletów, którym przypisywano magiczn¹ moc. Interesowali siê ni¹ równie¿ chrzecijanie. W Polsce pojawi³a siê oko³o XVI wieku.
Zohar (od hebr. esz szachora lub or szachor  czarny ogieñ lub ciemne wiat³o)  g³ówne dzie³o ¿ydowskiej literatury mistycznej Kaba³y, powsta³e oko³o
1300 roku wród ¯ydów hiszpañskich. W formie komentarza do Tory stara³o siê
wyjaniæ ukryty sens opowieci biblijnych i boskich przykazañ. Dziêki tej ksiêdze znajomoæ Kaba³y szybko siê rozprzestrzeni³a, tak¿e na ziemiach polskich.
¯ydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy
Aszkenazyjczycy  od Aszkenaz, redniowiecznego okrelenia Niemiec. Termin stosowany wobec ¯ydów Europy rodkowej i Wschodniej, których ³¹czy³
jêzyk jidysz w odró¿nieniu od Sefardyjczyków.
Sefardyjczycy (od hebr. Sefarad  Hiszpania)  ¯ydzi wypêdzeni z Hiszpanii
i Portugalii w 1492 roku, osiedlaj¹cy siê w Holandii, krajach ba³kañskich, we
W³oszech oraz na Bliskim Wschodzie. W przeciwieñstwie do Aszkenazyjczyków, pos³uguj¹cych siê jêzykiem jidysz, u¿ywaj¹ jêzyka ladino. Ró¿ni¹ siê te¿ od
nich rytua³em liturgicznym. Ich g³ówne gminy znajduj¹ siê obecnie m.in. w Izraelu i Ameryce Po³udniowej.
Jidysz i ladino
jidysz  jêzyk ¯ydów aszkenazyjskich; powsta³ we wczesnym redniowieczu
wród ¯ydów mieszkaj¹cych w Niemczech. Podstaw¹ jidysz jest niemiecki z elementami aramejsko-hebrajskimi i romañskimi (w dialekcie wschodnim równie¿
s³owiañskimi). Zapisywany jest alfabetem hebrajskim. Z biegiem czasu na gruncie jidysz rozwinê³a siê literatura, przede wszystkim t³umaczenia i komentarze
biblijne. Pojawi³y siê równie¿ inne opracowania w jidysz: zbiory historyjek, przypowieci umoralniaj¹ce, legendy talmudyczne i midraszowe oraz osobiste modlitwy. Zapowiada³y one wielki rozkwit literatury jidysz w XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Znamienny dla rozwoju jidysz by³ na ziemiach polskich okres miêdzywojenny  otwarto wtedy szko³y z jidysz jako jêzykiem wyk³adowym, drukowano
w nim liczne pisma historyczne, lekarskie, ekonomiczne. W chwili wybuchu
II wojny wiatowej pos³ugiwa³o siê nim oko³o 11 milionów ¯ydów na wiecie,
g³ównie w Europie Wschodniej.
ladino  jêzyk ¯ydów sefardyjskich. Powsta³ wród ¯ydów hiszpañskich (Sefardyjczycy). Do tej pory pos³uguj¹ siê nim ¯ydzi sefardyjscy mieszkaj¹cy w krajach ródziemnomorskich, ba³kañskich, Ameryce Po³udniowej i w Izraelu. Pocz¹tkowo pisany by³ alfabetem hebrajskim, w czasach wspó³czesnych tak¿e
alfabetem ³aciñskim.
Chasydyzm
(hebr. chasidim  pobo¿ni)  ¿ydowski ruch religijno-mistyczny i spo³eczny,
powsta³y na ziemiach polskich w 2. po³owie XVIII wieku. Zapocz¹tkowa³ go
Izrael ben Eliezer (1700-1760), zwany Baal Szem Tow  Pan Dobrego Imienia.
