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Jacek Purchla
„Świat po katastrofie” – w poszukiwaniu
utraconej pamięci

Przywracanie pamięci – tytułowy temat konferencji zorganizowanej w czerwcu 2007 roku w Krakowie przez Międzynarodowe Centrum
Kultury – to podstawowy dylemat Europy Środkowej po upadku komunizmu. Jego szczególnym rozdziałem jest dziedzictwo Żydów, którzy przez
wieki tak mocno wpisali się w tożsamość naszej części kontynentu. Europa
Środkowa to nie tylko symbol kafkowskiej traumy i ambiwalencji, gdzie
granice polityczne zmieniały się w XX wieku szybciej niż granice kulturowe, ale miejsce szczególnie naznaczone katastrofą ludobójstwa – gdzie
Holocaust pozostawił po sobie krzyczącą pustkę. Jej symbolem stały się również dawne dzielnice żydowskie największych miast Europy Środkowej.
To w nich jeszcze kilkadziesiąt lat temu pulsowało jakże bogate i zróżnicowane życie. Po wojnie wiele z tych naznaczonych cierpieniem miejsc zamieniło się w martwe przestrzenie – świadectwa tragedii i osierocone pomniki
kultury skazanej na zagładę, a w najlepszym wypadku na zapomnienie.
Wraz z upadkiem komunizmu i odzyskaniem wolności w Europie
Środkowej nastał czas odzyskiwania pamięci. Ponowne odkrywanie dziedzictwa kultury żydowskiej stało się też charakterystycznym rysem transformacji największych metropolii Europy Środkowej: Berlina, Budapesztu,
Pragi, Wilna czy Warszawy. Podejmowane po roku 1989 próby rewitalizacji dawnych centrów kultury żydowskiej w Europie Środkowej zderzały się
z wieloma zasadniczymi problemami, jak na przykład:
– balast dziedzictwa Holocaustu;
– problemy dziedzictwa bez dziedziców i dziedzictwa wydziedziczonych;
– balast komunizmu;
– niepamięć.

 „Świat po katastrofie” – w poszukiwaniu utraconej pamięci

Równocześnie po 1989 roku dawne dzielnice żydowskie przeobrażały się
stopniowo w laboratoria gwałtownej zmiany. Położone w śródmieściach
wielkich miast, bardzo szybko stały się obszarem żywiołowych procesów ekonomicznych, a ich materialna zapaść i zaniedbanie paradoksalnie wzmacniały ich atrakcyjność, kusząc żądnych zysku deweloperów.
Zjawiska: reprywatyzacji, komercjalizacji, disneylandyzacji czy uniformizacji przestrzeni miejskiej, splotły się więc z procesami odzyskiwania pamięci o dawnych mieszkańcach tych kwartałów. Tak oto pogoń
za zyskiem i równocześnie ponowne odkrywanie świata wartości wywołały procesy szybkiej transformacji krajobrazu kulturowego niegdysiejszych dzielnic żydowskich. To na swój sposób nieunikniony skutek przejścia od modelu miasta totalitarnego do miasta liberalnego. Martin Krampen
już dawno zauważył, że gdy zmienia się ideologia rządząca rozwojem miast,
to zmienia się również znaczenie środowiska miejskiego jako całości 1.
Kraków – „miasto i matka Izraela” 2, to szczególny przypadek naszkicowanych powyżej zjawisk. Na krakowskim Kazimierzu – gdzie tradycja
żydowska przecież nigdy nie wygasła – jest to dziś nie tylko proces wielowarstwowy, ale i otwarty 3. Swoją charakterystyczną dynamikę przechodzi też w Krakowie proces odzyskiwania pamięci o żydowskiej przeszłości
miasta, w którym przed 1939 rokiem czwartą część jego mieszkańców stanowili Żydzi. Nie myślę przy tym wyłącznie o krakowskim Kazimierzu, ale
o żywej obecności Żydów w życiu przedwojennego Krakowa, w jego modernizacji i rozwoju! Myślę o bogactwie, różnorodności i złożoności, a przede
wszystkim o śladach Ich obecności, które moje pokolenie zaczęło „odkrywać”
gdzieś na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Od tego czasu Kraków przeszedł w tej sprawie znamienną drogę naznaczoną takimi stacjami, jak między innymi:
– stworzenie przez profesora Józefa Gierowskiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce;



M. Krampen, Meaning in the Urban Environment, London, Routledge Kegan & Paul, 1979, s. 69.



 . Halkowski, Kraków – „miasto i matka Izraela”, [w:] Z. Baran (red.), Kraków – dialog tradycji,
H
Kraków, Wydawnictwo Znak, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1991, s. 35–51.

– pionierskie dyskusje na tematy żydowskie podjęte na łamach miesięcznika „Znak” i „Tygodnika Powszechnego”;
–w
 ystawa Marka Rostworowskiego Żydzi polscy w Muzeum Narodowym
w Krakowie;
– zorganizowanie Festiwalu Kultury Żydowskiej;
– budowa Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu;
– konserwacja synagog i innych zabytków kultury żydowskiej
na Kazimierzu przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa;
– film Stevena Spielberga Lista Schindlera;
– powstanie Muzeum Galicja.
Krakowski Kazimierz stał się więc w ostatnich latach przestrzenią dialogu
w wymiarze uniwersalnym, nie przypadkiem też jest Kraków dzisiaj miejscem poważnej debaty nad kształtem muzeum żydowskiego, którego inicjatywę powstania wzięły na siebie władze miasta.
Ta przebyta przez nas droga – jej symbolem stał się szybko zmieniający się krajobraz kulturowy krakowskiego Kazimierza – nie tylko wymaga
dziś refleksji, ale i konfrontacji. Dlatego podjęliśmy w Międzynarodowym
Centrum Kultury inicjatywę zorganizowania konferencji zatytułowanej
Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, która odbyła się w dniach 25–26 czerwca 2007 roku
w ramach XVII Festiwalu Kultury Żydowskiej. Jej celem było z jednej strony
skonfrontowanie z sąsiadami, którzy przeżywają podobne dylematy, naszego
krakowskiego i polskiego doświadczenia w sferze interpretacji i konserwacji dziedzictwa kultury żydowskiej oraz zarządzania nim w warunkach
transformacji systemowej po roku 1989. Ale równocześnie za cel tego spotkania postawiliśmy sobie szersze spojrzenie na problem dziedzictwa żydowskiego w Europie Środkowej po komunizmie, a zwłaszcza na problem jego
„nowej autentyczności” i fenomen „realnej przestrzeni wyimaginowanej” –

	Obszerną analizę zachodzących po roku 1989 na krakowskim Kazimierzu procesów rewitalizacji,
czy szerzej wielowarstwowych przekształceń substancji miejskiej dawnej dzielnicy żydowskiej,
przedstawiła ostatnio Monika Murzyn-Kupisz w wydanej przez MCK książce. Zob. M.A. Murzyn,
Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków, Międzynarodowe Centrum
Kultury, 2006.
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jak trafnie zauważa Ruth E. Gruber. Bo problem dziedzictwa żydowskiego
ewokuje dziś rozmaitość narracji i rozmaitość percepcji. Towarzyszy temu
gwałtowne przejście od fazy destrukcji do fazy żywiołowej komercjalizacji. Czy powiększa ona, czy też może paradoksalnie unicestwia ocalałe mimo
Holocaustu świadectwa żydowskiej obecności w naszej kulturze? Jak rewitalizować coś, co bezpowrotnie odeszło? Czy łatwiej jest odzyskać pamięć, czy
skutecznie konserwować i chronić dziedzictwo materialne?
Te i wiele innych pytań padło w czasie dyskusji, do której zaprosiliśmy
znanych ekspertów z kilkunastu krajów Europy, a także z Izraela i Stanów
Zjednoczonych. Szczególną wartością naszego spotkania w Krakowie stała
się obecność ofiar i świadków tragicznych losów, jakie żydowski świat przechodził przed Holocaustem, w dobie Zagłady i później, w latach po Shoah.
Głosy: Miriam Akavii, Leopolda Ungera i Jewsieja Gendela mówią same za
siebie, ale i prowokują do refleksji nad najbardziej fundamentalnymi kwestiami. Dołączamy do nich głos optymizmu, jakim była wypowiedź Janusza
Makucha – twórcy Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. To bowiem
również świadectwo! Świadectwo odzyskiwanej pamięci i budowania
nowych mostów. Takim świadectwem – i kontrapunktem dla konferencji
na temat „przywracania pamięci” – stała się również wystawa Świat przed
katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, którą w tym
samym czasie otwarliśmy w Międzynarodowym Centrum Kultury 4.
Mam nadzieję, iż rozpoczęta przez nas w czerwcu 2007 roku debata
o obu światach żydowskiej obecności w przestrzeni Krakowa i Europy
Środkowej – tego „przed katastrofą” i tego „po katastrofie”, czego owocem
jest ta oto książka – to krok do przodu na długiej i krętej drodze w poszukiwaniu utraconej pamięci.
Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

	Zob. Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków,
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007.

Świadkowie
w przestrzeni
pamięci

Miriam Akavia
Świat przed katastrofą.
Moja krakowska rodzina
między wojnami

To temat jednej z napisanych przeze mnie książek: Mojej winnicy 1. Nazwisko
Weinfeld, jakie nosiła moja rodzina, po niemiecku znaczy „winne pole” –
winnica. W tomach tych, napisanych po długich latach bolesnego milczenia,
wydobyłam z siebie wspomnienia własne i te, które w dzieciństwie zostały
mi przekazane przez moich młodych rodziców. Starałam się opisać mój zaginiony świat, moją krakowską rodzinę, której ostatnie pokolenia, to znaczy
moje i moich rodziców, moi rówieśnicy – nigdzie nie mają swych grobów.
Groby moich najbliższych przez długi czas były wyłącznie we mnie…
Aż wreszcie, po latach, zakiełkowało wokół nich nowe życie – życie moich
córek. Moje dzieci opuściły te groby, aby żyć własnym życiem, a ja jeszcze
długo zostałam z umarłymi. W końcu jednak wydobyłam ich z siebie, by
o nich napisać. Moja winnica, saga w trzech częściach, ukazała się w kilku
nakładach po hebrajsku, po polsku, po francusku i po angielsku. Nareszcie
uspokoiłam się trochę.
* * *
Moi rodzice urodzili się w Krakowie. Ojciec przy ulicy Paulińskiej, Mamusia
przy ulicy Rabina Meiselsa. Ojciec miał pięć sióstr i dwóch braci. Mamusia,
z domu Plessner, miała trzech braci.
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M
 oja winnica: saga rodzinna w trzech częściach, Warszawa, PIW, 1990; drugie wydanie: Kraków,
C&D International Editors, 2000. Inne wydane w języku polskim książki autorki to: Jesień młodości,
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1989; drugie wydanie: Oświęcim, Wydawnictwo Państwowego
Muzeum w Oświęcimiu, 1996; Cena, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992; Galia i Miklosz:
zerwanie stosunków, Poznań, CIA Books – SVARO, 1992; Urojenia, Poznań, Zysk i S-ka, 2000; Moje
powroty, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005 (przyp. red.).
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Matka Ojca, która umarła młodo, była z domu Karmel. Miała kilkoro
rodzeństwa – jedni z nich nazywali się Karmel, a inni Frealich. Skąd nazwisko Karmel wśród krakowskich Żydów? Dzisiaj nie ma już kogo o to zapytać. Są tylko przypuszczenia, że może kiedyś jakiś młody karmelita zakochał się w żydowskiej dziewczynie – podobnie jak według legendy król
Kazimierz Wielki w Esterce – i osiedli na krakowskim Kazimierzu. Tak czy
inaczej, na synagodze Remuh, na jednej z bardzo starych tablic z końca
XVIII wieku, jest tablica i po żydowsku, i po hebrajsku, że właśnie rodziny
Karmel i Frealich wspierały remont tej bożnicy…
Ojciec Ojca, Mojżesz Weinfeld, też młodo umarł, pozostawiając osieroconych pięć córek i trzech synów, spośród których mój Tatuś był najbardziej
energiczny. Jego dwaj bracia i jedna siostra również zmarli młodo. Pozostały
cztery siostry: Mania, Rózia, Hela, Hania, i mój Tatuś – Hirsch. Wszystkich
ich pamiętam i jeszcze o nich napiszę.
Rodziców i braci Mamusi też pamiętam: dziadek Aron Plessner, z wypielęgnowaną brodą i pięknymi niebieskimi oczami, siedział w sklepie przy
ulicy Krakowskiej i… pisał wiersze w „języku świętym”, czyli po hebrajsku. Prowadzeniem sklepu zajmowała się raczej babcia. Młodszy brat
dziadka nie chciał zamieszkać na krakowskim Kazimierzu i jako młody
chłopak wyemigrował do zachodniej Europy, gdzie ożenił się z Mary, współpracownicą doktora Teodora Herzla. Ich siostry – Róża, Pola i Stefa – były
w Krakowie kompletnie zasymilowane z kulturą polską, a o jeszcze jednej,
Annie, w rodzinie się nie mówiło, bo podobno śpiewała po barach, co nie
wypadało dziewczynie z „dobrego domu”.
Pola i Stefa, dwie „stare panny”, nie mogły sobie dobrać partnerów. Syn
Róży z domu Plessner, a po mężu Mantel – Wilhelm Mantel, był wykształconym w Niemczech muzykologiem. Występował w Krakowie na koncertach
i nauczał muzyki w szkole przy ulicy św. Anny. Do nas, na ulicę Łobzowską,
Wili przychodził uczyć moją siostrę Lusię gry na fortepianie. Siostra Wilka,
piękna Lis, wyszła za mąż za kompletnie zasymilowanego lekarza dentystę.
I jeszcze był ich najmłodszy brat Fredek, który… nic nie zdążył.
Siostra babci, Fela Herzig, utrzymywała się z szycia firanek, a jej zdolny
syn studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się
na stojąco z powodu „getta ławkowego”. Jego ojciec, pobożny Żyd, pomagał swojej żonie w rozwożeniu i wieszaniu firanek. W trzydziestym siód-
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mym czy ósmym roku napadli na niego endecy na jednej z ulic Krakowa i…
zamordowali go. Po tym tragicznym wypadku, po okresie żałoby, ich syn
opuścił mury uniwersytetu i pomagał matce przy firankach.
Bracia Mamusi pożenili się i mieli śliczne dzieci, którymi ja, mając czternaście lat, od 1942 roku opiekowałam się w krakowskim getcie i które
na moich oczach rozstrzelano w czasie likwidacji getta…
Przed wojną jeden z braci Mamusi zafascynowany był komunizmem.
Widział w nim lepszą przyszłość dla ludzkości i „rozwiązanie kwestii
żydowskiej”. Dwaj inni bracia prowadzili drobnomieszczański tryb życia.
Jeden miał sklep na ulicy Długiej, drugi pomagał w sklepie przy ulicy
Krakowskiej.
A ukochane, piękne siostry Ojca?
Rózia, po jakiejś aferze miłosnej z chłopcem nie-Żydem (który jakoby
powiedział: „Mnie nie przeszkadza, że jesteś Żydówką, ale moi rodzice lepiej
niech nie wiedzą”), wyemigrowała we wczesnych latach trzydziestych
do Palestyny. (Również do Palestyny wyjechali drogą morską w latach dwudziestych czy trzydziestych niektórzy kuzynowie Ojca. W Krakowie bardzo ich żałowano, że osuszają tam bagna, budują szosy, doją krowy, a tutaj
mogliby przejąć dobrze prosperującą firmę „Karmel – Frealich”). Dzięki Rózi
mam tych kilka fotografii mojej zaginionej krakowskiej rodziny… i srebrną
cukiernicę, która jest tematem przynajmniej dwóch moich opowiadań, opartych, jak wszystko, co piszę, na prawdzie.
Najstarsza siostra Ojca, Matylda – Mania (ja też miałam tak na imię,
zdrobniale nazywano mnie Maniusia), wyszła za mąż za bardzo pobożnego pana Perlmana, z chasydów rabina z Bobowej. Zamieszkali na ulicy
Węgierskiej na Podgórzu, mieli dwóch synów i dwie córki. Inteligentni i oczytani, prowadzili ściśle ortodoksyjny tryb życia. Ich dążenia? Na pewno czekali na Mesjasza…
Hela studiowała rentgenologię w Szwajcarii i pracowała w zakładzie
rentgenologicznym na ulicy Smoleńsk. W pewnym okresie interesowała się
ideologią Bundu. Mieszkała z nami na Łobzowskiej.
Hania, najmłodsza z rodzeństwa Ojca, dobra koleżanka szkolna mojej
Mamusi Broni, wyszła za mąż za zasymilowanego Olka Orbacha, który
pochodził z Łodzi. Zamieszkali na Zwierzynieckiej. Mieli dwie córki: Irkę,
moją najlepszą przyjaciółkę, i małą Ninę. Hania i Olek wahali się między
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kompletną asymilacją a wyjazdem do Palestyny, ale nie zdążyli podjąć
decyzji. Złapani na „aryjskich papierach”, zostali rozstrzelani w obozie
w Płaszowie.
My mieszkaliśmy na Łobzowskiej w czteropokojowym mieszkaniu.
W rodzinie było sześć osób, siódma była służąca, która przebywała w dodatkowym pokoiku przy kuchni. Z trojga dzieci ja byłam najmłodsza; z siostrą
Lusią i bratem Iziem zajmowaliśmy dziecięcy pokój. Rodzice mieli osobną
sypialnię, oprócz tego w mieszkaniu była jadalnia z balkonem i gabinet Tatusia, który był również pokojem cioci Heli. Mieszkaliśmy na drugim piętrze, we frontowej części kamienicy, gdzie byliśmy jedyną żydowską rodziną (w tylnej części domu, w oficynie, były jeszcze dwie żydowskie
rodziny). Lokum naprzeciwko nas zajmowały dwie eleganckie panie:
madame i mademoiselle Gotie (ich krewne zawsze przychodzą na dzisiejsze
spotkania ze mną w Krakowie). Pod nami, na pierwszym piętrze, mieszkał
doktor Stanowski z rodziną. Innych sąsiadów nie pamiętam.
Ojciec był bogobojnym Żydem, choć ubierał się po „europejsku”. Na drzwiach
mieszkania była mezuza. W domu prowadzono koszerną kuchnię, żydowski
mleczarz przywoził mleko i wyroby mleczne, a sklep spożywczy pana Wirta,
na rogu Szlaku i Krowoderskiej, dostarczał każdego ranka świeże bułeczki.
Zakupy jarzyn i owoców robiła Mamusia na placu Szczepańskim. Wszystkie
żydowskie święta bardzo uroczyście obchodzono w naszym mieszkaniu
na Łobzowskiej, a w Sukkot – Święto Szałasów – mój Tatuś stawiał sobie
kuczkę na swojej parceli na ulicy Krowoderskiej, gdzie znajdowało się też
jego biuro. My, dzieci, pięknie ją stroiliśmy. Niemniej jednak raz Mamusia
wróciła dumna z Zakopanego i opowiadała wstydliwie, jak to adorował
ją pewien polski oficer, który wcale nie rozpoznał, że jest Żydówką…
Ja chodziłam do polskiej Szkoły im. Teofila Lenartowicza. W soboty opuszczałam zajęcia i w niedziele odbierałam lekcje od polskiej koleżanki. Chyba
tego nie lubiłam… Bawiliśmy się w parku Krakowskim, tam też na pływalni uczyłam się pływać. Moje rodzeństwo uczęszczało do hebrajskiego gimnazjum na Brzozowej, a ja tylko raz w tygodniu chodziłam na lekcje religii
do szkoły na ulicy św. Sebastiana. Nie bardzo podobały mi się te lekcje, wolałam ulubioną gimnastykę w ŻTG (Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne)
na ulicy Skawińskiej. W dni gimnastyki Mamusia jechała ze mną tramwajem, odwiedzała babcię w jej sklepie na Krakowskiej, czekała na mnie
i razem wracałyśmy na Łobzowską.
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W domu rozmawiano po polsku i czytano polskie książki. Aż trzy abonamenty mieliśmy w wypożyczalni książek „Renesans” na ulicy Długiej, należącej do dwóch żydowskich panien. Na Długiej mieszkała też jedna z moich
szkolnych koleżanek, Runia, córka pobożnych Żydów, której siostra była
celującą uczennicą w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego.
Do mojej kuzynki i przyjaciółki, rok ode mnie starszej Irki Orbach,
maszerowałam z Łobzowskiej na Zwierzyniecką i razem chodziłyśmy
na Planty, do parku Jordana, na Błonia i do Cichego Kącika… Rodzice Irki
tylko na wielkie święta (jak Jom Kippur) uczęszczali do synagogi Tempel,
gdzie postępowy rabin doktor Ozjasz Thon wygłaszał piękne kazania
w języku polskim.
Tatuś chodził z Iziem co piątek i co sobotę do małej bożnicy mieszczącej
się w jednym z podwórek na ulicy Długiej. Raz, w Jom Kippur, kiedy odwiedziłam Tatusia, zobaczyłam tam polskiego oficera. Później Tatuś powiedział,
że był to generał Mond…
Pamiętam, że po śmierci Piłsudskiego razem z Irką i Iziem braliśmy
udział w budowie kopca, nazwanego ku czci Marszałka jego imieniem.
Krótko po tym na murach domów zaczęły się pokazywać ohydne antysemic
kie napisy. Rodzice prosili nas, byśmy nie zwracali na to uwagi: „Jesteście
dziećmi z dobrego domu, a to robią łobuzy” – mówili.
W roku 1938 rodzice obchodzili bar micwę (trzynaste urodziny) mojego
brata i z tej okazji wydali eleganckie przyjęcie w mieszkaniu na Łobzowskiej.
Dla nas, dziewczynek, specjalnie na tę uroczystość zamówiono nowe
sukienki w salonie sióstr Koral na ulicy Stradom. Tak więc w całym
Krakowie, nie tylko na Kazimierzu, porozrzucane są nasze wspomnienia.
Mogłabym pisać jeszcze i jeszcze o moim krakowskim dzieciństwie,
o mojej wspaniałej krakowskiej rodzinie, z której ocalałyśmy tylko moja siostra Lusia i ja. Przeżyli także syn i wnuczka (jako pięcioletnia dziewczynka
została przemycona z getta krakowskiego i uratowana przez Polaków) bogobojnej cioci Mani Perlman – mieszkają obecnie w Toronto w Kanadzie.
Zakończę może urywkiem z Mojej winnicy. W 1939 roku, kiedy po pięknych
wakacjach w Muszynie wracamy pociągiem do Krakowa, zatroskany Ojciec
czeka na nas na stacji i mówi: „Będzie wojna…”. W pośpiechu rodzice naradzają się, czy wrócić do domu, czy wsiąść do innego pociągu i przekroczyć
granicę… Postanawiają nie działać w panice, postanawiają wrócić.
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A potem:
„Wszystkie właściwe pociągi opuściły już miasto. Było już za późno. Wkrótce
potem inne pociągi wywiozły tych ludzi do obozów śmierci. Opowiadanie
moje jest opowiadaniem o ciszy przed straszliwą burzą. Chciałam żywymi
kolorami odmalować postacie, których okrutny los rozegrał się na moich
oczach. Chciałam wyróżnić moich ukochanych spośród sześciomilionowej
masy i ocalić ich od zapomnienia…” 2.

zaginionych gmin. Ja mieszkam na Khilat Zytomir (Żytomierz), koło mnie
są: Khilat Ryga, Kijiw, Padowa, Wenecja, Poznan, a nieco dalej jest Khilat
Krakow, Warsza, Lublin, Lodz…
W górach Jerozolimy, blisko miejsca zamieszkania moich córek, zasadzono piękny duży las ku pamięci polskich Żydów. Muzeum Diaspory
w Tel Awiwie znajduje się blisko ulicy Levanon, przy uniwersytecie. Chaim
Levanon, pierwszy prezydent miasta, był naszym dalekim krewnym,
rodem z Krakowa. Pierwszy premier państwa Izrael pochodzi, jak wiadomo,
z Płońska. Obecny prezydent, Szimon Peres, pochodzi z małego miasteczka
Wiśniewo. I to tylko przykłady, bo naprawdę wielu zasłużonych – ale również zwyczajnych, przeciętnych – Izraelczyków ma korzenie w Polsce.
Dzisiaj jest to już trzecie, czwarte pokolenie, a młodzi ludzie wciąż w większości pragną poznawać świat praojców – „świat przed katastrofą”.

* * *
Oczywiście ocaleli ci z rodziny Karmel, którzy w latach trzydziestych
wyemigrowali do Palestyny. Założyli tam rodziny i po wojnie trudno
im było nas zrozumieć… Ocalała ciocia Rózia, u której, kiedy przybyłam
po wojnie do Erec Israel – osierocona, mając siedemnaście lat, kompletnie bez niczego – odnalazłam fotografie mojej pięknej krakowskiej rodziny
i srebrną cukiernicę z naszego domu.
W Erec Israel wychowywano dzieci inaczej niż mnie w moim krakowskim domu. Tu nauczano: „Kiedy ktoś z tobą zacznie – oddaj. Ktoś rzuci
w ciebie kamieniem – odrzuć!”. Na tym tle, być może, było tak wiele nieporozumień związanych z naszym przyjazdem do Kraju. Posądzano
nas o bierność i tchórzostwo. Nie rozumiano nas i musieliśmy poniekąd
zamknąć się w sobie, jakby zapomnieć… Urodzić się na nowo. Było to bardzo bolesne i trudne, lecz w końcu i to się zmieniło.

* * *
I mogłabym pisać i jeszcze, i dużo,
O dziejach, które były i które się nie powtórzą.
O światach ogromnych i tam, i tu,
Bo wszystko mam w sobie, aż do zaparcia tchu.
Bo ja jestem mostem między tu a tam,
I tak już zostanie, i tak dobrze nam.
* * *

* * *

Na zakończenie pragnę podziękować Międzynarodowemu Centrum Kultury
i wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia tego przedsięwzięcia,
a szczególnie prof. Jackowi Purchli i dr Monice Murzyn-Kupisz, za wspaniale
zorganizowaną konferencję Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych
dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej oraz za wystawę Świat przed
katastrofą w czerwcu 2007 roku.

Dzisiaj mamy w Jerozolimie Yad Vashem i Muzeum Diaspory w Tel Awiwie.
Ku pamięci doktora Thona z synagogi Tempel w Krakowie jest Kfar
Jehoszua, wioska niedaleko Natanji. Dziwnym zbiegiem okoliczności mieszkam obecnie – po wielu zmianach, a zaczęłam, jeszcze przed namiotem,
od łóżka na wolnym powietrzu – w bardzo dobrej dzielnicy Tel Awiwu, której ulice nazywają się Khilot, to znaczy „gminy”, ku pamięci żydowskich

	M. Akavia, Moja winnica…, op. cit., s. 256.
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Leopold Unger
Od „ostatniej nadziei”
po „ostatni exodus”

Zacznę od wspomnienia związanego z odległym już dziś moim pobytem
w USA. Spędziłem tam kilka miesięcy jako stypendysta Wilson Center for
International Scholars. Był rok 1982 i zbliżała się pierwsza rocznica proklamowania przez generała Jaruzelskiego stanu wojennego w komunistycznej
Polsce. Z tej okazji dziennik „Washington Post” zaproponował mi napisanie
okolicznościowego artykułu. Tekst ukazał się 13 grudnia, dokładnie w dniu
rocznicy, i zaczynał się od krótkiej opowieści. Brzmiała ona, w skrócie, tak:
Moi rodzice urodzili się i pobrali w Austrii, budowali byt od zera (albowiem pierwsza wojna światowa wszystko im zabrała) i założyli rodzinę
w Polsce, zginęli w hitlerowskiej Rzeszy, pochowani są w nieznanym grobie na Ukrainie… wszystko bez zmiany adresu, przy ulicy Gródeckiej 99
we Lwowie. Mój brat urodził się pod tym samym adresem w austriac
kim Lembergu, studiował i ożenił się w Polsce, przeżył trzy lata w gułagu
w sowieckiej Kołymie, przeszedł jako podporucznik w polskiej armii generała Andersa cały szlak afrykański i włoski aż po śmierć pod Bolonią.
Żydowski oficer polskiego wojska poległy na ziemi włoskiej pod dowództwem angielskiego marszałka leży na polskim cmentarzu wojskowym
w Loreto. Ja urodziłem się pod tym samym adresem przy ulicy Gródeckiej
we Lwowie, ale w niepodległej już Polsce. Z tego samego domu wyszedłem,
uciekając przed Niemcami, a jak się potem miało okazać – przed Sowietami,
na moje pierwsze uchodźstwo polityczne do Rumunii. Kiedy w 1948 roku
przyjechałem do Warszawy, okazało się, że jestem sam na świecie, Polska
była komunistyczna, a Lwów ukraiński. Dwadzieścia lat później tak zwany
wiatr historii, czyli komunistyczna kampania antysemicka, znowu mnie –
mam nadzieję, że po raz ostatni – rzucił, już z nową rodziną, na uchodźcze
szlaki, tym razem do Belgii.
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Otóż kiedy wspomniany artykuł ukazał się w „Washington Post”,
zaczęły się natychmiast sypać telefony, listy, pytania: co to wszystko znaczy? O co w tej opowieści naprawdę chodzi? Byłem zaskoczony, nie rozumiałem tego poruszenia. Ale nieporozumienie szybko minęło. Okazało się,
że Amerykanie nie byli w stanie pojąć, nie rozumieli tego streszczenia losu
jednej rodziny polskich Żydów. Zdałem sobie sprawę z tego, że nikt im ani
w szkole, ani w domu nie przekazał kodu niezbędnego do przyswojenia
sobie tej historii. Nikt im o tym losie nie opowiadał w stopniu wystarczającym, aby takie skróty myślowe mogli zrozumieć.
Po co dziś i tutaj ta przydługa opowieść? Dlatego, że najogólniej mówiąc,
nasze spotkanie w Krakowie ma za temat przywracanie pamięci. Pamięci
niezbędnej, by takie skróty, jak ten mój zaproponowany Amerykanom,
można było zrozumieć, pamięci, bez której nie da się żadnej rodziny obronić
przed powtórką okrutnego losu. A w szczególności dlatego, że troska o dziedzictwo materialne, architektoniczne, „o mury”, wpisana jest w ratowanie tej samej pamięci, także w jej żydowskim wydaniu. Gdyby takich prób
i takiej troski nie było, a krakowski Kazimierz jest ich najlepszym i najbliższym dla tego spotkania przykładem, i gdyby za inicjatywą rewaloryzacji murów, owej materialnej tkanki, nie szedł w parze przejmujący wysiłek
historyków i ludzi kultury w ogóle, to i nas tutaj by dziś nie było, bo w ogóle
nie byłoby o czym mówić. Ostatnie ślady liczącej prawie dziesięć wieków
historii polskich Żydów zniknęłyby razem z murami ich dzielnic. Gdyby nie
ta – i jej podobne w innych dziedzinach – prise de conscience, odruch sumienia, to tylko specjaliści od historii martwych kultur pochylaliby się nad
antyczną epopeją Żydów w tej części Europy, epopeją, która przecież jest
niezbywalną częścią historii Polski, a szerzej – historii powszechnej.
Czas na wyjaśnienie motywów przewodnich tego artykułu. „Ostatnia
nadzieja” dotyczy krótkiego okresu tuż po zakończeniu drugiej wojny
światowej, kiedy niedobitki polskich Żydów postanowiły – tak im dyktowały instynkt i logika – nie gdzie indziej, a właśnie w Polsce podjąć próbę powrotu do życia. Jedni wychodzili z leśnych lepianek, inni zza
szaf w domach Polaków, którzy – powodowani sumieniem albo chęcią
zysku – poprzez ukrywanie Żydów ryzykowali życie, jeszcze inni wracali z Auschwitz albo z gułagu, w szynelach Berlinga czy w mundurach
Andersa lub w cywilu, nieliczni – jak ja – z innych krajów, ale wszyscy
myśleli, że wracają do domu.
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Ilu ich było? Są statystyki, ale naturalnie trzeba je traktować ostrożnie.
Z ponad 3 milionów Żydów żyjących w Polsce w 1939 roku sześć lat później,
w 1945 roku, odnalazło się ich 250 tysięcy, w tym 150 tysięcy repatriantów
z ZSRR, uratowanych, wszak historia lubi paradoksy, przez sowiecką deportację i często – katorgę w gułagu.
Nie byli do siebie podobni. Różniła ich skala wojennych przeżyć, cena
samej wojny, dosłownie i w przenośni, skala strat. Różniły ich motywacje,
przywiązanie do Polski albo szansa rewindykacji mienia, ja na przykład
mogłem z Rumunii pojechać wszędzie, do każdego eldorado, ale wróciłem,
bo tylko tu, w Polsce, tak myślałem, mogłem odnaleźć ślady moich bliskich.
Odnalazłem je… w prochach getta lwowskiego i na cmentarzu wojskowym
we Włoszech. Mniejsza jednak o motywacje. Ważne, że wszyscy powracający czy też wychodzący z ukrycia w jakiś sposób właśnie w Polsce widzieli
i chcieli budować swoją przyszłość. Jak wiemy, nie udało się. Polacy na to nie
pozwolili. Kielce 1946 (o Jedwabnem nic jeszcze nie było wiadomo), nie wspominając o innych pogromach, jak choćby w Krakowie, wygnały z Polski
większość niedobitków. Zostało niewielu upartych w ich polskości lub w ich
komunistycznej utopii, którzy uwierzyli, że oto realizują się ich marzenia.
Została też pewna liczba innych, na przykład uwikłanych w mieszane małżeństwa lub dobrze – w ich mniemaniu – zakonspirowanych za spolszczonymi nazwiskami albo, na pozór mocno, zakotwiczonych w polskich elitach,
w tym akademickich, bądź po prostu w aparacie komunistycznej władzy.
Złudzenia nie trwały długo. Komunizm, zwłaszcza stalinowski, ale
i gomułkowski, pokazał, co potrafi. I pokazał, czego nie potrafi. Nie potrafił wysnuć lekcji z Holocaustu, choć polscy komuniści byli jego świadkami.
A Kościół katolicki, a naród polski? Miał swoje zmartwienia, a kiedy chodziło o los Żydów, to się nawet z tak znienawidzoną władzą komunistyczną
na ogół zgadzał. Do dziś przecież część polskiego społeczeństwa, zwłaszcza ta potocznie określana jako „moherowa” czy „rydzykowa”, nie wyzbyła
się antysemickich uprzedzeń. Znowu mniejsza o powody, to temat, już bez
tabu, dyskutowany na wielu konferencjach, pozostaje jednak fakt, że większość pokieleckich „upartych” Żydów postanowiła z Polski wyjechać.
Wyjeżdżali z bólem lub chłodem w sercach, często we łzach, ale już bez
złudzeń, tym łatwiej, że w odróżnieniu od „prawdziwych” Polaków – których tysiące marzyły o wyjeździe, ale nie było im wolno – żydowscy Polacy
byli pchani do wyjazdu, a przede wszystkim mieli dokąd jechać. Czekało
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na nich prawdziwe żydowskie państwo – Izrael. Kiedy więc krótkotrwała
i – jak się okazało – fałszywa, taktyczna „odwilż” Gomułki otworzyła przed
nimi granice, ruszyła fala roku 1956.
Została garstka „ultrasów”, takich jak ja, których złudzenia okazały się
silniejsze od doświadczenia, lub tych, którym warunki na wyjazd po prostu
nie pozwalały. Ci dotrwali do roku 1968. Wtedy ci nieliczni, którzy nadal
żyli jeszcze złudzeniami, to znaczy ci najbardziej „polscy”, najbardziej zasymilowani, przekonali się, że na polski komunizm i na polski antysemityzm – wtedy ten duet funkcjonował razem – nie ma rady. Że komunizm
nie potrafi rozwiązać żadnych problemów narodowościowych, że wprost
przeciwnie – potrafi je tylko zaogniać, że komunizm w owych latach
w Polsce to była po prostu bardzo specyficznie polska odmiana faszyzmu.
Że kiedy nieliczni już Żydzi za wszelką cenę chcieli być Polakami, to zawsze
się znalazł ktoś, kto im to uniemożliwiał.
Faza gnicia polskiego komunizmu, eufemistycznie określana jako „wydarzenia marcowe”, ma już swoją bogatą literaturę, nic chyba do niej dodać się
nie da i dziś tutaj dodawać nie trzeba. Wiadomo, że nie chodziło o Żydów, tylko
o Polaków, że Żydzi byli na hors d’ouevre, a na główne danie, jak się szybko okaże –
pamiętamy wszak lata 1970, 1976 czy 1981, przeznaczone były polska inteligencja i polska kultura. Kiedy więc w czasach apogeum antysemickiej czystki
w komunistycznej Polsce, przeprowadzonej ku zdumieniu świata przy czynnym poparciu pewnej części, a obojętności prawie całej reszty społeczeństwa,
Gomułka zaprosił żydowską „piątą kolumnę” do wyjazdu, to, znowu z bólem lub
bez, prawie ostatni już z żyjących na ziemi polskiej Żydzi wyjechali.
W taki sposób na oczach Polaków dokonał się epilog prawie tysiącletniej historii Żydów w tym kraju. Polska słusznie szczyci się, iż często, nawet
w okresie barbarzyńskiego średniowiecza, była azylem dla prześladowanej gdzie indziej ludności żydowskiej. Ale prawda także, że z tej samej
ziemi nigdy właściwie nie znikły objawy antysemityzmu, że nigdy przedtem w historii Polski hasło antysemityzmu nie zostało tak jak w 1968 roku,
po izraelskiej wojnie sześciodniowej, wypisane na państwowych sztandarach, nigdy wcześniej nie było narodowym programem. Wydawało się,
że po wymordowaniu przez hitlerowców prawie całej trzymilionowej masy
Żydów polskich antysemityzm w tym kraju na zawsze zniknie. Okazało

się to złudzeniem. Okazało się, że aby antysemityzm znowu zawładnął ulicą
i tłumem, wystarczyła garstka Żydów, jaka ocalała z hitlerowskiego piekła.
I wystarczą niedobitki tej garstki, aby dziś ciągle jego widmo po Polsce krążyło. Taki był koniec „ostatniej nadziei” i tak ruszył „ostatni exodus”, ten właśnie, o którym mowa w tytule. Żydzi rozjechali się po świecie. I w kwestiach
żydowskich w Polsce zapanowała cisza.
Po co o tym wszystkim mówić dziś tu, w Krakowie? Z kilku powodów.
Po pierwsze dlatego, że kwestia ta nie jest już tabu, bo można już o tym mówić
i są Polacy, którzy chcą o tym rozmawiać. Temat pozostawał tabu przez dziesięciolecia komunizmu. Mniejsza o powody, zresztą akurat pod tym względem
władza komunistyczna miała poparcie sporej części katolickiego narodu. Nikt
przecież, to ludzkie, nie lubi patrzeć w czarne karty własnej historii. Po krachu komunizmu demokracja i polscy demokraci, także zresztą nie bez trudności i oporów, odważyli się pójść drogą prawdy, starali się przywrócić Żydom
ich własną przeszłość i ich prawdziwe miejsce w historii Polski. Arcybiskup
Józef Życiński, Władysław Bartoszewski, Jan Błoński, Czesław Miłosz, ksiądz
Stanisław Musiał, Stanisław Obirek i wielu innych wspaniałych Polaków,
„Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, tygodnik „Polityka”, czasopisma
„Znak”, „Więź” i wiele innych, no i, przez ponad pół wieku, bezkompromisowa w swojej wojnie z polskim obskurantyzmem paryska „Kultura” Jerzego
Giedroycia – wszyscy oni torowali odważnie drogę do prawdy o losie polskożydowskim. Dlaczego, można by spytać, trzeba było odwagi? Ano dlatego, że
żaden historyczny temat nie wzbudzał tak ostrych i skrajnych reakcji jak
stosunek Polaków do Żydów przed wojną, w czasie wojny i po jej zakończeniu. No i jak wiadomo, wzbudza do dzisiaj. Do dzisiaj wszak ciągle się do tego
wraca, wciąż słychać echo eseju Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto.
Nieustannie przecież aktualny jest jego apel o „moralny przewrót w stosunku
do polsko-żydowskiej przeszłości” 1. I choć nie trzeba już do tego odwagi, to dyskutować o tym należy, bo wciąż jeszcze ktoś, nieuk, dureń czy fanatyk, przypomni – a ma do dyspozycji radio i gazety o sporym zasięgu – spisek „masońsko-komunistyczno-żydowski” bądź wrzuci w obieg wydawniczy Mein Kampf.
Ciągle jeszcze widać trujące napisy czy rysunki na murach, szkodliwe nie dlatego, że wypisał je jakiś idiota, lecz dlatego, że Polacy przechodzą na ogół obok
nich z taką samą obojętnością, z jaką żegnali Żydów w 1968 roku.
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J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny”, 1987, nr 2.
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Dlatego, po drugie, że co najmniej część współczesnej polskiej młodzieży,
i nie tylko młodzieży (nie tylko polskiej, naturalnie, ale jesteśmy w Polsce),
także niewiele zrozumiałaby z mojej opowieści cytowanej na wstępie. Jasne,
warunki się zmieniły. Upadek komunizmu stworzył nowe, dobre i złe, realia,
nową, dobrą i złą, rzeczywistość. Jakie realia, jaką rzeczywistość? Składa się
na nie wiele czynników. Tylko w wielkim skrócie, nie wchodząc w wartościowanie ani w hierarchizację, można wymienić następujące zjawiska:
• Koniec ZSRR. Choć w Polsce nie brakło nigdy antysemickiej wyobraźni
(nie tu miejsce na przykłady z przedwojennego dwudziestolecia), to przecież jednak z Moskwy przez pół wieku szedł zatruty wzór i nakaz trucia. Rosyjska i sowiecka tradycja miała gdzie sięgać: od stalinowskich
prześladowań tak zwanych kosmopolitów, wymordowania pisarzy
żydowskich i „spisku lekarzy”, po nakaz zerwania stosunków z Izraelem
i haniebną antyizraelską propagandę za Chruszczowa. Putinowska
Moskwa ciągle nie jest świątynią demokracji, ale słuchać jej w Polsce
nikt już nie musi.
• Wraz z demokracją polityczną, transformacją ustrojową i gospodarczą,
nadeszła wolność słowa. Wolność wypowiedzi dla demokratów, ale wolność także dla antysemitów, którzy, z wyjątkiem marca 1968, otwarcie w czasach dyktatury wypowiadać się nie mogli. Demokracja otworzyła, jak powiedział kiedyś Adam Michnik, starą lodówkę zamkniętą
przez czterdzieści lat. Wyszło z niej sporo okropności, a wśród nich nietolerancja i antysemityzm. Okazało się, że Polska, która ma kilka tysięcy,
chyba najwięcej ze wszystkich krajów, drzewek Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata w Jerozolimie 2, a żaden polski Żyd nie zapomniał
bohaterstwa, jakim było ukrywanie jego braci w okupowanej przez
Hitlera Polsce, że ta sama Polska ma jednak także neoendeków, Młodzież
Wszechpolską i ONR, i dynastie Giertychów, i księdza Jankowskiego,
i Radio Maryja, i wydawnictwo „Antyk”, w skrócie: wyszedł z tej
lodówki już nie komunistyczny, a demokratyczny, specyficznie polski
antysemityzm bez Żydów. Nastąpiło zróżnicowanie postaw w Kościele
katolickim. Z jednej strony mamy Radio Maryja i powtarzające się
tam wątki antysemickie, z drugiej – mamy istotne i pozytywne

	Spośród 21 758 wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem 6004 osoby są narodowości polskiej – dane
instytutu Yad Vashem z 1 stycznia 2007 roku; zob. www1.yadvashem.org/righteous/index_righteous.
html, otwarty 5 grudnia 2007 roku (przyp. red.).
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aspekty dotyczące Żydów w nauczaniu Jana Pawła II, no i ważny front
otwarcia i tolerancji reprezentowany przez środowiska „Tygodnika
Powszechnego”, „Znaku” czy „Więzi”.
• Polska ewolucja poszła specjalną, zaskakującą drogą. Z jednej strony
cyniczna Realpolitik braci Kaczyńskich dopuściła do rządu i na salony
władzy populistów Samoobrony, a przede wszystkim skrajną prawicę
LPR z jej endeckim i antysemickim bagażem i tradycją. Jej hasłom ulegają młodzi ludzie, także z kręgu inteligencji, zwłaszcza ci sfrustrowani,
ofiary transformacji, daremnie poszukujący, w cynicznym pejzażu
lustracji, jakiegoś kanonu ideowego. Z drugiej jednak strony ukazują
się setki artykułów i dziesiątki książek, między innymi Jana Tomasza
Grossa 3, Jerzego Eislera 4, Anny Bikont 5 i Hanny Krall 6, które torują drogę
do całej albo prawie całej prawdy o Kielcach, Krakowie i Jedwabnem.
O polsko-żydowskim losie w ogóle. Wszystko to razem, i jeszcze wiele
innych czynników, doprowadziło do prise de conscience i, stopniowo,
do wielkiej katharsis, czyli narodowej właściwie debaty wokół sprawy
pod kryptonimem „Jedwabne”. I wszystko to razem potwierdziło,
że – parafrazując Jeana Paula Sartre’a – nie ma „kwestii żydowskiej”
w Polsce, a jest „kwestia polska” w Polsce.
Po trzecie i na koniec, warto o tym wspomnieć dziś w Krakowie, bo kwestie, o których mówię, ta klamra między nadzieją a exodusem, znakomicie
logicznie i merytorycznie wpisują się, ba – należą do tematu naszego spotkania, są jego niezbędnym moim zdaniem uzupełnieniem. To, że toczy się
ono, z jednej strony, w cieniu niedalekiego Auschwitz, a z drugiej – w czasie celebrującego żydowskie życie Festiwalu Kultury Żydowskiej, nadaje mu
wymiar podwójnie symboliczny. Łączą się one blisko z ideą dziedzictwa
i z kwestią tego, co we wprowadzeniu do konferencji Jacek Purchla określił jako „przyswajanie dziedzictwa”, bądź też inaczej: z kwestią trudności w akceptacji – jak to w swojej książce o Kazimierzu nazywa Monika

	J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny, Pogranicze, 2000; Strach.
Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
(przyp. red.).
	J. Eisler, Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa, PWN, 1991 (przyp. red.).
	A. Bikont, My z Jedwabnego, Warszawa, Prószyński i Spółka, 2004 (przyp. red.).


H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Poznań, Wydawnictwo A5, 2005 (przyp. red.).
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Murzyn – „niechcianego dziedzictwa” lub „dziedzictwa bez dziedziców” 7.
Dyskusja nad tym wszystkim nie może bowiem moim zdaniem ograniczać się do kwestii odnowienia murów, domów czy poszczególnych dzielnic. W odbudowane mury i domy trzeba tchnąć jakieś życie. Mieszkańców
już nie ma. Nikt i nic, żadna odrestaurowana synagoga, życia im nie przywróci. Ale pamięć o nich, to znaczy próbę, choćby częściową, przywrócenia
zaklętego w ten „rewitalizowany” kamień ducha „tamtych” czasów, podjąć
można, trzeba i warto.

Jewsiej Gendel
„Nie-witalizacja” dziedzictwa żydowskiego
Mińska i jej możliwe przyczyny

W przypadku Mińska samo pojęcie dzielnicy żydowskiej jest nieco mętne.
Ciężko mówić o czymś takim w mieście, gdzie i przed pierwszą, i przed
drugą wojną światową Żydzi stanowili około 60 procent ludności. To raczej
inne nacje miały tu swoje dzielnice narodowe, na przykład ogrody tatarskie z meczetem lub tak zwaną Liachówkę. Nie oznacza to oczywiście,
że w Mińsku brakowało ośrodków szczególnej koncentracji życia żydowskiego: jak zawsze i wszędzie były to świątynie – w danym przypadku synagogi – oraz cmentarze. Dlatego właśnie władza sowiecka, chcąc maksymalnie stłamsić wszelkie przejawy życia niesowieckiego, robiła wszystko,
aby zdusić i unicestwić zarówno bożnice, jak i kirkuty. I oto z jednej mińskiej synagogi, tej największej, zrobiono teatr (notabene rosyjski), z drugiej –
archiwum, z trzeciej – kino, a czwartą, jedną z najstarszych budowli Mińska,
25 lat po wojnie po prostu zburzono. Zresztą postępowano tak nie tylko
z bożnicami. Władze, na przykład, doprowadziły po wojnie do ruiny wielki
stary klasztor Dominikanów, największy kościół zaś stał się raptem cerkwią, drugi – pseudoelitarnym Domem Kina, a jeszcze inny pozbawiono obu
wież i przebudowano na Dom Kultury Fizycznej. Podczas pierestrojki wierni
wywalczyli jednak zwrot dwóch ostatnich budowli na rzecz Kościoła katolic
kiego. Niestety, powrót budynku Teatru Rosyjskiego do macierzystych właścicieli nie doszedł do skutku: za małą okazała się liczba i przebojowość tych
Żydów, którzy chcieliby znowu widzieć tam swoją bożnicę, podczas gdy niechęć władzy była – wręcz przeciwnie i jak zawsze – aż nazbyt duża.
Przejdźmy zatem do bardziej szczegółowej analizy sytuacji obiektów
żydowskich w Mińsku, takich jak cmentarze i synagogi 1. Przed rewolucją
	M. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków, Międzynarodowe
Centrum Kultury, 2006.

	Niektóre informacje przekazał mi młody miński historyk Iwan Sacukiewicz, za co szczerze mu dziękuję.
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w historii Mińska znane były trzy cmentarze żydowskie. Dla pierwszego
z nich jeszcze w XVI wieku wyznaczona została działka za wałem miejskim na miejscu obecnego stadionu „Dynamo”. Około połowy XIX wieku
został on ostatecznie zamknięty. Teren pod drugi cmentarz przydzielono
około 1840 roku na obszarze obecnego miasteczka uniwersyteckiego. Nieco
później okazało się jednak, że oddzielał on od miasta niedawno zbudowany dworzec, tak więc nekropola ta wykorzystywana była stosunkowo
niedługo, około trzydziestu lat (w sumie przeprowadzono na niej od 2 do
3 tysięcy pochówków). Po jej zamknięciu około 1870 roku w rejonie dzisiejszych ulic Kolektorowej (byłej Żydowskiej), Suchej oraz Klary Zetkin utworzono trzeci cmentarz żydowski, dokąd ci, którzy chcieli, mogli przenieść
groby swoich bliskich z drugiego. Cmentarz ten znany jest wielu mińszczanom, ja również dobrze go pamiętam. Zmarłych przestano na nim grzebać
około roku 1950, a ostatecznie zamknięto go dopiero po następnych dwudziestu latach. Ostatnio powstał na tym terenie duży, doskonale utrzymany
skwer, służący głównie do wyprowadzania psów oraz jako miejsce spacerów dla emerytów. Około piętnastu lat temu na jednym z krańców tego
placu władze miast niemieckich postawiły, jeden obok drugiego, trzy kamienie memorialne z wyrytymi na nich napisami w trzech językach o Żydach
z Hamburga i Bremy, dla których w latach wojny mińskie getto stało się
miejscem zagłady. Po likwidacji tej trzeciej żydowskiej nekropoli organizowanie nowego miejsca pochówku z przeznaczeniem dla Żydów, chociażby
oddzielnej działki na jakimś innym terenie, ani władzy radzieckiej, ani żadnej następnej nie przyszło nawet do głowy.
Przed rewolucją było w Mińsku 40–47 synagog i bożnic, zróżnicowanych w znacznej mierze podług zawodu (synagogi kuśnierzy, tkaczy itd.),
w tym kilka wielkich i wyróżniających się urodą, wśród których znajdowała się także synagoga Chóralna – to właśnie w jej przebudowanym
pomieszczeniu już od bardzo dawna mieści się Rosyjski Teatr Dramatyczny.
Trzeba też wspomnieć o synagodze Chłodnej – najstarszym być może
budynku w Mińsku, zrównanym z ziemią w 1968 roku podczas budowy
dużego instytutu projektowego na tak zwanym Dolnym Targu. Synagoga
Chłodna stała dosłownie kilka metrów od niego, zachowały się jej fundamenty. Niektórzy uważają, że stanowiła ona niegdyś część kompleksu znanego mińskiego kościoła św. św. Piotra i Pawła i została wykupiona przez
kahał żydowski dla potrzeb religijnych. Niedaleko od niej siedemdziesiąt lat
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temu znajdowało się całe podwórze synagog i bożnic, między innymi synagoga Szkolna z kopułą, która spaliła się na samym początku wojny podczas
ataków lotnictwa hitlerowskiego.
Warto nadmienić, że restauracja Rakowski Browar przy ulicy Witebskiej
to także niegdysiejsza synagoga, niestety poważnie przebudowana podczas adaptacji tego budynku na restaurację dziesięć lat temu. Parę kroków
stamtąd, na ulicy Rakowskiej, zwraca uwagę zachowana oryginalna żółta
budowla – również dawna synagoga. Bolszewicy zamknęli ją już w latach
dwudziestych ubiegłego stulecia, po wojnie było w niej kino, następnie Dom
Pionierów, dziś jest tam szkółka szachowo-warcabowa dla dzieci. Zwraca
uwagę fakt, że ten rejon miasta – jeden z niewielu w Mińsku, które praktycznie nie ucierpiały w czasie wojny – pełen jest budynków będących kiedyś bożnicami i poniekąd sam się prosi, aby nadać mu należną oprawę i przekształcić w świadectwo starego żydowskiego Mińska, które stałoby się jeśli
nie centrum rzeczywistego życia judaistycznego (jego prawdziwe przywrócenie na pewno nie jest możliwe), to przynajmniej przynętą dla turystów.
Z drugiej strony, prawdziwe życie żydowskie w Mińsku wydaje się mimo
wszystko istnieć. Koncentruje się ono wokół społecznego centrum „Chesed-Rachamim” – specjalnego kompleksu budynków, zarówno wyremontowanych, jak i nowo wybudowanych (dzięki zagranicznym funduszom), niedaleko od centralnego rynku Komarowskiego. Tam znalazły swoje miejsce
i biblioteka, i szkoła religijna dla dzieci, i amatorskie zespoły teatralne oraz
muzyczne, a także centrum świadczenia pomocy medycznej oraz opieki społecznej dla potrzebujących jej osób narodowości żydowskiej. Działanie tego
centrum to wprawdzie słaby, acz oczywisty przejaw rewitalizacji życia
żydowskiego w Mińsku. Nie da się jednak ukryć, że jeżeli w innych miastach
Europy Środkowej żydowskie życie niewątpliwie odżywa – choćby tylko
na pokaz – to w Mińsku bez wątpienia coraz bardziej ono gaśnie. Większość
Żydów wyjechała już za granicę, a pozostali, wiekowi, powoli wymierają.
Swoją obecność zaznacza w Mińsku również żydowskie życie religijne. Stosunkowo niedawno zbudowano – też, oczywiście, za obce pieniądze – nową synagogę, w której pracują rabini, przyjeżdżający na jakiś czas
z Izraela. Niestety, wybudowano ją na miejscu dawno działającej synagogi na ulicy Kropotkina (byłej Nikołajewskiej). A przecież był to zabytkowy budynek, w którym synagoga istniała już na początku XIX wieku.
I oto zamiast restaurowania został on wyburzony, przy czym, jak to mówią
niektórzy wtajemniczeni, częściowo z inicjatywy wieloletniego oficjalnego
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przewodniczącego wspólnoty żydowskiej na Białorusi Leonida Levina, znanego architekta, laureata Nagrody Leninowskiej za kompleks memorialny
„Chatyń” 2. Natomiast budynek drugiej z działających obecnie bożnic, stojący
przy ulicy Daumana, szczęśliwie się zachował, choć pozostaje obawa, iż dlatego, że to dawna fabryka, która nikogo nie ciekawi.
Notabene w odniesieniu do nazw mińskich ulic nie sposób nie zwrócić
uwagi na to, że aż się roi w tym mieście od wszelakich rewolucjonistów –
wspominani już Klara Zetkin, Kropotkin, mniej znany Dauman (nawiasem mówiąc, wcale nie Żyd, jak to myślą nawet nieliczni bywalcy synagogi,
ale Łotysz imieniem Ans Ernestowicz, partyjny pseudonim „Pujka”, który
zginął w pobliżu Brześcia w 1920 roku na wojnie, nazywanej w Wielkiej
Encyklopedii Radzieckiej „wojną z biełopolakami”, gdzie był dowódcą dywizji). Wszystkie te nazwy po „bankructwie” władzy sowieckiej doskonale się
zachowały, podobnie zresztą jak i rozmieszczone w centrum Mińska niezliczone ulice Komsomolskie, Rewolucyjne, Komunistyczne i inne, podczas gdy
na przykład ulica Republikańska – nazwa, która, wydaje się, powinna była
stać się w nowych czasach szczególnie aktualną – z powodzeniem powróciła do dawnej nazwy Romanowska Słoboda: czyż nie dla uczczenia dynastii Romanowów otrzymała ona kiedyś swoje miano? Szkoda, że tak właśnie wygląda przywracanie pamięci w mińskim wydaniu.
Boję się, że przyczyny tego zjawiska leżą nie tylko w sytuacji politycznej, którą obserwujemy na Białorusi na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat, choć ona też odgrywa niemałą rolę. Przyczyny zdają się leżeć o wiele głębiej. Dlaczego w Krakowie, Warszawie i innych miastach Europy Środkowej
przywracanie pamięci o Żydach i rewitalizacja dzielnic żydowskich zdobywają należne im miejsce, podczas gdy w Mińsku nic się w tej kwestii nie
robi? Obawiam się, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest mniej więcej taka jak i na pytanie, dlaczego choć Niemcy w czasie wojny okupowali
najpierw stolicę polskich żydów – Warszawę, długo potem białoruskich –
Mińsk, a za nim ukraińskich – Kijów, który wielki Szolem Alejchem wsławił
jako żydowski Jehupiec, Żydów pozabijano najpierw w tym ostatnim, następnie znacznie później w Mińsku i dopiero w trzeciej kolejności w Warszawie.

Na pytanie: dlaczego miasta te zostały zajęte właśnie w takiej kolejności, wystarczyć mogłaby odpowiedź: taka była logika hitlerowskiego Drang
nach Osten, taka jest geografia. Jednym z pierwszych kroków faszystów
we wszystkich okupowanych przez nich większych miastach oraz niekiedy
miasteczkach była organizacja gett żydowskich i tu pytanie niestety nie
jest konieczne: takich działań w stosunku do Żydów wymagała faszystowska logika kanibalistyczna. Pytanie można jednak postawić inaczej: dlaczego
w Kijowie, zajętym jako ostatni z tych trzech miast, Żydzi zginęli o wiele
wcześniej niż w dwóch pozostałych i dlaczego w Warszawie, która znalazła
się pod nazistowskim obcasem prawie na dwa lata przed Kijowem i Mińskiem,
Żydów zaczęto „likwidować” o wiele później niż w tych dwóch, radzieckich
wówczas, miastach? Czyżby dowódcy dywizji, armii albo frontów niemiec
kich, które wstępowały do trzech wspomnianych miast, po prostu nienawidzili Żydów w różnym stopniu i Kijowowi przypadł w udziale jakiś superłotr,
podczas gdy Warszawie – taki niemal „poczciwiec”?
Dlaczego kijowscy Żydzi zostali zniszczeni wcześniej od mińskich (rozstrzeliwania w Babim Jarze zaczęły się gdzieś z końcem września 1941 roku,
już po kilkunastu dniach po wejściu wojsk niemieckich!), a Żydzi mińscy
z kolei wcześniej od warszawskich? Tak postawione pytanie wydaje się bardzo proste, prawie oczywiste, ale dla wielu będzie ono wciąż niespodziewane. Nawet dla tych, którzy i z „potrzeby serca”, i jak to się mówi, „z urzędu”
zajmują się tematami związanymi z Żydami. Nie mówię już o czasach
komunistycznych, kiedy samo słowo „Żyd” było obelżywe lub co najmniej
tabuizowane. Również dziś, kiedy wszystkie zakazy przestały poniekąd obowiązywać, to pytanie i tak nie jest podejmowane. Dlaczego? Wydaje mi się,
że z jednej jedynej przyczyny – jest ono bardzo nieprzyjemne. Rozumie się,
nie dla Żydów. Dla wszystkich innych – Ukraińców, Białorusinów, Litwinów,
częściowo Polaków. To ich pytanie i ich problem. Jak wszystko, co jest związane z antysemityzmem. Nic mi jednak nie wiadomo o tym, żeby Ukraińcy,
Litwini albo Białorusini, nawet ci najlepsi i najuczciwsi, wykazywali skłonność do rozważań w związku ze wskazanym niby to elementarnym problemem. Podejmę się jednak próby wyjaśnienia dlaczego.

	Chatyń (Хатынь) – wieś spalona wraz z mieszkańcami przez oddziały niemieckie 22 marca 1943 roku.
Jest bardzo prawdopodobne, że wybór przez władze sowieckie Chatynia spośród wielu setek w podobny
sposób zniszczonych miejscowości Białorusi na miejsce-symbol pamięci o zbrodniach faszystowskich był
motywowany podobieństwem nazwy „Chatyń” do „Katyń” i miał służyć dezinformacji (przyp. red.).
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W roku 1966 radzieckie mieszczuchy z grozą – a niektórzy i ze złośliwą
satysfakcją – przeczytały o żydowskich ofiarach Babiego Jaru w dokumentalnej opowieści Anatola Kuzniecowa pod tym samym tytułem, opublikowanej – niezrozumiałe, jak to się stało – w popularnym wtedy czasopiśmie
„Juność” („Młodość”). I nawet po wszystkich cięciach cenzury i manipulacjach
dla każdego, kto umiał choć jako tako czytać między wierszami, było jasne:
nieszczęsnych Żydów zabijali nie tylko Niemcy. Zresztą było to zrozumiałe
i wcześniej, bez żadnych książek i świadków zdarzeń. Niemcy są narodem
wielkiego porządku, osławionego Ordnungu, i żaden ich wódz, nawet tak
ważny jak dowódca grupy wojskowej „Południe”, nie będzie bez rozkazu stawiać pod karabiny maszynowe więcej niż pół setki tysięcy miejscowych,
niechby nawet i „niedoludzi”. A takiego rozkazu oraz kilku innych nie było:
w przeciwnym razie dawno by go już wykonano w Warszawie, a i w Mińsku
też. Była to zatem inicjatywa kijowskich antysemitów, a nie hitlerowskich
wojaków. Ci ostatni tylko życzliwie patrzyli, jak miejscowa hołota, tworząc
pod niemieckim nadzorem magistrat – faszystowską odmianę „miejskiej
rady narodowej”, wykonuje za nich brudną robotę, przy czym robi to z entuzjazmem i w czasie, kiedy sami Niemcy jeszcze nie do końca zdecydowali się,
jak rozwiązać tę przeklętą „sprawę żydowską”.
Hitler po raz pierwszy zaczął mówić o unicestwieniu Żydów na długo
przed dojściem do władzy, pisząc o tym w swojej programowej książce Mein
Kampf. W 1935 roku pojawił się cały zbiór rasistowskich ustaw (tak zwane
ustawy norymberskie), pozbawiających Żydów obywatelstwa i w znacznym stopniu usuwających ich z życia społecznego Niemiec. Ale do masowego unicestwienia było jeszcze bardzo daleko, nawet kiedy w listopadzie
roku 1938 znalazł się pretekst (jak wiadomo, pośrednio związany z Polską)
i na początku tego miesiąca – akurat w piętnastą rocznicę monachijskiego
„puczu piwnego” – po wezwaniu ze strony Goebbelsa przez całe Niemcy
przetoczyła się fala masowych pogromów. Wówczas jednak zginęło „tylko”
około dziewięćdziesięciu Żydów, a setki były ranne, chociaż spalonych, obrabowanych albo uszkodzonych zostało 177 synagog oraz ponad 7500 należących do Żydów zakładów, kramików i sklepów (szkła stłuczonych gablot
tych ostatnich dały tej złowieszczej nocy nazwę Kristallnacht – noc kryształowa). Ukierunkowanie kampanii antyżydowskiej było jasne i zrozumiałe,
ale wtedy jej ostatecznego celu nie znali jeszcze nawet sami naziści.
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Po długich rozmyślaniach bonzów faszystowskich 31 lipca 1941 roku
Hermann Göring, druga osoba w Rzeszy po Hitlerze, oddał szefowi policji politycznej Reinhardowi Heydrichowi rozkaz przygotowania planu „ostatecznego” rozwiązania kwestii żydowskiej. 20 stycznia 1942 roku w podberlińskiej miejscowości Wannsee piętnastu biurokratów na czele z Reinhardem
Heydrichem (i z udziałem osławionego Adolfa Eichmanna) odbyło naradę,
podczas której rozpatrzono i przyjęto odpowiedni plan. Postanowiono
wywieźć Żydów z całej Europy na wschód, do obozów, gdzie mieli oni zginąć –
na skutek męczącej pracy, złego odżywiania i jak można się było dowiedzieć
z dokumentów tego posiedzenia, „stosownego traktowania”. Słowo „unicestwienie” nigdzie oficjalnie się nie pojawiło – choć to właśnie ono oznaczało
owo „stosowne traktowanie”. Faktycznie naziści zaczęli organizować dla
Żydów bynajmniej nie obozy pracy, lecz obozy masowej zagłady – Majdanek,
Treblinkę, Sobibór, Auschwitz oraz wiele innych. Wszystko odbywało się jednak już po naradzie w Wannsee, przy czym najpierw z godną pozazdroszczenia niemiecką punktualnością zaczęto rozwiązywać, by tak powiedzieć,
problemy techniczne: jakim sposobem zabijać taką liczbę „niedoludzi”, gdzie
ich zabijać (postanowiono: w Polsce, bo tam mieszkało bardzo wielu rodzimych Żydów i nie trzeba ich było daleko dowozić, a zresztą inni też mieszkali niedaleko, w tym Żydzi zachodni) itd. Potem zaczęto budować fabryki
śmierci i prowadzące do nich drogi dojazdowe – i oto gdzieś bliżej końca roku
1942 lub na początku 1943 „krwawa maszyna” zaczęła działać. Właśnie w jej
tryby dostało się 400 tysięcy pozostałych jeszcze przy życiu warszawskich
Żydów, których zaczęto wywozić tam w pierwszych miesiącach 1943 roku,
a w kwietniu ostatnich 60 tysięcy urządziło w getcie powstanie i prawie miesiąc walczyło przeciwko regularnym oddziałom niemieckim.
A co tymczasem działo się w naszych stronach? Zwróćmy uwagę
na to, że w dokumentach z Wannsee mówiło się o wywozie Żydów
na wschód. Chodziło oczywiście o Żydów z Europy Środkowej i Zachodniej,
z mojej Wschodniej i tak nie trzeba było nikogo donikąd wieźć. A i po co?
To na Zachodzie nie chciano pokazywać spokojnym mieszczuchom i drobnej
burżuazji, jak to postępuje się teraz z ich długoletnimi sąsiadami – Żydami.
Dlatego hitlerowcy zmuszeni byli „trwonić” środki materialne na deficytowy transport, żeby wywieźć „wstrętnych” Żydów precz z oczu i zrealizować ich „stosowne traktowanie” w tych miejscach, gdzie nie widziała
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tego publiczność oraz ludność cywilna. Na okupowanym terytorium ZSRR
takie subtelności nie były potrzebne. O Kijowie już wiemy. Liczne miasta i miejscowości ukraińskie niezwłocznie poszły w jego ślady (z wyjątkiem Odessy). W Mińsku data pierwszego dużego pogromu – 2 marca
1942 roku – jest dobrze znana i wyryta na wiadomym, unikatowym dla
ZSRR i ocalałym po dziś dzień nieoficjalnym pomniku w tak zwanej Dziurze,
chociaż getto mińskie zlikwidowano stosunkowo późno, w drugiej połowie 1943 roku. Ogólna sytuacja na Białorusi była różna, nie wszystko jest
dokładnie rozpoznane. Mam jednak wystarczająco dużo danych na temat
tej sytuacji w miejscu, skąd pochodzą moi rodzice: to jest w miasteczku Bóbr
w obecnym rejonie krupskim obwodu mińskiego. Tamtejszych Żydów unicestwiono w sąsiednim lesie na długo przed decyzją w Wannsee, w październiku 1941 roku, o czym wiadomo z relacji ustnych osób, którym udało się
przeżyć. Operacją kierował przedwojenny dyrektor miejscowej szkoły.
Nie chodzi mi tu o obarczanie kogoś winą za to, że u nas Żydów nie ratowano. W atmosferze powszechnego donosicielstwa, jaka panowała na
wszystkich wschodnich terenach okupowanych, człowiek podejmujący
straszliwe ryzyko i chowający u siebie Żyda musiał być tak ogromnym bohaterem, takim „olbrzymem moralności”, że w porównaniu z nim wyczyn każdego oficjalnie wsławionego wojskowego bohatera Związku Radzieckiego
blednie. Między ludźmi, jak to się mówi, i śmierć się nie przykrzy, tym bardziej kiedy wypiłeś woroszyłowskie sto gramów, pomnożone ileś tam razy,
a z tyłu stoją dzielne chłopaki ze SMERSZ-u z automatami albo i z karabinami
maszynowymi w pogotowiu. Ciche bohaterstwo kobiety wiejskiej jest stokroć znaczniejsze – przecież o jej wyczynie nikt nie wie i wiedzieć nie powinien, a zresztą ona ryzykuje nie tylko życie własne, ale też los swoich bliskich,
często dzieci. Każdy taki człowiek zasługuje nie tyle na drzewko zasadzone
wzdłuż Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Jerozolimie, ile raczej
na pomnik tu, na swojej ziemi. Bezpośrednio wiem o dwóch takich kobietach, prawdziwych chrześcijankach, od których biły jasność i ciepło. Dla
moich znajomych, dorosłych już dziś niegdysiejszych dziewczynek żydowskich, uratowanych przez te wspaniałe kobiety, na zawsze pozostały one drugimi matkami i po wojnie kobiety te zamieszkały w ich domach na wiele
lat, aż do śmierci. Nie mam pretensji o to, że takich bohaterów było niewielu,
bo nie mogło ich być dużo – to rzadki gatunek ludzi. Pretensje mam do donosicieli i szmalcowników, których było o wiele więcej, niżby się chciało, i do tej
sytuacji, kiedy w czasie wojny bohater-wybawca faktycznie musiał chować się nie tylko przed władzami niemieckimi, lecz – co jest o wiele gor-
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sze – przed własnymi sąsiadami i mieszkańcami własnej wsi, a po wojnie
także przed swoimi władzami komunistycznymi. Lecz komu z tych bohaterów – prawdziwych, autentycznych, nie wykreowanych sztucznie przez politruków, jak to się czasem zdarzało w latach wojennych – postawiony został
pomnik na terenie Białorusi albo byłego ZSRR czy może w byłym „obozie
socjalistycznym”? Pytanie pozostaje niestety retoryczne.
Tak oto stopniowo zaczyna się wyjaśniać, dlaczego kijowskich Żydów
zabito wcześniej od mińskich, a tych – wcześniej od warszawskich. Przy czym
Żydów ukraińskich, białoruskich czy litewsko-estońskich nie trzeba było donikąd wywozić – zabijano ich na miejscu. Po prostu społeczność tych niezależnych teraz krajów odnosiła się do takich masowych rozstrzeliwań z tolerancją.
W związku z Holocaustem powstaje jeszcze jedno pytanie: dlaczego Żydzi
radzieccy nie uciekali od faszystów? Rzeczywiście, przecież naziści od samego
początku nie ukrywali nienawiści do Żydów i najpierw o niej mówili, a potem,
kiedy doszli do władzy w Niemczech, starali się stopniowo wprowadzać swoje
szalone idee w życie. O tym było szeroko wiadomo, ale wszyscy milczeli –
zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Niby to nie chciano wtrącać się
w cudze sprawy wewnętrzne. A antysemici w wielu miejscach (w Polsce też)
radośnie zacierali ręce. Zresztą w Związku Radzieckim w latach trzydziestych
ubiegłego stulecia antysemityzm zdaniem wielu osób, w tym i Żydów, w ogóle
nie istniał, a więc i rąk nikt nie zacierał.
Ale oto 22 czerwca 1941 roku Niemcy napadły na ZSRR, zaczęła się wojna
i potworny antysemityzm wszedł, a raczej wjechał czołgami, najpierw na
teren niedawno zagarniętych przez ZSRR ziem polskich, a potem i do właściwego terytorium Kraju Rad. Wielu osobom wydaje się, że w tej sytuacji większość Żydów zachowywała się jak baranki skazane na rzeź, czekając na nieuchronną zagładę. Dlaczego? Zdarzało się słyszeć coś o pokutnej
ofierze żydostwa czy podobne temu wymysły. Ludzie prości – a większość
Żydów była wtedy właśnie ludźmi prostymi, to znaczy nie bardzo oświeconymi – nie kierują się w swoich działaniach i czynach mistycznymi czy
irracjonalnymi opiniami, lecz faktami i okolicznościami całkowicie konkretnymi. A więc dlaczego Żydzi nie ratowali się ucieczką od faszystów?
Z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest oczywiste, że bardzo
wielu ludzi strasznie nienawidziło władzy radzieckiej, która miała w latach
trzydziestych charakter szczególnie kanibalistyczny, rzucając za drut kolczasty miliony istnień ludzkich, innych zaś, na przykład na Ukrainie,
skazując na śmierć głodową. Rozumie się, że ci, którzy stracili swoich bliskich z jednej ze wskazanych przyczyn albo chociażby obserwowali zagładę
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otoczenia, nie mogli żywić sympatii do władzy, winnej takich strasznych
przestępstw, i mieli pełne prawo patrzyć na Niemców jak na wybawicieli.
Ale główną przyczyną świadomej odmowy ucieczki była, jak się wydaje,
nie tyle nienawiść do władzy, ile elementarna niewiedza. Ludzie, a przede
wszystkim Żydzi, po prostu nie wiedzieli i nawet wyobrazić sobie nie potrafili, co konkretnie czeka ich pod panowaniem niemieckim.
W roku 1941, kiedy w ZSRR wybuchła wojna, minęło zaledwie nieco więcej niż dwadzieścia lat od czasów strasznych wydarzeń z lat 1918–1920,
kiedy to władza w prawie każdym regionie rosyjskim zmieniała się jak
w kalejdoskopie. Z żydowskiego punktu widzenia prawie wszystkich
najeźdźców: białych i niezbyt białych, czerwonych i niezbyt czerwonych
(przypomnijmy sobie konną armię Budionnego i jej opis pióra Izaaka Babla),
a takoż różnych zielonych i szaro-brunatno-malinowych, ojczystych i napływowych (pod tymi ostatnimi mam na myśli Polaków) łączyła jedna wspólna
cecha – wszyscy aktywnie dopuszczali się ataków na Żydów. Nie robili tego
tylko Niemcy, którzy po traktacie brzeskim z 1918 roku okupowali znaczną
część Ukrainy i Białorusi. Ci w ogóle zachowywali się kulturalnie: nie rabowali, płacili za zabrane mienie. I oto ludzie w latach trzydziestych doskonale pamiętali o „przyzwoitych” Niemcach. Tym bardziej że po traktacie
z Rapallo z 1922 roku komuniści energicznie i na wszystkich płaszczyznach – nie wyłączając wojskowej – przyjaźnili się z Niemcami i chwalili
ich. Wprawdzie potem prasa sowiecka zaczęła tak samo energicznie obrzucać ten kraj błotem, mówić, że faszyści, którzy doszli tam do władzy, nienawidzą komunistów, ale o nazistowskiej nienawiści do Żydów, o ustawach norymberskich i nocy kryształowej praktycznie nie mówili. Zresztą
ludzie nie bardzo wierzyli radzieckim pogłoskom gazetowym na temat
złych Niemców: po pierwsze, wielu osobiście znało i pamiętało, że Niemcy
są ludźmi kulturalnymi i na żadne skrajności sobie nie pozwalają, po drugie, nasi obywatele w ogóle słabo wierzyli w bajki pismaków radzieckich,
którzy kłamali na prawo i na lewo. W końcu sierpnia 1939 roku okazało
się, że sceptycy, jak zawsze, mieli rację i Niemcy byli rzeczywiście dobrzy,
o czym gazety radzieckie zaczęły trąbić tak samo energicznie, jak przedtem
ich oczerniały. Tak więc ogół społeczeństwa, a Żydzi w szczególności, uważał, że Niemcy to ludzie normalni i poczytalni.
A przecież innych źródeł informacji oprócz gazet radzieckich i osobistych
doświadczeń było wtedy bardzo niewiele. Radiostacje typu „Wolna Europa”,
BBC albo „Głos Ameryki” jeszcze nie istniały, a zresztą radioodbiorników u lud-
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ności było niewiele więcej niż samych stacji. U tych zaś, którzy mieli odbiornik,
rozumieli po niemiecku i słyszeli wystąpienia opętanego Führera albo nawet
mogli wyjechać do Niemiec bądź gdziekolwiek indziej za granicę, nie było
chęci podzielenia się tą wiedzą ze współobywatelami. W tych czasach wsadzano za kratki za znacznie mniejsze przewinienia niż antyniemiecka gadanina i „szerzenie prowokacyjnych pogłosek”, jak to się nazywało w żargonie
sowieckim. Tak, Żydzi radzieccy absolutnie nie podejrzewali, jaki los ich czeka,
a sowieckie środki przekazu nie raczyły zawczasu ich o tym zawiadomić.
A przecież można to było zrobić nawet po tym, jak wojna już się zaczęła. Gdyby
głośnik radiowy, stojący prawie w każdym mieszkaniu w mieście i wiszący na
słupach wszystkich żydowskich miasteczek, chociaż jeden raz dał do zrozumienia, że Żydzi w Niemczech i w okupowanej Polsce traktowani są jak trędowaci
i umierają w gettach, to większość radzieckich Żydów mogłaby się uratować.
Ktoś może powiedzieć, że i tak by nie zdążyli. Zdążyliby, mówię to z pełnym przekonaniem! I nie chodzi mi już o Żydów z Kijowa, Charkowa czy
Odessy, jednym słowem – o Żydów z tych wszystkich dużych i małych miejscowości, które były daleko od granicy. Ich mieszkańcy na pewno mogli nie
tylko uciec, ale wręcz spokojnie wyjechać. Przy czym nie tylko Żydzi, ale
też, dla przykładu, rodziny komunistów, które także czekały okropne represje. Lecz ludzie nie jechali. Jak mówiła moja mama, w ogromniastym, tak
zwanym pulmanowskim wagonie kolejowym, ewakuującym nas z centrum Ukrainy, były w sumie trzy rodziny, w tym jedna składała się tylko
z dwóch osób – mnie i mamy! Ale co tam Kijów! Nawet z Mińska, gdzie
dobrze znam sytuację, można się było uratować, chociaż to miasto zajęli
Niemcy w piąty dzień wojny. Przede wszystkim nie było chęci ucieczki. Oto
całkowicie wiarygodna historia – jedna z wielu podobnych. Znana mi para
warszawskich Żydów, muzyków, we wrześniu 1939 roku osobno zbiegła, jak wielu ich rodaków, na wschód, do ZSRR, żeby znaleźć schronienie
w Mińsku. Los tych wspaniałych ludzi godny jest odrębnej opowieści i nie
chcę zastępować jej pospiesznym streszczeniem. Powiem tylko, że doskonale
wiedząc z dawnych polskich źródeł i z korespondencji z rodziną pozostałą
w Warszawie o stosunku nazistów do Żydów, że rozumieli oni potrzebę
ucieczki i bez trudności zbiegli z prawie przygranicznego miasta. Ściślej
mówiąc, skorzystali z możliwości ewakuowania się w mniej lub bardziej
zorganizowanym trybie razem z konserwatorium i filharmonią. Podobne
przykłady można mnożyć i mnożyć. Szansa uratowania się w pierwszych dniach i tygodniach wojny z pewnością była, lecz brakowało chęci.
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Nawet z Brześcia Żydzi w zamęcie podążali pieszo na wschód. Niektórzy
z nich przeżyli. Oczywiście, nad szosami mknęły koszącym lotem samoloty
niemieckie, z bliska rozstrzeliwujące uchodźców, ale nawet taka śmierć
była, jak się potem okazało, lepsza lub co najmniej lżejsza od tej, jaka oczekiwała nieszczęsnych więźniów gett.
Istniały też inne przyczyny pozostania. W większych miastach gorzej
albo lepiej organizowano ewakuację tych, którzy mieli kontakt z jakimiś
przedsiębiorstwami albo instytucjami. Ludzi, w tym niezdecydowanych
i chwiejnych, po prostu zmuszano do wyjazdu i pomagano im w tej niełatwej sprawie. Ale w małych miasteczkach, gdzie skupiona była wówczas
większość Żydów, żadnych takich zakładów faktycznie nie było i nie odbywała się żadna oficjalna ewakuacja. Żydzi byli tam głównie chałupnikami,
członkami przeróżnych spółdzielni, sprzedawcami itd., krótko mówiąc –
słabo zorganizowaną grupą społeczną, która, zgodnie z pojęciami radziec
kimi, szczególnej wartości dla gospodarki kraju nie przedstawiała, a więc
nie podlegała ewakuacji.
I oto moja konkluzja jest prosta: zagładzie wielu setek tysięcy radziec
kich Żydów faktycznie – chociaż i pośrednio – winna jest sowiecka władza.
Po pierwsze dlatego, że nastawiała ludzi przeciwko siobie i „nakłaniała” ich
do pozostawania pod faszystowską okupacją. Po drugie – z powodu swojej niezdolności bądź też niechęci ewakuowania mieszkańców miasteczek.
Po trzecie – z powodu swego kompletnego milczenia o tym, co się dzieje
z Żydami pod nazistowskim butem. Trzeba zauważyć, że komuniści milczeli o tym nie tylko przed wojną, ale też po tym, jak działania bojowe już
się rozpoczęły i koniecznością stało się poinformowanie swoich obywateli
Żydów, którzy w wielu miejscowościach stanowili znaczny procent albo
nawet większość mieszkańców, o tym, jakie straszne nieszczęście im grozi.
Wiadomym jest, że Sowieci nie przyznali się do bardziej oczywistych swoich przestępstw, nie mówiąc już o takich „drobiazgach”.
Nie ulega wątpliwości, że każdemu człowiekowi bardzo trudno jest
opuścić ciepłe domowe pielesze i udać się w nieznane, szczególnie gdy obarcza go jeszcze gromadka dzieci, jak to wtedy było w większości żydowskich rodzin. Wielu, widać, żywiło nadzieję, że jakoś to będzie albo że nie
taki diabeł straszny, jak go malują. Te czynniki „inercyjne”, które dla znacznej części ludzi były pierwszoplanowymi, też odegrały swoją rolę. Ale nie
one były na pierwszym miejscu. Gdyby Żydzi wiedzieli, co ich czeka, wszy-
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scy jak jeden mąż poszliby naprzód. Oni jednak nie wiedzieli nic, gdyż im
nie powiedziano. Można mnie dziś zapytać: a dlaczego sądzi Pan, że ludzie,
którzy według Pana własnych słów nie bardzo wierzyli retoryce władzy
radzieckiej, nagle uwierzyliby słowom o przerażającej groźbie dla Żydów?
Cóż, jest to dobre pytanie. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło i Żydzi zlekceważyliby ostrzeżenia władzy sowieckiej, i tak ona pozostałaby winną takiej
nieufności: bo za wiele i za długo kłamała wszystkim oraz o wszystkim.
Na zakończenie pragnę zapewnić, iż doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
że moje hipotezy nie bazują na niczym innym oprócz własnych przemyśleń: nie na dogłębnych badaniach źródłowych, których nie mogę przeprowadzić. Zdaję sobie także sprawę z faktu, iż wielu osobom moja odpowiedź
na pytanie o los Żydów trzech wielkich miast, a nawet samo postawienie
tegoż pytania wydają się bardzo obraźliwe. Jeżeli uznają oni za potrzebne
wdać się w polemikę, zaprzeczyć mojemu punktowi widzenia albo oczyścić
się z oskarżeń lub, tym bardziej, przyznać się do częściowej winy i wyrazić
skruchę, będę wiedział, że strony te napisałem nienadaremnie.
Na koniec wreszcie – antysemityzm to przecież nie żydowski problem
i nie Żydom trzeba z nim walczyć, zwłaszcza że często staje się on raczej
kwestią przekonań niż argumentów. Tym bardziej że antysemityzmu nie
zwalcza się argumentami i faktami, lecz badawczym spojrzeniem skierowanym na i wobec tego, kto jest nim zakażony, spojrzeniem we własną duszę.
I nie trzeba w każdej sprawie wskazywac palcem na władzę. W wielu miejscach, które nie są siedzibą „ostatniego autokraty Europy” jakoś nie bardzo słychać o rewitalizacji dziedzictwa żydowskiego. Oczywiście, dzisiejsze władze Białorusi mają wiele do polepszenia w tej dziedzinie, choć trzeba
pamiętać, że one – jak niegdyś władza sowiecka – tak naprawdę nie interesują się rewitalizacją jakiegokolwiek życia kulturalnego, nawet samych
Białorusinów, nie mówiąc już o jakichś tam Żydach. Ale przecież w Mińsku,
jak wspominałem, wciąż istnieje jeszcze stara ulica Rakowska z parą dawnych synagog, która z powodzeniem mogłaby się stać dzielnicą żydowską. Przestrzeń taką można odbudować, podobnie jak uczyniono to trzydzieści lat temu, idąc za przykładem Wilna i przekształcając w Mińsku
jakąś ciasną i brudną dzielnicę w piękne Przedmieście Trojeckie. Aby jednak rewitalizacja tej ulicy, ale też innych dzielnic żydowskich na Białorusi,
miała miejsce, zarówno naród zamieszkujący ten kraj, jak i jego władze
muszą najpierw rewitalizować swoje sumienia, muszą uczynić pokutę.
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Festiwal Kultury Żydowskiej:
na pograniczu dwóch światów

Dobrowolne i świadome zamknięcie w murach dawnego miasta Kazimierz, tym
bardziej jeśli trwa ono niemal dwadzieścia lat, sprzyja obserwacjom i poniekąd uczestnictwu w zmianach, jakie w tym mieście zachodzą. Opowieść
moja nie będzie zatem pozbawiona elementów osobistych… Poważne
potraktowanie historii wybranych miejsc i ludzi pozwoliło mi zrozumieć,
czym jest Kazimierz i kim ja sam jestem wobec Kazimierza. Kiedy przyjechałem do Krakowa, był rok 1980, a Kazimierz obumierał. Takie przynajmniej miałem wówczas przekonanie. Chodząc po pozbawionych światła
i życia uliczkach tej dzielnicy, odnosiłem wrażenie, że jestem w mieście-widmie. Jedynie w piątek wieczorem i w sobotę rano przestrzeń ożywiała się, ale
tylko w synagogach Remuh i Tempel i wyłącznie w świadomości tej nielicznej
już garstki krakowskich Żydów. Cała reszta pogrążona była w letargu, jak się
miało później okazać – w stanie pewnej hibernacji, który wówczas, w latach
osiemdziesiątych, nie zdradzał żadnych skłonności czy oznak odrodzenia.
Na mapie m o j e g o Kazimierza lat osiemdziesiątych istniało zaledwie kilka, ale za to znaczących punktów, miejsc, które odgrywały fundamentalną rolę w procesie odzyskiwania i pogłębiania wiedzy o żydowskim
mieście. Były to trzy synagogi: synagoga Stara, gdzie mieściło się i mieści Muzeum Judaistyczne, synagoga Remuh i synagoga Tempel, do której
od samego początku uczęszczałem. Poza tym cmentarze Remuh oraz Nowy
przy ulicy Miodowej. Innym miejscem była siedziba Gminy Żydowskiej
na ulicy Skawińskiej, gdzie w miarę systematycznie bywałem. Wreszcie siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów przy ulicy Sławkowskiej,
gdzie się spotykaliśmy w niewiele więcej niż siedem, może dziesięć osób –
Żydzi, pół-Żydzi, ćwierć-Żydzi i nie-Żydzi, by się uczyć żydostwa… Wszystkie
te miejsca były znakiem żydowskiej obecności, wyraźniej jednak zaznaczającej się w przeszłości, co w zderzeniu z szarą i przygnębiającą rzeczywistością
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Kazimierza musiało rodzić jak najbardziej pesymistyczne przypuszczenia
dotyczące najbliższej przyszłości tej dzielnicy.
Tak więc obraz Kazimierza kształtował się w mojej świadomości dzięki
wspomnianym miejscom, ale nade wszystko chyba dzięki tym nielicznym
Żydom, którzy byli świadkami przemian, jakie tu zaszły. Dla mnie byli oni
jedynymi żyjącymi strażnikami pamięci. Byli źródłem wiedzy o tym świecie, lecz jednocześnie świadkami jego ostatecznego przemijania. Dzisiaj, z perspektywy wielu lat, zdaję sobie sprawę, że byli oni światłem tego miejsca
i że pamięć o nich jest błogosławiona. Kim byłbym dzisiaj ja, gdyby nie ich
zwykła, powszednia świętość…?
Jako goj – w synagodze budziłem zaciekawienie, co wyzwalało otwartość
u wielu z nich, na co dzień mających przecież powody do nieufności. Opowiadali
mi o swoim codziennym życiu przed wojną, w jej trakcie i już po wojnie.
Opowiadali o cudownych ocaleniach i o śmierci najbliższych. O różnorodnych odcieniach żydowskiego życia na Kazimierzu. Jeden z nich, błogosławionej pamięci Roman Spira, poprosił mnie kiedyś o zaadiustowanie jego publikacji poświęconej najwybitniejszym postaciom Kazimierza. Dzięki temu poznałem
wielu wybitnych rabinów, cadyków, lekarzy, artystów… On sam pochodził
w prostej linii z rodu wielkiego kabalisty Natana Spiry, nad którego grobem
opisywał mi ongiś zawiłości dzieła Megale Amukot, opowiadał o tym, jak jego
przodka co noc odwiedzał sam prorok Eliasz, by w niewielkiej izbie domu przy
ulicy Szerokiej razem z nim opłakiwać upadek Izraela, a w końcu o pozostałych wielkich tego miasta, którzy spoczywają na cmentarzu Remuh, cmentarzu,
który po hebrajsku brzmi bajit chaim, co oznacza po prostu „dom życia”.
Wreszcie moim przewodnikiem po Kazimierzu, choć nieobecnym fizycznie, był sam profesor Majer Bałaban. To w ślad za nim podążałem labiryntem
ulic, podziwiałem zachowane podwórza starych domów, gdzieniegdzie odnajdując ślady po mezuzie, przekraczałem progi opuszczonych synagog, zaszywając
się w końcu na długie godziny w gęstwinie macew na cmentarzu Nowym, gdzie
litera po literze, symbol po symbolu odczytywałem znaki żydowskiej obecności…
Potem zaś, pod koniec lat osiemdziesiątych, w moim życiu pojawiły się
dwie jakże ważne osoby, które będąc świadkami czasów sprzed Zagłady, były
ogniwem łączącym żywy świat Kazimierza z jego zniszczonym, powojennym
obrazem. Te osoby to Miriam Akavia i Rafael Scharf.
Na opowieściach tych wszystkich ludzi, jak na fundamencie, wznosiłem w swojej świadomości obraz świata Kazimierza. Chcę podkreślić – o b r a z świata Kazimierza. Przyznaję, że z upływem czasu świat ten
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coraz bardziej różnił się od świata, jaki mnie otaczał, stawał się coraz bardziej idealistyczny. W jakimś sensie sprzyjało temu poczucie pustki wywołane brakiem żydowskiego życia w mieście, w którym zachowały się wszystkie zewnętrzne atrybuty tego życia. Zapewne to samo poczucie pustki skłoniło
żydowskiego filozofa Henryka Halkowskiego, by uznać Kazimierz za symbol
żydowskiej nieobecności…
Co to wszystko oznaczało dla dwudziestoparoletniego wówczas człowieka?
Przy mojej wrażliwości i pragnieniu poznania oznaczało to, że biorę
udział w odkrywaniu czegoś na kształt Atlantydy. Bo chociaż studiowałem
na Uniwersytecie Jagiellońskim, to tak naprawdę Kazimierz stał się moim
naturalnym i najważniejszym uniwersytetem. Żydowskie miasto położone
w sercu chrześcijańskiego Krakowa. Kazimierz – miasto ponadsiedmiusetletniej historii i kultury żydowskiej. Kazimierz – symbol pluralizmu kulturowego.
Kazimierz – centrum mojego świata.
Jednocześnie w Polsce lat osiemdziesiątych zachodziły fascynujące procesy poznawcze związane z historią i kulturą żydowską. Dzięki silnie zakorzenionym w tamtej rzeczywistości strukturom opozycyjnym wobec
reżimu komunistycznego mieliśmy niemal nieskrępowany dostęp do różnorakich podziemnych publikacji, gdzie temat żydowski był wszechobecny.
Intelektualny ferment owocował szeregiem inicjatyw i manifestów, a do najważniejszych należy z całą pewnością zaliczyć pionierski album Moniki
Krajewskiej o symbolice cmentarnej Czas kamieni z roku 1982 1, podwójny
numer „Znaku” z roku 1983, artykuł profesora Jana Błońskiego Biedni Polacy
patrzą na getto, zamieszczony na łamach „Tygodnika Powszechnego” w roku
1987 2, powstanie w 1986 roku Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce
na Uniwersytecie Jagiellońskim, przegląd filmów o tematyce żydowskiej zorganizowany przez Krzysztofa Gierata w roku 1986 czy późniejszą wystawę
Marka Rostworowskiego Żydzi Polscy z roku 1989. Przypominam o tym, ponieważ chcę to wyraźnie podkreślić – Festiwal Kultury Żydowskiej nie wziął
się z żadnej aksjologicznej próżni! Nie narodził się w mojej głowie nagle i niespodziewanie. W jakimś sensie był konsekwencją tych wszystkich wydarzeń, które w końcu ośmieliły dwóch nie-Żydów, Krzysztofa Gierata i Janusza
Makucha, do podjęcia decyzji o zorganizowaniu I Festiwalu w roku 1988.

