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miejsca

MuzeuM Miejskie Wrocławia 
zaprasza na pierwszą w Polsce wy-
stawę prac artystów żydowskich 
międzywojennego Wrocławia. 
Centralną postacią ekspozycji jest 
malarz, grafik i architekt Heinrich 
Tischler (1892 – 1938). Prezento-
wana ekspozycja jest pierwszym 
od 85 lat wrocławskim pokazem 
twórczości artysty. 
Heinrich Tischler urodził się  
w 1892 roku w Kędzierzynie-Koź-
lu. W 1910 roku rozpoczął studia 
w Królewskiej Szkole Sztuki i Rze-
miosła Artystycznego we Wrocła-
wiu. W trakcie I wojny światowej 
służył jako żołnierz. Pierwsze suk-
cesy odnosił już w latach 20. XX 
wieku wystawiając swoje prace w 
Berlinie. W 1925 roku otworzył 
wspólnie z Isidorem Aschheimem 
szkołę malarstwa we Wrocławiu, 
rok później rozpoczął intensywną 
działalność architektoniczną. Za-
projektował m.in. wystrój wnętrz 
domu handlowego Petersdorff we 
Wrocławiu (obecnie Kameleon), 
a także wiele witryn sklepowych 
i wnętrz prywatnych. Od 1930 
roku należał do Niemieckiego 
Związku Twórczego (Deutscher 
Werkbund). W 1931 roku po raz 
ostatni eksponował swoje prace na 
wystawie indywidualnej we Wro-
cławiu. Wkrótce został skreślony  
z listy członków Izby Sztuk Pięk-
nych Rzeszy. Po „Nocy Kryształo-
wej” padł ofiarą masowych areszto-
wań i został deportowany do obozu 
koncentracyjnego w Buchenwal-
dzie. W wyniku starań rodziny 
zwolniono go, jednak z powodu od-

niesionych w obozie obrażeń zmarł 
16.12.1938 r. we Wrocławiu. 
Jego żona zdołała uratować nie tyl-
ko siebie i obu synów, lecz również 
spuściznę artysty, przechowywaną 
później w ich mieszkaniu w Londy-
nie. W momencie, kiedy zaistniały 
korzystne warunki przekazała dzie-
ła do Niemiec i Izraela. 
Heinrich Tischler i jego pokolenie, 
ukształtowane przez traumatycz-
ne doświadczenie Wielkeij Woj-
ny, zwróciło się w stronę ekspre-
sjonizmu. Artyści nie stronili też 
od innych nowoczesnych prądów  
w sztuce. Wyraźnie rozpoznawalne są  
w ich pracach wpływy nowoczesne-
go malarstwa francuskiego. 
Częstymi motywami malarskimi  
w twórczości Tischlera oraz arty-
stów jego kręgu były studia pejzażo-
we, akty, sceny uliczne, autoportrety 
oraz portrety bliskich. Sam Tischler 
szkicował też fizjonomie oraz sceny 
rodzajowe. Szczególnie interesowa-
ło go życie wrocławskiej ulicy na tle 
szarej codzienności. Świat jego ob-
razów zaludniają furmani, służące, 

rzemieślnicy, robotnicy, domokrąż-
cy i imigranci z Europy Wschodniej. 
Z upływem lat jego prace coraz czę-
ściej odzwierciedlały problematykę 
egzystencji artystów żydowskiego 
pochodzenia w okresie międzywo-
jennym, którzy stali się wówczas 
ofiarami politycznej i artystycznej 
dyktatury. Ekspresyjne i dramatycz-
ne w wyrazie grafiki oraz obrazy od-
zwierciedlają ich wewnętrzny strach 
i niepewność jutra. 
Na ekspozycji zaprezentowanych 
zostało ponad sto prac ze zbiorów 
Muzeum Śląskiego w Görlitz oraz 
Muzeum Miejskiego Wrocławia. 
Większość z nich to spuścizna He-
inricha Tischlera, a także prace 
Isidora Aschheima, Käte Ephra-
im-Marcus, Emmi Pick, Jechiela 
Schulsingera.