Dzia³a³ na Podolu, Wo³yniu i w Galicji. Baal Szem Tow g³osi³, ¿e Bóg jest wszêdzie, za zadaniem cz³owieka jest po³¹czenie siê z Nim. Mia³a temu s³u¿yæ modlitwa odmawiana w najwy¿szym stanie uniesienia, ekstazie. Uwa¿a³ j¹ za wa¿niejnr 1/2003 (27)
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sz¹ od studiowania Talmudu, którego ascetyczne regu³y odrzuci³. Nakazywa³ s³u¿enie Bogu z radoci¹. Wprowadzi³ do kultu wiele piewów, a nawet tañce. Utrzymywa³ te¿, ¿e cz³owiek sprawiedliwy (cadyk) mo¿e przypieszyæ nadejcie Mesjasza. Pocz¹tkowo chasydyzm spotka³ siê z ostrym potêpieniem rabinów. Gminy
¿ydowskie na Litwie (w Wilnie i Brodach) rzuci³y na chasydów kl¹twê i zaczêto
ich przeladowaæ. Póniej jednak zalegalizowano ich bó¿nice, za w po³owie XIX
wieku chasydzi stanowili wiêkszoæ ludnoci ¿ydowskiej na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego, na Bia³orusi i na Ukrainie. Odró¿niali siê od innych
rodowisk ¿ydowskich organizacj¹ kultu, formami obyczajowoci i strojem. Charakter tego ruchu okrela siê jako ekstatyczny, mistyczny i hierarchiczny (oparty
na autorytecie poszczególnych cadyków). Do drugiej wojny wiatowej centrum
chasydyzmu stanowi³a Europa Wschodnia, obecnie g³ówne jego orodki znajduj¹
siê w Izraelu i USA.
Rabin i cadyk
rabin (hebr. rabi  mój mistrz)  religijny prze³o¿ony gminy ¿ydowskiej. Posiada pozwolenie na orzekanie w kwestiach s¹dowych i rytualnych, nadzoruje
nauczanie. Rabi to tak¿e tytu³ grzecznociowy, odnosz¹cy siê do powa¿anych
cz³onków gminy, podkrelaj¹cy uczonoæ mê¿czyzny, odpowiednik polskiego
pan. W rodowisku chasydzkim odpowiednikiem tego tytu³u by³ rebe lub reb.
cadyk (hebr. caddik  sprawiedliwy)  pojêcie u¿ywane na okrelenie kogo
wyj¹tkowego. Judaizm nie pozwala nazywaæ cz³owieka wiêtym, wiêtoæ to atrybut wy³¹cznie Boga. Dlatego mówi siê o sprawiedliwych. Wed³ug Kaba³y wiat
trwa i bêdzie trwa³ jedynie dziêki 36 ¿yj¹cym gdzie w ukryciu sprawiedliwym.
W póniejszym znaczeniu cadyk to przywódca grupy chasydów, czêsto otoczony
kultem. Wierzono, ¿e dziêki swej mistycznej jednoci z Bogiem cadyk mo¿e poredniczyæ we wszystkich ludzkich sprawach i przypieszyæ nadejcie Mesjasza.
Funkcja ta sta³a siê dziedziczna, co w znacznej mierze spowodowa³o degeneracjê
chasydyzmu.
Getto i kaha³
getto  dzielnica miasta wydzielona dla ¯ydów. Termin stosowany od 1516
roku, kiedy to w Wenecji obszar s¹siaduj¹cy z odlewni¹ (w³. getto) og³oszono
jedyn¹ czêci¹ miasta otwart¹ dla osadnictwa ¿ydowskiego. Dzielnice takie znane by³y w chrzecijañskiej Europie i krajach muzu³mañskich. Ideê getta wskrzesili nazici, oddzielaj¹c ¯ydów od reszty spo³eczeñstwa w miastach niemieckich,
a potem w Europie Wschodniej.
kaha³ (hebr. kehila  gmina, kongregacja, zbór)  specyficzne dla Polski okrelenie ¿ydowskiej organizacji gminnej, której autonomia obejmowa³a sprawy religii, kultu, s¹downictwa, szkolnictwa, pomocy spo³ecznej, a tak¿e zbiór podatków na rzecz pañstwa. Na czele kaha³ów stali tzw. raszim  najwy¿si dygnitarze
gminy i jej reprezentanci wobec w³adz pañstwowych. W okresie porozbiorowym
autonomia kaha³ów zosta³a znacznie ograniczona, sprowadzona g³ównie do spraw
religii i pomocy spo³ecznej.
Haskala i maskile
haskala (hebr. owiecenie, wykszta³cenie)  termin utworzony w 1832 roku
przez Judê Jeitelesa na okrelenie ruchu szerz¹cego nowoczesn¹ kulturê europejsk¹ wród ¯ydów w latach oko³o 1750-1880 w Polsce, Niemczech, we W³oszech

204

nr 1/2003 (27)

S³owniczek
i w innych europejskich krajach. Haskala propagowa³a odrodzenie kulturalne i spo³eczne ¯ydów przez rozwój nauki, filozofii, reformê szkolnictwa, zbli¿enie do
kultury krajów, w których ¿yli. Popiera³a emancypacjê, wp³ynê³a na rozwój prasy
i literatury ¿ydowskiej, zapocz¹tkowa³a ruch asymilacyjny.
maskil  zwolennik haskali.