	M. Krajewska, Czas kamieni, Warszawa, Interpress, 1982 (przyp. red.).
	J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny”, 1987, nr 2 (przyp. red.).
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Czym ten Festiwal był? Z czego się zrodził? Na pewno z autentycznej
fascynacji kulturą żydowską. A był ni mniej, ni więcej, tylko próbą podzielenia się tą fascynacją z innymi. Idea Festiwalu – mimo iż powoli – dojrzewała i ewoluowała konsekwentnie. Zdawałem sobie sprawę z tego, że dokoła
nas jest coraz więcej ludzi, którzy nie tylko pragną słuchać, ale chcą też
mówić, innymi słowy – chcą brać czynny udział w procesie przemian mentalnych, których byliśmy świadkami, lecz nade wszystko inicjatorami.
Mając wciąż świadomość pustki Kazimierza, szybko zdałem sobie sprawę,
że w świecie bez Żydów jedyne, co możemy i musimy zachować, to pamięć
o tamtym świecie. Zachor! Ale potem zrodziła się we mnie refleksja, że przecież są różne rodzaje pamięci. Ja pamiętam zupełnie inaczej niż mój żydowski
rówieśnik. A iluż to żydowskich rówieśników miałem i mam w Krakowie?
Pomyślałem więc, że w ramach świata zastanego, w ramach rzeczywistości Kazimierza, musimy stworzyć Przestrzeń Pamięci, która nade
wszystko będzie przestrzenią afirmacji życia. Żydowskiego życia. I w tym
sensie Festiwal wyrasta z doświadczenia duchowego i materialnego dziedzictwa żydowskiego Kazimierza. Jest nieustanną odpowiedzią pokoleń
wobec nakazu wypełniania kulturowej pustki, wciąż dotkliwie doświadczanej w miejscu, gdzie przez wieki Żydzi tworzyli własną mikrocywilizację. I chociaż tamten bogaty świat przeminął, przestał istnieć, został po prostu zamordowany, i chociaż podejmowane są ostatnio próby wskrzeszenia
tego świata, choćby w niewielkim wymiarze, to wciąż uważam, że prawdziwym nekrologiem polskiego, a co za tym idzie również krakowskiego
żydostwa byłoby wymazanie jego kultury z polskiej pamięci i z polskiej
świadomości. Bo zapomnienie skazuje na niebyt. A my, Polacy, otrzymaliśmy w spadku pamięć o historii i o kulturowym dziedzictwie żydowskiego narodu. To jest istotna, dla mnie osobiście esencjonalna część naszego
wspólnego dziedzictwa, ludzi tu osiadłych od wieków, których historia
splotła się na dobre i na złe do chwili, kiedy przecięło ją ostrze Zagłady.
Co zatem stanowi o wyjątkowości naszego Festiwalu? Sądzę, że są
to trzy podstawowe aspekty:
1. Twórcami Festiwalu są w większości wykonawcy żydowscy. To oni
wyznaczają rytm wszystkim festiwalowym wydarzeniom, nadając im
wartość autentyku. Innymi słowy, stronimy od jakiejkolwiek imitacji, kiczu, szmeltzu. Nie interesuje mnie imitacja. Interesuje mnie za to,

by rokrocznie w przestrzeni Kazimierza rezonowała prawda tradycyjnej i nade wszystko współczesnej kultury żydowskiej; to, co po angielsku
nazywamy l i v i n g J e w i s h t r a d i t i o n i r a d i c a l J e w i s h c u l t u r e.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Mimo że Niemcy wymordowali
w Polsce niemal cały naród żydowski na oczach obojętnej wobec tego mordu
Europy, to nie śmierć jest źródłem mojej inspiracji… ale życie. Żydowskie
życie. I czasem myślę, że żadna śmierć nie jest nadzwyczajna. Bo człowiek
jest w stanie zadać drugiemu człowiekowi śmierć najbardziej wyszukaną.
2. Drugim aspektem jest bez wątpienia wysoki poziom artystyczny
Festiwalu, gwarantowany poprzez czystość przekazu. Komunikat kulturowy jest przejrzysty, klarowny. Autentyczność z kolei gwarantuje,
że nawet w świecie niemal bez Żydów ten Festiwal nie imituje żydowskiego
życia, ale przedstawia je takim, jakie jest w rzeczywistości.
3. Wreszcie trzecim, jakże ważnym aspektem jest genius loci – duch miejsca
i przestrzeni, w jakich rozgrywa się Festiwal. Genius loci Kazimierza.
Oto w przestrzeni tej dzielnicy Krakowa w ciągu dziewięciu festiwalowych dni zderzają się ze sobą dwie prawdy: prawda dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Kazimierza, poddanej nieubłaganym prawom wolnorynkowym, i prawda świata przedstawionego, który nawiązuje z kolei
do takiej rzeczywistości, jaka przez wieki była znakiem, istotą tego miejsca.
Mówiąc inaczej, na fali ogarniającej Kazimierz rewitalizacji zmianie ulega
nie tylko funkcja urbanistyczna, ale także funkcja kultury. Większość jej produktów w odniesieniu do żydowskiego świata nosi wszelkie znamiona produktów wirtualnych 3. Celowo zapożyczam ten termin od Ruth Gruber, żeby
uświadomić raz jeszcze sobie i Czytelnikom, że nie ma tu mowy o powrocie do tamtego świata. Tamten świat przestał istnieć. Nieodwołalnie. Wiara
w powrót na Kazimierz żydowskiego życia w całej jego pełni jest niczym
innym jak substytutem tęsknoty za rajem utraconym. Rafael Scharf mawiał,
że „bramy raju są już dla nas zamknięte, ale nie zwalnia to nas z przywileju
stukania do nich”. Miał rację. Powinniśmy stukać w te bramy, powinniśmy
mierzyć ten świat utracony swoją tęsknotą, powinniśmy dawać świadectwo
miłości, choćby nam przyszło składać je wyłącznie w obliczu macew…
Patrzę na dzisiejszy Kazimierz, na skutki tej dzikiej rewitalizacji, i jest
mi po prostu żal… Tamtego życia… tamtego świata mi żal. Organizując
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Zob. R.E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny, Pogranicze, 2004 (przyp. red.).
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Festiwal Kultury Żydowskiej, mam poczucie, że żyję wciąż na pograniczu
dwóch światów. Tyle że tamten świat przestał istnieć niejako w pół drogi!
Zabito go, zamordowano!
Oto słowa Lei z dramatu An-skiego Dybuk: „Człowiek rodzi się wszak
na długi i pełny żywot. A gdy umiera przedwcześnie, gdzież podziewa się
jego niedokończone życie? Jego radość i ból? Gdzież podziewają się jego
myśli, których nie przemyślił, jego czyny, których nie spełnił? A gdzież
potomstwo, które miało po nim pozostać? Gdzież to wszystko się podziewa?
Jak może na wieki zgasnąć światło życia, które jeszcze nie zajaśniało?”.
I dalej: „O, nie! Życie człowieka nie ginie. Jeśli dusza opuści przedwcześnie
ciało, wraca na powrót do nas, by przeżyć dalsze lata, by spełnić niedokonane czyny, by zaznać szczęścia i wypić kielich goryczy”.
Wiem, że miał rację Andrzej Kuśniewicz, pisząc, iż „nie ma wskrzeszeń
i nie będzie. Są tylko ekshumacje”. Ale uzupełniał ten obraz słowami znacznie dla mnie ważniejszymi, a mianowicie: „Ciała płoną – ale dusze nie
płoną”. I jak mówi Meszulach z Dybuka: „Wraca do nas i błędna dusza, dla
której nie masz przytułku. I nie może zaznać spokoju, dopóki nie wniknie
w drugą duszę, jako »dybuk«; i tako osiąga swe oczyszczenie”.
O innym dybuku dzisiaj mówimy. Bo też dybuk ma co najmniej kilka
znaczeń. Oto żydowska dusza, dusza Kazimierza, przedwcześnie opuściła
swe ciało. Ciało spłonęło w krematoriach. Dom stał się cmentarzem. Czyli
domem życia. Nasz świat jest pękniętym naczyniem. Rzeczą każdego człowieka jest podnosić Iskry Święte, które upadły, gdy Bóg budował i burzył
światy. Każdy świadomie lub nieświadomie czyni to na własny sposób.
Podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej na Kazimierz powracają wszyscy –
żywi i umarli. Są jak zagubione w czasie Iskry Święte, które wypełniają
sobą tę maleńką przestrzeń żydowskiego miasta. Na tej niewielkiej, zmieniającej się przestrzeni żyjemy w królestwie Czasu. Co przemija w przestrzeni,
jest odbiciem trwania w Czasie. Dlatego Kazimierz pozostanie wieczny.
Nasze myśli nieustanne i pełne pokory wypełniają świętą przestrzeń żydowskiego Miasta. Wracamy co roku w progi Kazimierza, odnajdując samych
siebie sprzed minionych wieków. Nosimy dzisiaj inne imiona niż dawniej, lecz ta sama została w nas nieukojona tęsknota za świętymi murami
Jeruszalaim, za błogosławionymi murami Kazimierza.
W gruncie rzeczy pragniemy zachować niewiele: menorę pamięci, nigun
serca, ner tamid miłości. Bo tak naprawdę pozostała nam już tylko pamięć.
I miłość. Kazimierz jest pusty. Wiem, że w zderzeniu z widokiem tłumów
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oblegających Kazimierz to, co mówię, brzmi niewiarygodnie, ale powtarzam raz jeszcze – Kazimierz jest pusty. Puste są ulice, zaułki, bóżnice.
Dla większości to urzekająca magia przeszłości, dla niewielu z nas – żal
po straconym świecie.
„Tu straszą duchy” – mawiał Rafael Scharf. Ale na szczęście wśród nich
są też takie, które – jak Rafael Scharf właśnie – opromieniają Kazimierz
ciemnym światłem miłości. Światło na wieczność zaklęte w kamieniu
jest znakiem prawdy, wskazującej drogę wyjścia z ciemności. Bez pamięci
o umarłych pokoleniach i bez miłości do nich – to miasto przeminie bezpowrotnie. Festiwal Kultury Żydowskiej jest nieustannym i pokornym zaklinaniem czasu. Światłu, jakie promieniuje z Kazimierza, próbujemy nadać
formę błogosławieństwa, a nie klątwy.
Tak… żal mi tamtego świata, tamtego życia. Więc przywołuję tamten świat i tamto życie. Jeżdżę po świecie, szames, i szabes goj, i zapraszam
wszystkie żydowskie dusze na żydowskie wesele, do najpiękniejszej synagogi,
na najpiękniejszy żydowski cmentarz, do domu życia, na Kazimierz. I zjawiają się wszyscy, stroją instrumenty, kontynuują przerwane przed rokiem
dysputy, dzielą się swoją sztuką i swoim życiem… I na ten ułamek wieczności, na dziewięć dni zaledwie, powraca na Kazimierz żydowskie życie.
Lecz nie trwamy tutaj zanurzeni w przeszłości. Nie rozpamiętujemy z nostalgią tylko tego, co było. Nie możemy, na szczęście, zatrzymać zegarów. Nie możemy zawrócić czasu. Festiwal Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu jest celebracją życia. A to oznacza, że dotyczy spraw i czasów
jak najbardziej współczesnych. Festiwal nie jest hołdem złożonym śmierci.
Jest hołdem złożonym życiu. Jest c e l e b r a c j ą żydowskiego życia. Bo życie
zawsze zwycięża śmierć.
Dlatego dzisiaj, teraz, w tej chwili, śpiewajmy i tańczmy na tym największym żydowskim cmentarzu, w tym domu życia. A śpiewając i tańcząc, każdy z osobna i wszyscy razem mówmy słowa kadiszu:
Jehe szlama raba min szmaja, wechajim alejnu weal kol Isruel weimru: Umejn.
Ose szalom bimromaw, hu jase szalom alejnu, weal kol Isruel weimru: Umejn
Niech nastanie z Nieba wielki pokój i życie dla nas i dla całego Izraela.
I powiedzcie: Amen.
Ten, który czyni pokój na wysokościach, niech uczyni pokój dla nas i całego Izraela.
I powiedzcie: Amen.
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Dziedzictwo żydowskie –
dylematy odzyskiwanej
pamięci

Michal Firestone
Ochrona żydowskiego dziedzictwa
kulturowego jako narzędzie
poszukiwania tożsamości

W prowadzenie
Zdarzało się na przestrzeni dziejów, że przestawały istnieć całe społeczności: władcy imperium asyryjskiego zwykli przenosić ludność całych osad
po to, by zdusić opozycję. Po upadku cesarstwa rzymskiego populacja miasta
Rzymu zmniejszyła się z miliona mieszkańców w II wieku n.e. do zaledwie
10 tysięcy w wieku XIV 1. Ostatnio zaś byliśmy świadkami katastrofalnych
skutków fal tsunami dla osadnictwa wzdłuż azjatyckich wybrzeży Pacyfiku.
Społeczności przestające istnieć pozostawiają nam po sobie fizyczne
ślady swego bytowania, które zaczynamy cenić ze względu na ich szczególne znaczenie naukowe, ekonomiczne, kulturowe, społeczne bądź polityczne. Przykładowo, ruiny Pompejów (Włochy) i Cezarei (Izrael) dają nam
obraz dawnych cywilizacji, dzięki czemu stają się słynnymi atrakcjami
turystycznymi. Oba te miejsca posiadają zarówno naukowy, jak i ekonomiczny wydźwięk. Wartości, które przypisujemy tym reliktom przeszłości,
determinują zakres ich ochrony oraz sposób ich wykorzystania przez nas.
Im większa jest wartość, tym wyższy staje się niezbędny poziom jej ochrony
i konieczność odpowiedniego jej użytkowania.
Dziedzictwo żydowskie w Europie niczym się pod tym względem nie
różni. Cechy, jakie mu przypisujemy, ostatecznie określą, które zabytki będą
chronione i czemu będą służyć. Tragiczne okoliczności stojące u początków
zagłady społeczności żydowskich w całej Europie oraz fakt, że Żydzi nigdy
nie byli w pełni akceptowani jako integralna cześć narodów, pośród których żyli, nadają temu zagadnieniu wyjątkowy wymiar moralny, społeczny,

	A.M. Tung, Preserving the World’s Great Cities – the Destruction and Renewal of the Historic
Metropolis, New York, Three Rivers Press, 2001, s. 31.
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polityczny, kulturowy i ekonomiczny. Podczas każdej dyskusji na temat
ochrony dziedzictwa żydowskiego padają pytania poświadczające tę wielowymiarowość: czy pozostałości dziedzictwa żydowskiego należą do Żydów,
czy do miejscowego dziedzictwa kulturowego? Czy ślady te powinny stanowić pomnik ku pamięci tych milionów, które zginęły? Czy pozostałości te
mają wrócić do ich pierwotnych właścicieli? Czy Żydzi wrócą? Czy można
z tych zabytków korzystać, a jeśli tak, to jaki sposób użytkowania uznany
zostanie za stosowny?
W obliczu takiej wieloaspektowości nie dziwi fakt, że w kwestiach
ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego stron zainteresowanych
jest sporo: państwo, władze lokalne, lokalna gmina żydowska, obywatele
żydowscy, państwo Izrael, członkowie rodzin, jego obecni użytkownicy –
wszyscy oni przepajają żydowskie dziedzictwo własnymi wartościami
i wszyscy chcą albo jego zachowania, albo likwidacji. Niniejszy artykuł
pokazuje w zarysie, w jaki sposób izraelscy Żydzi oraz państwo Izrael wykazują dziś zainteresowanie żydowskim dziedzictwem kulturowym w Europie,
uwidacznia miejsca, które są dla nich cenne, jak też sposoby ich wykorzystania. Następnie zaś proponuje dodatkową, alternatywną rolę dla żydowskiego dziedzictwa kulturowego jako punktu wyjścia do poznawania tożsamości kulturowej i pomostu między żydowską przeszłością a przyszłością.

dzania Pragi, a do synagogi Wielkiej przy okazji pobytu w Budapeszcie. Nie
wysilają się jednak bynajmniej, by zobaczyć zabytki żydowskie oddalone
od utartych szlaków turystycznych. Popyt na zabytki żydowskie jest sam
w sobie i sam z siebie tak niski, że komercyjna turystyka do miejsc dziedzic
twa żydowskiego to rzadkie zjawisko 2.
Bez względu na motywy pochodzących z Izraela osób korzystających
indywidualnie z żydowskiego dziedzictwa kulturowego, ich doświadczenia
mają charakter osobisty. Może ich ono poruszać, mogą nawet być pod jego
estetycznym wrażeniem, jednak tak jak turyści nieposiadający żydowskiego
pochodzenia – nie mają poczucia, że te miejsca do nich należą. Zabytki nie
są dla nich zachętą do zgłębiania swej tożsamości kulturowej i narodowej.
Inne jest doświadczenie uczestników Marszu Żywych – międzynarodowego programu edukacyjnego, w ramach którego młodzież żydowska ściąga
do Polski z całego świata, by przemaszerować z Auschwitz do Birkenau
wzdłuż drogi, jaką pędzono więźniów do komór gazowych. Koncepcja
Marszu pojawiła się w roku 1986 w reakcji na nadanie stopnia doktorskiego
badaczowi znanemu z negowania Holocaustu. Marsz miał w pierwotnym
zamyśle krzewić pamięć o Zagładzie wśród żydowskiej młodzieży. Przez
sześć dni poprzedzających marsz z Auschwitz do Birkenau uczestnicy programu objeżdżają Polskę, zwiedzając miejsca trzech byłych gett (w Krakowie,
Łodzi i Warszawie), cztery obozy koncentracyjne (w Płaszowie, Majdanku,
Treblince i Auschwitz-Birkenau) oraz co najmniej cztery masowe groby.
Oglądają też pomniki i miejsca pamięci, takie jak ulica Miła 18 w Warszawie,
dworzec kolejowy w Łodzi czy zbezczeszczony cmentarz w Płaszowie. W drodze od jednego miejsca do drugiego oglądają w autokarach filmy poświęcone Holocaustowi 3. W trakcie pobytu w Polsce rzeczywiście nie ma ucieczki
od wszechogarniającego doświadczenia i pamięć Zagłady musi odcisnąć
piętno na umysłach uczestników.

W sp ó ł c zesna rola ż y dowskiego
dziedzi c t wa kul t urowego
Indywidualnie Żydzi izraelscy wykorzystują żydowskie dziedzictwo kulturowe na różne sposoby: jako drogę poszukiwania własnych korzeni, do
celów religijnych oraz dla potrzeb zwykłej turystyki. Niektórzy obywatele
Izraela podróżują sami bądź z rodzinami do miast i miasteczek, w których
mieszkali ich rodzice czy dziadkowie. Odwiedzają domy rodzinne, szukają
grobów przodków i generalnie starają się doświadczyć takiego życia, jakim
ono kiedyś tam było. Inni, równie nieliczni, szukają przeżyć religijnych,
udając się z pielgrzymkami do miejsc, gdzie pochowani są „najsprawiedliwsi” – cadykowie. Jednym z nich jest grób rabina Nachmana z Bracławia
w Humaniu na Ukrainie. Większość Izraelczyków wybiera jednak trasy
swych podróży zupełnie nie pod kątem żydowskiego dziedzictwa, a miejsca
judaistyczne odwiedza jedynie dlatego, że akurat są „po drodze”. Ci turyści
wpadają do synagogi Staronowej i na cmentarz żydowski przy okazji zwie-
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	Rozmowa z Oritem Hirtem-Ramonem, historykiem, przewodnikiem turystycznym i wicedyrektorem
programu A Journey into Jewish Heritage, przeprowadzona w maju 2007 roku.
	Y. Helpfgutt, A Memory that Began with Denial, www.nrg.co.il/online/1/ART1/076/042.html (w języku
hebrajskim); wywiady z Lilach Moses, uczennicą szkoły średniej, uczestnikiem Marszu Żywych,
przeprowadzone w maju i czerwcu 2007 roku; strony internetowe: Marsz Żywych, międzynarodowa –
www.motl.org; Marsz Żywych, Kanada – www.marchoftheliving.org.
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Wkrótce po zainicjowaniu programu jego założenia zostały rozszerzone
o odrodzenie narodowe Żydów i sformułowany został temat: Od Holocaustu
po odrodzenie 4 . W tym też czasie przedsięwzięcie przeniesiono na płaszczyznę
zbiorową, uczestnicy zaś przestali być reprezentantami samych siebie. Niosą
oni w sobie naród żydowski – naród, którego hitlerowcom nie udało się zmieść
z powierzchni ziemi. Stanowią żywy dowód tego, że syjonizm miał rację,
dostrzegając potrzebę powstania niezależnego państwa żydowskiego. Elity izraelskie całym sercem przyjęły Marsz w jego nowej formie. Uczestnicy Marszu –
ubrani w niebieskie kurtki z białym znakiem (biały i niebieski to barwy narodowe Izraela), niosący izraelską flagę w byłych obozach koncentracyjnych,
podróżujący po kraju, którego ziemia jest przesiąknięta krwią żydowską –
w Polsce właśnie otrzymują niezaprzeczalny dowód na istnienie narodowej
potrzeby niezależnego państwa izraelskiego. To tu przyswajają sobie syjonistyczną lekcję Holocaustu: gdyby Żydzi mieli własny kraj, do Zagłady nigdy
by nie doszło – mieliby dokąd uciec i wielu udałoby się uratować.
Znalazło to swój wyraz w przemówieniu premiera Izraela wygłoszonym
w Brzezince w roku 2005. Zauważywszy, że przyjechał z państwa Izrael,
które jak stwierdził, jest jedynym miejscem na świecie, gdzie Żydzi mają
prawo i władzę, by samodzielnie się bronić, powierzył uczestnikom Marszu
trzy zadania: aby pamiętali o ofiarach morderstw, pamiętali o milczeniu
świata i pamiętali, że flaga Izraela, którą dumnie powiewają, była jedyną
flagą, której tak boleśnie brakowało sześćdziesiąt lat temu… 5.
Marsz ma jeszcze jeden zdeklarowany cel, polegający na zapoznaniu uczestników ze światem żydowskim sprzed drugiej wojny światowej. Podczas swych podróży uczniowie odwiedzają pozostałości tamtego świata. Poznają dzielnicę żydowską w Krakowie, cztery synagogi
(dwie w Krakowie), cmentarze żydowskie w Warszawie, Łodzi i Tykocinie,
a nawet Teatr Żydowski w Warszawie 6. Uczestnicy tego przedsięwzięcia,
którym podczas objazdów towarzyszą dobrzy przewodnicy, zapoznają się
z architekturą, rytuałami, życiem codziennym i ważnymi tekstami źród-

łowymi 7. Niemniej wydaje się, że nie mają one aż takiej siły oddziaływania emocjonalnego i bledną w miejscach Zagłady. Biorący udział w Marszu
pozostają obojętni na te „pospolite” obiekty i raczej postrzegają je jako „zwykłe” atrakcje turystyczne. Przeżycia uczestników są w efekcie zbliżone do
przeżyć indywidualnych turystów żydowskich: poza miejscami Zagłady nie
traktują obiektów kulturowych jako własnych i nie podejmują ich badania
w poszukiwaniu swej tożsamości narodowej i kulturowej.

S y jonizm a t rad y c ja ż y dowska
Można się zastanawiać, dlaczego Żydzi izraelscy – będąc Żydami – nie poczuwają się automatycznie do żydowskiego kulturowego dziedzictwa. Aby zrozumieć to zjawisko, należy prześledzić początki syjonizmu, którego ideologia
nadal tworzy podstawę kulturowej tożsamości Żydów izraelskich. Ambicje
narodu żydowskiego rozbudziła Wiosna Ludów – powstanie ruchów narodowych w Europie w połowie XIX wieku, powodowanych rozczarowaniami
i nadziejami. Z jednej strony tendencja do określenia narodowej tożsamości w oparciu o wspólną kulturę i pochodzenie etniczne spowodowała pojawienie się antysemityzmu i uświadomiła, co najmniej niektórym Żydom,
że w żadnym z tych państw narodowych nie mogą liczyć na równouprawnienie. Z drugiej zaś strony powodzenie państw narodowych w zdobywaniu
międzynarodowego uznania i niepodległości w ustalonych granicach wznieciło nadzieje Żydów na realizację takich samych celów 8.
Żydowski ruch narodowy pozostawał pod wpływem oświecenia i socjalizmu. Starał się stworzyć w nowym państwie żydowskim nowego Żyda –
wyleczonego z następstw dwóch tysięcy lat prześladowań i dyskryminacji. Był antytezą żydowskiej diaspory. Ideologowie syjonizmu – ruchu,
który dążył do realizacji narodowych aspiracji żydowskich w Ziemi Izraela
jako historycznym terytorium ludu żydowskiego – widzieli nowego Żyda
jako pracującego na ziemi (ponieważ uprawa roli ma moc doprowadzenia

	Strony internetowe: Marsz Żywych, międzynarodowa – www.motl.org; Marsz Żywych, Kanada –
www.marchoftheliving.org.
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	A. Szaron, przemówienie wygłoszone podczas nabożeństwa za zmarłych 5 maja 2005 roku
w Auschwitz-Birkenau, www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Speeches/2005/05/speech050505.htm
(w języku hebrajskim). Interesujący jest również artykuł Haima Grossmana March of the Living,
www.e-mago.co.il/Editor/bikoret-966.htm (w języku hebrajskim).



	Strony internetowe: Marsz Żywych, międzynarodowa – www.motl.org; Marsz Żywych, Kanada –
www.marchoftheliving.org; wywiad z L. Moses, op. cit.

	S. Ettinger, History of the Jewish People, t. III: Modern Times, Tel Awiw, Dvir Co. Ltd., 1972,
s. 177–179 (w języku hebrajskim); H. Grossman, March of the Living, op. cit.
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do odrodzenia moralnego i duchowego), mówiącego po hebrajsku (ponieważ
język hebrajski ma moc doprowadzenia do odrodzenia duchowego oraz kulturowego), a także biegłego w naukach ogólnych 9.
Ponieważ syjonizm stanowił zaprzeczenie diaspory, Żydzi izraelscy wyrośli na ideologii syjonistycznej zostali wychowani w przekonaniu o swej wyższości nad Żydami z diaspory; zaczęli wręcz pogardzać tymi, którzy w diasporze żyli. I choć to poczucie wyższości z czasem osłabło, schizma, jaka w ten
sposób nastąpiła między Izraelczykami a Żydami z diaspory, trwa do dziś,
izraelscy Żydzi zaś poczęli postrzegać Żydów z diaspory jako „innych”.
Utrata tożsamości narodowej postępowała na skutek utraty tożsamości religijnej. Pod wpływem oświecenia i socjalizmu syjonizm odrzucał religię i kojarzył praktyki religijne z diasporą. Nowy Żyd miał być świecki, tak
jak wyobrażane państwo żydowskie, tradycje żydowskie zaś zachowywano o tyle, o ile służyły interesom narodowym. Święta żydowskie, przykładowo, zostały świętami państwowymi, jednak większości z nich nadano
nowe, narodowe, rolnicze lub rodzinne znaczenia. Ziemia Izraela stała się
zatem tym miejscem, gdzie Żyd nie musiał podtrzymywać tożsamości religijnej, aby pozostać Żydem. Dziś wielu izraelskich Żydów jest niewierzących,
nie chodzi do synagog i nawet nie wie, jak się modlić. Stracili więzy z religią przodków. Nie posiadając więzi narodowych ani religijnych ze światem
żydowskim, wielu Izraelczyków nie traktuje historii żydowskiej czy żydowskiego dziedzictwa kulturowego diaspory jako własnych.
Państwo Izrael dostrzegło ów rozłam i obecnie stara się go zlikwidować
za pomocą badań historycznych. Dzieci izraelskie uczą się historii w klasach od VI do XI lub XII. Na program nauczania składają się dwa cykle:
pierwszy jest przedmiotem dydaktyki w klasach VI–IX i obejmuje okres
od epoki helleńskiej po lata siedemdziesiąte XX wieku; drugi cykl, przypadający na klasy od X do XI/XII, rozpoczyna się w latach siedemdziesiątych XIX
wieku i kończy na latach siedemdziesiątych XX wieku. Oba cykle uwzględniają historię powszechną, historię żydowską i ich wzajemne odniesienia. Życie Żydów w diasporze nie jest wprawdzie w pierwszym cyklu eksponowane, aczkolwiek nieco czasu poświęca się złotemu wiekowi Żydów
w Hiszpanii, społecznościom żydowskim w dziewiętnastowiecznej Rosji
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oraz społecznościom w USA, Francji i Niemczech w okresie międzywojennym. Począwszy od klasy X, w nauczaniu przedmiotu kładzie się większy nacisk na aspekty życia Żydów niezwiązane ani z syjonizmem, ani
z Holocaustem. Kurs zamyka matura, której 50 procent poświęcone jest
funkcjonowaniu Żydów w krajach islamskich oraz do wyboru: w Polsce,
USA, Francji lub ZSRR 10.
Biorąc jednak pod uwagę rozmiary rozłamu, uczniom izraelskim nie
wystarczy wyłącznie studiowanie żydowskiej historii, by zaczęli czuć
do niej przynależność. I rzeczywiście – rozmaite organizacje rządowe, publiczne i prywatne szukają ewentualnych metod zasypania powstałej przepaści. Zespoły nauki o Biblii, uroczystości religijne z przewodnikiem i publikacje odpowiednich tekstów żydowskich to tylko kilka przykładów takich
działań. Jedna z prób tego rodzaju przedsięwzięć wydaje się szczególnie interesująca z punktu widzenia tematu przywracania pamięci, ponieważ dąży
do wykorzystywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego do budowania mostów między Żydami izraelskimi a tradycją żydowską. Od sześciu lat
realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą Wyprawa w głąb dziedzictwa
żydowskiego (A Journey Into Jewish Heritage), w ramach którego żydowskie
dziedzictwo kulturowe staje się dla izraelskich uczniów drogowskazem
w odkrywaniu tożsamości kulturowej i zachętą do „odzyskiwania” dla siebie żydowskich dziejów.

W y prawa w g ł ą b dziedzi c t wa ż y dowskiego
Kilka lat temu zaproponowałam koncepcję kursu, którego celem było dokumentowanie żydowskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Izraela.
Formułę zajęć opracowano zgodnie z założeniami dwóch organizacji biorących udział w tej inicjatywie: środki finansowe pochodziły z fundacji
AVI CHAI, prywatnej żydowskiej organizacji, która stawia sobie za cel zapoznawanie Żydów z żydowską tradycją, natomiast kierownictwo nad całym
przedsięwzięciem objął izraelski komitet ICOMOS (International Council
on Monuments and Sites), międzynarodowej organizacji non profit działającej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Podstawą projektu było

10	Wywiad z Yaelem Ohadem-Karnim, zastępcą głównego inspektora badań historycznych,
specjalizującym się w nowym programie nauki historii w szkołach państwowych, przeprowadzony
w maju 2007 roku.

S. Ettinger, History…, op. cit., s. 206–207.
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założenie, że dokumentowanie żydowskiego dziedzictwa kulturowego
pozwoli zaznajomić studentów z Izraela z tradycją żydowską, a jednocześnie nauczyć ich pracy konserwatora.
Szkolenie pierwszej grupy rozpoczęło się w roku 2002. W czasie roku
akademickiego studenci uczyli się o gminach żydowskich w Izmirze
(Turcja), a czternaścioro z nich udało się do tego miasta w lecie z zadaniem dokumentowania dziedzictwa żydowskiego. Jeszcze zanim wrócili
do Izraela, było jasne, że kurs z powodzeniem realizuje cele przedsięwzięcia. Widać było także, iż dokumentowanie dziedzictwa kulturowego rozpoczęło u studentów proces autoanalizy pod kątem ich własnej żydowskiej
tożsamości. Świadczy o tym stwierdzenie jednego ze studentów w trakcie
nagranej dyskusji grupowej, kiedy to powiedział, że dzieją się z nim dziwne
rzeczy, że nagle staje się Żydem, podczas gdy w Izraelu zdecydowanie nie
jest Żydem i nie należy zakładać, że będzie się uganiał za tajemniczymi
mapami, istniejącymi albo nie, po to by przywrócić do dawnego stanu
jakieś synagogi, i że szczerze mówiąc, nie ma pojęcia, co go łączy z tymi
miejscami w Izraelu 11. Komentarze studentów uzmysłowiły nam, że proces autoanalizy był dla nich najistotniejszy. Był również w dużym stopniu
zbieżny z celami fundacji AVI CHAI i od tamtej pory staramy się świadomie
wyzwalać go u studentów uczestniczących w programie.
Formuła opracowana dla kursu jest prosta: każdego roku wybiera się
jedną lub dwie podupadające gminy żydowskie jako cel wyprawy studentów. W doborze właściwych miejsc stosuje się różne kryteria, a wiele z nich
ma charakter praktyczny, jak na przykład możliwość zakwaterowania.
Dwa kryteria mają znaczenie zasadnicze: na miejscu musi faktycznie działać gmina żydowska, muszą także występować obiekty szeroko reprezentujące rozmaite dziedziny życia wspólnoty żydowskiej (mieszkania, dzielnice,
firmy, budynki użyteczności publicznej, placówki kulturalne, cmentarze etc.).
Szczególny nacisk kładzie się na życie społeczne 12.
W zależności od liczby delegacji do programu kwalifikuje się trzydziestu lub sześćdziesięciu studentów izraelskich z różnych uczelni w Izraelu.
Większość jest na ostatnim roku studiów licencjackich bądź w połowie stu-

11

diów magisterskich. W każdej grupie 50 procent uczestników stanowią studenci
architektury i projektowania, czworo lub pięcioro studiuje fotografię, reszta zaś to
studenci dowolnych kierunków. Spotykają się kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego na wykładach z teorii konserwacji, sztuki żydowskiej, kultury i historii
krajów, do których mają się udać, a także z kultury i historii społeczności żydowskich, jakie zamierzają dokumentować. Także w tym czasie odbywają wstępne
szkolenia w zakresie zasad sporządzania dokumentacji pisemnej i ustnej.
Po zakończeniu szkolenia studenci wyjeżdżają do wybranej gminy i spędzają
tam trzy tygodnie. W pierwszym tygodniu odbywają objazd po różnych miejscach, ustalając, które z nich warto udokumentować, i czyniąc przygotowania
organizacyjne niezbędne dla swej pracy. Drugi tydzień poświęcony jest zajęciom
w terenie, trzeci zaś opracowaniu danych i przygotowaniu prezentacji dla lokalnej społeczności. Kiedy wszyscy studenci powrócą już do Izraela, przystępują do
przygotowania sprawozdania podsumowującego wyjazd oraz do kolejnej prezentacji wyników swej pracy.
Dokumentowanie odbywa się w małych grupach. Studenci mają dość swobodny wybór tematu pracy – podejmując tę decyzję, kierują się często osobistymi zainteresowaniami i przygotowaniem technicznym. Nie są ograniczeni
do dokumentowania wyłącznie zabytkowej zabudowy, aczkolwiek prace dokumentacyjne w znakomitej większości na niej właśnie się koncentrują. Mogą
dokumentować także księgi, pieśni, przepisy kulinarne bądź inne elementy niematerialnego dziedzictwa, jakie mogłyby przyczynić się do lepszego poznania
danej społeczności. Jednocześnie wybór obiektów będących przedmiotem badania podczas jednego wyjazdu musi reprezentować szersze spektrum żydowskiej
egzystencji w danej społeczności: opis życia w diasporze, miejsce gminy żydowskiej w szerszej społeczności lokalnej, struktury polityczne i religijne gminy,
dominujące zawody, porządek społeczny, życie codzienne, obrzędy, dziedzictwo
architektoniczne itd.
O wyborze miejsc we wschodniej Słowacji, na przykład, zadecydowały dwa
tematy: porównanie polskich i węgierskich wpływów w architekturze żydowskiej oraz badanie szkół ortodoksyjnych i neologicznych w obrębie lokalnej społeczności judaistycznej.

A Journey Into Jewish Heritage, izmirski film dokumentalny o programie, 2002.

12	Wywiady z Haną Holand – dyrektorem programu Wyprawa w głąb dziedzictwa żydowskiego,
oraz z Oritem Hirtem-Ramonem – historykiem, przewodnikiem i wicedyrektorem programu,
przeprowadzone w maju 2007 roku.
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W ramach prowadzonej dokumentacji studenci spotykają się z członkami
wspólnoty zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Odwiedzają ich w domach,
towarzyszą im w modlitwach, przeprowadzają z nimi wywiady, obchodzą
żydowskie święta, czasami pomagają grzebać zmarłych. Na jakiś czas, dzięki realizowanemu przez siebie zadaniu, stają się częścią społeczności. Tak więc dokumentując fizyczne szczątki życia, z którego bogactwa powoli zaczynają zdawać
sobie sprawę, a jednocześnie uczestnicząc w życiu lokalnej zbiorowości, studenci
zaczynają pojmować skutki funkcjonowania jako Żyd w nieżydowskim świecie:
potrzebę silnego wsparcia ze strony własnej ekumeny, wysiłek, jakiego w praktyce wymaga zachowanie żydowskiej tożsamości, a także rolę tradycji w zachowaniu tożsamości żydowskiej, bogactwo judaistycznej twórczości i pamięci itd.
To rosnąca z każdym dniem świadomość wzmaga w młodych obywatelach Izraela chęć pogłębienia rozważań na temat własnej tożsamości jako
Izraelczyków, syjonistów i Żydów. A ponieważ pracują grupowo i pewne doświadczenia są ich wspólnym przeżyciem, wyników swoich poszukiwań nie chowają
dla siebie. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj dzielą się przemyśleniami i refleksjami
z pozostałymi członkami swego zespołu roboczego, czasem z całą grupą. Proces
ten odbywa się pod kierunkiem kadry, której zadaniem jest inicjowanie i ukierunkowywanie dyskusji na tematy związane z tożsamością. I rzeczywiście – każdego
roku po powrocie do Izraela większość studentów przyznaje, że program zarówno
pomógł im odkryć ich własną tożsamość narodową i kulturową, jak też obudził
w nich świadomość żydowskiego dziedzictwa kulturowego.
Od roku 2002 studenci udokumentowali dziedzictwo kulturowe społeczności
żydowskich we wschodniej Słowacji, na Morawach, w Oradei (Rumunia), Jassach
(Rumunia), Sofii, Salonikach i północnej Grecji, Bombaju (Indie) i Kutaisi (Gruzja).
Program nadal finansuje fundacja AVI CHAI, aczkolwiek kieruje nim obecnie
Ośrodek Historii Żydów Zalman Shazar, który dąży do ożywienia żydowskiej świadomości historycznej przez udostępnianie publiczności skarbów żydowskich dziejów.
Na zakończenie warto zacytować słowa jednej z młodych uczestniczek
wyjazdu na Słowację. Zapytana o najbardziej niezwykłe przeżycie podczas
kursu, napisała: „Pogrzeb w Koszycach, stary cmentarz w Bardiowie i dziwne
uczucie, że podczas obecności w synagodze czy domu pogrzebowym byłam tam
jednocześnie i gościem, i domownikiem – strzępy mowy jakże znajomej w miejscu nieznajomym. To było surrealistyczne” 13.

13

Ruth Ellen Gruber
Poza wirtualną żydowskością…
Próba osiągnięcia równowagi pomiędzy
miejscami rzeczywistymi, surrealnymi
i naprawdę wyimaginowanymi
Ponad trzydzieści lat temu włoski semiolog Umberto Eco opisywał sytuacje,
w których „[Rzecz] całkowicie nierzeczywista podawana jest za faktycznie istniejącą” 1. Przytaczał przypadki, „gdy wyobraźnia domaga się rzeczy
autentycznej, a żeby ją osiągnąć, musi wytworzyć coś całkowicie sztucznego; gdy zacierają się granice między grą a iluzją, […] a fałszem napawamy się w poczuciu »pełni«” 2. Eco pisał o Stanach Zjednoczonych, jednak jego słowa z łatwością znajdują zastosowanie również w przypadku
Europy. Koncepcje tego uczonego właściwie stale mi towarzyszą, ponieważ
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku zajmuję się badaniem relacji, jakie
z kulturą żydowską budują osoby nieżydowskiego pochodzenia w krajach
europejskich, gdzie – niemal pół wieku po Holocauście – Żydów nie ma
albo są bardzo nieliczni 3.
Częściowo przedmiotem mego zainteresowania jest zagospodarowanie zabytków żydowskich jako atrakcji turystycznych oraz związane z tym
wykorzystanie dziedzictwa żydowskiego do celów komercyjnych bądź turystycznych. Tysiące miejsc tego dziedzictwa zlokalizowane są w Europie,
w tym w Europie Środkowej i Wschodniej. Są wśród nich budynki synagog,
jak również inne obiekty, a ponadto żydowskie cmentarze, dawne żydowskie dzielnice i nawet całe miasteczka czy miejscowości, które do dziś zachowały wygląd niegdysiejszych żydowskich sztetli. Nieliczne z tych miejsc
są nadal użytkowane przez Żydów do celów żydowskich. Większość została

	

U. Eco, Travels in Hyperreality, New York, Harcourt Brace & Company, 1986, 1976, s. 7.



Ibidem, s. 8.

	Zob. szczegółowe omówienie tych kwestii w mojej książce: R.E. Gruber, Virtually Jewish: Reinventing
Jewish Culture in Europe, Berkeley, University of California Press, 2002. (Polskie wydanie książki:
Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny, Pogranicze, 2004 – przyp. red.).

Wyprawa w głąb dziedzictwa żydowskiego, sprawozdanie ze słowackiej edycji projektu.
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p orzucona, złupiona bądź opuszczona w opłakanym stanie w okresie powojennym lub – jak w przypadku synagog i innych budynków – zaadaptowana na rozmaite potrzeby użytkowe. Aż do upadku komunizmu niewiele
z nich uważano za warte uwagi, ochrony, troski czy uznania zabytki kultury bądź historii. Faktem jest, że w roku 1990 w wielu krajach trudno
było uzyskać nawet proste informacje o żydowskiej schedzie; systematyczna dokumentacja była skąpa, a tematowi temu poświęcano niewiele wydawnictw.
Lecz czasy się zmieniły. Do końca lat dziewięćdziesiątych w większości krajów europejskich kwestie dziedzictwa żydowskiego były już
na porządku dziennym w instytucjach państwowych zajmujących się
zabytkami oraz w organizacjach lokalnych, łącznie z biurami turystycznymi. W niektórych krajach zdążono już przeprowadzić szeroko zakrojone inwentaryzacje obiektów dziedzictwa (albo były one w trakcie), pytania zaś o miejsce i rolę dziedzictwa żydowskiego i zabytków w zmieniającej
się Europie pojawiły się w ramach ogólnej debaty na temat kultury europejskiej, wielokulturowości oraz tożsamości. Czy wchłonięcie dziedzictwa
żydowskiego przez główny nurt kultury rzetelnie odzwierciedla jego dzieje?
Jak zabytki wspomnianego dziedzictwa kształtują percepcję tego, co znaczy być Żydem? Czy historia Holocaustu nakłada na nie-Żydów jakieś szczególne obowiązki uwzględniania kultury żydowskiej w ogólnonarodowym
kanonie kultury, poznawania jej czy nawet troski o nią? Jaką rolę odgrywają zabytki i działania podejmowane w obszarze dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu współczesnych społeczności żydowskich w czasach,
gdy Unia Europejska rozrasta się na Wschód? Do jakiego stopnia uprawnione jest komercyjne wykorzystanie żydowskiej historii i dziedzictwa?
„Dziedzictwo żydowskie to pomnik ku pamięci zmarłych w Europie ery
po Holocauście” – powiedział brytyjski naukowiec Jonathan Webber na konferencji poświęconej przyszłości dziedzictwa żydowskiego w Europie, jaka
odbyła się w Pradze w kwietniu 2004 roku, tuż przed rozszerzeniem Unii
Europejskiej o dziesięć nowych krajów, w tym o osiem państw postkomunistycznych. Zorganizowane przez kilka fundacji międzynarodowych sympozjum zgromadziło ponad 150 działaczy, naukowców, filantropów i ekspertów z dziedziny ochrony zabytków, reprezentujących 27 krajów. Wśród
referentów byli pisarze i historycy, a także dyrektorzy muzeów i kuratorzy,
działacze gmin żydowskich, eksperci ochrony zabytków, jak również przedstawiciele filantropów. „Dziedzictwo spełnia istotną rolę w kształtowa-
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niu i przekształcaniu tożsamości żydowskiej, zarówno od środka, jak i tej
widocznej dla innych – stwierdził Webber. – Dziedzictwo to również podstawa dialogu między religiami i budowania mostów”.
Nie ma chyba lepszego symbolu tych trendów i podejmowania tego
typu zagadnień niż Kazimierz, dawna dzielnica żydowska w Krakowie,
która w latach dziewięćdziesiątych poczęła się rozwijać i przekształcać
w jeden z głównych ośrodków turystyki żydowskiej w Europie (a w ostatnich latach również w popularne wśród młodych centrum życia nocnego).
Kazimierz obejmuje najobszerniejszy i niegdyś najważniejszy w Europie
Środkowo-Wschodniej ocalały kompleks zabytkowej zabudowy żydowskiej,
składający się z synagog, cmentarzy, domów mieszkalnych, placów targowych oraz innych budynków i zabytków. Jednakże po Zagładzie dzielnica
ta przerodziła się w nędzne slumsy, wiele budynków zaś opustoszało i niszczało. Po upadku komunizmu nastąpił rozwój, który doprowadził do odnowienia bożnic, wniósł nowe życie i przyciągnął nowe firmy do dzielnicy
marniejącej wcześniej niczym archetypowe „wymarłe miasteczko żydowskie”. Jednocześnie wszak uczynił z Kazimierza jeden z bardziej drastycznych symboli tego, co bywa nazywane „komercjalizacją” albo „utowarowieniem” kultury żydowskiej.
Nowe kawiarnie w stylu żydowskim, butiki, kiczowate pamiątki
i ciągnące się w nieskończoność rzesze turystów tworzą atmosferę, która
powoduje, iż wielu gości czuje się tu nieswojo, zwłaszcza że od Auschwitz
dzieli Kraków odległość, jaką można pokonać w czasie krótszym niż
dziewięćdziesiąt minut. Stolica Małopolski jest także zatem miejscem
zbornym dla wycieczek do cieszącego się okrutną sławą obozu śmierci.
Amerykańska dziennikarka Ruth Franklin z „The New Republic”, pisząc
o Kazimierzu w roku 2006, zżymała się na „cały ten renesans kultury
żydowskiej w Polsce, wokół którego robi się tyle szumu, łącznie z festiwalem klezmerskim, na który bilety sprzedają się na pniu, i chodliwą marką
alkoholową o nazwie »Wódka Koszerna«. Kilka hoteli na żydowską modłę
wita gości na Kazimierzu nazwami typu Alef, Ester czy Klezmer Hois.
Mezuzy w sportowe wzorki na każdych drzwiach w Edenie i reklamy
»Jedyna mykwa w Polsce«, jakby chodziło o jacuzzi”. I dalej: „Ten ponury
karnawał turystyki holocaustowej i zachodniego kapitału nie jest ani
zwiastunem, ani objawem większej przemiany w polskim społeczeństwie. Jest tylko dowodem narodowej schizofrenii w tematyce żydowskiej.
Bardzo przyjemnie odnawia się stare budynki i kultywuje kulturę, która
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zniknęła. Ale opiewanie polskich Żydów nie może zastąpić prawdziwej
konfrontacji z tym, kiedy, gdzie i przez kogo oni zginęli. Nic nie wskazuje,
by konsumenci »Wódki Koszernej« zainteresowani byli takim rozrachunkiem w najbliższej przyszłości” 4.
Niechęć Franklin koresponduje z odczuciami wyrażanymi niekiedy
także przez innych zwiedzających Kraków i pozostałe miejscowości, gdzie
dzielnice żydowskie zagospodarowano jako atrakcje turystyczne, a dziedzictwo żydowskie jest wykorzystywane dla celów komercyjnych. W 1995
roku Eli Valley, młody Amerykanin mieszkający wówczas w Pradze, napisał z irytacją, że w ciągu pięciu lat od upadku komunizmu zabytkowa praska dzielnica żydowska przekształciła się w „istny Park Jurajski judaizmu,
Williamsburg europejskiego sumienia”. Pisał: „Na ulicach można kupić
lalkę-Żyda w czarnym chałacie i z wielkim nosem za 50 dolarów. W oczach
turystów żydowska Praga to cyrk umarłych. Gdy z rzadka pojawi się tam
z wycieczką rodzina chasydzka, zwiedzający porzucają religijne przedmioty martwe i wyciągają kamery. Obsiądą nawet wiekowego mężczyznę, żeby go sfilmować. A gdy stoję na zewnątrz Staronowej Synagogi w jarmułce na głowie, rozbawione tłumy wlepiają we mnie wzrok” 5. Podobnie
mieszkająca w Berlinie żydowska pisarka Iris Weiss opisywała zjawisko
nazwane przez siebie „żydowskim Disneylandem” i wokół tego tematu oprowadzała wycieczki po Berlinie. „Wątki żydowskiego Disneylandu to romantyzm, egzotyzacja, folkloryzacja i historyzacja wszystkiego, co żydowskie” –
pisała Weiss w 2001 roku. „Tym samym to, co naprawdę żydowskie, staje
się niewidoczne – samo z siebie lub za sprawą innych. Fikcje żydowskiego
Disneylandu stają się miarą rzeczywistości dla mediów, które prezentują
je jako »kulturę żydowską«. Prawdziwi Żydzi, o ile jeszcze istnieją, nie są
w stanie sprostać fikcyjnemu wizerunkowi. Dlatego rozczarowują” 6.
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Jako autorka przewodnika po zabytkach żydowskich 7, od dawna promuję rewitalizację miejsc dziedzictwa żydowskiego, popierając wszelkie starania o udostępnienie ich zwiedzającym oraz nadanie im rangi przynależności do ogólnoeuropejskiego patrymonium kulturowego. Na niektóre ekscesy
wszak patrzę niechętnie albo przynajmniej obserwuję je wzrokiem tyleż ironicznym, co przychylnym 8. Sądzę jednak, że bezwzględna krytyka – jak
ta ze strony Franklin czy nawet Weiss – w dzisiejszych czasach raczej trąci
już myszką. Wędrówka szlakami dziedzictwa żydowskiego stała się uznaną
niszą turystyczną, a jednocześnie żydowskość (albo styl żydowski) – religijna,
kulturowa, popkulturowa czy inna – dołącza obecnie do głównego nurtu
globalnych przemian. To prawda, że ma miejsce komercjalizacja, i prawdą
jest też, że podejmowane są niekiedy przedsięwzięcia w wątpliwym guście
bądź oparte na stereotypach. Jednakowoż granica pomiędzy traktowaniem
zewnętrznych przejawów żydostwa i żydowskiej kultury jako związanych
z żywymi podmiotami a traktowaniem ich (czasami też wyizolowywaniem) jako kategorii odrębnej, egzotycznej, a nawet skodyfikowanej (żydowskość jako towar rynkowy) jest nieostra. Każda szeroka kategoria może mieć
swój wyraz „pozytywny” i „negatywny”, obie też mogą pomieścić w sobie
tak rozwój organiczny, jak też sztuczne modele i stereotypy. Co więcej, Żydzi
i nie-Żydzi mogą jednakowo przyczyniać się do istnienia obu tych zjawisk.
Hotel Eden, którego reklama mykwy tak poruszyła Franklin, jest w rzeczywistości prowadzony przez Żyda i obsługuje praktykujących wyznawców religii
mojżeszowej. Mykwa jest wykorzystywana na potrzeby lokalne do ceremonii przejścia na judaizm, ortodoksyjni Żydzi zaś, przybywający z wycieczką
do Polski, ustawiają się czasem w kolejki po kilkanaście osób, by z niej skorzystać. W jedynej przez lata restauracji na kazimierskim „rynku” (czyli ulicy
Szerokiej), która ogłaszała się jako koszerna, panowała chłodna atmosfera,

R . Franklin, The Epilogue, „The New Republic”, 2 października 2006;
https://ssl.tnr.com/p/docsub.mhtml?i=20061002&s=franklin100206.

	E. Valley, Letter from Prague, „The Forward”, 17 marca 1995. Zob. również rozdział The Jurassic Park
of Judaism, [w:] E. Valley, The Great Jewish Cities of Central and Eastern Europe, New Jersey, Jason
Aronson, Inc., 1999, s. 53 i nast.

	R.E. Gruber, Jewish Heritage Travel: A Guide to Eastern Europe, „National Geographic”, 2007,
Washington. Pierwsze wydanie ukazało się w 1992 roku jako Jewish Heritage Travel: A Guide
to Eastern and Central Europe, New York, John Wiley & Sons.

	I. Weiss, Jewish Disneyland: Die Vermarktung des Jüdischen, „haGalil”, kwiecień 2001, w języku
angielskim zatytułowane Jewish Disneyland: the Appropriation and Dispossession of „Jewishness”,
„Golem. European-Jewish Magazine”, 2002, nr 3/6; www.hagalil.com/golem/diaspora/disneyland-e.htm.

	Zob. mój opis żydowskiej Pragi we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX wieku w rozdziale
The Circle Game, [w:] Upon the Doorposts of Thy House: Jewish Life in East-Central Europe,
Yesterday and Today, New York, John Wiley & Sons, 1994.
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a obsługa była niesympatyczna. W pięknej barokowej synagodze Izaaka
długo mieściła się wystawa prowadzona przez miejscową gminę żydowską,
przypominająca imprezę, jaka towarzyszyła występom objazdowego cyrku:
tekturowe postacie przedwojennych Żydów wycięte z fotografii powiększonych do naturalnych rozmiarów, w kaftanach i z pejsami, ustawione w świątyni niczym dwuwymiarowe golemy, ostentacyjnie starające się „umożliwić
podróż w czasie i doświadczenie atmosfery Krakowa sprzed lat” 9. Ostatnio,
w roku 2007, doszły mnie słuchy, że kartonowe figury usunięto z synagogi, a ją samą oddano do użytku ultraortodoksyjnym chasydom z grupy
Chabad-Lubavitch, która niedawno zawitała do miasta.
Pod wieloma względami dzisiejszy „żydowski Kazimierz” jest przykładem
tego, co nazywam „nową autentycznością” bądź „realną przestrzenią wyimaginowaną” – czymś, co samo w sobie jest realne, ze wszystkimi atrybutami rzeczywistości, a jednocześnie jest zupełnie odmienne od „rzeczywistości”, na których jest wzorowane lub które stara się przywoływać. Ten proces „tworzenia”
bardziej niż „odtwarzania” spowodował z kolei, że wypracowano własne
wzory, sposoby zachowania, a nawet tradycje. Jego przedmiotem są konstrukty
bądź re-konstrukty oraz, a jakże, często stereotypy: znaczenie czy sens „żydowskości” może mieć nadrzędną rolę wobec jej żywych przykładów.
Turystyka szlakami żydowskimi na Kazimierzu liczy sobie już niemal
dwadzieścia lat. Przekształcenia tkanki miejskiej dzielnicy jako miejsca turystyki żydowskiej ruszyły w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
po upadku komunizmu, na fali zainteresowania kulturą żydowską, które
w Polsce było zauważalne już dziesięć lat wcześniej, głównie pośród osób chcących „wypełnić luki” w historii i kulturze narzuconej przez władze PRL, które
dyskusję o Żydach uczyniły praktycznie tematem tabu 10. Krakowski Festiwal
Kultury Żydowskiej, organizowany przez nie-Żydów dla widowni w przeważającej części nieżydowskiej, narodził się w roku 1988, a z czasem tak się rozrósł, że podczas jego edycji w 2007 roku składało się na niego aż dwieście koncertów, wykładów, przedstawień, warsztatów, objazdów i innych imprez 11.

	

Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam Kraków w roku 1980, całe miasto było zniszczone i brudne. Wyraźnie pamiętam oprowadzającego
mnie lokalnego dziennikarza, gdy poklepując ręką rozpadającą się ścianę,
mówił, jak bardzo kocha swoje miasto. „Być może to ruina, ale za to prawdziwa” – powiedział. Był to przytyk pod adresem Warszawy, gdzie zabytkowa Starówka, zmieciona w czasie drugiej wojny światowej z powierzchni
ziemi, została odbudowana kamień po kamieniu bezpośrednio po okupacji.
W czasie pobytu w Krakowie w początkach lat dziewięćdziesiątych dyskutowałam na temat potencjalnego rozwoju Kazimierza z różnymi osobami,
w tym z przedstawicielami społeczności żydowskiej, urzędnikami miasta
i pierwszymi miejscowymi prywatnymi przedsiębiorcami. Kazimierz w gruncie rzeczy nadal był obskurną, zakazaną dzielnicą i choć stworzono plan
jego rewitalizacji, niewiele z niego zrealizowano (o ile w ogóle), kwestie zaś
własnościowe i inne komplikowały sprawę. Przyszłość Kazimierza była jednak gorącym tematem i każdy, z kim rozmawiałam, miał swój pomysł (albo
marzenie) na temat tego, co należało zrobić. „Wypiłem galony kawy z ludźmi,
którzy mieli pomysły na zagospodarowanie Kazimierza” – powiedział mi urodzony w Krakowie Stanisław Zohar, ówczesny przedstawiciel American Jewish
Joint Distribution Committee (JDC). Jonathan Webber, z którym spacerowałam po dzielnicy, zapytał: „Co zamierzasz? Założysz firmę »Szukanie Korzeni«?
Miejsce, gdzie amerykańscy turyści mogą pójść w piątek wieczorem? Czy
będziemy po prostu oprowadzać i pokazywać: »tu jest ostatni budynek żydowski, tam jest ostatni budynek żydowski«? Co mamy z tym zrobić? Zniszczyć go?
Pozwolić, żeby się rozpadł? Zasypać go? Jest wiele odpowiedzi, ja nie wiem” 12.
Z perspektywy czasu uwagi Zohara wydają się prorocze. „Jest już
jedna bardzo sympatyczna kawiarnia na Szerokiej – powiedział mi. –
I jest na Szerokiej miejsce na żydowską księgarnię; istnieje zapotrzebowanie na dobrą książkę o Kazimierzu, o krakowskich Żydach – po angielsku, po polsku i po hebrajsku. Potrzebna jest też dobra restauracja koszerna
i hotel obsługujący Żydów. Wiesz, dla ortodoksyjnych Żydów przyjazd

Zob. omówienie w mojej książce: Virtually Jewish…, op. cit., s. 194 i nast.

10	Najbardziej wszechstronne omówienie rozwoju Kazimierza znajduje się w pracy Moniki A. Murzyn,
Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków, Międzynarodowe Centrum
Kultury, 2006.
11	Łącznie z promocją mojej książki, Jewish Heritage Travel…, op. cit. O rozwoju Festiwalu czytaj
między innymi w: R.E. Gruber, The Krakow Jewish Culture Festival, Polin: Studies in Polish Jewry,
vol. 16, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization, 2003, s. 357–367.
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12	Pełne omówienie warunków w latach 1992–1993 – zob. rozdział What’s to Be Done w mojej książce:
Upon the Doorposts…, op. cit.
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Il. 1. Opłakany stan rogu ulic Kupa i Warschauera – dzielnica żydowska Kazimierz w roku 1993; fot. R. E. Gruber

Il. 2. Zniszczone kamienice (obecnie już nieistniejące) przyległe do cmentarza
Remuh na Kazimierzu w 1993 roku; fot. R. E. Gruber
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tu to problem. Najbliższy hotel, który obsługuje Żydów, to Forum po drugiej stronie rzeki. Ale to kłopotliwe – jest daleko, a chodzenie stamtąd pieszo
nie jest bezpieczne. Chciałbym zobaczyć żydowski hotel z koszerną kuchnią – hotel z czterdziestoma pokojami miałby obłożenie rzędu 70–80 procent przez cały rok. W ten sposób możecie ożywić Kazimierz”.
Ta „bardzo sympatyczna kawiarnia”, o której wspominał Stanisław,
to Ariel, położony u wylotu ulicy Szerokiej, niedaleko synagogi Starej, która
już wtedy mieściła muzeum żydowskie. Ariel – wówczas jedyna kawiarnia w stylu żydowskim przy placu – stanowił tyleż dobrze prosperującą,
co dość nieoczekiwaną oazę pośród ruder. Założony jako galeria judaików, został w roku 1992 przekształcony w kawiarnię. W tamtym czasie
prowadził ją Wojciech Ornat. „Niektórzy uważają to za chory pomysł, by
mieć tu kawiarnię, ale ja się z tym nie zgadzam – powiedział mi, gdy siedzieliśmy przy stoliku pod parasolką, kontemplując smętny miejski kraj
obraz wokół Szerokiej. Jeszcze niedawno coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Pod względem układu przestrzennego Kazimierz wygląda identycznie
jak przed wojną. Teraz Żydzi wracają tu, żeby zwiedzić [tę dzielnicę], rozpoznają miejsca, które znali jako dzieci. Teraz mogę otworzyć kawiarnię”.
Ariel był jednak przedsięwzięciem tak osamotnionym, że sugerując się szyldem z liternictwem stylizowanym na hebrajskie, żydowscy turyści niekiedy
mylili go z synagogą bądź innym obiektem religijnym. W końcu – ciągnął – „[Kazimierz] stanie się snobistyczną, elegancką dzielnicą, ceny nieruchomości pójdą ostro w górę. Ludzie już mu się przyglądają. Przy takim jak
obecnie rozwoju gospodarczym w Polsce w ciągu pięciu lat przedstawiciele
dobrych zawodów będą mieli na tyle pieniędzy, by kupować nieruchomości.
Dzielnica ulegnie nobilitacji – już teraz pewien słynny kompozytor kupił
tu mieszkanie. Artyści też tu przyjdą…”
Dzisiejszy „żydowski Kazimierz” zbudowany jest na prawdziwym architektonicznym (i historycznym) szkielecie, jednak słabo przypomina tętniącą
życiem dzielnicę, jaką był przed drugą wojną światową, kiedy w Krakowie
mieszkało ponad 60 tysięcy Żydów. Kazimierz ponownie tętni życiem, zwłaszcza podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej (i późno w nocy, gdy nowe kluby
muzyczne pracują pełną parą), lecz dzisiaj w całym Krakowie mieszka mniej
niż dwustu Żydów. Niewielu turystów i nikt z tłumów młodzieży w wieku
studenckim, kłębiących się w klubach, jedzących ziemniaczany kugel albo
„zupę szabasową” w restauracjach w stylu żydowskim bądź uczestniczących w imprezach Festiwalu Kultury Żydowskiej, nie może pamiętać czasów,
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gdy żydowski Kazimierz był faktycznie żydowski. Ale tak samo większość
z tych młodych ludzi nie pamięta czasów, kiedy nie było Festiwalu, turystyki
żydowskiej, rozgłosu i komercjalizacji nostalgii. Obecnie nowe „żydowskie”
konstrukty, a nawet nieodłączny kicz nie są – jak to ujął Eco – „oferowane”
na Kazimierzu. One istotnie są częścią zarówno rzeczywistości miasta, jak
i rzeczywistości doświadczanej przez tych, co tam żyją, zwiedzają i bawią
się. Sama „scena żydowska” jest rzeczywistym, autentycznym zjawiskiem,
mimo że być może nie jest „autentycznie żydowska”. Co więcej, przez ostatnie
dwadzieścia lat jako zjawisko żywe stworzyła własne tropy i tradycje. Należy
do nich na przykład niemal skodyfikowany „rys żydowski” wystroju i kart
kawiarnianych oraz regularne imprezy, takie jak „Szalom na Szerokiej” –
wielki koncert plenerowy kończący Festiwal, częściowo transmitowany
przez telewizję ogólnopolską i rokrocznie przyciągający aż 15 tysięcy słuchaczy. Zdarza się, że budowanie „nowych rzeczywistości” odbywa się w sposób wyjątkowo rażący. Na przykład w roku 2006 zobaczyłam dopiero co odremontowany budynek, który na nowiuteńkiej framudze miał świeżo zrobioną
rysę – dokładnie taką samą, jaką jeszcze niedawno można było znaleźć na
wielu ruderach Kazimierza w miejscach, gdzie przed drugą wojną światową
przymocowywano mezuzy. Podnoszenie statusu dzielnicy pozbawiło ją wielu
(jeśli nie wszystkich) „prawdziwych” blizn tego typu.
Jeszcze bardziej rażącym przykładem komercyjnej kreacji jest restauracja Anatewka w centrum Łodzi, która posługuje się wystylizowanymi
„żydowskimi” elementami wystroju dla stworzenia niemającej wiele wspólnego z rzeczywistością „realnej przestrzeni zmyślonej”. Jej prawie agresywny, odpychający styl stara się sprzedawać nie tylko „żydowskość”, ale też
„nostalgię” jako towar, w połączeniu z folklorystycznymi, a nawet antysemickimi stereotypami. Podczas mojego pierwszego tam pobytu, w roku 2005,
kelnerzy byli przebrani w stroje chasydzkie, niepozbawione rytualnych
frędzli. Na wyposażeniu były przedmioty, które według mnie mogły pochodzić z półki w supermarkecie, z działu „żydowskie”: stare świeczniki, stare
książki, ciemne drewno i przedstawiające brodate twarze obrazy – w zamierzeniu stare, ale wyglądające tak nowo, że aż czuć było farbę. Anatewka
to nazwa fikcyjnej miejscowości, w której mieszkał Tewje Mleczarz, a zatem
miejsce akcji Skrzypka na dachu, lecz jednocześnie sceneria dla młodej kobiety

Il. 3. „Skrzypek na dachu” w restauracji Anatewka w Łodzi; fot. R. E. Gruber

przycupniętej na podeście i grającej na skrzypcach obok atrapy krytego
strzechą dachu, będącej częścią aranżacji wnętrza. Lokalny przewodnik
internetowy po Łodzi zachwyca się „manekinami, którym nie brakuje nawet
szali modlitewnych i chasydzkich loków, parą menor, bibelotami tu i tam
i klezmerskimi melodiami brzmiącymi w tle” 13. Podczas drugiej wizyty,
w 2006 roku, zobaczyłam, że na stołach wyłożono dodatkowo miniaturowe figurki stereotypowych „Żydów” (z brodą i pejsami) jako pamiątki dla
gości. Każda z postaci ściskała w ręku prawdziwą polską monetę. Wszystko
to wyglądało na produkcję taśmową i komercyjną w takim stopniu, że nie
zdziwiło mnie, iż Anatewka okazała się pierwszą bodaj siecią restauracji „żydowskich”, dołączając tym samym do szeregu innych polskich sieci –
w stylu „Dziki Zachód”, śródziemnomorskich itp. Drugą Anatewkę bowiem
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Zob. www.inyourpocket.com/poland/lodz/restaurants/jewish/venue/20722-Anatewka.html.
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otworzono w Łodzi pod koniec 2006 roku. Ten sam przewodnik opisuje nowe
miejsce jako „klon oryginału, począwszy od tej samej, doskonałej kuchni po
żydowskie wnętrze z menorami, poruszającymi pieśniami klezmerskimi
i koronkowymi ozdóbkami. Absolutny hit” 14.
Wojciech Ornat i jego żona Małgorzata pozostają jednymi z głównych
postaci rewitalizacji Kazimierza i rozwoju turystyki żydowskiej, ich zaś
rozumienie „żydowskości” zaważyło chyba najbardziej na kształtowaniu
się aktualnie obowiązujących trendów i popytu ze strony lokalnych Żydów,
nie-Żydów i turystów. „Ta odrobina kultury żydowskiej istnieje w Polsce
w znacznej mierze bezpośrednio lub pośrednio dzięki branży dziedzictwa
żydowskiego” – napisała antropolożka Erica Lehrer 15. Ornat – obecnie
właściciel kawiarni, restauracji i pensjonatu Klezmer Hois, a także żydowskiej księgarni Austeria oraz żydowskiego wydawnictwa również pod
nazwą Austeria – odnosząc się do wpływu swych koncepcji i pomysłów,
zauważył w rozmowie, jaką odbyliśmy w roku 2006, czyli ponad dwanaście lat po naszym pierwszym spotkaniu: „Ludzie z małych miejscowości
zwracają się teraz do mnie o radę, jak zrobić żydowską restaurację”. I dalej:
„Są dwa aspekty: biznes i uczucia. To dwie różne rzeczy. Na początku te
miejsca miały inne oblicze; sytuacja była inna – powiedział. – Teraz tu jest
życie; nie przedstawienie, ale życie. Także przyszłość. Myślę, że to ogromny
sukces. Tu jest życie, to żyje, nie tylko dla cudzoziemców, ale dla młodych
ludzi, młodych Żydów”.
Rzeczywiście: wzory wypracowane na krakowskim Kazimierzu były
naśladowane przy konstruowaniu „żydowskiej” przestrzeni daleko poza
granicami miasta. Łódzkie Anatewki to jedynie dwie z licznych kawiarni
„żydowskich” (lub „w stylu żydowskim”), na które można obecnie natknąć
się w Lublinie, Sankt Petersburgu, Kijowie, Warszawie i w innych miejscach. Na ogół meblowane są antykami lub quasi-antykami, na ścianach
wiszą obrazy, z których wiele poświęconych jest tematom żydowskim.
Światła przygaszone, w tle klezmerska muzyka, w menu dania o nazwach

brzmiących z żydowska. W tych konstruktach „żydowski” począł oznaczać
coś minionego, co wywołuje przyjemne wspomnienia – jakiegoś utraconego świata, z podtekstem utraconego mienia, utraconych radości, w tonacji sepii i półmroku, ale jednocześnie świata nieco egzotycznego. Te konwencje grają na nostalgii, ale tak samo na wyobraźni: miejsca zdają się
takie, jakim ludzie chcieliby widzieć dawny świat żydowski (a tym samym
pewnie i stosunek do Żydów). Można składać hołd ofiarom Holocaustu, ale
obecnie rzadko odbywa się to w bardzo dosłowny sposób. Rezultat może
być boleśnie prostacki, jak w Anatewce, ale w przypadkach pozytywnych
wrażliwość i poczucie dobrego smaku pozwalają osiągać właściwy efekt.
Niekiedy znajdujemy nawet nieco autoironii: w karcie restauracji U Fryzjera
w Kazimierzu Dolnym dania oznaczono jako „żydowskie”, „nieżydowskie”
albo „nieżydowskie, niekoszerne, ale również godne polecenia”.
Celowo czy też nie, wygląd i „żydowski” styl tych miejsc jest odzwierciedleniem wystrojów i stylów panujących na krakowskim Kazimierzu –
nawet wśród Żydów lub w miejscach, gdzie istnieją żydowskie społeczności.
Oprócz Anatewek w Łodzi działa jeszcze jeden lokal – Cafe Tuwim, otwarta
w kwietniu 2005 roku 16. Jest to koszerna restauracja położona w obiekcie
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Nazwano ją na cześć Juliana Tuwima –
urodzonego w Łodzi dwudziestowiecznego poety polskiego, z pochodzenia
Żyda, aczkolwiek niepraktykującego. Przyciemnione światło w Cafe Tuwim,
antyki i stare fotografie tworzą klimat przypominający kawiarnie krakowskie. Cafe Tuwim gości żydowskie programy kabaretowe i koncerty muzyki
klezmerskiej. Właścicielka restauracji Małgorzata Keller przyznaje się do
inspiracji judaistyczną kulturą, jednak podkreśla, że jest pewna różnica:
„Wiele z osób, które mają kawiarnie w Krakowie na Kazimierzu, to nasi znajomi” – powiedziała mi w rok po otwarciu Cafe. I dodała: „Nasz styl wywodzi się z [faktycznej] pamięci; fotografie i wyposażenie pochodzą od naszych
rodziców i dziadków”. Jak mi wyjawiła, jej praprababka prowadziła hotel
w Lublinie. „Dobrze, że tradycja przeszła na mnie”.

14 Zob. www.inyourpocket.com/poland/lodz/en/category?cid=60491&chid=704. W roku 2007
powiedziano mi, że żydowska kawiarnia z Krakowa otworzyła swą filię we Wrocławiu. (Chodzi
o kawiarnię Mleczarnia i kawiarniane podwórko na ulicy Meiselsa – przyp. red.).
15 E. Lehrer, Repopulating Jewish Poland – In Wood, Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 16, Oxford,
Littman Library of Jewish Civilization, 2003, s. 340. Na temat przemian Kazimierza, między innymi udziału
w tym W. Ornata, zob. M.A. Murzyn, Kazimierz…, op. cit., oraz J. Kugelmass i A. Orla-Bukowska, If You
Build It They Will Come: Recreating a Historic Jewish District in Post-Communist Krakow, „City and
Society Annual Review”, 1998, s. 315–353.
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16	W centrum Łodzi stoją dwa pomniki na cześć Juliana Tuwima. Jeden z nich ukazuje go siedzącego
na ławce w luźnym płaszczu i miękkim kapeluszu.
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Lena Stoliarowa, niepraktykująca Żydówka z Kijowa, powiedziała mi,
że sukces żydowskiej kultury restauracyjnej w Krakowie był dla niej bezpośrednią zachętą, by otworzyć w Kijowie restaurację w stylu żydowskim, nazwaną później Cymes. W owym czasie, a był to rok 2003, w stolicy Ukrainy funkcjonowała jedna restauracja żydowska (ściślej – w stylu
żydowskim), choć mieszkało tam 70 tysięcy Żydów. Natomiast Kraków
ze swoją populacją żydowską, która w porównaniu z Kijowem była mikroskopijna, miał „żydowskich” restauracji znacznie więcej 17. Cymes wyglądał „żydowsko na sposób nostalgiczny, staroświecki, jak wiele żydowskich
restauracji w dawnym bloku wschodnim” – pisała (nieżydowska) ukraińska dziennikarka Juliana Wilkos w amerykańskim wydawnictwie żydowskim. „Wystrój czerpie garściami z Marca Chagalla, w weekendy gra na
żywo muzyka żydowska, a menu okrasza nieprzetłumaczalny humor
jidysz” 18. Będąc tam w roku 2006, stwierdziłam, że Cymesowi zgoła daleko
do dwóch faktycznie koszernych restauracji kijowskich: ekskluzywnego
Króla Dawida i baru szybkiej obsługi Makkabi, które funkcjonują przy czynnych synagogach i żadna nie jest naznaczona tropami nostalgicznymi. Znak
firmowy Cymesu kopiuje (w sposób zamierzony lub nie) etykietę polskiej
wódki „Cymes” – marki, która w latach dziewięćdziesiątych XX wieku była
reklamowana jako koszerna, lecz żydowskich motywów używała po to, by
spieniężyć ówczesną modę na koszerne wódki. Obrazek jest karykaturalnym
portretem Żyda z brodą, kapeluszem i pejsami, puszczającego oko i pokazującego kciukiem i palcem wskazującym gest „dobra rzecz”. Kelnerki noszą
staromodne długie suknie, a restaurację zdobią witraże w stylu chagallowskim, hebrajskie napisy, flagi Izraela i dziesiątki drewnianych rzeźb, które
przedstawiają Żydów – czasem w formie karykaturalnej, nieraz pokazując Żydów dzierżących albo liczących pieniądze. Postać siedzącego rudobrodego Żyda, ukazana w prawie naturalnej wielkości, jak przelicza monety,
stoi na zewnątrz na chodniku. Wydźwięk tego wszystkiego nieco mnie krępował, ale znajomy, który mnie tam zabrał, sam będący kijowskim Żydem
o znaczącej pozycji, zdawał się nie przejmować tą aranżacją. Okazuje się,
że niemal połowa klientów ma takie czy inne związki ze światem żydow-

Il. 4. Przed restauracją Cymes w Kijowie
drewniana rzeźba „Żyda” przelicza pieniądze;
fot. R. E. Gruber

skim. Powiedziano mi, że część rzeźb wykonał żydowski artysta z Odessy.
Miejscowi Żydzi podobno obchodzą w Cymesie „zaręczyny, wesela i inne uroczystości rodzinne”, a w 2005 roku seder z okazji święta Paschy zorganizował w restauracji kijowski oddział Hillel. „Chadzam do różnych restauracji, ale Cymes jest szczególny. Tu się czuję jak w domu” – powiedziała Wilkos
dwudziestoczteroletnia prezes klubu przedsiębiorców Hillel 19.
W Posłowiu do książki Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie 20 zauważyłam, iż wśród Żydów rośnie poczucie zaniepokojenia, że jeśli sami nie
podejmą stanowczych działań, „żydowszczyzna” zostanie zawłaszczona
albo nawet rozcieńczona do dawki homeopatycznej: żydowskie produkty
kulturowe wyrugują żydowską kulturę. Konieczne jest potwierdzenie,
że Żydzi i kultura żydowska to więcej niż zakurzone bądź uświęcone relikty.

19

76

17

Y. Vilkos [J. Wilkos], Eating Jewish in Kiev, „Jewish Telegraphic Agency – JTA”, 26 grudnia 2005.

18

Ibidem. J. Wilkos specjalnie podkreślała w artykule fakt, że sama nie jest Żydówką.
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Ibidem.

20 Op. cit. Polskie tłumaczenie nie oddaje wiernie oryginalnego tytułu, tj. Virtually Jewish. Reinventing
Jewish Culture in Europe – bardziej dosłowne tłumaczenie mogłoby brzmieć: Wirtualna żydowskość.
Tworzenie na nowo kultury żydowskiej w Europie (przyp. red.).
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Wirtualnemu Światu Żydowskiemu potrzebny jest żywy wymiar, w przeciwnym razie może on się stać „jałową pustynią albo nawiedzaną przez
duchy żydowską krainą niebytu”. Pisałam, że kultura głównego, nieżydowskiego nurtu często łatwiej radzi sobie z Żydami martwymi niż z żyjącymi –
upraszczając, egzotyzując i patrząc z historycznego dystansu. Zdaniem polskiego socjologa Pawła Śpiewaka kulturze żydowskiej grozi „zredukowanie
do symboli i kuchni”. Odosobniona, może stracić swe znaczenie i stać się po
prostu rodzajem folkloru – rozpoznawanym przez ludzi lub opatrzonym etykietką „żydowski” – bez jakiegokolwiek głębszego zrozumienia czy skojarzeń.
Ponownie odwołam się do słów Jonathana Webbera: „Istnieje problem reprezentatywności. Jest różnica między oficjalnym, ugruntowanym judaizmem
a tym, jak Żydzi faktycznie żyją. Jest też judaizm wyobrażony, kreowany
ex nihilo. Jak przedstawiać w mediach kulturę żydowską w relacji do samych
siebie, nie-Żydów? Czy winniśmy być uczestnikami, czy stać z boku?”.
Przemawiając na konferencji na temat kultury żydowskiej w XXI wieku,
ostrzegał: „Reprezentacja to ruchomy cel. Kultura żydowska przechodzi takie
przemiany, że iluzją jest próba uchwycenia jej w jednej postaci”.
Minęło pięć lat i sytuacja nadal jest płynna – w metodach promowania
turystyki żydowskiej i jej realizowania oraz w sposobach odnawiania i przywracania do życia dawnych dzielnic żydowskich uwidaczniają się różne
tendencje. W tej dyskusji skupiłam się na stworzeniu „realnej przestrzeni
wyimaginowanej”, czyli na sposobach, w jakich obrazy z literatury bądź
wyobrażenia o idealnej „żydowskości” zaczęły żyć własnym życiem, tworząc niekiedy w pełni wyartykułowaną „nową autentyczność”. Jednakże
w wielu tych konstruktach niezbędna jest partycypacja żydowska – albo
ze strony żydowskich turystów i innych gości, albo ze strony mieszkańców
żydowskiego pochodzenia czy powstających lokalnych gmin żydowskich,
które w wielu miejscach coraz wyraźniej nabierają pewności siebie. Na przykład pierwszą niedzielę września obwołano Europejskim Dniem Kultury
Żydowskiej, będącym wspólną inicjatywą instytucji żydowskich, państwowych i lokalnych. W ramach jego obchodów otwiera się dla publiczności setki

miejsc dziedzictwa żydowskiego, odbywają się odczyty, koncerty, przedstawienia, wystawy i inne imprezy specjalne. W roku 2007 miało miejsce aż
osiemset imprez w trzydziestu krajach, przyciągając ponad 150 tysięcy ludzi 21.
Przemiany w Pradze – „Parku Jurajskim judaizmu”, o którym pisał Eli
Valley, owym „cyrku umarłych” – pokazują, jak rynek turystyczny i jego
oferty zmutowały się i ewoluowały w ciągu ostatniej dekady pod kątem
zaspokajania oczekiwań coraz bardziej wymagających gości, a jednocześnie odzwierciedlają proces dojrzewania lokalnych wytwórców, promotorów
i orędowników kultury żydowskiej. Zasadniczą rolę odegrało w nim praskie Muzeum Żydowskie, stojące dziś na czele żydowskich instytucji kulturalnych w Europie. Na proces ten wpłynęła również integracja wewnętrzna
społeczności żydowskiej. Setną rocznicę powstania Muzeum, przypadającą
w roku 2006, uświetnił ogólnokrajowy Rok Kultury Żydowskiej, na który
składało się kilkadziesiąt wystaw, wykładów, koncertów i innych żydowskich imprez kulturalnych na terenie całego kraju. Nowa Galeria Roberta
Guttmanna w praskim Muzeum Żydowskim lansuje współczesną żydowską sztukę, muzykę i kulturę, kształtując nowe żydowskie paradygmaty –
równolegle do wystaw historycznych i starych legend. „W przeciwieństwie do gości tradycyjnie odwiedzających Muzeum, którzy w dużej części
są obcokrajowcami, Galeria [Roberta Guttmanna] przyciąga tłumy czeskiego modnego towarzystwa, zainteresowane tematyką żydowską, sztuką
nowoczesną bądź jednym i drugim” – napisała w 2006 roku mieszkająca
w Pradze amerykańska dziennikarka Dinah Spritzer 22. Kurator Galerii
Michaela Hajkova powiedziała Spritzer, że chciała „obudzić ludzi, obudzić
ich ze złudzenia, że żydowskość odnosi się do czasu przeszłego. […] Ludzie
byli przyzwyczajeni do czegoś innego ze strony muzeum, czegoś tradycyjnego. Ale dlaczego nie mielibyśmy w Pradze dopuścić do głosu żydowskiej
teraźniejszości i tych wszystkich pytań, które jej towarzyszą?” 23. To nowe
podejście oddaje nawet kawiarnia zlokalizowana na terenie kompleksu
Muzeum Żydowskiego, gdzie mieści się Galeria Guttmanna. Jej elegancki,
nieco surowy wystrój nie ma kompleksów wobec stylu nostalgicznego czy

21 Zob. www.jewisheritage.org.
22	D. Spritzer, Czech Curator Bucks Traditional Art, „Jewish Telegraphic Agency – JTA”, 22 października 2006.
23 Ibidem.
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archaicznego, w tle gra muzyka jazzowa, nie klezmerska, tradycja żydowska zaś, po jaką sięga, to tradycja śródmieścia współczesnego Nowego Jorku,
a nie średniowiecznego getta.
W lipcu 2006 roku ekspert w dziedzinie kultury jidysz i stosunków
polsko-żydowskich Michael Steinlauf zauważył, że podczas corocznego
Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie dzięki wielu imprezom kulturalnym i ogromnej liczbie zagranicznych artystów żydowskich, wykonawców i fanów, którzy na nie przybyli, ulica Szeroka stanowi symbol „kwatery
głównej diaspory”. Zwierzył mi się, że „nigdy nie było łatwiej być Żydem
niż na Szerokiej w wieczór poprzedzający finałowy koncert plenerowy
Festiwalu” 24. Tymczasem najnowsza fala rewitalizacji Kazimierza przyniosła szereg nowo otwartych modnych klubów nocnych i barów muzycznych,
wśród nich takich, których wnętrza odznaczają się nowoczesnym, efektownym stylem zamiast nostalgii w kolorze sepii.
A więc zmiany i jeszcze raz zmiany: obecnie lokale w stylu żydowskim są
w dzielnicy w mniejszości. Na samej ulicy Szerokiej, obok innych nieżydowskich lokali, znajduje się dziś restauracja indyjska. W dzielnicy, która niecałe dwadzieścia lat temu była senną scenerią degeneracji, teraz mieszkańcy
skarżą się na hałasy do późnych godzin nocnych 25. We wrześniu 2007 roku
pełnostronicowa reklama w „London Jewish Chronicle” zachęcała gorąco
(żydowskich) czytelników do kupowania w Polsce nieruchomości pod inwestycje. Wśród zdjęć wykorzystanych w reklamie znalazło się takie, które
ukazywało wejście do szesnastowiecznej synagogi Remuh na Kazimierzu,
a inne – wejście do jednej z kazimierskich kawiarni w stylu żydowskim.

24	M. Steinlauf jest autorem Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust, Syracuse,
Syracuse University Press, 1997.
25 Szczegółowa analiza tego rozwoju – zob. M.A. Murzyn, Kazimierz…, op. cit.

Sandra Lustig
Alternatywy dla „żydowskiego
Disneylandu” – przykłady możliwego
podejścia do przeszłości żydowskiej
w europejskich miastach
„Żydowski Disneyland”? Miasteczko tematyczne poświęcone studiowaniu
Tory i Talmudu? Nie całkiem. Termin ten wyraża krytykę zjawiska, które
daje się zaobserwować szczególnie tam, gdzie żydowski – albo postrzegany
jako żydowski – lejtmotyw miejsca jest przedmiotem działań marketingowych adresowanych w szczególności do turystycznych odbiorców. Słowo
„disneylandyzacja” stosowane jest na określenie artefaktów, potraw, muzyki
i imprez kulturalnych sprzedawanych tak, jakby były „autentycznie żydowskie” bądź stanowiły część żydowskiego kontekstu, podczas gdy w rzeczywistości nie są ani jednym, ani drugim. Zdarza się tak nierzadko w miastach
lub dzielnicach, które kiedyś w przeszłości były zamieszkane przez ludność żydowską, a obecnie już nie są; z reguły zarówno po stronie podaży tej
działalności (produkcja i sprzedaż towarów i usług), jak i po stronie popytu
(nabywanie i konsumpcja) stoją ludzie, którzy nie są Żydami. Jeżeli w ogóle
żyją tam dziś jeszcze jacyś Żydzi, to na ogół nie angażują się w biznes pod
tytułem „żydowski Disneyland”. Zjawisko to – rzekomo dotyczące kultury
żydowskiej – jest w dużej mierze całkowicie pozbawione udziału Żydów.
„Żydowski Disneyland” obserwuje się w Berlinie, Krakowie, Pitigliano,
Pradze i innych miejscach. Wydaje się on zjawiskiem ogólnoeuropejskim,
występującym szczególnie w częściach Europy nawiedzonych przez Shoah,
natomiast wygląda na to, że jest zupełnie nieznany w innych częściach świata.
Monika A. Murzyn pyta, czy disneylandyzacja nie jest przypadkiem „nieuniknioną ceną, jaką płaci się za ożywienie zdegradowanej dzielnicy żydowskiej,
czy też, szerzej, w ogóle za odkrycie na nowo zapomnianego dziedzictwa” 1.

	M.A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków,
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006, s. 452.
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W „żydowskim Disneylandzie” nie chodzi o rewitalizację świata Żydów.
Nie chodzi o faktyczne życie i doświadczenia żadnego z aktualnie mieszkających w tych miejscach Żydów ani o refleksyjną analizę i upamiętnienie
dawnej kultury żydowskiej w danym locus, czy też powodów tak wymownej nieobecności tejże kultury. Motyw żydowski jest raczej używany jako
narzędzie marketingowe dla celów komercyjnych. Z tego też względu judaizm nie jest pokazywany ani reprodukowany w całej swej złożoności: z wierzeniami religijnymi, tradycjami intelektualnymi, tradycjami nauki itd.,
lecz „skondensowany” w postaci przedmiotów, które można sprzedać i które
rzeczywiście sprzedaje się tak, jakby były reprezentatywne dla judaizmu.
Niektóre z nich w istocie rzeczy bywają żydowskimi przedmiotami
kultu (na przykład świeczniki szabasowe), jednak przeważnie motyw
żydowski to zwykły ornament (na przykład podkoszulki z rysunkiem tańczących chasydów). Bywa, że ich twórcy posuwają się nawet do stosowania
wręcz antysemickich stereotypów, jak chociażby malunki Żydów z dużymi
nosami i uszami albo matrioszki malowane w postaci Żydów o „typowo
żydowskim” wyglądzie, trzymające torby ze znakiem „$”. Innymi słowy –
przedmioty tak sprzedawane nie są de facto „przedmiotami żydowskimi”,
lecz posługują się motywem żydowskim (albo raczej tym, co typowo lub stereotypowo postrzegane jako żydowskie) jako chwytem marketingowym.
Powyższa krytyka pod adresem produkcji „żydowskich przedmiotów”
dotyczy także niektórych usług. Weźmy przykładowo wycieczki piesze „śladami kultury żydowskiej”. Są one często wymyślane i prowadzone przez
ludzi, którzy sami nie są Żydami, dla klientów, którzy również nie są Żydami.
Niekiedy wiedza przewodników o judaizmie, historii żydowskiej i dzisiejszym
życiu Żydów jest mizerna – bywa, że również oni posługują się stereotypowymi wyobrażeniami o Żydach i judaizmie 2. Zjawisko tu opisane występuje
w odniesieniu do judaizmu, Żydów, jak również innych kultur uchodzących za
egzotyczny, „chodliwy” towar: „To, co marketing sprzedaje jako kulturę, bywa

zwykłą jej karykaturą, bezładną masą łatwo strawnych wycinków, które niekoniecznie reprezentują to, czym naprawdę jest (albo była) [dana] kultura” 3.
Tam, gdzie do tego dochodzi, przedmioty oferowane w handlu są wyrwane
ze swego kontekstu społecznego, kulturowego, religijnego i historycznego.
Natomiast osadzone w tych kontekstach mają szczególne (zapewne głębokie)
znaczenia. Stąd też wrażenie, że dla konsumentów są one jedynie ozdobnymi
souvenirami, może być obraźliwe dla tych, dla których istotnie coś znaczą.
Konsumenci mogą ze swej strony łatwo (jakkolwiek błędnie) sądzić,
że wyroby, które kupują – było nie było ograniczone do wąskiego zbioru
przedmiotów „łatwo zbywalnych” – reprezentują judaizm albo kulturę
żydowską. Lecz jeśli nawet przedmioty te wiążą się rzeczywiście ze światem żydowskim, nie są w żadnej mierze ilustracją bogactwa i różnorodności religii, kultury czy etnicznych cech judaizmu, a jedynie rozwodnioną, skomercjalizowaną wersją niczym z baru szybkiej obsługi. Problemy pojawiają
się z chwilą, gdy „dania z McDonalda zaczynają uchodzić za menu pięciogwiazdkowej restauracji” 4. Kwestia percepcji ma tu fundamentalne znaczenie:
to, co wyeksponowane i sprzedawane, niekoniecznie jest faktycznie żydowskie (i oczywiście ponieważ judaizm obejmuje wiele różnych tradycji, istnieje wiele odmian tego, co nazywamy „żydowskim”). Tymczasem nieuświadomiony odbiorca może odnieść wrażenie, słusznie lub nie, że to, co widzi,
ma coś wspólnego z judaizmem. W takich sytuacjach przedmiotem handlu jest zatem sposób postrzegania Żydów i judaizmu, a stąd już tylko krok
do marketingu stereotypów żydowskich czy nawet treści antysemickich.
Ludzie odpowiedzialni za „żydowski Disneyland” sami w większości
nie są Żydami. Czy oznacza to, że wszystko, co robią, wiedzie niechybnie
do „żydowskiego Disneylandu”? Wcale nie. Niemniej trzeba, by nie-Żydzi
zdawali sobie sprawę, że w obliczu zagadnień przestrzeni żydowskiej muszą
dostrzegać i weryfikować własne opinie i z góry przyjęte sądy na temat
judaizmu, Żydów i historii żydowskiej. „Pamięć o Żydach i dziedzictwie

	I. Weiss, Jewish Disneyland. Die Enteignung und Aneignung des „Jüdischen”. Berlin – Fürth –
Pitigliano – Prag – Kazimierz – Krakau – Vilnius, [w:] J.G. Tobias, P. Zinke (red.), Nurinst 2002. Beiträge
zur deutschen und jüdischen Geschichte. Band 1 Schwerpunktthema: Jüdisches Leben in Fürth.
Rocznik Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts,
Nürnberg, Antogo Verlag, 2002, s. 11–12.

	I. Leveson, S. Lustig, Caught Between Civil Society and the Cultural Market: Jewry and the Jewish
Space in Europe. A Response to Diana Pinto, [w:] S. Lustig, I. Leveson (red.), Turning the Kaleidoscope
– Perspectives on European Jewry, Oxford–New York, Berghahn Books, 2006, s. 194.
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	I. Weiss, Jewish Disneyland. Die Enteignung und Aneignung des „Jüdischen”, „Golem. European
Jewish Magazine”, 2002, nr 3, s. 47.
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żydowskim jest obciążona emocjonalnie, czy to z powodu oficjalnie istniejących po wojnie tabu, czy też polityki rządzących, skłonności do antysemityzmu, czy wreszcie wyrzutów sumienia” 5.
Jeśli chodzi o rolę historii, historii Żydów i historii prześladowań żydowskich (czyli tematów ważkich w przypadku byłych dzielnic żydowskich),
kwestia percepcji jest równie istotna: „Zainscenizowano tu mentalny kraj
obraz, rodzaj historiografii emocji, do których ludzie podchodzą obarczeni
własnymi potrzebami, stanami emocjonalnymi i projekcjami” 6. Zamiast
umożliwiać wykształconej publiczności poznanie w sposób refleksyjny
historii byłych dzielnic żydowskich, produkty i usługi dostosowuje się
do przekonań i percepcji konsumentów, nie zważając na rzetelność wobec
judaizmu i poszanowanie dla Żydów. „Żydowski Disneyland” przeważnie
stroni od ukazywania współczesnych, dzisiejszych Żydów, za to towary
i usługi oferowane przezeń przekazują dość tendencyjny obraz Żyda. Żydzi
muszą stawić czoła takim wizerunkom oraz stereotypom ukształtowanym
przez „żydowski Disneyland”, lecz mogą mieć trudności z wyjaśnieniem,
że mają one niewiele wspólnego z dzisiejszym życiem Żydów w Europie.
Pokrótce: „mechanizm żydowskiego Disneylandu zasadza się na romantyzmie, egzotyzacji i historyzacji wszystkiego, co żydowskie” 7. Szczególnie
uderzające przykłady znaleźć można w świecie kulinariów: restauracje
„w stylu żydowskim” serwują jedzenie kojarzone (słusznie lub nie) z Żydami,
choć zazwyczaj nie są koszerne. Na ogół nie starają się czerpać z różnorodności kuchni żydowskiej, ale pokazują to, co w ich przekonaniu klienci zamówią albo zaakceptują w karcie dań. Klientami mogą być Żydzi szukający dań,
które znają z dzieciństwa, pamiętają, jak ich babki je przygotowywały. Inni
klienci nie są Żydami, a kieruje nimi chęć odnalezienia czegoś egzotycznego –
jeżeli zaserwuje się im tradycyjną kuchnię żydowską z danego obszaru, mogą
być rozczarowani, ponieważ przypomina nieżydowską kuchnię lokalną.
Istnieją jednak wyjątkowe potrawy żydowskie, na przykład charoset
lub hamantaszen. Podaje się je wyłącznie w określonych sytuacjach: charoset to tradycyjny element sederu podczas Paschy, symbolizujący moź-

dzierz używany w epoce, gdy Hebrajczycy zmuszeni byli budować piramidy w Egipcie jako niewolnicy, jeszcze w czasach przed Wyjściem. Według
tradycyjnego aszkenazyjskiego przepisu charoset robi się zazwyczaj z tartych jabłek, orzechów, miodu, wina i przypraw. Hamantaszen to trójkątne
ciasteczka z nadzieniem dżemowo-makowym, jedzone z okazji święta
Purym. Ich nazwa pochodzi od Hamana, który jak głosi historia Purymu,
starał się – bez powodzenia – dokonać masakry Żydów i który na koniec
sam został powieszony. Potraw tych nie je się o dowolnej porze roku. Ale
w restauracjach „w stylu żydowskim” figurują w karcie przez okrągły rok.
Potrawy o znaczeniu rytualnym zostały zdegradowane do zwykłego folkloru. Po raz kolejny natykamy się zatem na rolę kontekstu i znaczenia.
Można twierdzić, że „żydowski Disneyland” przyczynia się do wzrostu
zainteresowania szerszej publiczności tematyką żydowską, a tym samym
sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między Żydami a nie-Żydami. Jeżeli
jednak to jest ten cel, który mamy osiągać, wówczas treści prezentowane
powszechnemu odbiorcy jako żydowskie muszą być oparte na faktach, a nie
na uprzedzeniach, stereotypach czy też na nastawieniu antysemickim.

A l t erna t y w y dla „ ż y dowskiego
D isne y landu ”
Na szczęście „żydowski Disneyland” to nie jedyny sposób przybliżania
żydowskiej historii. Dalsza część artykułu pokazuje w zarysie trzy przykłady wykorzystania alternatywnego podejścia do tematu.
Konkurs historyczny pod patronatem
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec
Konkurs historyczny pod patronatem Prezydenta Republiki Federalnej
Niemiec (Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten) przeznaczony jest
dla dzieci i młodzieży w wieku 8–21 lat i polega na prowadzeniu kwerendy na dowolnie wybrany temat w ramach szerszego zadanego obszaru

	R.E. Gruber, Virtually Jewish. Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley, University of California
Press, 2002, s. 235.
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Ibidem, s. 15. Bardziej szczegółowa analiza złożoności tych zagadnień – zob. S. Lustig, I. Leveson
(red.), Turning the Kaleidoscope – Perspectives on European Jewry…, op. cit., rozdz. 9, 10 i 11.
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t ematycznego. Oto przykłady takich obszarów tematycznych: „Życie
codzienne w dobie narodowego socjalizmu w latach przedwojennych” (edycja 1981), „Życie codzienne w dobie narodowego socjalizmu w latach wojny”
(edycja 1983), „Pomniki: pamięć – wezwanie – prowokacja” (edycja 1993).
Wśród innych obszarów tematycznych znalazły się: „Świat pracy i techniki
na przestrzeni dziejów” (1977), „Wyjazdy – przyjazdy: migracja w historii”
(2003), „Nasze miasto domem dla obcokrajowców?” (1989). Uczestnicy pracują indywidualnie lub w zespołach, opracowując jeden wątek mieszczący
się w zadanej szerszej tematyce, z reguły dotyczący miasta ich zamieszkania. Efekty ich pracy przybierają rozmaite formy: referatów, wystaw, filmów wideo i innych. Najlepsze prace są nagradzane.
Konkurs ma w zamyśle wywoływać u młodych ludzi zainteresowanie ich własną historią, przeszłością ich miasta, a także kraju. Pomaga
im to kształtować poczucie odpowiedzialności i uczy zasad prowadzenia
badań historycznych, pracy zespołowej i prezentowania wyników prac.
Od czasu pierwszego konkursu w roku 1973 uczestniczyło w nim już ponad
110 tysięcy młodych ludzi, czyniąc z niego największy skoordynowany ruch
badawczy w Niemczech adresowany do historyków amatorów. W archiwach Fundacji Körbera, która organizuje konkurs, znajduje się ponad
22 tysiące nadesłanych prac 8.
Konkursy zatytułowane „Życie codzienne w dobie narodowego socjalizmu” ogłoszone w początkach lat osiemdziesiątych XX wieku posłużą nam
tu za przykład do rozważań. Uczniowie przeprowadzali wywiady z lokalnymi naocznymi świadkami [historii], gromadzili i analizowali materiały archiwalne i wyszukiwali fakty związane z konkretnymi wydarzeniami z dziejów swych miast. Niektórzy studiowali życie Żydów, począwszy
od okresu sprzed narodowego socjalizmu – niekiedy całe wieki przed
nim – zbierając informacje i o życiu Żydów, i o związkach między Żydami
a nie-Żydami przed rokiem 1933. Choć wielu nigdy wcześniej nic nie słyszało
o mniejszości żydowskiej w swym mieście, poczęli dokumentować jej życie.
Inni skupili się na antysemityzmie pod rządami narodowego socjalizmu.
Zaznajamiając się z konkretnymi wydarzeniami, jakie przetoczyły się
przez ich miasta, uczniowie poznali historię od całkowicie innej strony, niż

	Adres internetowy Fundacji Körbera:
www.koerber-stiftung.de/wettbewerbe/geschichtswettbewerb/ portrait/index.html.
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narzucała to powszechnie wówczas praktykowana metodologia skupiająca się na wielkiej polityce. Uświadomili sobie, jakie decyzje podejmowały
konkretne osoby i lokalne instytucje i jak brały czynny udział w dyskryminacji Żydów, niszczeniu i rozkradaniu ich majątków, a nawet w gorszych
czynach. Wynajdując takie szczegóły konkretnych lokalnych wydarzeń,
uczniowie dowiedzieli się o skutkach antysemickiej polityki narodowych
socjalistów, w szczególności poznali empatycznie, co taka na pozór abstrakcyjna polityka znaczyła w praktyce dla jej ofiar.
Związanie badań z miejscem zamieszkania sprawiło, że jeszcze silniej
przemawiały do uczniów. Zrozumieli oni, że ludzie z ich własnych miast –
ich sąsiedzi sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat – wcielali w życie pozornie
abstrakcyjną politykę wymierzoną w Żydów – również ich sąsiadów sprzed
kilkudziesięciu lat. Do ich świadomości docierało, że zdarzyło się to w konkretnych miejscach i budynkach, z których część nadal jest w użyciu. Shoah
rozgrywał się po części właśnie tu, nie tylko gdzieś tam, daleko; przydarzył
się prawdziwym ludziom znanym z imienia i nazwiska, a nie „bezimiennym” ofiarom, był realizowany przez prawdziwych ludzi mających jakieś
imiona i nazwiska, nie zaś przez anonimowych nazistowskich funkcjonariuszy. „W wielu wypadkach uczniowie byli w pierwszym szeregu tych, którzy wszechstronnie przedstawili lokalne oblicze antysemickiej polityki nazistowskiej i pomogli ponownie włączyć historię Żydów do historii Niemiec” 9.
Tylko niewielka grupa uczniów podjęła w ramach swych prac badania
na temat okolicznych obozów koncentracyjnych, ale ci, którzy się na to zdecydowali, byli prekursorami 10. Na terenie całych Niemiec istniała sieć kilkuset obozów, a prace uczniowskie miały ten skutek, że zebrano sporo istotnych danych do badań naukowych. Ponadto uczestnicy zadawali pytania
także o udział lokalnej ludności w funkcjonowaniu obozów, a przynajmniej o ich współwinę z racji wiedzy o istnieniu obozów. Doszli do wniosku,
że miejscowi musieli wiedzieć o przetrzymywaniu w obozach więźniów,
których liczby niekiedy szły w tysiące, a także o ich brutalnym traktowaniu.
Oczywiście uczniowie biorący udział w konkursie nie byli zawodowymi
historykami i niektóre z ich prac obarczone były błędami wynikającymi
z braku fachowego wykształcenia, ale i tak wiedza i doświadczenie płynące

	Körber Foundation, Remembering the Holocaust. Some Experiences of the German President’s
History Competition for Young People, Hamburg 1995, Körber Foundation, s. 26.
10

Ibidem, s. 29.
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z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu wzbogaciły ich w sposób niebagatelny. Mimo że nauczyciele, archiwiści i inne osoby służyli im wsparciem,
napotykali również sprzeciw. Dobrze znanym przykładem jest Anja Rosmus
z Pasawy, która nie zrezygnowała ze swej pracy wbrew groźbom, że będzie
„pozwana, szkalowana i potępiona” 11. Musiała stoczyć trzyletnią batalię
w sądzie, by uzyskać dostęp do miejscowego archiwum, gdzie przechowywano dokumenty na temat „udziału lokalnych elit i Kościoła w reżimie nazistowskim i prześladowaniach obywateli żydowskich” 12. Historię Rosmus opowiada film z roku 1990 zatytułowany Das schreckliche Mädchen („Niegrzeczna
dziewczynka”). Ale to tylko jeden z przykładów ukazujących siłę oddziaływania konkursu, wykraczającą daleko poza grono samych uczestników.
Konkurs stał się też inspiracją dla debat publicznych na temat różnych okresów w dziejach Niemiec oraz innych kwestii społecznych. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs wprowadził lokalną historię na forum publiczne: prace uczniów
były tematem relacji w środkach przekazu, gdzieniegdzie zaś, jak na przykład w Pasawie, przełamały trwającą dotychczas ciszę wokół miejscowego
uczestnictwa w narodowym socjalizmie i Shoah. Konkurs pomógł też zmienić przedmiot zainteresowania badań historycznych i analiz, które wcześniej koncentrowały się na polityce prowadzonej na szczytach władzy, uzupełniając ją dokumentacją i analizą zdarzeń na szczeblu lokalnym.

dziesiątej rocznicy pogromów z listopada 1938 (znanych w terminologii
nazistowskiej jako Kristallnacht – noc kryształowa) dzielnica rozpoczęła
kampanię informacyjną adresowaną do opinii publicznej, poświęconą
tematowi kształtowania się koncepcji i projektu planowanego pomnika.
Dwa szczególnie istotne elementy tej kampanii to mała wystawa na wolnym powietrzu na Bayerischer Platz, której przedmiotem było tło wydarzeń lokalnych prowadzących do pogromów listopadowych, oraz dyskusja
panelowa, w której wzięło udział siedemdziesiąt osób, w tym przedstawiciele głównych partii politycznych. W wyniku dyskusji ustalono zgodnie,
że pomnik nie będzie ani samotnym blokiem kamienia „ku pamięci”, ani
monumentem, jaki można by uznać za ostatnie słowo w sprawie. Zamiast
tego postawiono sobie zadanie zaprojektowania pomnika zlokalizowanego
w kilku punktach dzielnicy, który spowoduje, że ludzie będą potykać się
o tę kwestię, i który będzie ich zmuszał do myślenia.
Równolegle do wystawy plenerowej członkowie Partii
Socjaldemokratycznej rozwiesili na budynkach, z których deportowano
Żydów, tymczasowe tekturowe wywieszki. Wypisano na nich nazwisko
każdego z wywiezionych, jego wiek i datę transportu. Oznakowania wzbudziły silną reakcję publiczną, niektórzy zaś nawoływali, by pomnik zrealizować wedle tej koncepcji, tyle że w trwałej formie.
Powołano grupę roboczą otwartą dla wszystkich. Jej zadaniem był dialog ze świadkami tamtego czasu oraz ocena materiału fotograficznego,
listów i innych dokumentów pisemnych. Grupa robocza opracowała także
ankietę, w której każdy mógł wyrazić swoje przemyślenia na temat proponowanego pomnika. Faza wstępna obejmowała też szereg innych imprez
publicznych. Następnie w latach 1991 i 1992 przeprowadzono konkurs artystyczny na projekt właściwego pomnika, sponsorowany przez miasto Berlin.
Również w tę fazę zaangażowano opinię publiczną – zarówno pośrednio
przez organizowanie imprez otwartych, jak i bardziej bezpośrednio: członkowie grupy roboczej zasiadali w jury konkursu 13.
Zwycięzcami konkursu zostali artyści Renata Stih i Frieder Schnock.
Ich projekt polegał na rozwieszeniu osiemdziesięciu tabliczek na latarniach
po całym Bayerisches Viertel. Po jednej stronie każdej tabliczki zapisano

„Miejsca pamięci” w Bayerisches Viertel – wykluczenie
i pozbawienie praw obywatelskich, wydalenie, deportacja
i zagłada Żydów berlińskich w latach 1933–1945
„Nagle Żydów nie było”. Ta fraza, często padająca w powojennych Niemczech,
stała się punktem wyjścia do akcji na rzecz pomnika w berlińskim
Bayerisches Viertel (Kwartał Bawarski). Ten obszar dzielnicy Schöneberg
przed Zagładą zamieszkiwało wielu żydowskich przedstawicieli klasy średniej – tak wielu, że okolica ta zyskała sobie miano „Żydowskiej Szwajcarii”
(„Jüdische Schweiz”). W ramach kontynuacji dzieła zapoczątkowanego
wystawą w roku 1983 na temat przekazania władzy Hitlerowi w 1933
rada dzielnicy Schöneberg postanowiła w roku 1988 wznieść pomnik
na Bayerischer Platz, jej centralnym punkcie. W owym roku z okazji pięć-
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Ibidem, s. 38.
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Ibidem
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13	Więcej szczegółów o powstawaniu pomnika – zob. Die Ausschreibung des offenen
Kunstwettbewerbs: Mahnen und Gedenken im Bayerischen Viertel (1991), [w:] ORTE des Erinnerns:
Jüdisches Alltagsleben im Bayerischen Viertel, Berlin, Kunstamt Schöneberg, 1995, t. 1, s. 170–185.
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f ragment ustawy lub zarządzenia antyżydowskiego wraz z datą jego wprowadzenia w życie, po drugiej zaś stronie umieszczono prosty rysunek
nawiązujący do tematu danego przepisu prawa. Niewielki znaczek doczepiony do każdej tabliczki wyjaśnia, że jest to część pomnika. Oto garść przykładowych cytatów: „Piekarnie i ciastkarnie zobowiązane są wystawić
tablice informujące, że wypieki nie będą sprzedawane Żydom ani Polakom.
14 lutego 1942”; „Urząd pocztowy będzie przerywał połączenia telefoniczne
wykonywane przez Żydów. 29 lipca 1940”; „Żydzi pragnący opuścić miejsce
swego zamieszkania zobowiązani są uzyskać zezwolenie z policji. 18 września 1941”; „Zabrania się wspólnej zabawy dzieciom aryjskim i niearyjskim.
1938”; „W celu uniknięcia złego wrażenia na przybyszach z zagranicy informacje o treściach skrajnych należy usunąć. Tablice o treści »Żydzi nie będą
wpuszczani« itp. całkowicie wystarczą. 29 stycznia 1936”; „Dziennikarze
zobowiązani są udowodnić aryjskie pochodzenie swoje i współmałżonka
wstecz do roku 1800. 15 kwietnia 1936”; „Żydowskim handlarzom antykami i dziełami sztuki zabrania się wykonywania zawodu. Nakazuje się
zamknąć sklepy w ciągu czterech tygodni. 1935”; „Wszyscy Żydzi zobowiązani są do wykonywania pracy przymusowej. 4 marca 1941”; „Żydom
zabrania się emigrowania. 23 października 1941”; „Akta dotyczące działalności antyżydowskiej należy zniszczyć. 16 lutego 1945”.
Wiele tabliczek umieszczono w miejscach dobranych do ich treści –
na latarni przed urzędem pocztowym, piekarnią itp. Ponadto zgodnie z przyjętą trzyczęściową koncepcją pomnika centralne „miejsce żałoby” zwraca
uwagę na ogrom cierpienia, podczas gdy bardziej szczegółowych informacji
dostarcza rozległa dokumentacja w miejscowym muzeum historycznym.
Od kiedy zainstalowano pomnik, dzielnica Schöneberg przygotowała
i pokazała serię ekspozycji poświęconych historii żydowskiej, relacjom między Żydami i nie-Żydami oraz prześladowaniom Żydów w Schönebergu,
a także przeprowadziła serię imprez publicznych dotyczących tych tematów 14. Skuteczność tego pomnika polega na wielopłaszczyznowości jego
przekazu. Wspomnę tu tylko o kilku aspektach.