HeinricH TiscHler i jego wrocławskie środowisko 

sztuka 
prześladowana 

POzNAŃ. 16 kwietnia w Cen-
trum Kultury Zamek zostanie 
otwarta wystawa fotografii  Hadas 
Tapouchi, izraelskiej artystki miesz-
kającej obecnie w Berlinie.  
W ramach prowadzonych przez sie-
bie badań, Hadas Tapouchi tworzy 
fotograficzną topografię obozów 
pracy przymusowej w Poznaniu, 
dokumentując to, jak z upływem 
czasu uległy one przekształceniom, 
organicznie wrastając w tkankę 
miejskiego krajobrazu. Po II wojnie 
światowej większość obozów 
została rozebrana lub zniszczona, 
dostosowana do innych celów lub 
przebudowana. 
W projekcie „Transforming” poka-
zuje jak ściśle władza i zniewolenie 
splata się z codziennym życiem,  
i jak stopniowo nabiera atrybutów 
codziennej oczywistości. Takimi 
miejscami wokół nas mogą być te-
reny wojskowe, las, szkoły, fabryki, 
biura lub otwarte, opuszczone prze-
strzenie. Władza dąży do tego by 
być pojmowaną jako coś nieosiągal-
nego; poprzez banalność jej natura 
staje się dwoista – jest jednocześnie 
nadmiernie manifestowana i niewi-
doczna / ukryta.
Już wcześniej, w oparciu o badania 
z 2001 r., Hadas Tapouchi starała 
się stworzyć fotograficzną topogra-
fię obozów pracy przymusowej  
w Berlinie, dokumentując przy 
użyciu analogowego aparatu 6x6 
sposób, w jaki ich dawne lokalizacje 
uległy przekształceniom, stając się 
organicznymi składnikami miej-
skiego krajobrazu. 

Projekt Transforming
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WROCŁAW. 50+ czyli pół wieku 
twórczości Miry to tytuł przeglądo-
wej wystawy prac Miry Żelecho-
wer-Aleksiun przygotowanej przez 
Galerię Miejską we Wrocławiu 
w ramach uczczenia jubileuszu 
pięćdziesięciolecia pracy twórczej 
artystki. Wystawa została  otwarta 
dla zwiedzających 25 marca  
i potrwa do 28 kwietnia 2016 r. 
w galerii przy ulicy Kiełbaśniczej 
28. Całość wystawy wieńczy naj-
nowszy cykl poświęcony starotesta-
mentowej Księdze Rut. To temat, 
do którego realizacji artystka długo 
dojrzewała i który okazał się dla 
niej rodzajem duchowego wsparcia 
przynoszącego nadzieję i siłę do 
przetrwania wyjątkowo trudnego 
czasu choroby. Mira Żelechower
-Aleksiun nie powiedziała jednak 
ostatniego słowa. Z tego względu 
wystawę w Galerii Miejskiej we 
Wrocławiu traktować należy, 
z jednej strony, jako podsumowanie 
ostatnich pięćdziesięciu lat oraz, 
z drugiej strony, jako pierwszy krok 
na nowej, nieznanej jeszcze nam  
i samej artystce twórczej ścieżce. 

IzRAeL. W tym roku izraelską 
nagrodę Sapira otrzymała Orli 
Castel-Blum za powieść Egipski 
romans (HaRoman haMicri), wy-
daną przez oficynę Sifrija Hadasza. 
Nagroda Sapira to prestiżowe 
wyróżnienie, które przyznawane 
jest za dzieła literackie napisa-
ne w języku hebrajskim. Chodź 
wzbudza ona pewne kontrowersje 
w środowisku literackim (kryty-
kuje ją między innymi Amos Oz), 
wśród jej laureatów można znaleźć 
najważniejszych współczesnych pi-
sarzy izraelskich, takich jak Dawid 
Grosman i Joram Kaniuk. Egipski 
romans jest sagą opowiadającą  
o dziejach żydowskiej rodziny, któ-
ra wyemigrowała do Izraela dzięki 
pomocy młodzieżowej organizacji 
syjonistycznej Szomer Ha-Cair. 
Książka ta jest swoistym połącze-
niem faktów historycznych i ele-
mentów autobiograficznych. Jotam 
Schwimmer z serwisu ynet pod-
kreśla, że „po raz pierwszy świat 
literacki Castel-Blum spotyka świat 
historyczny i świat wspomnień ro-
dzinnych”. Dzieło izraelskiej pisarki 
zawiera wiele elementów typowych 
dla sagi rodzinnej. Opowiada  
o faktach, które w zaskakujący 
sposób powracają po latach i wpły-
wają na życie kolejnych generacji, 
jak również o tym, o czym zwykle 
w rodzinach nie mówi się głośno. 
Ponadto, książka ta jest zapisem 
złamanych ideałów kilku pokoleń. 
Orli Castel-Blum jest zaliczana 
przez krytyków do grona pisarzy 
postmodernistycznych. Pod wzglę-
dem językowym stawia się  
w opozycji do piszących kwieci-
stym, literackim językiem Amosa 
Oza i A.B. Yehoshuy, a wiele jej 
dzieł jest napisanych językiem 
potocznym. Egipski romans nie 
został jeszcze przełożony na żaden 
język, ale jest w trakcie przekładu 
na angielski i francuski. Po polsku 
ukazała się tylko jedna książka 
autorki – Tekstylia (nakładem 
wydawnictwa Świat Książki).