Macewa i ohel
macewa  nagrobek utworzony przez pionowo ustawion¹ p³ytê kamienn¹, o prostok¹tnym, trójk¹tnym lub pó³kolistym zwieñczeniu. Pokryty inskrypcj¹, czêsto
zdobiony symbolicznymi p³askorzebami, obrazuj¹cymi pochodzenie, przymioty czy imiê zmar³ego.
ohel (hebr. namiot)  grobowiec wybitnej osobistoci np. uczonego (rabina,
cadyka). Ma formê ma³ego budynku, czasem dachu na czterech s³upach, pod którym umieszcza siê w³aciwe p³yty nagrobne. Niekiedy otacza siê go ¿elazn¹, kut¹
balustrad¹.
Has³a zosta³y opracowane dla podrêcznika dla nauczycieli gimnazjów Dziedzictwo kulturowe ¯ydów na Lubelszczynie, przygotowywanego przez Orodek
Brama Grodzka  Teatr NN, Zak³ad Kultury i Historii ¯ydów UMCS oraz Projekt Gugenheim. Oprac. hase³ Barbara Jab³oñska i S³awomir Jacek ¯urek. Wybór i redakcja Marcin Skrzypek.
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This issue of Scriptores is intended for a contemporary Polish reader and its character is educational. It aims at drawing attention to the Jewish community which had
been a part of Lublin, co-created the city for over 400 years (as well as other Polish
cities, towns and villages), was destroyed during the Second World War by the Nazis
and almost forgotten afterwards. Undoubtedly this obliteration was due to the political situation in Communist Poland, gaps in history teaching and resentments, while
today it is strengthened by the influence of modern culture created by media which
does not facilitate identity based on the history of the place one lives in.
The periodical is published by the Grodzka Gate  NN Theatre Centre. Activities of the Centre are inspired by the history of the Grodzka Gate, which used to be
a passage between the Christian part of the town and the Jewish one. The subtitle of
Scriptores, Memory-Place-Presence, is the name of the primary and oldest programme of the Centre.
There is a special section in the periodical sponsored by the Ministry of Culture
and entitled History-Memory-Reconciliation. It includes the following texts:
Ours, The City and Its Streets, Were There Jewish Elites in Lublin? and The
Lublin Region in Yiddish. The aim of the section is to highlight specific examples
of Polish-Jewish past and culture and to acquaint the reader with individuals involved in the process of their recovery as well as with their achievements.
HISTORY
Ours  conversation with W³adys³aw Panas
Our attitude towards the presence of Jews in Poland is frequently very emotional, ambiguous, and based on rather incomplete knowledge. Both insufficient familiarity with facts and their inadequate interpretation give rise to problems many of
which are discussed in the interview with the head of the Literary Theory Department at the Catholic University of Lublin. The conversation addresses Polish-Jewish themes in all their depth and complexity  from the legend of Polin to Polish
anti-Semitism  in the local context of one of the historic places of the Jewish Diaspora. We should talk about the culture of the Polish Republic in a language we use
while referring to complex, multi-ethnic, multi-faith phenomena. Such was our history. It was created by many cultures, but only one of them survived. We are now
wearing a suit that is too large, obviously designed for someone else.
Polish Jews in the Light of Existing Sources  Janusz Tazbir
The article develops some of the motifs concerning Polish-Jewish history, which
arose in the conversation with Professor Panas. The distinguished Polish historian
describes concisely and impartially the history and status of Jews in Poland. According to some very approximate calculations, claims Tazbir, at the end of the gentry
era of the Polish Commonwealth, the Polish population constituted about 40% of the
total number of citizens; however, only part of them were conscious of their ethnic
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identity. At the time of the Second Republic [between the wars] the Polish population
grew up to 60-70%, the rest being Jews, Belorussians, Ukrainians, and Germans.
I Bring a Map of the Jagiellonian Poland to My Classes  conversation
with Jakub Goldberg
This interview with a professor of the Hebrew University in Jerusalem, the author of the monograph Jewish Privileges in the Polish Commonwealth, provides an
opportunity to discuss the complex structure of authority and influences in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the role of Vaad Arba Aratzot (Jewish parliament),
and difficulties in evaluating Jewish history. In Poland Jews were more separate
from the majority society than in other countries. This fact was caused not only by
negative factors; in no other place were Jews so numerous and had so much autonomy. They could handle their own matters within their own group.
A Historical Portrait  Tadeusz Radzik
A panoramic and detailed description of the history of the Jews of Lublin, written
by a distinguished specialist in this field. The article is divided into parts: The Beginnings, Trade and Laws, Wars and Annexations, Education, The Second Republic, Occupation. Says Radzik: In the town council there were always representatives of rich townspeople supporting Jews in their efforts to obtain the right to
trade. On their side there was also the gentry who benefited from the trade.
