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Tytuł fragmentu relacji Dzielnica żydowska na Podzamczu

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe dzielnica żydowska na Podzamczu

Dzielnica żydowska na Podzamczu

W Lublinie miałem wujaszka na ulicy Lubartowskiej pod osiemnastym oni się nazywali
Cukierman. Dużo nie pamiętam, ale wiedziałem że mam tam wujaszka. Byłem tam u nich w
[19]39 roku, jak szedłem do domu, do Żółkiewki. Wiem, że wszyscy z tej rodziny zginęli do
ostatka i też w mojej rodzinie – było nas siedmioro dzieci - nikt się nie ostał. Wiem, że prawie
sześćset lat temu pierwsi Żydzi przyjechali do Lublina i jeszcze dodatkowo w historii jest
zapisane, że pod względem religijnym i oświatowym że w czasach Unii Lubelskiej, Żydzi mieli
pełną autonomię pod względem religijnym i jeszcze do tego mieli własne sądy, i że ludność
polska nie mogła sądzić Żydów w swoich sądach. Żydzi mieli własne sądy które byli przyłączone
do sądów polskich. Były takie czasy, że Żydom się powodziło w Polsce lepiej jak w innych
państwach europejskich, z których zostali wygnani. Polska przyjęła w tamtych czasach Żydów,
bo Żydzi byli zdolni pod każdym względem handlu i przemysłu. W tych czasach Żydzi bardzo
cierpieli, w czasach królowej Izabeli, kiedy Żydzi zostali wygnani, jeśli nie chcieli przyjąć wiary
chrześcijańskiej. Tym, którzy nie chcieli przyjąć wiary chrześcijańskiej, powiedzieli: „Możecie
sobie wyjechać stad” i Żydzi wyjechali na Bałkany i do Turcji przyjechali. Turcy przyjęli tych
Żydów grzecznie, bo wiedzieli, że to są ludzie wykształceni, którzy mogą coś dać Turkom. I
Polska też w tym samym czasie to zrozumiała, bo nie było przemysłu tutaj, nie było handlu i tak
dalej. W Niemczech, we Francji to już było wszystko inaczej, tam Żydzi cierpieli i to doprowadziło
do tego, że Żydzi przyjechali tutaj [do Polski] i powodziło im się jak najlepiej.
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