14
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Pomnik świadczy o tym, że dzielnica jest „miejscem autentycznym” 15 –
to właśnie tu odbywała się eksterminacja europejskich Żydów. Rzecz jasna
działa się też w wielu innych miejscach, ale na pewno nie wyłącznie w obozach koncentracyjnych. Pokazuje także „normalność dnia powszedniego faszyzmu” 16, podając przykłady przenikania antyżydowskich praw i zarządzeń
do każdej sfery życia. Tabliczki z cytatami rozporządzeń, które pozbawiły
Żydów ich praw, ich mienia i życia, wskazują, że eksterminacja europejskich
Żydów była procesem precyzyjnie zaplanowanym i wykonanym. Stawiają
sprawę jasno: wydarzyło się to w całych Niemczech i w okupowanej przez
nazistów Europie, na oczach wszystkich. Nie dało się przecież nie zauważyć
wywieszek w piekarniach informujących, że wypieki nie będą sprzedawane
Żydom, by użyć choćby drobnego przykładu. „Nagle Żydów nie było” – widząc
pomnik, uzmysławiamy sobie, że takie stwierdzenie po prostu nie może być
prawdziwe. Pomnik nie odwołuje się wprost do sumienia widza, lecz mimo
to (a może właśnie dlatego) jego przekaz jest bardzo łatwo odbierany.
Stolpersteine
Stolpersteine 17 („Przeszkody” [dosłownie: kamienie, na których człowiek się
potyka]) to projekt artysty Güntera Demniga, który ma upamiętniać Żydów
i innych prześladowanych przez nazistów. Stolpersteine to mosiężne dziesięciocentymetrowe tablice wstawione w chodnik przed budynkami, gdzie
mieszkały upamiętniane ofiary – ostatnie miejsca, które mogły sobie wybrać
na swój dom. Napisy na tablicach są proste w formie, na przykład: Hier
wohnte Ilse Rosenberg, geb. Hauser, Jg. 1891, deportiert 1940 Gurs, ermordet 1942
in Auschwitz („Tu mieszkała Ilse Rosenberg z domu Hauser, urodzona 1891,
wywieziona do Gurs w 1940, zamordowana w Auschwitz w 1942”). W przypadku gdy znane są dokładniejsze informacje, na przykład data śmierci, są
one dopisywane; jeżeli znane dane są niepełne, na przykład nie wiadomo, co
zdarzyło się po deportacji, widnieje jedynie słowo verschollen – „zaginiony”. Do
końca 2006 roku Demnig wmurował około 9 tysięcy Stolpersteine w ponad 190
miastach i miejscowościach niemieckich, a w roku 2007 również na Węgrzech

15

 . Kaiser, Der Prozess gehört zum Denkmal, oder: Wer definiert den öffentlichen Raum
K
als Erinnerungsort?, [w:] ORTE des Erinnerns…, op. cit., s. 85.
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Ibidem.
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i w Austrii. Artysta instaluje Stolpersteine sam; daty instalacji są ogłaszane
na stronie internetowej Stolpersteine i zasadą jest, że inauguracji towarzyszy niewielka impreza publiczna, często relacjonowana w lokalnych mediach.
Każdy Stolperstein kosztuje 95 euro, plus koszty podróży Güntera Demniga.
Niektóre miasta pobierają dodatkowe opłaty, lecz zdarza się, że z nich rezygnują. Stolpersteine sponsorują albo osoby prywatne, albo lokalne grupy, i to
one decydują, komu tablice będą poświęcone.
W mieście Bambergu, przykładowo, pierwszy Stolperstein upamiętnia
Willy’ego Arona, socjalistę i żydowskiego prawnika, którego aresztowano
15 maja 1933 roku i wywieziono do Dachau, gdzie był torturowany i zmarł
ledwie cztery dni później. Aresztowano go jako socjalistę i krytyka reżimu
nazistowskiego za publicznie wygłaszane przypuszczenia, że to sami naziści podłożyli ogień pod Reichstag. Stolperstein ku pamięci Willy’ego Arona
położono w reprezentacyjnej ulicy śródmieścia przed budynkiem, gdzie dziś
mieści się sklep muzyczny. Obsługa sklepu z dumą donosi, że co i rusz ktoś
wchodzi do środka, by zapytać o tablicę.
Pierwszy Stolperstein wzbudził powszechną chęć poznania innych żydowskich mieszkańców Bambergu wywiezionych podczas wojny: chciano zbierać
fundusze na następne Stolpersteine i instalować je. Ponieważ osoby prywatne
mogą nie podołać prowadzeniu poprzedzającego wmurowanie wywiadu –
czy to ze względu na brak czasu, umiejętności, czy też z powodu napięcia
emocjonalnego, jakie się z tym wiąże – na Wydziale Historii Uniwersytetu
w Bambergu zorganizowano w roku 2006 specjalne seminarium uczące studentów prowadzenia tego typu kwerend. Stolpersteine upamiętniające mieszkańców Bambergu prześladowanych w czasach Shoah sponsorował szereg
lokalnych organizacji 18. Ośmioletni Julian Becker po raz pierwszy zauważył
Stolpersteine w Kolonii. Zapytał o nie matkę, a gdy ta wyjaśniła mu zamysł
pomnika, postanowił zagrać publicznie na harfie, by zebrać pieniądze na
Stolperstein w Bambergu – i zebrał dość funduszy na dwie tablice 19. Tych
9 tysięcy Stolpersteine, które zainstalowano do tej pory, jest rozsianych po różnych częściach miasta, niekoniecznie w dobrze znanych punktach czy parkach, gdzie z reguły stawia się pomniki. Dzięki temu stają się częścią dnia
codziennego: idąc ulicą i dosłownie potykając się o nie, człowiek je zauważa

i uzmysławia sobie, że także w tym konkretnym mijanym budynku mieszkali Żydzi albo inni prześladowani. W przeciwieństwie do innych pomników
nie trzeba się nigdzie specjalnie wybierać, by je zobaczyć, a potem wymazać z pamięci. Zamiast tego do każdej codziennej czynności przenika świadomość, podczas gdy Stolpersteine przekazują również dość precyzyjny historyczny sens specyficznego i niematerialnego locus żydowskiego istnienia
w danym miejscu. Ta wszechobecna świadomość i trafność historyczna stanowią diametralne przeciwieństwo tego, co da się zobaczyć w „żydowskim
Disneylandzie”. Ponadto w przypadku wielu Żydów Stolperstein jest jedynym
fizycznym znakiem ich życia: nigdy nie mieli właściwego pogrzebu, nie mają
grobów ani niczego, co by ich upamiętniało.
Niestety, Stolpersteine są też dewastowane lub kradzione, podobnie jak
inne pomniki ku czci ofiar Shoah. Trzeba wspomnieć, że również koncepcji Stolpersteine towarzyszyły dylematy i dyskusja: kontrowersje wzbudzał fakt, że są umieszczane w ziemi, gdzie każdy może po nich chodzić.
I rzeczywiście – niektórzy po nich przechodzą, inni je obchodzą. Fakt
osadzenia ich w ziemi (w przeciwieństwie do innych pomników, które
z ziemi wyrastają) interpretowany bywa jako brak szacunku dla tych,
którym Stolpersteine mają przecież oddawać cześć. Także w samej społeczności żydowskiej opinie w tej kwestii są podzielone. W Monachium
toczyła się wokół niej długa debata i ponieważ w roku 2004 rada miasta
w głosowaniu opowiedziała się przeciw udzieleniu zgody na instalowanie Stolpersteine, pierwszy kamień położono dopiero 1 września 2007 roku
na terenie prywatnym, nie na ziemi publicznej 20.

Z as t osowanie do ś wiad c ze ń
w mias t a c h i miejs c owo ś c ia c h
E urop y Środkowej i W s c h odniej
Od czasu zerwania żelaznej kurtyny przed społeczeństwami Europy
Środkowej i Wschodniej otworzyło się wiele możliwości kompletnie dla nich
niedostępnych za czasów władzy ludowej (na przykład badania swych

18	Zob. J. Roos, Wandel der Erinnerungskultur: Das Mahnmal Untere Brücke und das Projekt
Stolpersteine, [w:] Arbeitspapiere der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg e.V., Ausgabe 1/2006.
19
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d ziejów). Rozwiązywanie kwestii byłych obszarów żydowskich w miastach, miasteczkach i wsiach daje społeczeństwu sposobność zaznajamiania
się z aspektami własnej historii związanej z Żydami i judaizmem, ale również analizowania polityki powojennego reżimu socjalistycznego w Europie
Środkowej i Wschodniej w kwestii żydowskiej i Shoah. Dotyczy to też innych
zagadnień o kluczowym znaczeniu dla społeczeństw demokratycznych, między innymi roli mniejszości etnicznych czy religijnych i podejścia do historii w ogóle. Koncepcje nakreślone powyżej prezentują kilka opcji traktowania dziejów miejscowych Żydów i Shoah. Pokazują, że podjęcie tego tematu
wcale nie musi prowadzić do „żydowskiego Disneylandu”, a wręcz przeciwnie. Łączy je kilka cech będących podstawą powodzenia. Nadają się również
do zastosowania w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej pod warunkiem, że zostaną dostosowane do kontekstu narodowego i lokalnego.

do Shoah. Ale tak samo nigdy nie doszłoby do tego bez czynnej, niekiedy
entuzjastycznej współpracy milionów ludzi i wielu rządów oraz instytucji w całej Europie. Faktem jest, że istnieli ludzie prawi, którzy dokonywali
czynów odważnych, często narażając własne życie, by ratować Żydów, lecz
były też całe masy innych, którzy aktywnie uczestniczyli w okradaniu
Żydów, doprowadzaniu do ich wywożenia, tortur i mordów oraz w grabieży
i dewastacji żydowskich instytucji.
Nacisk na dzieje lokalne
Poznawanie historii lokalnej to jedna z metod zapoznawania się przez społeczeństwo z historią w ogóle: zamiast czytać historyczne książki, co jest
czynnością tylko przez nielicznych uważaną za wartą poświęcenia wolnego
czasu, ludzie patrzący na budynki, place, ulice w swych miastach, mogą
przeczytać krótki napis na tablicy z informacjami o ważnych lokalnych
wydarzeniach w kontekście konkretnego miejsca, gdzie żyją. Przedmioty
i budynki tam się znajdujące mogą stanowić doskonały punkt wyjścia
do stawiania pytań i przybliżania historii: co to za budynek? Kto w nim
mieszkał? Jakie wydarzenia historyczne miały w nim miejsce? Kto brał
w nich udział i co zrobił? I tak dalej.
Lokalna, konkretna perspektywa spojrzenia na wydarzenia historyczne czyni dzieje przystępniejszymi dla historyków amatorów: zdarzenia
lokalne łatwiej zrozumieć niż wielką politykę sprzed wielu lat. Przykładowo
w kontekście Shoah liczba 6 milionów Żydów, których wymordowano, jest
trudna do wyobrażenia: choć bardzo konkretna, może się wydawać niemal
abstrakcyjna, a nawet nierealna. Lecz jeżeli tabliczka podaje, że przykładowo 57 Żydów, którzy mieszkali w tym konkretnym mieście, zapakowano
na samochody dokładnie na tym konkretnym placu i wywieziono do obozów koncentracyjnych jednego, konkretnego dnia, takie dane przemawiają
do wyobraźni o wiele szybciej i silniej. Do umysłów ludzi dotarłoby, co znaczy, że tyle a tyle osób zostało wywiezionych z danego miasta i zabitych.
Ekstrapolując, zdaliby sobie sprawę, że podobne liczby ludzi wywieziono
z innych miast w danym regionie, a następnie powiązali to z szerszym
obrazem zdarzeń w miastach przeważającej części Europy podczas Shoah.
Konkretność historii lokalnej daje pogląd na historię ludzkości.

Rozpoznanie narodowych mitów i konfrontacja z nimi
Badanie dziejów w dawnych dzielnicach żydowskich to też okazja do studiowania narodowych mitów narosłych wokół historii Żydów i Shoah oraz
do konfrontacji z tymi mitami. Przykładowo duńsko-żydowska socjolożka
i pisarka Wanya Kruyer mówi o „micie Anny Frank” w Holandii, stworzonym w latach pięćdziesiątych XX wieku, w myśl którego Holendrzy dokonywali heroicznych czynów dla ratowania Żydów, w tym Anny Frank i jej
rodziny, podczas drugiej wojny światowej. Jednak mit pomija ostatni epizod
tej historii: to Holendrzy zdradzili miejsce ukrywania się rodziny Frank władzom, które potem wysłały ich na śmierć. Gdyby nie kolaboracja Holendrów,
rodzina Frank mogłaby przetrwać, podobnie jak 76 procent populacji żydowskiej w Holandii zamordowanej w Shoah 21. Inne przykłady narodowych
mitów to określanie się przez Austrię „ofiarą” nazizmu, przekonanie Francji,
że cały jej naród brał dzielnie udział w ruchu oporu, a także twierdzenie
upowszechnione w powojennych Niemczech, że „nagle Żydów nie było”.
Pojęcie „mitu Anny Frank” i podobnych wyobrażeń unaocznia nam,
że historii Shoah nie da się postrzegać w kategoriach czarno-białych, w których władze nazistowskie Niemiec były jedynym winowajcą, w przeciwieństwie do całej „niewinnej” reszty kontynentu. Trzeba poznać odcienie szarości. Prawdą jest, że bez działania hitlerowskich Niemiec nigdy nie doszłoby

21	S. Lustig (red.), Left Over – Living after the Shoah: (Re-)Building Jewish Life in Europe. A Panel
Discussion, [w:] S. Lustig, I. Leveson (red.), Turning the Kaleidoscope…, op. cit., s. 123.
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Szczegółowe badanie dziejów lokalnych na terenie dzielnic żydowskich
pozwala z dużą dokładnością stwierdzić, co się zdarzyło w konkretnym miejscu. Pryzmat historii lokalnej daje możliwość uchwycenia złożoności procesów w namacalnej formie. Można zapytać, czy istnieją jakieś narodowe bądź
lokalne mity wiążące się z Shoah, rozpatrywać narodowy i lokalny udział
oraz odpowiedzialność. Czy byli jacyś lokalni bohaterowie? Czy ludność
miejscowa wspierała deportacje Żydów? Czy szabrowała ich mienie? Czy
może ukrywała Żydów i pomagała im przetrwać? Inicjatywy i programy
jak te przytoczone powyżej można naturalnie realizować również w odniesieniu do innych grup społecznych i innych czasów historycznych.

K lu c ze do powodzenia
wspomnian y c h przedsi ę wzi ę ć
Kontekst i proces. Koncepcje opisane powyżej tworzą kontekst dla podawanej wiedzy. Na przykład pomniki nie stanowią zamkniętej całości umieszczonej w konkretnym miejscu. Jedną z ich najistotniejszych cech charakterystycznych jest proces tworzenia: badania własne prowadzone przez uczniów
w ramach konkursu historycznego, udział wielu ludzi w Schönebergu jeszcze przed zaproszeniem do składania prac na konkurs artystyczny i badania
poprzedzające wybór osoby uhonorowanej przez Stolperstein. Jeżeli przebieg
procesów będzie profesjonalnie zaplanowany i zrealizowany, staną się one
podstawą powodzenia tego typu inicjatyw i programów.
Indywidualizacja wydarzeń historycznych. Przedstawione powyżej koncepcje konkretyzują protagonistów zdarzeń, działania i daty.
Przesłaniem takiej indywidualizacji jest wskazanie, że świat żydowski tworzyły pojedyncze osoby, firmy, zbiorowości; podobnie prześladowania Żydów
w ramach Shoah prowadzili prawdziwi, konkretni ludzie, instytucje państwowe itd. Język również powinien być konkretny i dokładny. Jeżeli stosowana będzie terminologia niejednoznaczna, zniknie indywidualizacja
i łatwiej będzie zdystansować się wobec konkretnych wydarzeń i zbrodni.
Indywidualizacja areny zdarzeń historycznych. To najbardziej wyróżniającą się zaleta wykorzystania dawnych dzielnic żydowskich do popularyzacji wiedzy o historii Żydów i Shoah. Areny konkretnych zdarzeń i miejsca
życia Żydów mogą być przydatne jako punkt wyjścia do naświetlenia szer-
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szego kontekstu. Umieszczenie w danym miejscu tabliczki z niewielkim tekstem i być może również obrazkiem czyni historię namacalną, wręcz bliską,
z racji wiedzy dając poczucie bycia na miejscu zdarzeń historycznych.
Brak komercjalizacji. Wyniki prac uczniów bywają wydawane w formie publikacji na sprzedaż, tak więc czynnik komercyjny nie jest całkowicie wyeliminowany. Tu jednak odgrywa on inną rolę: celem sprzedaży
publikacji jest upowszechnianie wiedzy, wpływy zaś pokrywają koszty
opracowania i dystrybucji prac. Zarabianie nie jest podstawowym celem
autorów. Stoi to w jawnym kontraście z produktami sprzedawanymi
w „żydowskim Disneylandzie”, które wytwarzane są wyłącznie na potrzeby
rynku konsumenckiego po to, by przynosiły zarobek wytwórcom i sprzedawcom, nie zaś na potrzeby upowszechniania wiedzy o Żydach i ich życiu.
Poszanowanie. Celem Stolpersteine jest upamiętnienie ofiar Shoah, z których wiele nie ma nawet grobu, nie zostawiło też żadnego innego śladu
swego istnienia. Stolpersteine są symbolem szacunku dla tych ludzi. Wywiady
prowadzone przez uczniów do prac konkursowych również muszą przebiegać w atmosferze szacunku. Za to w „żydowskim Disneylandzie” respektem
wobec Żydów nie trzeba się specjalnie przejmować. Wyprodukowane zostanie cokolwiek, co się sprzeda, nawet jeśli gra na nutach antysemityzmu albo
stereotypowych uprzedzeń. Może się to dziać w atmosferze nieznajomości
tematyki żydowskiej i ignorancji w kwestiach skutków upowszechniania
stereotypów, lecz nie jest to żadnym usprawiedliwieniem. Zamiast promować szacunek do Żydów jak do każdego innego [narodu], produkty i imprezy
w „żydowskim Disneylandzie” wpływają na niego negatywnie, gdyż im
samym częstokroć go brakuje.

W nioski
Borykanie się z kwestią dziedzictwa żydowskiego w Europie może doprowadzić do lepszego zrozumienia przeszłości danej dzielnicy, miasta czy kraju,
a tym samym de facto historii kontynentu, pod warunkiem że będziemy
je traktować jak okazję do badania i uczenia się historii. Efektem może być
lepsze poznanie roli różnych grup etnicznych i religijnych w społeczeństwie.
Z drugiej jednak strony, jeżeli rewitalizacja dzielnic żydowskich sprowadzi się jedynie do odbudowywania i eksponowania fizycznych pozostałości
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żydowskiej przeszłości (albo tego, co za takową uchodzi), uzupełnionych
o ofertę pseudożydowskich dóbr konsumenckich (rzekomo żydowskich
restauracji, bibelotów obrazujących antysemickie stereotypy Żydów itp.),
wówczas dzielnice te będą jedynie ugruntowywać stereotypy dotyczące
Żydów, a nawet antysemityzm. Staną się modne, ale kiedy ludzie znudzą się
tematyką żydowską, zostanie ona po prostu odstawiona do lamusa i zastąpiona nowym trendem.
Koncepcje tu przedstawione mają służyć za wzorce pozytywne, podsuwać pomysły na inicjatywy oraz programy badania i opisywania dziejów
miast, przed którymi staje zadanie rewitalizacji byłych dzielnic żydowskich.
Przykłady te mogą de facto stać się inspiracją, zwłaszcza tam, gdzie do tej
pory niewiele się działo. Wszelkie akcje i programy należy dostosowywać
do warunków lokalnych – bezcelowym byłoby próbować opracować jedną,
uniwersalną koncepcję dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Każdy kraj,
każde miasto i miasteczko musi opracować własną filozofię, programy i inicjatywy. Przy wsparciu lokalnym i pod okiem fachowców w trakcie całej
realizacji przedstawione wzory mogą jednak okazać się cenną pomocą
w poznawaniu lokalnych dziejów w sposób gwarantujący rzetelność w przedstawianiu faktów i szacunek wobec uczestników, a nie tylko komercję.

Magdalena Waligórska
Reflektorem w zapomniane:
odkrywanie małych Jerozolim

Były wczesne lata dziewięćdziesiąte i przechodnie w dość obskurnej dzielnicy położonej na północ od Alexanderplatz w Berlinie byli zapewne nie
lada zaskoczeni, kiedy wraz z zapadnięciem zmroku na ścianach zaniedbanych domów nagle zaczęły się pojawiać napisy w jidysz i fasady dawnych
żydowskich sklepów. Miejsce, które niegdyś było schronieniem dla żydowskich uciekinierów z Europy Wschodniej, gastarbeiterów i półświatka przestępczego, odzyskiwało w nocy swój zapomniany wizerunek.

„ Z dzieranie t ape t y dnia dzisiejszego ”
Autorka wyraża podziękowania dla Helen Ferguson i Toby’ego Axelrode’a
za uważną lekturę i przemyślane komentarze na temat tego artykułu.

Amerykański twórca instalacji i fotograf Shimon Attie wybrał Scheunenviertel
w Berlinie na plener swego projektu, którego założeniem było wyrycie niewidocznej żydowskiej przeszłości w obecnej przestrzeni miasta. Na Sites Unseen
(„Miejsca Niewidzialne”) – serię instalacji Attiego, która miała swą kontynuację w Kopenhadze, Amsterdamie, Kolonii, Dreźnie, a także (aczkolwiek w innej
formie) w Krakowie, składały się projekcje scen z życia Żydów wyświetlane na
murach, chodnikach, a nawet na wodzie i wagonach kolejowych 1. Przez takie
„dotykanie” miejsc, które były świadkami życia i śmierci Żydów, artysta chciał
„zedrzeć tapetę dnia dzisiejszego i odsłonić ukrytą pod nią historię” 2. Jego koncepcja zakładała nie tylko wydobywanie żydowskiej przeszłości z mroku,
ale także odbudowywanie pamięci, jako że obrazy, które wyświetlał, miały
„nawiedzać” nowych mieszkańców dawnych żydowskich miejsc.

	S. Attie, Sites Unseen. Shimon Attie Europäische Projekte Installationen und Fotografien. Mit einer
Einführung von James Young, Heidelberg, Braus, 1998.
	J. E. Young, At Memory‘s Edge. After-Images of the Holocaust in the Contemporary Art and Architecture,
New Haven and London, Yale University Press, 2000, s. 70.

99

Reflektorem w zapomniane: odkrywanie małych Jerozolim

Pierwszy, berliński projekt Attiego był dla niego szczególnie istotny, gdyż
uświadomił artyście, że ludzie postrzegają przestrzeń przez pryzmat własnych wspomnień i doświadczeń. Dlatego – często nieświadomi tragicznych dziejów danego miejsca – widzą jego inną, obojętną fasadę. Ukazując
żydowską przeszłość w Scheunenviertel, Attie chciał uczynić namacalnym
to, co niezauważalne i zapomniane. Dążył do wyrażenia przez sztukę niewidzialnej obecności Żydów w Berlinie. Tymczasem jego instalacja przyczyniła się częściowo również do podniesienia komercyjnego zainteresowania
Scheunenviertel, który z czasem utrwalił swój uromantyczniony wizerunek
sztetla w środku metropolii.
Zdjęcia Żydów z przedwojennego Scheunenviertel pokazały się na murach
dzielnicy, która tylko częściowo zachowała swą starą strukturę architektoniczną. Kiedy Attie starał się odrodzić jej żydowski wizerunek, Scheunenviertel
nie istniał już jako wyraźnie wyodrębniona dzielnica. Oryginalny układ ulic
od dawna był zmieniony i poprzecinany enerdowską zabudową, tworząc cieszącą się znikomym powodzeniem wśród turystów część dawnego Berlina
Wschodniego. Wyświetlanie zdjęć żydowskiej przeszłości było aktem ponownego odkrywania Scheunenviertel, a także zapoczątkowało wzrost zainteresowania tym kwartałem. Już w połowie lat dziewięćdziesiątych Scheunenviertel
funkcjonował w nomenklaturze berlińskich biur podróży jako „dzielnica
żydowska”. Ucieleśniał mit sztetla, który silnie przemawiał do niemieckiego
społeczeństwa, chociaż (a może właśnie dlatego, że) upraszczał historię Żydów
berlińskich, sprowadzając ją do jednego stereotypu i jednego miejsca 3. Przez
kolejne lata Scheunenviertel funkcjonował jako mit, inspirując także odrodzenie kultury wschodnioeuropejskich Żydów w Berlinie. Wyimaginowana przestrzeń „dzielnicy żydowskiej” stopniowo wchłaniała sąsiadujące z nią ulice,
zyskując etykietkę „autentycznego” miejsca żydowskiego.
Scheunenviertel nie jest odosobnionym przypadkiem odkrywania nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej. Getto w Wilnie, starte z mapy miasta, wkrótce
znów się na niej pojawi. Władze lokalne i centralne zaangażowały ogromne

fundusze publiczne w rekonstrukcję części starej dzielnicy żydowskiej, z synagogą, jatką i żydowskim bankiem. Wielu krytyków uznało „Projekt getta
żydowskiego” za kolejny europejski „żydowski Disneyland” dla turystów 4.
Niemniej jednak kłopotliwy fakt kreowania żydowskich przestrzeni w Europie
dotyczy jeszcze wielu innych miast. Zwiedzający na ogół nie pamiętają,
że w jednej z najbardziej popularnych dzielnic żydowskich w Europie – praskim
Josefovie – nie zachowało się nic z oryginalnej architektury getta poza kilkoma
zabytkami. Erzsébetváros w Budapeszcie jest również, w oczach niektórych
krytyków, miejscem, którego wizerunek jako tej właściwej dzielnicy żydowskiej
jest pewnego rodzaju konstruktem. Jak podkreślają Eszter B. Gantner i Matyas
Kovacs, prawdziwe życie żydowskie, zupełnie niepostrzeżenie, toczy się również
w dzielnicy XIII, bez restauracji i kawiarni w stylu żydowskim, ale za to z funkcjonującymi synagogami i sporą społecznością żydowską 5.

Cz y dziedzi c t wo ma t erialne
jes t mo t orem rewi t aliza c ji ?
Przypadek Scheunenviertel podważa niektóre założenia teoretyczne dotyczące
roli dziedzictwa materialnego w rewitalizacji. Zdaniem Gregory’ego J. Ashwortha
istnieje silna korelacja między dziedzictwem kulturowym a przywracaniem
do życia obszarów miejskich, polegająca na tym, że osoby odpowiedzialne
za rewitalizację czy marketing miejsc kapitalizują atmosferę historyczności
danej przestrzeni. Aura historyczności to poważny walor, gdyż rodzi skojarzenia z tradycją, wiarygodnością i uczciwością. Jest to istotna wartość dla ewentualnych inwestorów, wzmacniająca korzystny wizerunek firm sprowadzających
się do takiej dzielnicy 6. Można zatem wysnuć wniosek, że dziedzictwo, którego
ucieleśnieniem są ulice i budynki, powinno być motorem rewitalizacji, ponieważ
dzięki niemu dzielnice historyczne stają się bardziej atrakcyjne nie tylko pod
względem estetycznym, lecz także ekonomicznym. Ale czy klimat historyczności
można stworzyć tam, gdzie dziedzictwo materialne już nie istnieje?



U. Rada, Zukunft in the Ghetto, „taz”, 17 sierpnia 2002; www.uwe-rada.de/themen/europa3.html.

	E. B. Gantner, M. Kovacs, The Constructed Jew. A Pragmatic Approach for Defining a Collective
Image of Jews, [w:] J. Siauciunaite-Verbickiene, L. Lempertiene (red.), Jewish Space in Central and
Eastern Europe: Day-to-Day History, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007, s. 211–223.
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	G. J. Ashworth, Heritage Planning: An Approach to Managing Historic Cities, [w:] Z. Zuziak (red.),
Managing Historic Cities, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993, s. 37.
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Dziedzictwo nie jest w żadnym wypadku bytem obiektywnym czy
wymiernym. David Lowenthal nie owija w bawełnę, gdy opisuje dziedzic
two jako potencjalnie „fałszywe, złudne, podejrzane, prezentystyczne, szowinistyczne [i] wyrachowane” 7. Trzeba pamiętać, podkreśla Lowenthal,
że dziedzictwo nie jest tożsame z historią, lecz jest jedynie reprezentacją
przeszłości, wyselekcjonowaną dla celów upamiętnienia i uczczenia. Jak
określa to Ashworth, dziedzictwo jest „tworzone od nowa przez każde pokolenie wedle dominującego podejścia do przeszłości i jej wykorzystania” 8.
Dzielnice historyczne jako część dziedzictwa narodowego i lokalnego podlegają w ten sam sposób mitologizacji, kreacji od nowa i politycznej instrumentalizacji co każda inna cegiełka w budowie tożsamości.
Przykład Scheunenviertel wskazuje, że pojawianie się miejsc pielęgnowania kultury żydowskiej nie musi koniecznie wymagać istnienia materialnego dziedzictwa żydowskiego. „Żydowska” dzielnica może być wymyślona
na nowo, a nawet transplantowana z jej oryginalnej lokalizacji w inną.
Dlatego historyczność miejsca nie wydaje się warunkiem sine qua non rewitalizacji urbanistycznej. Z drugiej jednak strony istnienie dobrze zachowanych dzielnic historycznych nie musi koniecznie gwarantować powodzenia
w rewitalizacji. Dobrym przykładem jest tu żydowskie getto w Bolonii.

Żydów w ówczesnej Bolonii. I choć żydowskie życie niemal zupełnie zamarło,
kiedy na mocy bulli papieskiej z roku 1569 Żydzi zostali wygnani z obszarów
kontrolowanych przez Watykan, ślady ich osadnictwa w getcie bolońskim
należą do najciekawszych w tym regionie 10.
Co zaskakujące jednak, malownicze getto bolońskie nie zyskało rangi
liczącej się atrakcji turystycznej w mieście i mimo że w ostatnim czasie zostało odnowione, przedstawia dla zwiedzającego widok dość smutny.
Wąskie i ciemne uliczki getta są niemal wymarłe, choć tuż obok biegną
ruchliwe ulice handlowe. Ściany pokryte są graffiti, a przyprawiający
o mdłości odór uryny zniechęca do bliższej penetracji zakamarków dzielnicy. W getcie nie ma prawie żadnych kawiarni ani sklepów, te zaś, które
działają, nie mają nic wspólnego z żydowską przeszłością dzielnicy. Getto
jest też niespecjalnie bezpieczne, ponieważ jego puste ulice okrywa zła
sława rewiru handlarzy narkotyków.
Powodem, dla którego getto jest dziś tak opuszczone, nie jest, paradoksalnie, zaniedbanie przez władze miasta, brak funduszy czy niezdolność do stworzenia planu rewitalizacji. W getto zainwestowano wszystko – dobrą wolę,
projekt oraz pieniądze, jednak plan rewitalizacji powiódł się tylko do pewnego
stopnia. Pracujący nad nim eksperci zdecydowali, że sprawą najwyższej wagi
jest przyciągnięcie do dzielnicy nowych lokatorów. Po drugiej wojnie światowej
dawne getto było własnością banków, dlatego zaludnione było jedynie za dnia,
w nocy zaś przekształcało się w dzielnicę czerwonych latarni. Okazało się jednak, że sprowadzenie lokatorów do dzielnicy jest łatwiejsze niż rozbudzenie
w niej życia kulturalnego i gospodarczego. Plany sprowadzenia rzemieślników
i kupców spełzły na niczym, bo przedsiębiorców zniechęciła mała liczba klientów w tym rejonie. Targowisko antyków, które otwarto tam po zakończeniu
renowacji, nie cieszyło się wielką popularnością i wkrótce znikło.
Sztandarową instytucją kulturalną wpisaną w program rewitalizacji jest
Muzeum Żydowskie. Od swojego otwarcia w roku 1999 organizuje ono szereg
imprez – od kursów języka hebrajskiego po wystawy, wykłady i oprowadzanie po okolicy z przewodnikiem. Muzeum urządza też doroczny Europejski

P rz y padek ge t t a w B olonii
Choć bolońskie getto liczy sobie już ponad czterysta lat, zachowało się
w dobrym stanie. Nawet naloty w czasie drugiej wojny światowej, które
dotknęły wiele innych rejonów miasta, oszczędziły obszar średniowiecznej
dzielnicy żydowskiej. Wzniesione w latach 1556–1566 mury getta opasują
śródmiejski fragment Bolonii, do którego w myśl bulli papieskiej ograniczona
była przestrzeń życiowa miejscowych Żydów. Obszar wyznaczony na getto
częściowo pokrywał się z okolicą, gdzie już wcześniej mieszkali Żydzi 9.
Średniowieczny układ getta z jego bramami i ulicami przetrwał w znakomitej części, dając zwiedzającym bardzo sugestywny obraz życia miejskiego

	D. Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge, Cambridge University
Press, 2005, s. X.
	

G.J. Ashworth, Heritage Planning…, op. cit., s. 30.

	Pierwsza wzmianka o Żydach w Bolonii pochodzi z 1353 roku, zob. F. Bonilauri, V. Maugeri, Guida
ai Luoghi Ebraici di Bologna, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2006.
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Dzień Kultury Żydowskiej – jedno z nielicznych wydarzeń, które ożywiają
getto. W tych rzadkich momentach na ulicach odbywają się koncerty muzyki
żydowskiej, organizatorzy serwują koszerne jedzenie i oferują wycieczki
po getcie. Niemniej nierzucające się w oczy Muzeum, którego wejście ukryte
jest na zamkniętym bramą dziedzińcu, znajduje się na marginesie mapy
turystycznej miasta i nie zainspirowało w dzielnicy sceny kulturalnej, która
wyeksponowałaby dziedzictwo żydowskie na co dzień. A 17 tysięcy gości, którzy co roku odwiedzają Muzeum, również nie stanowi na tyle dużej liczby,
by zapełnić opustoszałe ulice i stworzyć nowy wizerunek tego kwartału 11.
Przypadek Bolonii, gdzie obecność średniowiecznych zabytków rzadkiego typu nie daje impulsu do ożywienia przestrzeni żydowskiej i gdzie
nadal pozostaje ona niewidoczna, jest jeszcze jednym przykładem podważającym hipotezę o bezpośredniej korelacji między dziedzictwem materialnym
a odrodzeniem urbanistycznym. Czym jest zatem brakujące ogniwo między
tymi dwoma zjawiskami, które ułatwia rewitalizację historycznych miejsc?

Yi-Fu Tuan, jeden z pierwszych naukowców, którzy skierowali uwagę
historyków na wymiar przestrzenny postrzegania, pisał, że miejsca powstają
w akcie ich oglądania 15. Naturalnie, na nasze postrzeganie rzutuje kultura
i dlatego to, co u jednego wzbudza podziw, ktoś inny może przeoczyć. Ponadto
percepcja niektórych ludzi ma większy wpływ na rzeczywistość. Naukowcy –
czy to geografowie, czy historycy – mają pewną władzę, by „kreować” miejsca, wskazując na konkretne z nich jako ważne bądź autentyczne 16.
Wedle teorii Tuana istnieje szereg czynników, które przyczyniają się do widoczności danej przestrzeni miejskiej. Jednym z nich jest obecność pewnych
cech architektonicznych odróżniających ją od pozostałych. Oryginalność sama
w sobie jednak nie wystarczy. Widoczność zależy też od upływu czasu, bo to czas
tworzy żywą pamięć o danym miejscu. Wybitne wydarzenia i postaci, a także
tradycje i zwyczaje publiczne także określają dzielnicę i potęgują jej widoczność 17.
Aura historyczności, którą czasem odczuwamy jako naturalną, jest w rzeczywistości produktem percepcji ludzkiej i świadomych strategii. Zacytujmy
słowa Tuana: „Miasto nie staje się historycznym po prostu dlatego, że od długiego czasu znajduje się w tym samym miejscu. Dawne wydarzenia nie
wywierają wpływu na teraźniejszość, jeżeli nie są upamiętniane w książkach historycznych, zabytkach, pochodach, a także podniosłych świętach
czy festynach, które uznaje się za część trwającej nieprzerwanie tradycji” 18.
Powodem, dla którego getto w Bolonii nie wzbudza zainteresowania
wśród turystów i stało się marginalnym punktem miasta pomimo rzadko
spotykanego dziedzictwa, może być fakt, że życie Żydów w dzielnicy nie
zachowało się w żywej pamięci. Choć w erze napoleońskiej Żydzi nabyli
na krótko pełnię praw obywatelskich i pozwolono im wrócić do Bolonii,
trwałe swobody nadano tej małej społeczności żydowskiej dopiero po zjednoczeniu Włoch. Więź między miejscowymi Żydami a przestrzenią getta
została już jednak zerwana. Po jego likwidacji w XVI wieku Żydzi nigdy tak
naprawdę do niego nie wrócili, pod koniec XIX wieku zaś wznieśli nową
synagogę w innej części miasta. Wielowiekowe zakłócenie żydowskiej obecności w Bolonii uczyniło zwyczaje i tradycje kiedyś praktykowane w getcie

W ido c zno ś ć przes t rzeni
Pierre Nora próbował zdefiniować związek między przestrzenią, widocznością a pamięcią w swej koncepcji lieux de mémoire 12. Lieux de mémoire, do których w ujęciu Nory należą nie tylko miejsca, ale też przedmioty symboliczne
i rytuały, mają za zadanie wspomagać zachowanie pamięci o przeszłości. Tworzone celowo dla upamiętniania, lieux de mémoire dają nam swym
spektakularnym widokiem „złudzenie wieczności” w świecie, gdzie „żyjąca
pamięć się zatarła” 13. Nora był przekonany, że odbiór wizualny przestrzeni
ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej pamięci. Dzięki wyeksponowaniu miejsc wybranych na potrzeby upamiętniania, jak ma to często miejsce w przypadku dzielnic historycznych, stwarza się wrażenie, że można
„zatrzymać czas [i]… zablokować proces zapominania”, ocalając pozostałości tożsamości zbiorowych w czasach postępującej alienacji 14. Ale w jaki
sposób wyznacza się miejsca do funkcji nośników tożsamości?

11	Wywiad z Vincenzą Maugerim, kustoszem Muzeum Żydowskiego w Bolonii, przeprowadzony
30 maja 2007 roku.
12	P. Nora, Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, „Representations”, 26, wydanie
specjalne: Memory and Counter-Memory, 1989.
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Y. Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, London, Edward Arnold, 1977, s. 161.

16

Ibidem, s. 162.

13

Ibidem, s. 12.
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Ibidem, s. 172.

14

Ibidem, s. 19.

18

Ibidem, s. 174.
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zbyt odległymi i nieokreślonymi dla dzisiejszych mieszkańców i animatorów kultury. W ciągu ostatnich stuleci getto nie było świadkiem żadnych godnych uwagi wydarzeń, nie zostało też spopularyzowane w literaturze ani filmie. Wizualizacja kultury żydowskiej, której próbę podejmuje
Muzeum Żydowskie podczas sporadycznych imprez plenerowych, najwyraźniej nie wystarczy, by odtworzyć utracone ogniwo łączące z przeszłością.
Miejscowa ludność zaś i turyści przybywający do Bolonii i tak mają mnóstwo miejsc do zwiedzania, a getto leży poza ich głównym szlakiem.
Berliński Scheunenviertel z kolei stał się bardzo widoczny dzięki nie
tylko organizowanym tam imprezom kulturalnym, ale także obszernej literaturze, albumom, pamiętnikom i wystawom mu poświęconym, które skutecznie ożywiły pamięć o żydowskich mieszkańcach dzielnicy. Pierwszy
powojenny album ze starymi fotografiami i fragmentami tekstów literackich o Scheunenviertel został opublikowany we wczesnych latach
osiemdziesiątych XX wieku w Berlinie Zachodnim 19. Więcej takich publikacji ukazało się w latach dziewięćdziesiątych, między innymi wznowienia przedwojennych powieści na temat dzielnicy, na przykład kryminału
Das Ghetto von Berlin Adolfa Sommerfelda. Etos Scheunenviertel stał się
także inspiracją dla artystów Hackescher Hoftheater (1992–2006), teatru,
który wystawiał sztuki w jidysz i organizował koncerty muzyki żydowskiej w swej siedzibie w pobliskim Spandauer Vorstadt. I wreszcie, brak
chyba w Berlinie agencji turystycznej, która nie oferowałaby wycieczki
po Scheunenviertel: bądź to w ramach „klasycznego” zwiedzania Berlina,
bądź jako specjalnej propozycji dla bardziej wymagających turystów. Biura
podróży zapraszają na wycieczkę „szlakami Żydów wschodnioeuropejskich”
lub na wyprawę „przez Dziki Wschód” śladami Franza Biberkopfa – bohatera Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina. Można się też wybrać na spacer
po Scheunenviertel jako „przystani azylantów” bądź spróbować zdekonstruować etos dzielnicy na wycieczkach „Scheunenviertel: mit a rzeczywistość”
albo „Żydowski Disneyland”, z których ta ostatnia oferuje krytyczne spojrzenie na miejsca, gdzie dziedzictwo żydowskie przywrócono do życia w kontekście komercyjnym 20.

19

P ionierz y i nur t g ł ó wn y
W początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku Kazimierz nie miał dzisiejszej promocji kulturalnej, nie oferował też wielu rozrywek i nadal zniechęcał reputacją zakazanej dzielnicy. Pierwsza kawiarnia w żydowskim stylu
na ulicy Szerokiej, którą pierwotnie uruchomiono na czas trwania Festiwalu
Kultury Żydowskiej w 1992 roku, utrzymała się, ponieważ jej otwarcie szczęśliwie zbiegło się ze zdjęciami do Listy Schindlera. Klimat opuszczonej dzielnicy
miał swój urok, lecz Kazimierz nie był miejscem, które zapowiadałoby przyzwoite przychody. Jeden z pionierów kazimierskich przedsiębiorców, Wojciech
Ornat, wspomina: „Nasza kawiarnia była jedynym miejscem, w którym się
coś działo. Dookoła było cicho, nie było samochodów, przychodziło tu znacznie
mniej ludzi i była tu pewna metafizyka w powietrzu. Czuło się różnicę, kiedy
przychodziło się z Rynku na Kazimierz, przekraczało się wtedy nagle taką niewidzialną granicę i człowiek znajdował się w zupełnie innym świecie. Nie
była to kwestia wyłącznie budynków, ale tego, że wchodziło się w taką ciszę.
Kiedy przychodziła godzina ósma, dziewiąta wieczorem, robiło się tu idealnie cicho, do tego stopnia, że słyszało się rozmowy ludzi w ich mieszkaniach.
Mieszkałem wtedy na Szerokiej i jak na posterunku policji naprzeciwko dzwonił telefon, byłem przekonany, że to dzwoni u mnie w domu” 21.

E. Geisel (red.), Im Scheunenviertel, Berlin, Severin und Siedler, 1981.

20 Berlin Street, www.berlinstreet.de/tipps/touren.shtml.

106

Wzrost powszechnego zainteresowania dzielnicą żydowską, której fizycznie nie ma, to dość nieortodoksyjny scenariusz pokazujący, że widoczność
przestrzeni można stworzyć sztucznie nawet na bazie zwykłego mitu. Z drugiej strony, historia Scheunenviertel jest dość typowym przykładem przebiegu gentryfikacji: działania kulturalne i ruch turystyczny rosną w postępie geometrycznym od momentu, gdy dany obszar stanie się modny. Sukces
takiej dzielnicy przyjmuje się za pewnik, kiedy rewitalizacja już trwa, tymczasem często zapomina się o jej pierwszych „odkrywcach”. Modelowe odrodzenie Kazimierza, jakie stało się wzorem dla poczynań rewitalizacyjnych
w całej Europie, rozpoczęła garstka zapaleńców, których działania niekoniecznie rokowały nadzieje.

Magdalena Waligórska

21 Wywiad z Wojciechem Ornatem przeprowadzony 29 czerwca 2006 roku.
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K onkuren c y jne przeds t awienia
przes t rzeni ż y dowski c h

Kroke, jeden z najbardziej popularnych zespołów klezmerskich
z Kazimierza, zanim rozpoczął międzynarodową karierę, grywał
na ulicach Krakowa. Kiedy pierwsza kawiarnia na Szerokiej otwarła
swe podwoje i zaczęła organizować ich koncerty, muzycy sami drukowali ulotki reklamowe i rozwozili je na rowerach do głównych punktów informacji turystycznej i klubów. Pomagały im w tym rodziny,
a wspólną akcję można było nazwać sukcesem, gdy na cotygodniowym sobotnim koncercie gromadziło się około trzydziestu–pięćdziesięciu słuchaczy 22. Nic wtedy nie wskazywało na to, że dziesięć lat później
koncerty muzyki klezmerskiej w kazimierskich kawiarniach będą gromadzić kilkadziesiąt osób każdego wieczoru.
Często zapomina się, że część pionierskich starań rewitalizacyjnych na Kazimierzu powodowana była pewnego rodzaju społecznym
interwencjonizmem. Animatorzy kultury starali się ocalić dzielnicę
żydowską od zapomnienia, chronić jej dziedzictwo materialne i poprawić jej złą reputację. Początkowe edycje Festiwalu Kultury Żydowskiej
miały przecież bardzo wymierny cel: zbieranie funduszy na renowację Kazimierza 23.
Awangarda rewitalizacji podejmowała mrówczą pracę, by zwrócić uwagę społeczeństwa na Kazimierz, tymczasem po międzynarodowym sukcesie Listy Schindlera trend szybko się odwrócił. Wynikłe
z tego powszechne zainteresowanie Kazimierzem zmieniło aktywistów kultury w strażników chroniących tożsamość dzielnicy żydowskiej przed rozbuchaną komercjalizacją. Podobny rozwój wypadków
miał miejsce w Berlinie. Krytycy w obu miastach zaczęli alarmować
o „żydowskim Disneylandzie” 24, „najeździe Hunów” 25, a nawet o „wsi
Potiomkina” 26. Wielu wolałoby, aby zatłoczone dzielnice żydowskie
na powrót popadły nieco w zapomnienie.

Problem widoczności nie leży wyłącznie w dychotomii zapomniane – odzyskane, ale również w odpowiedzi na pytanie, jak przedstawiać przywrócone do życia dzielnice żydowskie. W Europie istnieje wiele sposobów
patrzenia na żydowską przestrzeń. Fakt, że jeden obszar geograficzny może
funkcjonować w powszechnej świadomości w formie zupełnie odmiennych
wyobrażeń, widać szczególnie dobrze na przykładzie miast. Miasta są „porowate”, by użyć słów Svietlany Boym, zbudowane z „warstw czasu i historii” 27. Porowatość miasta nadaje mu, według Karla Schlögela, „zdumiewającą jednoczesność czasów” 28. Tak naprawdę dla Schlögela istnieje tyle
miast, ile perspektyw ich widzenia.
Pojmowanie przestrzeni jako równoczesnej konfiguracji doświadczeń
przeżywanych społecznie, a nie jako diachronicznego następstwa zjawisk
przestrzennych, stwarza wyjątkową sposobność przeanalizowania różnorodnych, sprzecznych ze sobą sposobów przedstawiania jednej przestrzeni.
John Berger, jeden z inicjatorów spatial turn 29, zaproponował bardzo strukturalną metaforę „porowatości” przestrzeni, wyobrażając ją sobie jako
gwiaździste skrzyżowanie wielu szeregów linearnych: „[Z]amiast wyobrażać sobie punkt jako nieskończenie mały element linii prostej, wyobraźmy go sobie jako nieskończenie mały element nieskończonej liczby prostych, jako środek linii układających się w gwiazdę. Taki obraz wynika
z tego, że bezustannie musimy brać pod uwagę jednoczesność i rozszerzenie zdarzeń i możliwości” 30.
Tę nieskończoną liczbę interpretacji i reprezentacji danego miejsca zawdzięczamy temu, że przestrzeń jest nie tylko tłem zdarzeń, ale
jest też przeżywana i tworzona przez społeczeństwo. Według Michela
Foucaulta ludzie nie zamieszkują pustych miejsc, ale „żyją wewnątrz

22 Wywiad z zespołem Kroke przeprowadzony 25 czerwca 2005 roku.

27 S. Boym, The Future of Nostalgia, New York, Basic Books, 2001, s. 76–77.

23	T. Sobolewski, Festiwal z przyszłością, „Gazeta Wyborcza”, 11 maja 1990, przedruk w: 3. Festiwal
Kultury Żydowskiej w Krakowie, Kraków, Graffiti, 1992, s. 144.

28	W oryginale: „Die Stadt ist… das verwirrende Nebeneinander der Zeiten”. K. Schlögel, Im Raume Lesen
wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München, Carl Hanser Verlag, 2003, s. 307.

24 I. Weiss, Jewish Disneyland, „Midrasz”, 2006, nr 3 (107), s. 21–23.

29 S patial turn był prądem w historiografii, który postulował nadanie wymiarowi miejsca roli
równoważnej czasowi.

25	W. Ornat, [w:] R. Romanowski, S. Blumsztajn, Jak grać na Szerokiej. Najazd Hunów. Pod rozwagę,
„Gazeta Wyborcza”, Kraków, 24 września 2004.

30	J. Berger, [w:] E. Soja (red.), Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social
Theory, London – New York, Verso, 1989, s. 22.

26 D. Bax, Berliner Simulation, „taz”, 19 listopada 1999, s. 15.
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zbioru relacji, które wyznaczają miejsca nieredukowalne do siebie nawzajem i absolutnie na siebie się nienakładające” 31. Miejsca, które odnowiciele dziedzictwa żydowskiego jednoznacznie klasyfikują jako żydowskie,
są w rzeczywistości jak skrzyżowania, na których gwiaździście przecina
się wiele projekcji i wspomnień.
Kazimierz jest bardzo dobrym przykładem przestrzeni skupiającej wiele,
czasem sprzecznych, zestawów znaczeń, które różne grupy ludzi z nim
wiążą. W ostatnich latach dzięki swej udanej rewitalizacji dzielnica ta nie
tylko stała się wzorem dla podobnych przedsięwzięć w innych częściach
Europy, ale też i uniwersalnym symbolem zainteresowania kulturą żydowską na starym kontynencie. Dlatego też może pełnić funkcję ekranu projekcyjnego dla odmiennych wizji tego, co w Europie po Holocauście winna
symbolizować przestrzeń żydowska: miejsce dialogu, przywrócony do życia
sztetl, małą Jerozolimę czy dzielnicę artystyczną.
Oficjalne debaty na temat Kazimierza wskazują, że staje się on metonimią pewnych uniwersalnych koncepcji i zjawisk. W roku 2002 minister kultury Andrzej Celiński odniósł się do Kazimierza jako jedynego
w swoim rodzaju miejsca inspirującego życie wewnętrzne: „Jeśli jest gdzieś
takie miejsce, w którym duchowość żydowska mogła osiągnąć swą pełnię i tę pełnię wyrazić poprzez myśl religijną i świecką, naukę, kulturę
i sztukę, to miejscem tym jest Kazimierz” 32. Były prezydent Polski Aleksander
Kwaśniewski mówił o odrodzonym Kazimierzu jako o platformie dialogu,
nadziei dla integracji europejskiej i części „wspólnego dorobku” 33. Byłemu
prezydentowi Krakowa Józefowi Lassocie Kazimierz jawił się jako antyteza
Auschwitz. Do uczestników IV Festiwalu Kultury Żydowskiej adresował
słowa: „… mam nadzieję, że tak jak Oświęcim stał się symbolem Zagłady,
tak Kraków stanie się symbolem ocalenia – ocalenia tego, co ocalić można –
pamięci o kulturze polskich Żydów” 34.

Rewitalizacja Kazimierza, a w szczególności Festiwal Kultury Żydowskiej,
jest także interpretowana jako dowód tradycyjnej otwartości krakowian i kontrargument przeciw oskarżeniom o antysemityzm. Były premier Jerzy Buzek napisał, zwracając się do uczestników Festiwalu w roku 2001, że „to miasto… zawsze
było gościnnie otwarte” 35. W jednej zaś z recenzji festiwalowych można było
przeczytać, że „nikt, kto uczestniczył w wielkim festynie muzyki żydowskiej
na krakowskim Kazimierzu – nie uwierzy, że Polska to kraj antysemitów” 36.
Dzisiejszy Kazimierz stał się niewątpliwie miejscem o znaczeniu politycznym. Ranga jednego z największych festiwali kultury żydowskiej
w Europie, tysiące widzów koncertu finałowego na Szerokiej i setki tysięcy
oglądających transmisję w telewizji czynią tę dzielnicę miejscem podatnym
na instrumentalizację. Dlatego właśnie staje się ona ikoną, którą można
przeciwstawiać paradom polskich neonazistów i ksenofobicznej przemocy.
Znaczenie polityczne przypisywane jest także kulturowemu odrodzeniu
miejsc żydowskich w Niemczech. W 2006 roku władze lokalne Berlina interpretowały Dzień Kultury Żydowskiej zorganizowany w miejscu na wpół
zniszczonej synagogi przy Oranienburger Strasse jako „znak zaufania” środowiska żydowskiego wobec państwa niemieckiego 37. We Włoszech program renowacji dzielnic żydowskich w regionie Emilia-Romania postrzegany był jako „doniosłe wydarzenie” dla włoskiej historii i tożsamości 38.
Jak widać, dzielnice żydowskie nierzadko są prezentowane jako naoczne
dowody pokojowego współistnienia, wielokulturowości i pojednania.
Na zwykłych turystach odnowiony Kazimierz stwarza złudne wrażenie, że kawiarnie i restauracje w stylu żydowskim są kopią przedwojennego żydowskiego miasta. Wielu z nich bierze inscenizację kultury
żydowskiej za jej wierną rekonstrukcję. Nawet niektórzy artyści występujący na Kazimierzu traktują stylizowany, nostalgiczny klimat Szerokiej
jako wierny obraz przeszłości. Lider jednego z miejscowych zespołów

31 M. Foucault, ibidem, s. 17.
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32	A. Celiński, [w:] 12. Festiwal Kultury Żydowskiej Kraków 22–30.06.2002, Kraków, Festiwal Kultury
Żydowskiej, 2002, s. 5.

35 J. Buzek, [w:] 11. Festiwal…, op. cit., s. 4.

33	A. Kwaśniewski, [w:] 11. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Kraków, Festiwal Kultury
Żydowskiej, 2001, s. 3.

36	E. Morawiec, Polska leży w Europie, „Nowy Świat”, 23 czerwca 1992, [w:] 4. Festiwal…, op. cit., s. 55.
37	Wiceprezydent Berlina podczas przemówienia na otwarciu Jüdische Kulturtage 2006 w Berlinie.

34 J . Lassota, [w:] 4. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. 19–26 czerwca 1994, Kraków, Graffiti,
1994, s. 2.

38	E. Raimondi, Premessa, [w:] F. Bonilauri, V. Maugeri (red.), Ghetti e Giudecche in Emilia-Romagna,
op. cit., s. 6.
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k lezmerskich stwierdził na przykład w wywiadzie prasowym, że to, co się
dzieje dziś na Kazimierzu, to „odbicie tego, co było przed wojną”, dodając:
„Są galerie, kawiarnie, hotele. Wracają ludzie, którzy mieszkali tu kiedyś,
wróciła też muzyka. Kazimierz zaczyna żyć” 39. Błędne założenie, że renowacja dzielnic żydowskich, a nawet odrodzenie kultury żydowskiej mogą
przywrócić status quo żydowskiej obecności sprzed drugiej wojny światowej, nie jest rzadkością także w innych miejscach Europy. Niemieccy dziennikarze w tytułach takich jak Es jiddelt und klezmert wieder 40, co dałoby się
przetłumaczyć jako „Powrót jidysz i muzyki klezmerskiej”, ukazują Berlin
niczym miasto, które odzyskało swój żydowski komponent, zapominając, że dla większości przedwojennych zasymilowanych Żydów berlińskich
zarówno muzyka klezmerska, jak i jidysz brzmiałyby obco. Wielu turystów chce jednak wierzyć, tak w Krakowie, jak i w Berlinie, że sprzedawane
im dzisiaj doświadczenie dziedzictwa żydowskiego jest autentycznym fragmentem rzeczywistości sprzed Holocaustu.
Wśród zwiedzających dzielnice żydowskie w Europie Środkowej są jednak nie tylko bezrefleksyjni konsumenci żydowskiego folkloru, ale też pielgrzymi szukający materialnych śladów istnienia Żydów, które przetrwały
Zagładę, bądź miejsc, gdzie żyli ich właśni przodkowie. Dzielnice żydowskie
bywają postrzegane jako teren święty, gdzie żydowska duchowość jest wciąż
namacalna, gdzie można przekroczyć „magiczną granicę czasu” 41 i dotrzeć
do własnych korzeni. Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej
w Krakowie, jest szczególnie wrażliwy na takie „odczytywanie” Kazimierza.
Ziemia, na której odbywa się Festiwal, jest dla niego „przeklęta” i „święta” zarazem – jest ona zarówno „największym żydowskim cmentarzem” 42, jak i miejscem, gdzie trzeba afirmować życie – małą polską Jerozolimą. Analogia do najświętszego miejsca judaizmu znajdzie wyraz w bardzo szczególny sposób
podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w roku 2008, który ma budować symboliczne i całkiem dosłowne mosty muzyczne między Krakowem a Jerozolimą.

Kazimierz jest notabene często określany mianem polskiej Jerozolimy,
„Jerozolimy diaspory” 43, „Jerozolimy Europy” 44 albo „Jerozolimy Północy 45”
(podobnie jak Antwerpia i Wilno). To porównanie wydaje się dość powszechne
w języku promocji turystycznej również w odniesieniu do innych europejskich dzielnic żydowskich. Josefov jest nazywany „praską Jerozolimą”, dzielnica żydowska w Wilnie „Yerusholaym d’Lite”, Scheunenviertel – „Jerozolimą
nad Szprewą” 46, Rzeszów – „Jerozolimą Galicji” 47 itd.
W oczach wielu malownicze małe Jerozolimy w Europie Środkowej
są jednak w pierwszej kolejności cmentarzami. Alex Jacobowitz, amerykański klezmer, który odwiedził Kazimierz po raz pierwszy na zaproszenie Festiwalu, widział Kazimierz wyłącznie przez pryzmat Holocaustu.
O swoim osobistym obrazie tej dzielnicy żydowskiej opowiadał w dokumencie Klezmer on Fish Street („Klezmer na Fischplatzu”): „Polska dla wielu
Żydów znaczy cmentarz. Większość naszego narodu została tu zgładzona
i ból związany z tym faktem historycznym powoduje wśród Żydów uczucie rozgoryczenia w związku z Polską. I muszę powiedzieć, że ja sam nie
byłem na to kompletnie uodporniony. Nie sądzę, że łatwo by mi przyszło
przyjechać do Polski z własnej inicjatywy, ale ze względu na Festiwal
Żydowski w Krakowie pomyślałem, że byłaby to okazja, by zamknąć
otwartą ranę” 48.
Również dla byłych żydowskich mieszkańców Krakowa, którzy opuścili Polskę po wojnie, Kazimierz jest często otwartą raną: miejscem nieobecności. Wspomnienia byłych krakowian obecnie mieszkających w Izraelu
zebrane przez Anis D. Pordes w książce Ich Miasto wskazują, że brak żydowskiego życia w Krakowie czyni miejsca im znane obcymi. Dla ocalałych
rok 1939 to w licznych przypadkach cezura, po której „ich” Kraków i „ich”
Kazimierz przestały istnieć. I mimo że substancja architektoniczna pozostała w dużym stopniu nietknięta, zniszczone więzi społeczne wyobcowują
te miejsca w oczach przybywających z Izraela turystów 49.

43 J. Makuch, [w:] 4. Festiwal…, op. cit., s. 5.
44 A. Kwaśniewski, [w:] 12. Festiwal…, op. cit., s. 4.
45 T. Jakubowicz, ibidem, s. 6.
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39	D. Gonet, Jesteśmy sentymentalni, „Gazeta Wyborcza”, Lublin, 23 kwietnia 2001, s. 5.

46 J. Schlör, Auf der Suche…, op. cit., s. 6.

40 A. Remler, Es jiddelt und klezmert wieder, „Gate”, Herbst 2005, s. 18.

47	N. M. Gelber, The History of the Jews of Rzeszow, www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rze047.html.

41	T. Jakubowicz, [w:] 13. Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków, Festiwal Kultury Żydowskiej, 2003, s. 6.

48	A. Jacobowitz – wypowiedź w filmie Klezmer on Fish Street, reż. Y. Strom, Black Film Stream, 2004.

42	J. Makuch, [w:] A. Kozioł, Więcej niż jałmużnę milczenia, „Dziennik Polski”, 29 maja 1992,
[w:] 4. Festiwal…, op. cit., s. 59.

49	A. D. Pordes, I. Grin, Ich Miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa,
Warszawa, Prószyński i Spółka, 2004.
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Nie każdy jednak postrzega Kazimierz jako strefę sacrum: dla niektórych obecnych mieszkańców, gości i inwestorów jest to przede wszystkim
centralna część miasta, mająca pełnić funkcje mieszkalne lub rozrywkowe.
A ponieważ obu tych założeń nie da się łatwo połączyć, powstają dodatkowe
źródła konfliktu w dzielnicy. Z tego punktu widzenia żydowska przeszłość
Kazimierza niekoniecznie ma większe znaczenie. Na etos dzielnicy zbudowany wokół niedawnych „polskich” dziejów Kazimierza składają się w istocie dwie różne narracje wyrażające głos mieszkańców i amatorów tej części
miasta. Pierwsza z tych narracji to opowieść o mitycznym Kazimierzu sprzed
1989 roku – której bohaterami są szlachetni pijaczkowie i ukulturalnione prostytutki. Ona to zyskuje na popularności w lokalnej prasie i na forach internetowych 50. Mit swojskiego, proletariackiego Kazimierza jest też kontrwizerunkiem pielęgnowanym przez tych, którzy na gentryfikacji stracili: lokatorów
obawiających się eksmisji czy też rozczarowanych i poirytowanych boomem
turystycznym. Druga opowieść jest o „Kaźmirzu” – polskim Montmartre czy
Soho, skupiającym wokół siebie elitę artystyczną miasta, jaka przewija się
przez klimatyczne kluby i kawiarnie dzielnicy. Żydowskie zabytki to egzotyczne tło dla tej kazimierskiej cyganerii, ale często nic więcej niż tło 51.
Kazimierz nie jest jedynym miejscem żydowskim, które kapitalizuje
również swe nowsze, nieżydowskie dzieje. Alternatywne galerie i designerskie sklepy w berlińskim Scheunenviertel nawiązują do mniej odległej
przeszłości tej dzielnicy jako części Berlina Wschodniego, lansując wizerunek wywrotowego i niepokornego kwartału. Tak jak na Kazimierzu, nowoczesne i alternatywne ściera się z tym, co stare i sentymentalne.
Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają dzisiaj dzielnice
żydowskie, jest bez wątpienia pogodzenie wszystkich tych (nierzadko sprzecznych) wizerunków tego samego miejsca. Czy dzielnica historyczna może być
jednocześnie cmentarzem i strefą nocnej rozrywki? Jeśli tak, to czy obie funkcje mogą istnieć równolegle bez wzbudzania konfliktów? Czyja wizja dzielnicy
żydowskiej znaczy więcej? Czyja wizja zdominuje przyszłość?

Istnienie konkurencyjnych wizerunków jednej przestrzeni żydowskiej nie
musi bezpośrednio wpływać na konkretne miejsca, jednak dyskurs o autentyczności, zwłaszcza w mediach, może prowadzić do wzmożonej komodyfikacji dzielnic historycznych. Osobiste skojarzenia z daną przestrzenią wyrażane w literaturze i w filmie mogą także rzutować na przestrzeń w sensie bardziej przenośnym.
Diana Pinto, która ukuła termin Jewish Space dla opisania rosnącego zainteresowania Europejczyków nieżydowskiego pochodzenia dziejami i dziedzictwem Żydów,
użyła metafory przestrzeni dla podkreślenia tego, że to spotkanie kultur jest
otwarte na wzór agory 52. Spotkanie Żydów i nie-Żydów, którzy interesują się kulturą żydowską i czasami ją współtworzą, nie musi odbywać się w przestrzeniach
historycznie żydowskich, te jednak często stają się symbolami takiego dialogu,
zwłaszcza w dyskursie oficjalnym. Przyjmując, że dzielnice żydowskie są często
postrzegane jako pars pro toto kultury żydowskiej, sposób, w jaki prezentują się one
przypadkowemu turyście (niczym miejsce edukacji, pomnik pamięci o Holocauście
czy modna dzielnica rozrywkowa), może mieć decydujący wpływ na to, jak wyobrazi on sobie obecność Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej sprzed Holocaustu.
Trudno mówić o wspólnych tendencjach rozwoju dzielnic żydowskich
w tej części Europy ze względu na to, że każda z nich staje przed innymi
wyzwaniami. Podczas gdy wiele europejskich dzielnic żydowskich jest nadal
„niewidocznych” bądź mozolnie restaurowanych czy nawet rekonstruowanych,
inne, jak Kazimierz czy Erzsébetváros w Budapeszcie, cierpią na wszechogarniającą komercjalizację.
W wielu inicjatywach rysuje się jednak nowy ciekawy trend polegający na włączaniu innych typów dziedzictwa w działania kulturowe prowadzone w przestrzeniach żydowskich. Dawna dzielnica żydowska Wrocławia, na przykład, przekształcana jest w miejsce wielokulturowe, gdzie różne Kościoły współistniejące w bliskim
sąsiedztwie mają współdziałać na rzecz tolerancji religijnej i etnicznej. Działacze
katoliccy, prawosławni, protestanccy, żydowscy, a nawet buddyjscy chcą stworzyć
wizerunek dawnej dzielnicy żydowskiej jako przestrzeni spotkań, odzwierciedlając
wieloetniczne tradycje miasta.

50	Lokalne wydanie „Gazety Wyborczej” zamieściło serię reportaży o Kazimierzu, zob. R. Radłowska,
Kazimierz. Reaktywacja. Na takich sąsiadów czekam, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 9 lipca 2003, oraz
eadem, Kazimierz. Reaktywacja. Dlaczego tu mieszkają, dlaczego odchodzą? Nasze ulice pustych
domów, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 27 czerwca 2003. Gazeta otworzyła też forum internetowe,
które pod mottem „Kazimierz mój ulubiony… i te duchy przeszłości” pobiło rekordy popularności
wśród czytelników, wspominających dawny Kazimierz.

52	D. Pinto, The Third Pillar? Toward a European Jewish Identity, 1999;
www.ceu.hu/jewishstudies/pdf/01_pinto.pdf.

51 Zob. J. Knap, Magiczny Kazimierz, Kraków, Krakowska Grupa Multimedialna, 2005
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Jednocześnie trzy inne miasta europejskie zaangażowane w odrodzenie
żydowskiego dziedzictwa: Kraków, Wiedeń i Weimar wspólnie tworzą projekt badań nad związkami między muzyką Romów a Żydów. Sponsorowane
przez Unię Europejską przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy trzech
znaczących festiwali kultury żydowskiej: Yiddish Summer w Weimarze,
„KlezMORE” w Wiedniu i ich krakowskiego odpowiednika. W ten sposób przestrzenie żydowskie na Kazimierzu i w Wiedniu po raz pierwszy otworzą się
także na przedstawienie odmiennego dziedzictwa kulturowego 53. Także berliński festiwal żydowski Jüdische Kulturtage zaprosił w tym roku muzyków
palestyńskich do występów w ramach swojego programu, otwierając się na
nieżydowską muzykę.
Ten nowy trend mógłby mieć wpływ na ofertę kulturalną dzielnic
żydowskich. W miarę jak moda na klezmerstwo zanika, wypierana przez
tendencje eklektyczne, wprowadzenie muzyki etnicznej innego pochodzenia (bałkańskiej, romskiej, bliskowschodniej) do istniejącej „infrastruktury”
renesansu kultury żydowskiej może dostarczyć nowych impulsów żydowskim przestrzeniom historycznym. Z drugiej strony, próba nadawania dzielnicom żydowskim oblicza heterogenicznych kulturowo miejsc bądź siedzib
dialogu ekumenicznego może zaciemniać pierwotny charakter gett żydowskich jako miejsc segregacji etnicznej wyrosłych z nietolerancji, nienawiści
religijnej i odrzucenia społecznego. Dlatego aby nie dać się uwieść atrakcyjnej powierzchowności rewitalizowanych dzielnic żydowskich, należałoby
„zedrzeć tapetę dnia dzisiejszego”, tak jak uczynił to Attie w swej instalacji,
i zachować w pamięci historię tych miejsc oraz los zamieszkujących je ludzi.

53	Wywiad z Stephanie Erben, współorganizatorką Yiddish Summer
w Weimarze, przeprowadzony 12 września 2007 roku.
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Niewątpliwie Kraków stał się – na dobre i na złe – poligonem doświadczalnym rewitalizacji dzielnic żydowskich, a co za tym idzie, także „detabuizacji” historii żydowskiej w pokomunistycznej Europie Środkowej. I wydaje
się, że kazimierski eksperyment zakończył się sukcesem. Mimo licznych błędów, których efektem bywa na przykład sentymentalizacja, wybiórczość
pamięci (tu pofilmowy syndrom turystyki schindlerowskiej) albo wkradający się w zabytkową przestrzeń kicz, a nawet nadużycie architektoniczne
(pamiętać przy tym trzeba, że te problemy dotyczą nie tylko dawnej dzielnicy żydowskiej, ale całego miasta).
Nie chodzi wyłącznie o to, że po 1989 roku właśnie Kraków – kto wie,
czy nie w większym stopniu niż na przykład czeska Praga? – stał się symbolem historii środkowoeuropejskich Żydów, czytelnym w całym świecie.
Miejscem, w którym postępuje proces reinterpretacji i dowartościowania
ich dziedzictwa, a także wpisywania go we współczesność, zarówno polską, jak i międzynarodową, przede wszystkim izraelską. O tym, na ile jest
to skuteczne psychologicznie, świadczy jedno (to prawda, prywatne, jednostkowe i „dziennikarskie”) doświadczenie z Lotniska im. Ben Guriona:
za każdym razem, kiedy przechodzę tam surową kontrolę graniczną, mój
paszport budzi sympatię izraelskiego oficera – po chwili okazuje się, że całkiem niedawno urzędnik ten był na Kazimierzu, a z Krakowa wywiózł bardzo dobre wrażenia. Pamiętam także poznanych w pociągu Izraelczyków –
matkę, której dziadek urodził się w Kongresówce, i jej syna. Prosto z Okęcia
jechali na krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej. Grzecznościowo i bez
żadnych oczekiwań, zaproszeni przez znajomych z pracy. Po kilku dniach
okazało się jednak, że nowoczesność i swoista awangardowość tego przedsięwzięcia (Janusz Makuch nie stara się wszak „odtworzyć” kultury Żydów
polskich, ale wskazuje na jej żywotność i obecne, jerozolimsko-nowojorskie
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k onsekwencje) zainspirowała trzydziestoletniego Izraelczyka do poszukiwania w Polsce własnych korzeni. Z Krakowa wybrał się do małego miasteczka, gdzie urodził się jego pradziadek.
Narzekamy – i słusznie – na fakt, że młodzież izraelska przyjeżdżająca do Polski po to, by złożyć hołd tym, którzy zginęli w nazistowskich
obozach zagłady, nie ma kontaktu z polskimi rówieśnikami. Warto jednak zauważyć, że coś się zmieniło. Pamiętam czasy, kiedy już przed lotniskiem w Balicach czekały autokary, które przybyszów z Izraela zawoziły wprost do Oświęcimia, by po jakimś czasie odwieźć ich z powrotem
do wyczarterowanych samolotów. Teraz większość grup przed lub po wizycie w Auschwitz odwiedza już Kazimierz, coraz częściej zachodząc również
na Wawel i na Rynek. To potencjał do wykorzystania: krakowskie dziedzic
two może stać się podstawą dialogu najbardziej współczesnego. Pozostaje
pytanie, jak go animować.
To aspekt polityczno-międzynarodowy kazimierskiej rewitalizacji.
Równie ważny jest jednak jej aspekt „wewnętrzny” – otóż lokalna metropolia, jaką jest Kraków, promieniuje na region. Także na tę jego część, która
w wyniku przemian polityczno-administracyjnych pod koniec XVIII wieku
w wyniku zaborów „odpadła” od Małopolski. To, co najciekawsze w polskim myśleniu o dziedzictwie żydowskim, rozgrywa się dziś bowiem na
prowincji, głównie na ziemi kielecko-sandomierskiej, na dawnych rubieżach cesarstwa rosyjskiego, które graniczyły – z jakże odmiennym! – imperium habsburskim. Ten ciągle jeszcze opuszczony i apatyczny region, z reputacją równie kiepską jak tamtejsza sieć dróg i torów kolejowych, kojarzony
jest głównie z antysemickimi malowidłami w sandomierskich kościołach
oraz z powojennym pogromem kieleckim. I oto od kilku lat Kielecczyzna
odkrywa, boleśnie i z oporami, że jej szansą rozwoju, jedną z najważniejszych, jest dziedzictwo żydowskie. W konsekwencji zaś po kilku wiekach
znowu zaczyna zwracać się w kierunku Krakowa i Małopolski – poza ciągle
widoczny, choć wydawać by się mogło – anachroniczny, kordon cesarski.
Na wzrost zainteresowania tematem żydowskim w tamtejszych ośrodkach niewątpliwie wpływa fakt, że festiwalowy koncert finałowy na ulicy
Szerokiej transmitowany jest przez telewizję publiczną (co zresztą nie
podoba się wielu jego stałym bywalcom, którzy obawiają się komercjalizacji). Nie bez znaczenia jest również to, że okolice te penetrowane są przez
biura turystyczne wyspecjalizowane w podróżach studyjnych dla cudzoziemców. Kazimierz – dzielnica modna dziś wśród młodzieży – coraz częś-
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ciej włączana jest też do programów wycieczek szkolnych (warto podkreślić, że każdy polski uczeń przynajmniej raz przyjeżdża do Krakowa),
a synagoga zobaczona na ulicy Szerokiej musi przywoływać wspomnienie o podobnym budynku, lub jego ruinie, w rodzinnym miasteczku.
Wreszcie, trzeba by się zastanowić, czy do zmiany nastrojów – paradoksalnie – nie przyczyniły się ostatnie debaty i rocznice: te, które wiązały się
z Jedwabnem, i te, które dotyczyły pogromu kieleckiego.
To znaczące, że pierwsza promocja najnowszej książki Jana Tomasza
Grossa odbyła się nie gdzie indziej, ale w Kielcach, o co zabiegali sami mieszkańcy miasta, którzy wcześniej uczestniczyli już w ogólnopolskich Dniach
Judaizmu – ich centralne obchody (znów: dzięki inicjatywie obywatelskiej)
odbywały się właśnie tutaj. I choć dyskusja miała charakter gorączkowy i dramatyczny, tłumna i różnorodna publiczność kielecka nie czuła wobec autora
Strachu wrogości. Wiele osób, które śledziły recepcję tej książki, zwraca uwagę,
że jej kielecka prezentacja była najbardziej udana. Ostatnio prezydent naznaczonego pogromem miasta zaproponował napisanie książki-przewodnika po
żydowskiej historii Kielc – publikacja już ukazała się drukiem.
Choć wydaje się, że przywracanie pamięci o Żydach na północ od
Krakowa zaczęło się nie w Kielcach, ale w maleńkim, nieco ponaddwutysięcznym Chmielniku, niegdysiejszym sztetlu. Tu – jakby w odpowiedzi na krakowski Festiwal – zorganizowano po raz pierwszy jego wersję
w skali „mikro”. Spotkania z Kulturą Żydowską, które w równym stopniu
współtworzą goście z metropolii (Krakowa, Warszawy, ale też Izraela) i okoliczni mieszkańcy, mają kameralny charakter. Za każdym razem na tej
samej scenie obok „gwiazd” występują dzieci z miejscowej szkoły, a ważnym elementem festiwalu jest konkurs na potrawę kuchni żydowskiej.
I okazuje się często, że przepis na czulent przechowany został w rodzinnej,
nieżydowskiej przecież tradycji. W wyniku takiego „oswajania” przeszłości
chmielniczanie nie czują lęku, kiedy pokazują przybyszom ślady dawnego
cmentarza żydowskiego. Otwarcie opowiadają także o tym, że ostatnie ocalałe macewy posłużyły po wojnie do budowy okolicznych dróg.
Do festiwalu dołączyły Pińczów, Szydłów, Chęciny. I oczywiście Kraków
(nie bez powodu sztetlowe „Spotkania” odbywają się na tydzień przed
Festiwalem na Kazimierzu – chodzi o to, by mniej lub bardziej oficjalni
goście mogli przyjechać i tu, i tu). Tak narodziła się – nie tylko świąteczna –
sieć powiązań i chęć robienia czegoś razem. Burmistrz Chmielnika, który
wraz z ówczesnym dyrektorem miejscowego domu kultury zainicjował
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Spotkania z Kulturą Żydowską, powiedział kiedyś: „Dla naszych miejscowości największą szansą przyszłego rozwoju jest żydowska historia sztetla.
Po prostu: taka jest przeszłość tych miejsc, bez niej zaś nie uda się nam zbudować naszej dzisiejszej tożsamości”. Dziś zaprasza projektantów pracujących dla Muzeum Powstania Warszawskiego, by w jego miasteczku wymyślili Muzeum Sztetla.
O dziwo, proces przywracania pamięci o Żydach może też pomóc w dowartościowaniu piastowsko-jagiellońskiej tradycji tego regionu. W Szydłowie
zachowały się wszak zabytki z czasów Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego. W Chęcinach przed bitwą pod Płowcami zebrała się polska szlachta,
inicjując historię polskiego parlamentaryzmu. W Pińczowie pochowany został
Jan Łaski Młodszy – znany w całej Europie działacz reformacyjny. Działał
tu Santi Gucci, jeden z największych krakowskich architektów późnego renesansu i manieryzmu.
Jednak – mimo działań entuzjastów – wszystko to pozostaje jak dotąd
zasobem lokalnym, czyli potencjalnym. Bo w niedzielę z zabytkowego
Pińczowa do Krakowa nadal odjeżdża tylko jeden autobus (linii kolejowej nie
ma w ogóle). Ba, aby nie dysponując samochodem, pokonać zimą kilkunastokilometrową odległość między Buskiem Zdrojem (w którym kuracjusze nudzą
się całymi tygodniami) a Pińczowem, potrzeba trzech godzin. Albo prawie stu
złotych – tyle bowiem kosztuje kurs taksówką w jedną stronę.
Tu jednak wraca pytanie o wspierającą funkcję metropolii. I o to, która
metropolia powinna ponosić odpowiedzialność za ten region. Historia i ostatnie doświadczenia – wbrew opinii polityków – wskazywałyby na Kraków.

Metropolie Europy
Środkowej wobec
dziedzictwa
żydowskiego

Andreas Wilke
Spandauer Vorstadt w Berlinie.
Piętnaście lat rewitalizacji

Proces odnowy i rewitalizacji Spandauer Vorstadt należy rozpatrywać
w kontekście ponownego zjednoczenia dwóch państw niemieckich, a tym
samym dwóch części Berlina. Jeszcze zanim podpisane zostały oficjalne
traktaty, deklarowano, że odnowa miejska dużych kwartałów dawnego
Berlina Wschodniego będzie obszarem szczególnie intensywnych działań.
Spandauer Vorstadt zajmował pośród starych dzielnic pozycję specjalną,
ponieważ jego tkanka urbanistyczna jest szczególnie wiekowa, układ
urbanistyczny zaś stanowi pozostałość starego Berlina z czasów, zanim
stał się przemysłowo-handlową metropolią. Pozostałe stare rejony zabudowy mieszkaniowej, liczącej sobie około 100–130 lat, wzniesiono generalnie w okresie grynderskim (niem. Gründerzeit), czyli w czasach tworzenia
zrębów państwowości po ogłoszeniu cesarstwa niemieckiego w roku 1871
i wzmożonego rozwoju przemysłowego Berlina. Spandauer Vorstadt natomiast stanowi przedmieście dobudowane do średniowiecznego miasta i jego
początki sięgają XVII wieku. Układ ulic wyznaczył przebieg dawnych dróg
wiejskich, konstrukcja kwartału jest tu zatem nieregularna, a budynki różnią się znacznie między sobą.
W wyniku drugiej wojny światowej Berlin utracił niemal całe Stare
Miasto. To, co ocalało, zostało później zburzone, by zrobić miejsce pod
budowę nowoczesnej metropolii. W latach pięćdziesiątych XX wieku zniszczenia wojenne zdawały się również szansą na pozbycie się starych układów urbanistycznych i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Był to jeden
z powodów, dla których pozostałości „historycznej zabudowy” uznawano
generalnie za niewiele warte. Dawne przedmieście Spandauer Vorstadt,
będące przez ostatnich trzysta lat kwartałem dość ubogim, ma zatem obecnie status dzielnicy zabytkowej. Jest to ostatni zachowany obszar rozbudowy miasta sprzed epoki jego industrializacji.

123

Spandauer Vorstadt w Berlinie. Piętnaście lat rewitalizacji

Jego znaczenie dla historii Berlina polega także na tym, że było to miejsce, w którym osiedlili się pierwsi Żydzi przybyli do Berlina pod koniec
XVII wieku. Na mocy edyktu wydanego przez Wielkiego Elektora Fryderyka
Wilhelma w roku 1672 w Berlinie przyjęto pięćdziesiąt rodzin żydowskich
wydalonych z Wiednia. Ich osiedlenie w Spandauer Vorstadt nie było wynikiem decyzji administracyjnej, ale raczej logiczną konsekwencją okoliczności: kiedy rodziny żydowskie przybyły do Berlina, trudno im było znaleźć lokum za przystępną cenę, a dokładnie w tym samym czasie rozpoczęła
się rozbudowa miasta. Pierwszą synagogę wzniesiono na Heidereutergasse,
ulicy położonej blisko obszaru, o który poszerzone zostało miasto. Inne
instytucje, takie jak cmentarz żydowski, szkoła czy szpital, ulokowały się
już na obszarze Spandauer Vorstadt. W roku 1705 przesunięto mury miasta, tak by to, co poprzednio było przedmieściem, znalazło się obecnie w granicach grodu. Jednak Żydom wolno było wjeżdżać do miasta tylko jedną
bramą – bramą Rosenthaler, położoną właśnie w Spandauer Vorstadt.
Logiczną konsekwencją było też to, że kwartał ten nie pozostał jedynym
rejonem preferowanym przez żydowskich mieszkańców. Jako że Gmina
Żydowska dysponowała budynkami w innych częściach Berlina oraz ze
względu na dość liberalną politykę religijną, ludność żydowska mogła zakładać domy tam, gdzie chciała.
Spandauer Vorstadt nie był też miejscem wyłącznie dla Żydów. Przez
długi czas był to raczej przykład przyjaznego współistnienia różnych religii. Po jednej stronie Große Hamburger Straße znajduje się szpital katolicki,
po drugiej – żydowska szkoła dla chłopców, obok niej zaś zbór protestancki
z początków XVIII wieku. Aby umożliwić budowę zboru, Gmina Żydowska
przekazała nieodpłatnie w darze część swych gruntów. I choć Spandauer
Vorstadt nie był jedyną częścią miasta zdominowaną przez większość
żydowską, był wszak jedyną, którą można traktować jako szczególnie
żydowską ze względu na widoczne hebrajskie napisy na sklepach, na wielką
liczbę żydowskich instytucji (organizacje społeczne, prywatne synagogi
itp.) i wreszcie na obecność Żydów: od razu można ich było rozpoznać, gdyż
nosili kaftany, jarmułki i posługiwali się swoim językiem – jidysz.
Dzielnica nie należała do prestiżowych części miasta. Pomimo bliskości zamku nad brzegiem Szprewy i kilku ważnych gmachów stojących wzdłuż głównej drogi biegnącej na zachód był to rejon dla biedniejszej ludności, raczej proletariacki. Na granicy północno-zachodniej
rozpoczynał się Feuerland (Kraina Ognia) ze swym przemysłem stalowym,

124

Andreas Wilke

125

Spandauer Vorstadt w Berlinie. Piętnaście lat rewitalizacji

Il. 2. Scena uliczna – Grenadier Straße w Scheunenviertel; źródło: fot. Walter Girke
w Das Scheunenviertel, 1994, Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung GmbH Berlin

za wschodnią granicą zaś – Scheunenviertel (Dzielnica Stodół). Zawiązkiem
Scheunenviertel była misterna siatka uliczek pomiędzy dawnymi stodołami magazynowymi. Kwartał ten był siedliskiem biedoty i przestępczości,
chorób i występku, obszarem o tragicznych warunkach higienicznych.

L a t a degrada c ji po drugiej
wojnie ś wia t owej

Il. 1. Plan Berlina z roku 1737; źródło: G. Dusableau, Staatsbibliothek Berlin. Obszar
Spandauer Vorstadt zaznaczono na czerwono. Oznaczenia: Koordinationsbüro
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Spandauer Vorstadt nie doznał ciężkich zniszczeń w czasie wojny. Ośrodki
władzy czy zakłady o znaczeniu militarnym zlokalizowane były gdzie
indziej. Po wojnie była to okolica raczej zapomniana, a do tego stara zabudowa nie cieszyła się najlepszą reputacją – miasto przyszłości miało przecież być pełne słońca i świeżego powietrza. Ruch uliczny nie był synoni-
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Il. 6. Plan koncepcyjny dla Spandauer Vorstadt, stale aktualizowany,
obowiązujący od 31 września 1993; źródło: Koordinationsbüro

mem problemów, ale raczej symbolem wzrostu i dobrobytu. Najważniejszą
sprawą było zapewnienie ludziom „substancji mieszkaniowej”. W NRD za
najwydajniejszy sposób zapewnienia wystarczającej liczby lokali dla mieszkańców uznano konstrukcje prefabrykowane. Renowacji starych domów
początkowo nie brano pod uwagę. Potem zaczął doskwierać brak materiałów i specjalistycznej wiedzy. Rozpoczął się długi proces niszczenia.
Niektóre obiekty zburzono, by zyskać grunt pod nowe, ale najczęściej po prostu popadały one w ruinę.
Za ochroną starych zabudowań Spandauer Vorstadt oraz ich ostrożną
rekonstrukcją i rewaloryzacją przemawiały dwie racje: w dawnym Berlinie
Zachodnim już od dziesięciu lat toczyły się szeroko dyskutowane przemiany
zmierzające do realizacji koncepcji tak zwanej ostrożnej odnowy urbanistycznej (careful urban renewal); w dawnym Berlinie Wschodnim natomiast

Il. 3. Budynek przy Gipsstraße 11 przed remontem (1993); fot. K. Bädicker
Il. 4. Gipsstraße 11 po remoncie (2001); źródło: Koordinationsbüro
Il. 5. Nowy budynek z roku 2004 pomiędzy starymi, Auguststraße 26a; źródło: Koordinationsbüro
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pojawiły się pierwsze grupy protestu i pierwsze inicjatywy obywatelskie
przeciw dewastacji starych dzielnic. W trakcie procesu jednoczenia Niemiec
nastąpiła dalsza reorientacja stosunku do Spandauer Vorstadt polegająca
na porzuceniu pędu do burzenia starych i wznoszeniu nowych, prefabrykowanych budynków na rzecz dążenia do ich zachowania i możliwie najpełniejszej konserwacji. Dzielnicę wpisano do rejestru zabytków jeszcze pod
rządami prawa NRD w roku 1990. Po zakończeniu badań przygotowawczych (Vorbereitende Untersuchungen) 23 września 1993 roku ogłoszono,
że obszar będzie podlegał rewitalizacji (Sanierungsgebiet).
W związku z powyższym każda czynność prowadzona w Spandauer
Vorstadt w ramach prac rewitalizacyjnych wymaga specjalnego zezwolenia. W zamian za to jednak właściciele zyskują ulgi podatkowe z tytułu
inwestowania w odnowę architektury. Zadaniem władz lokalnych jest,
by do realizacji procesu nie zabrakło zaplecza kadrowego. Obszar stał się
przedmiotem wzmożonych inwestycji publicznych z dotowanych programów: w ciągu ostatnich piętnastu lat państwo przekazało około 145 milionów euro (zarówno z budżetu centralnego, jak i władz regionalnych)
na odnowę prywatnych domów w dzielnicy.
Na odnowę szkół, przedszkoli, placów zabaw, obszarów zieleni miejskiej
oraz ulic miasto wydało ponad 200 milionów euro 1, a to z kolei przyciągnęło prywatne inwestycje o wartości niemal dwukrotnie wyższej.

Wracając do odnowy urbanistycznej, Spandauer Vorstadt jest chroniony
przed wyburzeniem z powodów silnie związanych z historią dzielnicy i jej
rolą jako rejonu ilustrującego rozrastanie się Berlina, a przez to rzecz jasna
również z jej funkcją ośrodka Berlińskiej Gminy Żydowskiej. Deklarowana
wola urbanistów, by uwidaczniać kolejne etapy ewolucji Berlina od prowincjonalnej stolicy do przemysłowej metropolii, wymaga automatycznie podkreślania specyficznego oblicza dzielnicy, jako że osiedlanie się tam Żydów
jest jednym z ważnych etapów w historii Berlina. Tak więc odkrywanie

na nowo śladów obecności Żydów w Berlinie było od początku rewitalizacji Spandauer
Vorstadt uważane za zadanie ważne i pozytywne.
Jak już wspomniano, założeniem odnowy miasta było zachowanie ostatniej istniejącej oryginalnej tkanki architektonicznej w starych granicach miasta. Wytyczne do renowacji obszaru
Spandauer Vorstadt określają jego rolę w sposób następujący: „Jako ostatni wciąż nienaruszony
przykład [terenu] zlokalizowanego w obrębie dawnego Akzisemauer (murów miasta) ma zostać
zachowany i zagospodarowany zgodnie z jego rolą kulturowo-historyczną i specjalnym charakterem miejsca żydowskiego osadnictwa w Berlinie” 2. Jest to właściwy moment, by postawić
pytanie: jak dalece ten szczególny charakter miejsca żydowskiego osadnictwa w Berlinie cytowany we wskazówkach związany jest z budynkami, a w jakim stopniu z ludźmi, w tym przypadku z dawnymi mieszkańcami?

	Zob. Stausbericht (Sachbericht) über den Stand der Vorbereitung und Durchführung der
Sanierungsmaßnahme Spandauer Vorstadt zum 31.12.2006, Berlin, Koordinationsbüro zur
Unterstützung der Stadterneuerung in Berlin, 2007.



Z na c zenie ż y dowskiej przesz ł o ś c i
dzielni c y dla pro c esu odnow y
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Il. 7. Spandauer Vorstadt – prace rewitalizacyjne, miejsca ewentualnej
dalszej odnowy urbanistycznej; źródło: Koordinationsbüro
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Neunte Verordnung zur Festlegung von Sanierungsgebiete, 21 września 1993.
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O tym specyficznym charakterze decyduje życie codzienne, nie zaś domy
czy zabytki. Nie można go przywrócić przez samą rekonstrukcję budynków.
Rekonstruując stare miasto, można odtworzyć obraz tego, jak dzielnica kiedyś
wyglądała, ale nie jak toczyło się w niej życie. Przed wojną Berlin miał około
170 tysięcy żydowskich mieszkańców, dziś jest ich ledwie 16 tysięcy. Nawet
jeśli jakieś żydowskie instytucje istnieją nadal albo na powrót w Spandauer
Vorstadt, nie da się tego w żaden sposób porównać z tym, co było kiedyś.

M iejs c a obe c no ś c i ż y dowskiej dzi ś
Jakie są dziś widoczne znaki i ślady obecności Żydów w Spandauer Vorstadt?
Po pierwsze, wspomnieć trzeba o Nowej Synagodze, ze słońcem błyskającym na jej złotej kopule. Ale nie jest to oryginalna synagoga, lecz tylko budynek wejściowy, sala modlitw bowiem nie istnieje – w wyniku bombardowań
alianckich w roku 1943 została w połowie zniszczona, a następnie zamieniona
na magazyn. W latach siedemdziesiątych została doszczętnie wyburzona.
Wspaniała synagoga nie spłonęła w pogromie nocy kryształowej – ze względu
na swą wartość jako zabytku wpisanego do rejestru została ocalona, jednak
zniszczono ją w czasie wojny. Reszta budynku została odnowiona w latach
osiemdziesiątych i obecnie mieszczą się w niej Centrum Judaicum (Centrum
Kultury Żydowskiej) oraz siedziba Berlińskiej Gminy Żydowskiej.
Przy Große Hamburger Straße leży pierwszy berliński cmentarz żydowski,
trudno w nim jednak rozpoznać cmentarz. Pozostało zaledwie kilka kamieni
nagrobnych wbudowanych w otaczające mury. Reszta została zdewastowania lub rozkradziona. Dopiero w dzisiejszych czasach podejmuje się próby
przywrócenia cmentarzowi jego charakteru. Jego kompletna odbudowa
jest niemożliwa. Tuż obok cmentarza leży Jüdische Knabenschule (żydowska
szkoła dla chłopców), która od paru lat znowu służy gminie żydowskiej jako
szkoła. Przy Auguststraße znajduje się zespół kilku budynków, które stoją
generalnie puste i bywają wykorzystywane jedynie tymczasowo. Parę lat
temu zwrócono je gminie żydowskiej. Kompleks składa się z budynku szpitalnego wzniesionego w połowie XIX wieku i jego kilku dobudówek. W ciągu
pięćdziesięciu lat istnienia przekształcił się w centrum żydowskiej opieki społecznej, do którego wprowadzało się coraz więcej instytucji, takich jak dom
starców czy przedszkole. Kiedy ze względu na rosnące potrzeby lokalowe szpi-
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Il. 8. Widok Nowej Synagogi przy Oranienburger Straße 30 ok. 1900; źródło: Landesbildstelle Berlin
Il. 9. Współczesna fotografia Nowej Synagogi; źródło: Koordinationsbüro

tal przeniesiono, kompleks przekształcił się w ośrodek dla dzieci z biednych
rodzin, które same nie były w stanie utrzymać potomstwa.
Po prawej stronie stoi inny budynek szkolny, wzniesiony w roku 1927.
Była to szkoła dla żydowskich dziewcząt. Przez długie lata każda próba
rewaloryzacji zespołu spełzała na niczym. Obecnie wygląda na to, że jest
szansa na jakieś rozwiązanie. Ośrodek przeznaczony dla różnych religii
z całego świata pragnie tu otworzyć fundacja mająca korzenie w berlińskiej
społeczności żydowskiej. Tuż za rogiem, na Tucholskystraße, znajduje się
ośrodek ortodoksyjnej wspólnoty Adass-Jisroel w Berlinie z Beth Café, a kilka
kroków dalej sklep Kolbo sprzedający koszerną żywność. Brakuje tylko istniejących onegdaj wielu mniejszych instytucji i przedsiębiorstw służących
licznej wówczas społeczności żydowskiej, a także śladów życia codziennego.
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M iejs c a pami ę c i
Jedynymi świadkami obecności Żydów w Berlinie są miejsca pamięci. Zamiast
kultury życia codziennego istnieje więc kultura pamięci. Przemierzając ulice,
natkniemy się na małe osobliwe tablice w chodniku. To tak zwane Stolpersteine
(„Przeszkody” [dosłownie: kamienie, na których człowiek się potyka]) 3.
Umieszczono je przed domami osób, które zostały wywiezione do obozów koncentracyjnych i tam zginęły. Idea polega na tym, by pamięć przywrócić normalnemu życiu, a nie tylko trzymać ją w muzeach. Stolpersteine nie ograniczają się do żydowskich ofiar, lecz ich wielość na terenie Spandauer Vorstadt
poświadcza jego historię jako dzielnicy żydowskiej.
W podwórku Rosenthaler Straße 39 znajduje się bardzo wyjątkowe miejsce pamięci. Szczególne, ponieważ eksponuje miejsce najzupełniej oryginalne. Mieścił się tu niewielki zakład dla ociemniałych, w którym żydowscy robotnicy produkowali szczotki. Właściciel starał się im pomóc na każdy
sposób. Ukrywał ich, załatwiał fałszywe paszporty, pomagał uciec, starał
się zapobiec wywózkom. Grupa studentów odkryła, że zakład zachował się
w prawie niezmienionym stanie. Zorganizowali wystawę, która wywarła
tak wielkie wrażenie, że przekształcono ją w stałe muzeum. W pobliżu swe
biura w Berlinie ma Fundacja im. Anny Frank i jest to rzeczywiście właściwe dla niej miejsce, mimo że Anna Frank, którą wywieziono i zgładzono
w wieku piętnastu lat i którą zna cały świat, mieszkała w Amsterdamie.
Na Große Hamburger Straße, na skraju żydowskiego cmentarza, stał
dom starców gminy żydowskiej. Jak wiele innych miejsc żydowskich został
on skonfiskowany przez nazistów i przeznaczony na Sammellager (obóz
zbiorczy), w którym przetrzymywano ludzi oczekujących na transport
koleją do obozów koncentracyjnych. Budowla uległa zniszczeniu na skutek
bombardowań. Wraz z urządzeniem w tym miejscu na nowo cmentarza
stanie tutaj punkt informacyjny ukazujący jego historię.
Przy Kleine Auguststraße położone jest miejsce pamięci związane z małą
prywatną synagogą zdewastowaną podczas pogromów. Obraz zniszczonej świątyni namalowany jest na murze sąsiedniego budynku, ale fresk jest
sfatygowany i osmolony na brzegach. W ten sposób ma on przypominać,
że synagogę spalono do cna podczas nocy kryształowej. W punkcie informacyjnym widnieje fotografia wnętrza dawnej bóżnicy i informacja o niej.

Il. 10. Obraz synagogi przy Kleine Auguststraße 10
namalowany na murze obok jej dawnego budynku;
źródło: Koordinationsbüro
Il. 11. Niewielki pomnik przy Koppenplatz
przypominający o deportacjach; fot. K. Bädicker

Punkt upamiętniający świątynię powstał z inspiracji rozmowami na temat
programu odnowy dzielnicy z okolicznymi mieszkańcami, którzy przynosili stare obrazy, zdjęcia i rozmaite inne materiały archiwalne. Kolejne
malowidło można zobaczyć na murze w podwórku kamienicy przy Kleine
Auguststraße 5. Wykonał je właściciel, który kupiwszy dom przed kilku
laty, starał się odtworzyć jego historię. Efektem jego prac jest drzewo genealogiczne dawnych żydowskich właścicieli i budowniczych kamienicy.
Przy Koppenplatz stoi rzeźba, która ujawnia swą treść nie wprost.
Stół, dwa krzesła, jedno z nich przewrócone na ziemię. Moment deportacji. Wyjaśnia to napis wokół rzeźby: wiersz niemieckiej poetki żydowskiego
pochodzenia Else Lasker-Schüler, napisany na uchodźstwie.
Od czasu do czasu podczas prac budowlanych odkrywane są hebrajskie napisy, tak jak na przykład zdarzyło się dwa lata temu w prywatnej
mykwie w przyziemiu budynku na Gormannstraße.

	Zob. tekst Sandry Lustig w niniejszym tomie (przyp. red.).
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Cz y s t a t us „ dzielni c y ż y dowskiej ”
mia ł spe c jaln y wp ł y w
na rewi t aliza c j ę obszaru ?
Jak już wspomniano, o wartości dzielnicy stanowi jej historia i autentyczna
tkanka urbanistyczna. Co za tym idzie, odnowę wspierały specjalny program finansowania i znaczące zaangażowanie ze strony miasta Berlina.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rewitalizację jest prawo
niemieckie, regulujące sprawy restytucji mienia na rzecz dawnych właścicieli. Prawo to przewiduje restytucję prostą. Tylko w przypadku gdy jest
ona niewykonalna, dopuszcza się wypłatę odszkodowania. Przepis ten ma
zastosowanie wstecz od roku 1933, kiedy to w Niemczech wprowadzono
pierwsze ustawy dyskryminacyjne. Jeżeli budynek został wywłaszczony
kilkakrotnie w okresie między rokiem 1933 a 1989, w wyniku „naturalnej”
restytucji zwrot mienia otrzymuje pierwszy właściciel, który padł ofiarą
wywłaszczenia. Pozostałym przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
W przypadku Spandauer Vorstadt roszczenia zgłoszono do około 95 procent obiektów 4. Liczba dawnych właścicieli żydowskich była wyższa w tej
dzielnicy niż w pozostałych rejonach Berlina, co wydaje się dość logiczne,
zważywszy, że była to część miasta zamieszkana przez stosunkowo dużą
liczbę Żydów. Jeżeli chodzi o nieruchomości będące poprzednio w rękach
żydowskich, sytuacja jest specyficzna, ponieważ wiele rodzin nie przeżyło Shoah, a jeśli przeżyły, to tylko znikoma ich część nadal mieszka
w Niemczech. Prowadzi to do sytuacji, gdy restytucja na rzecz właścicieli
żydowskich w niewielkim stopniu wpływa na obecność i życie współczesnych Żydów w Berlinie. W większości przypadków odzyskane kamienice
są sprzedawane. Nic dziwnego: rodziny dawnych właścicieli żydowskich
założyły swoje domy w innych częściach świata, z Niemcami nie mają już
żadnych związków, a ponieważ budynki te były na ogół w kiepskim stanie, trzeba by w nie było sporo zainwestować, zanim zaczną przynosić jakikolwiek zysk. Ulgi podatkowe z tytułu odnawiania budynków na nic się
w takiej sytuacji nie zdają – sprawdzają się jedynie w przypadku tych osób,
które na stałe mieszkają i płacą podatki w danej dzielnicy.
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W tym punkcie chciałbym podzielić się osobistym spostrzeżeniem.
Podczas moich rozmów z właścicielami nieruchomości w Spandauer Vorstadt
mieszkającymi obecnie na całym świecie jedna rzecz stale się powtarzała:
ich zainteresowanie różnymi aspektami ich własnej, osobistej historii oraz
pamięci o tym, jak to kiedyś było w Berlinie przed epoką nazistowską.
Jeśli chodzi o mienie żydowskie, które nie ma spadkobierców, beneficjentem restytucji jest Żydowska Konferencja Roszczeń (Jewish Claims
Conference). Tryb postępowania różni się tu od normalnego przepadku
mienia na rzecz państwa, gdyż w tym szczególnym przypadku państwo
niemieckie postępuje zgodnie z zasadą, że ponosi ono odpowiedzialność
za Holocaust. Żydowska Konferencja Roszczeń zgłasza roszczenia wobec każdej nieruchomości, która mogła być własnością Żyda lub instytucji żydowskiej. Takie roszczenie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy do dawnego mienia żydowskiego pretensji nie roszczą sobie byli właściciele lub
ich spadkobiercy. O tym, jak liczna jest grupa żydowskich właścicieli nieruchomości Spandauer Vorstadt, świadczy fakt, że Żydowska Konferencja
Roszczeń zgłosiła roszczenia wobec połowy z ogółu nieruchomości będących
przedmiotem roszczeń restytucyjnych 5.
Bodźcem do procesu odnowy i rewitalizacji dzielnicy nie była historia
Spandauer Vorstadt jako miejsca zamieszkania Żydów, aczkolwiek nadała
mu ona specjalną wagę. Co więcej, przewodniki turystyczne często opisują
Spandauer Vorstadt jako starą dzielnicę żydowską, przeważnie jednak posługując się nazwą „Scheunenviertel”, podczas gdy samo Scheunenviertel nie istnieje już od ponad stu lat. Była to dzielnica nędzy, utworzona na bazie układu
dawnych podmiejskich stodół, które przestały być użytkowane. Mieszkali
tu ludzie najbiedniejsi, wśród nich spora liczba żydowskich uchodźców
ze Wschodu. Określano ją jako „getto berlińskie” albo „sztetl” – z pogardą bardziej niż ciekawością. Od wschodu graniczyła ze Spandauer Vorstadt. Nie istniała zbyt długo do czasu, gdy rozpoczęła się tragedia Żydów, nie może zatem
stać się modelem dla społeczności żydowskiej dzisiejszego Berlina. Ale dziś
chętnie robi jej się zdjęcia, aby nakreślić bardziej romantyczny obraz, samo
Spandauer Vorstadt zaś określa się mianem „Scheunenviertel”.