THE PEOPLE AND THEIR BOOKS
Judaism: Torah  Prophets  Scriptures  Konstanty Gebert
The Jewish author and founder of the monthly Midrasz concisely describes the
sources of Jewish religious and intellectual life in the context of reflections about
the Hebrew written culture. Jews were created by Scripture. From Egypt a band
of runaway slaves emerged, mostly descendants of Abraham, who only vaguely
remembered promises given by God to their fathers. Some other slaves joined
them and together they became a nation on Mount Sinai.
About (Jewish) Love to (Hebrew) Books  Ryszard Löw
The text continues the motif concerning the role of the written word in Jewish
culture. The author describes the special status of books and trades connected
with them (copyists and bookbinders) in Jewish culture. We learn from the text
that the oldest known Jewish bookplate comes from Lublin and dates back to
1651, which is significant because this way of indicating possession was adopted
very late in the Diaspora, since books were considered to be common property.
Hebrew Printing-houses in Lublin  Joanna Zêtar
The author working in the Grodzka Gate  NN Theatre Centre has collected
all available information about Lublin printers and printing-houses. Lublin was
one of the main centres of Hebrew printing. Having learned about the importance
of the written word and its dissemination from the previous articles, we can now
fully understand this part of the town's history.
From Cheder to Yeshiva  Zygmunt Hoffman
Together with little Dawidek we go through all the stages of Jewish education
up to the famous rabbinical seminary Yeshivat Khakhmei Lublin.
Memorial Books and The City and Its Streets  Sylwia Bojczuk
This introduction from an MA thesis of a Hebrew philology graduate includes
an explanation of what memorial books are, a table of contents from The Lublin
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Memorial Book published in Tel Aviv, and several translated passages from the
book with descriptions of some characteristic streets and parts of the city.
JEWISH ELITES
Were There Jewish Elites in Lublin?  Robert Kuwa³ek
A thorough study mentioning many prominent figures from Lublin's Jewish
past, written by a historian particularly interested in the subject. Throughout the
years, claims Kuwa³ek, it was hardly mentioned in Polish publications that among
Lublin citizens who played an important role in the life of the town and region
there were many Jews. Yet Lublin rightly used to be called 'Jewish Oxford' or
'Jerusalem of the Polish Kingdom'. However, in our consciousness there are no
figures connected with these names. Years of attempts to erase memories connected with Lublin Jews contributed to our lack of knowledge about the richness of
their culture. Today we should look for answers even to the most basic questions.
The First and the Last Thought  Bartosz Panek
The author skims through Myl ¯ydowska (Jewish Thought). This first press
organ of Lublin Jews and the only one in Polish was published for about two
years. Let's be citizens was a slogan placed on the front page of the weekly.
While the fights at Verdun, which had lasted since February 1916, were going on
and Claude Monet was planning to paint 'Water Lilies', the first issue of Myl
¯ydowska appeared in Polish in Lublin.
To the Jewish People of Lublin  fragments of an appeal by Eliasz Klatzkin
A call to observe rules of hygiene and to help the poor in following them in the
difficult times of World War I. The text comes from Myl ¯ydowska and is a document of those times.
PEOPLE, MEMORY, PLACES
The Lublin Region in Yiddish  conversation with Monika AdamczykGarbowska
An interview with the head of the Center for Jewish Studies at Maria CurieSk³odowska University on authors writing about Lublin and the Lublin region.
The article concentrates on Jacob Glatstein, a renowned Yiddish writer, almost
unknown in Lublin, whose attachment to this city is stronger than that of Isaac
Bashevis Singers. Ive got used to the astonishment of both Poles and Jews that
I deal with these subjects. But how is it possible to live in Lublin and not to be
interested in the culture and history of a people who constituted over one third of
the city's population before the war?
Jacob Glatstein and Yash's Travels
Professor Monika Adamczyk-Garbowska presents an excellent Yiddish writer
who was born and brought up in Lublin and who is practically unknown among
Polish readers. The first seventeen years of my life seem to me longer than the
following fifty  remarked Glatstein. In spite of the fact that he spent most of his
life in America, he never abandoned his native Yiddish, which defined his essential identity as a poet. We have included a fragment from one of his autobiographical novels Ven Yash is geforn (published in English as Homeword Bound) that
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has never been published in Polish. Around us blazed a gentile life  several: one
Polish and the other Russian, at each other's throats  and a Jewish life, in which
worlds apart and separated like castes, were the untouchable paupers and the Jewish aristocrats who rode in carriages drawn by spirited horses.