WARSzAWA. Teatr Żydowski 
zaprasza 26 kwietnia na premierę 
spektaklu (musicalu) o Marcu 1968 
roku w reż. Moniki Strzępki i Pawła 
Demirskiego. 

POzNAŃ.  Koła Miłośników 
Kultury i Literatury Żydowskiej 
„Dabru emet” (UAM) zaprasza 
na seminarium poświęcone życiu 
i twórczości Miriam Akavii. Z 
referatami wystąpią m.in. Jagoda 
Budzik (Miriam Akavii zapi-
ski z „kraju Janusza Korczaka”), 
Agnieszka Czyżak („Moje powroty” 
Miriam Akavii – powroty niemoż-
liwe, powroty konieczne), Sylwia 
Karolak („Nie od razu Kraków 
zapomniano”. Dzieciństwo i czas Za-
głady w twórczości Miriam Akavii), 
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 
(„Moja winnica”: autobiografia czy 
autotanatografia?), Tomasz Niery-
chły („Za wiele nie można  
z ust dziecka wydobyć”. Podmio-
towość zagrożona w „Urojeniach” 
Miriam Akavii), Daria Nowicka 
(„Urodziłam się po raz trzeci” - 

POzNAŃ. Fundacja Mały Dom 
Kultury i Fundacja Dzieci Niczyje 
zapraszają na projekcję dwóch fil-
mów: Ala z elementarza oraz Alina 
Margolis, Lekarz Świata, poświęco-
nych uczestniczce powstania  
w Getcie Warszawskim w 1943 r.  
i w Powstaniu Warszawskim  
w 1944 r., lekarce - pionierce 
leczenia cukrzycy u dzieci w Polsce, 
która z organizacjami Lekarze bez 
granic i Lekarze Świata ratowała 
boat people, leczyła dzieci w Nika-
ragui i Salwadorze, współzakładała 
w Polsce w 1991 r. organizację 
pomocy dzieciom krzywdzonym 
Fundację Dzieci Niczyje - dr Alinie 
Margolis Edelman (1922 – 2008). 
Pokaz organizowany jest w ramach 
obchodów 25 - lecia działalno-
ści Fundacji Dzieci Niczyje oraz 
dla uczczenia rocznicy wybuchu 
powstania w Getcie Warszawskim 
19.04.1943 r.  Po projekcji krótka 
prezentacja działalności Fundacji 
Dzieci Niczyje oraz dyskusja  
z udziałem Zofii Winawer - byłej 
wolontariuszki od PR w Fundacji 
Dzieci Niczyje, obecnie w kapitule 
Nagrody im. Aliny Margolis-Edel-
man. 

POzNAŃ. Z okazji XIX Poznań-
skiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 
którego motywem przewodnim jest 
zbliżenie kultur, Wydział Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM zaprasza 
20 kwietnia na wykład dr. Piotra 
Bosackiego. Artysta pokaże swoje 
wybrane filmy, w tym Szechinę,  
i opowie o ich związkach z filozofią 
kabalistyczną. Piotr Bosacki działa 
na pograniczu wielu dyscyplin – 
muzyki, sztuki, animacji i literatury. 
Koncentruje się na problemach 
kompozycji, czyli na czymś, co jest 
z istoty abstrakcyjne. 