	Zob. Ergebnisse der Gespräche und Befragungen privater Eigentümer und Antragsteller auf
Rückübertragung von Grundvermögen nach dem Vermögensgesetz, Berlin, Koordinationsbüro zur
Unterstützung der Stadterneuerung in Berlin (Ost), 1993.
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W niniejszym szkicu chciałabym przedstawić trzy miejsca w Wiedniu,
które w egzemplaryczny sposób reprezentują żydowską historię i teraźniejszość: Judenplatz (plac Żydowski) z odkrytymi dzięki wykopaliskom archeologicznym resztkami zniszczonej w 1421 roku synagogi oraz z pomnikiem Holocaustu projektu Rachel Whiteread; Seitenstettengasse z synagogą
z 1824 roku (tak zwaną synagogą miejską), pomieszczeniami urzędowymi
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej (Israelitische Kultusgemeinde Wien – IKG)
i jedyną koszerną restauracją w Wiedniu – miejsca te znajdują się w dzielnicy I, czyli w sercu miasta; i wreszcie: Tempelgasse w „klasycznej” wiedeńskiej dzielnicy żydowskiej, Leopoldstadt (dzielnica II), z pozostałościami
wielkiej synagogi i nowoczesnym Centrum Sefardyjskim. Każde z tych
miejsc było dla Żydów ważne także przed Shoah. Dwa z nich, plac Żydowski
i Tempelgasse, doświadczyły w swojej historii brutalnego zerwania z tradycją, jedynie Seitenstettengasse trwa po dziś dzień, naznaczona jednakże
zmiennością losu. Wszystkie trzy miejsca są świadkami katastrof, od gesera
(hebr. „nieszczęsny los”) – pogromu w Wiedniu z roku 1420/1421, skutkującego likwidacją gminy żydowskiej i spaleniem 210 Żydów na stosach,
aż po Shoah. Wszystkie z tych miejsc wiążą zatem wspomnienia i pamięć,
zarówno żydowską, jak i nieżydowską, na poziomie prywatnym, jak
i żydowskiej wspólnoty oraz całego miasta.
Jak pokazuje historia niektórych mieszczących się tam instytucji, „zderzenia epok” nie dało i wciąż jeszcze nie daje się uniknąć. Zbyt różne bywało
podejście do przeszłości tych miejsc i pragnienie ich praktycznego i realnego
wykorzystania. Celem tego artykułu nie jest pokazanie wyłącznie historycznych przemian trzech przestrzeni, lecz ma on odpowiedzieć zarazem
na jakże aktualne pytania: czy są to miejsca „żydowskie”? Czy nie-Żydzi
w nich uczestniczą, czy też bywają z nich wykluczani? Czy istnieją miejsca
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bądź strefy „mieszane”, a jeżeli tak, to czy istnieją relacje i komunikacja pomiędzy żydowskimi i nieżydowskimi aspektami tych przestrzeni?
Świadomie nie używam tutaj określenia „publicznych”, bo również czysto
żydowskie miejsca są „publiczne” i zajmują oczywiste miejsce w publicznej
przestrzeni miejskiej.

P la c Ż y dowski
Rozpocznę od najstarszego placu w żydowskiej historii Wiednia, serca
średniowiecznego miasta żydowskiego od pierwszego trzydziestolecia
XIII wieku aż po wypędzenie i wymordowanie jego mieszkańców w roku
1420/1421 1. Wiedeńska gmina żydowska była największa w Austrii i należała do największych w całym ówczesnym świecie aszkenazyjskim:
ostrożne szacunki mówią o zagładzie 900 spośród 1400 osób, żydowskie
i chrześcijańskie źródła wymieniają 210 śmiertelnych ofiar i i 800 wypędzonych w 1421 roku. Żydzi wiedeńscy przybyli z księstwa austriackiego,
z Karyntii, Styrii, Salzburga, Węgier, Czech i Moraw. Często spotyka się
w wiedeńskiej gminie żydowskiej kobiece imiona słowiańskie 2. Miasto
żydowskie nie było gettem. Zarówno Żydzi posiadali domy poza swoją dzielnicą, jak i chrześcijanie zamieszkiwali wśród żydowskich mieszkańców.
W zgodzie z topografią średniowiecznego miasta i wymogami żydowskiego
życia było jednak mieszkanie w wygodnej, możliwej do pokonania na piechotę odległości od synagogi i rozszerzanie granic szabatu przez łączenie
dziedzińców, tak zwanych eruw chazerot.
W połowie XIII wieku wiedeński kahał posiadał już wszystkie instytucje
konieczne dla dobrze funkcjonującej gminy. Cmentarz leżał poza murami
miasta, „w Kreut”, przy Bramie Karynckiej, były co najmniej dwie rytualne łaźnie, działał rabinat pod przewodnictwem słynnego rabina Icchaka
bar Mosche Or Sarua z Czech i oczywiście jesziwa (akademia talmudzka)
z uznanymi uczonymi 3. Na centralnym placu miasta żydowskiego, placu

	Żydzi już pod koniec XII wieku osiedlali się w Wiedniu, ale nie na placu Żydowskim. Zob. E. Brugger,
Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung – Juden in Österreich im Mittelalter, [w:] M. Keil, A. Lichtblau,
Ch. Lind, B. Staudinger (red.), Geschichte der Juden in Österreich, Wien, Ueberreuter, 2006,
s. 123–227, 127, 169.


Ibidem, s. 169.

	M. Keil, Gemeinde und Kultur – die mittelalterlichen Grundlagen jüdischen Lebens im Mittelalter, [w:]
M. Keil, A. Lichtblau, Ch. Lind, B. Staudinger (red.), Geschichte der Juden…, op. cit., s. 15–122, 39–52.
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Żydowskim, stała gminna synagoga. Nie był to jednak budynek wolno stojący, jak sugerowałaby współczesna forma, lecz przylegał on ciasno, zwłaszcza po trzeciej fazie rozbudowy, do sąsiednich domów.
Synagoga
Archeolodzy spierają się o dokładną datę budowy synagogi na placu
Żydowskim. W zależności od interpretacji wyników wykopalisk jej wzniesienie datuje się na lata pomiędzy 1236 a 1260. Początkowa powierzchnia 75 metrów kwadratowych została w dwóch fazach rozbudowy przed
1294 rokiem i około 1340 roku powiększona do 465 metrów kwadratowych
z wszystkimi pomieszczeniami bocznymi. Wówczas też prawdopodobnie
od strony północnej powstał najpierw przedsionek, potem od strony południowej babiniec, czyli murowana przybudówka dla kobiet, połączona przez
wąskie okna szczelinowe z głównym pomieszczeniem. Dzięki zachowanym
elementom wiemy, że podłoga składała się z glazurowanych na zielono i niebiesko płytek, sklepienie było pomalowane na czerwono, a część modlitewna
wyposażona w okna witrażowe i szklane lampy. Był to więc budynek reprezentacyjny, wzniesiony zgodnie z gustem budowlanym epoki, i odpowiadał
wielkości, bogactwu oraz znaczeniu gminy wiedeńskiej. W wyniku likwidacji wspólnoty także synagoga została zburzona, a jej fragmenty wykorzystano do budowy starego Uniwersytetu Wiedeńskiego 4. Domy w mieście
żydowskim sprzedano chrześcijańskim obywatelom i z biegiem czasu wyburzono. W ciągu stuleci plac rozrósł się do dzisiejszych rozmiarów 5.
Położenie synagogi znane było wiedeńskim historykom miejskim ze średniowiecznych ksiąg wieczystych, jednakże prace archeologiczne przez dłuższy czas były odkładane ze względów finansowych. Dopiero gdy lokalizację
postulowanego przez Szymona Wiesenthala pomnika Holocaustu ostatecznie
wyznaczono na placu Żydowskim, wiedeńscy archeolodzy miejscy otrzymali
środki finansowe na prowadzenie wykopalisk. W lipcu 1995 roku rozpoczęły
się prace na powierzchni 770 metrów kwadratowych i na głębokości 2,6 metra.
Bardzo szybko odnaleziono synagogę, potem tony ceramicznych skorup,
setki monet od czasów rzymskich po koniec XIII wieku oraz rzadkie srebrne



Il. 1. Pozostałości średniowiecznej synagogi, Muzeum Żydowskie, Judenplatz;
źródło: Muzeum Żydowskie Miasta Wiednia, Biuro Prasowe

przedmioty z okresu średniowiecza. Dom Misrachi, stowarzyszenia ortodoksyjno-syjonistycznego, przy placu Żydowskim 8 przeznaczono na Muzeum
Żydów Średniowiecza, filię Muzeum Żydowskiego Miasta Wiednia 6.
Po wieloletnich sporach o nowy kształt placu – właściciele sklepów obawiali się o swoich klientów, dojeżdżający o miejsca parkingowe – 25 października 2000 roku, w przeddzień austriackiego święta narodowego, nareszcie
wraz z odsłonięciem pomnika można było dokonać otwarcia Muzeum. Poza
rekonstrukcją CAD (rekonstrukcja wspomagana komputerowo) i modelem
synagogi pokazano najciekawsze znaleziska, takie jak drewniany grzebień,

Ibidem, s. 17–18; H. Helgert, M. Schmid, Die Archäologie des Judenplatzes, [w:] G. Milchram (red.),
Museum Judenplatz zum mittelalterlichen Judentum, Wien, Jüdisches Museum der Stadt Wien, 2000,
s. 17–49; K. Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Berlin – Wien, Philo, 2000, s. 94–97.

	R. Pohanka, Der Judenplatz nach 1421, [w:] G. Milchram (red.), Judenplatz. Ort der Erinnerung, Wien,
Jüdisches Museum der Stadt Wien, 2000, s. 108–117.
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klucz, zabawka, rysik do pisania, szklanka, skorupy i monety 7. Fundamenty
synagogi obniżyły się, tak że właściwie ogląda się piwniczne mury, ale zwiedzający mogą stać wyprostowani. Heksagon bimy pośrodku odznacza się
przez zachowane jeszcze farbowane na czerwono flizy. Na ścianie wschodniej
widać miejsce na aron ha-kodesz 8. Nieco bokiem, nad powierzchnią wykopalisk, stoi pomnik Holocaustu, symbolicznie, acz kontrowersyjnie łącząc średniowieczną, religijnie umotywowaną wrogość wobec Żydów z rasistowską
argumentacją narodowosocjalistycznego antysemityzmu.
Plac Żydowski to arena zagłady żydowskiego życia przez skrajną religijną nienawiść chrześcijańskich władców i kręgi opiniotwórcze, w tym
przypadku przez księcia Albrechta V i wiedeńskich teologów tamtych czasów. Po dziś dzień świadczy o tej postawie gotycka tablica z łacińskimi
rymami, która wisi na domu przy placu Żydowskim 2, „Pod Wielkim
Jordanem”, zbudowanym około 1497 roku przez wiedeńskiego obywatela
Georga Jordana w miejsce wcześniejszego domu żydowskiego. Gotycki relief
w nawiązaniu do nazwiska właściciela przedstawia chrzest w Jordanie,
a wyraźnie antyżydowski tekst łaciński brzmi następująco:

Tak jak naówczas świat oczyścił deukalioński potop,
tak szaleństwo płomienia było pokutą
za wszystkie grzechy) 9.
„Straszliwe przewiny” odnoszą się do zwyczajowych zarzutów stawianych Żydom w tamtych czasach, czyli do zabicia Jezusa Chrystusa i wciąż
powracającego obwiniania o dokonywanie rytualnych mordów na chrześcijańskich dzieciach, zatruwanie studni i znieważanie hostii. Takie też
zajścia miały się wydarzyć w Enns, stając się powodem do wypędzenia
oraz wymordowania wiedeńskich Żydów. Wystarczająco wyjaśnić można
to było najwyraźniej dopiero po ich spaleniu 10. Tablica wisi ponad przeciętną wysokością oczu i do niedawna nieświadomi przechodnie w ogóle
nie zwracali na nią uwagi. Także nowa tablica – na domu przy Judenplatz
6 – odnosząca się do gesera, pogromu w Wiedniu, jest raczej niepozorna,
a ponadto nie zdradza, kto ją tam umieścił. Jej wykonanie zlecił arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn, który 29 października 1998 roku
dokonał jej odsłonięcia. Tekst nawiązuje do opisywanego w żydowskim
źródle z XVI wieku samobójstwa „na chwałę boskiego imienia” (Kiddusch
ha-Schem), które jak głosi historyczna legenda, mieli popełnić wiedeńscy
Żydzi i Żydówki w synagodze, aby uniknąć chrztu. Przypisuje on współwinę za średniowieczną nienawiść do Żydów „chrześcijańskim kaznodziejom”: „Chrześcijaństwo żałuje dziś za swoją współwinę w prześladowaniach Żydów i przyznaje, że zawiodło”. Jako że tablica nie jest podpisana,
ów żal za grzechy pozostaje nieco niewiarygodny 11.

Flumine Jordani terguntur labe malisque
Corpora: Cumcedit quod latet omnes nefas;
Sic flamma assurgens totam furibunda per urbem 1421
Hebraeum purgat crimina saeva canum,
Deucalioneis mundus purgatur ab Undis.
Sicque iterum poenas Igne furiente luit.

Pomnik Holocaustu projektu Rachel Whiteread
W grudniu 1994 roku Szymon Wiesenthal – były więzień obozów koncentracyjnych, człowiek, który całe życie poświęcił walce o „prawo, nie zemstę” 12 –
wyraził życzenie, aby postawić godny pomnik 65 tysięcy austriacko-żydowskich ofiar Holocaustu. Nie czuł się on reprezentowany przez odsłonięty

(Przez fale Jordanu
ciała oczyszczone z brudu
i zła. Wszystko ucieka,
co złe jest i grzeszne.
W 1421 roku płomień nienawiści
podniósł się, szalał
po całym mieście i odkupił
straszliwe przewiny hebrajskich psów.

	Przedruk w: R. Pohanka, Der Judenplatz nach 1421…, op. cit., s. 111, fotografia w: B. Brugger,
Von der Ansiedlung…, op. cit., s. 223.
10	Plac Żydowski opisano też dobrze w: J. Kaldori (red.), Jüdisches Wien, Jewish Vienna,
Wien, Mandelbaum, 2004, s. 50–77; o tablicy czytaj także na s. 50–51 oraz w Internecie:
http://de.wikipedia.org/wiki/judenplatz.
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11

	Ibidem, s. 45–47.

12	Sz. Wiesenthal, Prawo, nie zemsta, Warszawa, Czytelnik, 1992.
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24 listopada 1988 roku pomnik Przeciwko Wojnie i Faszyzmowi projektu
Alfreda Hrdlicka, stojący na Albertinie, którego jednym z elementów jest
wykuta w brązie postać starego Żyda o ortodoksyjnym wyglądzie, klęczącego na ulicy ze szczotką do czyszczenia 13. Zdanie Wiesenthala podzielała
znaczna część gminy żydowskiej. Tak to wyraził w 1996 roku: „Dla większości spośród 65 tysięcy wymordowanych przez nazistów Żydów nie ma
żadnego pomnika ani tablicy upamiętniającej. Żydowski element – pomnik
Przeciwko Wojnie i Faszyzmowi na placu Albertina w Wiedniu, figura Żyda
czyszczącego ulicę, może być uznany za pomnik upokorzenia, a nie za symbol niezmierzonego cierpienia i tysięcznej śmierci Żydów zadanej przez
nazistowski reżim” 14. Lokalizacja na placu Żydowskim zdawała mu się –
ze względu na katastrofalny koniec średniowiecznej gminy żydowskiej –
szczególnie trafiona.
Do konkursu na projekt pomnika zaproszono wybranych artystów,
a zgłoszone propozycje rozpatrywało jury złożone z przedstawicieli wiedeńskiego magistratu, międzynarodowej sceny artystycznej i gminy żydowskiej.
Wybrano w końcu projekt urodzonej w 1963 roku w Londynie artystki nieżydowskiego pochodzenia – Rachel Whiteread. Pomnik jej autorstwa, spoczywający na cokole korpus żelbetonowy o wymiarach 7 na 10 na 3,8 metra, pokazuje zwróconą ku zewnętrznej stronie bibliotekę z licznymi książkami na
regałach, których grzbiety odwrócone są na zewnątrz. Proporcje i architektoniczny kształt wywołują skojarzenia z salonem w mieszczańskiej kamienicy na placu, gdzie przed drugą wojną światową mieszkało przecież wiele
żydowskich rodzin. „Pomieszczenie” zaopatrzone jest w zamknięte drzwi,
którym brakuje klamki, nie da się więc już tam wejść. Stanowi to nawiązanie do zastosowanej także przez Daniela Liebeskinda w Muzeum Żydowskim
w Berlinie symboliki „pustki”. Konotacja z „narodem księgi” jest tak samo
zamierzona, jak z żydowskim obyczajem „memorbuchów”, w których zapisywano nazwiska zmarłych członków gminy, a w szczególności ofiar prześladowań, recytowane później podczas odpowiednich ceremonii. Utrata domu,
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Il. 2. Pomnik ofiar Holocaustu projektu Rachel Whiteread przy Judenplatz;
źródło: Muzeum Żydowskie Miasta Wiednia, Biuro Prasowe

pewności, wiedzy i mądrości to także skojarzenia wywoływane przez ten
pomnik 15. Zgodnie z wymogami konkursu na cokole wypisano nazwy obozów koncentracyjnych i miejsc śmierci.
Monument ten wywołał pełną kontrowersji dyskusję 16. Główny problem każdego pomnika Holocaustu sformułowała wiedeńska filozofka Isolde
Charim: „Jak można pamiętać o czymś niewyobrażalnym i tym samym niemożliwym do zapamiętania?” 17. Zdaniem wielu zwiedzających pomnik staje
15	A. Schlieker, Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, [w:] G. Milchram (red.),
Judenplatz…, op. cit., s. 24–31.

13	www.nachkriegsjustiz.at/vgew/1010_alb.php; zob. też T. Scheufele (red.), Mahnmal am Wiener
Albertinaplatz und die Presse. Eine Dokumentation (1978–1992), Graz, Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, 1993.

16	Zob. M. Sommer, Der Wiener Judenplatz als Museum ohne Mauern. Eine Kritik, „Transversal”, 2003,
nr 3, z. 1, s. 69–89, 85–86, przyp. 7–8.

14	„… ja byłem tutaj wrogiem numer 1!” – rozmowa z Szymonem Wiesenthalem przeprowadzona
prz ez Eleonorę Lappin, [w:] Juden in Österreich. Gestern. Heute, Wien, Institut für Geschichte der
Juden in Österreich, 2000, s. 28–35, 34–35; zob. też Sz. Wiesenthal (red.), Projekt: Judenplatz Wien.
Zur Rekonstruktion von Erinnerung, Wien, Zsolnay, 2000.

17	I. Charim, Stein des Anstosses, [w:] Wiener Jahrbuch für Jüdische Geschichte, Kunst & Museumswesen,
t. 3 (1997/1998): Über Erinnerung, s. 127–133, s. 128. Charim wskazuje wprawdzie na „klęskę
iluzjonistycznej pamięci” i tym samym „jej prototypu, pomników Holocaustu” (s. 132), uznaje
jednakowoż nieżydowską potrzebę „jej uwalniającej i oczyszczającej funkcji” (s. 132).
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się kompletny dopiero dzięki bankowi danych austriackich ofiar Holocaustu,
do którego dostęp zapewnia sąsiednie Muzeum Żydowskie. Tam, podobnie jak
i w Internecie, można znaleźć nazwiska, daty urodzin, ostatnie adresy oraz
miejsca i daty deportacji zamordowanych austriackich Żydów i Żydówek 18.
Miejsce żydowskie, miejsce nieżydowskie?
Wraz z odsłonięciem pomnika i otwarciem Muzeum 25 października
2000 roku plac stał się strefą dla pieszych i – ze względu na pewne oddalenie od głównego traktu turystycznego – oazą spokoju pośrodku tętniącego życiem centrum miasta, „wyspą czasu” 19. Obydwa miejsca odwiedzają
zarówno żydowscy, jak i nieżydowscy mieszkańcy i turyści, zwłaszcza
pomnik staje się podczas dni pamięci w marcu i kwietniu miejscem cichych
spotkań, o czym świadczą kwiaty i zapalone świece. Dla historyczki kultury Moniki Sommer cały plac to jedność, „muzeum bez murów, gdzie
w poszczególnych pomnikach na placu należy widzieć obiekty muzealne” 20.
Wskazuje ona dobitnie na fakt, że po raz pierwszy w powojennej historii
Austrii także gmina żydowska aktywnie włączyła się do dyskusji o pamięci.
Z inicjatywy gminy w kwietniu 2001 roku odsłonięto na Domu Misrachi
tablicę poświęconą Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, a więc tym
nieżydowskim mężczyznom i kobietom, którzy w czasach faszystowskich
ukrywali Żydów lub pomagali im na inne sposoby. Nad całym zespołem
góruje pomnik Gottholda Ephraima Lessinga, autora Natana mędrca, będącego symbolem religijnej tolerancji 21.
Pierwsze piętro Muzeum jest jednak miejscem wyłącznie żydowskim:
mieści synagogę, rabinat i biura Misrachi; raz w roku udostępniane jest wiedeńczykom na jednodniowe sympozjum poświęcone historii wiedeńskich
Żydów 22. Także w Dniu Niepodległości Państwa Izrael Misrachi organizuje
otwartą dla wszystkich uroczystość na placu Żydowskim. Święto to, obchodzone w Izraelu radośnie i głośno, w wiedeńskiej diasporze ma charakter
nieco bardziej refleksyjny, świętowanie natomiast akurat pod pomnikiem
ofiar Holocaustu ma podtekst z oczywistych względów polityczny i włą-

Il. 3. Widok ogólny Judenplatz z Domem Eliasza Misrachi (Muzeum Żydowskie), pomnikiem ofiar Holocaustu
i pomnikiem Gottholda Ephraima Lessinga; źródło: Muzeum Żydowskie Miasta Wiednia, Biuro Prasowe

cza to miejsce w ogólniejszą symbolikę. Impreza reklamowana jest jednak
wyłącznie w wewnętrznych mediach i nie budzi z tego powodu zainteresowania poza gminą żydowską, co jest zrozumiałe także ze względu na jej treść.
W przeciwieństwie do tego coroczne Dni Kultury Żydowskiej, a w szczególności święto od kilku lat obchodzone na placu Żydowskim, przyciągają
znaczną publiczność. Dzięki reklamie plakatowej i internetowej zbierają one
w coraz większym stopniu także nieżydowskich gości. Obok „klasycznych”
punktów programu, takich jak izraelskie i żydowskie potrawy oraz nie-

18	www.doew.at/ausstellung/shoahopferdb.html
19	M. Sommer, Der Wiener Judenplatz…, op. cit., s. 78.
20 Ibidem, s. 70.
21	O historii miejsca zob. też R. Pohanka, Der Judenplatz nach 1421, op. cit., s. 116–117.
22	http://www.misrachi.at/judentum/home.php
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unikniona muzyka klezmerska, prezentują się najrozmaitsze grupy z gminy
żydowskiej, od organizacji młodzieżowych po dom seniora, od koła sportowego Hakoah po instytucje edukacyjne. Jest to więc – w odróżnieniu od licznych żydowskich festiwali bez Żydów, odbywających się w wielu europejskich miastach – impreza organizowana przez gminę, która czyni z placu
Żydowskiego miejsce spotkania w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zasady
bezpieczeństwa są jednak bardzo rygorystyczne i z góry zniechęcają wielu
gości. Uśmiechnęłam sie pod nosem, gdy zobaczyłam, gdzie służby zabezpieczające imprezę ustawiły bramki: dokładnie przy wejściach do uliczek,
które oddzielały średniowieczne miasto żydowskie od sąsiednich dzielnic.
Zderzenie epok także na tym placu daje się więc wyraźnie odczuć.

S ei t ens t e t t engasse
Areał dawnego „Kienmarkt”, dzisiejszej Seitenstettengasse i przebiegającej poprzecznie do niej Judengasse już we wczesnym okresie nowożytnym
był miejscem żydowskiej obecności. Wprawdzie od 1624 roku mieszkanie
wewnątrz murów miejskich było dla Żydów zabronione, ale Żydzi osiadali
w „Unteren Werd”, w getcie znajdującym się w dzisiejszym Leopoldstadt
(dzielnica II), posiadali tam swoje sklepy i magazyny 23.
Około 170 lat po wypędzeniu Żydów z Wiednia i Dolnej Austrii, w latach
1670–1671 aż do rewolucji 1848 roku Żydzi mogli osiedlać się w Wiedniu
wyłącznie w ramach szczególnego przywileju zwanego „Hofbefreiung”.
Poza kilkoma prywatnymi synagogami wiedeńscy Żydzi, reprezentowani
przez paru ważnych kupców i bankierów, wynajmowali wilgotną i ciemną
piwnicę w domu „Pod Białą Gwiazdą” przy dzisiejszej Sterngasse, przedłużeniu Seitenstettengasse. Latem 1812 roku Żydzi – oficjalnie gmina jeszcze
nie istniała – otrzymali pozwolenie na zakup tak zwanego Dempfingerhof
przy dzisiejszej Seitenstettengasse 4, pod warunkiem zamknięcia wszystkich prywatnych synagog. Z tego powodu także ten budynek stał się
wkrótce niewystarczający. Po jego rozbudowie w 1817 roku podjęto starania o budowę nowego, na co jednak władze cesarskie długo nie dawały
pozwolenia, gdyż obawiano się podziału gminy na ortodoksyjną i reformowaną. Zwolennicy budowy nowej synagogi, a wśród nich Michael Lazar

Biedermann i baron Nathan von Arnstein, mieli zamiar spełnić reformatorskie oczekiwania wyższych warstw żydowskich i wprowadzić nowatorskie
zmiany. Zrozumiałe jest, że spotkało się to ze sprzeciwem ortodoksyjnych
grup w mieście. Biedermannowi udało się w końcu podstępem wymusić
pozwolenie na budowę. Doprowadził do orzeczenia, że budynek zagraża bezpieczeństwu, i podparł go belkami. W rezultacie zezwolono na wyburzenie
dotychczasowego i budowę nowego obiektu.
Kamień węgielny pod nową miejską synagogę położono 12 grudnia 1824
roku. Projektował ją renomowany nieżydowski architekt Josef Kornhäusel
(1782–1860), który w monarchii austriackiej zajmował się przede wszystkim projektami teatrów i willi. Nadzór nad budową sprawował budowniczy miejski Jakob Heinz. Pierwszym problemem Kornhäusla były przepisy
wydanego przez cesarza Józefa dekretu o tolerancji, zgodnie z którym niekatolicki obiekt sakralny nie mógł być widoczny od strony ulicy. Zabronione
były więc zwracające uwagę elementy, jak wieże, place przed wejściem
i portale, w rezultacie jedynie hebrajski psalm i dedykacja dla cesarza
Franciszka I wskazują na zewnętrznej fasadzie na to, że mamy do czynienia z synagogą. Dopiero od strony dziedzińca, niewidocznego z ulicy,
Kornhäusel mógł stworzyć reprezentacyjny portal. Druga przeszkoda polegała na nieregularności i trudnym charakterze placu budowy, a trzeciej
przysparzały żydowskie przepisy, wymagające skierowania aron ha-kodeszu w stronę wschodnią i umieszczenia go do tego na centralnej ścianie.
Architekt znalazł rozwiązanie w owalnym formacie rzutu, którego strukturę tworzyło dwanaście kolumn i kopuła.
Jako że pomieszczenie musiało być wbudowane w dom, synagoga
nie posiada okien bocznych, a światło dzienne wpada przez kopułę.
Oświetlenie odgrywa tutaj zatem bardzo ważną rolę i wielokrotnie wykorzystywano do niego najnowsze osiągnięcia techniki. Centralny widok
na aron ha-kodesz i podwójna galeria budzą skojarzenia z wnętrzem teatralnym, zapewne zamierzone przez doświadczonego architekta teatralnego, jakim był Kornhäusel. Wrażenie wzmacniają jeszcze gwiazdy na
sklepieniu kopuły, które znalazły się tam jednakowoż dopiero po przebudowie przeprowadzonej w latach 1895–1904 pod kierunkiem wiedeńskiego
architekta Wilhelma Stiassnego. Skojarzenie z teatralnym dramatyzmem

23	B. Staudinger, Die Zeit des Landjuden und der Wiener Judenstadt 1496–1670/71, [w:] E. Brugger, M. Keil,
A. Lichtblau, Ch. Lind, B. Staudinger, Geschichte der Juden in Österreich, op. cit., s. 229–237, 283, 286.
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nie myli: gwiezdna kopuła pochodzi ze scenografii do sceny Królowej Nocy
z Czarodziejskiego fletu Mozarta, wykonanej przez Karla Friedricha Schinkla,
pruskiego kolegę Kornhäusla 24.
Klasycystyczna architektura i przestrzenny podział pomieszczenia modlitewnego, zrealizowane z całą pewnością według wyobrażeń zleceniodawcy,
świadczą o opowiedzeniu się po stronie reformatorów: bima nie znajduje się
już tak jak w ortodoksyjnych synagogach na środku, lecz bezpośrednio przed
aron ha-kodeszem, galeria dla kobiet jest otwarta i dobrze widoczna.
9 kwietnia 1826 roku odbyło się uroczyste otwarcie synagogi 25.
Z duchową przeszłością wiedeńskiej bożnicy związane są dwa nazwiska:
pochodzący z Kopenhagi rabin Isaak Noah Mannheimer oraz urodzony
w Hohenems kantor Salomon Sulzer. Ostrożne nowatorstwo Mannheimera
pozwoliło osiągnąć kompromis między reformą i ortodoksją: tak zwany
wiedeński minhag (hebr. „zwyczaj”). Nabożeństwo zostało uporządkowane,
ale tylko kazanie było po niemiecku, a nie modlitwy ani śpiewy. Salomon
Sulzer zachwycał zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich słuchaczy
przeniesieniem tradycyjnych melodii do romantycznej formy czteroosobowego męskiego chóru oraz swoim sławnym tenorem. Obydwaj zdecydowanie nie zgadzali się na wprowadzenie organów. Znany i cieszący się sławą
niezwykle surowego krytyk muzyczny Eduard Hanslick tak pisał wiele
lat później o obydwu osobowościach: „Stary Mannheimer – widzę jeszcze
jego chudą, przepełnioną mądrością głowę z rozwianym włosem – tak głosił kazania, jak Sulzer śpiewał. Ten sam sposób panowania nad materiałem, ta sama dziwna, a jednak porywająca namiętność, ten sam zachwycający błysk w oku i głos. Była to najbardziej płomienna elokwencja z ambony,
jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. Tu w słowach, tam w dźwiękach” 26.
W 1852 roku Żydzi wiedeńscy otrzymali w końcu status gminy i do czasu
anszlusu w marcu 1938 roku gmina urosła do ponad 180 tysięcy członków. Nie
ma tu miejsca na opisywanie likwidacji i upokorzenia wiedeńskiej żydowskiej
gminy wyznaniowej w czasie rządów narodowosocjalistycznych; jej zarząd

Il. 4. Synagoga przy Seitenstettengasse
z policjantem trzymającym przed nią
straż; źródło: Muzeum Żydowskie
Miasta Wiednia, Biuro Prasowe
Il. 5. Piękne, teatralne niemal wnętrze
synagogi przy Seitenstettengasse, projekt
Josefa Kornhäusla; źródło: Muzeum
Żydowskie Miasta Wiednia, Biuro Prasowe

24	R.H. Blaha, Joseph Kornhäusels Synagoge in Wien – Architektur als Zeichen, [w:] Der Wiener
Stadttempel. Die Wiener Juden, Wien, Israelitische Kultusgemeinde Wien, 1988, s. 53–63.
25	Ch. Lind, Juden in den habsburgischen Ländern 1670–1848, [w:] E. Brugger, M. Keil, A. Lichtblau,
Ch. Lind, B. Staudinger, Geschichte der Juden in Österreich, op. cit., s. 47–52; 150 Jahre Wiener
Stadttempel, Wien, Israelitische Kultusgemeinde Wien, 1976.
26	Cyt. za: A. Pick, Zur Geschichte der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde. Vom Toleranzpatent zur
Gründung der Kultusgemeinde, [w:] K. Lohrmann (red.), 1000 Jahre österreichisches Judentum,
katalog wystawy, Studia Judaica Austriaca 9, Eisenstadt, Edition Roetzer, 1982, s. 112–132, 114.
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musiał funkcjonować aż do końca wojny w roli marionetkowej władzy jako
„Judenrat” 27. Synagoga została zdewastowana podczas tak zwanej nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku, a cała dokumentacja o członkach gminy
skonfiskowana. Budynek jest miejscem i świadkiem zbrodni popełnionych
na wiedeńskich Żydach. W westybulu części modlitewnej umieszczono ku ich
pamięci najróżniejsze tablice i przedmioty.

W kolejnych latach następowało jedno otwarcie lokalu po drugim i niewielka dzielnica, składająca się w sumie z trzech uliczek, stała się centrum nocnego życia, w szczególności dla ludzi młodych. Wiedeńczycy nadali jej wiele
mówiącą nazwę „Trójkąt Bermudzki”, jako że można tam w sensie dosłownym,
aż po wczesne godziny ranne, „zniknąć”. W piątek wieczorem zdumieni turyści mogą więc obserwować dwa kompletnie różne, równoległe światy, niemające
ze sobą żadnego związku: z jednej strony żydowscy mężczyźni, kobiety i dzieci
idą na szabatowe nabożeństwo do synagogi albo z niego wychodzą, zbierają się
na ulicy na pogawędkę lub udają się do koszernej restauracji Alef Alef na rogu,
z drugiej strony widać hordy młodych, nierzadko bardzo głośnych ludzi w drodze na cotygodniowe, często mocno zakrapiane imprezy. Nie mnie wyrokować,
jak wielu spośród odwiedzających „Trójkąt Bermudzki” wie, co to za synagoga
i jaka historia kryje się za niepozorną fasadą. Nie wiem też, jak postrzegani
są ludzie stojący przed synagogą w odświętnych strojach, mężczyźni z kipami
na głowach, niekiedy – zgodnie z zasadami ortodoksji – z pejsami. Zdaje się, że
nie dochodzi między nimi do kontaktów ani nie wywiązują się między nimi rozmowy, zbyt różnią się od siebie goście „Trójkąta Bermudzkiego” i powody, dla których przyszli na Seitenstettengasse. W ciągu dnia małe uliczki są przyjemnie spokojne, a falafel w małym izraelskim barze Maschu Maschu doskonale smakuje.

Miejsce żydowskie, miejsce nieżydowskie?
Synagoga jest zatem, podobnie jak plac Żydowski, miejscem pamięci i wspomnień, jednakowoż – aby powrócić do postawionego przeze mnie na wstępie pytania – przede wszystkim przestrzenią żydowską. Dla nie-Żydów odwiedzenie nabożeństwa dozwolone jest jedynie w towarzystwie znajomych lub
ze specjalnego polecenia. Zwykłe zwiedzanie wnętrz dozwolone jest wyłącznie
w ramach zgłoszonego wcześniej, zorganizowanego przez Muzeum Żydowskie
oprowadzania i stanowi dla osób niezwiązanych z tym miejscem spore
wyzwanie. Zadanie pytania pracownikowi ochrony, który zazwyczaj przybył z Izraela i w minimalnym stopniu mówi po niemiecku, może mieć przykre konsekwencje. Nawet żydowscy turyści, którzy podczas wizyty w Wiedniu
chcieliby wziąć udział w nabożeństwie, konfrontowani są z nieprzyjemnymi
sytuacjami. Ostre środki bezpieczeństwa i ekstremalny strach to zrozumiała
reakcja po zamachu zorganizowanym przez ugrupowanie terrorystyczne
Abu Nidal 29 sierpnia 1981 roku po nabożeństwie, kiedy to dwoje ludzi zostało
zabitych, a 21 odniosło obrażenia. Kilka miesięcy wcześniej, 1 maja, przewodniczący Towarzystwa Austriacko-Izraelskiego Heinz Nittel został zastrzelony przed swoim domem przez palestyńskiego terrorystę. Zamach z 25 grudnia 1985 roku przed stanowiskiem izraelskich linii lotniczych El Al pociągnął
za sobą kolejne dwie ofiary. Od tego czasu wszystkie żydowskie instytucje
w Austrii chronią kamery, policja i wewnętrzne służby 28.
Odseparowanie żydowskich budynków przy Seitenstettengasse stanowi kontrast wobec ożywienia panującego na samej ulicy i w bliskiej okolicy. Po latach powojennego zapomnienia w 1981 roku otwarły swoje podwoje trzy małe bary przy Rabensteig, na dolnym końcu Seitenstettengasse.

Tempelgasse
Ostatnim etapem naszego wirtualnego spaceru po żydowskich miejscach
w Wiedniu jest krótka, wąska Tempelgasse w dzielnicy II, boczna uliczka odchodząca od ożywionej głównej arterii dzielnicy, Praterstrasse. W 1624 roku cesarz
Ferdynand II przyznał ściągającym do miasta w niekontrolowany sposób Żydom
własną dzielnicę mieszkalną, czyli getto. Było to około dwustu domów na tak
zwanej Dolnej Wyspie, czyli wilgotnym i pozbawionym rozwiniętej infrastruktury areale między odnogami Dunaju. 56 lat później na rozkaz cesarza Leopolda II
wypędzono żydowskich mieszkańców z Wiednia i Dolnej Austrii. Dzielnica nazywała się odtąd Leopoldstadt. Wypędzenia nie uzasadniano wyłącznie konkurencją gospodarczą czy zazdrością chrześcijańskich kupców o interesy, ale także przesądami, które kazały obarczać Żydów winą za poronienia młodej cesarzowej
Małgorzaty Teresy, hiszpańskiej infantki. Synagogę zamieniono na kościół 29.

27	Zob. D. Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht. Wien 1938–1945; der Weg zum Judenrat, Frankfurt
am Main, Jüdischer Verlag, 2000.
28	A. Lichtblau, Integration, Vernichtungsversuch und Neubeginn – Österreichisch-Jüdische Geschichte
1848 bis zur Gegenwart, [w:] E. Brugger, M. Keil, A. Lichtblau, Ch. Lind, B. Staudinger, Geschichte
der Juden in Österreich, op. cit., s. 447–565, 549–551.
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29	B. Staudinger, Die Zeit der Landjuden und der Wiener Judenstadt 1496-1670/71, [w:] M. Keil, A. Lichtblau,
Ch. Lind, B. Staudinger, Geschichte der Juden in Österreich, op. cit., s. 284–294, 330–337.

155

Zderzenie epok. Żydowskie przestrzenie Wiednia

Mimo tego brutalnego epizodu Żydzi wkrótce znów osiedlali się
w Leopoldstadt. Od połowy XIX wieku liczba ludności żydowskiej wzrosła
do około 180 tysięcy, co odpowiadało 10 procentom ludności miasta. W okresie międzywojennym 28,9 procent wiedeńskich Żydów mieszkało w dzielnicy II,
nazywanej z tego powodu pieszczotliwie i ironicznie „Wyspą Macy” 30. Także
dzisiaj jest to znów „klasyczna” dzielnica żydowska: wprawdzie gmina skurczyła się do 6200 osób, ale ponad połowa z nich mieszka w Leopoldstadt, czyli
procentowo jest to znacznie większy udział niż w okresie międzywojennym 31.
Przede wszystkim mieszkają tutaj zwolennicy ortodoksji i chasydyzmu,
co skutkuje obecnością nigdzie indziej w Wiedniu niewystępujących sklepów
z koszerną żywnością i narzędziami rytualnymi, religijnych centrów edukacyjnych i stowarzyszeń dobroczynnych. Żydzi w ortodoksyjnych strojach,
mężczyźni i chłopcy z pejsami, kobiety w scheitlach (perukach), długich spódnicach i z długimi rękawami także latem, w otoczeniu wyjątkowo licznej gromadki dzieci, to tutaj częsty widok. Słyszy się hebrajski, jidysz, a w ostatnich
latach coraz częściej także rosyjski. Leopoldstadt symbolizuje wyraźniej niż
każda inna dzielnica zarówno przekreślenie żydowskiej historii Wiednia,
jak i jej kontynuację, a na małej Tempelgasse historia ta się krystalizuje.
Synagoga w Leopoldstadt
Jak już wspominałam, wkrótce po utworzeniu gminy w 1852 roku dzięki
zdobyczom rewolucji 1848 roku, która zniosła między innymi dyskryminujący „Leibmaut”, podatek płacony przy wjeździe do miasta, nastąpił szybki
wzrost liczby ludności. Konieczna stała się budowa nowej centralnej synagogi
na Seitenstettengasse. W 1854 roku cesarz Franciszek Józef I wydał zgodę na
budowę przy Tempelgasse 5, zlecenie otrzymał renomowany wiedeński architekt Ludwig Förster. 18 maja 1858 roku dokonano otwarcia synagogi. Budynek
ten nie musiał się już, jak budowla Kornhäusla z roku 1824, ukrywać za niezwracającą na siebie uwagi fasadą. Stosownie do właśnie uzyskanej wolności, nowego poczucia własnej wartości oraz znaczenia gminy i jej członków Förster stworzył wielką centralną budowlę halową z trzynawowym
założeniem. Bogata fasada nawiązywała poprzez dwie wysokie kolumny
pośrodku i dwie nieco niższe, symetrycznie podzielone na lewą i prawą stronę,

30	Nastrojowo przedstawiła to R. Beckermann (red.), Die Mazzesinsel. Juden in der Wiener Leopoldstadt
1918–1938, Wien – München, Löcker, 1984.
31	A. Lichtblau, Integration, Vernichtungsversuch…, op. cit., s. 555–556.
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Il. 6. „Leopoldstädter Tempel”, Wiedeń, synagoga Tempelgasse zaprojektowana przez
Ludwiga von Förstera, otwarta w 1858; kolekcja Pierre’a Genée, Wiedeń

do Świątyni Jerozolimskiej. Elementy stylu mauretańskiego i bizantyjskiego
przypominały o okresie rozkwitu kultury żydowskiej w średniowiecznej
Hiszpanii i Oriencie, była to jednak także moda Wiednia końca XIX stulecia.
Orientalne skojarzenie wzmacniała fasada ze zdobionych na czerwono i żółto
cegieł oraz bogate w ornamenty okna i łuki. Budowla ta jest typową przedstawicielką romantycznego historyzmu i w swojej urodzie i znaczeniu na pewno
równać się może ze wspaniałymi budowlami wokół Ringu w centrum
Wiednia. Również w środku została hojnie rozplanowana i miała wiernym
do zaoferowania 2240 miejsc siedzących i 1500 miejsc stojących. Pierwszym
jej duchowym przywódcą był uczony i reformator doktor Adolf Jelinek,
od 1867 roku działał tam znany także jako historyk rabin Moritz Güdemann.
Konieczny remont generalny przeprowadził w 1898 roku, podobnie jak
w synagodze miejskiej, architekt Wilhelm Stiassny, który także tutaj wzbogacił dekoracje wewnętrzne – tym razem nie o gwiazdy, a o liczne kolorowe
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sztukaterie. 17 sierpnia 1917 roku, bezpośrednio po nabożeństwie dla żydowskich żołnierzy, wybuchł pożar, który ciężko uszkodził budynek. Jego renowacja zakończyła się dopiero w 1921 roku, zapewne ze względu na wojenne
i powojenne niedostatki 32.
Na prawo i lewo od właściwej synagogi znajdowały się, połączone dziedzińcami, dwa czteropiętrowe trakty boczne przeznaczone na rytualną łaźnię (mykwę) i miejsca zgromadzeń służących różnym celom, z taką samą
fasadą. Cały zespół zupełnie zdominował małą Tempelgasse, gdzie od 1893
roku w graniczącym z nim od północy domu nr 3 znajdował się także
Teologiczno-Żydowski Ośrodek Nauczania. Kształcił on zgodnie z zasadami
oświecenia i żydowskiej reformy studentów rabinatu zarówno w przedmiotach
religijnych, jak i świeckich. Utworzył go i finansował Albert von Rotschild 33.
Podobnie jak większość pozostałych synagog Wiednia także wielka
synagoga w Leopoldstadt została podczas nocy kryształowej zdemolowana
i spalona, jedynie trakty boczne uszły cało. Północny trakt stoi po dziś
dzień i mieści się w nim ortodoksyjne stowarzyszenie Agudas Isroel z chederem i mykwą. Południowy trakt zniszczyła w czasie wojny bomba i został
on wyburzony w 1951 roku. W jego miejscu gmina wyznaniowa zbudowała dom mieszkalny i nazwała go imieniem ostatniego, zamordowanego
w Auschwitz przewodniczącego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej – doktora Desidera Friedmanna 34. Na fasadzie umieszczono mozaikę przedstawiającą skrzynię na Torę ze zrujnowanej synagogi. Przez dziesięciolecia był to
jedyny znak po zniszczeniach w czasach nazistowskich.
W całym Wiedniu dopiero w tak zwanym roku pamięci – 1988, a zatem
pięćdziesiąt lat po anszlusie, na domach stojących w miejscu zniszczonych
synagog zamieszczono tablice w językach niemieckim i hebrajskim. Są one
stosunkowo niewielkie, ze szlachetnej, ale raczej nierzucającej się w oczy
miedzi, i przechodzień zauważy je jedynie wówczas, gdy wie, gdzie się znajdują. Niektórzy właściciele zabraniali mocowania tabliczki bezpośrednio
na murze, w tym konkretnym przypadku zdecydowano się więc na tablicę
umocowaną na słupie przed domem, co jest jeszcze mniej widoczne 35.

Plac, na którym znajdowała się synagoga, długo stał pusty i służył za parking. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych Tempelgasse znów ożyła: na parkingu powstał nowoczesny budynek, od 1994 roku siedziba Wydziału Socjalnego
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, i przede wszystkim ESRA (hebr. „pomoc”), terapeutyczny ośrodek dla ofiar Holocaustu i ich potomków, a także dla wszystkich ofiar traum 36. Konkurs na pomnik zniszczonej synagogi wygrał wiedeński
architekt Martin Kohlbauer, który dzięki czterem białym kolumnom oryginalnej
wielkości uwidocznił w podziwu godny sposób dawny wymiar bożnicy.
Oczywiście wszystkie wejścia do domu i na dziedziniec Agudas Isroel,
gdzie chłopcy na przerwach grają w piłkę, do ośrodka ESRA, który ma służyć szukającym pomocy, oraz wejście do Centrum Sefardyjskiego – kontrolują kamery pilnie strzeżone przez policję.
Miejsce żydowskie, miejsce nieżydowskie?
Niemal niezakłócone wrażenie żydowskości wzmocniło jeszcze otwarcie
w maju 1992 roku Centrum Sefardyjskiego przy Tempelgasse 7. To następstwo
imigracji tysięcy Żydów z krajów dawnego Związku Radzieckiego. Ci, którzy
się tu osiedlili, stanowią wprawdzie liczebnie około jednej trzeciej wiedeńskiej
gminy wyznaniowej, wnieśli jednak do środowiska wiedeńskich Żydów stosunkowo obcą kulturę i język. Mimo że sami nazywają się Sefardyjczykami,
nie mają wiele wspólnego z Żydami, którzy uchodząc w 1492 roku z Hiszpanii,
a w 1496 roku z Portugalii, rozpierzchli się po całym obszarze Morza
Śródziemnego. Nie są też jednak Aszkenazyjczykami, lecz mają własne rytuały i obyczaje oraz pielęgnują własny język i tradycję muzyczną. Liczebnie
najznaczniejsi i najaktywniejsi w życiu kulturalnym są „Żydzi bucharscy”, którzy w 2005 roku świętowali trzydziestolecie przybycia do Wiednia 37.
Określenie to wywodzi się od miasta Buchara, ludzie ci przybyli jednak
z całego Uzbekistanu. Wielu z nich utknęło w drodze do Izraela w Austrii –
kraju tranzytowym, albo nie mogło się w Izraelu odnaleźć i wróciło do Austrii.
Gmina wyznaniowa pomaga im w podziwu godny sposób w integracji, oferuje kursy niemieckiego i szkolenia, a dzięki budowie Centrum pozwoliła

32	P. Genée, Wiener Synagogen, 1825–1938, Wien, Löcker, 1987, s. 53–59; idem, Synagogen
in Österreich, Wien, Löcker, 1992, s. 56.
33	Zob. P. Landesmann, Rabbiner aus Wien. Ihre Ausbildung, ihre religiösen und nationalen Konflikte,
Wien – Köln, Bohlau Verlag, 1997, s. 42, 168.
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34	P. Genée, Wiener Synagogen…, op. cit., s. 59.

36	O pracy i publikacjach tej instytucji zob. www.esra.at.

35	A. Lichtblau, Integration, Vernichtungsversuch…, op. cit., s. 557.

37	A. Lichtblau, Integration, Vernichtungsversuch…, op. cit., s. 542–543.
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wspólnocie na zachowanie w możliwie największym stopniu tożsamości kulturowej. Przedstawiciele grup sefardyjskich mają miejsce i głos w radzie gminy, która
zgodnie z „prawem izraelickim” z 1869 roku jest gminą zjednoczoną, gdzie reprezentowane są wszelkie możliwe prądy religijne i ugrupowania narodowościowe.
Żydzi bucharscy są także między sobą heterogeniczni, toteż Centrum Sefardyjskie
mieści dwie synagogi dwóch najważniejszych grup. Rabinat, pomieszczenia urzędowe i wielka sala świąteczna tworzą infrastrukturę dla coraz bardziej ożywionego życia religijnego i kulturalnego. Naprzeciwko Centrum otwarto też mały
koszerny supermarket, a obok koszerną piekarnię i imbiss.
Tempelgasse zatem to prawie wyłącznie przestrzeń żydowska. Rzadko tylko
zabłądzą tam nieżydowscy goście, chyba że mieszkają w pobliżu bądź uczestniczą w wycieczkach po „żydowskim Wiedniu”. ESRA organizuje co prawda regularnie wieczory informacyjno-kulturalne, przede wszystkim wieczory autorskie
i spotkania z ocalonymi z Shoah, dyskusje o aktualnych problemach, jak na przykład restytucja mienia, oraz wieczory popularnych filmów, jednak ich publiczność
składa się przeważnie z klientów i członków gminy. Skomplikowane procedury bezpieczeństwa działają na gości z zewnątrz raczej odstraszająco. Ciągle rosnące zagrożenie terroryzmem, które dosięgło także Austrię, może jeszcze zaognić sytuację,
a na pewno jej nie rozluźni.

P odsumowanie

Il. 7. Zachowane, lewe
skrzydło „Leopoldstädter
Tempel” i cztery
monumentalne kolumny
upamiętniające zburzoną
synagogę, projekt
wiedeńskiego architekta
Martina Kohlbauera; źródło:
Martin Kohlbauer, Wiedeń
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Trzy przedstawione w tym tekście miejsca w sposób egzemplaryczny reprezentują żydowską historię Wiednia od średniowiecza po współczesność. Wszystkie
trzy były świadkami kwitnącego życia: modlitwy, nauki i wspólnoty w synagogach, organizacji i troski o członków społeczności w gminnych centrach.
Ale wszystkie trzy były też miejscem zbrodni na Żydach i areną zaplanowanego
ludobójstwa. Odkąd świat polityki i opinia publiczna coraz bardziej gotowe są,
w najwierniejszym znaczeniu tego słowa, „dać przestrzeń” wiedzy o katastrofie i pamięci o niej, powstały różnorodne znaki ostrzeżenia i pamięci: na ich czele
pomnik Holocaustu projektu Rachel Whiteread na placu Żydowskim, symboliczne
cztery kolumny Martina Kohlbauera przy Tempelgasse i – widoczne tylko dla
„wtajemniczonych” – tablice i przedmioty w synagodze przy Seitenstettengasse.
To szczęśliwy przypadek historii, możliwy dzięki centralnemu położeniu
Wiednia i jego politycznej niezależności po 1955 roku, sprawił, że żydowskie
życie mogło tu szybko na nowo powstać i się rozwijać. We wszystkich trzech
miejscach znajdują się dzisiaj instytucje Żydowskiej Gminy Wyznaniowej:
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na placu Żydowskim dzięki Misrachi pełna sił witalnych wspólnota ortodoksyjna, przy Seitenstettengasse administracja, rabinat i synagoga miejska,
przy Tempelgasse Wydział Socjalny i Centrum Sefardyjskie. Stały się więc
one znów centralnymi żydowskimi miejscami Wiednia.
Wszystkie trzy miejsca mieszczą jednak także instytucje kulturalne, które
stanowią atrakcję nie tylko dla Żydów, lecz również dla nie-Żydów. Muzeum
na placu Żydowskim i pomnik Holocaustu przyciągają co roku tysiące zwiedzających. Ma tu miejsce intensywna werbalna i pozawerbalna komunikacja
między Żydami i nie-Żydami, którzy podzielają zainteresowanie żydowską
kulturą i religią oraz gotowość do refleksji nad narodowosocjalistycznymi
zbrodniami. Rokroczne uroczystości 9 listopada przed pomnikiem to wyraz
tej wspólnej potrzeby, chociaż widzianej z różnych perspektyw.
Przy Seitenstettengasse spotkanie Żydów i nie-Żydów przebiega zazwyczaj tylko równolegle. Poza – sporadycznymi – nieżydowskimi gośćmi
nabożeństw i biblioteki prawie nie dochodzi do kontaktów i komunikacji.
Wirtualne pomieszczenia są izolowane, dzielą je granice religii i powodów
pobytu w tym miejscu. Jedynie spotkania w centrum gminnym łamią ten
podział, ale i w nich biorą udział przede wszystkim „wtajemniczeni”, związani już z powodów prywatnych bądź zawodowych w ten czy inny sposób
z gminą wyznaniową. Spontaniczne i oczywiste przemieszanie żydowskich
i nieżydowskich mieszkańców nie miało tutaj – do tej pory – miejsca 38.
Jeszcze bardziej wyizolowana jest Tempelgasse z budynkami służącymi
wyłącznie celom gminy żydowskiej i – z wyjątkiem ESRA – rzadko otwierającymi swoje podwoje dla nieżydowskich gości. Tylko plac Żydowski z różnorodnymi ośrodkami i obiektami publicznymi stwarza przestrzeń do spotkania, dyskusji i uczenia się od siebie nawzajem.

Krisztina Keresztély
Zaprzepaszczona pamięć – gentryfikacja
a wartości urbanistyczne historycznej
dzielnicy żydowskiej Budapesztu

Dzielnica żydowska to jeden z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych
przykładów, jakie podlegają współczesnym mechanizmom rozwoju urbanistycznego Budapesztu. Uwidacznia wzajemne relacje między starą a nową
tożsamością miejską, wyłaniającą się w okresie transformacji politycznej.
Oprócz tradycyjnych i widomych znaków kultury żydowskiej (w czasach
socjalizmu w większości ukrytych) pojawiły się również nowe formy i jakości życia miejskiego: imprezy kulturalne (najważniejsza z nich to letni festiwal kultury żydowskiej), a także alternatywne kawiarnie i bary częściowo
związane ze społecznością żydowską, będące jednocześnie nośnikami szerszych wartości miejskich i kulturowych. Zabytkowa dzielnica żydowska
jest na najlepszej drodze do odzyskania swej tradycyjnej pozycji w mieście –
jako jednego z najbardziej żywych i ruchliwych obszarów Budapesztu.
Pozytywną stronę rozwoju kulturalnego przesłania jednak sytuacja
związana z jej rozwojem urbanistycznym i architektonicznym – balansująca na granicy anarchii, dość wstydliwa i kłócąca się z najistotniejszymi
wartościami współczesnej urbanistyki, takimi jak zrównoważony rozwój, zachowanie zabytkowej zabudowy czy poprawa standardu środowiska miejskiego. Sytuacja ta spowodowana jest trwającym od około pięciu
lat gwałtownym boomem inwestycyjnym, jako że dzielnica żydowska położona jest niedaleko centrum miasta. Kiedy rynek nieruchomości w śródmieściu nasycił się, zainteresowanie firm budowlanych ukierunkowało się
właśnie na dzielnicę żydowską, notabene poważnie zaniedbaną. Władze
miasta nie tylko pozwalają na to, by nowe inwestycje komercyjne opanowały ten obszar i odmieniły jego oblicze, ale często też same biorą czynny
udział w tych przekształceniach, nierzadko prowadząc dość niejasne interesy i w atmosferze podejrzeń o korupcję.

38	Wyjątkiem był Dzień Kultury Żydowskiej, który przez kilka lat obchodzono przy Seitenstettengasse,
przeniesiony teraz na plac Żydowski.
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Historyczną dzielnicę żydowską dotykają zatem prawie wszystkie wysoce
złożone problemy rozwoju urbanistycznego Budapesztu. Całkowity brak polityki urbanistycznej bazującej na konkretnej strategii wynika częściowo
z dużej fragmentaryzacji systemu zarządzania miastem, opartego na całkowitej politycznej i finansowej autonomii dzielnic, które jednocześnie dysponują bardzo skromnymi funduszami. Do tego na szczeblu władz miasta dominują politycy o poglądach liberalnych, wyznający filozofię leseferyzmu, którą
uzasadniają niemożnością wymuszenia wewnętrznej spójności decyzji wydawanych przez 23 autonomiczne dzielnice. Konsekwencji urbanistycznych
takiego rozczłonkowania systemu zarządzania nie da się tymczasem złagodzić poprzez wprowadzenie kontroli obywatelskiej. Podobnie jak we wszystkich innych państwach pokomunistycznych ruch obywatelski jest słaby, nie
tylko ze względów ekonomicznych. Społeczeństwo obywatelskie na Węgrzech
cieszy się nikłym prestiżem w oczach opinii publicznej, nawet jeśli od dwóch
lat zaczyna on powoli wzrastać. Demokracja bezpośrednia nadal funkcjonuje
głównie w politycznej retoryce włodarzy miasta, którzy wspominają o niej
jako o nadrzędnym elemencie swej strategii rozwoju, chociaż nigdy nie odwołują się do niej w jakiejkolwiek praktycznej formie sprawowania władzy.
To dość smutne, że zabytkowa dzielnica żydowska jest wymownym przykładem wysokiego poziomu korupcji, problemy te zaś nie są podnoszone na żadnym forum politycznym w państwie.
Przez ostatnich kilka lat, oprócz tych jakże negatywnych zjawisk,
dzielnica żydowska stała się też nośnikiem pozytywnego przykładu. Jest
to pierwszy obszar Budapesztu, który umożliwił pojawienie się i rozwój zataczającego coraz szersze kręgi ruchu obywatelskiego, jaki sprzeciwia się inwestycjom budowlanym żerującym na korupcji i prowadzącym
do zaprzepaszczenia pamięci oraz dziedzictwa miasta w zakresie architektury i nie tylko. Być może nie będzie przesadą stwierdzenie, że żydowska
dzielnica Budapesztu urasta do rangi symbolu zaangażowania obywatelskiego, alternatywnych ruchów obywatelskich i ogólnie wszystkich ruchów
będących ucieleśnieniem wartości demokracji bezpośredniej. To echo kulturowe stanowi coraz wyraźniejsze uzupełnienie tradycyjnych wartości
kultury żydowskiej dzielnicy. Mimo że została ona częściowo wyburzona
i zabudowana od nowa, jej podwójna wartość historyczna (związana z jednej strony z historyczną kulturą żydowską, z drugiej zaś ze współczesną,
alternatywną) uchowa się – miejmy nadzieję – na tym niewielkim zabytkowym obszarze miasta.
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W niniejszym artykule dokonuję ogólnego przeglądu sytuacji budapeszteńskiej dzielnicy żydowskiej z lat ostatnich. W pierwszej części prezentuję
początki i transformację funkcji miejskich tego obszaru, tudzież jego wynikającą z przemian politycznych rolę w mieście stołecznym Budapeszt. Następnie
przechodzę do omówienia sytuacji politycznej w Budapeszcie, analizując faktyczne konflikty w kwestii ochrony dzielnicy żydowskiej, a na końcu wreszcie
wspominam o pewnych konkretnych inicjatywach kulturalnych w dzielnicy,
które są unikalne nie tylko dla tego terenu, ale także dla całego miasta.

P o c z ą t ki i przemian y
Początki
Dzielnica żydowska to jeden z najstarszych obszarów dzisiejszego
Budapesztu. Jej budowa rozpoczęła się z końcem XVIII wieku. Położona tuż
obok centrum Pesztu, przyciągała głównie kupców i rzemieślników, których nie było stać na wybudowanie własnych domów w śródmieściu. Tak
więc teren ten rozpoczął swe dzieje jako przedmieście Pesztu, nie zaś jako
dzielnica stricte żydowska.
W roku 1783 Dekret o tolerancji pozwolił Żydom wejść w obręb murów
miasta, jednak jeszcze przez jakiś czas nie wolno im było osiedlać się w jego
granicach. Zaczęli zatem lokować się przed murami Pesztu, w pobliżu głównego rynku. Tu właśnie zbudowano największy kompleks mieszkaniowy
miasta – Dom Orczych, a zarazem jedyne miejsce, gdzie Żydzi mogli wynająć lokum i znaleźć wszystkie usługi niezbędne do ich codziennego życia
(synagoga, restauracja koszerna itp.). Aż do początków XX wieku w kompleksie tym mieściła się główna synagoga ortodoksyjna Budapesztu. Od roku
1786 Żydom definitywnie zezwolono na osiedlanie się wewnątrz murów
miejskich, jednak większość pozostała na zewnątrz, w miejscu nazwanym
wówczas Terézváros. Otwierane tu licznie sklepy różnego rodzaju i placówki
usługowe uczyniły ten kwartał najbardziej ruchliwą i najgęściej zaludnioną częścią Pesztu. Jednocześnie stał się najbardziej atrakcyjną dzielnicą
handlową Pesztu, z przebiegającą przez środek główną ulicą Király. Rangę
tę utrzymał do roku 1944, a nawet jakimś cudem jeszcze przez kilka lat
po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Il. 1. Historyczna dzielnica żydowska w Peszcie
w roku 1896; źródło: S. Holló, Budapest régi
térképeken, Officina Nova, Budapeszt 1994

Jako że tutejsza dzielnica żydowska była pierwszą i najważniejszą
w Peszcie, powołano tu judaistyczne instytucje kulturalne i religijne szczebla
miejskiego: w 1859 roku Ludwig Förster zbudował na ulicy Dohány największą synagogę w Europie (i drugą – po synagodze nowojorskiej – pod względem wielkości na świecie), w 1872 roku zaś powstała druga synagoga na ulicy
Rumbach 1. Na koniec, w 1913 roku, bracia Löffler wznieśli synagogę ortodoksyjną jako ostatni element tak zwanego żydowskiego trójkąta. Powołano też
inne instytucje: dwie szkoły-sierocińce, żydowski ośrodek kulturalny itd.
Początek rozwoju Budapesztu jako narodowej stolicy Węgier datuje się
na rok 1873, kiedy to nastąpiło zjednoczenie trzech miast „składowych”:
Pesztu, Budy i Obudy. Przedsięwzięto wówczas szereg prestiżowych inicjatyw związanych z rozbudową stolicy kraju, wśród nich budowę wielkiej
alei Andrássy z podziemną linią metra, kilku instytucji kulturalnych (opera,
teatr narodowy, muzea itp.) oraz gmachów państwowych (np. parlament).
Dzielnicę żydowską otoczono wzdłuż jej granic nowymi osiedlami, nie wkraczając jednakże w jej obszar. W owych latach prosperity Budapesztu kwartał ten coraz bardziej ewoluował w kierunku dzielnicy handlowej dla wyższych warstw społecznych, gdzie Király utca usiana była sympatycznymi

	A. Perczel, The Old Jewish Neighbourhood of Budapest – a Historical Walk in an Exceptional
Neighbourhood of the City, Budapest 2007 (rękopis).
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s klepami i restauracjami, do których chadzało głównie niemieckojęzyczne
mieszczaństwo, i gdzie coraz powszechniej mieszkania zajmowali przedstawiciele klasy średniej, między innymi intelektualiści i artyści 2. Zmiany
te wyposażyły dzielnicę w nową funkcję kulturową: dzięki swym kawiarniom i sklepom znacząco przyczyniła się do ukształtowania się wielkomiejskiego i mieszczańskiego charakteru całej stolicy. W XX wieku obszar uległ
jeszcze silniejszemu urozmaiceniu: na skrajnych ulicach kwartału otwierano
kina, zbudowano też nowe łaźnie publiczne (Hungaria) i hotel (Continental).
Co więcej, począwszy od schyłku XIX wieku, ludność żydowska walnie przyczyniła się do upowszechnienia nowych form kultury miejskiej
na Węgrzech, od sportu przez kawiarnie po kulturę wysoką 3. Sama dzielnica żydowska również odegrała istotną rolę pośrednika w procesie urbanizacji Budapesztu: gdy pod koniec XIX wieku całe miasto było jednym
wielkim placem budowy i także później, gdy mieszkańc y dopiero zaczynali użytkować nowe obiekty, dzielnica żydowska była już miejscem, gdzie
życie codzienne (handlowe, życie ulicy) toczyło się dynamicznie i żywo.
Oznacza to, że tereny zamieszkane przez Żydów zapewniały silne zaplecze
dla rozwoju urbanistycznego prestiżowych rejonów miasta w tym okresie. Historycy badający głębokie przekształcenia Budapesztu w jego „złotej
epoce” końca XIX wieku być może niewystarczająco podkreślają tę ważną
rolę, jaką odegrała dzielnica żydowska.

Na mapie kolorem ciemnopomarańczowym pokazano granice historycznej dzielnicy żydowskiej ustalone w roku 2002 w ramach wpisu na Listę
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Dzielnica
żydowska została wówczas zakwalifikowana jako tak zwany obszar buforowy strefy dziedzictwa światowego, wytyczonej po dwu stronach alei
Andrássy. Obszar buforowy jest mniejszy niż jednostka strukturalna,
którą tworzy dzielnica żydowska. Kolorem jasnopomarańczowym wyróżniono na mapie ten drugi obszar, ograniczony głównymi ulicami i alejami
(dwoma bulwarami, aleją Andrássy i aleją Rákóczi). Czerwona linia wskazuje granicę administracyjną oddzielającą dzielnice VI i VII Budapesztu.
Ludność żydowska w Budapeszcie przed drugą wojną światową
Przed drugą wojną światową Budapeszt zamieszkiwało 184 tysiące Żydów,
co stanowiło łącznie około 16 procent populacji. W 1949 roku pozostało
ich około 100 tysięcy, czyli 9 procent całej ludności. W czasach socjalizmu
liczba ludności żydowskiej wciąż malała w wyniku deportacji w latach
pięćdziesiątych i emigracji w kolejnych dekadach. W roku 1999 Budapeszt
zamieszkiwało 85 tysięcy Żydów, co stanowiło 4,5 procent populacji miasta
(na obszarze dwa razy większym niż w roku 1949, a wynikało to z poszerzenia granic administracyjnych Budapesztu w roku 1950) 6.
Tabela 1. Żydzi w Budapeszcie
Rok
Liczba
Procent ogółu ludności
1825
8 000
8
1840
10 000
9
1880
71 000
19
1900
166 000
23
1920
216 000
23
1941
184 000
16
1949
96 000
9
1999
85 000
4,5

Położenie geograficzne i granice
Na przełomie XVIII i XIX wieku dzielnica żydowska poczęła rozwijać się
jako przedmieście w sąsiedztwie murów Pesztu, stopniowo stając się integralną częścią rozrastającego się miasta. Od roku 1873, kiedy to w drodze reform administracyjnych ustanowiono terytorium nowej-starej
stolicy Budapeszt 4, dzielnica żydowska należy do dzielnicy VII, zwanej
„wewnętrzna Erzsébetváros” 5.

Źródło: wywiad z Anną Perczel przeprowadzony w czerwcu 2007 roku.

	G. Komoróczy, Jewish Budapest, Budapest, CEU Press, 1995.
	G. Zeke, A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság, „Budapest Negyed”, 1995/2, nr 8.
	Zjednoczenie trzech miast było pierwszym aktem budowy narodowej stolicy Węgier jako europejskiej
metropolii, która uzyskała w monarchii austro-węgierskiej względną autonomię na mocy kompromisu
z roku 1867. Wspomniane wielkie inwestycje publiczne miały miejsce po jego zawarciu.
	„Wewnętrzna” oznacza w tym przypadku część dzielnicy położoną na obszarze zamkniętym
biegnącym wokół bulwarem.
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Odsetek Żydów zamieszkujących starą dzielnicę żydowską również
się zmieniał: w roku 1850 stanowili oni 30 procent, w 1869 – 36 procent,
w 1910 – 45 procent, a w 1938 – 40 procent. Znaczenie ludności żydowskiej
na tym terenie osiągnęło szczyt w początkach XX wieku. Wskutek szeroko
zakrojonych inwestycji publicznych i wszechstronnego rozwoju gospodarczego pod koniec XIX wieku nastąpiła integracja wielu żydowskich
imigrantów ze społeczeństwem Budapesztu. Zmniejszenie ich odsetka
w ciągu kolejnych trzydziestu lat związane było po pierwsze z emigracją, do której skłaniało szerzenie się skrajnych prawicowych ruchów politycznych, po drugie zaś z rosnącą liczbą konwersji na chrześcijaństwo.
W roku 2007 populacja żydowska rozsiana była po całym mieście, tworząc nieco większe skupiska w niektórych jego rejonach. Najważniejsze
z nich to Ujlipótváros, dzielnica założona w okresie międzywojennym
po peszteńskiej stronie Dunaju w pobliżu wielkiego bulwaru. Przed drugą
wojną światową teren ten był zamieszkany przez bardziej majętną ludność
żydowską, podczas gdy historyczną dzielnicę pozostawiono grupom mniej
zasobnym. Od tamtej pory dla społeczności żydowskiej istotne znaczenie
ma ta „nowa” dzielnica.
Podczas wojny historyczny kwartał żydowski zyskał bardzo złą sławę.
Od września 1944 do kwietnia 1945 roku część tej budapeszteńskiej dzielnicy zamieniono bowiem w getto służące Zagładzie. Na niewielkiej przestrzeni, którą wyznaczały główne arterie dystryktu (ulice Király, Dohány,
Rumbach i Akácfa), stłoczono wtedy 70 tysięcy osób.
Historyczna dzielnica żydowska w ustroju socjalistycznym
Przed drugą wojną światową obszar ten był gęsto zaludnionym, najbardziej ruchliwym fragmentem Budapesztu. Po roku 1950 zmienił się całkowicie. Jak powiedział węgierski historyk specjalizujący się w badaniach nad
budapeszteńską społecznością żydowską, „historia Żydów po drugiej wojnie światowej to historia ukryta” 7. Na skutek komunistycznych deportacji
i emigracji znacznie skurczyła się populacja żydowska dzielnicy. Ci, którzy
nadal mieszkali w stolicy, ukrywali swoją tożsamość. Nie mogli otwarcie
praktykować swych zwyczajów i religii, musieli kryć zewnętrzne oznaki
swej tożsamości religijnej i kulturowej, które ponownie mogły się pojawić

dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy ustrój nieco się uelastycznił. Ponadto prawie wszystkie sklepy, magazyny, restauracje i kawiarnie zostały znacjonalizowane, w konsekwencji czego wielu ludzi żyjących
z działalności handlowej straciło podstawowe źródła swych przychodów.
Będąc jednym z symboli handlowego, „burżuazyjnego” miasta, kwartał żydowski był traktowany przez komunistyczną politykę urbanistyczną
jako teren „podejrzany”. Pierwsze plany zagospodarowania przestrzennego
z lat pięćdziesiątych przewidywały wyburzenie całego obszaru, by zrobić
miejsce dla nowej, socrealistycznej zabudowy. Na szczęście pustki w kasie
państwowej ocaliły dzielnicę, podobnie jak miało to miejsce w centrach
innych miast środkowoeuropejskich, również w Niemczech. Mimo że dzielnica nie została zburzona, przez całą epokę socjalizmu nie zrealizowano
tam żadnego znaczącego projektu urbanistycznego. Dziewiętnastowieczne
budynki pozostawiono na pastwę postępującej dekapitalizacji, nie wykonywano żadnych prac remontowych. W ramach polityki dokwaterowywania
w podzielonych na małe lokale mieszkaniach przymusowo osiedlano rzesze
osób należących do naznaczonych stygmatem „problemowych” grup społecznych, głównie Romów. Teren całkowicie stracił swą tożsamość i stał się
dzielnicą niezdradzającą przez cztery dekady trwania socjalizmu jakichkolwiek oznak rozwoju urbanistycznego.
Po przemianach politycznych
Tak więc do czasu przemian politycznych roku 1990 dzielnica należała do
najbardziej zapuszczonych części śródmieścia stolicy. Charakteryzowała
ją zdecydowanie niekorzystna struktura społeczna. Niegdyś jeden z naj
atrakcyjniejszych rewirów miasta, dzisiaj zmienił się w bodaj najbardziej
kaleką z centralnych dzielnic Budapesztu (zob. tabela 2).
Słabość społeczności lokalnej znajduje wyraz w najważniejszych wskaźnikach: wyjątkowo wysoki odsetek ludzi w podeszłym wieku, niski odsetek
ludzi z wyższym wykształceniem i wysoki procent bezrobotnych. Ale po roku
1990 historyczna dzielnica żydowska (podobnie jak inne centralne dzielnice
Budapesztu) przeszła głęboką transformację społeczną i kulturową. Przez
ostatnie pięć lat liczba osób osiedlających się w tej części miasta silnie wzrosła. Ponad 40 procent dzisiejszych mieszkańców sprowadziło się tam w latach

	G. Komoróczy, Jewish Budapest, op. cit., s. 446.
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1990–2005 8. Nowo osiadła ludność składa się głównie z młodych ludzi – osób
stanu wolnego lub bezdzietnych małżeństw. Za tą pozytywną tendencją kryje
się jednak również zjawisko negatywne: ci młodzi ludzie zamierzają spędzić
w dzielnicy zaledwie kilka lat, póki są mobilni i „elastyczni”, a z chwilą gdy
urodzą im się dzieci, zamierzają się stamtąd wyprowadzić. Brak terenów zielonych i parków, brak dobrych szkół i innych usług – okazują się czynnikami
znacznie obniżającymi komfort życia w tym rejonie.

pozwoleń na budowę. Oprócz tego w gestię dzielnic oddano również politykę
lokalną w niektórych dziedzinach życia, na przykład mieszkalnictwa społecznego i komunalnego. W tej strukturze budapeszteńskiemu ratuszowi
przypadła w udziale ograniczona, a zarazem niejasna rola. Z jednej strony
jest to jeden z 24 samorządów zarządzających miastem, z drugiej zaś powinien również pełnić pewną rolę koordynacyjną w kwestiach dotyczących
nie tylko pojedynczej dzielnicy, ale całego miasta.
Po drugie, w ramach transformacji państwowe zasoby mieszkaniowe
zostały na Węgrzech sprywatyzowane – nie została przeprowadzona
restytucja mienia, jak w większości krajów postsocjalistycznych. Zgodnie
z Ustawą o mieszkalnictwie z roku 1993 wszystkie lokale mieszkaniowe
należało odsprzedać lokatorom, o ile ci byli zainteresowani kupnem. Ustawa
ta przyczyniła się do ogromnego zróżnicowania poszczególnych obszarów
miejskich Budapesztu. W większości podupadłych dzielnic (na przykład
żydowskiej) mieszkańcy nie mogli (ani nie chcieli) wykupywać swych mieszkań. Własność komunalna ostała się tu w szerszym zakresie niż w innych
dzielnicach. W rejonach tych, w większości zaniedbanych i zdegradowanych, władze lokalne mają większe zadania, ale także szersze pole do działania w sprawach mieszkalnictwa. Muszą utrzymywać lokale, ale równie
dobrze mogą sprzedać je inwestorom. W konsekwencji takich transakcji zbywane bywają niekiedy całe budynki, w niektórych przypadkach bez zgody,
a nawet bez wiedzy ich mieszkańców. Ponadto sytuacja polityczna i gospodarcza powoduje przeważnie, że pochodzący z kadencyjnych wyborów politycy patrzą na sprawy swej dzielnicy wyłącznie w krótkiej perspektywie.
Taka wizja wyklucza przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

Tabela 2. Struktura społeczna centralnych dzielnic Budapesztu
po przemianach politycznych
Dzielnica

Osoby starsze (%) Osoby z wyższym Bezrobotni (%)
wykształc. (%)
1990

2001

1990

2001

1990

2001

VI Terézváros
VII Erzsébetváros
VIII Józsefváros
IX Ferencváros

29,3
28,5
27,9
26,2

28,1
26,3
26,2
24,3

20,2
17,0
22,9
21,4

27,7
22,5
28,2
28,0

3,8
4,6
4,2
3,6

5,7
8,9
6,5
6,5

Budapeszt razem

21,6

23,0

19,0

24,0

2,8

6,0

Źródło: G. Csanádi, A. Csizmady, L. Köszeghy, K. Tomay,
Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció, „Tér és Társadalom”, 2006, nr 1, s. 77.
To upośledzenie dzielnicy potęgują niektóre działania administracyjne
i polityczne oraz ich wpływ na sposób zarządzania, strukturę własnościową oraz ogólne planowanie urbanistyczne. W roku 1990 Ustawą o samorządzie wprowadzono dwuszczeblowy system administracji państwowej.
Jako jeden z podstawowych aktów prawnych doby przemian politycznych
ustawa ta tworzyła i wzmacniała system samorządowy, nadając poszczególnym miejscowościom znaczną autonomię. Dzielnice miasta stały się niezależnymi samorządami wyposażonymi w prawo stanowienia własnych
przepisów, pobierania podatków i gospodarowania własnymi nieruchomościami. Ich najważniejsze kompetencje dotyczą planowania urbanistycznego. Uzyskały one prawo określania przepisów i zasad oraz wydawania

Z aprzepasz c zanie kul t urowego
i h is t or y c znego dziedzi c t wa
dzielni c y ż y dowskiej
W najnowszych dziejach budapeszteńskiego kwartału żydowskiego dominuje bezlitosna polityka urbanistyczna, zagrażająca obecnie przetrwaniu
całej dzielnicy. Poniżej skrótowo przedstawiam działania podejmowane
ostatnimi czasy w tej sprawie.

	G. Csanádi, A. Csizmady, L. Köszeghy, K. Tomay, Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció,
„Tér és Társadalom”, 2006, nr 1, s. 80.
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W latach dziewięćdziesiątych dzielnica żydowska pozostawała poza głównym nurtem rozwoju Budapesztu, skupiającym się na samym centrum miasta oraz na niektórych obszarach peryferyjnych i przedmieściach (w tak zwanym pasie aglomeracji). Sytuacja zaniedbanych dzielnic i brak polityki ich
rewitalizacji stały się alarmujące i ujawniły strach przed powstaniem śródmiejskich slumsów w stylu amerykańskim. W owych latach pojawiła się tylko
jedna koncepcja dalszego zagospodarowania tego obszaru: plan promenady
Madách (następczyni alei Madách projektowanej jeszcze w latach trzydziestych XX wieku). Gwoli zapewnienia możliwości dalszej przebudowy, to znaczy wyburzenia kamienic położonych w linii przyszłej promenady, miasto nie
sprywatyzowało znajdujących się w nich mieszkań. Budynki były częściowo
opustoszałe, częściowo zajmowali je ich dotychczasowi właściciele, którzy –
przywiązani do swych lokali na skutek zamrożenia przekształceń – nie mogli
się ani wyprowadzić, ani sprzedać mieszkań, ani kupić nowych. Niepewność
dalszych losów inwestycji i ogólny brak informacji stały się poważnym problemem dla mieszkańców dzielnicy: ponieważ nie wiedzieli, kiedy przyjdzie
im się przenieść, przestali uważać dzielnicę za swój dom. Tymczasowość ich
warunków bytowych zrodziła niebezpieczeństwo dla całego otoczenia urbanistycznego, co po raz kolejny doprowadziło do zaniku tożsamości miejsca oraz
braku u mieszkańców poczucia przynależności do niego.
Gdy po roku 2000 rynek nieruchomości w centrum miasta się nasycił, inwestorzy poczęli kierować uwagę ku terenom przyległym do centrum
miasta po drugiej stronie niewielkiego bulwaru. Urząd Dzielnicy jako jeden
z głównych właścicieli tutejszych budynków zaczął rozprzedawać je inwestorom, uzasadniając to pilną potrzebą odnowy urbanistycznej i brakiem funduszy publicznych na sfinansowanie remontów wszystkich kamienic w okolicy.
Ponieważ rozbiórka i budowa od zera jest bardziej opłacalna niż restaurowanie zastanych budynków, do zachowania wytypowano tylko te z nich, które
zostały wpisane do rejestru zabytków jako elementy narodowego dziedzic
twa. Tymczasem gros budynków o wartości historycznej nie zostało zaklasyfikowanych jako zabytki, można było zatem rozpocząć ich wyburzanie.
W roku 2002, gdy aleja Andrássy została wpisana na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO, dzielnica żydowska, dzięki wstawiennictwu głównego architekta dzielnicy VI (położonej obok dzielnicy VII),

Il. 2.Budynek wzniesiony w latach 2004–2005
na ul. Holló, w sercu dzielnicy żydowskiej;
źródło: http://www.talaljuk-ki.hu/galeria/
thumbnails.php?album=19&page=1

wyznaczona została na obszar buforowy strefy dziedzictwa UNESCO. Zgodnie
z przepisami tej organizacji wpisanie na listę obiektów dziedzictwa obliguje
do przygotowania planu konserwacji strefy i utworzenia w ciągu dwóch lat
Komitetu Konserwatorskiego. W Budapeszcie do tego nie doszło.
W roku 2004 kilku intelektualistów i ekspertów z dziedziny urbanistyki, między innymi Anna Perczel (architekt), István Jávor (reżyser filmowy), György
Konrád (pisarz), János Ladányi (socjolog), Judit Lakner (historyczka), Peter
Marinov (ekonomista), György Szegő (architekt), Katalin Gyárfás (nauczycielka)
i grono współpracujących ochotników powołało stowarzyszenie obywatelskie ÓVÁS! (VETO!). Rozesłali oni listy do intelektualistów na Węgrzech i za granicą, prosząc o pomoc w ratowaniu tego wartościowego obszaru. W wyniku
ich działań Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego i Urząd ds. Zabytków
Historycznych nadały całej dzielnicy żydowskiej status obszaru chronionego. Decyzja ta nie dotyczyła jednakże wydanych już zezwoleń na rozbiórkę
(w Budapeszcie pozwolenia na budowę i rozbiórkę leżą w gestii władz dzielnicowych), w związku z czym rozbiórki kontynuowano. Zniszczono wiele ważnych budynków, a wraz z powstawaniem nowych budowli, które nie tylko
są marnej jakości, ale też reprezentują styl architektury amerykańskich
przedmieść, deformacji uległ wizerunek urbanistyczny całych ulic 9.
Miasto Budapeszt początkowo oficjalnie wspierało działalność ÓVÁS!,
pragnącego ocalić zabudowę, lecz tak naprawdę nie podejmowało żadnych interwencji. W kolejnych latach ÓVÁS! prowadziło aktywną walkę

	A. Perczel, Concept of the Development of the Historical Jewish Quarter, Budapest 2007 (rękopis).
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z wyburzeniami – akcje na ulicach, rozmowy okrągłego stołu, seminaria
międzynarodowe i stałe negocjacje ze wszystkimi odpowiedzialnymi organami: ministerstwem, urzędami ds. ochrony zabytków, władzami dzielnicowymi i władzami miasta. We współpracy z gronem prawników stowarzyszenie zamierzało opracować argumenty przemawiające za ochroną
budynków. Odniosło co prawda kilka sukcesów (poszerzenie rejestru zabytków, ocalenie kilku budynków przed zniszczeniem), jednak rozbiórki
trwały nadal. W niektórych sytuacjach sprzeciw zamieniał się w prawdziwą walkę, tak jak miało to miejsce w przypadku domu przy ulicy Király
40. W wyniku przedłużającego się postępowania stowarzyszenie uzyskało
w końcu sądowe pozwolenie na zachowanie tego budynku, lecz stopień jego
dewastacji był tak zaawansowany, że już po wydaniu postanowienia miasto, szukając nowych sposobów na realizację swych celów, mogło spokojnie
ogłosić, że stan obiektu stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego, i uzasadnić tym samym konieczność jego rozebrania. Tak więc walka rozpoczęła się
na nowo, ale na szczęście budynek wciąż jeszcze stoi na swoim miejscu.
Wiosną 2006 roku „HVG” („Heti Világgazdaság” – węgierski tygodnik ekonomiczny) opublikował szereg artykułów analizujących szczegółowo łańcuch
korupcyjny, który służył „załatwianiu” sprzedaży całych budynków w dzielnicy. Według autorów artykułów budynki będące własnością miasta sprzedawane są spółkom zarejestrowanym w rajach podatkowych, głównie inwestorom irlandzkim, przez osoby będące w bliskich, aczkolwiek nieoficjalnych,
relacjach z ratuszem. Transakcje zawierane są z całkowitym pominięciem
lokatorów. Mimo znaczących zysków czerpanych przez miasto ze sprzedaży
budynków tylko niewielka kwota inwestowana jest w przekwaterowanie
lokatorów (na przykład w przypadku jednego z budynków była to kwota
5 milionów forintów, czyli 20 tysięcy euro, z całkowitej uzyskanej ceny
32 milionów forintów, czyli 128 tysięcy euro). Średnia cena w tych okolicach
wyniosła od 200 do 250 tysięcy forintów (czyli od 800 do 1000 euro) za metr
kwadratowy. Relacje prasowe nie odbiły się jednak echem politycznym i niedługo później prezydent miasta został ponownie wybrany na swój urząd 10.
Od roku 2005 ÓVÁS! wysłało do komisji UNESCO trzy pisma zwracające
uwagę na nielegalnie prowadzone rozbiórki. Wiosną 2007 roku zorganizowano specjalne zwiedzanie dzielnicy dla przedstawicieli Urzędu ds. Zabytków

Il. 3. Budynek przy ul. Király 40;
źródło: Anna Perczel

Historycznych oraz Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego. W tym samym
roku trzecie pismo skierowane do UNESCO, wraz z towarzyszącym mu listem
do paryskiego związku intelektualistów węgierskich (Les Mardis Hongrois),
doczekało się wreszcie odpowiedzi. Jesienią 2007 roku do Budapesztu przyjechała delegacja ICOMOS oraz UNESCO w celu zbadania sytuacji w dzielnicy
żydowskiej. Oddelegowany ekspert francuski wziął udział w szeregu spotkań
z przedstawicielami samorządu lokalnego dzielnicy i miasta, a także z przedstawicielami organizacji obywatelskich takich jak ÓVÁS! W oparciu o propozycje ekspertów ICOMOS i UNESCO planują w pierwszej połowie 2008 roku
opublikowanie oficjalnej opinii na temat polityki urbanistycznej w dzielnicy.
Dzielnica żydowska jako teren kultury alternatywnej
Puste domy w dzielnicy żydowskiej, czekające na decyzję w sprawie budowy
promenady Madách, wpadły w oko właścicielom baru Szimpla, którzy otworzyli tu swój lokal, przyciągnięci szczególną atmosferą okolicy. W roku 2002
Szimpla ruszył z pierwszym podwórkiem w kamienicy na ulicy Kazinczy
(obecnie w tym miejscu stoi nowy budynek). W 2004 roku za jego przykładem
powstało kilka następnych kawiarni w sąsiedztwie. Ich główną atrakcją był
szczególny krajobraz miejski, na który częściowo składały się otaczające kafeterie zrujnowane i zdewastowane kamienice i który stanowił doskonałe miejsce dla osób chcących latem wyjść z domu. Szybko zyskały również międzynarodową sławę. „Ruderbary” (węg. romkocsma), jak je nazwano ze względu

10	Zob. np. A. Sipos, Árulkodó dokumentumok – Erzsébetvárosi ingatlaneladások: az önkormányzat
trükkjei, „Heti Világgazdaság” („HVG”), 28 marca 2006.
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W roku 2005 mieszczącym się w budynkach komunalnych ruderbarom nie przedłużono koncesji. Miasto argumentowało, że przybytki te pełne
są narkotyków i hałasu. Tymczasem w rzeczywistości procedura sprzedaży
kamienic była już w toku. Większość ruderbarów zniknęła, niektóre przeniosły się do innych dzielnic, jedynym zaś zakotwiczonym na stałe barem
w dzielnicy żydowskiej jest Szimpla – ale już w nowym lokum w budynku
prywatnym. To bardzo popularne miejsce przekształciło się z czasem
w rodzaj „ruderinstytucji”, która mieści kino, wystawy, organizuje koncerty, a ostatnio otworzyła nawet restaurację. Niemniej pamięć i atmosfera
tamtych miejsc głęboko naznaczyły życie społeczno-kulturalne Budapesztu.
Oprócz podwórek coraz więcej spotyka się również zadaszonych barów
i innego typu miejsc. Ostatnia głośna historia dotyczy Sirály (Mewa), ośrodka
kulturalnego specjalizującego się w propagowaniu kultury żydowskiej, aczkolwiek otwartego również na inne wielokulturowe programy, gdzie urządzane były wieczorne dyskusje na temat przyszłości dzielnicy i miasta.
Ośrodek otworzono w nieużywanym budynku będącym przedmiotem sporu
własnościowego między miastem Budapesztem a Stowarzyszeniem na rzecz
Dziedzictwa Urbanistycznego (Városvédő Egyesület). Kiedy wygasło mu tymczasowe zezwolenie na działalność, miasto chciało zamknąć ośrodek. Nie
chcąc do tego dopuścić, intelektualiści, między innymi ÓVÁS! i inne stowarzyszenia, wszczęli kampanię polegającą na organizowaniu programów kulturalnych i rozmów okrągłego stołu, wystosowali apele do posłów i radnych
itp. Wydaje się, że akcja poskutkowała – Sirály jest nadal otwarty.
Historyczna dzielnica żydowska to ważna kulturowo część Budapesztu.
Na przestrzeni swych dziejów tworzyła wyjątkową atmosferę miejską i kulturalną w stolicy Węgier. Po czterdziestu latach życia „w ukryciu” wydaje
się odzyskiwać rolę dominującego i centralnego obszaru na kulturalnej mapie miasta. Ujawnione niedawno konflikty polityczne i kulturowe
nadały kwartałowi żydowskiemu walor symboliczny. Oprócz zauważalnego tam renesansu judaistycznego życia kulturalnego urósł on do rangi
reprezentanta pewnych modeli alternatywnych, które mogły ujawnić się

Il. 4. Bar Szimpla na ul. Kazinczy;
źródło: www.szimpla.hu

Il. 5. Mapa ruderbarów na ścianie baru Szimpla –
„świadoma sieć”? *; źródło: www.szimpla.hu

na ich specyficzne otoczenie, stały się wyjątkowym i charakterystycznym
elementem alternatywnego życia kulturalnego w Budapeszcie 11.
Niektóre poszerzyły działalność o organizację ekspozycji i koncertów, inne
były po prostu miejscami spotkań i wyjść wieczornych. Choć były dla siebie nawzajem konkurencją, nie uniemożliwiało im to współpracy. Stworzono
specjalną obsługę bagoly szolgálat (tak zwane sowy), która ułatwiała gościom
zorientowanie się w ofercie różnych lokali, a także pilnowała, by nie zachowywali się zbyt głośno i nie zakłócali spokoju mieszkańców dzielnicy.

11	K. Keresztély, Kulturális fejlesztések és fenntartható városrehabilitáció, [w:] G. Enyedi (red.),
A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, Millenium Strategic Studies, Centre
for Social Research, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 2007, s. 171–199.
*	Termin „sieć świadoma” został użyty w tym przypadku przez autora na określenie sieci powstałej
w wyniku bezpośredniej współpracy prywatnych barów i ich najemców, którzy są świadomi
kulturowej i społecznej roli, jaką odgrywają w okolicy.
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w Budapeszcie dopiero w wyniku przemian politycznych, a mianowicie
zrodzenia się świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Spory, spotkania, dysputy wokół dewastacji dziedzictwa kulturowego i nowe wartości
kulturowe (na przykład alternatywne placówki kultury) w pewnym sensie wzmocniły tożsamość, więzi z dzielnicą oraz poczucie przynależności
do niej pośród szerszej grupy osób: studentów, intelektualistów, specjalistów, artystów etc. Te nowe więzi stały się istotnym elementem nowej tożsamości i nowej społeczności uformowanej w historycznej dzielnicy żydowskiej Budapesztu. Niestety nie są one jeszcze na tyle silne, by przeciwstawić
się fizycznym i kulturowym konsekwencjom destrukcyjnych działań skorumpowanych lokalnych polityków.

Arno Pařík
Walka o ochronę zabytków
Żydowskiego Miasta w Pradze

Żydowskie Miasto było unikalną historyczną dzielnicą w śródmieściu Pragi,
ukształtowaną na przestrzeni wielu wieków. Nękane pogromami, wysiedleniami i częstymi klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary i epidemie),
nigdy jednak nie pustoszało na długo. Z czasem ta niewielka osada na obrzeżach Starego Miasta stała się odrębnym dystryktem z własnym samorządem.
Bywały okresy, kiedy pod względem wielkości populacji niemal dorównywała pozostałym dzielnicom Pragi. Kwartał ten należał zatem do nielicznych miejsc charakteryzujących się ciągłością osadnictwa żydowskiego
w Europie Środkowej, od końca zaś XVI do połowy XVIII wieku gromadził
jedną z największych społeczności judaistycznych na kontynencie.
Pomimo gruntownej przebudowy w końcu XIX wieku Żydowskie Miasto
pozostało jedną z najstarszych praskich dzielnic zabytkowych. Jako że nie
mogło rozrastać się poza wytyczone granice, cały jego rozwój sprowadzał
się do zagęszczania już zamieszkanych terenów, na których stawiano nowe
budynki. Wygląd dzielnicy nie zmieniał się zasadniczo do XIX wieku, kiedy
to przebudowano większość obiektów. Do połowy XIX wieku zagospodarowano większość pustych podwórek i ulic, kamienice otrzymały dodatkowe
kondygnacje, ulice zaś zaczęły przypominać kopalniane korytarze, do których docierało niewiele światła i powietrza. Liczba mieszkańców stale wzrastała, a izby dzielono na coraz mniejsze. W roku 1846 w Żydowskim Mieście
było 270 budynków, w tym 32 pełniące funkcje niemieszkalne: 16 budynków
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Il. 1. Emil Kraus: Rekonstrukcja praskiego Żydowskiego Miasta
na podstawie makiety Pragi Langweila z ok. 1830 roku. Rysunek piórkiem
i tuszem, 1945; archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

użyteczności publicznej, 9 synagog, urząd skarbowy, Ratusz Żydowski, dwie
szkoły, szpital, rzeźnia i kostnica 1.
Od końca XVIII wieku co bogatsze osoby starały się wyrwać z zatłoczonej dzielnicy, jednak tylko najzamożniejsze rodziny stać było na zakup domu
poza terenem getta. Sytuacja nie zmieniała się do połowy XIX wieku, kiedy
to w roku 1848 ostatecznie zlikwidowano getto jako obszar przymusowej
izolacji, a następnie, w roku 1852, zezwolono Żydom na nabywanie własnych

	Więcej informacji o rozbudowie praskiego Żydowskiego Miasta – zob. A. Pařík, Stavební vývoj,
[w:] E. Orián (red.), Židovské město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích, Praha, Belle
Epoque, 2004, s. 36–57; A. Pařík, The Ghetto of Prague, [w:] N. Berger (red.), Where Cultures Meet.
The Story of the Jews of Czechoslovakia, Tel Awiw, Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum
of the Jewish Diaspora, 1990, s. 53–71; M. Vilímková, The Jewish Town of Prague, Praha, Aventinum,
1993; I. Herrmann, J. Teige, Z. Winter, Pražské getto, Praha, Česká grafická společnost Unie, 1902.
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Rada Miasta zatwierdziła plan „sanacji zabudowy” (cz. asanace) w lutym
1888 roku, Komisja Kraju 4 zaś z końcem roku 1889 5. Nowa ustawa wywłaszczeniowa, opracowana dla celów przebudowy miasta przez Salomona
Freunda, została przyjęta przez Radę Miasta w roku 1891, a przez Radę
Cesarską w lutym roku 1893. Ustawa ta określiła obszar sanacji zabudowy na podstawie poprzedniego projektu, nadała miastu uprawnienia
wywłaszczeniowe na dziesięć lat i zwolniła nowe budynki z podatku od
domów na dwadzieścia lat 6. Obszar przebudowy urbanistycznej zajmował
powierzchnię ponad 37 hektarów, na których posadowione były 602 budynki;
do wyburzenia przewidziano 27 hektarów i 324 budynki w Starym Mieście,
9 hektarów i 260 budynków w Josefovie oraz 1,5 hektara z 18 budynkami
w dzielnicy Vojtěch. Teren podzielono na 38 sekcji, wyznaczając nowe kwartały, co w efekcie uniemożliwiło właścicielom starych domów stojących
na tym obszarze podejmowanie własnych przedsięwzięć budowlanych 7.
W marcu 1893 roku działalność rozpoczął Urząd Sanacji Zabudowy pod
kierownictwem sekretarza miasta Augusta Steina (1854–1937), którego głównym zadaniem było skupowanie nieruchomości i ziemi, wyburzanie kamienic czynszowych i sprzedaż uzyskanych w ten sposób parcel. Szacunkowe
koszty 6 milionów guldenów pokryła pożyczka miejska z Banku Krajowego 8.
W lutym 1896 roku wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe w stosunku
do domów w pierwszych czterech kwartałach na obszarze między Rynkiem
Starego Miasta a ulicą Josefovską (poprzednio Židovská, obecnie Široká) –
mieszkańcy mieli czas na opuszczenie swych mieszkań do końca listopada.
(Fundacja Oświaty organizowała później dla prażan wycieczki do opuszczonych kwartałów). Wyburzenie tej centralnej części Żydowskiego Miasta nastąpiło w grudniu 1896 roku i w pierwszym kwartale roku 1897. Jednocześnie
wystawiono na sprzedaż parcele, aczkolwiek początkowo nie wzbudziły one
specjalnego zainteresowania wśród nabywców. W roku 1897 rozpoczęła się
budowa pierwszej kamienicy (Dom Schiera) na rogu nowo wyznaczonej alei
Mikulášskiej (Pařížskiej) i Rynku Starego Miasta.

nieruchomości. W roku 1851 Żydowskie Miasto zostało wcielone do Pragi
jako jej V dystrykt, a dla upamiętnienia wizyty cesarza Franciszka Józefa II
w tej dzielnicy nazwano ją Josefovem. Mniej więcej w tym czasie życie w getcie poczęło się gwałtownie zmieniać. Nawet uboższe rodziny zaczęły się
coraz częściej przeprowadzać w okolice Starego i Nowego Miasta, podczas
gdy Josefov przekształcił się w dzielnicę miejskiej biedoty. Budowle wkrótce
popadły w ruinę, pogorszyły się warunki higieniczne, brak było kanalizacji
i zaopatrzenia w wodę pitną, a całemu obszarowi doskwierały przeludnienie,
epidemie oraz wysoki wskaźnik zachorowań i śmiertelności.

G run t owne przeksz t a ł c enia Ż y dowskiego
M ias t a na prze ł omie X I X i X X wieku
Praska Rada Miasta rozważała koncepcję radykalnej przebudowy getta już
od czasu jego wcielenia do administracyjnego obszaru miasta Pragi. W roku
1883 utworzono komisję miejską mającą zająć się warunkami sanitarnymi
w Josefovie. Na podstawie wyników jej prac Miejska Rada ds. Zdrowia ostatecznie doszła w marcu 1885 roku do wniosku, że konieczne jest wyburzenie
terenów zalewowych Żydowskiego Miasta i Starego Miasta, a także wybudowanie nowych dzielnic spełniających nowoczesne normy sanitarne 2. W październiku 1886 roku Rada Miasta ogłosiła zaproszenie do składania ofert publicznych na plan zagospodarowania przebudowywanego terenu, który miał
obejmować głównie Josefov, przyległy obszar Starego Miasta oraz mniejszą
dzielnicę Vojtěch w Nowym Mieście. W styczniu 1887 roku pierwszą nagrodę
przyznano geodecie miejskiemu Alfredowi Hurtigowi, autorowi planu regulacyjnego pod znamiennym tytułem Finis Ghetto! 3. Wychodząc naprzeciw
dalekosiężnym ambicjom rajców, ten nazbyt radykalny projekt przewidywał
nie tylko wyburzenie Starego Ratusza Żydowskiego i sąsiednich synagog –
Wysokiej i Pinkasa, ale także dużej części Starego Cmentarza Żydowskiego,
Nowej Synagogi przy ulicy Dušní oraz wielu innych zabytków.

	Austriacka część państwa węgierskiego (tzw. Przedlitawia) składała się z kilkunastu krajów
koronnych – m.in. Królestwa Czech (przyp. tłum.).
	„Národní listy”, 24 stycznia i 18 lutego 1888.

	K. Bečková, Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské, [w:] Pražská asanace. K 100.
výročí vydání asanačního zákona pro Prahu, Acta Musei Pragensis 93, Praha, Muzeum Miejskie
w Pradze, 1993, s. 37; M. Benešová, R. Pošva, Pražské ghetto – asanace, Praha, ARCH, 1993; zob. też
I. Soyka, Zur Assanierung Prags, Praha 1886.