This is Almost the Whole of the Polish Lublin  Marek Dziuba
A lecturer at the German Department at Maria Curie-Sk³odowska University
introduces us to the origins and theoretical background of Alfred Döblin's travel
diary A Journey to Poland: A Jew, a German, a Frenchman? An atheist, Jew, or
Catholic? Today we would call him every inch a European with a heterogeneous
ballast of European culture, who simply did not fit into the narrow borders of
nationalisms. This is best proved by the rather unexpected and unplanned fact that
after eighty years Polish readers, who were not the intended addressees of the
text, are trying to find in it sources of their own cultural identity understood as a
journey through the world of the past.
Lublin  Alfred Döblin
The author, a well-known German modernist writer, describes the city with an
attitude of superiority and naturalistic unmasking. It is party dictated by a literary
convention but these are also first impressions of a stranger who is unable to
abandon stereotypes and who is intuitively aware of that. The point of view represented by the author resembles that of a contemporary person who becomes familiar with the pre-war town through scattered pieces of information and photographs but is unable to reach the truth. The author alludes to this situation in a few
passages by means of a metaphor: The key-lock was very stubborn and incredibly deep. The key drilled through the door, pierced their hearts and  came out on
the other side. And this was the mistake.
My World Before  Nechama Tec
The second chapter of Dry Tears, an autobiographical book by a native of Lublin, currently a sociology professor at the University of Connecticut in Stamford. In books of this kind published throughout the world separate chapters or at
least some passages are devoted to Lublin. Their authors respect and recognise
the town  this is their need, since Lublin is a part of their lives. Are their lives a
part of Lublin? Tec raises significant questions of Polish-Jewish identity: Although I lived in the Christian section of the city, I had never succeeded in entering
the Christian world.
Anna Regina Sternfinkiel (Anna Langfus)  Ewa Rybicka
An extended profile of another distinguished author born in Lublin but almost
unknown here. She was a winner of one of the most important literary prizes in
the world, Prix Goncourt, the fourth woman and the first Pole who was awarded
this prize. We also publish three recollections about her, including the two from
the Oral History Archive of the Grodzka Gate  NN Theatre Centre.
Preparation Course  Anna Langfus
The first chapter of the autobiographic novel Salt and Sulphur. We were playing poker as if inside a sphere hanging in space, unconscious of the fragility of our
shelter, while a beast on thousands of legs, eating with thousands of mouths and
bringing death with thousands of hands was relentlessly moving forward. At night it silently entered the town and settled down in the middle of people's sleep.
Lublin, My Holy City, The Dead Don't Praise God  Jacob Glatstein
A fragment of poetic prose and a poem from Glatsteins post-war elegiac
writings.
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Orodek Brama Grodzka  Teatr NN jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kulturaln¹
dzia³aj¹c¹ w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawi¹zuje do symbolicznego i historycznego znaczenia
swojej siedziby  Bramy Grodzkiej  bêd¹cej dawniej przejciem pomiêdzy miastem chrzecijañskim i ¿ydowskim, jak równie¿ do po³o¿enia Lublina w miejscu
spotkania wielu kultur, tradycji i religii.
Teatr NN powsta³ w 1990 roku. Pocz¹tkowo jego dzia³alnoæ ukierunkowana
by³a na realizacjê autorskich przedstawieñ. Z czasem twórcy Teatru zaczêli otwieraæ
siê na inne, pozateatralne i pozaartystyczne przedsiêwziêcia o charakterze spo³ecznym i edukacyjnym. Orodek odbudowa³ swoj¹ siedzibê, czternastowieczn¹
Bramê Grodzk¹ i przylegaj¹ce do niej kamienice, co sta³o siê elementem o¿ywiania i ratowania zniszczonego lubelskiego Starego Miasta. W tym okresie jednym
z najwa¿niejszych programów realizowanych w Orodku by³y Spotkania kultur. Odbywa³y siê prezentacje artystów i rodowisk twórczych z Europy rodkowowschodniej i Zachodniej.
W 1998 roku w oparciu o Teatr NN powsta³ Orodek Brama Grodzka  Teatr
NN. Podstawowymi osiami jego dzia³alnoci s¹: Pamiêæ, Miejsce i Obecnoæ, dlatego tak wa¿na sta³a siê w jego pracy pamiêæ o historii bezporedniego s¹siedztwa
Bramy Grodzkiej  by³ej i zapomnianej dzielnicy ¿ydowskiej. Swoje cele Orodek
realizuje poprzez dzia³ania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje ksi¹¿ek i czasopism, projekcje filmów, koncerty, dzia³ania w przestrzeni publicznej. Od
1998 roku dzia³a internetowa strona placówki, informuj¹ca o wszystkich przedsiêwziêciach i projektach. Orodek prowadzi równie¿ dzia³alnoæ wydawnicz¹. Publikowane s¹ ksi¹¿ki, tomiki wierszy oraz pismo Scriptores. W 1998 roku Orodek
rozpocz¹³ realizacjê programu Wielka ksiêga miasta, w ramach którego zbierane
s¹ materia³y archiwalne zwi¹zane z histori¹ polsko-¿ydowskiego Lublina, takie jak
zdjêcia, relacje mówione, dokumenty. W oparciu o te materia³y powsta³a wci¹¿
rozbudowywana wystawa dokumentalna opowiadaj¹ca o przedwojennym, dwukulturowym Lublinie. Towarzyszy temu równie¿ program edukacyjny powiêcony
ocalaniu dziedzictwa lubelskich ¯ydów.