Pół wieku Miry nagroda dla orli 
castel-Blum 

o romach w domu 
Bretanii

spektakl o Marcu

Miriam akavia (1927 – 
2015) – in memoriam

Filmy o alinie 
Margolis

Bosacki i kabała

FRANCJA. Albumem „Dia-
ment” pieśniarz kontynuuje swoją 
artystyczną karierę. David urodził 
się w 1985 r. w Maroku. Gdy jego 
ojciec Hazan odkrył zamiłowanie 
Abrahama do śpiewu chasydzkiego 
zainteresował synem społeczność 
Chabadu. Po ukończeniu studiów 
rachunkowych David przeniósł się 
do Strasburga i ostatecznie podjął 
decyzję, by poświęcić się muzyce 
chasydzkiej. W 2010 roku wysłał 
kasetę ze swoimi nagraniami na 
konkurs „Jewish Star” i został 
zaproszony na występy w Nowym 
Jorku zajmując drugie miejsce. Po-
wrócił do Francji, by kontynuować 
swoją pracę. Jego single są hitami w 
Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.  
Płyta „Diament” zawiera  dwana-
ście utworów, w tym takie przeboje, 
jak „Siman Tov” i „Ashira”.

POzNAŃ. W ramach XXVI Dni 
Kultury Francuskiej i Frankofonii 
w dniach 2-14.04.2016 odbędzie 
się w  Domu Bretanii cykl imprez 
„Francja Romów”. W programie 
m.in. prezentacja dokumentalne-
go filmu Zapomniana cygańska 
zagłada (reż. Idit Bloch, Henriette 
Asséo i Juliette Jourdan), który był 
pierwszym dokumentem poruszają-
cym temat prześladowania Romów 
i ich zagłady podczas II wojny 
światowej. Projekcja odbędzie się  
6 kwietnia. Dwa dni później,  
w Międzynarodowym Dniu 
Romów, organizatorzy zapraszają 
na wykład Marcela Courthiade, 
wykładowcy języka i cywilizacji 
romskiej  w Państwowym Instytu-
cie Języków i Cywilizacji Wschodu 
(INALCO) w Paryżu, komisarza 
ds.  praw językowych Międzynaro-
dowej Unii Romów. Tego samego 
dnia wykład wygłosi także Adam 
Bartosz, etnograf, autor licznych 
publikacji o tematyce romskiej. 
Wykładom towarzyszyć będą  
koncerty muzyczne i wystawy.
Więcej informacji: 
www.dombretanii.org.pl

nowa płyta 
abrahama davida
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miejskie świadectwo pisarki. Roz-
strzelanie jako początek), Zbigniew 
Pakuła (O życiu izraelskiej pisarki),  
Joanna Roszak („Kraina innego 
dzieciństwa”. Dziecięce doświadcze-
nie wojny…), Marta Szameto (Dwa 
pokolenia, dwie pisarki: Miriam 
Akavia i Magdalena Tulli), Kata-
rzyna Szymańska (Geopoetyckie gra-
nice języka – wokół wyboru wierszy 
„Nowa poezja hebrajska”).
Seminarium rozpocznie się 
20 kwietnia o godz. 10.

PARYŻ. Zbiór fotografii Lore 
Krüger (1914-2009) od 30 marca 
prezentowany jest w paryskim 
Musée d’Art et d’Histoire du 
Judaïsme. Zdjęcia zostały wyko-
nane przez Krüger między rokiem 
1934 i 1944. Są niezwykle cennym 
dokumentem, zapisem z czasów 
nazistowskim.  Lore Krüger, 
urodzona w Magdeburgu,  za-
częła fotografować jako dziecko. 
Swoje podróże rozpoczęła w 1933 
r., kiedy wyjechała do Londynu 
jako au pair.  Nie chcąc wracać do 
swojej żydowskiej rodziny, która 
wyjechała z Niemiec do Hiszpanii, 
gdy narodowi socjaliści doszli do 
władzy, wyruszyła w podróż, która 
doprowadziła ją do Stanów Zjed-
noczonych. Swoją kolekcję 250 
fotografii przechowała przez całej 
wygnanie. Wróciła z walizką zdjęć 
do Niemiec w 1946 r. i zamieszkała 
w Berlinie Wschodnim. Zaczęła 
pracować jako tłumacz literatury 
anglojęzycznej dla wydawnictwa 
Aufbau Verlag. 
Jej najważniejszym nauczycielem 
był niemiecki fotograf (w Barcelo-
nie), odbyła też studia w pracowni 
Bauhaus (Paryż, u Florence Henri).  
Krüger dokumentowała społe-
czeństwo, w tym m.in. coroczne 
pielgrzymki rodzin romskich do 
Saintes-Maries-de-la-Mer w 1936 
roku. Fotografowała intelektu-
alistów, robotników, martwych 
żołnierzy na Majorce (te zdjęcia 
zostały utracone). Dwukrotnie 

walizka zdjęć 
lore krüger

Po katastrofie

nad rzekami Babilonu

internowana: jako Niemka, do 
obozu w Pirenejach (1940) i pod-
czas ucieczki statkiem płynącym do 
Meksyku (w obozie brytyjskim).  
W roku 1942 dotarła do Nowe-
go Jorku i tam z mężem założyła 
dziennik antyhitlerowski. 
Wystawa w Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme czynna 
od 30 marca do 17 lipca.