	Reprodukcja zwycięskiego projektu – zob. „Zlatá Praha”, t. IV: 1887, s. 348.
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Sprawozdanie administracyjne Królewskiego Miasta Praga za rok 1890, Praha 1892, s. 134.
Sprawozdanie administracyjne Królewskiego Miasta Praga za lata 1893–94, Praha 1896, s. 181;
„Biuletyn Królewskiego Miasta Praga”, 1895, s. 87.

	„Biuletyn Królewskiego Miasta Praga”, 1898, s. 18.
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Il. 2. Obszar „sanacji” zabudowy Starego Miasta i Josefova; Alfred Hurtig, 1896. Mapa katastralna
Pragi wskazująca lokalizację zabudowy i zasięg Żydowskiego Miasta (zaznaczone kolorem
ciemnopomarańczowym) oraz plany przebiegu nowych ulic i kwartałów (zaznaczone na czerwono)
z budynkami i instytucjami dawnego Żydowskiego Miasta.
Synagogi publiczne: 1) Synagoga Staronowa (ok. 1270) 2) Synagoga Pinkasa (1535) 3) Synagoga
Wysoka (1568) 4) Ratusz Żydowski (1577, 1765) 5) Synagoga Maisela (1592) 6) Synagoga Zigeunera
(1613) 7) Synagoga Wielkodworska, zwana Rzeźnicką (1627) 8) Synagoga Klausen (zbudowana
po roku 1575, przebudowana w 1694) 9) Synagoga Wechslera, znana również jako Nowa, (zbudowana
w 1592 roku, przebudowana w 1703) 10) Stara Szkoła (XII w.) / synagoga Hiszpańska (1868)
Instytucje gminy i domy prywatne: 11) Renesansowy pałac Jacoba Basheviego na ul. Maiselovej
(1621–1623) 12) Budynek nr 121-V, siedziba samorządu żydowskiego (1650) 13) Nowa rzeźnia żydowska
(XVII–XIX wiek) 14) Szpital żydowski (zbudowany w 1564 roku, rekonstrukcja w 1832) 15) Budynek
nr 167-V, siedziba Poczty Żydowskiej (połowa XVIII wieku) 16) Budynek nr 90-V – dom rabina Judy
Loewa ben Bezalela (Maharala) 17) Jatka koszerna (Schlachthause; z początku XVIII wieku) 18) Nowa
mykwa (1621), później pierwsza żydowska szkoła podstawowa (od 1782 roku) 19) Budynek nr 255-V,
sierociniec żydowski i szkoła talmudyczna (XVIII–XIX wiek) 20) Budynek nr 243-V, siedziba praskiego
Bractwa Pogrzebowego (Hewrah Kadishah, założonego w 1564 roku) 21) Budynek nr 274-V, Bet Tahara
(dom przedpogrzebowy) i kostnica Bractwa Pogrzebowego (XIX wiek) 22) Budynek nr 114-V, Stara
Mykwa (XVII–XVIII wiek) 23) Wapiennik – budynek nr 62–V, przed 1366 rokiem własność Łazarza
Żyda, w latach 1366–1386 pierwsza siedziba Uniwersytetu Karola w Pradze 24) Budynek nr 167-V,
dom rodziny Moschelesów i dom modlitewny Derech Jesara (XVIII–XIX wiek) 25) Budynek nr 186-V,
siedziba fundacji Simona Lämmela (zbudowany w 1870 roku) 26) Budynek nr 187-V, siedziba przytułku
Babetty Lämmel (zbudowany w 1859 roku) 27) Stara Tłocznia (Stará Kolkovna), budynek nr 922-I, pałac
Joachima von Poppera i dom modlitewny (druga połowa XVIII wieku) 28) Niemiecka szkoła podstawowa
w Josefovie, nr 874-I (1883–1916) 29) Stary Cmentarz Żydowski (początek XV wieku – 1787)
Bramy praskiego Żydowskiego Miasta (XIII/XIV wiek – przełom wieku XIX): 30) Brama św. Walentyna,
Brama Główna u zachodniego wylotu ul. Židovskiej, w pobliżu synagogi Pinkasa 31) Brama na ul. Úzká
i Zlatej 32) Brama na ul. Maiselovej (w stronę Rynku Starego Miasta) 33) Brama u wschodniego wylotu
ul. Kostečnej 34) Brama u wschodniego wylotu ul. Židovskiej (obecnie Široká), naprzeciw kościoła pw.
św. Ducha (ostatnia z bram getta rozebrana w 1822 roku) 35) Brama na ul. Červenej (dawniej ul. Nová
Poštovská) 36) Brama u północnego końca ul. Zigeuner 37) Brama u północnego wylotu ul. Břehovej
St. (dawniej ul. Ke Krechtám)
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Il. 3. Widok od strony Wełtawy przez nową al. Pařížską (dawniej Mikulášská)
na Rynek Starego Miasta z niewyburzonymi zabudowaniami po lewej stronie. Jindřich
Eckert Studio, zdjęcie z 1904 roku; archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

Il. 4. Wyburzanie ul. Platnéřskiej na Starym Mieście na południowo-zachodnim krańcu Josefova.
Jindřich Eckert Studio, zdjęcie z 1908 roku; źródło: archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

Przed upływem dziesięcioletniego okresu obowiązywania Ustawy o sanacji zabudowy w lutym 1903 roku, zdołano wykupić 222 budynki, rozebrano 150 obiektów i sprzedano 75 parcel budowlanych, na których posadowiono 67 nowych budynków, głównie w centralnej części Żydowskiego
Miasta 9. Rada Miasta zgłosiła wówczas wniosek o przedłużenie o kolejne
dziesięć lat okresu obowiązywania ustawy, w którym to czasie zburzono
pozostałą starą zabudowę w dawnym Żydowskim Mieście oraz ukończono
nową. Ustawę przedłużano jeszcze trzykrotnie (za każdym razem o dziesięć

lat), choć z początku prace rozbiórkowe i przebudowa toczyły się wyłącznie
we wschodniej, staromiejskiej części rewitalizowanego obszaru. Niektóre
zabudowania na tym terenie wyburzono dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, ostatnie zaś w roku 1987. Na szczęście sanacji zabudowy
wokół klasztoru św. Agnieszki nigdy nie ukończono. Niejednorodny plan
zabudowy na tym obszarze pokazuje dobitnie, że w takim przedsięwzięciu
jak przebudowa urbanistyczna można było wykazać się większą wrażliwością i poszanowaniem zabytkowego charakteru otoczenia.

	Praskie Archiwum Miejskie, zbiory Ratusza, „XII Raport o Sanacji zabudowy, sekcja nr 59 –
Sprawozdanie z przebiegu prac na obszarze sanacji zabudowy, opracowany przez Dr. A. Steina w dn.
20 lutego 1903”. Za: K. Bečková, Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské, przyp. 91.
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Warto dziś w sposób szczególny zwrócić uwagę na wywołaną przez projekt sanacji zabudowy reakcję ówczesnej opinii publicznej oraz jej walkę
o zachowanie praskich zabytków. Opublikowanie planów konkursu na przebudowę urbanizacyjną Josefova na początku 1887 roku sprowokowało pisarza
Svatopluka Čecha do wygłoszenia ironicznego komentarza ustami jednego
ze swych literackich bohaterów – praskiego mieszczanina Matěja Broučeka:
„Rzeczywiście to skandal, że na taką dewastację pozwala się w samym środku
nowoczesnego miasta. Najlepiej gdyby przyszedł tu Napoleon i – jak przed
laty w Paryżu – rozstawił armaty z czterech stron i wysadził to wszystko
w powietrze – to byłaby najlepsza regulacja! […] Jakie piękne i dochodowe
czynszówki można by tam zbudować!”. W gazecie „Národní listy” Renata
Tyršová również odniosła się do planów sanacji zabudowy, kwestionując
walory estetyczne nowych budynków 10.
Przyjęcie Ustawy o sanacji zabudowy w lutym 1893 roku na nowo podsyciło krytykę planu przebudowy. Wiele zasadnych kwestii urbanistycznych podniósł architekt Emanuel Brandt z Niemieckiego Towarzystwa
Politechnicznego, który skrytykował nadmierne zagęszczenie planowanej zabudowy, brak pustych przestrzeni i niezadbanie o panoramę miasta. Brandt zwrócił uwagę na ważne zabytki, którym według niego należało stworzyć dogodne otoczenie pośród nowych obiektów, szczególnie zaś
odniósł się do „niekorzystnego przyszłego sąsiedztwa Staronowej Synagogi,
które wymaga wyjątkowej ostrożności w przypadku tworzenia koncepcji
zakładającej podniesienie poziomu otaczających ulic” 11.
Pod względem ochrony dziedzictwa najsilniej na przyjętą ustawę zareagował Karel Chytil, dyrektor Praskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego,
który w swym felietonie podkreślał konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań i stworzenia dokładnej dokumentacji historycznej starych budynków oraz sugerował, by co ciekawsze części starej zabudowy
zachować przez integrację z nową architekturą 12. Za jego podszeptem Rada
Miasta zaaprobowała w czerwcu 1893 roku pomysł powołania szesnastoosobowej komisji mającej zinwentaryzować praskie zabytki we współpracy

z muzeami w Pradze, Czeską Akademią Nauk, towarzystwami historycznymi i artystycznymi, które miałyby głos doradczy w sprawach dotyczących ochrony dziedzictwa w strefie sanacji zabudowy 13.
Komisja ds. Spisu Zabytków, choć nie zdołała zaproponować żadnych większych zmian w planie sanacji zabudowy, podjęła szereg prac. To w dużej mierze dzięki jej aktywności praski fotograf Jindřich Eckert, a po jego śmierci Jan
Kříženecký wykonali ogromną liczbę szczegółowych zdjęć znikającego getta,
Václav Jansa udokumentował Starą Pragę serią 150 akwarel, Jan Minařík zaś
w obszernym cyklu malarskim sportretował Josefov i Stare Miasto w częściach objętych planem sanacji. Protesty społeczne leżały także u genezy
powstania nieco późniejszych dzieł wielu innych artystów, między innymi
Zdenki Braunerovej i Antonína Slavíčka, za sprawą których zachował się
dla potomności barwny obraz praskiej dzielnicy V z czasów na krótko przed
jej wyburzeniem. Dzięki dyrektorowi Muzeum Miejskiego Pragi Břetislavowi
Jelínkowi zachowała się przynajmniej część zabytkowych detali z budynków
wytypowanych do rozbiórki, na przykład tabliczki z domów, szyldy sklepowe,
malowane stropy czy kraty okienne. Wśród najciekawszych jest szyld „Złoty
Lew” z domu rabina Judy Loewa ben Bezalela (Maharala) z ulicy Josefovskiej,
herb Joachima Poppera z bramy jego pałacu na ulicy Stará Kolkovna czy
wazon stiukowy z barokowej arki w synagodze Zigeunera. Badania najważniejszych stanowisk na obszarze sanacji zabudowy – takich jak renesansowy
pałac Jacoba Basheviego w Josefovie – zostały opublikowane w trzech raportach Komisji ds. Spisu Zabytków z lat 1904, 1910 i 1911 14.
Walka o ochronę praskiego dziedzictwa wkroczyła w nową fazę w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, z chwilą gdy zaangażowały się
w nią towarzystwa artystyczne i opinia publiczna. Prezentując Radzie
Miasta swój memoriał w kwietniu 1895 roku, Stowarzyszenie Architektów
i Inżynierów wraz z towarzystwem „Umělecká beseda” (Klub Artystów)
zaprotestowały przeciw dalszemu wyburzaniu praskich zabytków i zaproponowały powołanie stałej komisji ekspertów sprawującej nadzór nad pracami budowlanymi w zabytkowych częściach miasta. Nową kontrowersję

13

F . Hermann, Dějiny Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav.
města Prahy, [w:] Zprávy Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král.
Hlavního města Prahy, t. III, Praha 1911, s. 43 i nast.; V. Vinter, K dějinám dokumentace pražských
památek, [w:] Stoletá Praha, Praha 1971.

14

Z právy Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. Hlavního města Prahy,
t. I–III, Praha 1904, 1910, 1911.

10	„Národní listy”, 25 marca 1887.
11	E. Brandt, Der Assanierungsplan von Prag, [w:] Technische Blätter. Vierteljahresschrift des
DeutschenpolytechnischenVereines in Böhmen, XXV. Jahrgang, Praha 1893, s. 92 i nast.
12	„Národní listy”, 18 marca 1893.
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wzbudziły toczące się później negocjacje w przedmiocie zmian prawa
budowlanego, które uważano za jedyny sposób na powstrzymanie nieokiełznanej działalności budowlanej w śródmieściu. W kwietniu 1896 roku
miała miejsce pierwsza interwencja Viléma Mrštíka, który wydał Manifest
do ludu czeskiego, głosząc w nim, że „los pokarał małe grono ludzi ślepotą
i ignorancją, i stosując metodę pewną, acz niepozorną, zezwolił na ograbienie Pragi z jej najcenniejszego skarbu, jakim jest jej historyczny, malowniczy charakter, oraz na urządzenie jej nudnymi kamienicami mieszkalnymi w guście tak ohydnym, że przyznać się do nich publicznie to nieomal
wstyd, zarówno przed światem zewnętrznym, jak i przed samymi sobą” 15.
Manifest spotkał się ze znacznym odzewem i został podpisany przez
150 czołowych postaci kultury kraju – byli wśród nich pisarze, tacy jak:
Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Otokar Březina, Zikmund
Winter, František Xaver Šalda, artyści: Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek,
i historyk sztuki Max Dvořák. Pod presją publiczną Rada Miasta w końcu
powołała Komisję Sztuki (ciało doradcze praskiego Ratusza), która bezzwłocznie zabrała się do pracy nad zmianami planu zagospodarowania
obszaru sanacji zabudowy 16.
Niemniej jednak w roku 1896 kontynuowano rozbiórkę zabudowy
Rynku Mniejszego Miasta (Malá Strana), a w grudniu przystąpiono do
wyburzania budynków od północnej strony Rynku Starego Miasta i w środkowej partii strefy sanacji zabudowy. Z początkiem 1897 roku poczynania te wywołały najostrzejsze jak dotąd kontrowersje w postaci artykułu
Zdenki Braunerovej Skutky Koniášovy 17, który ukazał się w czasopiśmie
„Rozhledy”, oraz ciętego ataku Viléma Mrštíka na Radę Miasta w pamflecie Bestia triumphans: „Jest jasnym jak słońce, że nienawidzą zarówno
nas, jak i tych starych budynków, które chronimy. Są zdegustowani widokiem starych ulic i brudnych dachów starych miast…” 18. Zalecenia Komisji
Sztuki co do zmiany planu zagospodarowania obszaru sanacji zabudowy,
które Radzie Miasta przedstawiono w czerwcu 1897 roku, zostały zignorowane, a wreszcie otwarcie odrzucone. Po kilku następnych próbach uzgod-

nień, w lutym 1898 roku, Komisja Sztuki w proteście zrezygnowała ze swej
misji 19. Rezygnacja ta wywołała dalsze kontrowersje w prasie i doprowadziła do kolejnej serii artykułów autorstwa Viléma Mrštíka, tym razem
wymierzonych bezpośrednio w członków Rady Miasta, z których większość
stanowili prawnicy i właściciele nieruchomości, firm budowlanych i przedsiębiorstw zaangażowanych w plan sanacji zabudowy.
W wyborach uzupełniających w październiku 1898 roku nieoczekiwany
sukces odnieśli niezależni kandydaci wspierający zmagania o Starą Pragę,
na których czele stał poeta Josef Václav Sládek i których wspomagały związki
artystyczne oraz prasa. Mrštík opublikował apel do studentów, a w listopadzie zorganizował masówkę na Uniwersytecie Karola. Brali w niej udział
profesorowie Jaroslav Goll, Otakar Hostinský i Karel Chytil, który wygłosił główne przemówienie: „Skoro wielkie narody i wielkie państwa, posiadające ogromne zasoby zabytków, pieczołowicie chronią każdy jeden swój
obiekt, tym bardziej winien tak postępować naród mały z jego skromnym
dziedzictwem! Z każdym zburzonym zabytkiem zostajemy pozbawieni części
naszego jestestwa i zwracamy się ku bezkształtnej nijakości” 20.
Kiedy wiosną 1899 roku zburzono pozostałe budowle barokowe od północnej strony Rynku Starego Miasta, Komitet Studentów zwołał w kwietniu
nowy protest na wyspie Žofín, podczas którego zwolennicy walki o ochronę
dziedzictwa Pragi postanowili zorganizować się politycznie. Ratusz po raz
pierwszy został zepchnięty do defensywy, a jego najbardziej ambitne plany
odsunięte na bok. Stowarzyszenie Architektów i Inżynierów zgłosiło własnego kandydata w wyborach lokalnych, a na listach kandydatów partii politycznych znaleźli się przedstawiciele Ruchu na rzecz Starej Pragi. Podczas
przedwyborczych wieców przedstawiciele Ratusza musieli pod presją składać wiążące obietnice. Konserwatorzy, którym powiodło się w wyborach
do Rady Miejskiej, maksymalnie wykorzystali swą pozycję i sprawy przyjęły nowy obrót. Z początkiem 1900 roku zwolennicy ochrony dziedzictwa
powołali Klub Starej Pragi i cała walka o zabytki przybrała nową, bardziej
zorganizowaną formę 21.

15	„Národní listy”, 5 kwietnia 1896.

19	„Volné směry”, 1898, s. 288.

16	„Biuletyn Królewskiego Miasta Praga”, 1896, s. 147.
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17	„Rozhledy”, tom V, 1895/1896, s. 483.

20	K. Chytil, O historickém a stavebním rázu Prahy, Praha 1916; zob. też „Národní listy”, 29 listopada
1898; L. Jeřábek, Boj proti starobylému rázu Prahy od století XVIII. až po naši dobu, Praha 1905.

18	„Rozhledy”, tom VI, 1896/1897, s. 551, 588, 633; V. Mrštík, Bestia triumphans, Praha 1897; K. Krejčí,
Boj Viléma Mrštíka za starou Prahu, [w:] Kniha o Praze, Praha, Orbis, 1960, s. 48–73.

21	K. Bečková, Sto let Klubu za starou Prahu v sedmi kapitolách, [w:] Sto let Klubu za Starou Prahu
1900–2000. Jubilejní sborník, Praha 2000, s. 27–44.
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Pod presją opinii publicznej wprowadzono zatem w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych XIX wieku niektóre podstawowe zasady współczesnej
ochrony dziedzictwa. Jednak to właśnie w tym okresie Praga przeżyła największy boom budowlany, skutkiem czego poczęły znikać całe kwartały starych domów, nawet poza strefą sanacji zabudowy. Podczas gdy ogólny zabytkowy charakter Starego Miasta i Malej Strany udało się w znakomitej części
zachować, nie udało się zapobiec powszechnemu wyburzaniu Żydowskiego
Miasta, mimo że dostrzeżono problematyczność planu sanacji pod pewnymi
względami, a także proponowano rozwiązania alternatywne. Wysokość
nowej zabudowy podniesiono do czterech, pięciu pięter, choć powierzchnia
przeznaczona na ulice powiększyła się z 18 procent do zaledwie 21,75 procenta. Żydowskie Miasto liczyło kiedyś ponad 300 domów, 30 ulic, kilka
małych placów i szereg pasaży oraz korytarzy łączących budynki i podwórza. Teraz na tym samym obszarze stoją tylko 83 domy i biegnie 10 ulic,
co w przeciwieństwie do poprzedniego urozmaicenia tworzy duże kwartały
mieszkalne bez jakichkolwiek pasaży 22.
Oprócz poprawy warunków sanitarnych głównym celem planu sanacji zabudowy było stworzenie nowej, ekskluzywnej dzielnicy wielkomiejskiej
i bliższe połączenie nowego obszaru Josefova ze Starym Miastem. W tym celu
opracowano projekty czterech głównych ulic: Maislovej i Dušní, które poszerzono, nowej V Kolkovně, oraz szczególnie alei Mikulášskiej (obecnie Pařížská).
Przecinając całe Żydowskie Miasto od Rynku Starego Miasta po nabrzeże
Wełtawy, ta ostatnia była pomyślana jako wielkomiejski bulwar pełniący rolę
najbardziej reprezentacyjnej części nowej dzielnicy. Zgodnie z pierwotnym projektem, którego niestety nigdy nie zrealizowano, strefa ta miała być połączona
od południa z placem Wacława przez Stare Miasto, a od północy z Dejvicami
przez nowy most i tunel biegnący pod wzniesieniem Letná. Jedyne, co pozostało po dawnym getcie wśród nowych budynków, to ślady starej siatki ulic,
sześć synagog, Ratusz Żydowski i Stary Cmentarz Żydowski 23.

To częściowo dzięki sanacji zabudowy utworzono w 1906 roku Muzeum
Żydowskie w Pradze – po Wiedniu (1895) i Frankfurcie (1897) trzecie pod
względem starszeństwa muzeum żydowskie w Europie Środkowej 24.
Muzeum Żydowskie w Pradze było pierwszą tego typu instytucją muzealną o profilu ściśle lokalnym: jego zbiory pochodziły wyłącznie z Pragi
i historycznych ziem Królestwa Czech. Założyciel muzeum doktor Salomon
Hugo Lieben (1881–1942) uważał taki właśnie profil za główną zaletę placówki, jako że stanowiła ona o wszechstronności i wadze historycznej zbiorów. Muzeum, które wykupywało większość bogatych zasobów z synagog
Josefova przeznaczonych do wyburzenia, zachowało na trwałe w pamięci
zabytki i historię dawnego getta. Obraz getta pojawia się również w wielu
dziełach sztuk plastycznych, w dziełach literackich i fotografiach powstałych w związku z sanacją zabudowy. Paradoksalnie, to dzięki swemu upadkowi dawne Żydowskie Miasto jest obecnie najlepiej udokumentowaną
historyczną częścią Pragi 25.

Czas y okupa c ji h i t lerowskiej i d y k t a t ur y
komunis t y c znej ( 1 9 3 9 – 1 9 8 9 )
Wraz z podpisaniem układu monachijskiego z 30 września 1938 roku
Czechosłowacja zmuszona została do oddania Niemcom terenów przygranicznych, skąd około 20 tysięcy Żydów wraz z większością czeskich mieszkańców uciekło do tego, co zostało po Republice. Podczas nocy kryształowej
z 9 na 10 listopada na zajętym obszarze granicznym Czech i Moraw spalono bądź zdewastowano co najmniej 35 synagog i wiele żydowskich cmentarzy. Kilka miesięcy później, 15 marca 1939 roku, pozostałe ziemie czeskie
zostały zajęte przez wojska niemieckie. Hitlerowcy ustanowili Protektorat
Czech i Moraw, na Słowacji zaś założyli oddzielne państwo pod protektoratem Rzeszy Niemieckiej 26.

22	Ocenę nowych budynków z punktu widzenia urbanistyki i architektury przedstawia Z. Lukeš w: Nová
zástavba Josefova, [w:] E. Orián (red.), Židovské město pražské, Praha, Belle Epoque 1900, 2004,
s. 308–327; H. Volavková, Zmizelé pražské ghetto, Praha, Sportovní a turistické nakladatelstvi, 1961,
s. 45–56; H. Volavková, Židovské město pražské, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství, 1959,
s. 34–48.

24	A. Pařík, Das Jüdische Museum in Prag (1906–1942), „Judaica Bohemiae”, t. XXIV: 1988, nr 1, s. 6–22.
25	A. Pařík, Images of Prague Ghetto, katalog wystawowy Muzeum Żydowskiego w Pradze, Praha 2006;
A. Pařík, Topography in the Paintings Collection of the State Jewish Museum; The Prague Quarter
Josefov About 1900, „Judaica Bohemiae”, t. XVI: 1980, nr 2, s. 124–139; A. Pařík, Starý židovský
hřbitov v Praze v díle českých krajinářů 19.století, „Umění” [Art], 1983, t. XXXI, s. 528–546.

23	Ocena nowej zabudowy – zob. H. Volavková, Židovské město pražské, Praha, V. Poláček, 1947,
s. 66–79; S. Voděra, Architektonicko-urbanistické zhodnocení výsledků asanace, [w:] Pražská asanace,
op. cit., s. 57–62; P. Vlček (red.), Umělecké památky Prahy: Staré Město a Josefov, Praha, Academia,
1996, s. 549–573.
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26	L. Rothkirchen, The Jews of Bohemia and Moravia 1938–1945, [w:] The Jews of Czechoslovakia: Historical
Studies and Surveys, t. III, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1984, s. 3–74.
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Bezpośrednio po rozpoczęciu okupacji wprowadzono wiele drastycznych środków dyskryminujących ludność żydowską. Żydzi zobowiązani byli
dostarczyć wykazy swego dobytku i obowiązywał ich zakaz dysponowania nim w jakikolwiek sposób. Swe kosztowności winni byli złożyć do depozytu bankowego, a ich konta zostały zablokowane. Wykluczono ich ze wszelkich sfer administracji i życia publicznego, zabroniono praktykowania prawa
i medycyny, a wkrótce nie mogli już podejmować żadnych innych zawodów. Żydowskie dzieci wydalano ze szkół, dowody osobiste obywateli żydowskich oznaczano literą J, a od września 1941 roku wszyscy Żydzi musieli nosić
żółtą gwiazdę z wpisanym w nią niemieckim słowem Jude (Żyd). Jednakowoż
do października 1941 roku 26 tysięcy Żydów zdołało wyemigrować
z Protektoratu do Palestyny, Stanów Zjednoczonych, Południowej Ameryki
i Europy Zachodniej, aczkolwiek w większości przypadków bez dobytku.
Około 92 tysięcy obywateli podległych prawu norymberskiemu pozostało
w Protektoracie. Od października 1941 do marca 1945 roku niemal 82 tysiące
Żydów deportowano do getta w Terezínie, skąd byli dalej wywożeni do nazistowskich obozów koncentracyjnych lub obozów śmierci w Polsce, na Białorusi
i w krajach nadbałtyckich, gdzie aż 78 tysięcy zostało straconych. Około
8 tysięcy czeskich Żydów aresztowanych w celu wydalenia popełniło samobójstwo albo zginęło podczas próby ucieczki bądź działając w ruchu oporu. Ponad
45,5 tysiąca Żydów deportowano z samej tylko Pragi i okolicznych terenów 27.
Przebudowane praskie Żydowskie Miasto ponownie stało się ofiarą prześladowań, nie po raz pierwszy w swych dziejach. Tym razem jednak sytuacja była
tym straszniejsza, że działa się w połowie „cywilizowanego” wieku XX i na
niespotykaną dotąd skalę. Jak później wspominała Hana Volavková, „podczas
drugiej wojny światowej dzielnica V Pragi dziwnym trafem ponownie stała
się gettem. Oznakowani Żydzi jeszcze raz gromadzili się w wąskich, krętych
uliczkach, a miasto – jak niegdyś – było przeludnione. Stary Ratusz Żydowski,
będący od niemal stu lat historycznym zabytkiem, ponownie się uaktywnił.
Na siłę zostało tu skupione życie żydowskie i ponownie panował zakaz osiedlania się gdzie indziej niż w dzielnicy V, która na powrót zmieniła się w getto
ze wszelkimi przynależnymi mu atrybutami. A życie ponownie wyszło na ulice.
Ulica czuła, wiedziała, słyszała, widziała – zawsze nieomylnie. Straszliwe
słowo »transport« rozchodziło się po wszystkich ulicach z niewiarygodną

27	K. Lagus, J. Polák, Město za mřížemi, Praha, Naše vojsko, 1964, s. 40–56.
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Il. 5.Skład mebli skonfiskowanych
z mieszkań żydowskich w synagodze
Maisela. Zdjęcie z lat 1942–1943; archiwum
Muzeum Żydowskiego w Pradze

Il. 6. Skład mebli skonfiskowanych z mieszkań
żydowskich w synagodze Hiszpańskiej.
Zdjęcie z lat 1941–1943; archiwum
Muzeum Żydowskiego w Pradze
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s zybkością, wdzierało się do każdego domu i bezustannie terroryzowało mieszkańców od roku 1941 do 1945. Dzień w dzień, noc w noc, tysiące dzieci, starców,
kobiet i mężczyzn ustawiało się w kolejce do marszu śmierci…” 28.
Wkrótce po zajęciu miasta przez Niemców rozwiązano Towarzystwo
Muzeum Żydowskiego, jego zbiory zaś przeszły pod zarząd praskiej gminy
żydowskiej kontrolowanej przez hitlerowców. W połowie października
1941 roku z Pragi wysłano pierwszy transport żydowski do gett w Łodzi
i Rydze. Jednocześnie zamknięto praskie synagogi, ich wyposażenie usunięto,
a je same zamieniono na składy konfiskowanego mienia żydowskiego. Stojący
na czele Zarządu Gmin Żydowskich Kraju Karel Stein (1906–1961) począł szukać sposobów na uratowanie zagrożonych żydowskich skarbów pochodzących
z opuszczonych synagog spoza Pragi. Wiosną 1942 roku wraz z grupą zaproszonych ekspertów opracował propozycję rozbudowy Muzeum Żydowskiego
w Pradze, do którego należało sprowadzić sprzęty obrzędowe z praskich synagog oraz z muzeów żydowskich w Mikulovie i Mladej Boleslav, a także cenne
pod względem artystycznym i historycznym przedmioty ze wszystkich zlikwidowanych 156 przedwojennych gmin w Protektoracie Czech i Moraw.
W czerwcu 1942 roku, po długich negocjacjach, władze hitlerowskie zgodziły
się na założenie Centralnego Muzeum Żydowskiego, aczkolwiek z zupełnie
innych pobudek niż te, które przyświecały jego faktycznym założycielom 29.
Wśród zaproszonych do współpracy przy Centralnym Muzeum Żydow
skim byli: założyciel Muzeum Żydowskiego w Pradze Salomon Hugo Lieben
(1881–1942), bibliotekarz praskiej gminy żydowskiej Tobiáš Jakobovits
(1887–1944), były dyrektor Muzeum Wschodniej Słowacji w Koszycach doktor
Josef Polák (1886–1945), jeden z założycieli Muzeum Żydowskiego w Mikulovie
Alfred Engel (1881–1944), historyk sztuki Hana Volavková (1904–1985) oraz
awangardowy architekt František Zelenka (1904–1944). W różnych okresach
biura, warsztaty i magazyny Muzeum zatrudniały ponad czterdzieści osób,
jednak w wyniku deportacji ich liczba i skład stale się zmieniały. Centralne
Muzeum Żydowskie rozpoczęło działalność 3 sierpnia 1942 roku w budynku

szkoły żydowskiej na ulicy Jáchymovej. Wybrano wiele eksponatów, które
następnie wysłano do Muzeum, gdzie zostały wciągnięte do ewidencji, posortowane i skatalogowane. W sumie przez ręce muzealników przeszło ponad
200 tysięcy obiektów, książek i dokumentów archiwalnych, spisanych
na 101 090 kartach katalogowych 30.
W niektórych opuszczonych synagogach w Żydowskim Mieście muzealnikom polecono zorganizować zamknięte wystawy wybranych eksponatów – wystawę rękopisów i starodruków żydowskich w synagodze
Wysokiej jesienią 1942 roku, wystawę poświęconą historii i architekturze Staronowej Synagogi w nawie bocznej tejże bożnicy, wystawę na temat
świąt i tradycji żydowskich w synagodze Klausen (Klausów) w latach
1942–1943 oraz w Muzeum Praskiego Getta w Sali Obrzędowej obok Starego
Cmentarza Żydowskiego. Choć hitlerowcy zamierzali wykorzystać zbiory
Muzeum Żydowskiego do prowadzenia antysemickiej propagandy po zwycięskim zakończeniu wojny, historycy żydowscy pracujący w nadzwyczaj trudnych warunkach i w stałym napięciu psychicznym wykonali tam
tytaniczną pracę, która pod wieloma względami zwiastowała nowoczesne
zasady pracy muzealnej. W lecie i jesienią 1944 roku większość osób zatrudnionych w Muzeum wywieziono do Terezína albo od razu do Oświęcimia;
ostatnich pozostałych przy życiu pracowników będących w mieszanych
narodowo związkach małżeńskich wywieziono w lutym 1945 roku 31.
Ze względu na ogromne straty osobowe poniesione podczas drugiej wojny
światowej niezmiernie trudno było reaktywować praską gminę żydowską
po roku 1945. Wróciło jedynie 10 procent jej członków. Wielu z nich wkrótce wyjechało do Europy Zachodniej, do Ameryki lub Izraela, gdzie uczestniczyli w tworzeniu nowego państwa żydowskiego. Społeczności żydowskie w Czechosłowacji
wzmocnili ilościowo imigranci z Zakarpacia, anektowanego przez Związek
Radziecki natychmiast po oswobodzeniu. Przez krótki czas na ziemiach czeskich były 52 nowo utworzone gminy żydowskie – w roku 1948 należało do nich
20 tysięcy osób. Na Słowacji było zarejestrowanych 24,5 tysiąca Żydów 32.

30	M. Petrášková, Collection of the Central Jewish Museum (1942–1945), „Judaica Bohemiae”,
t. XXIV: 1988, nr 1, s. 23–38.
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28	H. Volavková, Zmizelá Praha 3. Židovské Město pražské, Praha – Litomyšl, Paseka, 2002, s. 78.

31	H. Volavková, A Story of the Jewish Museum…, op. cit., s. 125–138; H. Volavková, The Jewish
Museum…, op. cit., s. 573–576.

29	H. Volavková, A Story of the Jewish Museum in Prague, Praha, Artia, 1968; H. Volavková, The Jewish
Museum of Prague, [w:] The Jews of Czechoslovakia: Historical Studies and Surveys, t. III,
Philadelpfia, The Jewish Publication Society of America, 1984, s. 567–583.

32	L. Rothkirchen, Czechoslovak Jewry: Growth and Decline (1918–1939), [w:] N. Berger (red.),
Where Cultures Meet. The Story of the Jews of Czechoslovakia, Tel Awiw, Beth Hatefutsoth, 1990,
s. 151–163.
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Po wojnie Muzeum Żydowskie wznowiło działalność pod zarządem
Rady Gmin Żydowskich, w której stanowisko dyrektora przypadło Hanie
Volavkovej – jedynej z zespołu specjalistów, która przeżyła wywózki. Składy
przeznaczonych do badań tkanin, sreber i malowideł umieszczono w nowo
nabytym budynku Bractwa Pogrzebowego na ulicy Širokiej. Najważniejsze
księgi i zbiory archiwalne zgromadzono w budynku dawnej szkoły żydowskiej na ulicy Jáchymovej, gdzie otwarto salę do nauki i czytelnię. W Muzeum
powołano nowy dział zajmujący się dokumentowaniem wojennych prześladowań i zabytków. Przed upływem 1949 roku placówka zwróciła eksponaty
pochodzące z mienia prywatnego i zaopatrzyła przywrócone do życia gminy
żydowskie w przedmioty do sprawowania obrzędów. 26 czerwca 1946 roku
otwarto dla publiczności stałe wystawy w synagodze Klausen i w Muzeum –
w latach 1946–1949 zwiedziło je aż 200 tysięcy gości 33.
Mimo że w 1948 roku Czechosłowacja dostarczała broń w ramach
pomocy dla nowo powstałego państwa Izrael, wkrótce po przewrocie
komunistycznym w lutym tego samego roku Żydów ponownie wykluczono z życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, wielu zaś uwięziono. W ciągu następnych dwóch lat niemal 19 tysięcy Żydów emigrowało
do Izraela, a ponad 7 tysięcy wyjechało do innych krajów, skutkiem czego
populacja żydowska w Czechosłowacji skurczyła się do ledwie 18 tysięcy
w roku 1950. W 1952 roku Praga była miejscem największego pokazowego
procesu antysemickiego w bloku komunistycznym, demonstrującego nową
stalinowską politykę wymierzoną w Izrael i Zachód, w którym na śmierć
skazanych zostało kilku byłych polityków żydowskiego pochodzenia 34.
W kwietniu 1950 roku prawo własności do Muzeum Żydowskiego
przeszło na państwo, sama zaś placówka stała się instytucją podległą
Ministerstwu Oświaty. Jego dyrekcja na ulicy Širokiej przeszła w ręce państwa, w zamian za co Muzeum przekazano do użytkowania synagogi
Wysoką i Pinkasa. Ta druga stała się po remoncie pomnikiem ku pamięci

ofiar Holocaustu z ziem czeskich. Swe podwoje otwarła dla zwiedzających w roku 1960. Odbyło się to bez oficjalnego wsparcia ze strony państwa, a jedynie przy pomocy kilku młodych artystów, którzy wypisali
nazwiska ofiar i ich rodzin na ścianach prastarej bożnicy 35. W połowie lat
pięćdziesiątych XX wieku Muzeum nabyło również synagogi: Hiszpańską
i Maisela, które kolejno przerobiono na magazyn oraz wystawę tkanin i sreber z bożnic. W krótkim okresie politycznej odwilży w latach sześćdziesiątych XX wieku pokazano za granicą kilka wystaw dziecięcych rysunków
z Terezína, a w 1965 roku Muzeum zorganizowało w Berlinie Zachodnim
swą pierwszą dużą ekspozycję judaików Historica Hebraica 36. Udostępniło
także nowe wystawy stałe – Srebra z synagog w Czechach i na Morawach
w synagodze Maisela i Nauka żydowska w wiekach średnich i renesansie
w synagodze Wysokiej, oraz wystawę tkanin obrzędowych w synagodze
Hiszpańskiej. Od roku 1965 Muzeum wystawiało prace współczesnych artystów żydowskich oraz organizowało cykle wykładów na tematy żydowskie,
a od roku 1965 poczęło wydawać czasopismo „Judaica Bohemiae” 37.
W czerwcu 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, na rozkaz Moskwy
Czechosłowacja definitywnie zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
Potem nastąpiła antysemicka nagonka w prasie. Nawet praska wiosna
roku 1968 nie przyniosła oczekiwanego odrodzenia życia kulturalnego
i gospodarczego. Kulminacją – a jednocześnie końcem – tego okresu były
obchody Millenium Judaicum Bohemicum w maju 1968 roku 38. Wkrótce
potem, bo 21 sierpnia 1968 roku, wszelkie starania o poszerzenie swobód ukrócono dzięki „braterskiej pomocy” państw Układu Warszawskiego.
W konsekwencji nastąpiła kolejna fala emigracji około 6 tysięcy Żydów
z Czechosłowacji. U początków okresu normalizacji większość personelu
Muzeum została zmuszona do wyjazdu, sama zaś placówka znalazła się
w głębokiej izolacji, odcięta całkowicie od wszelkich kontaktów zagranicznych. Pomnik ku pamięci ofiar Holocaustu w synagodze Pinkasa został

35	H. Volavková, The Pinkas Synagogue – A Memorial of the Past and of Our Days, Praha 1955;
H. Volavková, Výstražný památník, [w:] Kniha o Praze, Praha, Orbis, 1960, s. 163–168; A. Pařík,
Prague Synagogues, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 2000.
36 H
 istorica Hebraica, katalog wystawowy, Berlin, Muzeum Żydowskie w Pradze, 1965.

200

33	H. Volavková, Zpráva o činnosti Židovského muzea v Praze v letech 1945–1949, Praha 1950.

37	A. Pařík, Das Jüdische Museum in Prag. Seine Entwicklung und Geschichte seit 1945, „Wiener
Jahrbuch für jüdische Geschichte, Kultur u. Museumwesen”, t. 2: 1995/1996, s. 9–42.

34 K
 . Kaplan, The Prague Political Trials of 1952, „Review of the Society for the History of Czechoslovak
Jews”, t. II: 1988–1989, s. 65–122.

38	A. Pařík, Exhibits at the Prague Jewish Museum (1946–1992), „Review of the Society for the History
of Czechoslovak Jews”, t. 6: 1993–1994, s. 69–94.
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zamknięty, a nazwiska ofiar Zagłady usunięto ze ścian, rzekomo z powodu
prac remontowych. Ponadto stopniowo z przyczyn technicznych zamykano większość stałych wystaw muzealnych w synagogach. Pozostały nieczynne przez wiele lat. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku
w Muzeum do zwiedzania były zaledwie dwie ekspozycje.

K onserwa c ja zab y t k ó w w praskim
Ż y dowskim M ie ś c ie po roku 1 9 8 9
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Nadzieje architektów, budowniczych i właścicieli nieruchomości na przekształcenie starego Żydowskiego Miasta w ekskluzywną dzielnicę wielkomiejską nie spełniły się nawet w okresie międzywojennym, gdy była
to cicha strefa na obrzeżach Starego Miasta. Jej spokój zakłócali wówczas
jedynie studenci z pobliskich wydziałów prawa i sztuk Uniwersytetu Karola
oraz turyści zwiedzający Stary Cmentarz Żydowski i Staronową Synagogę.
Ich nadzieje nie ziściły się także w okresie komunistycznym, kiedy praktycznie nie było tam sklepów, a jedynie żaluzje zaciągnięte wiele lat temu
oraz kilka starych knajp z ich stałymi bywalcami. Josefov jednak nigdy
nie przestał być dogodnym miejscem do mieszkania, i to nie tylko dlatego,
że budynki z czasów sanacji zabudowy sprzed pierwszej wojny światowej
są dziś uważane za lokum najwyższej klasy, lecz także dlatego, że dzielnica
jest jednakowo oddalona od wszystkich pozostałych części centrum miasta,
a jednocześnie usytuowana w najcichszym zakątku śródmieścia 39.
Po półwieczu prześladowań i katastrofy dopiero po upadku reżimu
komunistycznego w listopadzie 1989 roku pojawiły się nadzieje na odrodzenie życia i zabytków żydowskich nie tylko w Pradze, ale też na terenach
całej Czechosłowacji. Poza Pragą gminy żydowskie odrodziły się w Pilznie,
Karlowych Warach, Teplicach, Dieczynie, Uściu nad Łabą, Libercu, Brnie,
Ołomuńcu i w Ostrawie. Obecnie w Republice Czeskiej zarejestrowanych jest
w sumie około 3 tysięcy mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Praskie
Żydowskie Miasto powróciło do życia w warunkach bezprecedensowego
rozwoju turystyki i kultury. Ratusz Żydowski – siedziba praskiej gminy

żydowskiej, Federacji Gmin Żydowskich w Republice Czeskiej oraz Głównego
Rabina Pragi i Czech – wznowił działalność. W trzech synagogach regularnie odbywają się nabożeństwa, jest też kilka koszernych restauracji,
nowych kawiarni, sklepów, sal wystawowych, antykwariatów i galerii.
Mogłoby się wydawać, że dopiero teraz ziściło się nareszcie marzenie dawnych budowniczych o ekskluzywnej dzielnicy miejskiej. Wzdłuż ulic dawnego Miasta Żydowskiego ciągną się dziś sklepy luksusowych firm, takich
jak Cartier, Christian Dior, Louis Vuitton, Prada czy Gucci, przyciągając
turystów ze wszystkich zakątków świata 40.

39	Y. Janková, Názory na asanaci Josefova, „Památky a příroda”, t. XIII: 1988, nr 6, s. 328–335.

40	„To prawda, że ulica Pařížská staje się odpowiednikiem Bond Street, ulicą uświęconego luksusu…
jest to niewątpliwie najlepszy adres w sercu miasta…” – powiedział niedawno Bernard Fornas,
prezes firmy Cartier, podczas otwarcia nowego sklepu Cartiera w Pradze. Zob. I. Zemanová, Češi už
jsou na luxus značky Cartier připraveni, „Hospodářské noviny”, 27 września 2007, s. 26.
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Il. 7. Synagoga Wysoka (1568), stan po kompleksowym remoncie i konserwacji
w 1995 roku; archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze
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Bezpośrednio po listopadzie 1989 roku Muzeum Żydowskie w Pradze zorganizowało szereg wystaw w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Europie oraz
kilkadziesiąt regionalnych ekspozycji w licznych miejscowościach na terenie
całej Republice Czeskiej. W roku 1992, po raz pierwszy od niemal ćwierćwiecza,
ponownie otwarto synagogę Pinkasa i rozpoczęły się prace nad rekonstrukcją pomnika upamiętniającego 78 tysięcy czeskich ofiar Holocaustu, zniszczonego w okresie normalizacji. W roku 1994 zbiory Państwowego Muzeum
Żydowskiego zwrócono Federacji Gmin Żydowskich Republiki Czeskiej jako
następcy prawnemu rozwiązanych wspólnot. Historyczne bożnice Pragi
i cmentarze żydowskie zostały na powrót przekazane praskiej gminie żydowskiej, do której wcześniej przez wieki należały. Muzeum Żydowskie w Pradze
zostało reaktywowane jako stowarzyszenie osób prawnych, mające w składzie
swego Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawicieli Federacji Gmin Żydowskich,
Praskiej Gminy Żydowskiej oraz Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej.
Obecnie Muzeum Żydowskie posiada około 35 tysięcy judaików (głównie tkanin i sreber z synagog), kolekcję dzieł sztuki, dokumenty z okresu wojennych
prześladowań i aż 100 tysięcy książek, w tym rzadkie rękopisy i starodruki 41.
Jak stanowi regulamin Muzeum Żydowskiego w Pradze, jest ono instytutem badawczym zajmującym się historią Żydów i kultury żydowskiej
na terytorium obecnej Republiki Czeskiej, od czasów najdawniejszych
do chwili obecnej. Posiada Dział Historii Żydów i Studiów Żydowskich,
archiwum poświęcone historii gmin żydowskich, sekcję dokumentacji
Zagłady, bibliotekę żydowską oraz działy kolekcjonerskie (judaika, dzieła
sztuki, rysunki i dokumenty z getta w Terezínie). Placówka ta prowadzi
działalność zmierzającą do poszerzania zbiorów, dokumentuje zabytki
żydowskie na terenie całej Republiki Czeskiej, prowadzi nadzór, konserwację i restaurację swych zasobów, organizuje wystawy i prowadzi działalność wydawniczą, publikując książki związane ze szczególnymi wydarzeniami, katalogi, wydawnictwa tematyczne i historyczne, rocznik
„Judaica Bohemiae” (począwszy od roku 1965), a także biuletyn kwartalny
(od roku 1994). Biblioteka Muzeum jest powszechnie dostępna dla celów
naukowych, jej Centrum Edukacyjno-Kulturalne zaś, mieszczące się przy
ulicy Maiselovej, organizuje tematyczne wykłady wygłaszane przez spe-

Il. 8. Synagoga Pinkasa (1535) – pomnik upamiętniający 78 tysięcy ofiar Holocaustu
na ziemiach czeskich, stan po kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji inskrypcji
naściennych w 1996 roku; archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

cjalistów z Republiki Czeskiej i z zagranicy. Instytucja ta nadzoruje także
utrzymanie i administrację wybranych zabytków w Żydowskim Mieście,
w których urządzono stałe ekspozycje.

41	L. Pavlát (red.), Ten Years – The Jewish Museum in Prague 1994–2004, Praha, Muzeum Żydowskie
w Pradze, 2004.
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Natychmiast po wznowieniu działalności Muzeum Żydowskie zabrało
się do renowacji i odnowy zaniedbanych obiektów, nad którymi sprawowało
pieczę, podejmując szczegółową inwentaryzację swoich zbiorów i opracowując plan optymalizacji przechowywania swej kolekcji tkanin i sreber w nowo
wyposażonych i zabezpieczonych magazynach. Zorganizowano nowe stałe
wystawy we wszystkich tych budynkach, a zachowane eksponaty wpisano
w kontekst historii i duchowości żydowskiej. W październiku 1994 roku rozpoczęto prace konserwatorskie w synagodze Maisela, która została zbudowana jeszcze w 1592 roku i poświęcona burmistrzowi Żydowskiego Miasta
Mordechajowi Maiselowi. Konserwację bożnicy ukończono z początkiem roku
1995, a pierwszą część stałej ekspozycji otworzono w maju tego samego roku.
Jest ona zatytułowana Historia Żydów w Czechach i na Morawach. Cz. I: od najdawniejszego osadnictwa po emancypację i ukazuje przekrojowo historię Żydów
czeskich i morawskich od X do końca XVIII wieku 42.
Z chwilą zakończenia remontu synagogi Pinkasa w roku 1992 przystąpiono do rekonstrukcji pomnika Żydów czeskich i morawskich, którzy zginęli w Shoah. Upamiętnia on nazwiska 78 tysięcy żydowskich ofiar
wypisane na murach bożnicy. 16 kwietnia 1996 roku, w Dniu Pamięci
o Holocauście, świeżo odnowiony pomnik odsłonięto w obecności ambasadorów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii i Izraela. W maju następnego
roku w galerii synagogi Pinkasa otwarto nową stałą ekspozycję zatytułowaną Dziecięce rysunki z Terezína 1942–1944. Wystawa niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem zwiedzających 43. W ramach Dni Kultury
Żydowskiej we wrześniu 1999 roku przeprowadzono ogólnokrajową transmisję z synagogi Pinkasa, podczas której trzystu zaproszonych gości odczytało nazwiska 3 tysięcy czeskich Żydów, jacy zginęli w Shoah. Wśród lektorów byli: prezydent Václav Havel, członkowie czeskiego rządu i parlamentu,
dyplomaci, osobistości kultury i życia społecznego oraz ocaleni z Shoah.
W marcu 1996 roku dobiegła końca konserwacja wczesnobarokowej synagogi Klausen, wzniesionej w roku 1694 w miejscu wcześniejszej bożnicy.
Kilka miesięcy później udostępniono tam nową stałą wystawę zatytułowaną
Żydowskie tradycje i zwyczaje, poświęconą świętom żydowskim i ważnym,

Il. 9. Synagoga Klausen (1694), stan po kompleksowej konserwacji
w 1997 roku; źródło: archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

ze względów religijnych, dniom w roku. W marcu 1998 roku w galerii synagogi Klausen oraz w przyległej do niej Sali Obrzędowej dawnego Bractwa
Pogrzebowego (z roku 1908) otworzono drugą część wystawy, zatytułowaną Życie. Ukazuje ona ceremonie cyklu życia żydowskiego od narodzin
i bar micwy, przez wesele i życie rodzinne aż po śmierć. W Sali Obrzędowej
przechodzi w ekspozycję na temat historii Starego Cmentarza Żydowskiego
i działalności praskiego Bractwa Pogrzebowego, założonego w roku 1564 jako
jedna z pierwszych instytucji tego rodzaju w Europie 44.

42	A. Putík, O. Sixtová, Historia Żydów w Czechach i na Morawach. Cz. I: od najdawniejszego
osadnictwa po emancypację, przewodnik po wystawie, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 2002.
43	Ekspozycję uzupełnia zbiór rysunków i wierszy dziecięcych z Terezína pt. Nie widziałem tu nigdzie
motyla, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 1993.
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44	A. Putík, E. Kosáková, Jewish Customs and Traditions. Festivals, the Synagogue and the Course
of Life, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 2004.
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W sierpniu 1996 roku w obecności prezydenta Václava Havla oficjalnie otwarte
zostało działające przy Muzeum Żydowskim Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
Ośrodek ten, jako integralna część Muzeum, organizuje cykle wykładów i warsztatów na temat judaizmu, antysemityzmu i historii Żydów w Czechach
i na Morawach. Czeskie Ministerstwo Oświaty powierzyło Centrum zadanie prowadzenia w zakresie tych tematów działalności szkoleniowej skierowanej do nauczycieli i pedagogów, a także uruchomiło szereg programów edukacyjnych dla uczniów
i studentów. Z końcem sierpnia 1996 roku Muzeum Żydowskie w Pradze obchodziło
dziewięćdziesiątą rocznicę swego powstania. W obchodach uczestniczyli: prezydent
Republiki Czeskiej Václav Havel, członkowie czeskiego rządu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz inne ważne osobistości świata polityki i kultury.
Pochłaniająca spore koszty konserwacja synagogi Hiszpańskiej dobiegła
końca w roku 1998. Ta bogato zdobiona bożnica została wzniesiona w roku
1868 w miejscu najstarszej synagogi getta, tak zwanej Starej Szkoły. Odnowa
obejmowała ogólne prace naprawcze dachu, całkowitą odnowę i konserwację oryginalnej posadzki, odnowę szkleń okiennych, malowideł ściennych,
deskowań i żyrandoli o dużej wartości zabytkowej. Naprawiono instalację elektryczną i wstawiono nową instalację grzewczą, przeciwpożarową i alarmową.
Zbudowano specjalną rampę ułatwiającą wejście do synagogi osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie w bożnicy otwarto drugą część wystawy Historia Żydów
w Czechach i na Morawach. Cz. II: od emancypacji po dzień dzisiejszy. Ekspozycja
traktuje o nadaniu równych praw Żydom czeskim i morawskim w XIX wieku,
o kulturze żydowskiej w początkach wieku XX, historii eksterminacji Żydów
czeskich i morawskich przez hitlerowców oraz o powojennych prześladowaniach komunistycznych i procesach antyżydowskich w latach pięćdziesiątych
XX wieku 45. W roku 2001 w Zimowej Sali Modlitewnej synagogi Hiszpańskiej
otwarto nową stałą wystawę Srebra z synagog czeskich i morawskich, na której
znalazły się najciekawsze eksponaty z muzealnych zbiorów srebrnych dekoracji
Tor i która ukazuje ich losy podczas drugiej wojny światowej.
W latach 1999–2000 Muzeum Żydowskie postanowiło przeprowadzić remont
dwóch nieruchomości (młodsze budowle Josefova, pochodzące z lat 1925 i 1935)
przyległych do synagogi Hiszpańskiej, z przeznaczeniem na przyszłe pomieszczenia administracyjno-badawcze. Muzeum przeniosło tam wszystkie swe

działy z początkiem roku 2001. Ponadto siedzibę placówki wyposażono w nowoczesne warsztaty konserwacji wyrobów metalowych, tkanin oraz papieru,
a także w klimatyzowane magazyny na najcenniejsze kolekcje. Rozpoczęto pilną
konserwację hebrajskich rękopisów i rzadkich druków w nowym warsztacie
konserwacji papieru. Po raz pierwszy w swej niemal stuletniej historii Muzeum
uzyskało optymalną przestrzeń dla swojej działalności. Publiczności udostępniono bibliotekę na pierwszym piętrze oraz czytelnię. Na parterze znajduje się
centrum informacyjne dysponujące podstawowymi materiałami na temat literatury żydowskiej i historycznej, oferujące dostęp do Internetu i mieszczące
kawiarnię oraz Galerię Roberta Guttmanna z ekspozycjami czasowymi, której
działalność zainaugurowała w kwietniu 2001 roku wystawa poświęcona znanemu praskiemu malarzowi Robertowi Guttmannowi 46.
W roku 2002 rozpoczęto prace nad szeroko zakrojoną konserwacją zrujnowanej
synagogi w praskiej dzielnicy Smíchov. Wzniesiona w roku 1863 bożnica została rozbudowana i przebudowana w 1931 roku podług nowoczesnego projektu Leopolda
Ehrmanna. Podczas wojny została przekształcona w skład skonfiskowanego mienia żydowskiego, a od roku 1948 do 1993 pobliska fabryka tramwajów ČKD użytkowała ją jako magazyn. Odnowę synagogi Smíchovskiej ukończono w 2004 roku
i od tamtego czasu służy jako placówka muzealna przechowująca materiały archiwalne i kolekcje dzieł sztuki. W roku 1998 Muzeum Żydowskie zakończyło ponadto
odnowę wiejskiej bożnicy w Golčův Jeníkov (zbudowanej w roku 1871), która obecnie wykorzystywana jest jako skład tkanin z synagog. Ponadto rozpoczęto prace
nad odnową synagogi w Brandysie nad Łabą (1787), przeznaczonej na skład księgozbioru muzealnego.
Do głównych zadań Muzeum Żydowskiego należy organizacja czterech, pięciu wystaw czasowych rocznie. Stanowią one prezentację wyników prowadzonych przez tę instytucję badań nad historią Holocaustu oraz losem Żydów deportowanych z ziem czeskich, eksponują przedmioty rytualne ze zbiorów Muzeum,
związane ze świętami judaistycznymi i uroczystościami w życiu każdego Żyda,
a także pokazują dzieła przedwojennych artystów żydowskich z Pragi oraz współczesnych żydowskich artystów i fotografików. Na szczególną uwagę zasługuje
wystawa Motywy biblijne w zbiorach Muzeum Żydowskiego w Pradze, prezentowana
w roku 1995 w ramach festiwalu Stary Testament w sztuce, zorganizowanego pod

45	V. Hamáčková (red.), History of the Jews in Bohemia and Moravia. From Emancipation to the Present,
przewodnik po wystawie, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 1999.

46	Zob. katalog wystawowy Robert Guttmann – malarz i podróżnik z Pragi, Praha, Muzeum Żydowskie
w Pradze, 2001.
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a uspicjami prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla. Na okoliczność muzealnych wystaw wydano szereg katalogów i odrębnych publikacji 47.
W roku 1995, podczas remontów zabytków znajdujących się poza Pragą, pracownicy Muzeum Żydowskiego odkryli na strychu jednej z synagog zbiór historycznych dokumentów i tkanin. Podjęto wówczas decyzję, iż więcej uwagi należy
poświęcić badaniom dawnych domów żydowskich i synagog, w związku z czym
Muzeum uruchomiło program „Genizah”, w ramach którego zespół muzealników
we współpracy z Federacją Gmin Żydowskich i praską gminą żydowską systematycznie przeszukuje dziesiątki oryginalnych żydowskich budynków (zwłaszcza
bożnic) w wybranych lokalizacjach 48.
Na Muzeum Żydowskim spoczywa także obowiązek odnawiania nagrobków
na Starym Cmentarzu Żydowskim, który w 1995 roku ogłoszony został „narodowym
skarbem kultury”. W 1994 roku powołano komitet ekspertów składający się z przedstawicieli Praskiego Instytutu Konserwacji Zabytków, konserwatorów, technologów i historyków w celu określenia dalszych kierunków programów konserwatorskich. Wszystkie powierzchnie kamienne oczyszczono, zakonserwowano i podzielono
na dwie kategorie: wymagające natychmiastowej konserwacji oraz przeznaczone
do odnowy. Każdego roku konserwuje się około stu nagrobków, restauruje zaś około
pięćdziesięciu. Wszystko wskazuje na to, że program odnowy i konserwacji nagrobków Starego Cmentarza Żydowskiego będzie kontynuowany w przyszłości. W 1997
roku Muzeum Żydowskie zorganizowało seminarium na temat ochrony cmentarzy
żydowskich poświęcone zagadnieniom techniki, konserwacji i historii kultury 49.
W czerwcu 1999 roku cmentarz żydowski na Žižkovie przeszedł pod zarząd
Muzeum Żydowskiego w Pradze. Założony jako cmentarz dla ofiar zarazy z roku
1680, stał się główną nekropolą żydowską w Pradze w okresie od roku 1787 aż do 1890,
kiedy to został zamknięty. Cmentarz ma znaczenie historyczne, gdyż pochowano
na nim kilka wybitnych postaci praskiej gminy żydowskiej z końca XVIII i początku
XIX wieku. Podczas okupacji hitlerowskiej nekropola została zdewastowana,
a po wojnie zasadniczą jej część przekształcono w park. Największe szkody wyrzą-

Il. 10. Wolontariusze pomagający w ewakuacji zbiorów z budynku administracyjnego Muzeum Żydowskiego
w Pradze przy ul. Starej Szkoły pod koniec sierpnia 2002 roku; archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze

dzono jednak w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy na samym jej środku stanął
przekaźnik telewizyjny. Aby zapobiec dalszej dewastacji tego miejsca oraz zapewnić
powszechny dostęp do niego, praska gmina żydowska oddała pieczę nad cmentarzem
Muzeum Żydowskiemu w Pradze. Teren nekropoli wytyczono aż po taras wieży telewizyjnej i postawiono wokół niego nowe ogrodzenie. Cmentarz został otwarty dla
publiczności we wrześniu 2001 roku, podczas gdy prace renowacyjne trwały dalej 50.
W połowie sierpnia 2002 roku Pragę nawiedziła wielka powódź, co również odbiło
się na Muzeum Żydowskim. Ekspozycje trzeba było zamknąć na ponad dwa miesiące. Tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi i poświęceniu wszystkich pracowników

47	Szczególnym powodzeniem cieszyły się wystawy: Historia Muzeum Żydowskiego w Pradze (1996),
Architektura zniszczonych synagog (1997), Morderstwo na Polnej (1999), Adolf Kohn – malarz praskiego
getta (2003), Emil Orlik – portrety przyjaciół i współczesnych (2004), Na przekór bestii (2006), Obrazy
getta praskiego (2006), Człowiek, który się nigdy nie poddawał (2006), Kształt zwoju (2006), Drugie życie
czeskich zwojów Tor (2007).
48	Najciekawsze znaleziska ze schowków genizot przedstawiono na wystawie Genizot – znaleziska z synagog
czeskich i morawskich w synagodze Hiszpańskiej, 4 listopada 1999 – 30 stycznia 2000.
49	Więcej szczegółów na temat odnowy praskich cmentarzy żydowskich – zob. A. Pařík, V. Hamáčková,
Prague Jewish Cemeteries, Praha, Muzeum Żydowskie w Pradze, 2003, s. 69–75.
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nie uległy zniszczeniu przedmioty kolekcjonerskie ze stałych wystaw i z magazynów. Zabytkowe budynki, gdzie mieszczą się stałe wystawy oraz centrum administracyjno-badawcze Muzeum, zostały jednak naruszone przez falę powodziową.
Synagoga Pinkasa – pomnik upamiętniający ofiary Holocaustu w Czechach i na
Morawach – ucierpiała najbardziej. Skażone wody gruntowe osiągnęły wysokość
1,5 metra, zalewając nawę i westybul bożnicy, zniszczyły instalację ogrzewania podłogowego, oświetlenie oraz niższe partie ścian z napisami i naruszyły konstrukcję
budynku. Synagogę wraz z ekspozycją Dziecięce rysunki z Terezína 1942–1944 trzeba
było zamknąć na czas remontu do końca września 2003 roku. Naprawy uszkodzonego budynku prowadzono przez następnych kilka miesięcy.
W uzupełnieniu powyższych działań od roku 1995 Muzeum Żydowskie systematycznie dokumentuje dziedzictwo żydowskie w Republice Czeskiej tudzież
zbiera dane i materiały archiwalne na temat osadnictwa żydowskiego. Jednym
z efektów tej działalności jest raport na temat żydowskich miejsc zabytkowych
w Republice Czeskiej opublikowany w roku 1995 przez Radę ds. Dziedzictwa
Żydowskiego Światowego Funduszu Zabytków (World Monuments Fund) 51.
Dokumentacja ta jest obecnie przekształcana w zapis cyfrowy, a ponadto dołączane
są do niej wyniki badań innych materiałów archiwalnych 52.
Na podstawie tych danych można dość łatwo wyrobić sobie pojęcie na temat liczby
i stanu żydowskich cmentarzy, synagog oraz budynków gmin. Przez ostatnie tysiąc
lat na terenie Republiki Czeskiej istniało ponad sześćset gmin żydowskich. Większość
tych historycznych społeczności mieszkała w połączonych z miastem, lecz wyodrębnionych osiedlach, gettach, kwartałach żydowskich i ulicach. Wśród miejsc, gdzie
istniały starsze i większe gminy, było ponad trzysta takich obszarów mieszkalnych,
aczkolwiek do dziś zaledwie kilkadziesiąt przetrwało chociażby częściowo. Większość
dawnych gett zburzono po udzieleniu Żydom równych praw w roku 1848 bądź zostały
one całkowicie przebudowane w okresie powojennym. Na ich rekonstrukcję można
wpłynąć jedynie pośrednio w drodze współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami ochrony dziedzictwa. Niemniej jednak są to wszystko przedsięwzięcia kosztowne, toteż żadne z nich – z wyjątkiem Třebíča na Morawach – nie zostało jeszcze

w pełni zrealizowane. Dzielnica żydowska w Třebíču jest jak dotąd jedynym kwartałem żydowskim wpisanym na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Do miast czeskich, które starają się zachować oryginalny charakter tych jednostek urbanistycznych, należą: Kolín, Polná, Breznice, Heřmanův Městec,
Kosova Hora, Boskovice, Mikulov, Velké Meziříče, Dolní Kounice oraz Łomnica 53.
Synagogi zawsze zaliczały się do najważniejszych obiektów należących do gmin
żydowskich, zawsze też przywiązywano najwyższą wagę do ich budowy i dekoracji wnętrz. Sto lat temu na terenie obecnej Republiki Czeskiej znajdowało się
około czterystu bożnic. W okresie międzywojennym około pięćdziesięciu synagog
w małych gminach wiejskich albo zburzono, albo przekształcono w obiekty mieszkalne. Podczas nocy kryształowej w listopadzie 1938 roku co najmniej 35 synagog
na terenach przygranicznych poszło z dymem; kolejnych 25 zniszczono w latach drugiej wojny światowej. W czasach komunistycznych zrównano z ziemią niemal sto –
niektóre przeznaczono do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny, inne musiały
ustąpić miejsca nowej zabudowie, jednak wiele z nich zburzono zupełnie bezzasadnie, w tym szereg obiektów o ogromnej wartości historycznej i architektonicznej.
Obecnie w Republice Czeskiej stoi około dwustu bożnic, z czego połowa uległa jednak
poważnej dewastacji na skutek kolejnych przebudów. Tylko trzy synagogi w Pradze
i jedna w Brnie są nadal wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
W trzydziestu niegdysiejszych bożnicach mieszczą się dziś rozmaite ośrodki kultury,
38 z nich użytkowanych jest od czasu wojny przez Kościół protestancki, 48 przekształcono na budynki mieszkalne, kolejnych 38 zaś na magazyny, podczas gdy pozostałe
służą jako biura, ośrodki zdrowia, bazy przemysłowe bądź placówki usługowe 54.
Wszystkie żydowskie budynki Josefova w pełni zrewaloryzowano w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, natomiast poza Pragą niewiele żydowskich zabytków
całkowicie odnowiono, nadając im nowe przeznaczenie. Głównym powodem wolnego tempa i ograniczonego zakresu renowacji zabytków żydowskich poza stolicą
Republiki Czeskiej są skąpe finanse gmin żydowskich oraz miast. Gmin nie stać na
większe remonty obiektów zabytkowych, ponadto ich zaangażowanie finansowe
w podobne przedsięwzięcia będzie prawdopodobnie nadal spadać. Również Muzeum

51 Survey of Historic Jewish Monuments in the Czech Republic. A Report to the United States Commission
for the Preservation of America´s Heritage Abroad, New York, Jewish Heritage Council, World Monuments
Fund, 1994.

53 J. Fiedler, Jewish Sights of Bohemia and Moravia, Praha, Sefer, 1991, s. 27–36.

52	Dotąd nieukończona Encyclopaedia of Jewish Communities in Bohemia and Moravia („Encyklopedia gmin
żydowskich w Czechach i na Morawach”) dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Żydowskiego
(www.jewishmuseum.cz); informacje udzielane są odpłatnie, zależnie od długości hasła.
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54	B. Rozkošná, P. Jakubec, Jewish Monuments in Bohemia. History and Monuments of the Jewish Settlement
in Bohemia, Brno, Era, 2004; J. Klenovský, Jewish Monuments of Moravia and Silesia, Brno, Era, 2001.
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Żydowskie w Pradze nie dostaje wsparcia finansowego od państwa, co oznacza,
że musi finansować wszystkie prowadzone przez siebie naprawy i zadania konserwatorskie z własnych, opodatkowanych przychodów. Dofinansowanie z zagranicy
zdarza się nieczęsto i to na poziomie, który nie zaspokaja faktycznych potrzeb.
W roku 2006, Muzeum Żydowskie w Pradze obchodziło setną rocznicę swego
istnienia przedsięwzięciem o nazwie Rok Kultury Żydowskiej. Brało w nim udział
135 instytucji z siedemnastu różnych krajów, odbyło się 260 imprez w ponad pięćdziesięciu miastach na terenie Republiki Czeskiej i za granicą, przyciągając aż sto
tysięcy gości. Program podkreślał rozmaite aspekty kultury oraz tradycji żydowskiej
na ziemiach czeskich od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Wystawy zorganizowane w ramach obchodów ukazywały kolejne etapy rozwoju i historii Muzeum
Żydowskiego oraz przybliżały sylwetki osób, które przyczyniły się do jego założenia
i rozwoju. Muzeum Żydowskie na swe stulecie wydało jedenaście publikacji. Ważną
częścią obchodów Roku Kultury Żydowskiej była prezentacja różnych form sztuki
współczesnej, w tym wystawy multimedialne, przedstawienia teatralne, koncerty,
pokazy filmowe i festiwale. Zwrócono także uwagę na kwestie społeczne, polityczne
i religijne dotyczące antysemityzmu – tematu, którym zajmowano się podczas wielu
dyskusji, rozmów, cykli wykładów oraz projekcji filmowych 55.

Jaroslav Klenovský
Żydowskie Brno ¹

S po ł e c zno ś ć ż y dowska w ś redniowie c zu

1

Początki dziejów żydowskiego osadnictwa w Brnie datują się na wczesny
wiek XIII. Żydzi mieszkali obok zakorzenionych tu już wcześniej kupców
i przybyszów z innych krajów – Niemców, Romanów, Walonów i Flamandów.
Osiedle żydowskie (Vicus judeorum) ulokowało się w sąsiedztwie zamku
Petrov 2, między Targiem Górnym, zwanym później Rynkiem Górnym, obecnie zaś Targiem Zielnym (Zelný trh), a starym czeskim osiedlem przy ulicy
Josefskiej. W owym czasie Żydzi posiadali status „sług korony”, który gwarantował im ochronę. Z reguły osiedlali się przy najbardziej uczęszczanych
szlakach handlowych wiodących na południe (w kierunku Wiednia) albo na
wschód (na Ołomuniec). Jedyna starsza osada żydowska na Morawach znajdowała się w Ołomuńcu – najdawniejsze wzmianki o niej pochodzą z 1140 roku.
Po roku 1238 osady rodzime i obce zostały w Brnie otoczone murem, w ten
sposób definitywnie łącząc się w jeden organizm. Inną przełomową datą był
styczeń 1243 roku, kiedy to król Wacław I nadał Brnu przywilej miasta. Jedna
z pięciu bram miejskich została w roku 1240 nazwana Bramą Żydowską
(Porta Judeorum, z niem. Judentor) – prowadziła ona do miasta od południa
i dalej do rynku przez „Ulicę Żydowską” (dolna część dzisiejszej Masarykovej).
Sama „Ulica Żydowska” (Platea Judeorum) stanowiła sporą część jednego
z kwartałów miasta (Měnínská). Początkowo była to zwykła grupa domów
w jednym rzędzie, które nawet nie tworzyły ulicy. W najbardziej oddalonym

	Niniejszy tekst jest streszczeniem książki J. Klenovskiego Brno židovské. Historie a památky
židovského osídlení Brna, Brno, Era, 2003.
	Najnowsze badania archeologiczne prowadzone na wzgórzu Petrov w 1992 roku poddają jednak
w wątpliwość istnienie w przeszłości w tym miejscu zamku królewskiego.

55	Szczegółowe informacje o programie Roku Kultury Żydowskiej i obchodów stulecia Muzeum
Żydowskiego w Pradze można znaleźć na stronie internetowej Muzeum (www.jewishmuseum.cz).
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Il. 1. Brama Żydowska
w roku 1617; źródło:
H. Gold, Die Juden und
Judengemeinden Mährens
in Vergangenheit und
Gegenwart, Jüdischer
Buch- und Kunstverlag
Brünn 1929, s. 139

od osiedli czeskich krańcu zbudowano „szkołę” żydowską, czyli shul (synagogę). Zmarłych Żydzi grzebali poza fosą miejską, naprzeciw południowej
Bramy Żydowskiej.
Edyktem króla Przemysła Ottokara II z 29 marca 1254 roku Żydzi brneńscy zostali zwolnieni na rok z podatków i świadczeń w ramach zadośćuczynienia za szkody doznane z rąk obcych panów. Ten sam władca ustalił stosunki żydowsko-chrześcijańskie w Brnie edyktem z 23 sierpnia 1268 roku,
który dawał Żydom również ochronę, administrację zaś powierzał magistratowi żydowskiemu. Członków magistratu mianował margrabia spośród rajców brneńskich, by reprezentowali go w sporach między Żydami
a chrześcijanami. Samorządowi gminy żydowskiej przewodzili obieralni
żydowscy powiernicy na czele z przewodniczącym.
Interesujący zapis można odnaleźć w Kronikach zbrasławskich Petra
Žitavskiego: wspomina on, że kiedy król Jan Luksemburski udawał się
z Ołomuńca do Brna w maju 1311 roku, miejscowi Żydzi wyszli mu naprzeciw najdalej, niosąc zwoje Tory i gorąco witając go pieśniami hebrajskimi.
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Ludność żydowska Brna powiększała swą liczebność i zgodnie z edyktem
królewskim z roku 1333 musiała pokrywać jedną czwartą kosztów budowy
i remontów wałów miejskich i fosy. Edyktem z 6 czerwca 1345 roku margrabia Karol zezwolił magistratowi i rajcom brneńskim na wpuszczenie
Żydów do miasta dla dobra kancelarii królewskiej, by ich chronić, ale także
by negocjować dary pieniężne dla margrabiego i kancelarii. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z wielkimi prześladowaniami Żydów w Niemczech
w latach 1339–1349, co spowodowało wzrost liczby żydowskich mieszkańców Brna. Wiadomo, że tamtejsi Żydzi płacili rocznie daninę w wysokości
100 groszy – podczas gdy w Ołomuńcu i Znojmie płacono 40 groszy.
Umiejscowienie, wielkość i układ dzielnicy żydowskiej najlepiej ustalić, badając zachowane księgi podatkowe z 1348 i 1365 roku, a także kroniki
miejskie z lat 1343–1379. Dzielnica żydowska Brna położona była na obszarze zbliżonym kształtem do kwadratu, rozciągającym się między Bramą
Żydowską albo Bramą Zieloną a ulicą Měnínską (dzisiejsza Orlí) i między Targiem Górnym (Targ Zielny) a ulicą Česką (dzisiejsza Josefská). Ulica
Żydowska rozpoczynała się przy bramie i prowadziła do centrum, podczas
gdy druga ulica biegła prostopadle do niej – dziś jest to ulica Františkánská,
która przechodzi w Římské náměstí (plac Rzymski) 3. Obie te ulice istniały
już w połowie XIV wieku. Na ich skrzyżowaniu (albo – co bardziej prawdopodobne – na wschód od niego, w pobliżu placyku) usytuowana była średniowieczna synagoga. Z ksiąg podatkowych z roku 1365 wynika, że w obrębie murów miasta stało 519 domów, z których trzydzieści stanowiły domy
żydowskie, wyjęte spod jurysdykcji miasta. Za murami znajdowało się 550
domów 4. Otoczone murami miasto zajmowało obszar 36,4 hektara, z czego
1,4 hektara przypadało na dzielnicę żydowską. Na podstawie liczby domów
i zapisów w księgach podatkowych można szacować, że populacja żydowska w wieku XIV i XV liczyła od sześciuset do ośmiuset osób. Wielkość
gminy żydowskiej można też ocenić na podstawie ponad osiemdziesięciu
wpisów (i pięćdziesięciu żydowskich nazwisk) dotyczących pożyczek i zakupów nieruchomości, odnotowanych w mieście w latach 1343–1379.

Głównym (i jedynym dopuszczalnym) zajęciem Żydów w średniowieczu
był handel i udzielanie pożyczek pod zastaw na procent (lichwa) 5. Fakt ten
miał się okazać brzemienny w skutki dla żydowskich mieszkańców miast
królewskich. W niepewnych czasach średniowiecza odsetki wynosiły 33–44
procent, dlatego też dłużnicy często nie byli w stanie wypełnić swych zobowiązań, wierzyciele zaś przejmowali zastawione przedmioty 6.
Z początkiem drugiej połowy XIV wieku interesy brneńskich Żydów
prosperowały tak świetnie, że stopniowo zaczęli oni wykupywać sąsiednie kamienice poniżej Górnego Targu (Targu Zielnego) i w górnej części ulic Měnínskiej (Orlí) i Českiej (Josefskiej), czyli poza dzielnicą żydowską 7. Z uwagi na nieustające skargi obywateli miast królewskich na lichwę
żydowską król najpierw w 1377 roku zadekretował zredukowanie do jednej trzeciej wszystkich długów wobec Żydów, a potem w roku 1411 ponownie postanowił, że wszelkie długi starsze niż dziesięć lat należy zredukować
w podobny sposób. Kilkadziesiąt lat później konflikt ten przerwały dotkliwe
w skutkach wojny husyckie. Wrogo nastawione do Żydów nauki bernardyńskiego mnicha Jana Kapistrana doprowadziły bezpośrednio do podjęcia przez króla Władysława Pogrobowca nagłej decyzji o wygnaniu Żydów
z Brna na podstawie edyktu z 27 lipca 1454 roku (podobny los dotknął Żydów
z Ołomuńca, Uničova i Znojma). Nakazał on brneńskim Żydom zdeponować wszystkie swe dobra ruchome do dnia św. Marcina (11 listopada) i opuścić miasto, dłużnikom zaś kazano oddać długi, ale bez odsetek. Wszystkie
nieruchomości, czyli trzydzieści żydowskich domów, synagogę i cmentarz
miano przekazać Radzie Miasta, by chrześcijanie mogli zasiedlić domy. Król
zażądał, by miasto płaciło do skarbca królewskiego daninę w wysokości
60 groszy morawskich rocznie, czyli tyle samo, ile wcześniej płacili Żydzi.
W późniejszym edykcie z 22 marca 1455 roku król Władysław zarządził,
by brneńscy mieszczanie spłacili Żydom długi albo odsetki od nich.

	W roku 1343 margrabia Karol zezwolił Żydom wykonywać zawód rzeźnika. Matyáš Mořiců miał
również pozwolenie na ubój w miejskiej jatce nad rzeką Svratką pod Puhlíkiem (dzisiaj park Denisa);
zgodę zyskali też piekarze i krawcy pod warunkiem, że będą wykonywali usługi wyłącznie na rzecz
ludności żydowskiej.
	Można podać przykłady takich zastawów: w spisie z 25 czerwca 1352 roku Jindřich, wikariusz
biskupa ołomunieckiego, potwierdził, że słynny klasztor spłacił brneńskim Żydom Judlinowi,
Benešowi i Chemiemu Mayerom dług w wysokości 32 kop, których przyjęcie podpisem potwierdził
Isak, przewodniczący gminy żydowskiej. W 1377 roku do dłużników Żydów należało miasto Brno,
winne im sumę 630 talentów. W 1386 Żyd Mendlin pożyczył 280 kop margrabiemu Prokopowi.

	Później, w księgach z XVI wieku, ulica nazywana była ulicą Marii Magdaleny, placyk zaś – placem
Żydowskim.
	Według innych źródeł w pierwszej połowie XV wieku w mieście było w sumie 470–480 domów
i około trzystu na przedmieściach.
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	Na przykład w roku 1368 margrabia Jan zezwolił Żydowi kupić dom przy Górnym Targu.

219

Żydowskie Brno

Wysiedleni brneńscy Żydzi znaleźli schronienie w pobliskich większych miastach (Boskovice, Rousínov, Sławków, Dolní Kounice i Ivančice),
dając w ten sposób początek dziejom tamtejszych społeczności żydowskich. Synagogę w Brnie przerobiono na kościół i poświęcono św. Marii
Magdalenie. W XVI wieku został on jednakowoż rozebrany 8, a w uzyskanej w ten sposób poszerzonej przestrzeni między ulicami Żydowską a Marii
Magdaleny Ondřej Erna zbudował w latach 1651–1653 nowy, barokowy kościół Marii Magdaleny w sąsiedztwie klasztoru Franciszkanów. Domy żydowskie zostały przez miasto sprzedane właścicielom chrześcijańskim i przez
następne setki lat na ich miejscu stawiano nowe budynki. W dwóch z nich
mieściły się wcześniej – jak mówią księgi podatkowe – szpital żydowski i jatka (bardziej prawdopodobne, że chodziło o sklep mięsny). Zburzono
również cmentarz żydowski położony w dzielnicy podmiejskiej zwanej
„Naprzeciw Bramy Żydowskiej” (znanej także jako Dzielnica Słodowników),
między fosą a młynem należącym do Konrada Pohořelickiego (a następnie
do wdowy Házovej). Płyty nagrobne wykorzystano jako materiał budowlany, na części terenu cmentarza postawiono nową jatkę. Ulica Żydowska
zachowała swą nazwę przez kilka stuleci, w XIX wieku zaś została przemianowana na aleję Ferdynanda. Brama południowa nadal nazywała
się Żydowską. W latach 1350–1353 wzniesiono jej nowe wieże zewnętrzne
i wewnętrzne, a ich wygląd w roku 1508 przeprojektował w stylu renesansowym słynny budowniczy Anton Pilgram; w 1835 roku została rozebrana
i zastąpiona nową Bramą Ferdynanda (zniszczoną w roku 1864).

O d w y gnania do eman c y pa c ji
Przez dziesięciolecia Żydom nie wolno było postawić nogi w Brnie, nawet
w celach handlowych. Niemniej jednak niektórzy Żydzi próbowali od czasu
do czasu zapuścić się do miasta w interesach. W tym celu nieodzowne było
specjalne zezwolenie Ratusza i uiszczenie opłaty w podwójnej wysokości.
Prawomocność edyktów Władysława potwierdził senat Moraw w roku 1593,
oświadczając, że Żydzi, którzy zignorują zakaz, czyli wejdą na teren miasta królewskiego i będą tam prowadzili handel lub zatrzymają się na noc,

	Na najstarszym planie Brna wykonanym przez Thomasa Meriana w roku 1650 zaznaczony jest jeszcze
stary kościół św. Marii Magdaleny między placem Żydowskim a rogiem ulicy Żydowskiej, nie ma
na nim jednak ani śladu żydowskiego cmentarza.
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zostaną surowo ukarani i osadzeni w więzieniu. Podczas wojny trzydziestoletniej żydowscy kupcy okazali się dla cesarza wielce przydatni, ponieważ
zaopatrywali wojsko i udzielali pożyczek pieniężnych. W związku z tym
w roku 1627 wydał on zgodę na wjazd Żydów na targi w miastach królewskich w celach handlowych. Pobierano od nich z tego tytułu specjalne, dość
wysokie myto „od ciała” (Leibmaut) w wysokości 7, a później 17 grajcarów.
Do miasta mogli wjeżdżać i wyjeżdżać tylko przez Bramę Żydowską, swe
towary mogli oferować wyłącznie na Targu Rybnym (plac Dominikański),
jeść zaś i nocować wolno im było jedynie na przedmieściu o nazwie Křenová.
Było ono położone przy najbardziej uczęszczanym szlaku handlowym z Brna
do Ołomuńca i Uherské Hradiště, w pobliżu najważniejszej bramy południowej miasta – Bramy Żydowskiej. Życie społeczności żydowskiej toczyło się
więc i kwitło w Křenovej przez pełne dwa stulecia: od XVII do XIX wieku.
W 1660 roku miejscowi zarządcy zezwolili Żydom pozostawać w miastach królewskich w celach handlowych podczas dorocznych targów. W późniejszym okresie przywilej ten rozszerzono na targi cotygodniowe, a w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia zgody udzielano bez ograniczeń. W roku
1659, by podreperować swój budżet, miasto nabyło od wdowy Kateřiny
Polyxeny Ištvanovej dom i podwórko z ogrodem położone naprzeciw Szpitala
św. Stefana na przedmieściu Křenová, które następnie przerobiono na zajazd
żydowski z tawerną. Zajazd nazywał się Nowy Świat lub W Nowym Świecie
(Nový svět – Zur neuen Welt). W dekrecie z 27 sierpnia 1681 roku napominano
Żydów, że nie wolno im zamieszkiwać na stałe w mieście ani na przedmieściach, niemniej kilku rodzinom stopniowo udawało się osiąść w Křenovej
w charakterze lokatorów 9. W wyjątkowych sytuacjach (za udowodnione zasługi, z pewnością nie za pieniądze) niektórzy otrzymywali zgodę
na pozostanie w centrum Brna, jak na przykład dostawca mundurów wojskowych Emanuel Bachracher z Třebíča w roku 1712 10. Aron Löbl, żydowski poborca podatkowy, miał pozwolenie na zamieszkanie w Domu Celnym

	Dekret z roku 1708 zakazywał mieszkańcom Křenovej gościć Żydów poza zajazdem „Nowy Świat”,
a i to tylko podczas dorocznego targu. Kara wynosiła 10 talarów. Na niewiele się to zdało, dlatego
wprowadzono dalsze dekrety z lat 1730 i 1767, które zwalniały lokatorów z monopolu tytoniowego
i akcyzowego. Oprócz ulicy Křenovej Żydzi osiedlali się na Koženej (Skořepka), a od roku 1772 także
na Mlýnskiej.
10	Już w roku 1707 kupiec ten posiadał zgodę na wjazd do miasta przez inne bramy, nie tylko Żydowską.
Wszyscy pozostali Żydzi na próżno składali w XVII i XVIII wieku podania do rajców o zezwolenie
na wjazd przez inne bramy.
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przed Bramą Żydowską od roku 1699 za roczną opłatą 12 złotych monet.
Podobnych zezwoleń udzielono jego następcom: Šimonowi Franklowi (1722)
i Abrahamowi Lazarowi Politzerowi (1772).
Na zachodnim przedmieściu Brna na ulicy Pekařskiej również znajdował się zajazd – U Kříže (Przy Krzyżu), który po roku 1695 wydzierżawiono
handlarzowi winem Mojžíšowi Veitlowi, a po nim, od roku 1718, Isakowi
Hiršlowi. W 1706 roku tajemnicą poliszynela było, że Šalamon Deutsch
z Mikulova, dostawca mundurów wojskowych, odprawiał zbiorowe nabożeństwa religijne w zajeździe Nowy Świat. Jako że nie przestrzegał warunków zezwolenia, które dopuszczało jedynie prywatne sprawowanie nabożeństw, został z Brna wydalony. W owym czasie w Křenovej mieszkały
52 rodziny żydowskie. W połowie XVIII wieku wydano ostatecznie rozporządzenie dopuszczające nocowanie Żydów w Brnie. Do pierwszych tolerowanych rodzin żydowskich w Brnie w połowie XVIII wieku należeli: Jakub
Mojžíš, zwany później od miejsca swego urodzenia Dobruška, oraz jego
syn Šalamon (w XVIII wieku rodzina szczególnie godna uwagi) 11, David
Königsberger z Cheb, Benedikt Levi Gomperz i jego synowie Emanuel oraz
Filip, Samuel Kern z Třešťu, Samson Frankl i Israel Popper. W roku 1774
w mieście zamieszkał na stałe poeta i matematyk Jakob Philadelphi.
Ponieważ książki w języku hebrajskim trzeba było dotychczas sprowadzać na Morawy z zagranicy, w roku 1753 Františkowi Josefowi
Neumannowi nadano przywilej założenia drukarni żydowskiej przy Targu
Zielnym oraz udzielono zezwolenia na sprzedaż książek na Morawach
i Śląsku Austriackim. Po śmierci Neumanna prowadzenie drukarni przejęła jego żona Anna Františka Neumannová, a po niej ich syn Josef Karel
Neumann. Drukarnia funkcjonowała do roku 1816.

W 1750 roku Jakub Mojžíš Dobruška otrzymał status wyłącznego przedstawiciela austriackiego monopolu tytoniowego w Brnie wraz z zakładami tytoniowymi na ulicy Cejl. Kupcy żydowscy nadal silnie rywalizowali
w handlu ulicznym, sprzedaż surowców dla rzemieślników brneńskich
znajdowała się w rękach żydowskich przedsiębiorców, a w drugiej połowie
XVIII wieku przedsiębiorcy żydowscy poczęli zakładać warsztaty i fabryki.
Już w 1759 i ponownie w 1770 roku Šalamon Dobruška uzyskał zezwolenie na odprawianie nabożeństw zbiorowych „z użyciem małej Tory”
w swym domu na przedmieściu Křenová, na których gromadziło się około
osiemdziesięciu współwyznawców. Później pozwolenia na odprawianie
w swych domach modłów „z małą Torą” otrzymywali także inni prominentni Żydzi (w roku 1775 – Gerson Dobruška, syn Šalamona Dobruški,
Benjamin Mojžíš Hönig, a w 1787 – David Königsberger). Szczególne zainteresowanie wzbudził w Brnie w latach 1773–1786 nurt religijny, na którego
czele stał Jakub Frank vel Jankiew Lejbowicz. Był on przywódcą antytalmudycznego prądu zwanego sabataizmem lub frankizmem, który zyskał
sobie ogromne poparcie wśród brneńskich i morawskich współwyznawców. Zajazd Nowy Świat został wystawiony na licytację przez miasto Brno
w roku 1774 i zakupiony przez Schöndl, wdowę po Šalamonie Dobrušce.
Dekrety józefińskie z roku 1782 wprowadziły znaczne ustępstwa wobec
Żydów: nie musieli już nosić specjalnych oznaczeń na ubraniach, zniesiono
myto żydowskie i obostrzenia dotyczące pobytu w mieście w niedziele oraz
święta chrześcijańskie, zezwolono im na pracę na roli, w zawodzie furmana,
jak również w handlu hurtowym oraz produkcji. Mogli swobodnie uczyć
się rzemiosł i sztuk oraz studiować na uczelniach. Jednak restrykcje w kwestiach zamieszkania utrzymano. Żydom nie wolno było zbudować synagogi
w Křenovej, aczkolwiek jest wielce prawdopodobne, że miejscowi rabini celebrowali nabożeństwa, począwszy od lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku
(Josef Josel ha-Levi w roku 1790 i Löw Singer w latach 1820–1821). Edykt
cesarza Józefa II z roku 1787 nakazał Żydom przyjąć od następnego roku niemieckie nazwiska według bardzo precyzyjnego wykazu. Zdarzały się dość
osobliwe przypadki przechodzenia na chrześcijaństwo, zwłaszcza wśród
bogatych Żydów starających się uzyskać większe prawa. W roku 1797 wprowadzono nową ordynację podatkową i pobór podatków wydzierżawiono
fabrykantowi Leopoldowi von Köffillerowi.

11	Pierwszym członkiem był Jakub Mojžíš (zm. 1763), od miejsca swego urodzenia zwany Dobruška.
Otrzymał w dzierżawę zajazd Nowy Świat w roku 1734, a w 1750 przejął monopol tytoniowy na
Morawach. Jego syn Šalamon Levi (1715–1774) dostał w 1759 roku zgodę na odprawianie w domu
nabożeństw „z użyciem małej Tory”. Po śmierci Šalamona wdowa po nim – Schöndl z domu Hirschl
(1735–1791), pochodząca z Prościejowa, przejąwszy inicjatywę, otrzymała monopol na potaż
oraz inne koncesje. Pomagała finansowo swemu kuzynowi Jakubowi Frankowi. Jednak wkrótce
po śmierci Šalamona ośmioro z jego dwanaściorga dzieci przeszło na chrześcijaństwo, a sześciorgu
z nich nadano tytuł szlachecki „von Schönfeld”. Drugi syn Šalamona, Mojžíš (ur. 1753), poeta
i tłumacz, udał się jako František Tomáš von Schönfeld do Wiednia z bratem Emanuelem (pierwotnie
Davidem, ur. 1765). Stamtąd udali się do Francji, gdzie trwała rewolucja, i w roku 1792 przybrali
nowe nazwisko – Frey. Zostali zgilotynowani w wyniku oskarżenia o szpiegostwo na rzecz Austrii
5 kwietnia 1794 roku.
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Mimo że pozycja Żydów poprawiła się w efekcie reform cesarza
Józefa II, nadal mieli oni w społeczeństwie rangę obywateli drugiej kategorii. Obecność modlitewni w Křenovej stanowiła problem tak samo wówczas, jak i później, ponieważ dekret królewski z 9 września 1812 roku wprowadził obowiązek uiszczania rocznej daniny w wysokości 50 złotych monet
za „używanie małej Tory”, płatnej na rzecz miasta, oraz 12 złotych monet
płatnych na fundusz dla ubogich. W roku 1813 wprowadzono żydowskie
akta urodzeń, małżeństw i zgonów.
Fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju Brna miała budowa przez
Šalamona, honorowego obywatela miasta z rodu Rothschild, linii kolejowej
(Kaiser Ferdynand Nordbahn), dającej bezpośrednie połączenie z Wiedniem.

Wśród studentów Uniwersytetu w Brnie było wielu Żydów – miejscowych i pochodzących z innych stron monarchii, co przyczyniło się do założenia w roku 1895 żydowskiego stowarzyszenia akademickiego „Veritas”, jako
związku syjonistycznego. Jego inicjatywy doprowadziły po pierwszej wojnie
światowej do powstania klubu gimnastyczno-sportowego „Makabi”, klubu
pływackiego „Bar Kokhba”, żydowskiego akademika i stołówki akademickiej.
Inne żydowskie towarzystwo akademickie, „Zephira”, działało od roku 1896
do 1904; w roku 1903 uruchomiono żydowską czytelnię, w 1912 powstało
Wschodnie Stowarzyszenie Studentów Żydowskich, w 1925 – Syjonistyczne
Towarzystwo Akademików, a w 1932 – zrzeszenie akademickie „Jordania”.
Z czasem pobudowano boiska „Makabi” w przepięknej scenerii przyrody
„Riwiery” na brzegach Svratki: oprócz boiska lekkoatletycznego, boiska do piłki
nożnej, do siatkówki i kortu tenisowego stanęła sala gimnastyczna z przebieralniami, łaźnia, mieszkaniem dla dozorcy i restauracją dla jednodniowych przybyszów. W lecie w ośrodku odbywała się „Makabiada” – zawody i pokaz lekkoatletyczno-gimnastyczny na wolnym powietrzu, natomiast w zimie zajęcia
wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 21 przy ulicy Křenovej obok kościoła, a imprezy oficjalne – wieczornice i bale –
w głównej hali stadionu. W roku 1919 powstał w Brnie Narodowy Związek
Żydowskich Klubów Sportowych „Makabi”, który gościł Pierwszą Czeską
Makabiadę z udziałem 650 sportowców obu płci z 27 miast i wsi. Egzotyczną ciekawostką republiki przedmonachijskiej był teatr lalek „Makabi Hatzair” w Brnie,
otworzony w roku 1937 i kierowany przez Waltera Freuda.
Obywatele żydowscy szybko włączyli się w życie gospodarcze, polityczne i kulturalne Brna i stopniowo przyjmowali ważne role w wielu
dziedzinach. Galeria Miejska w Brnie (dziś Galeria Morawska) wyrosła
z kolekcji i darów pochodzących od przedsiębiorców żydowskich: mecenas sztuki Heinrich Gomperz przekazał rodzinnemu miastu przed śmiercią w roku 1894 kolekcję składającą się z 437 obrazów malarzy austriackich
i trzech serii rysunków (ówczesna Galeria Gomperz została udostępniona publiczności w roku 1896). Stan posiadania Galerii powiększył
kolejno w 1938 roku dar w postaci kolekcji europejskich rysunków barokowych Arnolda Skutezkiego (1850–1936), właściciela fabryki kapeluszy filcowych w Rajhradzie koło Brna, a także zbiory sztuki prawnika Arthura
Feldmanna (zwrócone jego potomkom w roku 2002).

N owa spo ł e c zno ś ć ż y dowska
Dopiero w rewolucyjnym roku 1848 zburzono mury otaczające getto żydowskie, doprowadzając do symbolicznego przełamania bariery duchowej między społecznością żydowską a chrześcijańską. Nabywszy pełnię praw obywatelskich, Żydzi poczęli migrować z zatłoczonych dzielnic żydowskich
w małych miasteczkach do większych miast, gdzie panowały korzystniejsze
warunki gospodarcze sprzyjające przedsiębiorczości. Podobnie szybki napływ
mieszkańców żydowskich z zewnątrz miał miejsce w Brnie – przybywali
oni ze starych osad żydowskich, takich jak Boskovice, Rousínov, Sławków,
Pohořelice, Dolní Kounice i Ivančice. Wkrótce powołano związek religijny
(pozwolenie na działalność uzyskał 21 września 1853 roku), a następnie niezależną gminę wyznaniową (pozwolenie otrzymała 7 lutego 1859 roku).
Na ziemi zakupionej w roku 1855 natychmiast zbudowano bożnicę, zaś
wcześniej, bo już w 1852 roku założono cmentarz. Pierwszego stałego rabina
wybrano w 1860 roku. Jako ostatni morawski rabin prowincjonalny posługę
od 1884 do śmierci w roku 1922 sprawował doktor Baruch Placzek.
Stopniowo powstawało coraz więcej żydowskich instytucji – szkół, placówek opieki społecznej, rozmaitych stowarzyszeń (pogrzebowych, charytatywnych, związków kobiet; na przykład stowarzyszenie Bikur Holim na rzecz
opieki nad chorymi w 1880 roku, morawskie Bnai Brith w 1895, Stowarzyszenie
Domów Żydowskich pod przewodnictwem Hugona Freunda w 1922) oraz fundacji (oświatowych, szpitalnych, dobroczynnych i przytułków).

224

Jaroslav Klenovský

225

Żydowskie Brno

Skutkiem zarządzeń germanizacyjnych Józefa II Żydzi wzmocnili
etniczną kulturę niemieckojęzyczną. Niezwykłe jest to, że przywiązanie
do wschodnich przedmieść (Křenová i jej okolice) spowodowało tak silne
zakorzenienie, że nawet jeszcze w pierwszej połowie XX wieku duża część
ludności żydowskiej pozostawała w rejonie ulic Dornych, Křenovej, Cejl
i Bratislavskiej oraz placu 28 Października. To tam skupiały się wszystkie
synagogi i większość żydowskich instytucji oraz fabryk.
W roku 1920 założono w Brnie Stowarzyszenie na rzecz Żydowskiej
Szkoły dla Moraw pod przewodnictwem Juliusa Schullera. Po uzyskaniu
ministerialnej zgody we wrześniu 1920 roku rozpoczęto nauczanie w pierwszych klasach żydowskiej szkoły podstawowej i średniej, tymczasowo zlokalizowanej w budynku synagogi. Od roku 1920 do 1928 naukę prowadzono
po niemiecku, a od 1929 po czesku. Na początku roku szkolnego 1924/1925
kuratorium zdołało pozyskać odpowiedni budynek pod numerem 43 na
ulicy Solniční (dzisiejsza Hybešova). Gdy szkoła osiągnęła zakres pełnych
ośmiu klas i liczbę 170 uczniów, liczbę sal uznano za niewystarczającą
i trzeba było dobudować nowe piętro. W drugiej połowie lat trzydziestych
do placówki uczęszczała rekordowa liczba uczniów. Przykładowo w roku
szkolnym 1937/1938 było ich 244 przy dziewiętnastu członkach ciała pedagogicznego, łącznie z pracującymi w niepełnym wymiarze godzin. Ponad
dwustu uczniów z trzynastu najwyższych klas z powodzeniem zdało egzaminy końcowe, większość z nich kontynuowała naukę na studiach uniwersyteckich, a następnie pracowała w różnych zawodach. W okresie międzywojennym Reformowane Żydowskie Liceum w Brnie było jedyną żydowską
szkołą średnią na ziemiach czeskich.
W roku 1902 Max Hückl zaczął publikować tygodnik „Jüdische
Volksstimme” („Głos Ludu Żydowskiego”), później zaś założył wydawnictwo
Jüdischer Buch- und Kunstverlag (Żydowskie Wydawnictwo Książkowe
i Artystyczne), w którym w latach dwudziestych i trzydziestych wychodziły Dziennik historii żydowskiej w Czechosłowacji oraz unikalne opracowania dziejów Żydów w Europie Środkowej pióra Hugona Golda.
Pod rządami cesarstwa austro-węgierskiego z biedniejszych wschodnich
terenów monarchii (Galicji) przybyła spora liczba żydowskich imigrantów.
Szczególnie dużo uchodźców (około 16 tysięcy) zjechało do Brna na początku

pierwszej wojny światowej 12. Po utworzeniu niepodległej Czechosłowacji
większość obywateli żydowskich zaadaptowała się pod względem językowym, podkreślając tym samym po raz kolejny swą kulturową asymilację.
Zasięg Brneńskiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej pokrywał się z grubsza
z dwoma głównymi okręgami administracyjnymi Brna, a po 1 marca 1929
roku dołączył do nich również okręg rozwiązanej gminy Lomnice.
Wraz z narastaniem nastrojów faszystowskich Brno stało się azylem
dla żydowskich emigrantów z Niemiec, Austrii oraz czeskich i morawskich
regionów przygranicznych. Z drugiej zaś strony brneńscy Żydzi przewidywali grożące im niebezpieczeństwo i jęli zawczasu emigrować. Inwazja hitlerowców na Czechosłowację 15 marca 1939 roku zwiastowała nieuniknioną tragedię. Początkowo Żydów systematycznie pozbawiano wszystkich
praw obywatelskich i majątkowych, synagogi zaś zmieniano na magazyny.
Pod koniec roku 1941 Niemcy rozpoczęli transporty ludności żydowskiej do
obozów koncentracyjnych w celu jej fizycznej likwidacji. W Brnie Żydów
wezwanych do transportu gromadzono w szkole nr 37 na ulicy Merhautovej,
skąd byli przewożeni na dworzec kolejowy. Łącznie z Brna wywieziono
10 057 osób, w tym 820 dzieci poniżej czternastego roku życia 13. Wśród
transportowanych było wiele wybitnych osobistości, między innymi doktor Richard Werner, kompozytor Pavel Haas, pianista Bernard Kaff i malarz
Otto Ungar. Około ośmiuset osób z małżeństw mieszanych zostało wywiezionych dopiero w lecie 1944 do Pragi, a stamtąd z początkiem 1945 roku
to Terezína. 27 marca 1942 roku trzeba było rozwiązać Brneńską Żydowską
Gminę Wyznaniową. Obozy przeżyło tylko 670 osób ze wszystkich wywiezionych. W trakcie drugiej wojny światowej zginęło w przybliżeniu 9700
obywateli Brna żydowskiego pochodzenia. Ich ofiarę upamiętnia pomnik
na cmentarzu żydowskim 14, w synagodze zaś każdej wiosny odbywa się
doroczne nabożeństwo żałobne dla uczczenia pamięci ofiar Holocaustu.