PROJEKTY ARTYSTYCZNE
W latach 1990-1996 odby³o siê piêæ premier Teatru NN: Wêdrówki niebieskie, Ziemskie pokarmy, Inwokacja, Zbyt g³ona samotnoæ, Moby Dick.
W swoich przedstawieniach Teatr NN stworzy³ w³asny, oryginalny jêzyk teatralny, bliski poetyce snu. Praca z materia³ami dokumentalnymi (fotografie, plany,
historie mówione) sta³a siê inspiracj¹ do realizacji innego rodzaju przedsiêwziêæ
artystycznych. Znalaz³y siê wród nich m.in. wystawy dokumentalne tworz¹ce
swoisty teatr pamiêci. Wyj¹tkowe znaczenie maj¹ Misteria Pamiêci  dzia³ania
artystyczne przeprowadzane w przestrzeniach miasta, dotykaj¹ce ich symbolicznych znaczeñ, przywracaj¹ce im utracon¹ Pamiêæ. Zrealizowane dotychczas
Misteria to: Jedna ziemia  dwie wi¹tynie, Dzieñ piêciu modlitw (w by³ym
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obozie koncentracyjnym na Majdanku), Misterium ulicy Szerokiej, Misterium
dzwonu i Misterium wiat³a i ciemnoci. W sumie wziê³o w nich udzia³ kilkanacie tysiêcy osób. Innym symbolicznym dzia³aniem przeprowadzanym przez
Orodek w rocznicê likwidacji lubelskiego getta jest wysy³anie listów zaadresowanych do dawnych mieszkañców nieistniej¹cego miasta ¿ydowskiego. Jest to
próba dotykania wielkiej pustki, jaka powsta³a po zag³adzie miasta ¿ydowskiego w Lublinie. W 2001 roku Teatr NN rozpocz¹³ realizacjê nowego cyklu przedstawieñ teatralnych odwo³uj¹cych siê do folkloru ¿ydowskiego. Powstaj¹ one na
motywach opowieci chasydzkich.
PROGRAMY EDUKACYJNE
Edukacja kulturalna pe³ni istotn¹ rolê w programach Orodka. Szczególne znaczenia maj¹ projekty zwi¹zane z edukacj¹ medialn¹. Ich celem jest nauka wiadomego korzystania z propozycji mass mediów oraz wykszta³cenie umiejêtnoci
obrony przed zagro¿eniami, jakie niesie ¿ycie w globalnej wiosce. Zrealizowano
m.in. cykl Spotkañ z dokumentem. Prezentacjom filmów dokumentalnych i reporta¿y radiowych towarzyszy³y spotkaniami z ich twórcami. Od 1999 roku Orodek organizuje zajêcia dydaktyczne zwi¹zane z edukacj¹ wielokulturow¹ dla
uczniów, a tak¿e szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury. W oparciu o eksponowan¹ w Orodku wystawê dokumentaln¹ Portret miejsca zosta³a stworzona oferta edukacyjna dla m³odzie¿y szkolnej. Wystawa jest odwiedzana tak¿e przez
przyje¿d¿aj¹ce do Lublina grupy m³odzie¿y z Niemiec, Izraela i innych krajów.
W 2001 roku w Orodku odby³a siê miêdzynarodowa konferencja Edukacja dla
pojednania (zorganizowana we wspó³pracy z Carnegie Council z Nowego Jorku
i Uniwersytetem Jagielloñskim) oraz zainicjowane przez dr. Hansa Guggenheima
seminarium Dziedzictwo kulturowe ¯ydów na Lubelszczynie (wspó³organizowane przez Zak³ad Kultury i Historii ¯ydów UMCS), w którym wziêli udzia³
nauczyciele z Lublina i regionu. Efektem tych dzia³añ bêdzie podrêcznik dla gimnazjów: Lublin wielokulturowy. W 2002 roku Orodek rozpocz¹³ nowy regionalny program Zapomniana przesz³oæ. Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny. Jednym z g³ównych jego celów jest stworzenie edukacyjnego portalu internetowego zawieraj¹cego informacje dotycz¹ce wieloreligijnej i wieloetnicznej
historii Regionu.