PARYŻ. Après la Shoah. Rescapés, 
réfugiés, survivants (1944-1947) to 
tytuł nowej wystawy prezentowanej 
w paryskim muzeum Mémoriale de 
la Shoah.  Jej punktem wyjścia jest 
koniec II wojny światowej, który 
przyniósł  poczucie radości i na-
dziei stawiając jednocześnie pytanie  
o to, czy powrót do normalnego 
życia jest możliwy dla europejskich 
Żydów. Kuratorzy opowiadają 
o tych, którzy przeżyli, pragnęli 
odnaleźć bliskich, chcieli wrócić do 
domu, znaleźć schronienie, pracę, 
ułożyć nową przyszłość. Uchodźcy 
powracający z ZSRR i ocaleli  
z Holokaustu często musieli 
uciekać ponownie przed antyse-
mityzmem i pogromami. Wystawa 
przekonuje, że decydująca o pozo-
staniu na starym kontynencie była 
zazwyczaj pomoc udzielana przez 
wspólnoty żydowskie, którym 
udało się zrekonstruować religijne, 
kulturowe i polityczne tradycje. 
Wystawa czynna do 30 paździer-
nika 2016 r. MAJDANeK. W Państwowym 

Muzeum na Majdanku otwarto 
wystawę plenerową Dzielnice 
zagłady. Niemieckie getta dla 
Żydów w okupowanym Lublinie. 
Otwarcie wystawy miało miejsce 
w 75. rocznicę utworzenia getta 
w Lublinie – 24 marca 2016 r. 
Wystawa składa się z 20 plansz z 
obrotowymi prezenterami, które 
pozwalają zwiedzającym na aktyw-
ne poznawanie jej treści. Oprócz 
tekstów historycznych i licznych 
zdjęć na każdej z plansz znalazły 
się fragmenty wspomnień i relacji 
żydowskich mieszkańców getta, 
Polaków mieszkających w Lublinie, 
a nawet niemieckich okupantów.

WARSzAWA. Konferencja „Edu-
kacja o różnorodności – wyzwania 
i inspiracje” odbędzie się w dniach 
7-8 kwietnia w Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN.

OŚWIĘCIM. W ramach działań 
Oświęcimskiego Forum Praw Czło-
wieka w dniach 12-13.05.2016 
odbędzie się konferencja „Europa 
wobec wyzwań XXI wieku. Euro-
pejczyk/Europejka - czyli kto?” Jej 
uczestnicy będą próbowali odpo-
wiedzieć na pytania: Co oznacza 
być obywatelem Unii Europejskiej? 
Jak patriotyzm, nacjonalizm ma się 
do uniwersalnych praw człowieka? 
Czy chrześcijaństwo w Europie jest 
zagrożone? Dlaczego uchodźcy 
budzą taki strach? Jak w praktyce 
wygląda ochrona praw mniejszości? 
Patronat honorowy nad konferen-
cją objął Rzecznik Praw Oby-
watelskich. W programie 5 sesji: 
„Tożsamość europejska a tożsamość 
narodowa”, „Nikt nie jest sam”, 
„Spalić Hollywood czy zbudować 
własny”, „Czy istnieje jedna historia 
Europy?” i „Europa bez wroga”. 
Wśród wykładowców m.in.: prof. 
Andrzej Zoll, prof. Adam Rotfeld, 
Wacław Oszajca, prof. Mariusz Wo-
łos, prof. Monika Płatek, dr Adam 
Bodnar, dr Miklós Mitrovits, Anda 
Rottenberg, Bernard Margueritte, 
dr Marek Lasota, dr Stephan Lehn-
staedt, dr Piotr Cywiński, prof. Jan 
Woleński, Ziyad Raoof.