12	Oprócz cywilnej rady religijnej istniała w tym czasie żydowska religijna organizacja wojskowa, która
w latach 1917–1918 prowadziła niezależne rejestry.
13	Zgodnie z ocenami prowadzonymi po wojnie 12 tysiącom osób udało się wydostać z Brna przed
okupacją lub w czasie jej trwania; większość Żydów otrzymywała paszporty z pozwoleniem
na wyjazd w zamian za pokaźne kwoty pieniężne. Trzysta osób zostało aresztowanych we wrześniu
1941 roku i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Mauthausen.
14	Owe 13 tysięcy żydowskich ofiar drugiej wojny światowej obejmuje osoby z całego rejonu Brna,
który znajdował się wówczas pod administracją Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.
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W lipcu 1960 roku działalność Żydowskiej Gminy Wyznaniowej rozszerzono na całe ówczesne Morawy Południowe. Jej działalność uległa nasileniu ponownie po roku 1989, kiedy najmłodsze pokolenie Żydów, które
z różnych powodów pozostawało dotąd poza jej strukturami, zaczęło brać
aktywny udział w jej życiu. Usunięcie słowa „Wyznaniowa” z nazwy
gminy w roku 1994 oznaczało przesunięcie akcentu z charakteru głównie
obrzędowego na społeczny. Wiele instytucji i towarzystw wznowiło działalność, na przykład klub sportowy „Makabi” i Stowarzyszenie Domów
Żydowskich. Gmina żydowska w Brnie zaspokaja potrzeby religijne i społeczne, wydaje i kolportuje wewnętrzne pismo, sprawuje zarząd nad powierzonym mieniem (synagogi, cmentarze), oferuje naukę religii i kursy języka
nowohebrajskiego, uruchomiła Klub Seniora, w którym regularnie spotykają się starsi członkowie gminy, organizuje wystawy, wykłady i wycieczki,
utrzymuje chór, zbudowała bibliotekę i przygotowuje się do budowy pensjonatu. Z końcem 2001 roku odbyło się spotkanie organizacyjne na rzecz
utworzenia muzeum żydowskiego (szeroka koncepcja instytucji kulturalno-oświatowej pod nazwą „Dom Dawida”).
Rosnące zainteresowanie opinii publicznej zagadnieniami ogólnożydowskimi doprowadziło do założenia Czechosłowackiego, a następnie Czeskiego
Towarzystwa Przyjaciół Izraela, którego brneński oddział jest niezwykle
aktywny – zorganizował szereg wystaw o tematyce żydowskiej 15. Zakres
działalności obejmuje również produkcję filmów dokumentalnych i telewizyjnych materiałów filmowych, wydawnictwa w formie książkowej i CD,
produkcje audycji radiowych oraz publikacje artykułów w gazetach i czasopismach. Na działalność muzyczną składają się koncerty brneńskiej grupy
Ha-Huzpa, prowadzonej przez Wolfa Spitzbarta. Założenie Czeskiego Parku
Technologicznego oraz Politechniki Brneńskiej na Wzgórzu Palackiego
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku było głównie efektem wielkiego
zaangażowania brytyjskiego obywatela żydowskiego pochodzenia z Brna
i Mikulova sir Franka Lampla.

Il. 2. Tablica pamiątkowa ku czci wywiezionych obywateli żydowskich; fot. J. Klenovský

Po wyzwoleniu, 7 lipca 1945 roku, powołano tymczasową Żydowską Gminę
Wyznaniową, a na jej przewodniczącego wybrano doktora Richarda Spitza. Jako
że większość gmin żydowskich przestała istnieć podczas okupacji, zasięg działalności Żydowskiej Gminy Wyznaniowej poszerzono 20 września 1946 roku
na Brno i okolice, Bystřice nad Pernštejnem, Hrotovice, Hustopeče, Ivančice,
Klobouky, Moravský Krumlov, Sławków i Tišnov. W roku 1949 rejony Brna
i Igławy połączono. Odnotowany został pewien wzrost liczby Żydów na skutek imigracji z Rusi Zakarpackiej, jednak po przejęciu władzy w Czechosłowacji
przez komunistów i utworzeniu państwa Izrael w roku 1948 tendencja
ta odwróciła się. Potrzeby duchowe członków gminy zaspokoiło przybycie doktora Richarda Federa z Kolína, któremu 19 kwietnia 1953 roku powierzono funkcję regionalnego rabina Moraw. Po śmierci doktora Gustava Sichera w roku 1960
głównym rabinem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej został doktor
Feder, który piastował tę funkcję do śmierci 18 listopada 1970 roku. Dziś na czele
gminy stoi inżynier Pavel Fried (od roku 2004).
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G
 dzie spotykają się kultury, Muzeum Ziemi Morawskiej, 1993; Życie i posłannictwo religijne
w naszym mieście, Galeria Młodych, 1993; Korzenie narodu żydowskiego w Czechach i na Morawach,
1998 (wystawa pokazana również w Izraelu i USA); Żydowskie Morawy, żydowskie Brno, Brneński
Dom Sztuki, 2000–2001; Architekci żydowscy w Brnie, Galeria Architektów, 2000–2001; Cmentarz
żydowski w Brnie – przeszłość i teraźniejszość, Zamek Špilberk, 2002.
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L udno ś ć ż y dowska
Jak już wspomniano, liczba Żydów osiadłych w średniowiecznym Brnie
przed ich wydaleniem w roku 1454 wahała się według przybliżonych
szacunków od sześciuset do ośmiuset osób, przy całkowitej liczbie ludności sięgającej 7 tysięcy osób. Publikowane w różnych źródłach dane
o liczebności populacji żydowskiej od XVIII wieku są nieco rozbieżne,
ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że wzrastała ona w sposób następujący: w roku 1791 w granicach miasta żyło
21 Żydów na ogólną liczbę 8829 mieszkańców, podczas gdy na przedmieściach 126 Żydów przypadało na 13 985 mieszkańców 16; w roku 1804 było
ich 119, a w 1834 – 135 na 12 226 mieszkańców w mieście; w 1848 nadal
było jedynie 445 Żydów (27 w mieście i 418 na przedmieściach), ale od
tego momentu w wyniku emancypacji odnotowywano już stały wzrost:
w 1857 – 2230, w 1869 – 4505, w 1880 – 5490, w 1890 – 7087, w 1900 –
8243, w 1910 – 8945, w 1921 – 10 866, w 1930 – 11 002, w 1938 – około
12 tysięcy żydowskich mieszkańców.
W kolejnym okresie Brno było z jednej strony miejscem schronienia dla
wielu osób wyznania żydowskiego uciekających z nazistowskich Niemiec,
z Austrii i zaanektowanych Sudetów, z drugiej jednak liczni brneńscy
Żydzi zdołali – w zamian za słony okup i przy dużej dozie szczęścia –
umknąć losowi przed nadejściem Hitlera lub podczas pierwszych miesięcy okupacji. W sumie do obozów w Mińsku i Terezínie wysłano z Brna
10 057 osób, a w samym Brnie wojnę przeżyło 1033 członków Żydowskiej
Gminy Wyznaniowej, z których 250 stanowili zdemobilizowani żołnierze obcych wojsk, stu przybyło z Rusi, a stu sprowadziło się z okolicznych gmin połączonych w jedną Żydowską Gminę Wyznaniową. Przewrót
w lutym 1948 roku i powstanie państwa Izrael spowodowały falę emigracji. W roku 1960 społeczność nadal liczyła prawie ośmiuset członków, lecz po wydarzeniach z lat 1968–1969 nadeszła druga fala emigracji.
Gwałtowny spadek liczby członków gminy odbył się w sposób naturalny –
w początkach lat siedemdziesiątych było około pięciuset wyznawców,
podczas gdy dziś Brneńska Gmina Żydowska ma niespełna trzystu członków w całych Morawach Południowych, głównie osób powyżej sześćdziesiątego roku życia.

16	Inne źródła wspominają, że w roku 1797 w mieście tolerowano 12 Żydów, a na przedmieściach 113.
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Z ab y t ki ż y dowskie i i c h ś lad y
w dzisiejsz y m B rnie
Pozostałości średniowiecza
Po domach ze średniowiecznej dzielnicy żydowskiej i synagogach na placu
Rzymskim, ulicy Františkánskiej i dolnej Masarykovej nie zostało ani śladu.
W wyniku ponad pięciu stuleci rozwoju miasta, pożarów, zniszczeń wojennych i innych katastrof oraz znacznej przebudowy większość pozostałości
zniknęła. Jednak oryginalny układ ulic zasadniczo się zachował. Nie można
wykluczyć, że niektóre fundamenty, ściany nośne i partery budynków
pamiętają dni, gdy rozbrzmiewał tu język hebrajski. Wielce prawdopodobne,
że kiedyś w przyszłości, przekopując niektóre tereny, możemy natknąć się
na przypadkowe odkrycia. Pod warstwą ziemi mogą się kryć fundamenty
domów, piwnice, śmietniki, które pewnego dnia zostaną odsłonięte, wzbogacając naszą ubogą wiedzę o życiu żydowskiego getta w średniowieczu.
Jakichś wykopalisk można też zapewne oczekiwać na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przed Bramą Żydowską w pobliżu torów kolejowych przy poczcie dworcowej, gdzie znajduje się wysoka hałda 17, aczkolwiek płyty nagrobne wyciągnięto tu z ziemi już wkrótce po wygnaniu
Żydów z Brna. Kamieni użyto do budowy fundamentów domów, brukowania ulic i wznoszenia murów miasta. Potwierdzają to hebrajskie napisy
odkryte na kamieniach tu i ówdzie w mieście, na przykład podczas prac
wykopaliskowych prowadzonych z początkiem wieku przy budowie domu
przy ulicy Orlí 23 czy też podczas budowy kanalizacji w roku 1926 przed
budynkiem przy ulicy Českiej 28. W roku 1948 sześć fragmentów płyt znaleziono w fundamentach domów, które rozebrano przy Targu Zielnym
na potrzeby budowy hali targowej. Wszystkie znalezione kamienie przeniesiono do Muzeum Miasta Brna na wzgórzu Špilberk, gdzie zachowały
się do dziś. Oprócz tego trzy fragmenty średniowiecznych płyt nagrobnych
wbudowano w mury przedsionka sali obrzędowej cmentarza żydowskiego.
Latem 2000 roku kolejne trzy fragmenty żydowskich nagrobków odkryto
w zasypanym rowie biegnącym wzdłuż murów miejskich podczas budowy
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (VZP – Všeobecná
Zdravotní Pojišťovna) pod numerem 10 przy ulicy Benešovej.

17	Jedną ze zmian było wzniesienie barokowych fortyfikacji miasta w drugiej połowie XVII wieku oraz
modyfikacje jego układu związane z budową linii kolejowej i dworca około roku 1840.

231 Żydowskie Brno

Oznacza to, że w sumie jest nam znanych 37 płyt lub fragmentów pochodzących z lat 1349–1443. Są to jedyne namacalne dowody istnienia średniowiecznej społeczności żydowskiej w Brnie, nie licząc wzmianek o żydowskich
mieszkańcach we współczesnych im spisach i księgach. Niemal wszystkie płyty
wykonane były z gruboziarnistego wapienia i są najstarszymi płytami nagrobnymi na Morawach oprócz znalezionych w Znojmie. Potwierdzają one wielowiekowe osadnictwo żydowskie na tych terenach. Napisy to częściej lamenty
niż teksty pochwalne, nierzadko w formie poetyckiej, świadczące o wysokim poziomie epigrafów w owym czasie. Treści napisów w języku hebrajskim
na kamieniach są dla nas najcenniejszym historycznym wskazaniem ich miejsca i czasu pochodzenia i zachwycają swym poetyckim językiem.
Wielka Synagoga
Przed emancypacją sale modlitewne urządzane były w domach prywatnych bogatszych wiernych (Dobruška, Hönig, Königsberger) na brneńskim
przedmieściu Křenová, a być może również w zajeździe Nowy Świat na
ulicy Křenovej (budynek rozebrano w latach 1962–1963). Jedna z modlitewni
znajdowała się pod numerem 3 na Křenovej i korzystano z niej od roku 1778
aż do czasu wzniesienia synagogi. Dokładne położenie modlitewni nie jest
niestety znane, jako że większość kamienic rozebrano albo przebudowano.
Dopiero w wyniku ustanowienia nowych praw w roku 1848 (a w następstwie tego gwałtownego wzrostu liczby Żydów w Brnie) zwrócono uwagę
na konieczność wzniesienia synagogi. Rada Miasta zaaprobowała jej budowę
wyłącznie pod warunkiem, że bożnica stanie w bocznej ulicy przedmieścia.
Tymczasowa organizacja religijna zakupiła dwie działki w rejonie zwanym
Malá Křenová (dzisiejsza Trnitá), zajmujące obszar 11 175 metrów kwadratowych. Zlokalizowane były one w pobliżu ulicy Nadační (dzisiejsza Přízova).
Zaprojektowanie synagogi powierzono wiedeńskim architektom Augustowi
Schwendenweinowi von Lonauberg (1817–1885) oraz Juliusowi Romanowi
von Ringemu (1818–1882). Projekt budowli, będący wypadkową osobowości
architektów i okoliczności, został dostosowany stylistycznie do otaczających
ją brneńskich alej. Pozwolenie na budowę wydano 27 kwietnia 1853 roku
i w ciągu dwóch lat budowniczy Anton Onderka ukończył prace nad okazałym neoromańskim gmachem, który uchodził za odważny i nowoczesny
budynek. Mówi się, że to pierwsza w Brnie budowla wyposażona w oświetlenie elektryczne. Tak zwana Wielka Synagoga została poświęcona z pompą
17 września 1855 roku.

Il. 3. Fragmenty średniowiecznych płyt
nagrobnych wmurowanych w ścianę wejścia
do domu pogrzebowego; fot. J. Klenovský
Il. 4. Fasada domu pogrzebowego;
fot. J. Klenovský
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Wielka Synagoga była wolno stojącą trzykondygnacyjną budowlą mierzącą w przybliżeniu 27 na 22 metry. Zbudowana była na planie wyznaczonym przez dwie prostopadłe osie, z których dłuższa biegła na linii
wschód–zachód. Narożniki były zdobione, w ścianach zewnętrznych
umieszczonych zostało pięć lub sześć okien, ścianę wschodnią i zachodnią
wieńczyły półokrągłe ściany szczytowe z widniejącym kamiennym dekalogiem. Zdobne elewacje były na ogół neoromańskie, geometryczne i stosunkowo proste. Do budowli wchodziło się od zachodu. Po obu stronach przedsionka narożne schody wiodły do głównej sali modłów. Na trzech ścianach
znajdowały się dwupoziomowe galerie dla kobiet. W roku 1877 schody spiralne do babińca zostały zastąpione schodami prostymi. W roku 1886
wzniesiono zaprojektowaną przez architekta Ludwiga Tischlera (1840–1906)
dobudówkę od strony ściany wschodniej do granicy zabudowy przy ulicy
Nadační, w wyniku czego całkowita powierzchnia parteru zwiększyła się
z 359 do 496 metrów kwadratowych. Dach skrzydeł bocznych ozdobiony
był mniejszymi kopułami, ściana wschodnia z aron ha-kodeszem i półokrągłym szczytem oraz dekalogiem została przesunięta, podczas gdy ścianę
północną dobudówki oparto o sąsiednie domy.
Wielka Synagoga została spalona przez niemieckich faszystów 16 marca
1939 roku, wkrótce po rozpoczęciu okupacji. Po roku 1945 przedstawiciele miasta
złożyli obietnicę wzniesienia tablicy pamiątkowej lub pomnika na miejscu zwęglonej bożnicy. Gruzy uprzątnięto, a parcela na rogu Přízovej i Spálenej pozostała
pusta do dziś – mieści się tam jedynie skład materiałów budowlanych.

długości holu, natomiast dziś cała powierzchnia przykryta jest płaskim
dachem. Ściany północna i południowa były zupełnie gładkie, bez ozdób
gipsowych, a w ścianie wschodniej rozmieszczono otwory okienne ( 2 + 2 )
i aron ha-kodesz.
Urządzenie wnętrza było tradycyjne: parter mieścił 72 siedzenia dla
mężczyzn, galeria zaś miała 38 miejsc dla kobiet. Ściany wokół były zdumiewająco grube (ponad 100 centymetrów) i właśnie to w zestawieniu z charakterystycznym sklepieniem sugeruje, że był to budynek stary, który w latach
dziewięćdziesiątych XIX wieku mógł zostać zaadaptowany do celów nabożeństw religijnych. W kwestiach zastosowania przyległych pomieszczeń
budynku i ich związku z synagogą możemy jedynie spekulować. Polska
Szkoła przestała służyć celom religijnym w okresie międzywojennym, prawdopodobnie przed rokiem 1927, a następnie była wykorzystywana do działalności handlowej. W roku 1954 budynek został przerobiony na warsztaty
brneńskiej firmy odzieżowej, a po 1989 mieścił się tu prywatny magazyn
sprzedaży hurtowej. Właściciel zburzył go w latach 2003–2007.
Nowa Synagoga
Z uwagi na szybko rozrastającą się populację żydowską w początkach
XX wieku zaistniała potrzeba wzniesienia nowej, większej synagogi. W tym
celu w roku 1904 zakupiono budynek przy ulicy Koliště 45; jego podwórze wychodzące na ulicę Ponávka stanowiło spory obszar o wymiarach
36 na 50 metrów i zdawało się pasować w sam raz do zamierzonego celu.
Tak zwaną Nową Synagogę zbudował Alfred Zeisel w latach 1905–1906
według projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera – europejskiego
autorytetu w dziedzinie budowy synagog. Bożnica została uroczyście poświęcona w obecności przedstawicieli władz miasta 13 września 1906 roku.
Nowa Synagoga była stosunkowo dużym, wolno stojącym budynkiem o wymiarach 18 na 32 metry, jej zaś najdłuższa oś biegła na linii
wschód–zachód. Wysokość bożnicy wynosiła ponad 18 metrów. Cechy
architektoniczne zdradzają wpływy wzorów chrześcijańskich, zwłaszcza
plan budynku zbliżony do bazyliki oraz przesunięcie bimy do aron ha-kodeszu. Do synagogi wchodziło się zgodnie z tradycją od zachodu (pierwotne
wejście było od ulicy Koliště przez holl budynku nr 45). Wejście wiodło
do przedsionka ze schodami po obu stronach oraz do głównej sali modłów. Nowościami architektonicznymi wejścia były półokrągłe łuki na filarach oddzielających nawę główną od bocznych. Ścianę wschodnią z aron

Bożnica Polska
W roku 1883 w podwórku wynajętej kamienicy przy ulicy Křenovej 22/297
stowarzyszenie „Minjan” założyło salę modlitewną dla ortodoksyjnych
Żydów z Galicji, zwaną Polską Szkołą. Modlitewnia znajdowała się w dwukondygnacyjnym budynku z dwuspadowym dachem (pierwotnie oficyna),
zajmując około jednej trzeciej jego południowej części. Wewnętrzna konstrukcja architektoniczna była bardzo skromna i niepozorna i nic nie wskazywało, że w murach tych mieści się synagoga. Wejście znajdowało się
od podwórka, przez drzwi na parterze prowadzące bezpośrednio do głównej
sali modłów. Zewnętrzne, nieosłonięte schody prowadziły do babińca. Hol
wewnętrzny z trzema podporami sklepienia mierzył 5,68 na 11,75 metra
przy całkowitej wysokości 6,61 metra (pod sklepieniem), co daje powierzchnię 67 metrów kwadratowych. Galeria zajmowała mniej więcej połowę
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ha-kodeszem akcentował łuk na wysokość dwóch kondygnacji, na którym widniał napis w języku hebrajskim: „Od swego przybycia chwalił
imię Pana”, oraz kamienny dekalog. Inny hebrajski napis nad samym aron
ha-kodeszem głosił: „Ciągle widzę Pana przed sobą”. Po obu stronach znajdowały się galerie dla kobiet oraz pochyła galeria po stronie zachodniej.
W synagodze były 324 miejsca dla mężczyzn oraz 250 dla kobiet. Wszystkie
części miały płaskie sufity. Z technicznego punktu widzenia budynek był
o tyle interesujący, że konstrukcja nośna wnętrza wykonana była z żelbetu,
skorupa zaś z cegieł. Fasada posiadała elementy ornamentyki neoromańskiej – względnie skromne, ale szczególnie wyeksponowane wokół wejścia,
w pewnym stopniu także z tyłu. W dachu od zachodniej strony umieszczono dwie skromne wieżyczki.
Nowa Synagoga doznała poważnych uszkodzeń wskutek bombardowań w czasie drugiej wojny światowej, a ponieważ społeczność żydowska została zdziesiątkowana, nikt nie zaprzątał sobie głowy jej odnową.
Przez jakieś dziesięć lat była wykorzystywana jako magazyn, nie prowadzono jej konserwacji, następnie zaś urządzono tu sklep z meblami z wejściem od ulicy Ponávka. Świątyni przydzielono numer 8. Badania architektoniczne sugerowały wykorzystanie synagogi do celów kulturalnych, na
przykład jako siedziby teatru „Na Provázku”, nie znaleziono jednak inwestora. Po wojnie resort zdrowia wszedł w posiadanie zabudowań przy
ulicy Koliště 45 i w miarę rozrastania się nabywał przyległe nieruchomości, wywierając presję na wyburzanie budynków niespełniających jego
wymagań. W miesiącach zimowych 1985/1986 synagogę zrównano z ziemią, uprzednio zabrawszy z niej co wartościowsze ornamenty architektoniczne, które przeniesiono do Muzeum Miasta Brna, między innymi dekalog, kute ażurowe dekoracje bimy, dwie pochodzące z przedsionka tablice
upamiętniające donatorów oraz drzwi frontowe. O istnieniu w tym miejscu Nowej Synagogi przypomina tablica pamiątkowa wmurowana w nową
dobudówkę budynku Pogotowia Ratunkowego.
Synagoga Agudas Ahim
W roku 1936 przy ulicy Skořepka 13 (dawna Leopoldshof) zbudowano
czwartą bożnicę sfinansowaną z kwesty prowadzonej wśród galicyjskich
Żydów, którzy znaleźli schronienie w Brnie podczas pierwszej wojny światowej. Została wzniesiona przez ortodoksyjną gminę Agudas Ahim. Podczas
wojny mieścił się tu magazyn, lecz potem świątynia została odnowiona
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i rekonsekrowana 6 września 1945 roku. Budynek jest dziełem architekta
Ottona Eislera (aczkolwiek plany z marca 1934 roku noszą podpis jego brata,
budowniczego Artura Eislera jako szefa rodzinnej firmy, która bożnicę zbudowała). Wystrój synagogi reprezentuje funkcjonalizm, o czym świadczy purystyczna fasada z jednym tylko oknem złożonym z trzydziestu pól.
Wnętrze jest zgodne z tradycyjnym schematem. Jest to dwukondygnacyjny,
czworokątny budynek z płaskim dachem o wymiarach 18,5 na 15 metrów
i wysokości 10,5 metra. Dłuższa oś jest ułożona w kierunku wschód–zachód,
tak więc aron ha-kodesz znajduje się na ścianie wschodniej, wejście jest jednak od południa. Przedsionek prowadzi bezpośrednio do części modlitewnej o powierzchni 175 metrów kwadratowych, wyposażonej w miejsca dla
184 mężczyzn. Babiniec rozmieszczony jest na trzech ścianach i ma 102 siedzenia. Z parteru prowadzi przejście do podwórka, gdzie znajduje się kryty
obszar zwany Sukkot.
Mniejsze skrzydło przylega do północno-zachodniej krawędzi budynku,
z toaletami na obu piętrach. Na pierwszym piętrze jest niewielkie pomieszczenie, pierwotnie służące jako gabinet, które następnie zostało przerobione na salę modlitw na okres zimowy (27 metrów kwadratowych).
Szkielet konstrukcyjny budynku wykonany jest z żelbetu i cegieł, sufit sali
zaś z żelaznych belek wzmocnionych cięgnem. We wszystkich pomieszczeniach sufity są płaskie, a malowane na biało ściany obramowane prostym ornamentem w kolorze ochry. W środku głównej sali znajduje się
podwyższona bima, nad aron ha-kodeszem w marmurowej obudowie widnieje dekalog i napis naścienny: „Od wschodu słońca do zachodu – niech
będzie pochwalone imię Pana!”, a jeszcze wyżej napis w języku hebrajskim:
„Ciągle widzę Pana przed sobą”. Wyposażenie wnętrza synagogi stanowią
proste drewniane ławki, krzesła dla rabina i kantora, pulpit, haftowane
tkaniny oraz menora. Pomieszczenie ożywa każdego piątkowego wieczoru
i w sobotnie poranki podczas regularnych nabożeństw. Jest to jedyna funkcjonująca synagoga na Morawach (w Ołomuńcu i Ostrawie działają jedynie
niewielkie modlitewnie).
Oprócz tych trzech bożnic na przestrzeni lat funkcjonowało około dziesięciu mniejszych sal modlitewnych służących pojedynczym grupom religijnym, które miały nieco odmienne zwyczaje i obrzędy. Już w roku 1869
konserwatywna część Żydowskiej Gminy Wyznaniowej (Löw-Beer i inni)
urządziła salę modlitwy w domu pod numerem 1 na ulicy Novobranskiej.
W 1910 roku ortodoksyjne stowarzyszenie modlitewne Machsike Hadas
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z ałożyło modlitewnię przy ulicy Orlí 13. Istnieją przypuszczenia, że modlitewnie znajdowały się również na rogu ulicy Ponávka i Příkop oraz między
ulicami Francouzską a Bratislavską. Podobnie udowodniono istnienie przed
drugą wojną światową i krótko po jej zakończeniu sali modlitwy w oficynie domu pod numerem 31 przy alei kpt. Jarošego (poprzednio V Aleja albo
ulica Legionářská). W latach międzywojennych organizowano także tymczasowe modlitewnie na okres świąt, na przykład w „Sokolovnej” na stadionie, w Domu Artysty czy w głównym holu szpitala przy Koliště.
Budynki instytucji żydowskich
Żydowska Gmina Wyznaniowa w Brnie nabyła nie tylko synagogę i cmentarz, ale też inne obiekty, którymi zarządzała. Najstarsza znana siedziba
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej mieściła się w budynku pod numerem 45
przy ulicy Koliště, gdzie do roku 1907 być może również mieszkał rabin. Jej
biura przeniesiono prawdopodobnie z początkiem drugiej wojny światowej
z rozkazu nazistów do budynku przy V Alei 31. Należał on do Morawskiej Loży
Bnai Brith i był wykorzystywany jako modlitewnia, a także kuchnia dla ubogich i ośrodek zdrowia. Został znacjonalizowany przez komunistów we wczesnych latach pięćdziesiątych. W roku 1965 biura gminy przeniesiono do nowego
lokum w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Bašty 6, a w 1978 na wynajęte piętro kamienicy przy ulicy Hybešovej 14. Od 1993 roku biura i siedziba
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej znajdują się przy alei kpt. Jarošego 3.
Szkolnictwo żydowskie w Brnie miało względnie długą historię. Szkoła podstawowa powstała jesienią 1861 roku przy ulicy Josefskiej 49. Następnie przeniesiono ją na ulicę Orlí 7, a w 1873 roku do budynku szkolnego koło kościoła
św. Jakuba przy ulicy Solniční. W roku 1919 założono wspomnianą już zunifikowaną szkołę żydowską pod numerem 43 przy ulicy Solniční (dzisiejsza Hybešova).
Budynek przy ulicy Křenovej 46 zaadaptowano na sierociniec dla
chłopców i dziewcząt w roku 1882 (sprzedano go w 1927). Dom starców
dla Żydów założono w drugiej połowie XIX wieku przy ulicy Mlýnskiej 27.
Służył on również jako kuchnia dla ubogich, a w roku 1902 przeniósł się
do budynku Fundacji Maxa i Johanny Rosenthal przy ulicy Pražskiej 54
(ulica Štefánikova) w dzielnicy Královo Pole. Po drugiej wojnie światowej
coraz trudniej było go utrzymać, w związku z czym w 1963 roku przekazano go państwu. Dom Fundacji Leopolda i Fanny Wiesner położony przy
V Alei pod numerem 3 (aleja kpt. Jarošego) był ośrodkiem działalności społecznej i charytatywnej od roku 1892.

Il. 5. Fasada Synagogi Agudas Ahim
przy ul. Skořepka 13; fot. J. Klenovský
Il. 6. Wnętrze Synagogi
Agudas Ahim; fot. J. Klenovský
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W drugiej połowie XIX wieku obrzędowe kąpiele początkowo odbywały
się w łaźniach Winterholler, następnie zaś w roku 1880 otworzono mykwę
przy ulicy Dornych 7, obok hotelu Metropol, w którym w owych czasach
mieściła się piekarnia macy. Uważa się, że mykwa istniała również przy
modlitewni przy ulicy Orlí 13. Podczas pierwszej wojny światowej nową
mykwę otwarto w łaźniach Charlotte przy obecnej ulicy Bratislavskiej.
Wraz z napływem uchodźców żydowskich z Galicji podczas pierwszej wojny
światowej otwarto kuchnie polowe, w latach dwudziestych XX wieku zaś
na jednym z pięter budynku na rogu ulic Ponávka i Bratislavskiej działały
jadłodajnie dla żydowskiej biedoty. Towarzystwo Domów Żydowskich zakupiło działkę na „Riwierze” rzeki Svratki w roku 1922 i założyło klub sportowy „Makabi” z wakacyjną restauracją przy ulicy Rybářskiej 105. Klub
został skonfiskowany przez Hitlera z początkiem lat czterdziestych, a potem
ponownie dziesięć lat później przez reżim komunistyczny.

Il. 8. Budynek fabryki Löw-Beera w roku 1897; źródło: Grossindustrie Östrerreich I–V, Wiedeń 1898, s. 56

D awne fabr y ki ż y dowskie w rejonie B rna

Il. 7. Dawna Żydowska Szkoła Średnia przy ul. Hybešovej 43; fot. J. Klenovský
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W ciągu XIX i na początku XX wieku przedsiębiorcy żydowscy znacząco
przyczynili się do rozwoju handlu i przemysłu w Brnie. Już z końcem
XVIII wieku pierwotne warsztaty rzemieślnicze i manufaktury zmieniły się
w zakłady wytwórcze, z których w następnym stuleciu powstały fabryki.
Warunki w Brnie sprzyjały rozkwitowi mechaniki, a przede wszystkim
branży tekstylnej – miasto stało się głównym ośrodkiem handlu wełną,
który w owym czasie znajdował się wyłącznie w rękach Żydów. Wysoki
odsetek przedsiębiorców stanowili Żydzi przyjeżdżający tu w poszukiwaniu swej wielkiej szansy życiowej z bliska (głównie Boskovic, Rousínova,
Bučovic) i z daleka.
Pierwszym żydowskim fabrykantem w Brnie był Jakub Häller, pochodzący z miejscowości Kynšperk nad Ohří, który założył warsztat sukienniczy na przedmieściu Křídlovice w roku 1795, a następnie w 1804 zakłady
wełniarskie. W roku 1818 Lazar Auspitz z Mikulova otworzył zakład sortowania wełny w Krzyżowym dworze, a w 1837 zakład produkcji sukna
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dencja do zamykania mniejszych firm i koncentracji kapitału oraz zakładania fabryk reprezentujących inne branże, nie tylko tekstylną 18. Na samym
początku okupacji nazistowskiej firmy stanowiące własność Żydów zostały
przejęte i oddane pod nazistowski zarząd powierniczy (Treuhänder –
dosłownie „wierne ręce”) do czasu ostatecznej konfiskaty ich mienia.
Zaledwie garstce ocalałych krewnych dawnych właścicieli udało się doprowadzić do restytucji mienia po wojnie w latach 1945–1948, jednak już niebawem zostało ono znacjonalizowane przez reżim komunistyczny.

ż y dows c y A r c h i t ek c i a ar c h i t ek t ura
B rna okresu mi ę dz y wojennego
W okresie międzywojennym, gdy Brno przeżywało gwałtowny rozwój jako
stolica Moraw w nowo utworzonej Republice Czechosłowackiej, wygląd miasta zmienił się diametralnie za sprawą nowoczesnej architektury funkcjonalistycznej. Dość oryginalny nurt w ramach tego kierunku reprezentowały dzieła żydowskich architektów, których później połączył ten sam
los. Pozostawili nam spuściznę kilkudziesięciu niezrównanych pod względem designu, nowoczesnych budynków, które nawet dziś jeszcze rzetelnie
spełniają swe zadanie. Od „białego funkcjonalizmu” pozostałych architektów odróżniał ich swoisty wspólny słownik formalny. Ich architektura była
pospolita, trzeźwa, konkretna, prosta, niepozorna, grzeczna, wspólne zaś
elementy wizualne to symetria osiowa z zaakcentowanym wejściem, regularna, rytmiczna konstrukcja prostej, płaskiej fasady z gładkim wykończeniem, gdzie typowymi motywami były obramienia licujące z fasadą, precyzyjnie zaprojektowane detale konstrukcyjne i brak luksusowych materiałów.
Najczęstszym zadaniem architektonicznym były kamienice mieszkalne.

Il. 9. Budynek fabryki Moritza
Fuhrmanna widziany od strony
rzeki Svitavy; fot. J. Klenovský

 ełnianego i artykułów z wełny. W latach czterdziestych XIX wieku
w
w Brnie działało 21 większych i 22 mniejsze zakłady wełniarskie, dlatego
też miasto zwano (nieco przesadnie) „austriackim Manchesterem” albo
„Manchesterem Wschodu”, jako że brneński ośrodek przemysłu tekstylnego
był największym w monarchii austro-węgierskiej.
Prawdziwy boom nastąpił pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku.
W 1859 roku w Brnie funkcjonowało 110 zakładów wełniarskich i większych warsztatów, z czego 32 stanowiły zakłady żydowskie. Pod koniec
XIX stulecia na samej ulicy Cejl swe zakłady miało czternaście największych, głównie żydowskich firm. W następnych dekadach panowała ten-
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18	Do największych żydowskich firm przemysłowych należały: fabryka włókiennicza „Lazar Auspitz
Enkel” (zał. 1837), „Aron & Jakob Löw-Beer’s Söhne” Mosesa Löw-Beera (zał. 1839), „Friedrich Redlich”
(zał. 1857), „M.E. Schwarz’ & Moritz Beran’s Söhne” (zał. 1862), „Adolf Löw i Syn”, fabryka futer
Moritza Fuhrmanna, fabryka odzieży sportowej Leo Feldmanna, zakład czyszczenia chemicznego
Sigmund Fluss (zał. 1890), zakład produkcji skóry „E. Bloch i Synowie” (zał. 1854), fabryka emalii,
żelaza, blachy i wyrobów metalowych „Bracia Gottlieb & Brauchbar”, zakład produkcji wyrobów
metalowych „F. Ohnheiser i Syn” (zał. 1890), fabryka olejów S.L. Herzfeldera (zał. 1792), cukrownia
Moritza Bauera (zał. 1851), spółka budowy maszyn Augustina Lederera i Phillippa Porgesa (zał. 1889),
zakład produkcji słodu „Schindler & Stein”, cegielnia „G. & A. Kohn” (zał. 1881), tartak parowy
Druckera (zał. 1869), cementownia Leo Czecha (zał. 1907), zakład wyrobu skóry M. Sinaibergera
(zał. 1870), fabryka obuwia W. Löbensteina (zał. 1868), zakład budowy kolei „Redlich & Berger”.
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lerowski faszyzm i okupacja Czechosłowacji. Część architektów wyjechała
zawczasu, zmuszona do emigracji (Arnošt Wiesner, Max Tintner, Sigmund
Kerekes), innych wywieziono do obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli
(Jindřich Blum, Jan Haas) albo jakimś cudem zdołali przeżyć (Ladislav Radó,
Otto Eisler, Norbert Troller, Alfred Neumann). Niektórzy dokonali przełomu
nawet w odległych krajach: Norbert Troller i Endre Steiner w USA, Arnošt
Wiesner w Wielkiej Brytanii, Alfred Neumann i Sigmund Kerekes w Izraelu.
Powyższy obraz dopełnia wybitne dzieło architektury doby modernizmu – budynek przy ulicy Černopolní 45, powstały w latach 1929–1930,
od roku 2001 wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Zaprojektował go niemiecki architekt Ludwig Mies van
der Rohe na zamówienie żydowskich klientów – małżeństwa Fritza i Grete
Tugendhat z domu Löw-Beer (jej rodzice Alfred i Marianna Löw-Beer podarowali córce górną część parceli z pięknym widokiem na miasto, położonej
obok ich domu przy ulicy Drobného pod numerami 22–24).

Il. 10. Elewacja ogrodowa willi Tugendhat; fot. M. Murzyn-Kupisz

Choć budynki miały wspólne cechy, każdy z projektantów podążał własną
drogą wyrażającą się w indywidualnych cechach stylistycznych, dlatego też
nigdy nie założyli oni programowego stowarzyszenia twórczego.
Większość z ponad dwudziestu architektów stanowili absolwenci Szkoły
Architektury w Brnie. Byli trzeźwo myślącymi, pragmatycznymi konstruktorami, nawykłymi do życia w dwujęzycznym środowisku Brna. Z wyjątkiem jednego budynku użyteczności publicznej (krematorium projektu
Arnošta Wiesnera) realizowali wyłącznie prywatne zlecenia. Nic dziwnego,
że Brno przyciągało architektów z Wiednia, Budapesztu i Pragi, przyjeżdżających tu na studia i do pracy. Centralną postacią nowoczesnej architektury Brna był Arnošt Wiesner, który zainicjował ruch i realizował
liczne projekty w mieście. Architekci z reguły współpracowali z żydowskimi firmami budowlanymi z Brna, takimi jak przedsiębiorstwo rodzinne
braci Eisler, firmy Alfreda Zeisela, Leopolda Druckera i Leopolda Eisingera.
Okres kulminacyjny tego stylu pod koniec lat trzydziestych zakłóciły hit-
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Sarunas Liekis
Rewitalizacja dziedzictwa
żydowskiego w Wilnie

Tablice pamiątkowe i pomniki, a także rewitalizacja i odbudowa części
jakiegokolwiek miasta zależą w dużej mierze od realizowanej przez państwo i jego instytucje polityki pamięci historycznej oraz powszechnego
w danym momencie spojrzenia na historię.
Stosunek i podejście do przeszłości należy oceniać z perspektywy rozmaitych metodologii, dopiero to bowiem pozwala tworzyć podstawy analizy.
Podstawy teoretyczne, jakie proponuje teoria kultury pamięci (culture of memory theory), z pewnością sprzyjałyby dyskusji o postrzeganiu pamięci i o aktualnych poglądach na mniejszości etniczne czy religijne. Istnieje wiele definicji pamięci, a jedną z najbardziej instrumentalnych koncepcji zaproponował
niemiecki uczony Jan Assmann – twórca teorii kultury pamięci, opierając się
na badaniach francuskiego psychologa społecznego Maurice’a Halbwachsa 1.
Nowatorskie teorie francusko-niemieckie przyniosły oryginalną klasyfikację. Sugerowały, że istnieje „pamięć zbiorowa” (collective memory), często nazywana pamięcią historyczną, której transfer następuje w przekazie codziennym, oraz „pamięć kulturowa” (cultural memory), czyli instytucjonalna,
funkcjonująca w przekazie instytucjonalnym, w tym również wydawniczym.
Oba typy pamięci wzmacniają się wzajemnie.
„Pamięć zbiorową” najczęściej określa się jako informacje gromadzone w drodze wywiadu przez historyków przepytujących różne osoby.
Zasadniczą jej częścią jest „ustny przekaz historyczny”. Socjologowie interpretują to z reguły jako zapis i interpretację osobistego świadectwa. Oprócz
terminu „przekaz ustny” stosuje się też pojęcie „tradycja ustna” na określenie

	J. Assman, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität frühen
Hochkulturen, München, Beck, 1992, s. 29–34.
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tej części pamięci zbiorowej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w formie osobistych relacji. Tak więc tradycja ustna jest bardziej związana z doświadczeniami bliższymi w czasie, nie zaś z transferem pamięci
z głębszych warstw historycznych, jak w przypadku pamięci zbiorowej.
Konsensus między naukowcami i laikami polega na tym, że pamięć
zbiorowa zawiera wspomnienia zdarzeń z nie więcej niż ostatnich osiemdziesięciu lat, aczkolwiek spotyka się opinie, że może sięgać nawet 150 lat
wstecz 2. Gdyby instytucje państwowe i Kościół dysponowały odpowiednią
strategią, mogłyby uzupełniać luki w pamięci zbiorowej i wpływać na tworzenie pamięci kulturowej.
Tradycja ustna i pamięć zbiorowa kwitną w krajach, gdzie tradycja ustna
nie została zastąpiona w procesie alfabetyzacji przez umiejętność czytania
i pisania. Od czasu upowszechnienia umiejętności czytania i pisania na Litwie
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku kraj sukcesywnie zatraca
swą tradycję ustną. Widać to szczególnie wyraźnie teraz, kiedy obecne pokolenie ludzi młodych i w średnim wieku kształtuje się pod wpływem tekstów
pisanych, prezentowanej w nich kultury i wyrażanych poglądów.
Powszechnie przyjmuje się, że kultura potrzebuje przeszłości w takim
samym stopniu, w jakim związana jest z teraźniejszością. Nawet patrząc
w przyszłość, dzień wczorajszy należy osłaniać i chronić od zapomnienia.
Według tej koncepcji potrzeba pamięci i rekonstrukcji jest zatem wieczna,
zwłaszcza w nowoczesnym społeczeństwie.

P ami ę ć kul t urowa a d y skurs
na c jonalis t y c zn y
Nie ulega wątpliwości, że przyjmując powyższy schemat, musimy jednocześnie zmierzyć się z problemem kontekstu estetycznego, politycznego
i poznawczego, który podlega ustawicznej rewizji retrospektywnej i rekonstrukcji pod kątem potrzeb dnia dzisiejszego 3. W naszych czasach rekon-

	V. Gaidys, D. Tureikytė, I. Šutinienė, Istorinė lietuvių atmintis (empirinės charakteristikos), „Filosofija,
sociologija”, 1991, nr 1 (4), s. 77; I. Šutinienė, Trauma ir kolektyvinė atmintis: sociokultūrinis aspektas,
„Filosofija, sociologija”, 2002, nr 1, s. 59. Profesor Valerijus Čekmonas z Uniwersytetu Wileńskiego,
organizator wielu badań lingwistycznych, stwierdził w rozmowie z autorem, że osoby przechowują
pamięć ich bezpośredniego otoczenia i rodziny przez nawet 150 lat.
	R. Šermukšnytė, Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dolumentiniame kine ir televizijoje
(1998–2005), praca doktorska, Uniwersytet Wileński, 2006 (maszynopis), s. 12.
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strukcje najczęściej wykorzystywane są w dyskursie nacjonalistycznym i w budowaniu mitów narodowych. Następuje mobilizacja przeszłości w celu usprawiedliwienia takiej to czy innej interpretacji związków
(często wyimaginowanych) bądź dla realizacji aktualnych interesów 4.
Mitologizacja przeszłości, jednoczący mit przeszłości narodu, służy współcześnie jednemu celowi: pomaga pokonać fragmentaryzację społeczeństwa, zwłaszcza po długim okresie ucisku ze strony krajów obcych, tak
jak to miało miejsce w przypadku Litwy po pierwszej wojnie światowej
i w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
W naszych czasach mamy do czynienia z trzema głównymi rekonstrukcjami historycznych narracji dotyczących zbiorowych reprezentacji przeszłości: marksistowską (idea postępu społecznego przez rewolucję),
liberalną (ruch wszystkich uciśnionych osób ku samorealizacji) oraz nacjonalistyczną (głównym tematem jest naród i kwestie narodowej samorealizacji za pośrednictwem państwa narodowego) 5. Wszystkie te narracje
łączy teleologiczność, misja polityczna, pretensje do obiektywizmu, wykorzystywanie wyjątkowo ostrych kontrastów poglądów, jednostronne spojrzenie na świat, niedopuszczające do narracji innych punktów widzenia. Tylko postmodernistyczna historia jest w stanie oprzeć się tym trzem
głównym typom narracji, starając się połączyć tak zwane małe narracje
kobiet i mniejszości etnicznych czy religijnych, podważających słuszność
dominującej narracji.
W dyskusjach o Europie Wschodniej wśród naukowców najczęściej dominuje narracja nacjonalistyczna. Przykładem takiego przypadku jest Litwa.
Spojrzenie na historię z punktu widzenia mniejszości etnicznych czy religijnych stanowi najbardziej realną i interesującą próbę fuzji różnych narracji,
a przynajmniej uczenia się od tychże, z korzyścią dla narracji większościowej. Ponadto żadna z tych narracji „pobocznych” nie kwestionuje do końca
narracji głównej, gdyż wszystkie one służą wspólnemu celowi zjednoczenia
społeczeństw i państw.

P ami ę ć kul t urowa na L i t wie
Na Litwie kwestia pamięci kulturowej wobec mniejszości etnicznych budzi
kontrowersje i bywa często przedmiotem gorących debat publicznych.
Litwa stanowi ciekawy i osobliwy przypadek. Historiografia jest zawsze
narzędziem służącym legitymizacji wizji politycznych. Miejsce mniejszości
w reprezentacjach przeszłości w dziejopisarstwie litewskim można łatwo
zinterpretować w świetle wspomnianych nowych teorii. Obraz mniejszości (Niemców, Żydów, Karaimów, Polaków, Rosjan) jest nierozerwalnie
związany z autowizerunkiem teraźniejszej rdzennej większości litewskiej.
Retrospektywny obraz kraju w wydaniu litewskiego dyskursu nacjonalistycznego zawsze ukazywał Litwę bezkrytycznie jako ojczyznę rdzennych Litwinów, innym zaś przydzielał z reguły pośledniejsze role. Jednak
ta romantyczno-nacjonalistyczna interpretacja jest nieprawdziwa i reprezentuje wizję państwa wyłącznie z jednej, nacjonalistycznej perspektywy.
Historia jest zawsze pisana w stolicach państw i Litwa nie jest tu wyjątkiem. Bieżąca historia oraz aktualne żądania i interesy ulegają projekcji na
przeszłość. Nasza epoka ustawicznej modernizacji przynosi nie tylko konsolidację, ale również konflikty. Takie same konsekwencje towarzyszą procesowi globalizacji. Grupom etnicznym udaje się mobilizować znacznie skuteczniej w epoce globalizacji niż kiedykolwiek wcześniej. Na naszych oczach
odbywa się proces odwrotny: narody, wydawałoby się, zjednoczone dawno
temu zaczynają stawać w obliczu odchodzenia od głównego nurtu kultury
dominującej oraz sprzeciwu wobec niego.
Tymczasem w myśl dyskursu nacjonalistycznego niektórzy uczeni
z zasady ignorują wyniki badań historycznych poświęconych mniejszościom
narodowym na Litwie. Starają się oni nie zauważać następujących kwestii:
1. W ubiegłych stuleciach mniejszości było więcej niż obecnie. W czasach gdy nie istniały prawa uniwersalne, praktycznie każdy był członkiem
jakiejś grupy mniejszościowej (etnicznej, językowej, społecznej). Dopiero

	N. Statkus, Etniškumas ir nacionalizmas, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2003, s. 278.
	S. Ahonen, Nauji istorijos mokymo planai Baltijos valstybėse: Estija 1990 m. Naratyvo transformacija.
Istoriografija ir atvira visuomenė, Vilnius, Vaga, 1998, s. 294–295. Szersze omówienie ukazywania
pamięci kulturowej i jej związków z pamięcią zbiorową – zob. R. Šermukšnytė, Lietuvos istorijos…,
op. cit., s. 15–17.

250

Sarunas Liekis

w XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX w wyniku zjednoczenia poli-

251 Rewitalizacja dziedzictwa żydowskiego w Wilnie

L i t wa a jej pami ę ć kul t urowa

tycznego, społecznego i językowego proces narodowotwórczy w kraju
poszedł w kierunku większej uniformizacji (kosztem mniejszości) 6. Uznanie
istnienia mniejszości i problemy społeczne spowodowane przez samo ich istnienie ujawniły się w dyskusjach politycznych państwa polsko-litewskiego
dość późno, bo dopiero w drugiej połowie XVIII wieku podczas obrad Sejmu
Czteroletniego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 7.
2. W przypadku wielu mniejszości funkcjonujących najżywiej we współczesnej pamięci zbiorowej lub kulturowej pamięć i reprezentacje przeszłości związane są z gospodarką. W dyskusji o mniejszościach pośredniczących
w obrocie gospodarczym, szczególnie Żydach i Szkotach w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, można się odwoływać do kontekstu specjalnej roli i statusu, jakimi się cieszyły. Z reguły kwestie zachowania w gospodarce
postrzegane są przez pryzmat narodowych pretensji, aspiracji i celów, ich
zaś rola interpretowana jest przez uogólnienie.
3. Tradycyjny dyskurs nacjonalistyczny ignoruje również proces demokratyzacji w dziedzinie pamięci zbiorowej, nadal traktując historię jako
narzuconą z góry. Wzrost zainteresowania historią społeczną w drugiej
połowie XX wieku podniósł jednak rangę „niższych warstw społecznych”
oraz wielu grup dotąd marginalizowanych w oficjalnych wersjach narracji historycznej. „Nowa historia oddolna” rzuciła wyzwanie akademickiemu
monopolowi i miała jasny, polityczny podtekst dyskusji z narracją dominującą. Historia kobiet i pracy, historia wsi i rodziny zostały na nowo dostrzeżone. I nie tylko to: grupy poprzednio nieuznawane zyskały poczucie współtworzenia historii. Po raz kolejny powtórzyliśmy historyczny zwrot podobny
do tego z XIX wieku, gdy pojawiło się wiele nowych ruchów narodowowyzwoleńczych (dotyczących niemal wszystkich grup etnicznych, które
zamieszkiwały wielonarodowe imperia Europy Środkowo-Wschodniej), przyczyniających się do budowy własnych historycznych narracji 8.

Nowo powstałe na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku państwo litewskie nie posiadało spójnej strategii pamięci kulturowej, którą opracowałyby
i zaproponowały instytucje państwowe. Pierwszą, krótkotrwałą próbę podjęto pod koniec panowania Związku Radzieckiego w latach 1989–1990, gdy
Ministerstwo Oświaty opublikowało koncepcję szkoły narodowej, mającej
zastąpić sowiecki model szkolnictwa średniego stopnia. Głównym założeniem
koncepcji była taka reforma systemu oświaty, która stworzyłaby nowy model
świadomości historycznej. Ów nowy model przewidziany był do wdrożenia
jedynie sposobami dydaktycznymi i przez restrukturyzację systemu szkolnictwa. W ten sposób nowe niepodległe państwo po raz pierwszy od początku
swego istnienia w roku 1990 zgłosiło pretensje do statusu następcy prawnego
republiki okresu międzywojennego 1918–1940. Historia Litwy jako historia
rdzennych Litwinów doskonale pasowała do politycznej mobilizacji wczesnych
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jednak popularne hasło okresu międzywojennego podkreślające rdzenność i monokulturowość zdawało się nie licować
z nowymi ogólnymi tendencjami wielokulturowymi i pluralistycznymi panującymi w czasie, gdy kraj wstępował w sojusze zachodnie (UE i NATO).

Z miana kierunku
W roku 1998 pojawiła się jakościowo inna koncepcja oświaty autorstwa
Alfredasa Bumblauskasa pod hasłem Program żywej historii: kultura historyczna na rzecz tworzenia współczesnej świadomości historycznej. Program
służył nie tylko wąsko rozumianemu celowi dydaktycznemu, ale odnosił się
też do szerszego spektrum zagadnień pamięci kulturowej i zbiorowej w społeczeństwie 9. Żywa historia stała się teoretycznym wstępem do programu
obchodów Tysiąclecia Litwy w roku 2009. Przeniosła akcent z silnie uprzed-

	E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Carų valdžioje XIX amžiaus Lietuva, Vilnius, Baltos Lankos, 1996,
s. 217–224, 232–233.
	A. Eisenbach, The Emancipation of the Jews in Poland, 1780–1870, Cambridge, Littman Library, 1991,
s. 21–113.
	Relację z badań nad pamięcią zbiorową wśród rosyjskich starowierców podaje doc. Grigorijus
Potasenka z Uniwersytetu Wileńskiego w pracy Žodinė istorija ir jos ypatybės (maszynopis
niepublikowany).
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nio eksponowanej Litwy międzywojennej jako głównego przedmiotu zainteresowania na wszystkie okresy historyczne, zwłaszcza na okres Wielkiego
Księstwa Litewskiego 10.
Wielkie Księstwo Litewskie poczęło wkraczać na arenę międzynarodową
w połowie XIII wieku za rządów litewskiej dynastii Giedyminów. Szlachta
kraju rosła w siłę i w związku z szybkim rozwojem terytorialnym wchłaniała składniki zróżnicowane etnicznie. Pod koniec XIV wieku Litwa i Polska
połączyły się unią personalną pod berłem Władysława Jagiełły, od roku
1569 zaś – unią realną, tworząc Rzeczpospolitą Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego (tak zwana Rzeczpospolita Obojga Narodów). Do XVI
wieku cały kraj był zróżnicowany etnicznie w ten sposób, że jedną trzecią
jego populacji stanowiła ludność zamieszkująca tereny rdzennie litewskie,
a dwie trzecie byli to rozmaici Rusini (proto-Białorusini i proto-Ukraińcy) oraz
ludność polska na wschodzie. Pierwsze większe grupy ludności napływowej –
Niemców, Żydów, Tatarów, Karaimów, Rosjan i Polaków oraz Romów – stały
się historycznie pierwszymi mniejszościami na Litwie. Tradycyjne społeczeństwo feudalne tolerowało nie indywidualne osoby, ale nieustabilizowane
grupy etniczne i religijne.
Łatwo da się wytłumaczyć, dlaczego naukowcy litewscy przywiązują
taką wagę do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zawodowi historycy, elita
szkolnictwa i ogół społeczeństwa nie odczuwa już tak pilnej potrzeby legitymizacji. Program Żywa historia otworzył pamięć kulturową na litewskie
mniejszości etniczne. Okres Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się symboliczną bramą prowadzącą do współczesnego litewskiego dyskursu publicznego i dziejopisarstwa w społeczeństwie, które starało się zrobić wrażenie tolerancyjnego, a w obecnej ideologii tolerancji i wielokulturowości
widziało nawiązanie do struktur społeczeństwa średniowiecznego. Okres
międzywojennej Republiki pozostał również punktem odniesienia. Od tamtej pory za złoty wiek nowego państwa litewskiego, który pomógł budować
nowoczesną tożsamość, uchodziły czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego,

w mniejszym zaś stopniu międzywojennej Republiki Litewskiej. O prawdziwości tej tezy świadczą tendencje w dziedzinie reprezentacji przeszłości,
ujawniające się w formie tablic pamiątkowych i w nazewnictwie ulic.
Przy wyborze między Wielkim Księstwem Litewskim a międzywojenną
Republiką Litewską jako punktem odniesienia dała się zauważyć zależność
od szczebla instytucji (władze centralne – samorząd). Co ciekawe, instytucje litewskie najwyższego szczebla (Kancelaria Prezydenta, ministerstwa)
były najbardziej skłonne patronować pomnikom i tablicom pamiątkowym
dotyczącym okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego i inicjować ich wznoszenie. Tak więc władze centralne najchętniej odwoływały się do wydarzeń, osób itp. sprzed ponad czterystu lat, samorządy natomiast wydają
się zniewolone obrazami pamięci zbiorowej z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Ich działalność w sferze pamięci zbiorowej uwidacznia
się w pomnikach i innych reprezentacjach (głównie tablicach) nawiązujących wyłącznie do minionego stulecia. Na płaszczyźnie indywidualnej brak
jest wyraźnie jakichś trwałych tendencji, poza może wykazywaniem zainteresowania jedynie bliską przeszłością 11. Brak konsekwencji widać też
na szczeblu państwowym, gdzie nie prowadzi się rejestru tablic pamiątkowych czy pomników. To, co zostanie wybrane do upamiętnienia, zależy
w dużym stopniu od działań i inicjatywy grup interesów.
W odniesieniu do litewskich mniejszości warto zauważyć, że miejsca
pamięci Żydów są jednymi z najlepiej reprezentowanych. W takiej sytuacji należy zatem wskazać na znaczenie pamięci zbiorowej grup, nie zaś
na systemowe podejście ze strony władz centralnych i lokalnych. Niemniej
we wczesnej fazie drugiego okresu niepodległości Litwy władze odgrywały
nieraz ważną rolę, ułatwiając uwiecznianie żydowskich miejsc pamięci.
I tak w roku 1992 za sprawą resortu ds. mniejszości narodowych rządu
litewskiego pojawiło się w Wilnie czternaście tablic i pomników poświęconych słynnym przedstawicielom mniejszości wileńskich (w tym cztery
dotyczące osób pochodzenia żydowskiego). Większość miejsc ku czci wybit-

10	Fundamentalnymi dziełami rozszerzającymi koncepcję „żywej historii” i przekształcającymi
ją w dydaktykę historyczną były: syntetyczne opracowanie historyczne pióra A. Bumblauskasa
zatytułowane Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius, R. Paknio leidykla, 2005, s. 486, oraz
książka napisana przez zespół w składzie: V. Ališauskas, L. Jovaiša. M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila,
Lietuvos Didiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius, Aidai, 2001, s. 859.

11	R. Lakačauskaitė, Tarpukario Lietuva Oficialiose Istorinës Atminties Reprezentacijose 1990–2005,
praca licencjacka, Vilnius, Uniwersytet Wileński, 2006, s. 47.
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nych osobowości pochodzących z mniejszości znajduje się w stolicy Litwy,
która może poszczycić się wielokulturową przeszłością, ale tak samo winna
reprezentować wizerunki i przeszłość wszystkich narodów kraju.

O dbudowa h is t or y c znej dzielni c y
ż y dowskiej w W ilnie a pami ę ć kul t urowa
Odwołania do historycznych miejsc lub osobowości jaskrawo wskazują, że mitologię narodową łatwo jest reaktywować i wpisać na mapę kulturową, jeżeli
sięga ona kilku pokoleń wstecz. Plany rewitalizacji wielkich obiektów lub całych
dzielnic Wilna były i są trudniejsze do realizacji, gdyż splatają się z instytucjonalnym traktowaniem przeszłości. Są też ściśle powiązane z poglądami aktualnie panującymi wśród większości elektoratu, który w państwie demokratycznym udziela mandatu nie tylko parlamentowi, ale także władzom miejskim.
Wilno nigdy nie miało jasno wyodrębnionej, oznaczonej i rozpoznawalnej dzielnicy żydowskiej, jakkolwiek istniało wyraźne skupisko tej społeczności. Wzrost liczebny ludności żydowskiej pod koniec XVIII i w XIX wieku
wprowadził we współczesnej historiografii zamieszanie w kwestii charakteru osadnictwa żydowskiego w Wilnie. W okresie międzywojennym Żydzi
byli rozsiani po całym mieście i fakt ten dobrze zachował się w pamięci,
w przeciwieństwie do prawdziwej treści „dzielnicy żydowskiej” w Wilnie.
W roku 1576 Żydzi stanowili raptem około 0,6 procent ludności
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz w połowie XVII wieku ich odsetek
wzrósł do prawie 5 procent 12. Pierwsza wzmianka o synagodze w Wilnie pojawiła się w 1573 roku, a w 1597 roku miasto miało już ulicę zwaną Żydowską
(Žydų). Przez długi czas to właśnie wokół tej ulicy skupiało się życie Żydów,
wolno im bowiem było budować przy niej i posiadać domy 13. W roku 1646 król
Rzeczypospolitej Obojga Narodów Władysław IV Waza wydał dekret mówiący,
że do domów zamieszkanych przez Żydów ich właściciele nie mogą sprowadzać chrześcijan. Jednak w owym czasie istniało jedynie dwadzieścia domów
zamieszkanych lub wynajmowanych przez Żydów. Większość była położona
przy ulicy Żydowskiej, kilka na Niemieckiej (lit. Vokiečių), Jatkowej (Mėsinių)
i św. Mikołaja (Šv. Mikalojaus). Liczba domów w posiadaniu żydowskim rosła

bardzo powoli – stanowiły one zaledwie 3 procent wszystkich lokali mieszkalnych w mieście. Nic nie wiemy natomiast o właścicielach domów na
przedmieściach. Dla porównania: w tym samym czasie w Krakowie było
250 domów żydowskich, we Lwowie – 66, w Lublinie – 56 14. Później, od XVIII
do początku XX wieku, struktura terytorialna mieszkań posiadanych lub
wynajmowanych przez Żydów rozwijała się raczej chaotycznie, stąd też
od XIX wieku Żydzi rozrzuceni byli dość przypadkowo po całym mieście.
Współcześni litewscy decydenci, rozglądając się po regionie Europy
Środkowej i Wschodniej za wzorami nadawania rzeczywistego wymiaru
żydowskiej przeszłości i powiązania jej z turystyką, podjęli kilka decyzji,
licząc na powielenie zjawisk zachodzących w Krakowie i Pradze. Tymczasem
miasta te różniły się od Wilna pod względem wielkości i historycznych realiów. 9 września 2000 roku litewski parlament postanowił więc o „odnowieniu fragmentów zabytkowego getta wileńskiego” 15. Minęły dwa lata i litewski rząd zatwierdził program wykonania decyzji parlamentu.
Dzielnica, którą wytypowano do realizacji przedsięwzięcia, to najmniejszy kwartał Starego Miasta. Wznoszące się tam kiedyś budynki były
w złym stanie już przed drugą wojną światową. Kwartał został zabudowany dopiero w XVIII wieku. Najpierw znajdowały się tam trzy domy parterowe, a w połowie XIX wieku w wyniku przebudowy stanęły budynki jednopiętrowe. Poszukiwania archeologiczne potwierdziły przypuszczenia, że
kwartał zbudowano w przeważającej części w XIX wieku. Jedyny jego związek z Żydami polegał na tym, że w roku 1815 kupiec Rosenson kupił go od
poprzednich właścicieli – rodziny Konczewskich. W 1837 roku część kwartału nabył kupiec Danzing. W ekspertyzie na temat stanu budynków stwierdzono, że domy były zdewastowane już w 1901 roku, ale również że w okresie poprzedzającym drugą wojnę światową przeprowadzono ich remont.
Część nieruchomości należąca do rodziny Danzingów została przejęta przez
rodzinę Elijasherbergów i odnowiona w roku 1898. Tę część kwartału władze sowieckie znacjonalizowały w roku 1940, a po wojnie urbaniści sowieccy
rozebrali wszystkie domy 16. Grunt pozyskany dla nowej zabudowy zajmował

14
12	J. Tomaszewski, A. Żbikowski (red.), Żydzi w Polsce. Leksykon, Warszawa, Cyklady, 2001, s. 139.
13
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15	Szerzej o programie zob. E. Zingeris (red.), Restoration Programme of Historical Jewish Ghetto
Fragments of Vilnius, bmw., European Institute for Dispersed Ethnic Minorities, 2001 (przyp. red.).
16	„Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës ásakymo”, nr 22, 3 priedas,
6 maja 1992, s. 67–72.
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powierzchnię 1271,3 metra kwadratowego, co stanowiło niewielki wycinek
wileńskiego Starego Miasta, które ogółem obejmuje obszar około 100 hektarów.
Postawione tam nowe domy otrzymały wygląd typowych domów z połowy
XIX wieku, zapełniając lukę w wyburzonej części Starego Miasta.
Przedsięwzięcie wprowadziło na rynek nieruchomości dodatkową
powierzchnię mieszkalną i biurową i na pewno miało wartość komercyjną.
Niemniej nadal nie jest jasne, gdzie w tej próbie reprezentacji przeszłości
można doszukać się idei historycznego getta. W jaki sposób ukazuje ona przeszłość żydowską? Pytaniem otwartym pozostaje: w jakim stopniu taki rodzaj
programów rewitalizacji będzie przekazywać obraz tak zwanego żydowskiego
Wilna? Można stwierdzić, że wartość dodana takiej demonstracji rzekomo
żydowskiego charakteru tej części miasta jest dyskusyjna. Okazała się przedsięwzięciem komercyjnym w kostiumie dziewiętnastowiecznych budynków.
Próba ta po raz kolejny pokazała, że przedsięwzięcia niepoparte silną
pamięcią kulturową nie prowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów.
Opinia publiczna na Litwie pozostaje neutralna i obojętna wobec zagospodarowania i zabudowy, natomiast władze nie potrafią jej spożytkować dla
celów projekcji, edukacji i narracji historycznej.
Jednocześnie samorząd miasta – choć zazwyczaj zainteresowany wartością komercyjną takich przedsięwzięć – ustawicznie starał się pozostawić kwestie pamięci na boku. Obiekty niebędące częścią pamięci zbiorowej były często lekceważone, skazane na zniszczenie i zapomnienie. Nie
dysponując właściwie skonstruowaną strategią reprezentacji przeszłości, władze centralne i miasto wywołały ostatnio międzynarodowy skandal w związku z dziedzictwem żydowskim. Cmentarz na Sznipiszkach
(Šnipiškės) był od dawna miejscem zapomnianym. Powstawał stopniowo,
począwszy od XVI wieku, gdy Żydzi zakupili szereg parcel na terenie należącym do zamku i administracji dóbr miejskich oraz leśnych. Gmina żydowska nabyła także prawa najmu królewskich obszarów od licznych poprzednich najemców wraz z ich zobowiązaniami podatkowymi. Cmentarz uległ
scaleniu w jeden podmiot około roku 1790. Już jednak w 1817 roku sporządzono plany, wedle których miał zostać zamknięty, samą zaś decyzję podjęto w roku 1824. Cmentarz zlikwidowano w roku 1831 po wybudowaniu
reduty Fortu Wilno na Sznipiszkach, na prawym brzegu rzeki Wilii, i wypłaceniu odszkodowania za utracone budynki i grunty. Kiedy wzniesiono umocnienia fortu, teren cmentarza zmniejszył się o 1,3 hektara i w takiej wielkości uchował się do ostatecznego zniszczenia w latach 1950–1970 (w roku
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1940 zajmował 3,25 hektara, w 1947 zaś tylko 2,7 hektara) 17. Obszar dawnego cmentarza (około 4,3 hektara) otrzymał następnie nowe przeznaczenie – na jego terenie wybudowano dwa budynki użyteczności publicznej
(Pałac Sportu i basen), resztę przestrzeni pozostawiono wolną.
Cmentarz nie był elementem miejscowej pamięci zbiorowej przez prawie sześć dekad, jego obszaru nie wpisano do rejestru chronionych zabytków. Pierwszą działkę na terenie cmentarza zaczęto zabudowywać w roku
2003. W lutym 2007 roku wydano drugą zgodę na budowę apartamentowca
na cele komercyjne, utrzymując, że obecny obszar zabudowy nie zachodzi
na teren cmentarza żydowskiego i że pod ziemią nie ma grobów. Jednak
badania Litewskiego Instytutu Historycznego dowiodły czego innego.
Międzynarodowi eksperci zebrani w maju 2007 roku doszli do wniosku,
że budowa najprawdopodobniej znajduje się na terenie cmentarza i że należałoby przeprowadzić dalsze analizy. Do tego czasu uzgodniono wstrzymanie budowy, lecz pomimo wszystkich tych dyskusji prace ziemne i budowlane kontynuowano aż do momentu, gdy w sprawie głos zabrały obce
ambasady, Międzynarodowy Komitet Ochrony Cmentarzy Żydowskich oraz
wiele żydowskich organizacji z całego świata. Napięcia nie udało się załagodzić aż do chwili pisania tego artykułu, ponieważ instytucje państwowe
świadomie opóźniały i utrudniały ustalenie dokładnych granic cmentarza.
Wydaje się, że powodem nieodpowiedniego podejścia do powyższej
kwestii ze strony instytucji centralnych i samorządowych na Litwie jest
brak zainteresowania tematem i niezdolność do uczestnictwa w tworzeniu pamięci kulturowej. W przypadku zarówno rewitalizacji części historycznego żydowskiego getta, jak i kwestii wileńskiego cmentarza na
Sznipiszkach urzędnicy, którym brakuje i zaplecza pamięci zbiorowej,
i wizji podejścia do przyszłości, chcą, by gospodarowanie przestrzenią kierowało się interesami ekonomicznymi firm budowlanych. Wiedzie to również
do szerszego wniosku, że państwo jest w swych staraniach niekonsekwentne, nieskoordynowane, a wszelkie jego zaangażowanie nie wykracza poza
edukację i upamiętnianie. Dokładnie tak właśnie dzieje się w dzisiejszych
czasach na Litwie, która jednocześnie twierdzi, że poszukuje swych korzeni.

17	V. Jogėla, E. Meilus, G. Vaitkevičius, The Šnipiškės Jewish Cemetery: Boundary Localisation
(A Summary of Carthographical, Archeological and Historical Research), Vilnius 2007, s. 3–4.
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Miasta polskie
wobec problemów
rewitalizacji
dziedzictwa kultury
żydowskiej

Bogusław Szmygin
Czy można chronić świat, który przestał
istnieć? Dzielnica żydowska w Lublinie

W temacie konferencji Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, zorganizowanej w czerwcu
2007 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, zawarty
został jej niewątpliwy cel: omówienie doświadczeń i planów związanych
z rewitalizacją dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej. Może
to jednak sugerować, że istnieje opracowany zespół skutecznych działań nazywanych rewitalizacją, który może być zrealizowany w dzielnicy o określonej specyfice, jaką jest dzielnica żydowska. Inaczej mówiąc,
zakłada się, że można osiągnąć cel w postaci „zrewitalizowanej dzielnicy
żydowskiej”. Niemniej polska praktyka pokazuje, że z punktu widzenia
ochrony dziedzictwa (rozumianego w wymiarze materialnym i niematerialnym) jest to założenie utopijne. Przykładem wielu problemów i ograniczeń towarzyszących idei „rewitalizacji dzielnicy żydowskiej” jest Lublin.
W historii polskich Żydów Lublin był bez wątpienia jednym z ważniejszych miast – związanych z nim było wiele znaczących dla żydowskiej
społeczności postaci i wiele istotnych wydarzeń miało tu miejsce. Żydzi
zamieszkiwali Lublin przez ponad pięć wieków, stanowiąc znaczny odsetek
jego mieszkańców; w pewnych okresach było to nawet ponad 50 procent.
Tak liczna społeczność współtworzyła nie tylko historię Lublina, ale miała
też niebagatelny wpływ na jego przestrzenne ukształtowanie. Wpływ tym
bardziej zauważalny, że Żydom ograniczano swobodę wyboru miejsca
zamieszkania i dlatego – podobnie jak w wielu innych miastach Europy –
musieli stworzyć odrębne dzielnice.
Lublin znalazł się tym samym wśród miast, których powinien dotyczyć
omawiany w trakcie wspomnianej konferencji problem, w mieście tym jednak nie podjęto jak dotąd próby „rewitalizacji dzielnicy żydowskiej”. Wynika
to z połączenia specyfiki działań zwanych rewitalizacją oraz lokalnych
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u warunkowań. Przypadek Lublina pozwala zatem na omówienie obydwu
aspektów tego problemu. Takie ujęcie jest zresztą konieczne jako początek wszelkich planów i działań związanych z rewitalizacją obszarów historycznych.

R ewi t aliza c ja
Rewitalizacja dokonywana jest na obszarach pod jakimś względem zdegradowanych, toteż jej zasadniczym celem jest radykalne i szybkie (kilka, kilkanaście lat) poprawienie sytuacji. Poprawić się powinny parametry techniczne obszaru (w tym infrastruktura instalacyjna, drogi, stan zabudowy,
zagospodarowanie przestrzenne), oczekiwane byłoby także jego ożywienie
funkcjonalne (między innymi w dziedzinie gospodarki, handlu, turystyki,
demografii, zatrudnienia, bezpieczeństwa, estetyki). Na obszarach zdegradowanych z zasady wiele elementów wymaga poprawy, tak więc rewitalizacja ma wiele zadań.
Każdy obszar wymagający rewitalizacji jest określony przez cały zespół
czynników, które mają charakter indywidualny, dlatego również program
rewitalizacji powinien być opracowany w każdym przypadku z osobna.
Niewątpliwie utrudnia to stworzenie uniwersalnej i pełnej definicji procesu rewitalizacji, niemniej można go zdefiniować w sposób następujący:
„Rewitalizacja obszaru to zaplanowany, kompleksowy i intensywny proces obejmujący między innymi działania prawne, organizacyjne, własnościowe, społeczne, finansowe, techniczne, gospodarcze, konserwatorskie,
promocyjne, których celem jest wyraźna poprawa parametrów i funkcjonowania danego obszaru, zrealizowana w określonym czasie”.
Trzeba jednak pamiętać, że degradacja każdego obszaru ma z zasady
charakter systemowy, co oznacza, że nie jest ona skutkiem działania jednego czynnika i nie sprowadza się do jednego elementu. W praktyce degradacja obszaru miejskiego jest efektem nawarstwiania wielu czynników,
proces ten trwa dziesięciolecia, a jego następstwa obejmują wiele elementów. Degradacja jest zatem logicznym skutkiem, poniekąd stanem naturalnym, który na danym obszarze ukształtowała suma zachodzących procesów. W tej sytuacji można sformułować paradoksalnie brzmiący wniosek,
że każdy obszar (miasto, dzielnica) jest w stanie właściwym (równowagi),
a tym samym, że każdy obszar odzwierciedla oddziałujące na niego i w jego
obrębie czynniki (gospodarka, społeczność, infrastruktura, lokalizacja,
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zamożność, komunikacja, bezpieczeństwo etc.). Z punktu widzenia oddziałujących na danym obszarze czynników degradacja lub rozwój mogą być
stanami równie prawidłowymi (uzasadnionymi).
Uznanie słuszności powyższego stwierdzenia prowadzi do kolejnego
ważnego wniosku. Otóż rewitalizacja – czyli zmiana stanu istniejącego
(naturalnego dla danego obszaru) – wymaga zewnętrznej interwencji.
Co więcej, interwencja ta musi być bardzo rozległa, gdyż jej zadaniem jest
zmiana (zniszczenie) istniejącej równowagi i stworzenie nowej. Jeśli interwencja będzie zbyt słaba (małe środki, mała intensywność) lub cząstkowa
(nie obejmie odpowiednio wielu elementów), to nie doprowadzi do założonych zmian, dlatego właśnie rewitalizacja jest tak trudnym zadaniem i tak
rzadko udaje się ją skutecznie zrealizować.
Dodatkowo rewitalizacja komplikuje się wtedy, gdy jej przedmiotem
ma być obszar historyczny. W takim przypadku trzeba bowiem osiągnąć nie tylko cele rewitalizacji, ale również cele konserwatorskie. To oznacza, że zadaniem (czasami głównym) całego przedsięwzięcia jest zachowanie wartości historycznych danego obszaru. W przypadku rewitalizacji
dzielnicy historycznej proces rewitalizacji można zatem określić następująco: „Rewitalizacja obszaru (dzielnicy) historycznego to proces realizujący
cele rewitalizacji (poprawa parametrów i funkcjonowania obszaru) oraz
ochronę wartości zabytkowych obszaru”.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że takie sformułowanie zadań rewitalizacji zawiera w sobie nierozwiązywalną sprzeczność. Jeżeli bowiem obydwa zadania zostaną potraktowane jednakowo poważnie, to rewitalizacja
dzielnicy historycznej jest w praktyce niemożliwa. Wynika to z istoty założonych celów – wartości zabytkowe obszaru znajdują się wśród głównych
czynników, które sprawiają, iż jest on uznany za zdegradowany, i to one
odpowiadają za jego dysfunkcjonalność. To przecież charakterystyka zabudowy staromiejskiej (między innymi brak instalacji i izolacji, ograniczenia
funkcjonalne, rodzaj i stan materiałów) oraz przestrzeni staromiejskich (w
tym ograniczenia komunikacji i transportu, brak terenów zielonych, miejsc
parkingowych) jest elementem i przyczyną degradacji tych obszarów.
Oczywiście obszary staromiejskie i ich zabudowę można remontować,
modernizować, adaptować, można poprawiać i unowocześniać infrastrukturę techniczną czy komunikację danego obszaru. Z konserwatorskiego
punktu widzenia działania takie są jednak niszczeniem wartości historycznych. Podstawową wartością w ochronie zabytków nadal pozostaje
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a utentyzm: materiału, formy, wykonania, funkcji i układu. Postęp w technicznej rewitalizacji dzielnicy historycznej jest w tej sytuacji proporcjonalny
do niszczenia jej wartości zabytkowych – im bardziej udana rewitalizacja,
tym większe zniszczenia wartości historycznych. Całkowita rewitalizacja
obszaru historycznego (osiągnięcie współczesnych parametrów i funkcjonowania terenu) oznaczałaby wręcz zniszczenie jego wartości historycznych.
Nierozwiązywalna sprzeczność polegająca na tym, że nie można jednocześnie modernizować i chronić przed modernizacją, ma dalsze konsekwencje. Przede wszystkim oznacza, że mówiąc o rewitalizacji obszaru historycznego, w rzeczywistości nie mówimy o możliwym do osiągnięcia celu.
Mówimy jedynie o procesie, który nie może być pełny i zakończony, a jego
ułomność (niedoskonałość) jest w gruncie rzeczy jego zaletą. Efekt niedoskonałej rewitalizacji – z punktu widzenia technicznego i funkcjonalnego –
jest pożądany z punktu widzenia konserwatorskiego, dlatego właśnie
w praktyce nie ma miasta historycznego, w którym dokonano by udanej
rewitalizacji. Planując rewitalizację dzielnicy historycznej, trzeba ustalić jej
granice, określić ograniczenia przekształceń i modernizacji. I jest to jeszcze
jeden paradoks rewitalizacji.
Kolejna uwaga dotyczy celów, jakie powinny być osiągnięte dzięki omawianemu przedsięwzięciu. Cele rewitalizacji są oczywiście trudne do realizacji, ale przy wzmożonej koncentracji środków ich osiągnięcie byłoby możliwe. Znacznie trudniej jest zrealizować cele konserwatorskie.
Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że w ostatnich dekadach niezmiernie
poszerzone zostało rozumienie słowa „zabytek”. Ściślej mówiąc, pojęcie zabytku
zostało rozszerzone do pojęcia dziedzictwa. Tradycyjnie rozumiany zabytek
(dzieło architektury, dzieło o wartości dokumentalnej i artystycznej) jest już
tylko jednym z wielu elementów, które możemy nazwać dziedzictwem.
Szczegółowe omówienie współczesnego pojęcia dziedzictwa wymagałoby wiele miejsca, natomiast dla potrzeb dyskutowanej tu problematyki
ważne jest podkreślenie jednego aspektu. Otóż pojęcie dziedzictwa ma charakter podmiotowy, w odróżnieniu od zabytku, który miał charakter przedmiotowy. Zabytki są przedmiotami, które mogą istnieć bez kontekstu społecznego, natomiast dziedzictwo istnieje tylko w kontekście społecznym;
musi istnieć podmiot, który uznaje dany element za dziedzictwo. O różnicy
pomiędzy zabytkiem a dziedzictwem stanowi wartość (znaczenie, komponent, naddatek) niematerialna, mogąca istnieć samodzielnie (bez oparcia
materialnego), towarzyszyć zabytkowi lub być przypisaną wszelkim innym
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elementom, które nie posiadając wartości jako zabytki, są z punktu widzenia podmiotu jej „nośnikami”.
To właśnie podmiotowy – a więc w tak dużej mierze niematerialny –
charakter dziedzictwa sprawia, że problem rewitalizacji komplikuje się.
Jeżeli bowiem rewitalizacja ma za cel dzielnicę staromiejską, rozumianą
jako zbiór zabytkowych obiektów, to działania konserwatorskie sprowadzają się do działań technicznych służących utrzymaniu ich substancji
i formy. Wykonawcy tych prac, użytkownicy tych obiektów, ich odbiorcy,
a nawet do pewnego stopnia ich funkcje nie mają bardzo istotnego znaczenia. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku tych elementów dziedzic
twa, których z naczenie opiera się na wartości niematerialnej: w takiej sytuacji brak podmiotu, potrafiącego realizować, cenić lub po prostu odczytywać
dane wartości jest okolicznością, jaka rozumianą w ten sposób rewitalizację
zwyczajnie uniemożliwia. Nie można dokonać rewitalizacji dzielnicy określonej społeczności, gdy tej społeczności już nie ma – można jedynie chronić
poszczególne obiekty niegdyś przez nią zbudowane lub użytkowane.
Współczesne rozumienie dziedzictwa pokazuje więc, że koniecznym warunkiem pełnej rewitalizacji jest istnienie społeczności, która dany obszar zamieszkuje i użytkuje oraz która chce chronić wartości niematerialne konstytuujące
charakter tego obszaru. A zatem rewitalizacja obejmująca wartości niematerialne – czyli prawdziwa, zachowująca wartości dziedzictwa – byłaby możliwa
tylko wtedy, gdyby zachowana była ciągłość trwania i użytkowania obszaru,
a więc gdyby określona społeczność dany obszar zamieszkiwała w sposób ciągły,
kontynuując jego funkcje i utrzymując jego zasadnicze parametry.
W praktyce taka sytuacja nie jest realna, jeżeli bowiem nawet warunek ciągłości trwania i użytkowania jest spełniony do momentu podjęcia rewitalizacji,
to z istoty tego procesu wynika, iż muszą zajść radykalne zmiany. W rzeczywistości chroni się tylko wybrane obiekty – dzięki ich układowi przestrzennemu –
natomiast funkcje, zwyczaje, zajęcia ulegają modernizacji lub stają się ciekawostką turystyczną. Jeżeli nie ma miejsca ochrona zwyczajów i sposobu życia
danej społeczności, to po prostu nie mamy do czynienia z rewitalizacją.

Punktem wyjścia do decyzji o zakresie działań związanych z rewitalizacją
dzielnicy żydowskiej w Lublinie powinna być wiedza o związkach społeczności żydowskiej z miastem oraz charakterystyka historii tej dzielnicy, dlatego warto przybliżyć podstawowe informacje na ten temat.
Lublin jest miastem, w którego historii Żydzi zajmowali znaczące miejsce, a jednocześnie miastem, które zaznaczyło się w historii Żydów, przybyłych tutaj prawdopodobnie już w XIV wieku. Pierwsze potwierdzone
wzmianki o nich pochodzą jednak z XV stulecia, kiedy w mieście funkcjonowała już dobrze zorganizowana gmina żydowska. Od tego czasu źródła
historyczne dosyć dokładnie dokumentują dzieje tej społeczności.
Ogólnie rzecz ujmując, wiek XVI był dla lubelskich Żydów okresem
pomyślności i rozwoju 1. Było to bezpośrednio związane z intensywnym rozwojem Lublina, który w owym stuleciu przeżywał okres swojej wspaniałości. Pozycja miasta wynikała z jego dogodnego położenia na ówczesnych
szlakach handlowych oraz z wydarzeń politycznych; Lublin był siedzibą
Trybunału Koronnego założonego przez Stefana Batorego (1578) oraz miejscem obrad Sejmu Rzeczypospolitej. Korzystne położenie i ważne wydarzenia sprawiły, że rosła również gmina żydowska, która pod koniec stulecia
liczyła ponad tysiąc osób. Pomimo typowych ograniczeń, jakie w tamtym
czasie spotykały Żydów (jak choćby Privilegium de non tolerandis Judaeis),
rozwijały się żydowski handel, rzemiosło i bankowość. Lubelscy Żydzi otrzymali przywileje nadające im autonomię (sąd i administracja) oraz przywileje dotyczące dzielnicy, którą zamieszkiwali. Wiek XVI to także intensywny rozwój życia religijnego i kulturalnego lubelskich Żydów, wówczas
też powstała lubelska jesziwa, działalność rozpoczęła oficyna wydawnicza, zbudowano murowaną bożnicę (rozbudowaną z czasem w kompleks
synagogalny z wieloma funkcjami). Bardzo istotnym wydarzeniem było
też powołanie w roku 1580 tak zwanego Sejmu Czterech Ziem (Wielkopolski,

	Obszerne informacje na temat historii Żydów w Lublinie zawiera praca zbiorowa: T. Radzik (red.),
Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, Lublin, Wydawnictwo
UMCS, 1995 (t. 1), 1998 (t. 2).
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Małopolski, Rusi i Litwy), który był swego rodzaju parlamentem reprezentującym wszystkich Żydów wobec państwa 2.
Okres pomyślności trwał do połowy XVII wieku. Najazdy kozackie
i wojny szwedzkie, które złamały potęgę Rzeczypospolitej, zatrzymały również rozwój gminy żydowskiej w Lublinie. Tragiczny był zwłaszcza rok 1655,
kiedy wojska kozackie wymordowały dwa tysiące Żydów i zrujnowały ich

dzielnicę – Podzamcze 3. Zdziesiątkowana ludność żydowska częściowo przeniosła się w obręb murów miasta, które również wyludniło się i zatrzymało
w rozwoju. Wojny szwedzkie dopełniły zniszczeń i właściwie zakończyły
okres prosperity Lublina i jego żydowskich obywateli.
Reformacja to czas nasilonych konfliktów wyznaniowych i nietolerancji. Żydzi i chrześcijanie coraz mocniej konkurują ze sobą na polu gospodarczym, co dodatkowo podsyca wrogość. Zjawisko to ma charakter trwały
i doprowadza znowu do usunięcia obywateli pochodzenia żydowskiego poza
mury miasta (1761). W konsekwencji zasiedlają oni ponownie Podzamcze
i sąsiadujące przedmieścia (Kalinowszczyzna, Wieniawa, Piaski, Czechów).
Tereny te będą zamieszkane przez Żydów aż do drugiej wojny światowej.
Wiek XVIII jest znaczący dla lubelskich Żydów przede wszystkim
z uwagi na nowe impulsy, których dostarcza rodzący się ruch chasydów. Chasydyzm zdobędzie mocną pozycję w mieście, nazywanym czasami „Jerozolimą Wschodu”. Będzie tak między innymi za sprawą słynnego cadyka Jakuba Icchaka Horowica, zwanego Widzącym z Lublina,
który w 1794 roku założył pierwszy dom modlitwy. Mieści się on przy ulicy
Szerokiej, głównej drodze Podzamcza.
W XVIII stuleciu społeczność lubelskich Żydów systematycznie się rozrasta. Na początku wieku jest ich około 4 tysięcy, w latach siedemdziesiątych liczba ta rośnie do kilkunastu tysięcy, a na początku XIX wieku Żydów
w Lublinie jest już ponad 30 tysięcy. Stanowią oni w XIX i XX wieku 30, 40,
a nawet ponad 50 procent mieszkańców miasta.
Pomimo zakazów i ograniczeń, wprowadzonych w stosunku do Żydów
przez władze carskie, tak znaczna liczba ludności zagospodarowuje, a właściwie tworzy znaczącą część Lublina. Rdzeniem tak zwanego miasta żydowskiego pozostaje Podzamcze – centrum gospodarcze, religijne i kulturalne
tej społeczności. Obszar ten przylega bezpośrednio do murów miejskich, ale
jest to teren podmokły, pokryty stawami i nieuregulowaną rzeką, zabudowa

	Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) był najwyższym organem samorządu żydowskiego
zorganizowanym w Rzeczypospolitej; zbierał się w Lublinie, Tyszowcach lub Jarosławiu. Wraz z nim
powołany został Trybunał. Samorząd Żydów dotrwał do okresu zaborów, kiedy ostatecznie przestał
istnieć. Zob. R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa, Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce, 1993, s. 26–27.

	Podzamcze – najstarsza dzielnica zamieszkiwana przez Żydów w Lublinie – najprawdopodobniej
nie należało do miasta (pomimo najbliższego sąsiedztwa murów miejskich i zamku),
co umożliwiło zasiedlenie tego obszaru przez Żydów i przyznanie im pierwszych praw przy
wsparciu starosty lubelskiego Jana z Pilcza. Zob. A. Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Lublin
wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa, Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej, 2006, s. 123–124.

Il. 1. Panorama dzielnicy żydowskiej ok. 1930; źródło: ze zbiorów
Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
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Il. 2. Ulica Krawiecka na przełomie XIX i XX wieku (brak daty); źródło: ze
zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Il. 3. Podzamcze około 1930; źródło: ze zbiorów Pracowni
Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

musi zatem dostosować się do warunków naturalnych. Domy pokrywają
wzgórze zamkowe i dostępne miejsca w podmokłej dolinie, dlatego działki nie
mają regularnych kształtów, są małe, a do wielu z nich nie ma dojazdu.
Wzrost liczby ludności spowodował, że Podzamcze rozrosło się i zagęściło.
Warunki naturalne, pożary, zniszczenia wojenne, wielokrotne przebudowy
nadały specyficzny charakter temu obszarowi. Dzielnicę tworzy kilka chaotycznie biegnących ulic i setki domów, postawionych bez porządku i koncepcji. Żydowski historyk Majer Bałaban tak pisał w początkach XX wieku
o zabudowie jednej z ulic Podzamcza (ulicy Krawieckiej): „Jedyną cechą

wspólną tych domów jest to, że wszystkie są w ruinie, mają dziurawe dachy,
popękane fundamenty, krzywe schody i niezliczoną ilość mieszkańców” 4.
W rzeczywistości zabudowa Podzamcza jest trochę zróżnicowana i nie
wszystkie obiekty są tak nędzne. Trochę solidniejsze są starsze domy przylegające do wzgórza Starego Miasta i wzgórza zamkowego, jednak i one są zniszczone wieloletnią eksploatacją i brakiem remontów (nawet solidne budynki
dawnego klasztoru i kościoła św. Wojciecha, zamienione w przytułek dla biedoty,
stały się ruiną). Trochę okazalej wygląda też ulica Szeroka, stanowiąca centrum
dzielnicy. Pierwotnie zabudowana była dwu-, trzypiętrowymi domami, które

	Podczas pierwszej wojny światowej Majer Bałaban napisał szczegółową, pełną faktów,
a jednocześnie barwną pracę na temat żydowskiego miasta w Lublinie. Książka ta, wydana
po niemiecku i zilustrowana przez Karla Richarda Hankera, nadal jest cennym źródłem informacji
i opisów. M. Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin, Wydawnictwo FIS Marek Gacka, 1991.
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Il. 4. Ulica Lubartowska około 1930; źródło: ze zbiorów Pracowni
Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Il. 5. Otwarcie Jesziwas Chachmej Lublin około 1930; źródło: ze zbiorów
Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

stały zwrócone szczytami do tej głównej drogi, nadając jej pewien wyraz, ale
wielokrotne pożary i przebudowy zniekształciły również i tę ulicę. Brak jakichkolwiek instalacji i otwarte rynsztoki dopełniły obrazu tego miejsca.
Wśród zniszczonych domów, oficyn, kramów, przybudówek i składów wyróżnia się zaledwie kilka solidniejszych, murowanych obiektów. To przede wszystkim zespół synagogalny z wielką synagogą, zwaną
Maharszalszul, i mniejszą, zwaną Maharamszul, z jatką i mykwą.
Przełomem w rozwoju przestrzennym dzielnicy żydowskiej były reformy
margrabiego Wielopolskiego (1862) 5. Pozwolono wtedy Żydom między innymi
nabywać nieruchomości poza gettem Podzamcza, zaczęli więc oni zasiedlać

Stare Miasto, stopniowo przenosić się do chrześcijańskich dzielnic Lublina oraz
zajmować ulicę Lubartowską. To właśnie ta ulica – prosta i licząca kilometr długości – nadała nowy, nowocześniejszy rys części kwartału żydowskiego. Jej zabudowa była w znacznie lepszym stanie technicznym, panował tu większy ład
urbanistyczny, większa czystość i porządek. Budynki przy Lubartowskiej były
różne, obok małych domków pojawiły się duże czynszowe kamienice, nowoczesne składy i hurtownie. Na przełomie XIX i XX wieku ulica ta nabrała niemal
wielkomiejskiego charakteru. Wraz z przyległymi uliczkami stała się nowym
centrum gospodarczym. Zamieszkało tu więcej Żydów gotowych do działań
przekraczających skalę chasydzkiego getta, a swoistym symbolem tego otwarcia
jest okazały budynek, w którym w roku 1930 rozpoczęła działalność nowoczesna
wyższa szkoła rabinacka Jesziwas Chachmej Lublin.

	Reformy margrabiego Wielopolskiego (zwane dekretem Wielopolskiego) były wydane na mocy ukazu
cara Aleksandra II, który nadawał równouprawnienie Żydom w Królestwie Polskim. Rozporządzenia
znosiły wiele ograniczeń prawnych oraz podatków, jednak w praktyce nie doprowadziły do pełnego
równouprawnienia Żydów. R. Żebrowski, Dzieje Żydów…, op. cit., s. 70.
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Jednak większość lubelskich Żydów nadal stanowiła biedota, która nie
miała środków pozwalających jej na to, by w trwały i uporządkowany sposób zorganizować zajmowaną przez siebie przestrzeń. To właśnie biedni Żydzi
zamieszkiwali przedmieścia Lublina ciągnące się w dolinie rzeki i na jej zboczach. Czechów, Wola, Kalinowszczyzna, Piaski – to wszystko nazwy terenów
zamieszkanych przez społeczność żydowską. Zwarta zabudowa o charakterze
małomiasteczkowym przechodzi tam w zabudowę wiejską: parterowe domki
z werandami, jakieś budynki gospodarcze, ogrody i niewielkie pola, błotniste
drogi, stawy. Całość brzydka i biedna, wręcz nędzna. To przed takim właśnie
przedmieściem władze austriackie postawiły tablice zakazujące żołnierzom
wejścia na ich teren w obawie przed tyfusem 6.
A zatem z punktu widzenia rozwoju historycznego, typologii zabudowy
i zagospodarowania przestrzeni można wyróżnić trzy główne skupiska ludności żydowskiej, które mogą być uznane za dzielnice żydowskie Lublina:
• Podzamcze (tereny przylegające do murów Starego Miasta i otaczające
wzgórze zamkowe, sięgające Czwartku i Kalinowszczyzny),
• ulica Lubartowska (wraz z przylegającymi ulicami),
•	Czechów, Kalinowszczyzna, Piaski (żydowskie przedmieścia o charakterze podmiejskim lub wiejskim).
Powyższy podział odzwierciedla różnice pomiędzy poszczególnymi terenami
zamieszkanymi przez ludność żydowską w Lublinie, niemniej trzeba wyraźnie podkreślić, że zasadniczo wszystkie te obszary odzwierciedlały upośledzony, podrzędny i niepewny status tej grupy narodowościowej. Zarówno
układ przestrzenny, jak i tworząca go zabudowa nie miały dużej wartości ani technicznej, ani funkcjonalnej, ani estetycznej. Dzielnica żydowska,
mimo że tak duża, była w gruncie rzeczy gettem, czyli miejscem zamieszkania społeczności odtrąconej, trwale uznanej za obcą i pozbawionej pełni praw.

Z ag ł ada dzielni c y ż y dowskiej
Świat Żydów lubelskich przestał istnieć podczas drugiej wojny światowej –
hitlerowcom udało się tutaj w pełni zrealizować plan Zagłady; zlikwidowali
społeczność żydowską i całkowicie zniszczyli zabudowę zamieszkiwanej
przez nią dzielnicy.

	Tablice z napisami Achtung. Fleckfiber („Uwaga. Tyfus plamisty”) zostały ustawione wiosną
1918 roku. M. Bałaban, Żydowskie miasto…, op. cit., s. 116.
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Początkowo, podobnie jak w wielu innych miastach, ludność żydowska została zamknięta w getcie. Lubelskie getto utworzono na terenie
Podzamcza, czyli tam, gdzie Żydzi od wieków mieszkali. Obszar ten nie
został całkowicie zamknięty, ale ze względu na przesiedlenie na niego wielu
Żydów z zewnątrz (w tym z innych miast włączonych do Rzeszy) panowały
tam bardzo złe warunki, epidemie i wysoka śmiertelność 7.
Akcja Reinhard w lubelskim getcie rozpoczęła się 16 marca 1942 roku.
Podczas likwidacji getta 2 tysiące Żydów rozstrzelano na miejscu, a ponad
26 tysięcy przewieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Pozostałych przy życiu
przeniesiono do nowego getta na Majdanie Tatarskim. Zginęli tam lub
w pobliskim obozie koncentracyjnym na Majdanku 8. W ten sposób wymordowano ogromną większość z ponad 42 tysięcy Żydów, którzy zamieszkiwali Lublin przed wojną.
Wysiedlanie lubelskiego getta zakończono wczesnym latem 1942 roku.
Opustoszałe budynki zostały ograbione i hitlerowcy przystąpili do ich
burzenia. Planowano zupełną dewastację żydowskiej dzielnicy.
Zabudowę Podzamcza rzeczywiście zniszczono, ale hitlerowcom zabrakło już czasu na całkowite zburzenie ruin, wywiezienie gruzów i uporządkowanie terenu. Gdy latem 1944 roku do Lublina wkroczyły wojska radziec
kie, na Podzamczu widniały jeszcze pozostałości wielu budynków, w tym
ruiny wielkiej synagogi (usunięte dopiero kilkanaście lat po wojnie) i licznych domów na zamkowym wzgórzu. Z czasem jednak ruiny zburzono, gruz
wywieziono i teren oczyszczono. Zdjęcia z wczesnych lat sześćdziesiątych pokazują zamkowe wzgórze i bryłę zamku górującą nad wielką, pustą przestrzenią.
Nieczytelne są ślady zabudowy i ulic, które niedawno jeszcze tu istniały.
Zachowana została natomiast zabudowa całej ulicy Lubartowskiej –
od ulicy Kowalskiej aż do Obywatelskiej – oraz przyległych do niej uliczek,
które były poza terenem getta. Te budynki były nowsze i miały większą
wartość użytkową, choć w wielu z nich brakowało pełnego wyposażenia
instalacyjnego. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo Lublin potrze-

	Zob. M. Grynberg, M. Kotowska (wyb.), Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków,
Warszawa, Oficyna Naukowa, 2003, s. 47–53.
	Ostatnie grupy Żydów zostały wymordowane w obozie koncentracyjnym na Majdanku w ramach akcji
nazwanej Erntefest (Dożynki). Największa masowa egzekucja miała miejsce 3 listopada 1943 roku,
kiedy rozstrzelano 18,4 tysiąca osób. Z. Murawska-Gryń, E. Gryń, Obóz koncentracyjny Majdanek,
Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, 1987, s. 90–92.
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bował mieszkań. Kamienice przy Lubartowskiej zostały skomunalizowane
i wypełnili je lokatorzy z kwaterunku. Ta forma własności i ta grupa lokatorów trwale określiła charakter tej części miasta.
Zniknęły też żydowskie przedmieścia. Najpierw, w czasie wojny, hitlerowcy zniszczyli zabudowę (między innymi bożnice). Po wojnie rozwijające się miasto wchłonęło te tereny całkowicie i zmieniło ich charakter; praktycznie po dawnych przedmieściach pozostały tylko historyczne
nazwy. Czechów to obecnie miano wielkiej dzielnicy mieszkaniowej, która
powstała w latach siedemdziesiątych, i tylko na podstawie literackich
opisów miłośnicy kultury żydowskiej próbują ustalić, gdzie stał dwór
Widzącego z Lublina.
Oczywiście wielohektarowy plac powstały po zniszczeniu zabudowy
Podzamcza nie pozostał całkowicie niewykorzystany – u stóp wzgórza
zamkowego powstał plac Zamkowy. Jego owalny kształt wytycza pierzeja
stylizowanych kamienic, zbudowana w latach pięćdziesiątych. Plac ten
był – i jest nadal – miejscem miejskich uroczystości i wydarzeń.
Teren Podzamcza przecięła trasa komunikacyjna Wschód–Zachód.
Dwupasmowa droga, będąca tranzytowym połączeniem z Warszawy do
Chełma i Zamościa, to najbardziej obciążona lubelska arteria. Ruch w tym
miejscu potęgują ponadto główny dworzec autobusowy miasta z rozległym placem manewrowym oraz targowisko. Zabudowa ta ma jednak
charakter tymczasowy i nie wypełnia większości przestrzeni Podzamcza,
tak więc teren dawnej dzielnicy żydowskiej wciąż czeka na ostateczne
zagospodarowanie i tym samym przypomina, że miejsce to w przeszłości
wyglądało zupełnie inaczej.
Zakres i sposób odbudowy żydowskiej dzielnicy po wojnie z pewnością był uwarunkowany tym, że społeczność ta nie odrodziła się już
w Lublinie. Bezpośrednio po zakończeniu hitlerowskiej okupacji do miasta napłynęli Żydzi, którzy ocaleli w różnych innych miejscach. W pewnym okresie było ich nawet kilka tysięcy, stworzyli żydowskie organizacje, partie i zrzeszenia kulturalne, jednak ogromna większość z nich nie
pochodziła z Lublina i kiedy centralne instytucje przeniosły się do innych
miast Polski, zaczęli stąd wyjeżdżać. W mieście pozostało kilkuset Żydów,
lecz większość z nich musiała opuścić Polskę po niechlubnych wydarzeniach roku 1968. Ostatecznie mieszka tu zaledwie kilkadziesiąt osób deklarujących związki z tą narodowością. Obecnie w Lublinie istnieje filia warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz oddział Towarzystwa

Il. 6. Ruiny dzielnicy Żydowskiej, 1943;
źródło: ze zbiorów Pracowni Ikonografii
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
Il. 7. Ruiny getta w 1943; źródło:
ze zbiorów Pracowni Ikonografii
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
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Społeczno-Kulturalnego Żydów 9, niemniej jednak nie jest to społeczność czy
działalność, która mogłaby stanowić realne oparcie dla większych działań
związanych z odtworzeniem żydowskiego dziedzictwa.