WIELKA KSIÊGA MIASTA  ARCHIWUM
W ramach realizowanego od 1997 roku programu Wielka ksiêga miasta powstaje archiwum materia³ów dokumentalnych, takich jak: fotografie, relacje mówione (wywiady z przedwojennymi mieszkañcami miasta), teksty literackie i dokumenty pokazuj¹ce codzienne ¿ycie przedwojennego Lublina. Informacje o nich
zostan¹ udostêpnione w 2003 roku w portalu edukacyjnym. Zebrane materia³y s¹
punktem wyjcia do dzia³añ o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Powsta³y m.in. dwie wystawy dokumentalne tworz¹ce aran¿acjê wnêtrz siedziby Orodka. Forma plastyczna obu wystaw wyros³a z dowiadczeñ teatru i jest mocno
zakorzeniona w teatralnej wyobrani oraz specyficznym dla teatru jêzyku form.
Wa¿n¹ czêci¹ tego projektu jest Makieta dawnego lubelskiego zespo³u staromiejskiego w skali 1:250, obejmuj¹ca nieistniej¹c¹ ju¿ dzielnicê ¿ydowsk¹ i unaoczniaj¹ca skalê zniszczeñ dokonanych na organizmie miejskim w czasie II wojny wiatowej. Dziêki zgromadzonej przez Orodek dokumentacji uda³o siê zrekonstruowaæ dawny uk³ad urbanistyczny centrum miasta, odtworzyæ przebieg
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dawnych ulic, usytuowanie placów, przypomnieæ charakter zabudowy. W ramach
projektu Dom gromadzone s¹ informacje o wybranych kamienicach z obszaru
dawnego zespo³u staromiejskiego. Chodzi tu o uchwycenie historii konkretnego
domu zarówno w warstwie dokumentacyjnej (materia³y archiwalne), jak te¿ poprzez losy ludzi, którzy tam ¿yli.
Orodek Brama Grodzka  Teatr NN  programy i ich koordynatorzy:
Historia mówiona  Marta Kubiszyn (marta@tnn.lublin.pl)
Zapomniana przesz³oæ  wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny 
Joanna Zêtar (asia@tnn.lublin.pl)
Internet  Krzysztof Wojteczko (krzysiek@tnn.lublin.pl)
Scriptores  Marcin Skrzypek (marcin@tnn.lublin.pl)
Edukacja  Grzegorz ¯uk (gzuk@tnn.lublin.pl)
Archiwum fotografii  Beata Markiewicz (beata@tnn.lublin.pl.),
Agnieszka Winiewska (agnieszka@tnn.lublin.pl)
Witold D¹browski  wicedyrektor (witek@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz  dyrektor Orodka, kierownik artystyczny Teatru NN,
koordynator wszystkich programów (tomek@tnn.lublin.pl)
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A bout the Grodzka Gate  NN Theatre Centre,

the publisher of Scriptores

The Centre is an independent cultural institution engaged in fostering an awareness of Lublin's rich multicultural history and at developing a deeper sense of
local identity and tolerance for other cultures. In its activities the Centre refers to
the symbolic and historical significance of its residence  the Grodzka Gate 
which was once a passage from the Christian to the Jewish part of the city, as well
as to the locality of Lublin as a place where various cultures, traditions and religions once met.
The NN Theatre (from Latin nomen nescio, name unknown) was founded in
1990. Initially its activities focused on theatrical performances, but gradually its
creators realised the historical significance of its location and the richness of Lublin's past. They started to open up to other types of activities such as social,
cultural and educational initiatives. The Centre restored its residence, the 14th
century Grodzka Gate and the adjoining houses, bringing back to life an important part of Lublin's neglected Old Town. One of the most important programmes
run at that time was called Encounters of Cultures, where artists from Western
and East Central Europe performed and presented their work. Since then the activities of the Centre have been focused on reviving the memory of Lublin's Jewish
section. The Centre achieves this aim through artistic activities, exhibitions, interactive meetings, film screenings, concerts, outdoor events, promotion of books
and magazines and its own publications (books, Scriptores). Since 1998 information about all these activites can found on web sites. In 1998 the Centre started
its programme The Great Book of the City. Within this framework archival
materials connected with the history of Polish-Jewish Lublin, such as photographs, oral testimonies and documents are collected. Some of these materials have
been assembled into a documentary exhibition of two-cultural Lublin.