KRAKÓW. Znamy jest plan 
koncertów tegorocznej edycji Dni 
Muzyki Feliksa Mendelssohna 
organizowanych przez Centrum 
Kultury Żydowskiej, które odbędą 
się w dniach od 6 do 15 maja. Poza 
koncertem organowym prof. Urli-

JeROzOLIMA.  W jerozolim-
skim Muzeum Ziem Biblijnych 
prezentowana jest wystawa Nad 
rzekami Babilonu. Niewolą babi-
lońską nazywany jest potocznie 
okres między 586 rokiem p.n.e.  
a 538 rokiem p.n.e. czyli od 
podbicia Jerozolimy przez władcę 
babilońskiego Nabuchodonozora 
II aż do dekretu Cyrusa II, króla 
Persów i pogromcy Babilonii, który 
zgodził się na powrót Żydów do 
Judei. Okres ten miał wielki wpływ 
na kształtowanie się świadomości 

„dzielnice zagłady”

konFerencje

dni Muzyki 
Mendelssohna

żydowskiej i poczucia odrębności 
w stosunku do innych ludów – 
powracający z wygnania Żydzi 
nie przyjęli do swojej wspólnoty 
potomków plemion Izraela, którzy 
pozostali w Palestynie podczas wy-
gnania. Dało to początek schizmie 
żydowsko – samarytańskiej. Na 
wystawie prezentowanych jest wiele 
nieznanych eksponatów, takich 
jak gliniane tabliczki z archiwum 
Al-Yahud (nazwa pochodzi od 
miasta, w którym zamieszkiwali 
Judejczycy). Tabliczki zostały zapi-
sane pismem klinowym w języku 
akadyjskim. Zachowano na nich 
szereg tekstów, które rzucają nowe 
światło na życie wygnanych Judej-
czyków, na ich relacje z ludnością 
nie-żydowską i przebieg procesów 
asymilacyjnych.  Doniosłe znacze-
nie tych tekstów wynika z faktu,  
ze pomijając informacje pocho-
dzące z Tanachu, okres niewoli 
babilońskiej jest w dużym stopniu 
nieznany. Są one datowane na lata 
od 587 p.n.e. do 477 p.n.e. Tablicz-
ki wypożyczono z kolekcji Cindy  
i David’a Soferów, a teksty, które się 
na nich znajdują, zostały opubliko-
wane przez naukowców z amery-
kańskiego Uniwersytetu Cornella. 
Towarzyszą im średniowieczne  
i nowożytne ilustracje przedstawia-
jące okres niewoli babilońskiej. 
Wystawa czynna do 15 maja 2016.

cha Boehme ( 10 maja w Bazylice 
Dominikanów) i występem Chóru 
R.Boscha (7 maja w Kościele św. 
Katarzyny), pozostałe będzie moż-
na wysłuchać w siedzibie Centrum 
Kultury Żydowskiej przy ulicy 
Meiselsa w Krakowie. Dni Muzyki 
Mendelssohna zainauguruje 6 maja 
(piątek) koncert fortepianowy 
Szymona Nehringa. Pozostałe wy-
darzenia: niedziela 8 maja: Jakub 
Kościuszko - koncert gitarowy, po-
niedziałek 9 maja – Airis Quartet, 
środa 11 maja: Konstanty Wileński 
i Anatoly Kogan, czwartek 12 
maja: Phoenix Chamber Ensem-
ble (Inessa Zaretsky, Vassa Shevel, 
Elena Braslavsky); piątek 13 maja 
– koncert stypendystów Fundacji 
Pro Musica Bona; sobota 14 maja: 
Ruvim Ostrovsky - recital fortepia-
nowy; niedziela 15 maja: Razvan 
Friedmann i  Andrea Friedmann 
Stoica. Koncerty w  CKŻ zawsze  
o godz. 19. 
Więcej informacji na stronie: 
www.judaica.pl
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NIE ZROZUMIEMY Galicji bez uwzględnie-
nia wielu narodowych perspektyw. Bez odwoła-
nia się do jej mieszkańców: Polaków, Ukraińców, 
Żydów, Austriaków, Ormian, Węgrów, Czechów, 
Słowaków… Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie problematykę „Mitu Galicji” pod-
jęło kilka lat temu realizując wieloletni program 
badawczy, w który zaangażowali się historycy, pi-
sarze, artyści i eksperci z Polski, Ukrainy i Austrii. 
Ich praca zaowocowała interesującą wystawą pre-
zentowaną od października 2014 r. do marca 
2015 r. w Krakowie, a później w Wiedniu (Wien 
Museum, 26.03 – 30.08.2015). Krakowską eks-
pozycję obejrzało 24 tys. zwiedzających, wiedeń-
ską – 42 tys. Jej podsumowaniem była konferen-
cja „Galicja po Galicji” zorganizowana w marcu 
2015 roku, której owocem jest najnowszy numer 
„Herito”. 
Jacek Purchla, redaktor naczelny czasopisma, 
nazywając Galicję „sztucznym konstruktem au-
striackiej dyplomacji” i „owocem rozbioru Rze-
czypospolitej” stawia pytania określające obszar 
poszukiwań autorów zamieszczonych w numerze 
artykułów: „Dlaczego Galicja ciągle w nas jest? 
Czy rzeczywiście wyznacza naszą odrębność? 
Skąd bierze się siła i atrakcyjność jej dziedzic-
twa?” Pierwsze odpowiedzi padają już na począt-