R ewi t aliza c ja pami ę c i
i dzielni c y ż y dowskiej
Przez kilkadziesiąt powojennych lat w Lublinie właściwie nie pamiętano
o żydowskiej historii miasta. Było to tym łatwiejsze, że nie było ani ludzi,
ani materialnych śladów po nich.
Z materialnych zabytków trwale określonych przez żydowską kulturę
pozostało zaledwie kilka elementów: zrujnowane żydowskie cmentarze
oraz jedna bożnica, szpital i budynek Jesziwas Chachmej Lublin. Oczywiście
ocalało wiele domów i kamienic, które należały przed wojną do Żydów, ale
obiekty te nie mają wspólnych cech typologicznych, jakie można by uznać
za „żydowskie”. To modelowa zabudowa z okresu, w którym powstała.
Jednak brak materialnego dziedzictwa nie powstrzymał odrodzenia pamięci
o żydowskiej przeszłości Lublina. Stało się to przede wszystkim za sprawą
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, organu zajmującego się przywracaniem
pamięci o lubelskich Żydach. Instytucja ta działa bardzo prężnie od początku lat
dziewięćdziesiątych i podjęła jak dotąd bardzo wiele form działania. Trzy główne
obszary jej aktywności to: dokumentacja, edukacja i projekty artystyczne 10.
Działania dokumentacyjne polegają na gromadzeniu tysięcy już materiałów – fotografii, dokumentów i relacji, które dotyczą lubelskich Żydów
i ich zagłady. Dane te są następnie w różnych formach popularyzowane,
a wiele z tych przedsięwzięć ma charakter edukacyjny, symboliczny i artystyczny. Działania edukacyjne skierowane są do młodzieży i nauczycieli, ale
często ich odbiorcami są też mieszkańcy miasta.
Ośrodek ma siedzibę w Bramie Grodzkiej, która kiedyś stanowiła granicę
pomiędzy Starym Miastem a Podzamczem. Jest to główne miejsce wystaw,
przedstawień, spotkań i konferencji naukowych. Umiejętnie zdobywane
środki pozwalają Ośrodkowi na prowadzenie bardzo intensywnej działalno-

Il. 8. Tablica upamiętniająca synagogę Maharszala; fot. B. Szmygin

	A. Kopciowski, Zarys dziejów Żydów w Lublinie, [w:] J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek (red.), Żydzi w Lublinie
– Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006, s. 21.
10	Zob. J. Zętar, Dokumentacja. Edukacja. Projekty artystyczne. Działania Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN” na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego Żydów lubelskich, [w:] J. Zętar, E. Żurek,
S. J. Żurek (red.), Żydzi w Lublinie…, op. cit., s. 59–63.
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Il. 9. Pomnik na dawnym cmentarzu żydowskim; fot. B. Szmygin
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W wymiarze informacyjnym formą upamiętnienia są tablice pamiątkowe na kilku domach oraz oznaczenia tak zwanego Żydowskiego Szlaku.
Szlak ten oznaczają kilkujęzyczne tablice z informacjami, które wskazują najważniejsze miejsca związane z lubelskimi Żydami. Dzięki tej formie żydowskie miejsca stały się częścią turystycznej oferty miasta. Tablice
te mają dla lublinian również ważne znaczenie edukacyjne.
Przywrócenie pamięci o Żydach zbiega się z pewnym wzrostem ich
aktywności na terenie miasta. Bez wątpienia najbardziej znaczącym wydarzeniem było odzyskanie w roku 2003 budynku Jesziwas Chachmej Lublin
przez warszawską Gminę Wyznaniową Żydowską i rozpoczęcie remontu,
który ma przywrócić pierwotne funkcje temu obiektowi. Plan ten zakłada,
że Lublin będzie odwiedzany przez Żydów z zewnątrz, bo miejscowa społeczność na takie działania jest zbyt mała.
Przez powojenne lata w Lublinie nie dokonano znaczącego materialnego
nawiązania do żydowskiej historii miasta (z wyjątkiem upamiętnienia
Zagłady). Nie odbudowano żadnego obiektu, nie odtworzono żadnej funkcji, nawet w wymiarze turystycznym. Ani teren Podzamcza, ani zabudowa
ulicy Lubartowskiej nie są przedmiotem systemowego działania konserwatora zabytków w kontekście ochrony żydowskiego dziedzictwa. Niemniej
jednak ostatnio w mieście rozgorzała dyskusja o docelowym zagospodarowaniu Podzamcza. Przy tej okazji pojawiły się pytania o sposób nawiązania do dawnego zagospodarowania tego obszaru. Innymi słowy, pojawił
się problem, który można włączyć do „rewitalizacji dzielnicy żydowskiej”.
Bez wątpienia odtwarzanie przedwojennej zabudowy nie ma sensu.
Po wojnie w wielu polskich miastach odbudowano lub zrekonstruowano
zespoły historycznej zabudowy. Proces ten – w różnej formie – trwa zresztą
nadal, z zasady jednak odbudowywano zespoły mające wartość architektoniczną i urbanistyczną. Tymczasem w przypadku lubelskiego Podzamcza
taka sytuacja nie ma miejsca: ani architektura, ani urbanistyka tego
żydowskiego kwartału nie reprezentowały wartości, które uzasadniałyby
współcześnie jego odtwarzanie. Tamtą zabudowę według obecnych kategorii można by zaliczyć najwyżej do architektury wernakularnej (rodzimej), lecz taki rodzaj zabudowy nie może wypełniać współczesnego miasta,
nawet na terenach historycznych. Tym bardziej żadnej współczesnej wartości użytkowej nie ma dawny układ przestrzenny.

Il. 10. Ponowne otwarcie synagogi w Jesziwas Chachmej Lublin w 2007 roku; fot. B. Szmygin

ści, rozbudowę siedziby i zaplecza. W tej chwili jest to w pełni profesjonalna
i niemała instytucja.
Działalność Ośrodka po kilkunastu latach na trwałe wprowadziła do świadomości lublinian pamięć o Żydach, którzy tu mieszkali.
Dzięki temu w coraz większym stopniu Żydzi kojarzą się już nie tylko
z Zagładą, ale i z wielowiekową obecnością. Większość form upamiętnienia
ma wprawdzie charakter niematerialny lub symboliczny, lecz jest ich coraz
więcej i są one coraz ciekawsze. Na przykład w Bramie Grodzkiej została
stworzona makieta zabudowy Podzamcza, która pokazuje, jak wyglądało
to miejsce przed wojną. A zaraz obok, przy ulicy Podwale, płonie symboliczna latarnia – ostatnia latarnia pozostała po żydowskim mieście.
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Brak uzasadnienia dla odtworzenia form historycznych nie oznacza
wszak, że nie można szukać rozwiązań pośrednich. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w wielu historycznych miastach, szczególnie północnej i zachodniej Polski, dokonuje się tak zwanych retrowersji. Zabieg ten
polega na wybraniu charakterystycznych elementów historycznej zabudowy, przetworzeniu ich i wykorzystaniu we współczesnej zabudowie
dawnych obszarów historycznych. W ramach takich działań opracowuje
się na przykład współczesne wersje kamienic mieszczańskich, z których
tworzy się zabudowę historycznego obszaru. Wprawdzie tego rodzaju działania budzą wątpliwości wielu konserwatorów, lecz ich zasadniczą zaletą
jest kompromis pomiędzy dawną formą a współczesnymi potrzebami,
pozwalający również zachować i wzmocnić tożsamość poszczególnych
dzielnic historycznych.
Teoretycznie tego typu rozwiązanie może również powstać na potrzeby
lubelskiego Podzamcza. Wymaga ono przede wszystkim głębokich studiów materiałów archiwalnych, które pozwolą na dokonanie syntezy dawnej zabudowy tego terenu. W oparciu o nią można by stworzyć propozycje
charakterystycznych form zabudowy. Takie rozwiązanie jest rzecz jasna
uwarunkowane wprowadzeniem na teren Podzamcza zabudowy mieszkaniowej i projekty tego rodzaju są rozważane. Powstała nawet koncepcja
rewitalizacji byłego żydowskiego kwartału uwzględniająca podobne propozycje i nagrodzona w Konkursie im. Jana Zachwatowicza.
Na razie jednak władze miasta nie zdecydowały o funkcji i formie zabudowy Podzamcza. Urząd Miasta opracowuje dopiero plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wiadomo zatem w chwili obecnej, jakie formy upamiętnienia żydowskiej przeszłości będą wykorzystane na tym obszarze.
Wobec braku konkretnych propozycji ze strony środowisk konserwatorskich
najbardziej prawdopodobne wydaje się, że będą to najwyżej formy symboliczne. Wygląda więc na to, iż na Podzamczu nie zostanie dokonana rewitalizacja dzielnicy żydowskiej, co więcej – wniosek ten dotyczy generalnej
oceny możliwości rewitalizacji dawnych obszarów żydowskich w Lublinie.
Miasto nie spełnia bowiem podstawowych warunków dla tego typu działań (wymienionych na początku tego artykułu).
W wymiarze zabytkowym – zabytek rozumiany tradycyjnie, jako
obiekt – rewitalizacja nie może być podjęta, gdyż nie ocalała zabudowa,
która mogłaby być potraktowana jako „żydowska”. Kilka rozproszonych
obiektów może służyć jedynie jako oparcie dla upamiętnienia historii
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Il. 11. Dworzec autobusowy na Podzamczu; fot. B. Szmygin

Żydów lub jako baza praktyk religijnych czy organizacyjnych dla pozostałej
społeczności. Nie ma więc materialnego oparcia dla rewitalizacji.
Zabudowa ulicy Lubartowskiej teoretycznie mogłaby zostać potraktowana jako osnowa rewitalizacji dzielnicy żydowskiej (podobnie jak krakowski Kazimierz), jednak działanie takie wydaje się nierealne z powodów merytorycznych i praktycznych. Z merytorycznego punktu widzenia
zasadniczym problemem jest to, że zabudowa ta nie posiada cech formalnych, które uzasadniałyby podjęcie działań konserwatorskich będących
podstawą rewitalizacji dzielnicy historycznej (konkretnie żydowskiej).
Rewitalizacja byłaby przydawaniem znaczeń, a nie ich ochroną.
Bardzo istotne są też ograniczenia praktyczne. Obszar ten jest w większości skomunalizowany, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zabudowa
jest skrajnie zdegradowana, wszystkie kamienice wymagają remontów kapitalnych. Ogromny koszt takich remontów musiałby zostać
powiększony o koszt zapewnienia mieszkań obecnym lokatorom ulicy
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Lubartowskiej. Jako cała grupa nie mogą oni być partnerami w tym procesie, poza tym bez ich przesiedlenia nie uda się zmienić podrzędnego charakteru tego obszaru. Zła sława tego miejsca odstrasza turystów, inwestorów i potencjalnych mieszkańców, tak więc zmiana opinii o tej dzielnicy
byłaby absolutnie konieczna. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że polska
doktryna „rewitalizacyjna” nie przewiduje przesiedlenia mieszkańców,
tymczasem bez takiego typu działań jakiekolwiek radykalne zmiany
w funkcjonowaniu tego obszaru nie mogą nastąpić.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że ulica Lubartowska, chociaż zdegradowana, ma dosyć rozbudowane funkcje. Wiążą się one z sąsiedztwem
dużego dworca autobusowego i targowiska na Podzamczu, co przyczyniło
się do rozwoju w tym miejscu całej sieci różnego rodzaju sklepów i punktów
usługowych, raczej małych i nastawionych na ubogich klientów. Tworzą one
swoistą symbiozę z zaniedbaną zabudową, toteż plany radykalnych zmian
na tym obszarze natrafiają na dosyć silny opór zarówno ze strony przewoźników, jak i wielu podmiotów gospodarczych. Fakt ten nie sprzyja też projektom rewitalizacyjnym, szczególnie odwołującym się do żydowskiej historii.
W wymiarze dziedzictwa – rozumianego w sposób szeroki, z komponentem niematerialnym – rewitalizacja nie może być podjęta z jeszcze bardziej
oczywistych powodów. Brak społeczności żydowskiej w Lublinie właściwie
kończy przecież dyskusję o rewitalizacji dzielnicy żydowskiej (nawet gdyby
istniało materialne oparcie). Braku gminy żydowskiej nie zrekompensują
wspomniane już instytucje zajmujące się dokumentowaniem historii Żydów.
Ich działania mają oczywiste ograniczenia: dokumentacja, popularyzacja,
edukacja, a czasami też stylizacja (na przykład wystroje lokali czy grupy
klezmerskie) – to nieprzekraczalne granice tych działań. Nawet gdy są one
w jednostkowym wymiarze bardzo udane i mogą być uznane za formę
ochrony żydowskiego dziedzictwa, to nie osiągną skali rewitalizacji dzielnicy.
Mówiąc o niematerialnym wymiarze ochrony dziedzictwa, trzeba też
wspomnieć o atmosferze panującej wokół tematyki żydowskiej. Pamięć społeczna przechowuje wspomnienia przedwojennych jeszcze konfliktów i urazów, co kształtuje stereotypowe opinie pokoleń, które nawet nie pamiętają
sąsiadów Żydów. Nie sprzyja to, z oczywistych względów, realizacji dużych
projektów związanych z „uwspółcześnieniem” żydowskiego dziedzictwa,
ale tym bardziej uzasadnia wszelkie inne formy jego utrwalania i nadaje
im wartość. Niezależnie od tego, czy gdziekolwiek uda się prawdziwa rewitalizacja dzielnicy żydowskiej.

Eleonora Bergman
„Dzielnica Północna” w Warszawie:
miasto w mieście?

W wydanej w 1949 roku książce o Warszawie, w rozdziale obejmującym lata
międzypowstaniowe (od 1831 do 1864 roku), jej autor Jan Stanisław Bystroń
napisał: „Żydzi tworzą miasto w mieście, zamknięci w dość wąskich granicach, przede wszystkim na ulicach Nowiniarskiej, Franciszkańskiej
i Nalewkach” 1. Prawie czterdzieści lat później Peter Martyn opublikował artykuł, którego tytuł w dosłownym przekładzie brzmiałby: Miasto o nieoznaczonych granicach – w mieście. Historia osiedli żydowskich w zachodnich dzielnicach Warszawy 2. Martyn, pomimo iż użył sformułowania podobnego do myśli
Bystronia, mówił o innym obszarze, a mianowicie tym, którego granice
wyznaczył w listopadzie 1940 roku mur getta. Definicję Martyna nieświadomie zapewne przyjęli Barbara Engelking i Jacek Leociak, publikując opracowanie zatytułowane Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście 3.
W zbiorze studiów pod redakcją Ireny Pietrzak-Pawłowskiej o rozwoju
Warszawy do 1918 roku przy omawianiu dzielnicy – zwanej tu muranowską – czytamy: „Do połowy XIX wieku dzielnica ta była przeznaczona
dla wyłącznego osiedlania się tam ludności żydowskiej. […] Dzielnica
muranowska utrzymała jednak przez bardzo długi okres, bo właściwie
do 1939–1943 roku, swój pierwotny charakter. Centralną ulicą omawianej dzielnicy były Nalewki, charakterystyczne dla całego obszaru” 4. Każde
zdanie wymaga tu sprostowania: po pierwsze, przed rokiem 1940 i po roku

	J. S. Bystroń, Warszawa, Warszawa, Wydawnictwo Ludwika Fiszera, 1949, s. 218.


P . J. Martyn, The Undefined Town within a Town. A History of Jewish Settlements in the Western
Districts of Warsaw, „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies”, vol. 3, 1988, s. 17.

	B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa,
Instytut Filozofii i Psychologii PAN, 2001.
	I. Pietrzak-Pawłowska (red.), Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r., Warszawa, Książka i Wiedza,
1973, s. 65, 237.
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Il. 1. Plan Muranowa przed 1939; źródło: A. Ciborowski, Warszawa – o zniszczeniu
i odbudowie miasta, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1969, s. 5.

1943 nie było w Warszawie dzielnicy przeznaczonej dla wyłącznego osiedlania się Żydów; po drugie, „utrzymanie pierwotnego charakteru” sugeruje, że od połowy XIX wieku (kiedy te okolice w ogóle zaczęły być zasiedlane) do 1939 roku dzielnica ta nie zmieniała się, gdy tymczasem pod koniec
XIX wieku zmienił się radykalnie zarówno skład ludności, jak i rodzaj zabudowy; po trzecie, ulica Nalewki pod koniec XIX wieku znalazła się niemal
na wschodnim krańcu obszaru zamieszkanego wówczas głównie przez
ludność żydowską i z pewnością, jako dość zamożna, nie była charakterystyczna dla pozostałej reszty.
Z kolei Gabriela Zalewska, pisząc o ludności żydowskiej w Warszawie
w latach 1918–1939 5, używa nazwy: Dzielnica Północna, którą wyjaśnia następująco: „Posługiwano się nią zwyczajowo dla określenia dzielnicy żydowskiej. Była ona zgodna z położeniem jej w granicach miasta
sprzed 1916 r. (tzn. przed przyłączeniem przedmieść). W latach międzywo-

	G. Zalewska, Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa, PWN, 1996,
s. 68 i nast.
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jennych zajmowała tereny na południe od Bielan i Marymontu, a na północ od Śródmieścia. Obejmowała […] tereny Muranowa, Powązek, Leszna
i Grzybowa”. I tu również konieczne jest sprostowanie. Śródmieście to obszar
ograniczony od wschodu Wisłą, od północy torami obwodowej linii kolejowej,
od zachodu ulicami Okopową i Towarową i od południa Polem Mokotowskim 6.
Zalewska subiektywnie używa określenia „Śródmieście”, zredukowanego
do jego części południowo-wschodniej, do tak zwanych dobrych dzielnic.
Tymczasem Muranów, Leszno, Grzybów i Powązki (poza cmentarzami)
to części rzeczywistego Śródmieścia. W 1939 roku mieszkało w nim ponad
800 tysięcy osób, czyli około połowy mieszkańców Warszawy, w tym ludność żydowska stanowiła około jednej trzeciej. Getto warszawskie, utworzone w 1940 roku, objęło właśnie centralne, najgęściej zabudowane rejony
miasta, które trzy lata później zostały całkowicie zniszczone – i po 1945
roku ukształtowane jako peryferie; tak też są obecnie traktowane, czego
ślad odnajdujemy w sformułowaniu Zalewskiej. Ale zwróćmy jeszcze raz
uwagę na fragment podanej przez autorkę definicji: mam tu na myśli „zwyczajowe określenie dzielnicy żydowskiej”. Wynikałoby z tego, że dzielnica
żydowska istniała, a tylko różnie ją nazywano. Otóż dzielnica żydowska
w Warszawie formalnie nie istniała, ponieważ nie można było wskazać
jej granic. Napisał o tym Stefan Kieniewicz: „Przepisy nie mówiły, gdzie
Żydzi powinni mieszkać, określały tylko, gdzie im mieszkać nie wolno” 7.
Natomiast istniało wiele części miasta zasiedlonych w dużym stopniu przez
ludność żydowską. Złożyły się na to różne czynniki, które pokrótce zostaną
tu omówione, ale w tym celu musimy się cofnąć aż do końca XVIII wieku.
Wtedy właśnie kształtował się obszar nowożytnej Warszawy, który współtworzyły średniowieczne Stare i Nowe Miasto z przedmieściami (częściowo
obwarowane w pierwszej połowie XVII wieku) oraz kilkadziesiąt jury-

dyk, czyli prywatnych enklaw, w tym Leszno, Bielino, Wielopole, Grzybów,
zwane nawet „miasteczkami”, utworzone w XVII i XVIII wieku 8.
W 1770 roku obszar części jurydyk, w pobliżu ich zachodniej granicy, przecięły wały usypane na rozkaz marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Jurydyki formalnie utraciły odrębność
prawną w 1794 roku, ale bardzo silnie oddziałały na strukturę miasta,
zarówno fizyczną, jak i demograficzną. Stopniowo nastąpiło połączenie
powstałych niezależnie „miasteczek”. Obszar objęty tak zwanymi wałami
Lubomirskiego wypełniał się zabudową do końca XIX wieku. Po rozebraniu
wałów w 1875 roku linia ich przebiegu (obecne ulice Towarowa i Okopowa)
jeszcze do początku XX wieku wyznaczała granicę zwartej zabudowy miejskiej, czyli zachodnią granicę Śródmieścia.
Już w 1765, a co najmniej do 1784 roku spore skupisko Żydów istniało
w królewskiej jurydyce Stanisławów (poniżej Pałacu Kazimierzowskiego) 9.
Jedno z najstarszych osiedli żydowskich znajdowało się już przed 1779
rokiem na Powiślu na terenie jurydyki zwanej Aleksandrią. W 1765 roku
były tu skupiska: sześćdziesiąt rodzin na Tłomackiem i przeciętnie po mniej
więcej dwadzieścia rodzin przy Nowym Świecie, na Nalewkach, Solcu
i Grzybowie. 14 maja 1784 roku Magistrat doprowadził do pierwszego
w historii nowożytnej usunięcia Żydów z Warszawy (wcześniej miało
to miejsce kilkakrotnie pomiędzy rokiem 1483 a 1527; ta druga data wyznacza kres średniowiecznej warszawskiej gminy żydowskiej).
Ostatecznie jednak po 1784 roku pozwolono im wrócić i wyznaczono kupcom żydowskim miejsce prowadzenia handlu. Był to tak zwany Pociejów,
czyli dawny pałac Warszyckich, sąsiadujący od wschodu z Marywilem (dzisiaj jest tu centrum handlowo-usługowe wzniesione przez sir Normana
Fostera). Ogólnie w rejonie obecnego placu Teatralnego w 1781 roku mieszkała

	W niniejszych rozważaniach dla jasności obrazu pomijam prawobrzeżną Pragę.

	A. Ciborowski, Warszawa – o zniszczeniu i odbudowie miasta, Warszawa, Wydawnictwo Interpress,
1969, s. 30.
	S. Kieniewicz, Warszawa w latach 1795–1914, Warszawa, PWN, 1976, s. 77.
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	H. Nussbaum, Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie, Druk K. Kowalewskiego Ulica
Królewska Nr. 23, Warszawa 1881, reprint: Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989,
s. 16; R. Mahler, .ה.טן י-18 [ צאָל אוּן צעשׁפּרײטוּנג פוּן די ײדן אין װאַרשׁע איןCoł un ceszpretung fun di
jidn in warsze in XVIII-tn j.h.] (Rozprzestrzenienie i statystyka Żydów w Warszawie w wieku XVIII,
„[ ”לאנדקענטנישLandkentnisz]), „Krajoznawstwo”, Czasopismo Zarządu Głównego Żydowskiego
Towarzystwa Krajoznawczego w Polsce, poświęcone zagadnieniom krajoznawstwa i turystyki,
folkloru i etnografji oraz badaniom nad dziejami osiedli żydowskich w Polsce, 1934, nr 2, Warszawa
1934; tekst w języku jidysz, streszczenie w języku polskim; s. 43.
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niemal połowa ówczesnych Żydów warszawskich, czyli około 2500 osób 10.
Pozwolenie na prowadzenie handlu w miejscu tak atrakcyjnym powodowało
w sposób naturalny rozrost tego ośrodka, wiążący się z zasiedlaniem jego okolic przez coraz liczniejszą ludność żydowską.
Magistrat podjął więc kolejne działania zmierzające do usunięcia Żydów
i szukał poparcia u każdej z kolejnych władz: najpierw w administracji rosyjskiej w roku 1795 (z sukcesem); następnie u władz pruskich (bezskutecznie;
wręcz odwrotnie – władze te umożliwiły nawet w 1797 roku założenie żydowskiej gminy religijnej); wreszcie doprowadził do pożądanych rezultatów w czasach Księstwa Warszawskiego i potem Królestwa Kongresowego. Działania
Magistratu uderzały przede wszystkim w Żydów zamieszkałych lub pracujących w częściach miasta uznanych za reprezentacyjne lub znaczące.
Zapewne po 1821 roku Żydom usuniętym z niektórych ulic wskazano do zasiedlenia obszar sąsiadujący od zachodu z Nowym Miastem,
gdzie wówczas znajdowało się wiele pustych lub opuszczonych parcel. Już
wkrótce władze okazały się wyraźnie zaskoczone pozytywnymi rezultatami skierowania inwestycji Żydów na tereny północnej Warszawy – wznoszone tam domy były projektowane przez dobrych architektów. O tych
właśnie domach pisał w 1940 roku Antoni Karczewski, w latach trzydziestych XX wieku pełniący obowiązki konserwatora zabytków miasta
Warszawy: „Popierana przez Rząd rozbudowa miasta wydała dość poważne
rezultaty. Kapitały żydowskie ulokowane w budownictwie stworzyły pod
nadzorem państwa i jego architektów nowe osiedle na peryferiach miasta, uporządkowane pod względem wymagań urbanistycznych […]. Prawie
wszystkie wzniesione wówczas budowle, a które dotrwały bez poważniejszych zmian do czasów obecnych [to znaczy do 1940 roku], posiadają istotną
wartość artystyczną; 25 z nich, znajdujące się dziś przy ul. Franciszkańskiej,
Nalewki, Wałowej wciągnięto do spisu zabytków miasta – o zaletach estetycznego wyglądu innych budowli wiemy z przechowywanych archiwalnych planów, z opisów oraz inwentaryzacyjnych wzmianek” 11. To właśnie
ten zespół miał na myśli Jan Stanisław Bystroń w cytacie przytoczonym
na samym początku tego wykładu.

10	R. Mahler, .ה.טן י-18 צאָל אוּן צעשׁפּרײטוּנג פוּן די ײדן אין װאַרשׁע אין, op. cit., s. 7; według B. Grochulskiej
i E. Szwankowskiego, wydawców książki Samuela Szymkiewicza Warszawa na przełomie XVIII i XIX w.
w świetle pomiarów i spisów, Warszawa, PWN, 1959, s. 141, liczbę tę należy zwiększyć do 3 tysięcy.
11
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Formalne równouprawnienie przyniósł Żydom ukaz carski z 24 maja
/ 5 czerwca 1862 roku. Mimo zniesienia zakazów osiedlania się większa
część ludności żydowskiej pozostawała w dawnym otoczeniu; równocześnie następował szybki wzrost liczby tej ludności oraz, zwłaszcza od lat
osiemdziesiątych XIX wieku, szybka zabudowa zachodnich obszarów miasta. Pisał Bystroń: „Jeszcze przed rokiem 1880 […] ulice takie jak Dzielna,
Karmelicka, Nowolipie i Nowolipki były zamieszkałe wyłącznie przez ludność polską” 12. Inne miejsca zamieszkania, poza skupiskami żydowskimi,
wybierali przede wszystkim ci, których było na to stać, którzy rozluźniali
swoje więzy z tradycją i religią, wreszcie tacy, którzy chcieli się zupełnie
odciąć od środowiska. Z reguły poza tymi aglomeracjami osiedlali się też
„litwacy”, licznie napływający do Warszawy po pogromach w Rosji, po ogłoszeniu tak zwanych praw majowych w 1882 roku oraz po prześladowaniach we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy to wysiedlono Żydów z Moskwy.
W latach trzydziestych XX wieku zaczęły w Warszawie powstawać
nowe zespoły mieszkalne na terenach pozaśródmiejskich. Nastąpił odpływ
ludności z przegęszczonego Śródmieścia, choć ludność żydowska w zasadzie nie brała udziału w tym ruchu odśrodkowym. Do 1939 roku około
60 procent tej społeczności mieszkało na Lesznie, Muranowie, Powązkach
i Grzybowie (gdzie stanowiła ona około 70 procent ogółu mieszkańców);
około 25 procent – na Starym Mieście, przy Towarowej, na Mirowie i w rejonie placu Teatralnego (około 40 procent ogółu); około 10 procent (i takiż odsetek ogółu) stanowili Żydzi w Śródmieściu południowym i na Starej Pradze;
pozostałe około 5 procent mieszkało na peryferiach miasta, gdzie stanowili
nieznaczny odsetek ogółu mieszkańców 13.
Paradoksalnie, w najbardziej przejrzysty sposób skalę zmian w rozmieszczeniu Żydów po 1862 roku uświadamiamy sobie poprzez informację, iż do getta zamkniętego 15 listopada 1940 roku Niemcy przesiedlili z różnych dzielnic miasta 138 tysięcy Żydów, wysiedliwszy przedtem z tego terenu
113 tysięcy Polaków chrześcijan. Cytowany na wstępie artykułu Peter Martyn
napisał, że murem obwiedziono „kwintesencję żydowskiej Warszawy”.

12

J.S. Bystroń, Warszawa, op. cit., s. 238.

13	Opracowanie: W. Kula, Ludność Warszawy w pierwszych ośmiu miesiącach wojny (IX. 1939–IV. 1940),
AAN, sygn. 76/III-61.
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Zabudowa, która od listopada 1940 roku znalazła się w północno-wschodniej części getta, pochodziła, jak to zostało wyżej wskazane, z pierwszej
połowy XIX wieku i w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej była już w większości w złym stanie technicznym. Właściciele domów,
którzy chcieli je remontować czy przebudowywać, od 1938 roku nie otrzymywali na to zezwoleń z Zarządu Miasta z uwagi na zatwierdzony wówczas
plan zagospodarowania Warszawy, który przewidywał w tym rejonie różnego rodzaju regulacje. Zabudowa ta została częściowo zniszczona w wyniku
pierwszych bombardowań we wrześniu 1939 roku.
Spośród około 450 tysięcy więźniów getta w latach 1940–1943 około
150 tysięcy zmarło z głodu i chorób lub zostało zamordowanych na miejscu,
około 300 tysięcy Niemcy zgładzili w komorach gazowych Treblinki (liczby
te są przybliżone; według ostrożnych szacunków w Warszawie poza gettem ukrywało się około 15–20 tysięcy Żydów, ale nie wiemy, ilu z nich przeżyło, ani też nie wiemy, ilu zdołało przetrwać w bunkrach pod ruinami).
Systematycznego zniszczenia zabudowy getta Niemcy dokonali w kwietniu
i maju 1943 roku (pod słowem „getto” w owym czasie rozumieć należy jego
część północną, czyli Muranów i Leszno). Po zduszeniu powstania Niemcy
sprowadzili do tak zwanej Gęsiówki (obozu koncentracyjnego utworzonego
na terenie getta) głównie Żydów węgierskich, wykorzystując ich następnie do rozbiórki ruin i wyszukiwania złomu żelaznego. Aby ułatwić wywóz
złomu, zbudowano specjalne torowisko, poprowadzone od skrajnej wschodniej bocznicy dawnego placu przeładunkowego linią obecnej ulicy Zamenhofa
i skręcające dwoma łukami w kierunku zachodnim, w ulice: Miłą i Dzielną.
Teren getta zalegały zwaliska ruin, wśród których jedynym punktem orientacyjnym była wieża kościoła św. Augustyna na Nowolipkach 14.
Wspominając pracę nad planem przestrzennym odbudowy Warszawy
w lutym i marcu 1945 roku, Józef Sigalin, ówczesny naczelny architekt miasta, przytoczył kategorie, jakimi wówczas operowano. I tak wobec niektórych
fragmentów miasta istniały „warunki ograniczające” swobodę projektowania (czyli warunki naturalne lub obiekty zachowane), „warunki częściowo
ograniczające” (to jest budynki uszkodzone, nadające się do remontu) oraz

14	J. Sigalin, Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
1986, t. I, s. 216, przyp. 5: „[…] w zrealizowanym projekcie Muranowa prof. Lachert wykorzystał gruz
na ukształtowanie terenu, co okazało się korzystne dla rozwiązania przestrzennego i zaoszczędziło
dużo środków, które byłyby niezbędne w wypadku wywiezienia wielkich ilości gruzu zalegającego
ten obszar”. Obecnie grozi to zawaleniem domów.
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Il. 2. Plan Muranowa 1946–1948; źródło: A. Ciborowski, Warszawa – o zniszczeniu
i odbudowie miasta, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1969, s. 6.

„warunki w niczym nieograniczające”, według Sigalina „najbardziej dramatyczne, a jednocześnie dające największą swobodę projektowania (budynki
zniszczone, obiekty do rozbiórki oraz tereny gruzów byłego getta)” 15.
Nigdy nie brano pod uwagę odtworzenia nawet fragmentu dawnego
Muranowa. Uważano, że „na sprawach Starówki, jej zniszczenia i odbudowy, skoncentrowały się zbiorowe uczucia mieszkańców miasta, uczucia
żalu za zniszczoną Warszawą”. Główne, „specyficznie warszawskie” założenia planu odbudowy głosiły: „[…] należy odtworzyć barbarzyńsko zniszczone pomniki przeszłości, stanowiące dokument rozwoju materialnego
i kulturalnego narodu. Odbudowane Stare Miasto i inne obiekty zabytkowe
powinny przekazywać następnym pokoleniom historyczne formy dawnej architektury polskiej przy równoczesnym zabezpieczeniu możliwości
współczesnych form użytkowania budynków” 16.

15

Ibidem, s. 80.

16

A. Ciborowski, Warszawa…, op. cit., s. 278.
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Il. 3. Ulica Nowolipki przed 1939 r.; źródło: D. Kobielski, Warszawa międzywojenna,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1969, s. 118.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku nigdy w ten sposób nie pisano
o Nalewkach czy Nowolipkach, tak jakby ta część historii Warszawy nie
była warta pamięci ani żalu. Wręcz przeciwnie: omawiając skutki dekretu
o komunalizacji gruntów na obszarze Warszawy, Adolf Ciborowski pisał,
iż budowniczowie „uzyskali ułatwienie, o którym marzy większość urbanistów świata: swobodę dysponowania terenem miejskim dla potrzeb nowo
planowanego miasta. Swobodę – ograniczoną jedynie względami natury
ekonomicznej, wynikającymi z bezpośrednich kosztów budowy i eksploatacji miasta” 17. Trzeba tu dodać, że tę swobodę wykorzystano do realizacji
przynajmniej części planów przedwojennych, z których w tym rejonie zrealizowano przed rokiem 1939 tylko przebicie ulicy Bonifraterskiej.
W 1948 roku utworzono Zakład Osiedli Robotniczych (ZOR), a jego pierwszą realizacją było osiedle na części terenu Muranowa. Oddaję tu znowu
głos Adolfowi Ciborowskiemu: „W latach 1949–1953 została wybudowana
południowa część śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej – Muranowa –
wg projektu arch. Bohdana Lacherta. Osiedle to powstało na obszarze związanym dramatycznie z najstraszliwszymi dniami Warszawy z okresu
okupacji hitlerowskiej. Obszar dzisiejszej dzielnicy Muranów pokrywa się
bowiem z terenem getta żydowskiego [sic! 18] z lat 1940–1943. Na tym terenie rozpoczęto w 1949 r. budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej. Grubej
na 2 do 4 metrów skorupy gruzów nie sposób było usunąć ówczesnymi
środkami. Dlatego też nowe budynki ustawiono na tarasach usypanych
z gruzów dawnej dzielnicy. Odkopane jezdnie dawnych ulic zostały zachowane 19, biegnąc jakby w jarach pomiędzy nową zabudową. Budynki wzniesiono z pustaków, wykonanych na miejscu budowy z mielonego gruzu.
W ten sposób powstało jedyne w swoim rodzaju dzieło urbanistyki – dzieło
dosłownie z gruzów i popiołów, na gruzach i popiołach dawnej, tragicznie
zniszczonej dzielnicy. Dzisiaj skarpy z gruzu pokryły się zielenią. We wnętrzach osiedli rosną drzewa i kwitną latem kwiaty. Na dosłownie przesiąkłych krwią gruzach zakwitło nowe życie. W całości dzielnicy zaludnionej

17

Il. 4. Muranów południowy w 1952 r.; źródło: A. Ciborowski, Warszawa – o zniszczeniu
i odbudowie miasta, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1969, s. 176.
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Ibidem, s. 142.

18	Oczywiście należało powiedzieć: getta niemieckiego dla Żydów.
19

Tylko przez pewien czas; przebieg większości ulic został potem zmieniony.
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przez 70 tysięcy mieszkańców prześledzić można zarówno historię dramatu
okupacyjnego, jak i nową, dwudziestokilkuletnią, historię rozwoju warszawskiej urbanistyki i architektury” 20.
Powojenna zabudowa przyczyniła się do zatarcia pamięci o dawnej
przestrzeni tej części miasta i do zatarcia pamięci o życiu dawnych mieszkańców, należących przecież do największej gminy żydowskiej w Europie.
Wśród nowych domów o jednostajnych, monotonnych elewacjach takim
znakiem dawnego życia jest może tylko tablica o treści: „Tu stał dom, w którym kiedyś mieszkał Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto”. Nie znajdziemy informacji ani o znajdujących się tu kiedyś instytucjach czy organizacjach religijnych i dobroczynnych, instytucjach opieki zdrowotnej,
szkołach różnych rodzajów i szczebli, wydawnictwach, redakcjach gazet
i czasopism, drukarniach, ani o siedzibach organizacji gospodarczych,
związków i organizacji zawodowych, politycznych czy sportowych.
Od 1946 roku umieszczano tu znaki mówiące tylko o śmierci, upamiętniające ludzi, którzy tu zginęli lub których stąd wywieziono na zagładę.
Powstał pomnik tam, gdzie niegdyś był bunkier sztabu Żydowskiej
Organizacji Bojowej na miejscu domu przy ulicy Miłej 18, pomnik
Bohaterów Getta, pomnik przy Umschlagplatzu (miejscu, z którego odchodziły pociągi do Treblinki), Trakt Pamięci wiążący te pomniki. Na patronów nowych ulic wybrano Mordechaja Anielewicza, Józefa Lewartowskiego,
Szmula Zygielbojma. Do znaków śmierci zaliczyć trzeba także wzniesienia
utworzone z gruzów wyburzonego getta, na których stoją domy. Możemy
się tylko domyślać, co kryje się w tych pagórkach porośniętych zielenią.
Dwie instytucje, będące w jakimś sensie łącznikami pomiędzy okresem
sprzed Zagłady i dniem dzisiejszym, są równocześnie „strażnikami pamięci”
o Żydach Warszawy: jedna z nich to Żydowski Instytut Historyczny
(ŻIH), ulokowany od 1947 roku w budynku dawnej Głównej Biblioteki
Judaistycznej na Tłomackiem (zbudowanej w 1936 roku). ŻIH gromadzi
i chroni archiwalia, książki i dzieła sztuki związane z historią i kulturą
polskich Żydów, prowadzi wszechstronne badania oraz upowszechnia rzetelną wiedzę o tysiącletnich dziejach Żydów w Polsce, ich miejscu w historii Polski i w ogólnej historii Żydów. Druga instytucja to synagoga Nożyków
przy ulicy Twardej (zbudowana w 1902 roku), jedyna zachowana spośród

kilku większych synagog warszawskich (a w sumie tych małych i większych do czasu drugiej wojny było ponad czterysta). Synagoga Nożyków jest
siedzibą ortodoksyjnej gminy żydowskiej. Chociaż społeczność żydowska
w Warszawie jest nieliczna, zapewne nie przekracza tysiąca osób (dokładna
liczba nie jest znana), to jednak od kilku lat istnieje również reformowany
dom modlitwy, poza obszarem Śródmieścia. Aktywne są oczywiście także
świeckie organizacje, między innymi Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Żydów w Polsce, stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” czy Stowarzyszenie
Żydów Kombatantów. W jakimś sensie o obecności Żydów w Warszawie
przypomina festiwal „Warszawa Singera”, organizowany od kilku lat przez
Fundację Shalom. Wreszcie, Muzeum Historii Żydów Polskich, współorganizowane obecnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Miasto Warszawę i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,
na pewno stanie się ważnym miejscem na mapie kulturalnej Warszawy.

20 A. Ciborowski, Warszawa…, op. cit., s. 174–175.
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Jacek Wesołowski
Dziedzictwo żydowskie w przestrzeni
Łodzi – problem obecności

D ziedzi c t wo ż y dowskie
Łodzi i jego spe c y fika
Geneza Łodzi jest nietypowa na tle innych dużych miast Polski. O ile
w przypadku Krakowa, Lwowa, Warszawy wkład niepolskich mieszkańców w ukształtowanie grodu datuje się przede wszystkim na średniowiecze,
o tyle w Łodzi – na wiek XIX i początek wieku XX. Wśród społeczności, które
istotnie przyczyniły się do formacji miasta, wielką rolę odegrali Żydzi.
Napływ ludności żydowskiej do Łodzi zaczął się na przełomie XVIII
i XIX wieku. W 1820 roku stanowiła ona już jedną trzecią populacji miasteczka. Izraelici zamieszkujący dawną rolniczą osadę jeszcze w 1806 roku
utworzyli osobną gminę. Budowa osiedli przemysłowych po roku 1821 i ich
funkcjonowanie przez pierwsze dziesięciolecia odbywało się co prawda bez
znaczniejszego udziału społeczności żydowskiej, ale przybywała ona nieustannie do starej Łodzi. Pod koniec XIX wieku ludność wyznania mojżeszowego stanowiła ponownie około jednej trzeciej populacji miasta – i proporcja
ta utrzymała się aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Na 605,5 tysiąca
mieszkańców w 1931 roku 31 procent uważało język hebrajski lub jidysz za
język podstawowy, a 33,5 procent było wyznania mojżeszowego 1.
Bardzo trudno jest definitywnie ograniczyć obszar, w którym dominuje spuścizna żydowska. Niewątpliwie należy do niego Stare Miasto,
gdzie wyznaczony został rewir żydowski. Obejmował on pierwotnie ulicę
Wolborską i część zabudowy placu targowego – Starego Rynku, a później

	A. Ginsbert, Łódź. Studium monograficzne, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1962, s. 88; J. Dylik, Łódź
i okolice. Przewodnik geograficzny, Łódź, Zarząd Miasta Łodzi, ok. 1939, s. 66. Odpowiednie
wskaźniki dotyczące języka polskiego i wyznania rzymskokatolickiego to 59 i 56 procent.
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także ulice Podrzeczną i Drewnowską na zachodzie dzielnicy. Drugi plac
staromiejski, z kościołem Najświętszej Marii Panny, nie został nim objęty.
Od 1809 roku znajdowała się przy ulicy Wolborskiej drewniana bóżnica,
zastąpiona w latach 1863–1871 murowaną, która w 1893 roku przeobraziła
się w jedną z najokazalszych synagog w Polsce (projektu architekta Adolfa
Zeligsona 2). W 1811 roku przy ulicy Rybnej założono cmentarz, nazwany
później Starym Cmentarzem Żydowskim. Niemniej jednak widocznym
z dala znakiem Starego Miasta jest od 1888 roku nowy, neogotycki kościół
NMP, zbudowany w czasie, gdy dzielnica była już niemal w całości zamieszkana przez Żydów. Interesujące jest to, że ukończoną w 1897 roku budowlę
współfinansowali łódzcy fabrykanci, w tym również Izrael K. Poznański,
wybitny przedstawiciel kapitału żydowskiego.
W latach dwudziestych XIX wieku rząd Królestwa Polskiego, w ramach
polityki modernizacji kraju, dokonał na wielkim obszarze na południe od
miasta lokacji kilku osad rękodzielniczych 3. Powstały Nowe Miasto (czworobok wokół obecnego placu Wolności) oraz kolonie znane początkowo pod
nazwami Łódka i Nowa Łódka. Głównym elementem etnicznym zasiedlającym Łódź w początkach jej przemysłowej historii byli Niemcy, w tym również tacy, którzy przybywali ze Śląska i z Czech. Polonizacja miasta zaczęła
się dokonywać na wielką skalę wraz z falą imigracyjną, uruchomioną po
powstaniu styczniowym (1863–1864).
Wraz z napływem ludności polskiej napływali też Żydzi. Rozwijające się
przemysłowe miasto było magnesem nie tylko dla mieszkańców okolicznych ziem Królestwa Polskiego, ale także dla imigrantów z Rosji. Poza „rewirem” staromiejskim Żydzi mogli też osiedlać się na terenie Bałut, będących
do 1915 roku podłódzką wsią. Bezpośrednimi twórcami tej substandardo-

	Najnowszą interpretację genezy wielu łódzkich obiektów architektonicznych daje K. Stefański,
Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821–1914, Łódź, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 1995; idem, Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka
miasta w latach 1821–1914, Łódź, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001.
Historią łódzkich synagog zajął się naukowo J. Walicki, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi, Archiwum
Państwowe w Łodzi, Zespół Badań Religioznawczych UŁ, Kurowice, Wydawnictwo Ibidem, 2000.
	O lokacji Łodzi pisali między innymi: O. Kossmann, Śladami dawnej Łodzi, Łódź, Towarzystwo
Przyrodnicze im. Stanisława Staszica, 1934; idem, Lodz: eine historisch-geographische Analyse,
Würzburg, Holzer, 1966; W. Ostrowski, Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815–1830,
Warszawa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, 1949; A. Ginsbert, Łódź…, op. cit.; M. Koter, Geneza
układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Prace Geograficzne, Warszawa, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1969; idem, Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta,
[w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. I: Do 1918 r., seria pod red. B. Baranowskiego, J. Fijałka,
Warszawa – Łódź, PWN, 1988, s. 149–191.
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do Łęczycy (ulica Zgierska) i do Aleksandrowa (obecnie ulica Limanowskiego).
Było to dość typowe shanty town przyklejone do dużego miasta, jakich nie
brakowało w co biedniejszych, szybko urbanizujących się krajach.
Już w 1862 roku usunięte zostały przez Aleksandra Wielopolskiego
prawne ograniczenia dotyczące zakupu gruntów. Zniesienie rewiru żydowskiego przyniosło rozprzestrzenienie się ludności żydowskiej na całe
miasto – najpierw tej lepiej sytuowanej. Jak pisze Kamil Śmiechowski,
„w 1864 r. [Żydzi] posiadali 10,5 procent nieruchomości, z czego ponad 90 procent znajdowało się w byłym rewirze na Starym Mieście. Tymczasem
w 1893 r. udział nieruchomości żydowskich w Łodzi wzrósł do ponad
27 procent. Nie byli w ogóle właścicielami żadnego domu na zaledwie
10 z 84 ulic” 4. O geograficznym rozprzestrzenieniu Żydów można wnioskować po lokalizacji domów modlitwy. Było ich około setki, umiejscawianych
niekiedy w specjalnie do tego celu wznoszonych budynkach, oczywiście najwięcej na północy miasta, ale znanych jest również wiele adresów z okolic Górnego Rynku, południowej części ulicy Piotrkowskiej, środkowej części Widzewskiej (obecnie Kilińskiego) 5. Nie ma jednak żadnego wyróżnika
formy kamienicy, która należała do Żydów. Jedynie gdzieniegdzie można
spotkać charakterystyczne werandy, o których mówiło się, że były wykorzystywane przez ortodoksyjnych Żydów w święto Sukkot („Kuczek”) 6.
Kilka, a może kilkanaście z nich ocalało do dzisiaj.
W ostatniej ćwierci XIX wieku przekształcenie Łodzi z niewielkiego
miasta industrialnego w przemysłową metropolię (jakiekolwiek by były
jej wady i zapóźnienia) dokonało się już zatem w oparciu o kryteria ekonomiczne, a nie wyznaniowe czy narodowościowe. Obok niemieckich imigrantów i ich polonizujących się potomków, łódzcy Żydzi, tworzący społeczność
o szerokim spektrum pozycji majątkowej i stopnia asymilacji, stali się bardzo szybko drugą grupą narodowościowo-wyznaniową, która zabudowywała miasto i do której należały łódzkie nieruchomości: czy to fabryki, czy

Il. 1. Drewniana weranda oficyny kamienicy w południowej części ulicy Wólczańskiej; fot. J. Wesołowski 2007

wej struktury podmiejskiej byli zresztą żydowscy przedsiębiorcy, wynajęci
przez właściciela majątku do parcelacji ziemi. Przy urządzaniu Bałut chodziło o jak najszybszy i najłatwiejszy zysk. Powstała więc pół wieś, pół miasto bez wodociągów, kanalizacji, z biedną, bezładną zabudową i wielkim targowym placem, który wytyczono w miejscu zbiegu traktów prowadzących

	K. Śmiechowski, Przed narodzinami imperium – lokalizacja fabryki I. K. Poznańskiego na tle
przemian urbanistycznych Łodzi do 1870 r., witryna „Wirtualna Łódź”: www.historycznie.uni.lodz.pl/
(wrzesień 2007). O stosunkach narodowościowych wśród właścicieli posesji daje pobieżne pojęcie
spis nieruchomości łódzkich drukowany regularnie na przełomie wieków w kalendarzu Łodzianin,
redagowanym przez zespół pisma „Czas” (właściciele są wymienieni z nazwiska).
	M. Sopek et al., Synagogi Łodzi, witryna internetowa: www.synagogi.lodz.pl/. Zawiera ona teksty
J. Walickiego (wrzesień 2007).
	Informacja prof. Henryka Jaworowskiego, badacza historii architektury Łodzi, profesor emeritus,
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
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Il. 2. Synagoga Reicherów na drugim dziedzińcu kamienicy nr 28
przy ul. Rewolucji 1905 roku; fot. J. Wesołowski 2007

miejskie rezydencje, czy kamienice czynszowe. Do takiego stwierdzenia
upoważnia nie tylko tradycyjna percepcja przedwojennej Łodzi (mawiano
ponoć: „wasze ulice, nasze kamienice”), ale również przegląd nazwisk właścicieli posesji. Nie sposób jednak przytoczyć wiarygodnych danych liczbowych, bo przeprowadzenie ścisłego rozgraniczenia między właścicielami
Żydami, właścicielami Niemcami czy właścicielami Polakami jest bardzo
trudne, a i chyba dzisiaj mało użyteczne.
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Obszarem śródmiejskim o szczególnej koncentracji obiektów związanych ze społecznością żydowską była jego północna część, geograficznie
najbliższa Staremu Miastu. Nie był to obszar peryferyjny: przy Nowym
Rynku (plac targowy Nowego Miasta, obecnie plac Wolności) istniała do
drugiej wojny światowej siedziba łódzkiego magistratu. Nowemu Rynkowi
i dochodzącym do niego ulicom zaczęły nadawać charakter liczne sklepy
żydowskich właścicieli, na ogół okazalsze od tych znajdujących się na
Starym Mieście. W tych okolicach zbudowano też pozostałe łódzkie synagogi. Były więc synagoga Wilker-Szul (1875–1878) przy ulicy Zachodniej 52,
Ezras Izrael (1899–1904) przy Wólczańskiej 6 oraz niewielkie Ohel Jakow
przy Gdańskiej 18 (1899) i Reicherów – w podwórzu domu przy obecnej
ulicy Rewolucji 1905 roku 28 (1895–1902), jedyna, która ocalała. Na peryferiach tego obszaru, ale za to w samym centrum miasta, przy jego najbardziej reprezentacyjnej ulicy – Spacerowej (obecnie aleja Kościuszki), znajdowała się zaś najokazalsza łódzka synagoga, tak zwana Wielka albo
Reformowana, albo jeszcze inaczej: Tempel (narożnik ulicy Zielonej; projektu architekta Adolfa Wolffa, budowa po roku 1881). Żadne wyznanie spośród kilku dominujących w mieście nie mogło się chyba poszczycić równie
ważną lokalizacją dla swej świątyni w kształtującym się śródmieściu.
Rozmaite instytucje żydowskie lub prowadzone przez Żydów również
ulokowały się przeważnie w północnej części śródmieścia. Nie zachował
się tak zwany Teatr Wielki (ulica Konstantynowska 15, obecnie Legionów),
który – choć zbudowany w głębi działki – miał widownię na tysiąc miejsc.
Zachował się Dom Weselny (obecnie teatr lalek „Arlekin”) i – częściowo –
nieodległy od niego teatr żydowski „Scala” (obecnie Teatr Nowy). Gdyby
istniała synagoga Ezras Izrael (zwana też Wołyńską), zbudowana przez
bogatych kupców, którzy opuszczali Rosję po pogromie 1881 roku („litwaków”), istniałby tam spójny kompleks żydowskiego dziedzictwa Łodzi.
Po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej zachowała się także siedziba Gminy
Żydowskiej; po 1990 roku powróciła ona do dawnej funkcji i mieści dziś
główny dom modlitwy. Większa enklawa żydowskich fundacji charytatywnych powstała na północno-wschodnim skraju śródmieścia. Składały się
na nią szkoła towarzystwa Talmud-Tora ufundowana przez Jarocińskich,
żydowskich przemysłowców (obecnie jeden z budynków uniwersyteckich,
ulica Pomorska 46/48), oraz szpital ufundowany przez Poznańskich (obecnie szpital kardiologiczny, ulica Sterlinga przy Północnej). Trochę dalej przy
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Il. 4. Nowy Cmentarz Żydowski – obecne wejście główne; fot. J. Wesołowski 2007

Landau-Gutenteger (1862–1924), Adolf Zeligson (1867–1919) czy Dawid
Lande (1868–1928), inspirowali się powszechnie obowiązującymi trendami
architektury epoki – od neorenesansu po secesję. Styl „mauretański”, poniekąd zastrzeżony dla synagog, zastosował Zeligson tylko w bóżnicy staromiejskiej, która się nie zachowała.
Żydzi byli wreszcie, drugimi po Niemcach, właścicielami fabryk.
Największa z nich, należąca do Kalmana Poznańskiego, a później jego syna
Izraela, położona była również na pograniczu północnej części śródmieścia i Starego Miasta. Jej rozległy kompleks (około 30 hektarów powierzchni)
i bogata architektura stanowią do dzisiaj jeden z symboli Łodzi.
Poza Starym Miastem obiektem najbardziej związanym z kulturą żydowską jest Nowy Cmentarz Żydowski, założony w 1892 roku na przedmieściu Doły.
Stary Cmentarz, położony na skraju Starego Miasta, został zniszczony w czasie
wojny. Jego teren częściowo zabudowano w czasach stalinowskich, a częściowo

Il. 3. Nowy Cmentarz Żydowski na Dołach – zamknięta
brama główna; fot. J. Wesołowski 2007

ulicy Północnej stoją dwa budynki żydowskich domów sierot, fundowanych
przez żydowskich filantropów. Dla żydowskiego gimnazjum wzniesiono
budynek w stylu funkcjonalistycznym przy ulicy Anstadta. Ponurej sławy
przydała mu w czasie wojny siedziba gestapo, a potem łódzkiego UB.
Wszystkie zachowane obiekty nie mają jednak cech architektonicznych
pozwalających na jednoznaczne łączenie ich z tradycją żydowską. Działający
w Łodzi w XIX wieku architekci pochodzenia żydowskiego, tacy jak Gustaw
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zajęto pod dwujezdniowe przedłużenie ulicy Zachodniej. Najprawdopodobniej
dokonano tego bez rzetelnej ekshumacji, w imię technokratycznych przekonań 7.
Skomplikowana etnotopografia miasta jest dzisiaj trudna do odtworzenia w szczegółach. W jakimś stopniu odnoszą się do niej zachowane
wspomnienia: „Idę z północy w dół. Koniec Zgierskiej – polski. Tam, gdzie
tramwaj dojazdowy do Zgierza – polsko-niemiecki. Potem Bałuty, ulice
Zawiszy, Wolborska, Jakuba – to wszystko Żydzi. Tylko dozorcy byli
Polakami. Wchodzimy w Nowomiejską i znów wszystko Żydzi. Od placu
Wolności Żydzi zaczynają się lekko mieszać z polskim społeczeństwem, przechodzą ze stu procent na, powiedzmy, dziewięćdziesiąt procent, potem jeszcze mniej, przy Andrzeja [obecnie ulica Struga] jest już dwadzieścia procent. Ciągle ilość Polaków wzrasta i przybywają Niemcy. Koło Katedry jest
już czysto polska dzielnica po prawej i lewej stronie. Polacy albo Niemcy.
Dochodzimy do Górnego Rynku. Górny Rynek znów się miesza z Żydami.
Jest trochę Żydów, Polacy i bardzo dużo Niemców” 8.
Widoczna obecność Żydów na ulicach miasta nie była jednak tożsama
ze strukturą własnościową, ponieważ na odcinkach ulicy Piotrkowskiej,
leżących w obrębie dzielnic „czysto polskich”, również stały należące do nich
kamienice. Nałożony przez nazistów sztywny przebieg granic getta nie miał
wiele wspólnego z rzeczywistym obrysem żydowskiej przestrzeni kulturowej. Obszar ten był bowiem większy, nie miał sztywnych granic i obejmował wiele terenów użytkowanych wspólnie przez wszystkich mieszkańców.
Stanowiły go nie tylko instytucje wyznaniowe niezbędne do funkcjonowania gminy (synagogi, cmentarze, szkoły) czy instytucje kulturalno-społeczne
(niektóre „z pogranicza” świata Żydów i nie-Żydów). W pewnym sensie
współtworzyły go też budowle należące do Żydów, choćby były to ich kamienice, pałace lub fabryki – były one rozrzucone na całym terenie miasta.
Dlatego mając świadomość wyjątkowej roli Starego Miasta w dziejach łódzkich Żydów, przy rozpatrywaniu roli dziedzictwa żydowskiego we współczesnym procesie odnowy miasta nie powinno się tracić z pola widzenia
obecnego szeroko rozumianego śródmieścia, które zamyka się mniej więcej
w granicach obszaru zabudowanego sprzed 1914 roku.

Il. 5. Ulica Wojska Polskiego zamknięta sylwetą Kościoła NMP – pożydowskie
miasto, gdzie czas się zatrzymał; fot. J. Wesołowski 2007

P roblem obe c no ś c i dziedzi c t wa ż y dowskiego
Stan zachowania tego dziedzictwa jest na ogół zły. Jak wspomniano, synagogi w zasadzie nie istnieją, z wyjątkiem jednej, ukrytej na drugim dziedzińcu
kamienicy przy ulicy Rewolucji 1905 roku 28. Po innych pozostały puste place,
o przypadkowym użytkowaniu. Teatry żydowskie funkcjonują jako polskie
i nie pamięta się o ich korzeniach. Kamienice łódzkie, wśród których tak wiele
ma genezę związaną ze społecznością żydowską, pozostają w stanie rozmaitym, zazwyczaj złym – jak większość łódzkiego śródmieścia. W stanie niemal
nienaruszonym zachował się jednak Nowy Cmentarz Żydowski. Powiada się,

	Problem Starego Cmentarza Żydowskiego wypłynął ostatnio przy okazji remontu torowiska
tramwajowego. Dla podjęcia decyzji o sposobie godnego potraktowania szczątków pochowanych
osób powołano specjalną komisję z udziałem rabina.
	Cytat ze wspomnień Dona Gorena za: P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie
i miejsca, Łódź, Wydawnictwo HOBO, 2006.
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bloki mieszkalne, w tym modernistyczne punktowce (jeden stoi mniej
więcej na miejscu synagogi Starej). Pierwotna zabudowa Starego Miasta
zachowała się w części północnej, gdzie stanowi nadal dość spójny układ,
zgrupowany wokół kościoła NMP. Jednakże obecnie dzielnica ta i sąsiadujące z nią Bałuty są obszarem kryzysowym, zarówno w zakresie zużycia
materialnego zabudowy, jak i w aspekcie społecznym.
Dzisiaj przywracanie obecności żydowskiego dziedzictwa jest zatem nie
tylko ratowaniem nielicznych obiektów związanych z kulturą judaistyczną,
lecz również ratowaniem, odnową i „legitymizacją” obiektów i miejsc,
w których odbywa się codzienne życie miasta. Tam, gdzie wystarczyła
„enklawa”, legitymizacja się dokonała – powstał pomnik deportacji na stacji Radegast. Powstaje nawet osobna „enklawa” pamięci – „Park Ocalałych”
(projektu Grażyny Ojrzyńskiej; ulica Wojska Polskiego 83). Obie leżą jednak
na marginesie centralnej przestrzeni miasta, a co gorsza – otacza je przestrzeń nieuporządkowana i niezdefiniowana. Obie też są niczym innym
jak statycznymi pomnikami przeszłości, ożywającymi tylko od święta.
Niewiele też dzieje się tam, gdzie trzeba by wprowadzić akcenty żydowskie
w obszar codziennego życia.
Chaotyczna i zdegradowana struktura śródmieścia, jaka powstała
w wyniku długoletnich zaniedbań i dokonywanych od wojny rozlicznych
wyburzeń, przebić i źle – celowo lub z braku świadomości – wkomponowanych inwestycji, to przestrzeń znaków, które mało kto dzisiaj potrafi
odczytać. Jednakże problem obecności żydowskiego dziedzictwa nie sprowadza się do samej interpretacji i upamiętnienia. Nie byłaby na miejscu kolejna tablica, której nikt nie czyta, albo pomnik-dzieło sztuki, który
nikomu nic nie powie. W przypadku największej liczby obiektów dziedzic
twa pożydowskiego jest to kwestia nierozerwalnie związana z rewitalizacją miasta. Większość dzielnic centralnych Łodzi, włącznie z najbliższym
sąsiedztwem ulicy Piotrkowskiej, jest bowiem obszarem kryzysowym.
Piszący te słowa podziela pogląd, reprezentowany przez autorów nadal
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
Łodzi 9, że jest to spowodowane rabunkową gospodarką terenami miasta, wyrażającą się „eksurbanizacją”. Traktowanie obszaru centralnego
jako pozbawionego „terenów budowlanych” i poszukiwanie ich głównie

Il. 6. Plac Kościelny – dawne jatki Jojne Pilcer; fot. J. Wesołowski 2007

że na wejściu do niego wbudowano dawną bramę Starego Cmentarza, chociaż trudno dziś stwierdzić, w jakim stopniu było to jedynie odtworzenie jej
formy z nowego budulca.
Stare Miasto tradycyjnie uchodzi za dzielnicę żydowską, bo Żydzi stanowili tam niemal całość populacji. Dzielnica została w południowej części wyburzona; jej rozbiórkę podjęto jeszcze w czasach okupacji. Miejsce
pierwotnej zabudowy zajął częściowo park Staromiejski, skądinąd bardzo potrzebna oaza zieleni w gęsto zabudowanej części miasta, urządzony
jako przestrzenny łącznik między nowym Starym Miastem a śródmieściem. Na części zaś terenu dawnej dzielnicy żydowskiej otaczającej Stary
Rynek wybudowano osiedle w stylu socrealizmu, mające ewokować klimat
placu głównego w typowym polskim mieście. Inny fragment obszaru zajęły

	M. Wiśniewski z zespołem, pracownia „Gorgul i Wiśniewski”, Studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego Łodzi, opracowane w latach 1998–2001, uchwalone w 2003 roku.
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„ S t udia prz y padku ”

na peryferiach spowodowało, że uwaga inwestorów odwróciła się od śródmieścia. Zwyczaj ten, rozpoczęty w latach sześćdziesiątych, trwa właściwie do dzisiaj, a zamierzenia mające ułatwiać zabudowę terenów
otwartych mogą go utrwalić na najbliższe dziesięciolecia. Prowadzone
są oczywiście prace remontowe w starych kamienicach, ale na stosunkowo niewielką skalę, bo hamują je problemy społeczne i złe warunki środowiskowe, na przykład dyskomfort powodowany przez nadmiar ruchu
samochodowego. U podstaw wszystkiego zaś leży brak powszechnie
podzielanej wizji dobrego funkcjonowania śródmieścia.

Stacja Radegast i Szlak Łódzkiego Getta
Upamiętnienie miejsc związanych z zagładą Żydów władze samorządowe wybrane w 2002 roku uznały za zadanie pierwszoplanowe. Działanie
to traktowane było nie tylko jako powinność wobec ofiar wojny, ale także
jako jeden ze sposobów przywracania pamięci o wielonarodowej genezie
miasta i „odkłamywania” historii.
Z oryginalnych obiektów związanych z likwidacją getta przetrwała stacja
Radegast, służąca w czasie wojny jako łódzki Umschlagplatz. Położona za kompleksem cmentarza żydowskiego na Dołach, na towarowej linii kolei, po wojnie została zapomniana. Jedną z pierwszych inicjatyw prezydenta Łodzi
Jerzego Kropiwnickiego było stworzenie w niej miejsca pamięci o łódzkim
getcie, czego dokonano w 2004 roku z okazji obchodów sześćdziesiątej rocznicy jego likwidacji. Mauzoleum zbudowane na stacji zaprojektował architekt Czesław Bielecki. Stacja tworzy wraz z nieodległym cmentarzem swoisty
zespół pamięci, lecz – mimo stosunkowo bliskiego sąsiedztwa – duża odległość
niezbędna do przejścia, ale także nieciekawa okolica powodują, że oba obiekty
odwiedzają raczej nieliczne, szczególnie zainteresowane osoby.
Właśnie brak uporządkowanych przejść, dojść, wejść do poszczególnych obiektów, jak też generalnie brak programu odpowiadającego potrzebom zwiedzających, stanowi najpoważniejszy mankament turystycznego
Szlaku Łódzkiego Getta, którego Radegast i cmentarz są ostatnim akordem.
Potencjalnie interesujące obiekty położone są daleko od śródmieścia i daleko
od siebie. Dzielące je przestrzenie są jednocześnie mało atrakcyjne. Szlak,
zaznaczony na planie łódzkiego getta stojącym przy stacji-mauzoleum (jest
to bodaj jedyne miejsce, gdzie taki plan wywieszono) i wydrukowany w broszurze informacyjnej, jest na co dzień martwy. Założony w ostatnich latach
Park Ocalałych (proj. Grazyna Ojrzyńska) otaczają resztki zdegradowanej
zabudowy i martwe ściany ogródków działkowych. Może on co najwyżej
stanowić początek przywracania miastu doliny rzeki Łódki - zamierzenia
od dawna postulowanego. Brakuje szerokiej informacji, rozpowszechnianej w odwiedzanych przez turystów miejscach; lokalizacja wejścia i godzin
otwarcia cmentarza – najważniejszej łódzkiej pamiątki żydowskiej, pozwalającej nie tylko przywołać Zagładę, ale także „dotknąć” historii miasta i zapoznać się z poziomem artystycznym łódzkiej nekropoli – pozostaje tajemnicą
nawet dla recepcji hotelowych. Nie pokazuje się bowiem miejsc, które położone
są w „złej dzielnicy”. A za taką uchodzą Stare Miasto i Bałuty.

Il. 7. Mauzoleum na stacji Radegast; fot. J. Wesołowski 2007
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Stare Miasto
Stare Miasto stanowi dzisiaj obszar położony na terenie „kołnierza śródmieścia”, który w wielu miastach doświadczających „eksurbanizacji”, także
w Łodzi, jest terenem szczególnie zaniedbanym. Niemniej jednak przetrwała
tam znaczna część przedwojennej zabudowy – krajobrazy podwórek, niekiedy detale architektoniczne, pozwalają jeszcze dziś zobaczyć, jak wyglądała
dzielnica żydowska. Mimo położenia na zakończeniu głównej osi śródmieścia,
nieopodal zespołu „Manufaktura” (zob. niżej), wszystkie działania publiczne
mające na celu sanację dzielnicy skończyły się tam w latach siedemdziesiątych. Socrealistyczny Stary Rynek, pomyślany na wzór Mariensztatu jako
miejsce zabaw i uroczystości, jest dzisiaj de facto przestrzenią martwą.
W Polsce Ludowej stosunek władz do żydowskiego dziedzictwa dzielnicy był ambiwalentny. Z jednej strony zmieniono część nazw ulic, otwarcie nawiązujących do tej tradycji, z drugiej – wprowadzono nazwy pośrednio się do niej odwołujące, ale przez „filtr” akceptowanych oficjalnie
wartości. Ulica Jerozolimska „szczęśliwie” sama znikła, wchłonięta przez
park. Ulica Żydowska natomiast otrzymała nową nazwę: Bojowników Getta
Warszawskiego. Patronami ulic mogli być tylko ci polscy Żydzi, którzy działali w ruchu robotniczym, a jeszcze lepiej – w ruchu robotniczym. Dopiero
w 1995 roku, aby wyciągnąć z niepamięci kulturową specyfikę dzielnicy
i lokalizację synagogi Starej, ustawiono pomnik Dekalogu (dłuta Gustawa
Zemły). Podstawowym problemem, który musi się wiązać z – niepodjętą jak
dotąd – rewitalizacją, jest określenie zakresu dopuszczalnych zmian. Wobec
na ogół bardzo skromnej i niespójnej ze sobą zabudowy, charakterystycznej
dla ubogiego przedmieścia, pokusa „harmonizacji formy” czy „intensyfikacji wykorzystania terenu” może być zbyt daleko idąca. Na razie jednak Stare
Miasto pozostaje w stagnacji.
Hala targowa Jonasza Warszawskiego
Hala targowa Jonasza Warszawskiego przy ulicy Piotrkowskiej 114–116
to jeden z obiektów żydowskich położonych w samym śródmieściu, poza
obszarem uchodzącym za żydowski. Znajduje się on na podwórzu dwóch
kamienic. Po wojnie mieścił dom modlitwy, potem przez długie lata był

Il. 8. Galeria „Atlas Sztuki” na podwórzu posesji 114 i 116 przy ul. Piotrkowskiej; fot. J. Wesołowski 2007

wykorzystywany do różnych celów, a w końcu pozostał opuszczony 10,
aż wreszcie grupa artystów i przemysłowców zaadaptowała go na galerię, nazwaną później „Atlasem Sztuki”. Działanie to stopniowo uruchomiło proces rewitalizacji podwórka (pojawiła się zadbana zieleń, kawiarnia,
skromna mała architektura). I choć renowacja nie była przeprowadzona
po to, by nawiązywać do tradycji żydowskiej, to pojawił się jeden jej akcent
w postaci sklepu z antykami, urządzonego w oficynie. Mimo skromnego
zakresu przekształceń jest to jeden z niewielu pozytywnych przypadków
adaptacji pożydowskiego zabytku.

10
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P . Piluk, Odnaleziony wizerunek. Ślady żydowskie w pejzażu miejskim Łodzi, tekst w witrynie Urzędu
Miasta w Łodzi: www.uml.lodz.pl/news/jotpegi/221820_Odnaleziony_wizerunek.rtf (wrzesień 2007).
Tekst z 2003 roku zawiera szeroką prezentację inicjatyw związanych z działalnością żydowskich instytucji.
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Il. 9. Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura” na terenie Fabryki Poznańskiego; fot. J. Wesołowski 2007

Il. 10. Opustoszała ul. Piotrkowska przy pl. Wolności w niedzielne popołudnie – przed wojną polsko-żydowsko-niemieckie centrum miasta, obecnie pole ekspansji tanich sklepów; fot. J. Wesołowski 2007

Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura”
„Manufaktura” stanowi najważniejszy akcent w przemianach obszaru centralnego Łodzi. Centrum powstało na terenie Fabryki Poznańskiego (później „Poltex”), niegdyś największego przedsiębiorstwa łódzkiego należącego do żydowskiego kapitału. W latach 2001–2006 kapitał francuski
przeprowadził adaptację terenu i ważniejszych obiektów historycznej
zabudowy na zespół handlowo-rozrywkowy (wartość prac oszacowano
na około 200 milionów euro). Największym powierzchniowo obiektem
jest nowo wybudowana galeria handlowa, mieszcząca około trzystu sklepów. Adaptacja obiektów przemysłowych dokonywała się zwykle poprzez
daleko idącą wymianę substancji wewnętrznej przy pozostawieniu
murów obwodowych.
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Zasada funkcjonowania obiektu jest podobna do zasady obowiązującej
w hipermarketach. Świadczy o tym fakt przygotowania 3500 miejsc parkingowych, przy jednoczesnym braku bezpośredniej obsługi i łatwego dojścia od strony
tradycyjnego centrum miasta, czyli ulicy Piotrkowskiej. Północna część ulicy,
położona w obszarze kryzysowym łódzkiego śródmieścia, od dłuższego czasu
nie jest w stanie utrzymać programu usługowego, charakterystycznego dla centrum dużego miasta. Wydaje się, że wraz z otwarciem „Manufaktury” trend ten
pogłębił się. Tanie sklepy z „okazjami” zajęły miejsce wysokojakościowego handlu
wyspecjalizowanego, który z kolei przeniósł się do galerii handlowych. Propozycje
stworzenia układu synergicznego, mogącego wzmocnić ekonomiczne podstawy
funkcjonowania Piotrkowskiej poprzez wytworzenie ciągłości przestrzeni między
„Manufakturą” a osią tej ulicy, nie znalazły dotąd pozytywnego oddźwięku wśród
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Il. 11. Próba nawiązania do wielonarodowej genezy miasta: żydowscy przemysłowcy
w dekoracji naściennej pasażu przy ul. Piotrkowskiej; fot. J. Wesołowski 2007

decydentów. Wchodzi tu w grę kwestia przyjaznej dla pieszego zabudowy
opuszczonych terenów oraz wprowadzenia atrakcyjnej publicznej komunikacji łączącej oba elementy 11.
„Manufaktura” stanowi zatem interesujący przypadek zagospodarowania dziedzictwa fabrycznego o wielkiej skali i wartości, z którym z trudem
radzą sobie czynniki publiczne, a które jest wykorzystane jako walor towarzyszący prywatnemu przemysłowi handlowo-rozrywkowemu. Jest miejscem, które z jednej strony daje miastu atrybut nowoczesności, ale z dru-

Il. 12. Synagoga Wielka i pałac Hertzów; fot. z albumu: Bronisław Wilkoszewski, Widoki miasta Łodzi, 1896

giej podkopuje ekonomiczne podstawy funkcjonowania jego historycznej
przestrzeni. „Manufaktura” tylko pozornie znajduje się w śródmieściu – tak
naprawdę funkcjonuje obok niego.
Pozostałe formy przywracania pamięci
Inne formy przypomnienia o żydowskich „budowniczych Łodzi” pojawiły się wraz z falą „odkłamywania”, a może też „odkrywania” prawdziwej historii miasta. Symptomatyczne jest organizowanie corocz-

11	Ta druga propozycja zawarta była w Zintegrowanym programie rewitalizacji obszaru centralnego
Łodzi, autorstwa zespołu Prorevita pod kierunkiem K. Pawłowskiego, 2005. Sprowadzała się ona
do budowy „integracyjnej” linii tramwajowej mającej połączyć dwie śródmiejskie galerie handlowe
trasą biegnącą wzdłuż ulicy Piotrkowskiej.
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nego Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Władze miejskie współfinansują
remont grobowców na cmentarzu żydowskim. Lokalna gazeta organizuje
plebiscyt mający wyłonić „wielkich łodzian” do umieszczenia na dużym
„muralu” w centrum miasta, a wiele osób proponowanych przez jej czytelników to znane postaci z historycznego grona łódzkich Żydów. Istnieje
pewna liczba wydawnictw o mieście, w których otwarcie pisze się o roli
Żydów w wielkim łódzkim przemyśle albo o dziejach łódzkiego getta.
Powstały prace naukowe poruszające na przykład zagadnienie łódzkich
synagog. Wiele odwołań do łódzkiego dziedzictwa żydowskiego znajduje się
w Internecie – czasem w postaci materiałów sporządzonych przez entuzjastów. To, że Poznańscy byli łódzkimi Żydami, jest prawdą oczywistą, opisaną zarówno na stronie Muzeum Historii Miasta (mieszczącego się właśnie
w pałacu Poznańskich), jak też „Manufaktury”. Ale przecież jeszcze dwadzieścia lat temu był to temat tabu…
Plac po synagodze Reformowanej
Plac po synagodze Reformowanej stanowi do chwili obecnej jedno z kluczowych miejsc erozji centralnej tkanki miasta. Położony w centrum,
w sąsiedztwie ważnego przystanku tramwajowego, jest odwiedzany
codziennie przez tysiące ludzi. Ponieważ jednak poszerzone, pozbawione
zabudowy ulice są od kilkudziesięciu lat typowym elementem krajobrazu
śródmieścia, to obecność pustego placu nie rzuca się szczególnie w oczy.
Plac był kiedyś parkingiem i stacją benzynową. Po 1990 roku działka
została zwrócona gminie żydowskiej, po czym szybko znalazła się w rękach
lokalnego kupca. Nowy właściciel, próbując bezinwestycyjnie zdyskontować położenie parceli, urządził zaimprowizowane targowisko pod zadziwiającą nazwą „Per aspera ad astra” (sic!). Najwyraźniej obecna degradacja
śródmieścia nie gwarantuje zyskowniejszej formy użytkowania… A jeśli
warunki się zmienią – wyrośnie tu zapewne jakiś wieżowiec, może też
kolejna „galeria handlowa”, tyleż błyszcząca, co anonimowa. Tak, pod nieobecność gospodarza, zmienia się przestrzeń i jej znaki.
Studenci architektury Politechniki Łódzkiej w zakładzie kierowanym
przez doktora Jana Salma w ramach ćwiczeń semestralnych zmierzyli się
kilkakrotnie z tematem placu po synagodze Wielkiej. Intencją tego przedsięwzięcia było zbadanie możliwości takiego urządzenia skweru, by powstała
przestrzeń szczególna – z jednej strony nawiązująca do tradycji miejsca, a z drugiej będąca unikatowym fragmentem przestrzeni publicznej

Il. 13. Miejsce po synagodze – targowisko „Per aspera ad astra”; fot. J. Wesołowski 2007

Il. 14. Plac po synagodze – jedna z propozycji studentów
(lata 2000–2005); fot. J. Wesołowski 2007
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c entrum. Tylko część z wielu przedstawionych projektów postulowała
jakąś formę rekonstrukcji bryły obiektu, zdecydowana większość zaś próbowała ewokować genius loci za pomocą innych, czasem nieco scenograficznych środków. Niemniej jednak, jeżeli gdziekolwiek w Łodzi miałby powstać
obiekt prezentujący kulturę żydowską – niekoniecznie tę tradycyjną, lecz
może tę współczesną – to właśnie plac w centrum miasta będzie z pewnością najlepszym wyborem. Per aspera ad astra…

Agnieszka Zabłocka-Kos
W poszukiwaniu nowych idei.
„Dzielnica żydowska” we Wrocławiu –
przeszłość i teraźniejszość

„Przywracanie pamięci” o dzielnicach żydowskich, będące tematem przewodnim sesji, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2007 roku, w odniesieniu do Wrocławia należy rozpatrywać na trzech poziomach:
1. istnienia tu „dzielnicy żydowskiej” przed rokiem 1945 i w latach
późniejszych;
2. „przywracania pamięci” w mieście, w którym w 1945 roku całkowicie przerwana została ciągłość historyczna, kulturowa i społeczna;
3. interpretacji obecnych działań rewaloryzacyjnych w kontekście
„oswajania obcego miasta” i chęci nadania mu nowej tożsamości.
Choć dzieje wrocławskiej społeczności żydowskiej sięgają czasów przedlokacyjnych i początków XII wieku, to jednak wypędzenie wyznawców
judaizmu z miasta w połowie XV wieku na kilka stuleci przerwało istnienie tutejszej gminy. Po przejęciu Śląska przez Prusy w 1742 roku nastąpił początkowo powolny, później skokowy przyrost ludności judaistycznej, związany przede wszystkim z prawnym uregulowaniem kwestii jej
zamieszkania i działalności. W 1744 roku zniesiono bowiem, wydany trzysta lat wcześniej (1455), przywilej De non tolerandis Judaeis, ponownie otwierając tym samym bramy stolicy Śląska dla Żydów 1. Teren nowego osadnictwa skupił się wokół wyznaczonych przez króla pruskiego Fryderyka II

	Główne opracowania dziejów ludności żydowskiej we Wrocławiu to: L. Ziątkowski, Ludność
żydowska we Wrocławiu w latach 1812–1914, Wrocław, Wydawnictwo „Profil” – Antoni Wójtowicz,
1998; L. Ziątkowski, Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000;
T. van Rahden, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten
und Katholiken in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 2000; M. Hettling, A. Reinke, N. Conrads (red.), In Breslau zu Hause? Juden in einer
mitteleuropäischen Metropole der Neuzeit, Hamburg, Dölling und Galitz Verlag, 2003.
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czterech obszernych zajazdów, które następnie stały się zalążkiem dzielnicy zamieszkanej w XVIII i początkach XIX wieku przez Żydów i obejmującej południowo-zachodni fragment Starego Miasta, między dzisiejszymi ulicami Pawła Włodkowica, Krupniczą oraz św. Antoniego (Ruską) i Kazimierza
Wielkiego. Były to dwa duże kwartały zabudowy (zob. mapa).
Dzięki fryderycjańskim regulacjom, a także, czego nie można wykluczyć, dzięki bliskości rezydencji królewskiej, osadnictwo żydowskie zintensyfikowało się tu w drugiej połowie XVIII wieku. Około 1800 roku można już
mówić o „dzielnicy żydowskiej”, w której mieściły się prywatne synagogi,
siedziba gminy z mykwą, szkoły i szpital, użytkowane przez gminę liczącą
wówczas 2844 osoby (4,8 procent ludności miasta) 2. W pierwszej połowie
XIX wieku tak ją opisywano: „W południowo-zachodnim zakątku miasta, pomiędzy fosą a Oławą, leżało miasto żydowskie, wrocławskie getto.
Wprawdzie nie było ono, jak gdzie indziej, oddzielone bramami od chrześcijańskiej części miasta, jednak od dawien dawna Żydzi z przyzwyczajenia
starali się osiedlać w owych zaułkach i uliczkach na drugim brzegu Oławy.
[…] Centralny punkt wrocławskiego getta znajdował się na Judenplatz,
zwanym też Carlsplatz, forum Judaeorum [dziś plac Bohaterów Getta],
małym, nieregularnym placu, z którego we wszystkie strony świata rozchodziło się pięć lub sześć uliczek; najdostojniejsza była wśród nich Carlstraße
[dziś ulica Kazimierza Wielkiego] z mnóstwem okazałych domów, które
dawały świadectwo zamożności swych budowniczych i właścicieli. […]
jeden z domów należał do Ephraima Kuha, pierwszego Żyda, którego niemiecka historia literatury określa mianem poety lirycznego. Na Carlstraße
znajdowało się kilka oberży w duchu orientalnym. […] Wrocławscy Żydzi
byli przeważnie drobnymi rzemieślnikami lub handlarzami, agentami,
żyjącymi z dnia na dzień, bądź też właścicielami małych sklepików” 3.
W owych „orientalnych” oberżach zatrzymywali się kupcy żydowscy przyjeżdżający z terenów Polski i dzięki nim dzielnica ta miała sporo
wschodniego kolorytu, niezbyt zresztą pozytywnie odbieranego we
Wrocławiu. Dał temu literacki wyraz Gustav Freytag w wydanej w 1855
roku powieści Soll und Haben 4.

	L. Ziątkowski, Synagogi we Wrocławiu od XVII do XX wieku, [w:] Architektura Wrocławia,
t. 3: Świątynia, red. J. Rozpędowski, Wrocław, „Werk”, s. 351–374.
	P. Cohn, Ferdinand Cohn. Blätter der Erinnerung, Breslau 1901, s. 4–5, 8.
	G. Freytag, Soll und Haben, Kehl, Swan, 1993 (I wyd. 1855), s. 44–45.
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Il. 1. Kościół św. Antoniego, ul. św. Antoniego 32, 1692; fot. J.K. Kos 2007

Jednak specyfiką tego obszaru był nie tyle żydowski charakter dzielnicy,
ile jego różnorodność funkcjonalna, a także religijna. Pod koniec XVII wieku
wzniesiono tu barokową świątynię franciszkanów pw. św. Antoniego
(1680–1692; il. 1). Była to pierwsza nowożytna budowla sakralna o tak
dużej skali na południu miasta. Odegrała ona znaczącą rolę w kształtowaniu kontrreformacyjnej dialektyki budowli katolickich. W 1793 roku całość
została przekazana elżbietankom, zajmującym się opieką nad chorymi.
Rozbudowa katolickiego szpitala szła w parze z lokalizowaniem tu szpitalnych instytucji żydowskich: na pobliskiej działce mieścił się od 1760 roku

328

Agnieszka Zabłocka-Kos

Il. 2. Synagoga Pod Białym
Bocianem, ul. Włodkowica 5/9,
1829; fot. J.K. Kos 2007
Il. 3. Szpital żydowski, Fundacja
Fränkla, ul. św. Antoniego 6–8, 1844;
il. za: A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć
miasto. Centrum Wrocławia na
drodze ku nowoczesnemu city
1807–1858, Wrocław, Via Nova, 2006
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Il. 4. Żydowskie Seminarium Teologiczne, ul. Włodkowica 14, 1853, il. za: A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć
miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858, Wrocław, Via Nova, 2006

szpital zarządzany przez Chewra Kadiszę 5. Współistnienie w tej części miasta instytucji chrześcijańskich i żydowskich przejawiło się w XIX wieku
podejmowaniem konkurencyjnych przedsięwzięć budowlanych. Jednym
z pierwszych symptomów tej rywalizacji było wzniesienie w 1816 roku przy

ulicy św. Antoniego budynku konserwatywnej, nastawionej antysemicko
loży wolnomularskiej „Friedrich zum goldenen Zepter”. Niejako reakcją
na tę budowlę było otwarcie w 1829 roku na sąsiedniej działce nowoczesnej i monumentalnej synagogi Pod Białym Bocianem, która istnieje do dziś
(il. 2). Obie budowle zaprojektował najbardziej wówczas wzięty wrocławski architekt Carl Ferdinand Langhans. Natomiast utworzenie w 1846 roku
na mocy testamentów niezwykle bogatych przedsiębiorców – Jonasa
i Davida Fränklów, wielkiej fundacji mającej za zadanie wspierać żydowską
oświatę i opiekę zdrowotną 6 przyczyniło się do wzniesienia w tym rejonie
nowoczesnego szpitala z sierocińcem (1844; il. 3) oraz gmachu Żydowskiego
Seminarium Teologicznego (1853; il. 4).
Podczas gdy jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku obszar ten skupiał
zarówno mieszkańców wyznania judaistycznego, jak i główne instytucje gminne, to w drugiej połowie stulecia sytuacja zaczęła się szybko zmieniać. Utrata przez stolicę Śląska ważnej pozycji w handlu ze Wschodem na
rzecz Lipska spowodowała, że coraz mniej Żydów z Galicji i zaboru rosyjskiego przyjeżdżało do Wrocławia. W wyniku gwałtownej urbanizacji
i budowy nowych dzielnic mieszkaniowych zasymilowana społeczność
żydowska rozproszyła się po całym mieście. Ponadto obszar ten rozwijał
się w cieniu Forum Królewskiego, utworzonego w latach czterdziestych XIX
wieku wokół pobliskiego placu (obecnie plac Wolności). Znajdowały się tam
pałac władców pruskich oraz siedziby: sejmu śląskiego, komendy wojskowej i sądu miejskiego z więzieniem. Zwornikiem między tymi obszarami
stał się nowy gmach giełdy wzniesiony w 1866 roku. Bliskość Forum – jednej z ważniejszych symbolicznych i funkcjonalnych przestrzeni w starym
Wrocławiu, miała niewątpliwie znaczący wpływ na atrakcyjność tego
rejonu miasta. Życie toczyło się więc tu dynamicznie, generując intensyfikację różnorodnych funkcji 7.
Na przełomie XIX i XX wieku handlowe city, którego rdzeń stanowiły
Rynek i wpadające doń ulice, zaczęło wchłaniać atrakcyjne tereny na omawianym obszarze. W 1911 roku przebudowano dawny zajazd Pokoyhof (między ulicami św. Antoniego i Pawła Włodkowica), a po wzniesieniu na połu-

	L. Ziątkowski, Fundacja Fraenckla we Wrocławiu – powstanie i zasady funkcjonowania,
Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1182, Historia LXXXIV, 1991, s. 33–46.
	O żydowskim szpitalnictwie zob. A. Reinke, Judentum und Wohlfahrtspflege in Deutschland.
Das jüdische Krankenhaus in Breslau 1726 –1944, Hannover, Verlag Hansche Buchhandlung, 1999.
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	O funkcjonowaniu tej dzielnicy w pierwszej połowie XIX wieku i o fundacjach żydowskich zob.
A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city
1807–1858, Wrocław, Via Nova, 2006, s. 229–255, 300–308.
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dniu miasta nowoczesnego szpitala żydowskiego sprzedano jego dawną
siedzibę przy ulicy św. Antoniego. Na jego miejscu powstał w 1904 roku
wielki pasaż handlowy kupca Niepolda (il. 5). Barokowe kamieniczki
zastąpiły okazałe kamienice czynszowe niezamieszkane już przez Żydów.
Naprzeciw synagogi swój miejski pałac wzniósł w 1898 roku hrabia Franz
Xaver von Ballestrem z Pławniowic na Górnym Śląsku, twórca katolickiej
partii „Centrum” i przewodniczący Reichstagu.
Przed pierwszą wojną światową, dzięki obecności w tym miejscu
wielu instytucji miejskich i państwowych oraz utworzeniu nowoczesnych
pasaży handlowych, obszar ten stał się ważnym elementem złożonego, wielofunkcyjnego city. Budynki urzędów żydowskich zostały niejako „wtopione” w tygiel metropolii, a najważniejszym nowym akcentem związanym z funkcjonowaniem gminy była budowa jej nowego Domu w 1905 roku
(il. 6). Kres istnieniu tych instytucji położyły ostatecznie rządy narodowosocjalistyczne. Eksterminacja wrocławskiej gminy, rozpoczęta na masową
skalę w 1941 roku, zamknęła dwieście lat obecności Żydów w stolicy Śląska
w okresie nowożytnym. Pozostali po niej jedynie materialni świadkowie.
Obszar, który dziś przywykliśmy określać jako „dzielnicę żydowską”, był
więc w jakiejś części ową „dzielnicą” do około połowy XIX wieku. Wyróżniał
się on wprawdzie skupieniem instytucji związanych z gminą, nie miał
natomiast, jak w wielu polskich miasteczkach, osobnego samorządu czy
jurysdykcji, a pod względem przestrzennym był całkowicie wtopiony
w urbanistyczny układ miasta lokacyjnego. Miasta niemieckie nie miały,
znanych z Polski, chociażby z krakowskiego Kazimierza, wyodrębnionych
terenów zdominowanych przez społeczność judaistyczną. Na niektórych
obszarach występowało jedynie pewne zagęszczenie instytucji, ale budowle,
w których się owe organa mieściły, swą stylistyką i formą w żaden sposób
nie wyróżniały się spośród sąsiadującej zabudowy, nie mówiąc już o jakichś
specyficznie „żydowskich” cechach.
Rok 1945 stanowił niepodważalną i wyjątkową cezurę w historii
Wrocławia i miał zasadniczy wpływ także na funkcjonowanie przedwojennej „dzielnicy żydowskiej”. Zniszczenia dokonane podczas obrony Festung
Breslau na wiosnę 1945 roku tylko częściowo objęły ten rejon, który we
względnie dobrym stanie przetrwał walki. Jednak dla nowych, polskich
mieszkańców i użytkowników ocalałych budowli świadomość istnienia
tu przed 1939 rokiem zarówno dawnego wielkomiejskiego city, jak i miejsca
skupiającego instytucjonalne życie niemieckich Żydów była niewielka. Akta

Il. 5. Pasaż Niepolda, ul. Ruska 51 / św. Antoniego 6–8, 1904; fot. J.K. Kos 2007

Il. 6. Dom gminy żydowskiej, ul. Włodkowica 5/9, 1905; fot. J.K. Kos 2007
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przedwojennej gminy powędrowały do Warszawy, a niechęć wobec Niemców
nie sprzyjała kultywowaniu przeszłości. Zmieniła się też okolica. W czasie
wojny spalony został gmach Żydowskiego Seminarium Teologicznego, a jego
bogate zbiory rozgrabiono. Zniknęło dawne Forum Królewskie, po którym
pozostał pusty plac, a reprezentacyjne kamienice i pałace przekształcono
w ciasne mieszkania komunalne. Systematycznej dewastacji uległa piękna
promenada nad fosą – niegdysiejsza ozdoba tej dzielnicy.
Dość dobrze przetrwały wojnę najstarsza wrocławska synagoga Pod
Białym Bocianem i Dom Gminy, stając się niejako w sposób naturalny
materialną podstawą do zainstalowania się w tym właśnie miejscu instytucji nowo tworzonej wspólnoty żydowskiej. Nie było to jednak „odradzanie czy kontynuacja”, lecz zupełnie nowy początek. Wrocław był największym na Śląsku, a przejściowo także w Polsce, miejscem osiedlania się
(choć często tymczasowego) Żydów ocalałych z Holocaustu (w 1946 roku
było to około 15 tysięcy osób) 8. Czynne były świątynia, mykwa, stołówka koszerna, szkoły, stowarzyszenia kulturalne, działał słynny teatr
i Żydowskie Koło Akademickie. Siedziby tych instytucji rozproszone były
jednak po całym mieście, znów więc nie można było mówić o specyficznej „dzielnicy żydowskiej”. Jednakże w wyniku najpierw zatrzymania
napływu reemigrantów z terenów rosyjskich i postępującej stalinizacji
(lata 1949–1955), a potem pierwszej fali emigracji (po 1956 roku) nastąpiła
likwidacja instytucji żydowskich i znaczne zmniejszenie liczby członków
gminy do około 3800 osób w 1960 roku 9.
Bardzo zły stan techniczny synagogi doprowadził do jej zamknięcia
w 1966 roku. Była to w pewnym sensie symboliczna zapowiedź rychłego
końca działalności kongregacji. Rozpętana dwa lata później antysemicka
nagonka i masowa emigracja spowodowały skurczenie gminy do kilkudziesięciu rodzin. Funkcjonowanie wspólnoty praktycznie zamarło. Dom gminy
został podzielony na małe mieszkania komunalne, zamknięta synagoga
popadała w ruinę. Do 1989 roku dokonano tu większych spustoszeń materialnych niż w 1945 roku, a żadna z działających tu instytucji nie stała się
zaczynem do odnowienia wielkomiejskiego i religijnego życia.

Degradacja techniczna i funkcjonalna tego najlepiej zachowanego staromiejskiego fragmentu Wrocławia spowodowała, że w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych rozpoczęto przygotowania do jego kompleksowej rewaloryzacji. Pierwszym etapem były szczegółowe studia historyczne sporządzone dla synagogi i okolicznej zabudowy mieszkaniowej w Instytucie
Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej przez
interdyscyplinarny zespół naukowców. Z niepamięci zaczął wyłaniać się
obraz zarówno dawnej żydowskiej przeszłości tego miejsca, jak i jego metropolitalnej świetności.
Prawdziwy przełom przyniósł jednak rok 1994. Uroczyste otwarcie odzyskanej przez gminę, choć potwornie zrujnowanej synagogi stało się symbolicznym początkiem nowej ery. Dzisiaj należy zadać pytanie, czy ów początek wiązał się z „przywracaniem pamięci”, czy też rozpoczął poszukiwania
innej tożsamości dla tego fragmentu miasta. Otóż w połowie lat dziewięćdziesiątych historyczna świadomość przeszłości tego miejsca była stosunkowo słaba. Otwarcie synagogi zbiegło się wprawdzie z pierwszą wystawą
poświęconą dziejom wrocławskich Żydów, ale wiedza ta była skromna
i docierała jedynie do niewielu mieszkańców 10.
I oto przypadek sprawił, że w 1995 roku narodziła się zupełnie nowa
koncepcja tej dzielnicy: chuligani wybili witraż w kościele katolickim
pw. św. Antoniego przy ulicy św. Antoniego, a kilka dni później w położonej obok, przy ulicy św. Mikołaja, prawosławnej cerkwi zniszczono
ikonę umieszczoną na elewacji. Świadkiem tego ostatniego zdarzenia był
ówczesny wiceprzewodniczący gminy żydowskiej Jerzy Kichler, który zainicjował spotkanie proboszczów obu kościołów. Tak rozpoczął się międzywyznaniowy dialog.
W omawianym rejonie znajdują się bowiem nie tylko synagoga i siedziba
gminy oraz kościół katolicki św. Antoniego, ale także, w swym przedwojennym miejscu, kościół ewangelicki wyznania augsburskiego pw. Opatrzności
Bożej z siedzibą biskupa (ulica Kazimierza Wielkiego 29; il. 7). Nowym
obiektem sakralnym w tym rejonie jest świątynia Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego umieszczona w 1963 roku w gotyckim, dawniej

	O osadnictwie żydowskim zob. B. Szaynok, Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945–1950,
Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2257, Historia 146, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2000.

10	M. Łagiewski, Wrocławscy Żydzi 1850–1944, katalog wystawy w Muzeum Historycznym
we Wrocławiu, Wrocław 1994.

	L. Ziątkowski, Dzieje Żydów…, op. cit., s. 113 i nast.
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Il. 7. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Opatrzności Bożej,
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 1750; fot. J.K. Kos 2007

Il. 8. Dawny kościół ewangelicki św. Barbary, obecnie
katedra Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy,
ul. św. Mikołaja 40, XV w.; fot. J.K. Kos 2007
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e wangelickim, kościele św. Barbary (ulica św. Mikołaja 40; il. 8), także
z siedzibą biskupa. Prawosławni przybyli do Wrocławia ze Wschodu
po 1945 roku. Po wspomnianym chuligańskim ekscesie owa dychotomia chrześcijańsko-żydowska stała się ideą przewodnią rewaloryzacji
całej zachodniej i południowo-zachodniej części Starego Miasta, zaczęto
bowiem mówić o „Dzielnicy Czterech Świątyń” lub „Dzielnicy Pojednania”.
Ostatecznie jednak to ówczesny metropolita wrocławski kardynał Henryk
Gulbinowicz zaproponował nazwę „Dzielnica Wzajemnego Szacunku”.
Zarejestrowana w 2005 roku Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku
Czterech Wyznań” ma na celu „propagowanie idei dialogu między religiami
i ekumenizmu, wspieranie działań służących poszanowaniu historii, tradycji i kultury oraz krzewienie szacunku i miłości bliźniego”. Ta koncepcja stała się motywem przewodnim zatwierdzonego w roku powstania Fundacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11.
Rewaloryzacja dzielnicy została też umotywowana uznaniem przez prezydenta Rzeczypospolitej w 1994 roku całego wrocławskiego Starego Miasta
za pomnik historii 12.
Ideową osią rewaloryzacji „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” stała się
„ścieżka czterech wyznań”, wiodąca do wszystkich obiektów kultu znajdujących się w tej części miasta. Punktem kulminacyjnym tej wędrówki ma być
„dziedziniec tolerancji”, prezentujący wszystkie wyznania religijne mieszczące się w rewaloryzowanym obszarze. Znacznie rozbudowana ma być
parcela należąca do gminy, gdzie powtórnie otworzona zostanie mykwa,
powstanie Centrum Kultury Żydowskiej, a w podziemiach synagogi multimedialne Muzeum Żydów Śląskich, obejmujące zarówno przedwojenne,
jak i powojenne dzieje tej społeczności. Także kościoły chrześcijańskie będą
mogły poszerzyć swą bazę lokalową z przeznaczeniem na cele religijne i kulturalne. Ten ekumeniczny charakter dzielnicy jest zupełnie nowy – przed
1945 czy 1989 rokiem byłoby to nie do pomyślenia, Wrocław bowiem nie był,
tak jak dziś, „miastem dialogu”.

11	Uchwała RM Wrocławia nr XXXVIII/2451/05 z 19 maja 2005 roku Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejonu ulicy św. Antoniego
(ścieżka została wyznaczona uchwałą Rady Miasta), zob. www.wroclaw.pl/, menu: akty prawne.
12	Rozporządzenie Prezydenta RP z 1994 roku w sprawie uznania za Pomnik Historii zespołu
historycznego centrum Wrocławia.
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Rewitalizowany obszar obejmuje także daleko większe terytorium niż
dawna „dzielnica żydowska”. Jest to cała zachodnia i południowo-zachodnia część Starego Miasta między ulicami: św. Mikołaja, Nowy Świat
(Kazimierza Wielkiego), Pawła Włodkowica i Krupniczą. To rejon bardzo
zróżnicowany pod względem zachowania substancji zabytkowej, wolnych terenów budowlanych, przewagi bądź to funkcji mieszkalnej, bądź
handlowo-usługowej.
Istotną rolę w nadaniu nowej tożsamości temu miejscu odgrywa gmina
żydowska i współpracujące z nią organizacje, gdyż stworzono tu prężnie działający ośrodek nie tylko aktywności religijnej, ale – co dla społeczności miasta jest niezwykle ważne – centrum kultury. To niewątpliwie
ono zapoczątkowało ożywienie tej dzielnicy. Powstanie tu ekskluzywnych restauracji i studenckich pubów w sposób niejako „oddolny” dopełniło istniejącą w tym miejscu różnorodność funkcjonalną. Najsłynniejsza
jest Mleczarnia na dziedzińcu przy synagodze, filia krakowskiej kawiarni
z Kazimierza. Specyficzna atmosfera przenosi nas w mityczny i zaginiony
świat galicyjskich Żydów, świat, który z Wrocławiem nie ma wiele wspólnego (poza dawnymi związkami handlowymi), tworzy jednak symptomatyczny pomost „między nowymi a starymi laty”. Jest elementem idealizacji,
projekcją na „obce miasto” szeroko pojętej galicyjskości. Kultura żydowska stanowi więc „przywołanie”, a nie „przywrócenie” pamięci. I nie o dawnym Wrocławiu, lecz o dawnej Polsce. Jest także wyraźnym odwołaniem
do pierwszych lat powojennego Wrocławia, w którym elity intelektualne
o lwowskim i krakowskim rodowodzie nadawały ton kulturze i oświacie.
Można powiedzieć, że dzielnica, przed wojną kojarzona w pewnym stopniu z instytucjami gminy żydowskiej, uzyskuje w nowej koncepcji zupełnie
inną jakość i symbolikę. Rozpięta jest między równoważącymi się sacrum
i profanum. Owo sacrum tworzą nie tylko cztery świątynie różnych wyznań
i łącząca je ścieżka, ale także sztuka, która zagości przy kształtowanym
na nowo dawnym Forum Królewskim. Ma tu bowiem powstać duża sala
koncertowa, do dawnego pałacu królewskiego wprowadza się właśnie
Muzeum Miejskie, w przedwojennym teatrze działa opera. Całe założenie

ma być przekształcone we Wrocławskie Forum Sztuki o niewątpliwie silnym oddziaływaniu strukturalnym na pobliską okolicę. Tym samym także
sąsiedniemu fragmentowi miasta nadana zostanie całkowicie nowa treść,
w małym stopniu nawiązująca do przeszłości.
Ważne budowle użyteczności publicznej spowodują, że dzielnica ta stanie się, tak jak dawniej, fragmentem wielkomiejskiego city. Wpływają
też na to zasadnicze przekształcenia struktury mieszkaniowej i społecznej tego obszaru. Adaptacje dawnych pasaży handlowych na eleganckie
lofty, budowa luksusowych apartamentów, hoteli, lokalizacja różnorodnych biur i instytucji, w tym szczególnie prawniczych, związanych z pobliskim sądem, nadają tej dzielnicy cechy ekskluzywne. Nowe budynki – owo
profanum, wnoszą w tę, jeszcze stosunkowo mocno zaniedbaną, dzielnicę
powiew wielkiego świata.
Szczęśliwym trafem zachowało się tu względnie dużo (jak na Wrocław)
oryginalnej zabudowy tworzącej malowniczy konglomerat przejść i podwórzy, ale także zróżnicowanej zieleni. Ten atut bardzo wyraźnie wykorzystano w planie zagospodarowania. Plątanina dziedzińców i ścieżek ma
stwarzać staromiejski klimat z malowniczymi zaułkami (niepowtarzalnym
wzorcem dla Wrocławia jest Kraków). Idylla łączyć się ma z wielkomiejską
elegancją, charakterystyczną dla europejskich cities, a priorytety nadane
przez władze komunalne rewitalizacji zabudowy czynszowej przyspieszą
ten proces 13. Mocno dziś zdewastowana promenada z fosą, ujmująca omawiany teren od południa i zachodu, a założona na początku XIX wieku na
miejscu dawnych fortyfikacji, ma stanowić swoisty „zielony salon” dzielnicy.
Architektoniczna i ideowa wizja tego fragmentu Wrocławia, oparta
na różnorodności i wielofunkcyjności, nie jest w pełni „przywracaniem
pamięci” o dzielnicy żydowskiej. Ta pamięć jest tylko jednym z bardzo
różnorodnych elementów mających tworzyć nową tożsamość miejsca.
Tożsamość nieco zmitologizowaną, trochę przeidealizowaną, w której „duch
przenikać ma nowoczesną materię”. W gruncie rzeczy jest to bardziej „przywracanie pamięci” o przedwojennym wrocławskim city. Niejako symbolem
tych przemian jest nowoczesny biurowiec i apartamentowiec – Wall Street

13	Uchwała Rady Miasta nr LIV/3242/06 z 6 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauracyjne, roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do Rejestru Zabytków niestanowiącym wyłącznej własności gminy Wrocław. Dzięki tej uchwale
możliwe jest dofinansowanie z budżetu miejskiego prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do Rejestru Zabytków, ale niestanowiącym wyłącznej własności gminy Wrocław.
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Il. 10. Widok na „Dzielnicę Wzajemnego
Szacunku”; fot. S. Klimek 2004

House (il. 9 a, b). Swą nazwą nawiązuje zarówno do przedwojennej nazwy
ulicy, przy której stoi: Wallstrasse (Wałowa), jak i do legendarnej nowojorskiej Wall Street. Tym samym „przywołuje pamięć” o przedwojennym
Wrocławiu, nadając jej jednak metropolitalne asocjacje.
Omawiany obszar stoi na progu fundamentalnych zmian. W Strategii
Rozwoju Miasta określony został jako „miejsce z klasą”, a jego rewitalizacja
otrzymała priorytet 14. To bardzo charakterystyczne dla Wrocławia, że proces szeroko pojętej rewitalizacji nie został opanowany przez spontaniczną
prywatyzację, lecz odbywa się pod patronatem i kontrolą władz komunalnych oraz instytucji naukowych i specjalistów różnych branż. Renowacja
ulic i bloków zabudowy, choć systematycznie postępująca, ma dopiero teraz
nabrać tempa, a konkursy architektoniczne mają pomóc w wykreowaniu nowych form i funkcji. Bardzo duże znaczenie dla przemian funkcjonalno-przestrzennych ma zatwierdzony przez prezydenta miasta Miejscowy
Plan Zagospodarowania, stanowiący najpoważniejszy dokument prawny
i podstawę wszelkich działań.
„Dzielnica Wzajemnego Szacunku” w połączeniu z Forum Sztuki ma nie
tylko, obok Rynku, stanowić wizytówkę Wrocławia, ale też być żywym
dowodem otwartości jego mieszkańców na wielokulturowość, dialog, tolerancję i nowoczesność (il. 10). Działania kulturalno-oświatowe, jak na przykład projekt Dzieci jednego Boga, mają na celu nie tylko międzykulturową
edukację dzieci i młodzieży z Wrocławia, Śląska i Ukrainy, ale także uaktywnienie lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że wraz ze zmianami

Il. 9. a, b. Biurowiec i apartamentowiec, tzw. Wall Street House,
ul. Włodkowica 10/12, 2006; fot. J.K. Kos 2007
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14	„Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2008”, pkt I 3 (maszynopis, w trakcie
uchwalania).
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funkcjonalnymi i wprowadzaniem tu handlu, gastronomii, usług administracyjnych i kulturalnych nie zaniknie funkcja mieszkaniowa, choć z drugiej strony istnieje pewne niebezpieczeństwo stopniowego kształtowania
w tym miejscu elitarnego rejonu zamieszkania. Czas pokaże, czy ten dość
skomplikowany i ambitny program zostanie powszechnie przyjęty i czy
uda się go w zamierzonej formie zrealizować.