ARTISTIC PROJECTS
In the years 1990-1996 five premieres of the NN Theatre took place: Heavenly Wanderings, Earthly Foods, Invocation, Too Loud a Solitude and Moby
Dick. In its performances the NN Theatre has created an original theatrical language which is close to a dream poetics. Working on documentary materials (photographs, maps, oral testimonies) has become an inspiration for undertaking artistic activities of other kinds. Among others, those included documentary exhibitions forming a specific theatre of memory. Exceptional significance is given to
Memory Mysteries  artistic activities taking place in the city's spaces, connected with their symbolic meaning directed at restoring their lost past. The Mysteries which have been realised so far include: One World  Two Temples, Day
of Five Prayers (in the former concentration camp in Majdanek near Lublin),
Mystery of the Szeroka Street, Mystery of the Bell and Mystery of Light
and Darkness. Altogether several thousand people took part in those events.
Another project with symbolic meaning was undertaken by the Centre on the
anniversary of the liquidation of the Lublin ghetto by sending letters addressed to
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former inhabitants of the non-existent Jewish town. It is an attempt to touch the
vast emptiness which came into being after the extermination of the Jews of Lublin. In 2001 the NN Theatre started preparing a new series of theatrical performances inspired by Jewish folklore and Hassidic stories.
EDUCATIONAL PROGRAMMES
From the very beginning, cultural education played an important role in the
NN Theatre's programmes. Projects connected with media education became increasingly important. Their aim was to teach how to use modern media consciously and critically, how to reach the sources of information and how to prepare
oneself for the challenges accompanying life in the global village. Within the
framework of that programme, among others, a series Encounters with Documentaries was organised. It consisted in screenings of documentary films and
presentations of radio broadcasts as well as in holding meetings with their authors. Since 1999 the Centre has been organising classes for students in the realm
of multicultural education as well as workshops for teachers and cultural leaders.
The basis of these initiatives is a documentary exhibition of the Centre's materials
called A Portrait of the Place. The exhibition has been visited by young people
from around the world including Germany and Israel. In 2001 in co-operation
with the Carnegie Council (New York) and Jagiellonian University (Cracow) the
Centre organised an international conference Education for Reconciliation. In
the same year the Centre held a seminar called Cultural Heritage of Jews in the
Lublin Region in co-operation with the Centre for Jewish Studies at Maria Curie-Sk³odowska University and Project Guggenheim. The seminar was attended
by a considerable number of teachers from Lublin and the surrounding region
whom the Centre co-operates with. In 2002 the Centre initiated a new programme
addressed to the whole Lublin region: The Forgotten Past  Multicultural Traditions of the Lublin Region. One of the aims of this programme is designing an
Internet educational web site which will contain information about the multireligious and multiethnic history of the region.
THE GREAT BOOK OF THE CITY
Within the framework of a programme called The Great Book of the City,
ongoing since 1997, an archive of documentary materials such as photographs,
oral testimonies (interviews with pre-war citizens), literary texts, documents showing everyday life of pre-war Lublin, is being created. The collected materials
serve as a basis for artistic and educational activities. Among others, two documentary exhibitions serving as the interior arrangement of the Centre have been
organised. The artistic form of those exhibitions has developed from the experience of the theatre and is strongly rooted in the theatrical imagination and expression. An important part of the exhibition is a model of the pre-war Old Town
District decreased to the scale of 1:250, encompassing the non-existent Jewish
town. The model emphasises the scope of destruction caused by World War II.
The collected documentation allowed us to reconstruct the old structure of the
town's centre, to recreate non-existent streets or squares, and to give viewers an
idea of the character of the buildings. Some houses or premises are documented in
a particularly detailed way to capture the history of specific buildings through
archival materials as well as through the history of the people who lived there.
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The Grodzka Gate  NN Theatre Centre  programmes and their managers:
Oral History  Marta Kubiszyn (marta@tnn.lublin.pl)
Forgotten Past  Multicultural Traditions of the Lublin Region 
Joanna Zêtar (asia@tnn.lublin.pl)
Internet  Krzysztof Wojteczko (krzysiek@tnn.lublin.pl)
Scriptores  Marcin Skrzypek (marcin@tnn.lublin.pl)
Education  Grzegorz ¯uk (gzuk@tnn.lublin.pl)
Photography Archive  Beata Markiewicz (beata@tnn.lublin.pl.),
Agnieszka Winiewska (agnieszka@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz  director of the Centre, artistic director of the NN Theatre,
coordinator of all programmes (tomek@tnn.lublin.pl)
Witold D¹browski  vice director (witek@tnn.lublin.pl)

Contact and address:
Orodek Brama Grodzka  Teatr NN
20-112 Lublin, Grodzka 21, Poland
(48-81) 532-58-67, fax. 534-61-10
teatrnn@tnn.lublin.pl
www.tnn.lublin.pl
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