ku, w dyskusji i rozmowie (Laboratorium mitu), 
z udziałem Roberta Traby, Krzysztofa Zamor-
skiego i Jacka Purchli. Pojawiają się w niej nie 
tylko wątki zachwytu nad dziedzictwem Galicji, 
ale i ostrzeżenia przed zbyt płytkimi narracjami. 
M. In. Robert Traba, odwołując się do własnych 
badawczych doświadczeń dotyczących Warmii  
i Mazur, zauważa: „kolonialna potrzeba poszuki-
wania czegoś egzotycznego była charakterystycz-
na dla wielu regionów i warto o tym pamiętać, by 
nie popaść w galicjomanię.” Krzysztof Zamorski 
zwraca uwagę, na brak dostatecznej wiedzy, to-
warzyszącej opowieściom mitologizującym czas 
i przestrzeń: (…) naszym zadaniem jest bada-
nie mitów i stereotypów (…) z wykorzystaniem 
wiedzy”. Wypiera ją – zauważa – preferowana 
przez media kultura obrazkowa, powierzchowna 
i zniekształcająca obraz przeszłości. Ten wątek 
podejmuje na łamach pisma Jacek Purchla tym 

razem rozmawiając z byłym konsulem Austrii  
w Krakowie (Emil Brix) i prof. historii na Uni-
wersytecie Nowojorskim (Larry Wolff ).
W najnowszym numerze „Herito”, poza roz-
mowami, także sporo interesujących artykułów. 
M.in. Katarzyna Kotyńska i Tomasz Zarycki za-
stanawiają się, czy Lwów i Kraków to peryferie, 
czy centrum Europy Środkowej. Edyta Gawron 
portretuje żydowską Galicję i postać Galicjanera. 
Pyta, czy Galicja jest miejscem, z którym ludność 
żydowska identyfikowała się w czasie rzeczywi-
stym? Czy też konstrukcja Galicji jako miejsca, 
jako elementu identyfikacji powstałą nieco póź-
niej? Czy Żydzi czuli się bardziej polscy, czy bar-
dziej austriaccy? Rozwiązaniem tego dylematu 
– pisze Gawron – było mówienie o sobie: Jestem  
z Galicji i jestem Galicjanerem.
Taras Woźniak, Mykoła Riabczuk, Paweł Kowal  
i Jurko Prochaśko szukają w Galicji rozwiązań dla 
współczesnej Ukrainy. Larry Wolff bada, w jaki 
sposób wymyślono Galicję, a Csaba G. Kiss szu-
ka polsko-węgierskiej galicyjskiej historii. Stefan 
Troebst i Jakub Muchowski rozmawiają o tym, 
jak w Galicji narodziła się idea praw człowieka. 
Przypominają dwie ważne postaci w dziejach 
propagowania praw człowieka: Herscha Lauter-
pachta i Rafała Lemkina, który stworzył pojęcie 
„ludobójstwo” i projekt konwencji w sprawie 
zapobiegania zbrodni ludobójstwa, podpisanej  
w 1948 r. Obaj uczeni związani byli ze Lwowem, 
z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza. Edycja „Herito” nie zamyka dyskusji nad 
Galicją. Pokazuje żywotność mitu i prowokuje 
kolejne pytania.

o micie galicji w „Herito”
Galicja stała się mityczną krainą. Nad 
fenomenem tego miejsca zastanawiają
się autorzy artykułow zamieszczonych 
w najnowszym numerze krakowskiego
czasopisma „Herito”(nr 21/2015).
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