Adam Bartosz
Tu był tarnowski sztetl

Przywracanie pamięci tarnowian o obecności ich żydowskich współobywateli w historii miasta, jak również stworzenie szeregu projektów edukacyjnych i promocyjnych, zrealizowanych w ostatnim ćwierćwieczu, jest
w znacznej mierze udziałem kierowanej przeze mnie instytucji: Muzeum
Okręgowego w Tarnowie, a tym samym udziałem i moim osobistym. Toteż
poniższe refleksje i przedstawione doświadczenia, a także prognozy są
wynikiem owych wieloletnich działań.
Z 25 tysiącami Żydów Tarnów był do drugiej wojny światowej czwartym co do liczebności obywateli żydowskiego pochodzenia miastem w Galicji
po Lwowie, Krakowie i Stanisławowie. Biorąc zaś pod uwagę ich procentowy
udział w liczbie mieszkańców – Tarnów zdecydowanie przodował pośród
miast Polski, nie licząc kresowych miasteczek, gdzie udział Żydów był rzędu
80 procent i więcej, ale były to mieściny liczące ogółem niewielu obywateli.
W Tarnowie stanowili oni około 45 procent mieszkańców, a nie licząc przyłączonych w 1927 roku gmin, procent ten był znacznie wyższy 1.
„To było strasznie zażydzone miasto!” – powiadają ci tarnowianie, którzy je z tamtych czasów pamiętają. „To było bardzo żydowskie miasto!” –
powiadają, z jakże inną intonacją, tarnowscy Żydzi, których mam okazję
spotykać w wielu miejscach na świecie. Żydowski Tarnów był głównie miastem żydowskich kupców i przemysłowców. To oni nadawali miastu zna-

	O tarnowskich Żydach zob. I. Schipper, Żydzi w Tarnowie do końca XVIII w., „Kwartalnik Historyczny”,
1905; A. Chomet (red.), Torne. Kiem und hurban fun a jidien sztot, Tel Awiw, Aroysgegeben durkh
Landsmanshaft.n fun T.orner Yidn, 1954; F. Kiryk, Z. Ruta (red.), Tarnów. Dzieje miasta i regionu,
Rzeszów, KAW, t. 1: 1981, t. 2: 1983; S. Potępa (red.), Wielki przewodnik po Tarnowie, Tarnów,
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, t. 1: 1994, t. 16: 2007;
S. Potępa, Przed wojną w Tarnowie, Tarnów, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Okręgowe
w Tarnowie, t. 1: 2001, t. 2: 2002; A. Bartosz, Tarnowskie judaica, Warszawa, PTTK Kraj, 1992.
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czenie, od nich zależny pozostawał byt wielu współpracujących z nimi firm,
fabryczek i pojedynczych przedsiębiorców. Ich głosy liczyły się w Radzie
Miasta i na żydowskiej ulicy, oni decydowali w partiach i zgromadzeniach.
Nic jednak nie znaczyłby opis tego miasta, podobnie jak i innych żydowskich ośrodków, bez przypomnienia masy chasydów, chałaciarzy, biedoty,
tragarzy, wozaków, krawców, sklepikarzy, handlarzy szmatami, całego
tego tłumu tworzącego żydowskie miasto, żydowski sztetl.
Pozwólmy to miasto wspomnieć jednemu z ocalałych tarnowian, który
tak je zapamiętał: „Spacerując tarnowskimi głównymi ulicami, względnie
w bogatych dzielnicach, odnosiło się wrażenie, że wszyscy Żydzi są w tym
mieście bogatymi kupcami, adwokatami i właścicielami domów, ponieważ
taki widok rzucał się w oczy. Kto jednak zadał sobie trud, aby zejść do wilgotnych mieszkań w suterenach, do zakurzonych poddaszy czy do spleśniałych, ciemnych mieszkań, które znajdowały się w smrodliwych podwórkach przy ulicy Lwowskiej lub Żydowskiej – dopiero tam mógł zobaczyć, jak
piszczy bieda, dokucza głód, panuje nędza. Tam żydowskie mamy kołysały
swoje głodne dzieci, śpiewając im piosenki-marzenia: O rodzynkach i migdałach lub Chałę z mlekiem będziesz jadł.
Z jednej strony chasydyzm i związani z religią. Z drugiej strony – naród,
prości zjadacze chleba. Tym byli żydowscy dorożkarze, szlifierze, prasowacze, robotnicy warzący mydło, tragarze, których wózki spięte były rzędem
na ulicy przy Bramie Pilzneńskiej, w pobliżu znanej restauracji Szpindlera,
gdzie śpiewali bracia Zingier. Te spięte wózki w piątek po południu zapowiadały miastu, że nadchodzi królowa – sobota” 2.
Żydowski Tarnów był potęgą gospodarczą. Niektóre przemysły czy
gałęzie rzemiosła w całości zdominowane były przez Żydów; także większość domów przy głównych ulicach miasta należała do nich. Blisko
90 procent domów przy ulicach: Wałowej, Bernardyńskiej, Brodzińskiego,
Goldhammera, Nowej, Szpitalnej, Koszarowej, Szerokiej, Burku – to były
domy żydowskie. Niemal w 100 procentach żydowskie były ulice: Lwowska,
Żydowska, Wekslarska. Żydzi byli właścicielami ponad 80 procent sklepów. Ich udział w przedsiębiorstwach kształtował się, zależnie od branży,
od 50 do 90 procent. W takich dziedzinach, jak kamasznictwo, przemysł
szklarski, kuśnierski, chrześcijan nie było zupełnie.

	A. Chomet, Torne…, op. cit., s. 667–668, tłum. A. Pakentreger.
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Il. 1. Żydzi tarnowscy w Święto Sukkot; źródło:
Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie
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Do pierwszej wojny światowej Tarnów był największym w monarchii
austro-węgierskiej ośrodkiem produkcji kapeluszniczej, w całości zdominowanej przez wytwórców żydowskich. Pilśń na kapelusze wykonywały
wytwórnie Meira Zylbersztajna, Hermana Klajna oraz firma Kinberg i Wajs.
Tysiące ich wyrobów eksportowano do krajów bałkańskich. Jeszcze po wojnie w branży tej pracowało ponad sześćset osób.
Żydowskim był cały tarnowski przemysł konfekcyjny, na który składało
się w latach dwudziestych ponad sześćdziesiąt przedsiębiorstw. Dla jasności
trzeba dodać, że były wśród nich zakładziki zatrudniające zaledwie kilka
osób, w tym rodziny właścicieli. Pośród tych zakładów istniały 32 przedsiębiorstwa krawieckie, 5 konfekcji damskiej, 10 kapeluszniczych, 7 bieliźniarskich, 3 gorseciarskie.
Przemysł konfekcyjny, duma żydowskiego przemysłu w Tarnowie, miał
bogatą historię, u której początku stała Rajzla Rubin. W połowie XIX wieku
zajmowała się ona skupem starej odzieży, którą z czasem zaczęła sprowadzać z Budapesztu. Od około 1860 roku sama szyła spodnie i bluzy cajgowe,
sprzedając je hurtowo. Zatrudniając licznych zięciów i synów, ta przedsiębiorcza kobieta w ciągu półwiecza działalności zorganizowała rozwinięty
przemysł, który przed 1939 rokiem dawał pracę setkom ludzi.
Takie firmy, jak Zelig Faust, Markus, Dawid Feld, A.L. Sztajner, docierały
ze swoimi towarami na krańce monarchii austro-węgierskiej. Nowoczesna
fabryka Szaula Brandstaettera przed pierwszą wojną światową była pierwszą
firmą tarnowską na rynkach Serbii, Bułgarii i Turcji. Ten tarnowski przemysł
podupadł w czasie kryzysu z początku lat trzydziestych. Liczba przedsiębiorstw
w mieście zmalała, a większość firm zatrudniała już tylko od dwóch do czterech osób. Wtedy to zniknął zupełnie przemysł kapeluszniczy. Odbudowany
w następnych latach, przemysł konfekcyjny zatrudniał przed wybuchem drugiej wojny światowej ponad 3 tysiące osób, nie licząc chałupników.
Z Tarnowa i okolicznych miasteczek pochodziło wiele osób, które w dziedzinie nauki i kultury wyrosły ponad lokalny wymiar. Postacią mało
znaną pośród chrześcijan, a raczej dziś zapomnianą, był Mordechaj Dawid
Brandstaetter, pisarz, poeta, zaliczany do grona ojców współczesnej literatury w języku hebrajskim. Jego utwory przełożono za jego życia na angielski,
rosyjski, niemiecki i jidysz. To jego wnukiem był Roman Brandstaetter, znany
już jako polski poeta, krytyk i tłumacz. Stąd wywodził się słynny w Wiedniu
profesor anglistyki i tłumacz Szekspira Leon Kelner – był on autorem encyklopedii szekspirowskiej, a z jego podręczników uczyli się studenci w całej
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Il. 2. Synagoga Stara,
z XVII w., zburzona przez
Niemców w listopadzie 1939;
źródło: Archiwum Muzeum
Okręgowego w Tarnowie
Il. 3. Synagoga Nowa,
z pocz. XX w., zburzona przez
Niemców w listopadzie 1939;
źródło: Archiwum Muzeum
Okręgowego w Tarnowie

Europie. Po jego śmierci imię Kelnera nadano jednej z ulic Wiednia. Józef Engel
był znanym w świecie talmudystą. Za życia wydał dwadzieścia tomów interpretacji Pisma, pozostawił do wydania kolejne dziewięćdziesiąt. Wybitnym
historykiem był Ignacy (Icchak) Schipper, wykładowca judaistyki, historii
gospodarczej, autor wielu do dziś uznawanych dzieł książkowych i setek artykułów. Inny historyk to Baron Salo, znany głównie w Stanach Zjednoczonych.
Katedrę na Columbia University w Nowym Jorku objął po nim inny tarnowianin Zwi Ankori (Wróbel). To stąd pochodził Adolf Rudnicki (Aaron Hirszhorn) –
pisarz, tu żyli wybitni artyści: Aleksander Plutzer (malarz), Dawid Beker,
Abba Fenichel i Henryka Kerner (rzeźbiarze).
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Tarnów był ważnym ośrodkiem żydowskiego życia politycznego. Tu żyli
współpracownicy Teodora Herzla: Leon Kelner, Abraham Salz, Chaim Najger.
Stąd pochodzili haluce, założyciele jednego z pierwszych osiedli pionierskich
w Palestynie – wioski Mahanaim w Galilei (1898). Niezbyt lubianą postacią
był socjalista, a potem komunista Karol Sobelson. Kiedy jednak jako Karol
Radek został bliskim współpracownikiem Lenina i redaktorem „Prawdy”
i „Izwiestii”, nie omieszkano nie szczycić się takim krajanem.
Żydowski Tarnów to wyznawcy judaizmu wszelkich odcieni i różnych
form ortodoksji. Od wyemancypowanych syjonistów, którzy dla zachowania więzi z resztą społeczności żydowskiej bodaj raz w roku w Jom
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Kippur odwiedzali synagogę, poprzez postępowych maskilów modlących
się w nowoczesnej bóżnicy Tempel, po przede wszystkim zwykłych religijnych Żydów, dla których miejscem modłów była ogromna synagoga Nowa
(Jubileuszowa, imienia Franciszka Józefa), i w końcu – tych pewnie było
najwięcej – po niezliczoną rzeszę chasydów wszelkich odcieni i kierunków,
wyznawców i cadyków z całego terytorium Rzeczypospolitej. Pośród tej
grupy dominowali naturalnie chasydzi sądecko-bobowscy, straszliwie skłóceni z sadogórskimi. Pomniejsze grupy modliły się w bóżniczkach: dzikowskiej, bojanowskiej, ostrowieckiej, bełzkiej, bielskiej i innych, już nawet we
wspomnieniach nie zawsze przywoływanych.
Nie sposób w krótkim tekście opisać szerzej tego dawnego żydowskiego
Tarnowa. Niechaj te kilka obrazków wystarczy jako szkic tamtego odeszłego świata. Świata, który po Zagładzie tak wspominał w Tel Awiwie
ostatni przewodniczący tarnowskiej gminy żydowskiej Abraham Chomet:
„Być może, że było to jedyne miasto w Rzeczypospolitej, w którym w Radzie
Miejskiej obywatele różnych narodowości i religii pracowali w pokoju i harmonii dla dobra ogółu. Wystarczy wymienić, że preliminarz budżetowy
na lata 1930–1931 referował radny Szlomo Goldberg. W tym budżecie ustalone zostały subwencje dla różnych kulturalnych i społecznych instytucji
na sumę 80 000 złotych. Z tego 56 procent dla instytucji katolickich, 44 procent dla żydowskich. Przy tym dla każdej grupy narodowościowej osobno
pozostawiono prawo podziału tych subwencji” 3.
* * *
Do czasów rozbiorów Tarnów był miastem prywatnym. Wszelkie
prawa, także dotyczące Żydów, ustanawiał więc właściciel miasta.
Prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku lub nieco wcześniej Żydzi
otrzymali zgodę na osiedlenie się w obrębie murów miejskich. Wydzielono
im ulicę, przy której mogli zamieszkać i przy której zbudować mogli synagogę. W podmiejskiej wsi Pogwizdów otrzymali zaś możliwość utworzenia
cmentarza. O takiej sytuacji szczegółowo mówi dokument odwołujący się
do roku 1581. Przy ulicy Żydowskiej (nazwa zachowała się do dziś), odchodzącej od Rynku na wschód, stało wówczas dwanaście żydowskich domów.
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Wraz ze wzrostem populacji Żydów panowała tam niezmierna ciasnota.
Kolejny, trzynasty dom pozwolono Żydom wznieść przy murze miejskim
dopiero w końcu następnego wieku, obwarowując tę zgodę bardzo srogimi
wymaganiami. Stan taki trwał aż do początku XVIII wieku, kiedy to na
skutek nieszczęść, jakie nawiedziły miasto, nie miał już kto płacić podatków ani podnosić z ruiny zniszczonych domostw. Wtedy to książę, wbrew
woli chrześcijańskich mieszczan, zezwolił Żydom na zamieszkanie przy
Rynku. Kiedy Tarnów w 1772 roku zajęła Austria, ówczesny jego właściciel, książę Sanguszko, został pozbawiony praw własności, a Żydzi znaleźli
się pod prawodawstwem cesarskim. Miasto było wówczas niemal w trzech
czwartych zamieszkane przez Żydów. Proporcje te z czasem zmieniły się na
korzyść chrześcijan, jednak przez cały wiek XIX, aż do czasu drugiej wojny,
Żydzi stanowili około połowy wszystkich mieszkańców miasta.
Do XIX wieku rozwój dzielnicy żydowskiej przebiegał w kierunku
wschodnim, wzdłuż głównej arterii Tarnowa, jaką jest ulica Lwowska,
która wiodła przez podmiejską wieś Grabówkę. O wiele wolniejsza była ekspansja ludności żydowskiej w kierunku centrum miasta, gdzie przenosili
się wyłącznie Żydzi bogaci. Proces ten nasilał się zwłaszcza od lat siedemdziesiątych XIX wieku, po formalnym zrównaniu ich wobec prawa i w czasie intensywnego napływu do miasta nowych mas Żydów, między innymi
przedsiębiorców z zaboru rosyjskiego. Wtedy to nastąpiła też rozbudowa
dzielnicy żydowskiej w kierunku północnym i w efekcie powstanie tak zwanej nowej dzielnicy żydowskiej, złożonej z bogatych ulic, licznych synagog
i żydowskich instytucji samorządowych i religijnych. Dzielnicę tę zamieszkiwali Żydzi jakże odmienni od tych z Grabówki: maskile, syjoniści, ludzie
zasymilowani, wykształceni, bogaci, niereligijni czy też wręcz konwertyci.
Właściwym żydowskim centrum tarnowskiego żydostwa była jednak
nadal wschodnia dzielnica miasta – Grabówka, ukształtowana w ciągu wieków stopniowej ekspansji ludności żydowskiej z ograniczonej przestrzeni ulicy
Żydowskiej w jedynym możliwym do połowy XIX wieku kierunku. Grabówka
była typowym żydowskim sztetlem, liczącym przed wojną około 18 tysięcy
ludności, w przeważającej części ubogiej czy też bardzo biednej. Było to niemal osobne miasto, z dziesiątkami, a raczej setkami drobnych warsztatów, pracowni, sklepików, z licznymi bóżniczkami, chederami i innymi instytucjami

Ibidem, wstęp, s. 112, tłum. A. Bielecki.
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Il. 4. Plan miasta z końca XVIII w.; źródło: Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie

niezbędnymi do życia. Górna jej część, bliżej Rynku, została jeszcze w końcu XIX
wieku zabudowana dwupiętrowymi bogatymi domami, ale im niżej, tym bardziej ta dzielnica stawała się przedmiejską czy była wręcz zabudowywana rolniczymi gospodarstwami. W drugiej połowie XIX wieku zaczęła się rozrastać
w kierunku północnym, tworząc tak zwane nowe żydowskie miasto.
* * *
W czerwcu 1942 roku rozpoczęła się zagłada tarnowskich Żydów 4. Było ich
tu wtedy około 40 tysięcy, w Tarnowie bowiem Niemcy skoncentrowali Żydów
z okolicznych miasteczek i wsi, wcześniej jeszcze przybyło do miasta sporo
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Żydów uciekających z Niemiec, a także wysiedlonych z Krakowa. Zanim
Niemcy utworzyli zamknięte getto, nakazali przesiedlić się Żydom z centrum
miasta do dzielnicy wschodniej, poza którą nie wolno im było mieszkać. Owe
40 tysięcy ludzi gnieździło się w bardzo ograniczonej przestrzeni. W ciągu
czerwcowego tygodnia roku 1942 połowa z nich została wymordowana,
a resztę stłoczono w obrębie kilku ulic, tworząc getto – dzielnicę zamkniętą.
Getto obejmowało północną część przedwojennej dzielnicy żydowskiej,
jego granicę południową stanowiły budynki lewej strony ulicy Lwowskiej.
We wrześniu roku następnego dwudziestopięciotysięczna społeczność tarnowskich Żydów przestała istnieć. Pozostały po niej budynki, fabryczki,
bóżnice i ulice, które jednak zniknęły niebawem w dwóch etapach. Tuż po
wysiedleniu ostatnich Żydów z getta rozpoczęła się dewastacja opuszczonych budynków. Po wycofaniu się Niemców z Tarnowa pozostały na terenie
byłego getta już niemal tylko gołe ściany dawnych budowli.
Po wojnie dokończono dzieła zniszczenia, rabując te mury, a następnie burząc teren getta i wznosząc w tym miejscu nową dzielnicę mieszkaniowo-usługową. Pozostałe jeszcze resztki po żydowskiej Grabówce
zburzono w latach siedemdziesiątych, modernizując architekturę ulicy
Lwowskiej. Z pierwotnej zabudowy zachowała się jedynie górna część
ulicy, ta niegdyś bogata. Zaburzona została pierwotna topografia dzielnicy
żydowskiej, do dziś przetrwały jedynie nazwy ulic (nie wszystkich) i tylko
nieliczne domy sprzed wojny. Pozostała natomiast nienaruszona struktura
ulicy Żydowskiej, która znalazła się poza gettem.
* * *
W Tarnowie, mieście dla mnie zupełnie obcym, zamieszkałem jako czternastolatek w 1962 roku. Do czasu ukończenia studiów przebywałem
wyłącznie w środowisku rówieśników. Nie pamiętam z tamtego okresu,
aby chociaż raz temat Żydów, ich obecności w tym mieście, był przedmiotem jakichkolwiek rozmów moich kolegów. W centrum miasta była bima.
Cztery ceglane słupy podtrzymujące jakiś kamienny blok. Obiekt ten funkcjonował w świadomości mojej i moich rówieśników urodzonych po wojnie wyłącznie jako nazwa, jako znak w topografii miasta. Nie podkładano

F . Kiryk, Z. Ruta (red), Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Rzeszów, KAW, t. 3: 1987; A. Pietrzykowa,
Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej, Kraków, PWN, 1984.
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pod nią żadnych treści kojarzących się z Żydami. Podobnie było z łaźnią
miejską, którą z niewiadomych dla mnie powodów nazywano mykwą.
Istniał też w odległej od mojego miejsca zamieszkania dzielnicy kirchoł,
jakaś gęstwina drzew i krzewów, otoczona walącym się murem, ale nikt
ze znajomych nigdy tam nie zaglądał. Te pozostałości kwitowało się jednak w rozmowach określeniem, które jakże lakonicznie opisywało ich przeszłość, genezę, funkcję: „po Żydach”. To, co się stało z tarnowskimi Żydami,
wydawało się tak oczywiste, że w istocie nikt nigdy (mówię o moich
rówieśnikach) nie usiłował – a pewnie i nie potrafiłby, gdyby nawet próbował – tego precyzować. A i ja nie odczuwałem potrzeby, by o cokolwiek
pytać. Co się stało z tarnowskimi Żydami? – gdyby ktoś tak wówczas zapytał, zapewne odpowiedziano by mu mniej więcej tak: byli Żydzi i nie ma
ich. W świadomości tarnowian obecność Żydów w przeszłości wydawała się
pojęciem pustym, niebudzącym refleksji ani pytań. Tak jak swoistą dziurą,
nieczytelną plamą na planie miasta, był obszar tarnowskiego kirkutu. Był
niemal w środku miasta, ale nikt tam nie wchodził.
Studiując potem etnografię w Krakowie, nadal mieszkałem na stałe
w Tarnowie i tu spędzałem znaczną część czasu. I choć na etnografii fascynowałem się mniejszościami etnicznymi, nie pamiętam, bym kiedykolwiek
wtedy zainteresował się tym, co jest wewnątrz tego buszu, jakim był kirchoł. Fascynacja odmiennymi kulturami sprowadzała się wówczas głównie do czytania, przy czym nie potrafię sobie przypomnieć, bym o Żydach
cokolwiek więcej w tamtym czasie czytał poza tekstami o ich martyrologii,
co wobec okupacyjnych dziejów moich rodziców nie wydawało się czymś
szczególnie wyróżniającym.
Zatrudniwszy się w 1972 roku w tarnowskim Muzeum, rzuciłem się
do studiowania archiwaliów. Natrafiłem wtedy na fascynujące dokumenty
związane z dawnym życiem Żydów w tym mieście. Wówczas też po raz
pierwszy spróbowałem wejść na żydowski cmentarz, który okazał się nieprzebytą dżunglą, trzydziestoletnim lasem, pośród którego wydeptanymi
ścieżkami uganiała się okoliczna smarkateria, a w głębi koczowały gromady żuli, pijaczków i podobnych im osobników. Nie było to miejsce bezpieczne. Raczej – straszne. A kiedy kilka lat później zostałem dyrektorem
Muzeum, rozpocząłem pracę nad przygotowaniem wystawy poświęconej
tarnowskim Żydom. Po pewnych perturbacjach, w lecie 1982 roku, zorganizowałem wielką ekspozycję zatytułowaną Żydzi w Tarnowie. Dziś wiem,
że była to pierwsza w kraju wystawa, która o rok wyprzedziła dekadę

354

Adam Bartosz

Il. 5. Budynek dawnej mykwy, stan obecny; fot. A. Bartosz, Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie

otwarcia na problematykę mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.
Przypomnę, że oto rok później, w 1983 roku, czterdziesta rocznica powstania w getcie warszawskim była obchodzona szczególnie uroczyście, a towarzyszyła jej wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie zatytułowana Kultura ocalona. Było to niejako hasło rzucone przez ówczesne
władze, które godziły się na eksponowanie dotąd raczej przemilczanych
tematów mniejszościowych. Wystawa tarnowska okazała się wielkim sukcesem. Od tamtego czasu Muzeum stało się miejscem, do którego zaczęli
trafiać Żydzi poszukujący jakichkolwiek informacji o przeszłości miasta
i o losach swych rodzin.
Wtedy też wraz z pracownikami Muzeum postanowiliśmy wykarczować teren cmentarza. Niemniej po kilku spontanicznych akcjach uświadomiliśmy sobie, iż jest to przedsięwzięcie absolutnie przekraczające samo-
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rzutny zryw. I wtedy pojawił się w Tarnowie rabin Aron Teitelbaum
z Londynu, który zwrócił się do przedstawicieli miasta z propozycją sfinansowania remontu ogrodzenia tarnowskiego cmentarza żydowskiego. Ze względu na trudności dotyczące przejęcia gotówki przez Miasto,
w 1988 roku powołany został Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury
Żydowskiej w Tarnowie, który afiliowano przy Towarzystwie Przyjaciół
Ziemi Tarnowskiej. Rozpoczęły się prace przy remoncie ogrodzenia, które
zakończono na początku lat dziewięćdziesiątych. Przez kolejne lata, z różnych środków, także pozyskiwanych i wydatkowanych bezpośrednio przez
Gminę Żydowską w Krakowie, karczowano krzewy, porządkowano zieleń, prowadzono drobne remonty. Po rozpadzie Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Tarnowskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych objąłem kierowanie
Komitetem, którego celem, obok dbania o stan cmentarza, stała się promocja pamięci o Żydach tarnowskich w społeczności Tarnowa. Od tamtego
czasu Komitet działa przy tarnowskim Muzeum Okręgowym.
* * *
Jeśli przyjąć rok 1982, kiedy to otwarta została wystawa o tarnowskich
Żydach, za początek instytucjonalnych form przywracania pamięci
o żydowskich mieszkańcach Tarnowa, to mija właśnie ćwierćwiecze programowych działań tarnowskiego Muzeum i afiliowanego przy nim
Komitetu, którego aktywnymi członkami jest praktycznie kilkoro pracowników tej placówki kulturalnej.
Działania te zmierzają od lat w dwóch kierunkach:
• Przywrócenie pamięci tarnowian i mieszkańców regionu o żydowskich
współmieszkańcach, o ich roli w rozwoju gospodarczym, kulturalnym,
administracyjnym miasta; wskazanie na wartość społeczeństwa wielokulturowego, nie pomijając w tym rozwoju wątków konfliktowych
i dramatycznych z naszych współczesnych dziejów.
• Promocja miasta i regionu na zewnątrz z wykorzystaniem wątków wielokulturowości Tarnowa w przeszłości, budowa pozytywnego wizerunku
miasta jako miejsca, gdzie dba się o pamięć historyczną, o pozostałości
społeczności żydowskiej. Promocja ta skierowana jest w szczególności do
Żydów na świecie, zwłaszcza zaś do tych, którzy wiążą swe pochodzenie
z Tarnowem, regionem, Galicją czy ogólnie – z Polską.
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Il. 6. Cmentarz żydowski
z pomnikiem-kolumną, resztka
zburzonej synagogi Nowej;
fot. A. Bartosz, Archiwum Muzeum
Okręgowego w Tarnowie

Il. 7. Bima – pozostałość po Starej
Synagodze; fot. R. Moździerz, Archiwum
Muzeum Okręgowego w Tarnowie
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Przedsięwzięcia te szczególnie intensywnie prowadzone są od początku
lat dziewięćdziesiątych. W wydawnictwie Kraj ukazało się w roku 1992
w wielotysięcznym nakładzie opracowanie Tarnowskie judaica, równocześnie lokalny oddział PTTK wydał broszurowy przewodnik Żydowskim
szlakiem po Tarnowie (1992) wraz z jego wersją angielskojęzyczną (1993),
a także angielskojęzyczną broszurę The Jews in Tarnów Region (1993).
Rozbudowany przewodnik Żydowskim szlakiem po Tarnowie doczekał się później trzyjęzycznego wydania (polski, angielski, hebrajski) i barwnej oprawy
plastycznej (wyd. I 2000, wyd. II 2002, wyd. III 2007). W oparciu o tekst
tego przewodnika w roku 2005 władze miasta oznakowały opisany szlak
za pomocą tablic informacyjnych w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Kontakty z tarnowskimi Żydami w Izraelu i w innych krajach, a także
z organizacjami żydowskimi, w tym z biurami turystycznymi, zaowocowały wzmożonym ruchem turystycznym żydowskich grup w Tarnowie.
Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych wycieczki młodzieży izraelskiej, które w programie miały wcześniej opracowany schemat zwiedzania (Warszawa – Majdanek – Kraków – Oświęcim), coraz częściej włączały
do swojego programu Tarnów, posiłkując się wydanym przez Muzeum
przewodnikiem. Niemałą rolę w rozpropagowaniu Tarnowa wśród organizatorów tych wypraw miał ambasador Dawid Mordechaj Palzur, urodzony w Tarnowie (jako Marceli Plutzer), mianowany na to stanowisko
jako pierwszy po wznowieniu stosunków Polski z Izraelem ambasador tego
kraju w Warszawie (1986). Kolejni ambasadorowie przejmowali jego zainteresowanie Tarnowem, co miało i nadal ma znaczenie dla promocji miasta wśród Izraelczyków. Z inicjatywy Muzeum oraz Komitetu Opieki nad
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie ambasador Palzur otrzymał
w 2003 roku tytuł Tarnoviae Merentis, nadawany przez Fundację im. Jana
Tarnowskiego wybitnym tarnowianom promującym to miasto za granicą.
Z trzech wcześniej wymienionych zabytków kojarzonych w Tarnowie
z obecnością Żydów (cmentarz, bima, mykwa) w sposób szczególny
udało się przywrócić pamięć o dwóch, wypromować je: cmentarz i bimę.
Cmentarz stał się pierwszoplanowym miejscem, o które dba się wyjątkowo 5. Niezależnie od źródeł funduszy przeznaczonych na jego renowację i utrzymanie Komitet koordynuje i nadzoruje wszelkie wykonywane

na nim prace. Dziś jest to teren całkowicie niemal uporządkowany, jeśli chodzi o zieleń. Od 2005 roku na mocy porozumienia z miejscowym Zakładem
Karnym pracują tu od maja do grudnia skazani, zatrudnieni przy bieżącym
porządkowaniu. Przykładowo w roku 2006 przepracowali oni ponad dwieście dniówek. W 2005 roku opracowany został przewodnik po cmentarzu
żydowskim: Tarnowski cmentarz żydowski, i w tym samym roku w ramach
programu Małopolska Gościnna wytyczono na cmentarzu szlak umożliwiający samodzielne jego zwiedzanie (tablice polskie i angielskie) 6. W roku
2005 wyremontowany też został pomnik ofiar zagłady stojący przy bramie
kirkutu, a wcześniej zruderowany dom przedpogrzebowy. Szczególnymi
gośćmi na cmentarzu są uczniowie, którzy pod kierunkiem nauczycieli

	L. Hońdo, Cmentarz żydowski w Tarnowie, „Studia Judaica Cracoviensia”, Seria Fontium 7, Kraków,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

	A. Bartosz, J. Kozioł, Tarnowski cmentarz żydowski, Tarnów, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2005;
Tarnów’s Jewish Cemetery, Tarnów, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2007.
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Il. 8. Koncert pod bimą – w ramach projektu Galicjaner Sztetl;
fot. R. Moździerz, Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie

359

Tu był tarnowski sztetl

z głaszają w ciągu roku zainteresowanie jego zwiedzaniem: w 2005 roku
jedna z takich klas objęła patronatem zlokalizowaną na tarnowskim kirkucie kwaterę wojenną, kolejna klasa w ramach projektu Adopcja zabytku
opiekuje się od 2007 roku kwaterą rabinów.
Sztandarowym projektem, realizowanym od 1996 roku przez Muzeum
wraz z Komitetem, są Dni Pamięci Żydów Tarnowskich, które od 2005 roku
występują pod tytułem Galicjaner Sztetl – Dni Pamięci Żydów Galicyjskich.
Przedsięwzięcie inicjowane jest corocznie w okolicy rocznicy tak zwanej
pierwszej akcji likwidacyjnej, która miała miejsce 11–18 czerwca 1942 roku.
Projekt ten, na który składają się różnego rodzaju zdarzenia kulturalne,
pomógł wypromować dwa miejsca związane z tarnowskimi Żydami. Bima 7,
wielokroć tu wspomniana, zaistniała jako miejsce szczególne, pod jej sklepieniem występują bowiem artyści w ramach nocnych Koncertów pod bimą,
gromadzących pod gołym niebem 150–300 słuchaczy. Otoczenie bimy to
miejsce szczególnie zaniedbane (własność Gminy Żydowskiej w Krakowie),
brudne, ciemne, punkt spotkań wszelkich lumpów, a jednocześnie miejsce docelowe żydowskich pielgrzymek. Niemniej jest to potencjalnie jeden
z najciekawszych zakątków starego miasta i – wierzę w to – będzie niebawem jednym z piękniejszych miejsc Tarnowa. Opracowana bowiem
została wstępna koncepcja zagospodarowania otoczenia bimy, z wyeksponowaniem zarysu synagogi Starej, rekonstrukcją murów obronnych,
które zamykają plac bóżnicy od jednej strony, oraz z budową amfiteatru –
a to w nawiązaniu do funkcji, jaką ten plac pełni od kilkunastu lat w ciągu
kilku nocnych koncertów organizowanych w ramach Dni Pamięci.
Kolejnym miejscem, które zaistniało na mapie kulturalnych wydarzeń
w Tarnowie, jest miejsce pamięci w Zbylitowskiej Górze. To tu w lesie zwanym
Buczyną Niemcy mordowali tarnowian, w ogromnej większości Żydów. Podaje
się, iż w czasie wspomnianej wyżej pierwszej akcji likwidacyjnej w ciągu czerwcowego tygodnia 1942 roku rozstrzelano tu około 6 tysięcy ludzi, w tym osiemset dzieci z sierocińców. Postawiony po wojnie pomnik mówi o „ofiarach terroru
hitlerowskiego”. Obok zaś widoczne są zarysy kilku zbiorowych mogił żydowskich, symbolicznie oznakowanych i opatrzonych napisami polsko-hebrajskimi.
Miejsce to do niedawna było wręcz zapomnianym, co najwyżej w rocznicę
wybuchu wojny dzieci szkolne przychodziły zapalić znicze. Od 2000 roku właś-

Il. 9. Projekt aranżacji placu wokół bimy, autor Ł. Jewuła; źródło: Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie

nie tutaj inauguruje się Dni Pamięci – z udziałem młodzieży szkolnej, asysty
mundurowej uczniów jednego z liceów o profilu wojskowym, a także w obecności duchownych żydowskich i katolickich. Włączenie Zbylitowskiej Góry w program uroczystości organizowanych przez Muzeum oraz Komitet zainspirowało
lokalne władze do szczególnej troski o to miejsce, do jego bieżącego nadzoru oraz
utrzymywania tu należytego porządku. Dodać należy, że jest to również jedno
z miejsc szczególnie często odwiedzanych przez żydowskie wycieczki.
Od 2004 roku w ramach Dni Pamięci włączono do projektu synagogę
w Bobowej, na której dziedzińcu odbyły się dotąd trzy koncerty muzyki
żydowskiej. Ostatni, w 2007 roku, miał miejsce we wnętrzu synagogi. Rok
wcześniej na tle ruin synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej również odbył się
koncert, powtórzony w roku ubiegłym. To dwa jakże różne przykłady ożywie-

	M. Trusz, Synagoga Stara w Tarnowie, „Rocznik Tarnowski”, 1992, s. 31–39.
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nia lokalnego zabytku. Bobowska synagoga, która jest funkcjonującym obiektem
religijnym (rekonsekracja po remoncie nastąpiła w 2003 roku), zyskała nowe znaczenie dla lokalnej społeczności, stała się dla niej czymś bardziej bliskim i zrozumiałym. Dąbrowska ruina zaś, budząca zarówno u władz lokalnych, jak i w społeczeństwie odruch zawstydzenia i zakłopotania, oświetlona nocną porą, jako
tło do religijnych pieśni żydowskich, nabrała całkiem innego, bardziej dostojnego
wyglądu, tracąc szpetotę odpadłych tynków i czarnych dziur po wybitych oknach.
Temat żydowski stał się – między innymi pod wpływem wymienionych wyżej
działań – przedmiotem wielu prac seminaryjnych, licencjackich, magisterskich,
a także konkursów szkolnych czy fotograficznych. W Tarnowie zorganizowano
kilka konferencji metodycznych dla nauczycieli miejscowych szkół, a Muzeum przygotowało kilka wystaw o tematyce żydowskiej. Wśród kolekcji judaistycznej tarnowskiego Muzeum szczególnym zbiorem jest wyposażenie ostatniego tarnowskiego sztibłu, bóżniczki, która do lat sześćdziesiątych funkcjonowała na piętrze
domu przy ulicy Eliasza Goldhammera jako miejsce zgromadzeń ostatniej garstk i
miejscowych Żydów. Kiedy w 1992 roku zmarł jej ostatni dozorca Abraham Ladner,
wyposażenie to przejęło Muzeum (w porozumieniu z Gminą Żydowską w Krakowie).
W ciągu tego ćwierćwiecza tarnowskie Muzeum Okręgowe stało się swoistym centrum, do którego trafiają zainteresowani historią swych rodzin Żydzi
z całego świata. Komitetowi zlecają prace przy uporządkowaniu rodzinnych
mogił, zamówienie i umieszczenie pamiątkowej tablicy, odnalezienie grobów,
adresów, osób, metryk itp.
Z kolei wszelka działalność Muzeum oraz Komitetu jest mocno nagłaśniana
w lokalnych mediach, bardzo tą tematyką zainteresowanych. Miarą tego zainteresowania jest między innymi liczba informacji prasowych o tematyce żydowskiej związanych z inicjatywami podejmowanymi przez te instytucje. Pośród
zagadnień poruszanych w prasie w związku z działalnością Muzeum temat
żydowski zajmuje jedno z głównych miejsc pod względem ilości tekstów.
Tematyka żydowska, czy ogólniej mniejszościowa (w Muzeum istnieje
bowiem również pierwsza na świecie stała wystawa poświęcona Romom), stała
się jedną z marek turystycznych, jakie udało się w Tarnowie wypromować. Dziś
też dla większości tarnowian te nieliczne pozostałości po żydowskich mieszkańcach miasta, które do niedawna mijane były bez głębszej refleksji historycznej,
są czytelnymi, zrozumiałymi dokumentami po niegdysiejszym sztetlu.

Monika Murzyn-Kupisz
Przywracanie pamięci czy masowa
konsumpcja? Dylematy odkrywania
żydowskiego dziedzictwa kulturowego
krakowskiego Kazimierza
D ziedzi c t wo a rewi t aliza c ja
Transformacja społeczno-gospodarcza, powiązane z nią przemiany polityczne,
w tym uczestnictwo Polski w procesie integracji europejskiej oraz ogólne
otwarcie naszego kraju na innowacje techniczne i organizacyjne z zagranicy,
w znacznym stopniu warunkują współczesny rozwój miast polskich 1. Nie pozostaje to zatem bez wpływu na możliwość zaistnienia w Polsce po 1989 roku
procesów odnowy miejskiej podobnych do tych, jakie obserwujemy w krajach
Europy Zachodniej. Rewitalizacja jest przy tym obecnie powszechnie pozytywnie postrzegana i uważana za bardzo potrzebny ośrodkom miejskim proces
przywracania do życia problemowych obszarów i dzielnic. Będąc często realizowana w historycznych dzielnicach miast, jest również potencjalnie blisko
powiązana z kwestią przywracania pamięci i odkrywania dziedzictwa, stanowiąc szansę ochrony, odtworzenia lub wzmocnienia historycznych wartości kulturowych miejsc. Jednocześnie, jak każdy szeroko zakrojony proces przekształceń, rewitalizacja rodzi pewne niebezpieczeństwa i dylematy.
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Zob. T. Kaczmarek, Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:] A. Billert

(red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Słubice, Collegium Polonicum, 2001, s. 106–114;
J. Parysek, Główne problemy i kierunki rozwoju miast polskich na tle przemian strukturalnych miast
Europy, [w:] A. Billert (red.), Nowoczesne zarządzanie…, op. cit., s. 51–74; T. Markowski, Zarządzanie
rozwojem miast, Warszawa, PWN, 1999; R. Domański, Przestrzenna transformacja gospodarki,
Warszawa, PWN, 1997.

Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego
dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza

Przywracanie do życia zdegradowanego obszaru czy miejsca wiąże się
z ponownym jego włączeniem w obieg ekonomiczny 2, a co za tym idzie –
sukces w ożywieniu danego obszaru często automatycznie prowadzi do jego
komercjalizacji. W ślad za nią rodzi się pytanie, czy rzeczywiście mamy
do czynienia z przywracaniem pamięci i działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa. Jest to swoisty paradoks: rewitalizacja ma przywrócić
do życia dawne wartości materialne i niematerialne, ale instygując – często
żywiołowe – zmiany i bazując na owych wartościach, w ostatecznym rozrachunku może przyczynić się do ich zubożenia czy wręcz zaniku. Nacisk
na troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego podczas rewitalizacji,
nierzadko widoczny w formułowanych strategiach i programach, często
nie przekłada się więc niestety na efektywne inspirowanie, moderowanie
i wpływanie na kierunek i rodzaj przemian.
Czy rewitalizacja może więc tak naprawdę być procesem przyjaznym
dla dziedzictwa, nie tylko z niego czerpiącym, na przykład w sensie marketingowym, ale i „dającym” coś w zamian, innymi słowy: czy da się pogodzić kwestię przywracania pamięci i odkrywania dziedzictwa z masową
konsumpcją miejsca i jego dziedzictwa, które rewitalizacja umożliwia? Jest
to kwestia wychodząca daleko poza wąskie dyskusje o rewaloryzacji, konserwacji i remontach poszczególnych obiektów zabytkowych, odnosząca się
do tego, kto podczas procesu rewitalizacji jakie wartości materialne i niematerialne i w jaki sposób pamięta bądź też jakie uwypukla i chce przekazać następnym pokoleniom. Ale także do tego, jak zmienia się w trakcie rewitalizacji postrzeganie dziedzictwa miejsca, jak dochodzi do głosu,
a następnie zmienia się i być może modyfikowana jest i zabarwiana teraźniejszym spojrzeniem pamięć miejsca, przekładająca się na jego tożsamość 3.
Rewitalizacja oznacza więc także możliwość przewartościowania dziedzic
twa oraz kształtowania na nowo zbiorowej i indywidualnej pamięci.

	Zob. D. Noon, J. Smith-Canham, M. Eagland, Economic Regeneration and Funding, [w:] P. Roberts,
H. Sykes (red.), Urban Regeneration. A Handbook, London, Sage, 2002, s. 61–85; T. Markowski,
Rynkowe postawy procesów rewitalizacji, [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze
doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, t. 10, Warszawa, Urbanista, 2007, s. 319–327; A. Polko,
Ekonomiczne aspekty rewitalizacji dzielnic śródmiejskich, [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast…,
op. cit., s. 148–155.
	Zob. S. Kapralski, Battlefields of Memory: Landscape and Identity in Polish-Jewish Relations, „History
and Memory”, vol. 13, no. 2, Fall/Winter 2001, s. 35–58.
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Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego
dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza

W y j ą t kowo ś ć i spe c y fika dziedzi c t wa
kul t ur y ż y dowskiej K azimierza
Kwestie złożonych relacji pomiędzy dziedzictwem a rewitalizacją zostaną
w niniejszym artykule przybliżone na przykładzie historycznej krakowskiej dzielnicy Kazimierz, niegdyś odrębnego, lokowanego na prawie magdeburskim ośrodka miejskiego, obecnie kwartału wchodzącego w skład
samorządowej dzielnicy I – Kraków Śródmieście. Znajdująca się pomiędzy współczesnym korytem Wisły, nasypem kolejowym oraz ulicą Dietla
dzielnica posiada wyjątkowe wartości urbanistyczne i zabytkowe. Na jej
terenie znaleźć można zarówno ważne zabytki kultury chrześcijańskiej,
jak na przykład zespół klasztorny oo. Paulinów i kościół pw. św. Michała
Archanioła na Skałce – miejsce kultu św. Stanisława, jak też zachowane
fragmenty układu urbanistycznego i obiekty architektury będące dziedzictwem miasta lokacyjnego utworzonego przez Kazimierza Wielkiego
na prawie magdeburskim w 1335 roku. Jednocześnie od XIV wieku w obrębie Kazimierza powstała i sukcesywnie rozrastała się wyjątkowa kulturowo dzielnica żydowska, wznoszone były liczne synagogi i domy modlitwy oraz inne obiekty służące społeczności żydowskiej 4. W XIX i pierwszej
połowie XX wieku przestrzeń miejska Kazimierza poszerzyła się o tereny
w pobliżu dawnej odnogi Wisły i była uzupełniana o nowe obiekty mieszkalne, sakralne, przeznaczenia publicznego, powstał też unikalny zespół
obiektów i terenów przemysłowych, obejmujący między innymi kompleksy
miejskiej gazowni, elektrowni i zajezdni tramwajowej.

W tym bardzo zróżnicowanym zasobie dziedzictwa 5 zarówno materialna,
jak i niematerialna spuścizna kultury żydowskiej zajmuje poczesne miejsce. O ile
pozostałe typy dziedzictwa występujące na Kazimierzu mają wymiar lokalny,
regionalny, a co najwyżej krajowy – spuścizna kultury żydowskiej sytuuje się
na szerszej platformie ponadnarodowej. Kazimierz, utożsamiany z „Krakowem –
miastem i matką Izraela” 6, jest bowiem jednym z najważniejszych intelektualnych i duchowych centrów diaspory żydowskiej w Europie 7. Okres największego
rozkwitu zarówno żydowskiego, jak i chrześcijańskiego Kazimierza przypadł
na wiek XVI i pierwszą połowę wieku XVII. Pomimo tego, oraz pomimo trwającego od początku XIX wieku exodusu 8 przedstawicieli społeczności żydowskiej –
szczególnie tych zamożniejszych – poza Kazimierz, dla krakowskich Żydów
pozostał on aż do wybuchu drugiej wojny światowej najważniejszym pod względem symbolicznym obszarem miasta, a także ośrodkiem największej aktywności i skupienia żydowskich instytucji religijnych, administracyjnych, charytatywnych oraz edukacyjnych 9. Z drugiej strony trzeba nadmienić, że już
w okresie przedwojennym szczególnie ścisły obszar historycznej dzielnicy żydowskiej był malowniczym, lecz bardzo zaniedbanym miejscem zamieszkania najbiedniejszych, ortodoksyjnych wyznawców judaizmu. Jak pisał w Przewodniku

	Potwierdzeniem wyjątkowych wartości Kazimierza jest fakt, iż większość powierzchni dzielnicy,
w tym teren dawnego kwartału żydowskiego, jest integralną częścią wpisu Krakowa na Listę
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO w 1978 roku. Zabytkowe wartości
materialne Kazimierza są sukcesywnie rozpoznawane od XIX wieku, co od lat dwudziestych
XX wieku widoczne jest między innymi w procesie wpisywania poszczególnych obiektów
nieruchomych do rejestru zabytków. W 2007 roku układ urbanistyczny Kazimierza oraz 101 zespołów
lub obiektów architektury znajdujących się na terenie dzielnicy wpisanych było do rejestru zabytków
(w tym sześć synagog, jedna synagoga wraz z cmentarzem oraz zabytkowa mykwa). Por. Zespoły
i obiekty z terenu miasta Krakowa wpisane do rejestru zabytków (stan wrzesień 2007 r.), www.
wuoz.h2.pl/site/index.php?option=com_remository&Itemid=33&func=fileinfo&id=3. Ciekawych
pod względem kulturowym i architektonicznym obiektów, godnych ochrony prawnej poprzez
umieszczenie w rejestrze, jest jeszcze więcej. Zob. B. Krasnowolski et al., Kazimierz ze Stradomiem
i dawną Łąką św. Sebastiana – wnioski konserwatorskie, Kraków, PKZ, 1985 (maszynopis), oraz
B. Krasnowolski et al., Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz, Kraków,
Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona sp. z o.o., 2003, t. I–IV (maszynopis).
	Zob. H. Halkowski, Kraków – „miasto i matka Izraela”, [w:] Z. Baran (red.), Kraków. Dialog tradycji,
Kraków, Wydawnictwo Znak, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1991, s. 35–51.
	Na Kazimierzu działał na przykład Mojżesz Isserles zwany Remuh, żyjący w latach 1525–1572,
najsławniejszy rabin krakowski, którego dzieło Mappa – komentarze do Szulchan Aruch Józefa Karo –
jest do dziś dnia zbiorem reguł życia codziennego respektowanym przez ortodoksyjnych Żydów
aszkenazyjskich na całym świecie. Zob. H. Halkowski, Kraków…, op. cit.
	Zob. J.M. Małecki, Żydzi krakowscy w XIX wieku: wyjście z getta, [w:] Studia Polonica Historiae
Urbanae – Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa, t. 3, Toruń 1998, s. 143–153.

	Zob. m.in. B. Krasnowolski, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta żydowskiego
na krakowskim Kazimierzu, „Krzysztofory”, 1988, nr 15, s. 84–98; B. Krasnowolski,
Ulice i place krakowskiego Kazimierza, Kraków, Universitas, 1992.
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	Zob. np. S. Piech, W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywojennego Krakowa
1918–1939, Kraków, Secesja, 1999; B. Zbroja, Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej
Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939, Kraków, WAM, 2005.
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Il. 1. Zrujnowana ul. Kupa w 1983 roku; fot. J. Skąpski, cyt. za: M. Murzyn, Kazimierz.
Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków, MCK, 2006, s. 124–125

Wielką tragedią dzielnicy była całkowita niemal zagłada jej dotychczasowych żydowskich mieszkańców w czasie drugiej wojny światowej. W następstwie Holocaustu Kraków utracił niezwykle liczną, barwną
i zróżnicowaną pod względem statusu społecznego i majątkowego, preferencji politycznych i religijnych społeczność żydowską 13. Unicestwienie
przez nazistów większości żydowskich mieszkańców Krakowa postawiło
jego bogate dziedzictwo kultury żydowskiej, w szczególności Kazimierz –
w sytuacji dzielnicy, która straciła swoich dziedziców. Stała się przykładem przestrzeni będącej „niechcianym dziedzictwem” (dissonant heritage)
oraz „dziedzictwem bez dziedziców” (disinherited heritage) 14, a więc bez
tych osób i grup ludzi, które automatycznie, w sposób niejako naturalny,
przejmowałyby dziedziczone wartości 15. Niewielka liczba Żydów, którzy

po żydowskich zabytkach Krakowa Majer Bałaban, ubolewając nad faktem, iż najcenniejsza kulturowo część spuścizny kultury żydowskiej Krakowa jest w coraz
gorszym stanie: „Po ostatniej »secesji« Żydów, poczęło »miasto żydowskie« szybko
się wyludniać i upadać. Wiele domów upadło zupełnie, inne chylą się ku upadkowi” 10. W innym miejscu odnotował natomiast: „Wśród sąsiednich wysokich
ulic z ich wysokiemi domami […] wygląda »miasto żydowskie« jak zapomniana
wyspa, która drzemie od wieków” 11. Podobnie Alfred Döblin, niemiecki intelektualista pochodzenia żydowskiego, odwiedzając Kraków w ramach swej „Podróży
po Polsce”, był zadziwiony i zafascynowany ową zaściankowością i zacofaniem,
połączonym z religijnym mistycyzmem, jakim dla niego, przedstawiciela postępowej, w dużej mierze zasymilowanej i zsekularyzowanej zachodnioeuropejskiej społeczności żydowskiej Niemiec, był przepojony nie tylko zresztą żydowski
Kazimierz, ale cały Kraków 12.

13	Według powszechnego spisu ludności z 1931 roku Kraków zamieszkiwało 219,3 tysiąca osób,
w tym 56,5 tysiąca, to jest 25,8 procent, wyznania mojżeszowego. Struktura ludności Krakowa
według języka ojczystego przedstawiała się nieco odmiennie, ponieważ część Żydów podała
za swój język ojczysty polski, natomiast 20,9 procent ogółu populacji języki hebrajski i żydowski.
Zob. S. Piech, W cieniu kościołów…, op. cit., s. 17; E. Adamczyk, Społeczność Krakowa i jej życie, [w:]
J. Bieniarzówna, J.M. Małecki (red.), Kraków w latach 1918–1939, Dzieje Krakowa tom 4, Kraków,
Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 30–31.

10	M. Bałaban, Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków, Stowarzyszenie
„Solidarność-B’nei B’rith”, 1935, s. 19.
11

14	Zob. J.E. Tunbridge, G.J. Ashworth (red.), Dissonant Heritage: The Management of the Past as
a Resource in Conflict, Chichester, John Wiley & Sons, 1996.

Ibidem, s. 13.

15	Zob. np. K. Zimmerer, Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939–1945, Kraków,
Wydawnictwo Literackie, 2004.

12	A. Döblin, Journey to Poland, New York, Paragon House, 1991, s. 181–210.
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Il. 2. Tłumy turystów i krakowian spacerujących po żydowskim Kazimierzu
(ul. Józefa) w święto Bożego Ciała; fot. M. Murzyn 2007

powrócili bądź też osiedlili się w Krakowie po zakończeniu wojny 16, stale
topniała, szczególnie w wyniku zamieszek antyżydowskich w 1945 roku 17,
a następnie wskutek spowodowanej presją polityczną emigracji w latach
pięćdziesiątych oraz pod koniec lat sześćdziesiątych 18. W okresie powojennym kwartał ten stał się jednym z najbardziej zdegradowanych i problemowych obszarów Krakowa, powszechnie kojarzonym z zaniedbaniem, bru-

dem, przestępczością oraz niskim standardem mieszkań. Była to w dużej
mierze, szczególnie w obrębie dawnego kwartału żydowskiego, dzielnica pełna zrujnowanych domów lub pustych po wyburzeniach parceli.
Na degradację tkanki materialnej nałożyły się marginalizacja, zapomnienie lub wręcz wymazanie pewnych wartości niematerialnych dziedzictwa
kulturowego, związanych między innymi z tradycjami religijnymi, edukacyjnymi czy handlowymi żydowskiego Kazimierza. Synagogi i domy modlitwy, z wyjątkiem synagogi Remuh, utraciły funkcję sakralną, stały puste
lub były użytkowane w sposób niesprzyjający zachowaniu ich zabytkowych walorów 19. Innym przykładem jest żydowski targ rybny przed synagogą Izaaka, który przestał istnieć, a część przestrzeni przed bożnicą została
zabudowana niedostosowanym formą do zabytkowego otoczenia budynkiem spółdzielni Starodruk.
Degradacja Kazimierza i pilna potrzeba ratowania jego dziedzictwa kulturowego były zauważane już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku 20. Idea przywrócenia dzielnicy do życia uzyskała jednak znacznie większe poparcie społeczne i polityczne dopiero na początku
lat dziewięćdziesiątych. Po 1989 roku Kazimierz zaczął podlegać początkowo wolnym, a następnie coraz bardziej dynamicznym przemianom,
odnoszącym się do wszystkich aspektów i wymiarów funkcjonowania
dzielnicy – sfery ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, jej tkanki budowlanej i zagospodarowania przestrzennego 21. Z zaniedbanego obszaru problemowego przekształcił się w modną dzielnicę turystyki, rozrywki i życia
nocnego, w której wizerunku i funkcjach często przewijają się odniesienia
do dziedzictwa kultury żydowskiej 22.

19	M.A. Murzyn, Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in
Cracow After 1989, „Architektúra & Urbanizmus”, SAV, Bratislava, vol. XXXVIII, no. 3–4, 2004,
s. 159–173.
20	Zob. np. J. Bogdanowski, Problemy metodologiczne rewaloryzacji urbanistyczno-krajobrazowej
miasta zabytkowego na przykładzie Kazimierza krakowskiego, Warszawa, PKZ, 1985.
21	Zob. M.A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków,
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.

16	W marcu 1946 roku liczba zarejestrowanych w Krakowie Żydów wynosiła 6637 osób, co stanowiło
zaledwie około 2 procent ogółu mieszkańców miasta. Zob. E. Gawron, Społeczność żydowska
w Krakowie w latach 1945–1995, rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 2005 roku, Archiwum UJ, Sygnatura Dokt. 2005/174.
17	A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie: 11 sierpnia 1945, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2000.
18	Po 1968 roku na obszarze całej Polski pozostało oficjalnie jedynie około 3 tysięcy Żydów.
Zob. E. Gawron, Społeczność żydowska…, op. cit.
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22	Notabene teraz, z perspektywy osiemnastu lat transformacji, opisywane przemiany przestrzeni
miejskiej Kazimierza, jego dziedzictwa i wizerunku mogą się wydawać łatwe do przewidzenia jako
typowe dla tego rodzaju dzielnic, gdzie dynamicznie działający mechanizm renty gruntowej, dobra
lokalizacja w pobliżu centrum miasta, a jednocześnie wysoki stan zaniedbania niejako predestynują
je do roli obszarów dynamicznych przekształceń, jeśli tylko nadarzą się ku temu sprzyjające warunki
polityczno-ekonomiczne. Zważywszy jednak na stopień zaniedbania Kazimierza i bardzo negatywny
jego wizerunek w okresie powojennym, szansa, iż stanie się on drugą po ścisłym centrum Krakowa
najbardziej modną i popularną dzielnicą miasta, wydawała się początkowo bardzo mała.
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D ziedzi c t wo kul t ur y ż y dowskiej
a pro c es rewi t aliza c ji dzielni c y

takich jak tolerancja i potrzeba dialogu międzykulturowego, problemy
mniejszości etnicznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. CKŻ udowodniło również, co szczególnie ważne, że z bardzo zaniedbanego, opuszczonego
zabytkowego obiektu, jakim był dawny dom modlitwy przy ulicy Meiselsa,
można uczynić spełniającą współczesne, nowe wymogi funkcjonalne,
wysoce estetyczną przestrzeń dla instytucji kultury. Dało ponadto wyraźny
znak, iż na Kazimierzu może z powodzeniem zaistnieć stała, całoroczna
oferta instytucji mającej w centrum uwagi kulturę żydowską. Obie wspomniane inicjatywy dowiodły, że w dziedzictwie żydowskim Kazimierza
drzemie duży potencjał, zarówno symboliczny, jak i użytkowy, że nie jest to
tylko niebezpieczne miejsce degradacji tkanki społecznej i budowlanej, lecz
miejsce przynoszące inspirację, gdzie bazując na dziedzictwie, można tworzyć nową ofertę kulturalną.

Przedsięwzięcia i instytucje kulturalne jako inicjatorzy
przywracania pamięci i rewitalizacji Kazimierza
Kluczowymi inspiratorami ożywienia żydowskiej spuścizny kulturowej dzielnicy Kazimierz w sposób naturalny stały się związane z kulturą żydowską przedsięwzięcia o charakterze obywatelskim i społecznym.
Sprawiły one, iż wcześniej zepchnięte na margines, zapomniane dziedzictwo
kultury żydowskiej stało się jednym z najważniejszych, a w początkowej
fazie przemian na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX wieku wręcz najważniejszym czynnikiem rewitalizacji tego miejsca.
Taką inicjatywą był zapoczątkowany w 1988 roku Festiwal Kultury
Żydowskiej, który przypomniał żydowską przeszłość Kazimierza i Krakowa,
a także pokazał, jak ciekawe, niezwykłe i inspirujące jest żydowskie dziedzictwo kulturowe oraz wszelkie jego przejawy zarówno w architekturze,
obrzędach, muzyce, jak i w sztukach pięknych. Festiwal był również pierwszym przedsięwzięciem, które udowodniło, że w bardzo zaniedbaną przestrzeń Kazimierza, uznawaną za niebezpieczną, brudną i smutną, można
wlać nowe życie, że może ona stać się przestrzenią przyjazną i tętniącą energią. Jest to niezwykle istotne, ponieważ negatywny wizerunek tego kwartału był w Krakowie od czasów wojny utrwalony i ugruntowany. Oprócz stygmatu dzielnicy problemowej, w odniesieniu do dziedzictwa kultury żydowskiej
Kazimierz postrzegany był ponadto przede wszystkim przez pryzmat
Auschwitz-Birkenau, jako miejsce utożsamiane z Zagładą, co w naturalny sposób spychało na margines inne, bardziej pomyślne epoki w życiu żydowskiego
Kazimierza, przez wieleset lat miejsca życia i współistnienia różnych tradycji 23.
Drugim przedsięwzięciem kulturalnym o kluczowym znaczeniu, również skoncentrowanym na kulturze żydowskiej, było Centrum Kultury
Żydowskiej. Koncepcja utworzenia Centrum również powstała już pod
koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, jednak ostatecznie instytucję
otwarto dopiero po przemianach politycznych w 1993 roku, jako miejsce, gdzie prezentuje się różne aspekty przeszłości i teraźniejszości kultury
żydowskiej, dyskutuje się o tych zagadnieniach, a także o innych kwestiach,

Konserwacja żydowskich obiektów sakralnych
a prezentacja dziedzictwa kultury żydowskiej
Patrząc na rolę i sytuację dziedzictwa żydowskiego w procesie rewitalizacji
Kazimierza po 1989 roku 24, warto także podkreślić ważne projekty i dokonania konserwatorskie związane z zabytkowymi żydowskimi obiektami
sakralnymi. Kompleksowe prace konserwatorskie przywróciły w ostatnich
latach świetność większości obiektów synagogalnych. Do 2007 roku przeprowadzono kompleksową rewaloryzację sześciu z siedmiu zabytkowych
synagog na Kazimierzu, to jest konserwację synagog: Starej, Remuh, Kupa
(Szpitalnej), Izaaka, Poppera oraz Tempel 25. Pozwala to na wykorzystywanie ich wnętrz do celów religijnych, kulturalnych i/lub udostępnianie ich
do zwiedzania turystom. Doskonałym przykładem takiego obiektu jest dziewiętnastowieczna synagoga postępowa Tempel, odnowiona dzięki funduszom World Monuments Fund oraz SKOZK. Wielkim dokonaniem konserwatorskim, przeprowadzonym dzięki środkom finansowym SKOZK, była
też kompleksowa konserwacja bóżnicy Kupa, która w okresie powojennym
stała się zdesakralizowaną przestrzenią produkcyjną dla spółdzielni wyrobów skórzanych i u progu transformacji systemowej znajdowała się w bardzo złym stanie. Sukcesywnie realizowane są też między innymi prace

24	Inne aspekty rewitalizacji Kazimierza po 1989 roku – zob. M.A. Murzyn, Kazimierz…, op. cit.
25	Pełna konserwacja siódmej synagogi, to jest synagogi Wysokiej, nie może być przeprowadzona
ze względu na jej niewyjaśniony stan własnościowy.

23 H. Halkowski, Kraków…, op. cit.
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konserwatorskie na cmentarzu Remuh, gdzie oprócz restauracji poszczególnych macew przeprowadzono także rekonstrukcję elementów i konserwację bramy wejściowej na teren tego najważniejszego pod względem symbolicznym kompleksu sakralnego żydowskiego Kazimierza. Ogółem w samych
latach 1993–2004 SKOZK wydał na prace konserwatorsko-remontowe
w żydowskich zabytkach na Kazimierzu kwotę około 10 milionów złotych 26.
Finansując odnowę żydowskich zabytków Kazimierza, SKOZK, dysponujący
publicznymi środkami finansowymi przyznawanymi mu corocznie przez
Kancelarię Prezydenta RP, stał się tym samym bardzo ważnym podmiotem
wspierającym rewitalizację dziedzictwa żydowskiego 27.
Dziedzictwo kulturowe jest jednak nie tylko zadaniem konserwatorskim, ale i dużym wyzwaniem menedżerskim, a także interpretacyjnym.
Patrząc na wielkie osiągnięcia konserwatorskie na Kazimierzu, pojawia się
więc pytanie: jaką funkcję winny spełniać wspaniałe przestrzenie odnowionych synagog, jak winno to wspaniałe dziedzictwo być interpretowane?
Biorąc pod uwagę fakt, iż dzisiejsza społeczność żydowska Krakowa jest bardzo nieliczna 28, mało prawdopodobne jest, że wszystkie te przestrzenie będą
jeszcze kiedykolwiek regularnie spełniały funkcję sakralną. Nierozwiązaną
kwestią pozostaje zatem sprawa zarządzania zabytkowymi obiektami,
przede wszystkim sakralnymi, choć nie tylko, odzyskanymi przez ich prawowitego właściciela, czyli Gminę Żydowską, po 1989 roku. Stanowią one
cenny zasób zabytkowy, a jednocześnie wydaje się, iż Gminie Żydowskiej
brak spójnej koncepcji zarządzania nimi i ich wykorzystania, która pozwoliłaby na ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz prawidłową ich interpretację, a także prezentację ich unikalnych walorów artystycznych i historycznych.
Drugim ważnym podmiotem, który również wydaje się nie posiadać
jasnej wizji co do prezentacji żydowskiego dziedzictwa kulturowego miasta, są władze samorządowe Krakowa. Miasto stworzyło co prawda bardzo dobry system tablic informujących o poszczególnych najważniejszych
obiektach, w ramach tak zwanego Szlaku Zabytków Żydowskich, niemniej
dotychczasowa prezentacja przeszłości żydowskiej w Krakowie przez publiczne instytucje była niespójna, rozproszona i fragmentaryczna. Ważnym

Il. 3. Odnowione wnętrze synagogi Tempel; fot. M. Murzyn 2007

26 Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych ZRZZK.
27 Szerzej zob. M.A. Murzyn, Conservation and Change…, op. cit., s. 159–173.

Il. 4. Brama wejściowa do kompleksu synagogi i cmentarza Remuh; fot. M. Murzyn 2006
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28 Liczba członków gminy żydowskiej w Krakowie nie przekracza 180 osób.
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Il. 5. Turyści korzystający z tablicy informacyjnej Szlaku Zabytków
Żydowskich przed synagogą Izaaka; fot. M. Murzyn 2007

krokiem naprzód w tej dziedzinie było połączenie pod jednym zarządem ekspozycji w synagodze Starej oraz w Aptece pod Orłem w 2003 roku,
a obecnie koncepcja „Muzeum Pamięci. Fabryka Oskara Schindlera” w dawnej fabryce Emalia przy ulicy Lipowej, które prezentować ma zarówno
działalność Oskara Schindlera, jak i szersze kwestie dotyczące losów społeczności żydowskiej podczas drugiej wojny światowej oraz polskich
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dogłębna prezentacja okresu drugiej wojny światowej w najbliższych latach ma więc szansę powstać.

376

Monika Murzyn-Kupisz

Brak jest natomiast niezwykle potrzebnej nowej, szerokiej, stałej ekspozycji muzealnej na temat przeszłości i wielowiekowej historii Żydów
w Krakowie, a szerzej w Galicji, o różnorodności orientacji religijnych,
politycznych i światopoglądowych, jaka istniała wśród polskich Żydów
od początku XIX wieku do drugiej wojny światowej, brak jest szerszych
odniesień do wkładu Żydów w kulturę polską oraz do wielowiekowego
współistnienia Polaków i Żydów, do wagi dziedzictwa krakowskich Żydów
dla współcześnie żyjących wyznawców judaizmu (na przykład wyeksponowanie postaci rabina Remuh jako kodyfikatora norm postępowania dla
Żydów aszkenazyjskich). Ze względu na szczupłość miejsca wystawa stała
w synagodze Starej prezentuje nadal tradycyjną, ortodoksyjną kulturę
żydowską w jej dziewiętnastowiecznej postaci. Bardzo ciekawe wystawy
czasowe, organizowane przez Muzeum w synagodze Starej czy przez inne
instytucje 29, z racji ograniczonego czasu prezentacji wystawę stałą tylko
periodycznie uzupełniają. Ekspozycje prywatne, prezentując kulturę żydowską w dowolny, różnej jakości merytorycznej sposób, także tej luki ekspozycyjnej z pewnością nie wypełnią. Tłumy turystów odwiedzających Kraków,
w tym Kazimierz, nie mają więc szansy dogłębnego zapoznania się z wielowątkowością dziedzictwa kultury żydowskiej Krakowa. Od wielu lat istnieje koncepcja Muzeum Aszkenazyjskiego w Krakowie, która realizowałaby powyższe postulaty, brak jednak działań w sprawie wcielenia jej
w życie 30. Staje się to problemem przy prezentacji dziedzictwa żydowskiego
tak dla Polaków, jak dla gości zagranicznych – zarówno Żydów, jak i odwiedzających innych narodowości 31.
Wieloaspektowa prezentacja dziedzictwa Holocaustu jest bardzo ważna
i potrzebna, ale być może, mając nowoczesną ekspozycję dotyczącą Shoah,
a jednocześnie nie modernizując i nie rozwijając ekspozycji dotyczącej

29	Zob. Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, katalog wystawy,
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007.
30 H
 . Halkowski, Muzeum Aszkenazyjskie w Krakowie, czyli żeby oni chcieli chcieć, maj 2002 – luty
2003 (maszynopis). W 2007 roku powstała nowa wersja projektu budowy nowoczesnego obiektu
muzealnego na przylegającej do Starej Synagogi działce – dzięki czemu może zostać stworzony
szerszy kompleks muzealny, pozwalający Oddziałowi Judaistycznemu Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa na unowocześnienie i rozszerzenie ekspozycji.
31	Wzorem dla Krakowa mogłoby być Muzeum Żydowskie w Pradze, które zawiadując czterema
synagogami i kilkoma innymi obiektami na terenie Josefova, w każdym z nich prezentuje odmienny
okres w historii Żydów w Czechach i na Morawach lub inne aspekty ich życia w diasporze,
umożliwiając zwiedzającemu zakup jednego biletu do wszystkich oddziałów.
Zob. www.jewishmuseum.cz oraz tekst Arno Pařika w niniejszym tomie.
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b ogactwa życia żydowskiego w Krakowie na przestrzeni wieków, miasto znowu wpadnie w pułapkę bycia postrzeganym jedynie przez pryzmat
Zagłady. Inną sprawą jest, jak pokazać to niezmiernie bogate dziedzictwo
bez uproszczeń, jak to zrobić, skoro przeciętny turysta spędza na Kazimierzu
nie więcej niż dwie, trzy godziny, a jeśli przebywa w dzielnicy dłużej,
to głównie w pubach, klubach i restauracjach. Wreszcie, na Kazimierzu
brak też przestrzeni, by pokazać, łamiąc pewne pokutujące w świadomości
polskiej stereotypy, dzisiejsze oblicze kultury żydowskiej, przede wszystkim
tej powstającej w Izraelu, łączące się z faktem, że naturalnie współczesna
kultura Izraela to niekoniecznie kultura tylko religijna, kontynuująca wzory
z przeszłości, że to kultura żywa, współczesnej, często awangardowej architektury, muzyki, teatru czy sztuk plastycznych 32.
Komercyjne przedsięwzięcia i odniesienia
do dziedzictwa kultury żydowskiej
Wspomnianym przedsięwzięciom publicznym i społecznym towarzyszyły
od początku lat dziewięćdziesiątych, w miarę postępującego ożywienia
ruchu turystycznego i wzrostu zainteresowania Kazimierzem, rozmaite
komercyjne inicjatywy prywatne związane z odwoływaniem się do treści
inspirowanych kulturą i tradycją żydowską czy też ich przekazywaniem,
takie jak restauracje oferujące potrawy kuchni żydowskiej, oferta koncertów klezmerskich i żydowskich, wycieczek o tematyce żydowskiej, działalność księgarni, galerii sztuki oraz prywatne inicjatywy wystawiennicze
pokazujące wybrane aspekty kultury i sztuki żydowskiej. Wiele z licznych przedsięwzięć wystawienniczych, koncertowych i teatralnych koncentrowało się przy tym w obrębie dawnego oppidum judaeorum. Tak więc
teren ten, wcześniej najbardziej zaniedbany, początkowo swoją degradacją i malowniczością, a także niższymi ze względu na stan techniczny
obiektów czynszami przyciągał pewne mniej standardowe lub polegające na komercyjnej prezentacji kultury żydowskiej działania artystyczne.
Nieprzypadkowo pierwszymi miejscami oferującymi komercyjne koncerty
na Kazimierzu były kawiarnie „w stylu żydowskim”, pierwsza prywatna

Il. 6. Oferta księgarni Jarden przy
ul. Szerokiej; fot. M. Murzyn-Kupisz 2007
Il. 7. Nawiązujące do „żydowskości”
dzielnicy nazewnictwo lokali przy
ul. Szerokiej; fot. M. Murzyn-Kupisz 2007

32	Choć w obu przypadkach moglibyśmy powiedzieć, iż mamy do czynienia z kulturą żydowską,
trudno na przykład o większy kontrast pomiędzy dwiema wystawami, jakie można było zobaczyć
w Krakowie na początku 2007 roku, niż pomiędzy stałą ekspozycją w synagodze Starej – oddziale
Historii Żydów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa a ekspozycją współczesnej sztuki izraelskiej
Tratwa Meduzy w krakowskim BWA – Bunkier Sztuki.
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galeria sztuki z prawdziwego zdarzenia otrzymała nazwę Szalom, a pierwsza, do dziś na Kazimierzu istniejąca, prywatna scena teatralna El-Jot ma
w repertuarze wieczory pieśni żydowskich czy spektakl Zapomniane bramy.
Na bazie dziedzictwa żydowskiego powstała cała gama produktów turystycznych i rozrywkowych oferowanych komercyjnej klienteli.
Kazimierz i jego żydowskie dziedzictwo jest więc doskonałym przykładem
tego, w jaki sposób w gospodarce rynkowej, w dobie postmodernizmu, kreatywne wykorzystanie materialnych składników dziedzictwa, ale i przede
wszystkim niematerialnych skojarzeń i treści, prowadzi do przekształcania
owego dziedzictwa w konkretne produkty i usługi rynkowe. Oprócz dziedzictwa jako takiego równie ważną rolę w „sprzedaży” owych wartości
na współczesnym rynku turystycznym czy kultury odgrywa zdolność „sentymentalizacji” dziedzictwa, odwołania się do tęsknoty za przeszłością czy
też wywołania poczucia nostalgii. Kazimierskie hotele, restauracje i galerie
starają się więc przekonać do skorzystania z ich usług nie tylko na przykład
poprzez sugerującą związki z kulturą żydowską toponomastykę, taką jak
Alef, Awiw, Ester, Klezmer Hois, Austeria czy Szalom, ale także zapewniając,
iż restauracja „przenosi nas w dawne czasy” 33, „hotel zamroził czas” 34, czy
też informując, że „w piętnastowiecznych wnętrzach znajdą Państwo komfort XXI wieku” 35. Nostalgiczne odwołanie do rzeczywistej czy też wyimaginowanej przeszłości, szczególnie przeszłości żydowskiej, ma więc pewną
wyraźną komercyjną wartość.
O ile jednak w pierwszym etapie przemian Kazimierza (od roku 1989
do około połowy lat dziewięćdziesiątych) w ofercie kulturalnej i gastronomicznej dzielnicy dominowały treści związane z kulturą żydowską,
potem odwołania te zaczęły przeplatać się i współistnieć z innymi odniesieniami. Na przełomie XX i XXI wieku Kazimierz uległ gwałtownej przemianie z obszaru problemowego w modną dzielnicę turystyki, rozrywki i życia
nocnego 36. Negatywny wizerunek dzielnicy także się zmienił, wzrosła rola,

jaką odgrywa w nim dziedzictwo kultury żydowskiej, wyraźny jest też
kawiarniano-gastronomiczny image dzielnicy – te dwa odniesienia dominują i wypierają obecnie jakiekolwiek inne skojarzenia z miejscem 37.
Jednocześnie nie bez znaczenia dla krajobrazu kulturowego Kazimierza
jest stale rosnąca rynkowa wartość nieruchomości na jego obszarze. Z jednej strony powoduje to pozytywne efekty, widoczne na przykład w estetyzacji wnętrz ulicznych, odnowie i remontach wielu wcześniej bardzo
zaniedbanych obiektów, uzupełnianiu tkanki miejskiej poprzez wypełnianie pustych parceli budynkami plombowymi. Przykładem takich przemian jest z pewnością ulica Kupa – niegdyś zrujnowana, dziś jedna z najbardziej zadbanych ulic dzielnicy – gdzie widoczne są zarówno odnowa
istniejącej tkanki, jak i nowe realizacje architektoniczne w miejsce wyburzeń z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Przemiany tkanki społecznej i architektonicznej Kazimierza, w miarę jak stawał się on coraz bardziej
modny, okazywały się jednak coraz bardziej dynamiczne i kontrowersyjne,
a ich kontrola i ukierunkowywanie były w dużej mierze niemożliwe między innymi ze względu na początkowo przestarzały i niedostosowany do
nowych realiów ekonomicznych plan miejscowy, a po jego dezaktualizacji –
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy.
W tej sytuacji rewitalizacja tkanki architektonicznej jest przez inwestorów i deweloperów często rozumiana nie jako odnowa istniejącej substancji budowlanej, ale jej całkowita wymiana na nową, która ewentualnie może, ale nie musi, uzyskać pseudohistoryczne formy. Rosnąca
moda na Kazimierz spowodowała, że w dzielnicy pojawiły się też realizacje architektoniczne, które chociaż sprzedawane są, bazując na wyjątkowości krajobrazu kulturowego dzielnicy, jednocześnie przyczyniają się
do jego destrukcji. Uzupełnienie tkanki wspomnianej ulicy Kupa o nowe
obiekty było niezbędne, kontrowersyjna stała się jednak skala i forma
nowych budynków apartamentowych. Inny słynny „skandal architekto-

33	Fragment reklamy na zewnątrz kawiarni Dawno Temu na Kazimierzu przy ulicy Szerokiej.
34	Cytat z reklamy hotelu Alef z 2005 roku.
35	Cytat z ulotki reklamowej hotelu Eden z 2004 roku.
36	Restauracje i kawiarnie kazimierskie bazują na bardzo różnorodnych odniesieniach, takich jak kultura
Ameryki Południowej i Łacińskiej, Hawajów, Włoch, Dalekiego Wschodu, skojarzenia z realnym
socjalizmem czy styl industrialny, by wspomnieć jedynie o kilku przykładach.

380

Monika Murzyn-Kupisz

37	Zob. M.A. Murzyn, Kazimierz…, op. cit.
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Il. 10. Gigantyczna menora oraz lwy
dekorujące fasadę kawiarni Ariel przy
ul. Szerokiej; fot. M. Murzyn 2004
Il. 8. Ulica Kupa. Niedostosowany skalą budynek apartamentowy w najbliższym
sąsiedztwie siedemnastowiecznej synagogi Izaaka; fot. M. Kupisz 2007

niczny” Kazimierza to niezgodny z prawem remont i nadbudowa budynku
przy ulicy Szerokiej 12, połączona z jego przebudową na hotel Rubinstein.
Nazwa hotelu jest również przykładem przywłaszczenia sobie mającej konkretny wymiar rynkowy marki. Helena Rubinstein rzeczywiście urodziła
się na Kazimierzu przy ulicy Szerokiej, lecz nie pod numerem 12, a w pozostającym w stanie głębokiego zaniedbania budynku dwa numery dalej.
A więc Kazimierz stał się po 1989 roku rosnącym wyzwaniem dla władz
konserwatorskich i budowlanych, jakim jest zmuszenie właścicieli nieruchomości i inwestorów do wykazywania pewnej dozy wrażliwości wobec
zabytkowego otoczenia i samych obiektów zabytkowych, godząc racje ekonomiczne i konserwatorskie. Z drugiej strony problemem pozostaje wypracowanie takich metod efektywnego nacisku na właścicieli, by byli oni zmuszeni zadbać o swoją własność poprzez bieżące dobre utrzymanie i niezbędne
remonty. W kilku przypadkach zaniechanie działań remontowych doprowadziło wręcz do całkowitego wymazania obiektów z krajobrazu. Przykładem
jest tu los usytuowanych w niezmiernie ważnym miejscu, to jest tuż obok
cmentarza Remuh, budynków przy ulicy Miodowej 33–37, które pozostając w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku we władaniu Fundacji

Il. 9. Wschodnia pierzeja ul. Szerokiej, od lewej do prawej
widoczne budynki pod nr. 12–15; fot. M. Kupisz 2007
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im. Nissenbaumów, przez lata nieremontowane, musiały w efekcie zostać
rozebrane, a na ich miejscu wznoszone są obecnie zupełnie nowe obiekty.
Wobec rosnącej estetyzacji Kazimierza rodzi się też pytanie, czy coraz
bardziej wymuskany, cukierkowo-kolorowy, pełen lśniących szyldów
Kazimierz nie stracił już w znacznej części swej wyjątkowości i magii.
Czy rewitalizacji musi towarzyszyć trywializacja i disneylandyzacja przestrzeni miejskiej, widoczna gołym okiem chociażby w pseudożydowskiej
stylistyce kawiarni i restauracji? A może jest to nieuchronna cena, jaką
płaci niemal każda zabytkowa dzielnica za przywrócenie jej do życia?
Żyjemy przecież w epoce „teatralizacji” i „karnawalizacji” 38, także przestrzeni miejskiej, i chcąc konkurować z innymi komercyjnymi przestrzeniami (na przykład z centrami handlowymi), Kazimierz czy inne historyczne dzielnice muszą starać się dostosować do potrzeb rynku.

wizerunku i genius loci Krakowa, dla turystów dziedzictwo kultury żydowskiej Kazimierza to przede wszystkim egzotyczna atrakcja turystyczna. Od
początku lat dziewięćdziesiątych widoczne są wzrost znaczenia Kazimierza
jako celu odwiedzin turystów oraz bardzo wysoka ocena przez nich dzielnicy, przy czym zauważalne jest także przeniesienie zainteresowania turystów z chrześcijańskiej, wcześniej częściej odwiedzanej, na żydowską część
dzielnicy. Przykładowo, w badaniach ruchu turystycznego w Krakowie
przeprowadzonych przez MOT w 2006 roku Kazimierz uplasował się na bardzo wysokim czwartym miejscu, zaraz po „sztandarowych” ikonach kultury polskiej, takich jak Rynek Główny, Droga Królewska czy Wawel 39. Dla
wyznających judaizm pielgrzymów jest to natomiast przestrzeń wyjątkowa
pod względem religijnym i symbolicznym, podczas gdy dla, niekonieczne
religijnych, osób pochodzenia żydowskiego – miejsce, gdzie szukają swych
korzeni, pomagające w definicji własnej tożsamości. Dla nielicznej współczesnej społeczności żydowskiej Krakowa jest to wreszcie jedyna część miasta, w której dzisiaj, nawet jeśli w mocno zniekształconej formie, bardzo
wyraźnie widoczna jest żydowska przeszłość i tożsamość miasta.
Dziedzictwo to może także spełniać funkcje użytkowe, zgodne z pierwotną czy też wcześniejszą funkcją, które nie podkreślają jednak jego
związku z kulturą żydowską. Dla przykładu, liczne dawne żydowskie
obiekty szkolne i edukacyjne na Kazimierzu 40, jak choćby przy ulicy
Podbrzezie, pełnią nadal funkcję edukacyjną, jednak nie jest ona związana w jakikolwiek sposób z treściami odnoszącymi się do judaizmu
czy do kultury żydowskiej. Podobnie dawny szpital żydowski przy ulicy
Skawińskiej utrzymał w okresie powojennym pierwotną funkcję – obecnie jest to jedna z klinik Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niektóre obiekty zabytkowe, w szczególności sakralne, uzyskały też zupełnie nową funkcję – najbardziej znane przykłady to adaptacja domu modlitwy przy ulicy Węgierskiej na Podgórzu na galerię sztuki Starmach Gallery
oraz Centrum Kultury Żydowskiej umiejscowione w odnowionym i rozbudowanym domu modlitwy. Dla przedsiębiorców wreszcie dziedzictwo kultury żydowskiej to zasób będący podstawą, składnikiem lub tłem dla ich

K t o jes t dziedzi c em spu ś c izn y kul t ur y
ż y dowskiej K rakowa ? J ak j ą dziedzi c z y ć ?
Istotny problem, jaki pojawia się w przypadku dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce, a szerzej w Europie Środkowej i Wschodniej, dotyczy tego, kim
winni być dziedziczący – „strażnicy pamięci” przejmujący kształtowane przez
wieki wartości. Czy winna to być społeczność lokalna, czy może diaspora
żydowska poza Polską, mieszkańcy Izraela, dzisiejsza społeczność żydowska
Krakowa? Jeśli będzie zbyt wielu dziedziczących odpowiedzialnych za dziedzictwo, czy nie okaże się, że odpowiedzialnych nie ma w ogóle? Na pytanie to nie
ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi, ale trzeba je cały czas zadawać.
Z drugiej strony niezwykle interesującą kwestią jest to, przez kogo rzeczywiście jest obecnie odkrywane na nowo, przejmowane, a więc „dziedziczone”, dziedzictwo kultury żydowskiej Krakowa, w szczególności przestrzeń
żydowskiego Kazimierza. Komu i w jaki sposób ono służy. Dla krakowian
jest to w coraz większej mierze ogólnie akceptowana część ich spuścizny kulturowej oraz miejsce odwiedzane w celu przyjemnego spędzenia czasu wolnego, dla miasta jako takiego i jego władz jest to ważna część współczesnego

39	Zob. Małopolska Organizacja Turystyczna, Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006,
raport końcowy, Kraków, MOT, 2006, s. 117.
40	Zob. Z. Wordliczek, Żydowskie szkolnictwo podstawowe, średnie i zawodowe w okresie
II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, „Krzysztofory”, 1992, nr 19,
s. 120–134.

38	Zob. J. Grad, H. Mamzer (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań,
UAM, 2004.
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działalności gospodarczej. Dziedzictwo materialne jest przestrzenią prowadzenia owej działalności, natomiast dziedzictwo niematerialne przekształcane jest w produkty turystyczne i kulturalne (na przykład wspomniane
koncerty muzyki klezmerskiej, wycieczki szlakiem kultury żydowskiej,
Festiwal Kultury Żydowskiej, nawiązujący do kultury judaistycznej wystrój
kawiarni i restauracji, potrawy, które oferują, toponomastyka nowych
lokali gastronomicznych, hoteli itp.).
Wielowymiarowość i atrakcyjność dziedzictwa kulturowego kwartału
żydowskiego przekłada się więc na to, iż dziedziczących jest wielu, a ich
motywacje i stosunek do owego dziedzictwa bardzo różnorodny. Tę ambiwalencję i niejednoznaczność, jeśli chodzi o to, „czyje” w sensie symbolicznym
jest dziedzictwo kultury żydowskiej Krakowa, dobrze ilustrują wypowiedzi
reprezentujących różne środowiska osób, które mogą być rozpatrywane jako
strony bądź też „interesariusze” (stakeholders) w odniesieniu do przekształceń Kazimierza. Jednocześnie komentarze te pokazują, jak problematyczna
i skomplikowana jest to sprawa, jak wiele może być sposobów patrzenia
na tę samą przestrzeń miasta.
Henryk Halkowski, krakowianin żydowskiego pochodzenia, stwierdza na
przykład, że „Kazimierz jest ziemią bezpańską […], bo z jednej strony większość
Polaków uważa, że to jest wciąż jeszcze dzielnica żydowska, a więc nie »nasza«,
ale »ich«. A z kolei większość Żydów uważa, że to w żaden sposób nie jest dzielnica żydowska. To już jest w tej chwili całkowicie dzielnica polska, z którą oni nie
mają już nic wspólnego” 41. Wojciech Ornat – właściciel znanej żydowskiej restauracji i pensjonatu Klezmer Hois oraz księgarni Austeria – uważa: „Żydowski
Kazimierz jest ograniczony do kilku synagog oraz do kilku tych punktów, które
nawiązują w swej działalności czy stylistyce do przeszłości żydowskiej dzielnicy,
a dziewięćdziesiąt parę procent miejsc, które tu powstały w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jest jakby zupełnie wobec tych spraw obojętne” 42.
Właściciel nieodwołującego się w żadnym stopniu do żydowskiego dziedzictwa dzielnicy Moment Cafe Bar & Music przy ulicy Józefa, Grzegorz Kłos,
widzi natomiast tożsamość miejsca jako swoistą komercyjną kreację two-

Il. 11. Galeria Starmach w odnowionym żydowskim domu modlitwy przy ul. Węgierskiej; fot. M. Kupisz 2005

rzoną w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów, która
zatem niekoniecznie musi opierać się jedynie na skojarzeniach z przeszłością.
Według niego „Kazimierz […] nie może się kurczowo trzymać lokali, w których są same rozpadające się stoły i krzesła, […] ale musi wychodzić naprzeciw wielu różnym potrzebom klienckim” 43. Małgorzata Walczak, mieszkanka
Kazimierza, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Królewskiego
Miasta Kazimierz, jest przekonana, że to dzisiejsi mieszkańcy dzielnicy winni
być „strażnikami pamięci”, przejmować odpowiedzialność za dziedzictwo
kultury żydowskiej: „[…] my – ludzie mieszkający na Kazimierzu i mający

41	Wypowiedź H. Halkowskiego dla potrzeb filmu Czas na Kazimierz, zrealizowanego w ramach XXIV
Sympozjum Naukowego studentów kierunku gospodarka i administracja publiczna w Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, realizacja: Piramesse Film, opieka realizatorska: S. Knapik, konsultacja
merytoryczna: M. Murzyn, premiera – styczeń 2007.
42	Wypowiedź W. Ornata dla potrzeb filmu Czas na Kazimierz, op. cit.; podobne zdanie W. Ornat
wyraził podczas wywiadu przeprowadzonego przez M. Murzyn w maju 2007 roku.
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pewną świadomość historii, w sytuacji, w której nie ma właściwie znaczącej społeczności żydowskiej w Krakowie, musimy nieść w jakimś sensie odpowiedzialność za to, żeby to miejsce było szanowane i żeby to dziedzictwo było
szanowane i eksponowane we właściwy sposób” 44.
Prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz
ubolewa wprawdzie nad rosnącą komercjalizacją żydowskich odniesień kulturowych na Kazimierzu, zauważając, że Kazimierz przeradza się powoli
w „Żydolandię”, zaznacza jednak, że lepsza jest ożywiona komercyjnie
przez Polaków dzielnica żydowska niż opuszczony i niepotrzebny nikomu
kwartał, jakim była przed 1989 rokiem 45. Według Leopolda Kozłowskiego
wysiłki nieżydowskich miłośników kultury żydowskiej na rzecz jej zachowania i pomnażania są godne pochwały, gdyż aby jakiekolwiek dziedzic
two żyło i przetrwało dalej, musi być ono wciąż na nowo odczytywane.
Ten polski muzyk pochodzenia żydowskiego, określany często mianem
„Ostatniego Klezmera Rzeczypospolitej” 46, jest zdania, że każdy ma prawo
do odczytywania i interpretacji dziedzictwa Kazimierza: „Ta muzyka musi
żyć! […] Kazimierz jest, powiedziałbym, partyturą i z tej partytury się
czyta” 47. Podobnie myśli Daniela Malec, prezes Żydowskiego Stowarzyszenia
„Czulent”: „Ta dzielnica musi żyć, nie może być skansenem. Zachowywanie
pamięci nie polega na zamykaniu jej w muzealnej sali” 48. Przybyły do
Krakowa w 2005 roku rabin Boaz Pash za istotniejsze od dziedzictwa żydowskiego jako takiego i zainteresowania nim wyrażanego przez nieżydowskich turystów i mieszkańców miasta uważa natomiast kwestię zdefiniowania własnej tożsamości przez współczesną gminę żydowską i jej członków,
a więc wzmocnienie „rzeczywistej” w opozycji do – używając określenia
Ruth Ellen Gruber – „wirtualnej” 49 żydowskości Krakowa. Rabin Boaz Pash
stwierdza: „Turystyka ma negatywny wpływ na gminę żydowską. Poprzez

ogromną liczbę turystów społeczność żydowska w Krakowie nie może się
zidentyfikować i zdefiniować, bo cały czas jest przygnieciona turystami.
Nie ma czasu, żeby zadać sobie pytanie: kim jestem?” 50.
Druga istotna kwestia: jak owo dziedzictwo dziedziczyć? W jaki sposób
to dziedzictwo ma być dziedziczone, to jest wykorzystywane, konserwowane,
inwentaryzowane, opisywane i prezentowane, jakie mają mu być nadawane funkcje? Jakie wartości powinny być eksponowane? Czy winno służyć współczesnym celom? Bo zawsze będzie istniał problem, czy współczesne
wykorzystanie dziedzictwa kultury żydowskiej, zwłaszcza wykorzystanie
go przez nie-Żydów, oznacza twórcze wykorzystanie dziedzictwa, inspirującą kontynuację? Czy jest to zawłaszczanie dziedzictwa, swoista profanacja,
a nawet „taniec na grobach”? A więc zapomnienie i brak dziedziczących są
tragedią dla dziedzictwa, bez nich nie może ono istnieć 51, choć jednocześnie
odkrywanie i przejmowanie („dziedziczenie”) dziedzictwa także niewolne
jest od dylematów, oscylując pomiędzy sprzecznościami. Dylematy te można
w rozmaity sposób ująć jako wybór czy też najczęściej oscylację pomiędzy przywracaniem pamięci a masową konsumpcją, troską o zachowanie
wyjątkowych wartości a komercyjną eksploatacją dziedzictwa, pokazaniem
bogactwa i pomnażaniem a stereotypizacją i sentymentalizacją dziedzic
twa, „prawdziwą” a „wirtualną” żydowskością opisywaną przez Ruth Ellen
Gruber 52 czy – jak to określili Steve Saxonberg i Magdalena Waligórska –
„kiczem a katharsis”. Przykładowo, wspomniani autorzy stwierdzili, iż istnienie zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych działań artystycznych (w tym muzycznych) interpretujących dziedzictwo kultury żydowskiej
Krakowa czy też opartych na tym dziedzictwie nie jest tylko komercyjną
działalnością, lecz także szansą zarówno dla muzyków, jak i dla ich publiczności, by odkrywać i definiować na nowo własną tożsamość. Sam kontakt,

50	M. Urbaniak, Bo jesteśmy jedną rodziną, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 6 października 2006.
44	Wypowiedź M. Walczak w filmie Czas na Kazimierz, op. cit.

51	Zob. współczesne teorie dziedzictwa kulturowego na gruncie geografii humanistycznej
prezentowane między innymi w: B. Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge, A Geography of Heritage:
Power, Culture and Economy, London, Arnold, 2000; B. Graham, P. Howard (red.), The Ashgate
Research Companion to Heritage and Identity, Aldershot, Ashgate, 2008.

45	J. Sieradzka, P. Tymczak, Miejsce z ponurą przeszłością, „Dziennik Polski”, 2 listopada 2003.
46	W domyśle również „ostatniego autentycznego”.
47	Wypowiedź L. Kozłowskiego dla potrzeb filmu Czas na Kazimierz, op. cit.

52	R.E. Gruber, Odrodzenie Kultury…, op. cit. Innym używanym określeniem jest wirtualny
„Yiddishkeit” – wirtualny, jako że nie ma już prawdziwego świata jidysz; zob. S. Saxonberg,
M. Waligórska, The Polish-Jewish-German Triangle and the Borders of the Virtual Yiddishkeit,
www.powerineurope.pl/papers/saxonberg-waligorska-print.pdf; M. Murzyn, The Challenge
of Presenting Mordechai Gebirtig in Cracow, www.jewish-theatre.com/visitor/article_display.
aspx?articleID=1901.

48 M
 . Kursa, R. Romanowski, Czulent wegetariański, wywiad z Danielą Malec, [w:] KRK. Książka
o Krakowie, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2007, s. 104.
49	R.E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny, Pogranicze, 2004. Notabene bardziej
odpowiednim tłumaczeniem oryginalnego tytułu książki R.E. Gruber Virtually Jewish: Reinventing Jewish
Culture in Europe byłoby zaproponowane przez S. Krajewskiego Świata żydowskiego życie po życiu.
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nawet niewielki, z dziedzictwem kultury żydowskiej prowokuje ważne,
wychodzące poza kwestie kultury jako takiej pytania i przemyślenia 53.
Saxonberg i Waligórska sugerują: „Nowy Kazimierz jest czymś znacznie więcej niż muzeum czy też kiczowatą próbą zarabiania na turystach.
Jest żywym, pulsującym centrum kulturalnym, które w dużym stopniu
wpływa na tożsamość organizatorów wydarzeń kulturalnych, uczestniczących w nich muzyków oraz widowni. Ludzie ci nie tylko zmuszeni są
do przemyślenia własnej tożsamości, stają się również bardziej zainteresowani żydowską kulturą, historią i religią oraz automatycznie stają także
twarzą w twarz z kwestiami dotyczącymi stosunków żydowsko-polskich,
antysemityzmem i sprzecznymi wobec siebie interpretacjami przeszłości” 54.
Wspomniani autorzy zauważają też: „Kultura żydowska może więc służyć
Polakom jako katalizator ich własnej tożsamości. Otwarcie się na inne dziedzictwo i religię nie sprawia, iż polscy muzycy czy organizatorzy imprez
kulturalnych stają się mniej »polscy«, przeciwnie: uwydatnia poczucie ich
własnej tożsamości. Owo wzmocnienie tożsamości nie prowadzi jednak
do konfliktu, a raczej do owocnej refleksji nad własnym narodem, religią
i / lub kulturą, i być może inspiruje większą otwartość i chęć zmienienia czegoś w stosunkach polsko-żydowskich” 55.
Z drugiej strony, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację kultury żydowskiej w Polsce, szczególnie współczesnych działań artystycznych z nią związanych, organizowanych, tworzonych i realizowanych przede wszystkim przez nie-Żydów dla odbiorców nie-Żydów 56, pytanie Ruth Ellen Gruber
o różnicę pomiędzy prawdziwą a wirtualną żydowskością pozostaje
zasadne. Co więcej, może być przełożone dalej na pytanie, czym jest kultura
żydowska we współczesnej rzeczywistości polskiej i co może być uznane
za wytwór kultury żydowskiej. Czy jest to dzieło tworzone przez, bardzo
w rzeczywistości polskiej ograniczony, krąg osób pochodzenia żydowskiego,

wyznających judaizm i/lub należących do gmin bądź stowarzyszeń żydowskich, importowany z Izraela lub z innych zagranicznych ośrodków życia
żydowskiego, czy też każdy wytwór kultury tworzony na motywach kultury żydowskiej lub w oparciu o nią przez każdego, kto w tej kulturze znajduje inspiracje, bez względu na pochodzenie i wyznanie? Zauważając tę niejednoznaczność, Erica Lehrer mówi na przykład o niekonwencjonalnym,
odmiennym od miejsc, w których istnieje liczebna społeczność żydowska,
sposobie pojmowania tożsamości żydowskiej w Polsce, w szczególności zaś
w Krakowie. Niektóre osoby, nie będąc pochodzenia żydowskiego, uznają
„żydowskość” za ważną, integralną część swojej tożsamości, sytuując się
pomiędzy gojami a Żydami. Dlatego to, co niektórym przybyszom może
wydawać się w Polsce pozbawionym autentyzmu pastiszem kultury żydowskiej, tworzonym pod nieobecność „prawdziwych” Żydów, na miejscu często uznawane jest za autentyczne 57. Kazimierz zatem to odzwierciedlenie
tworzącej się w Europie – jak to określa Diana Pinto – swoistej „przestrzeni
żydowskiej” (Jewish space) rozumianej nie w sensie przestrzeni geograficznej, lecz przestrzeni społecznej, w której zarówno Żydzi, jak i goje zajmują
się tematyką żydowską, uczestniczą w żydowskiej kulturze 58.
Warto przy tym podkreślić dwie istotne kwestie. Po pierwsze to, co obserwowane jest na Kazimierzu czy też szerzej w Krakowie, nie powinno być rozpatrywane i uznawane za wyizolowane z ogółu procesów zachodzących
obecnie w historycznych dzielnicach dużych miast w Polsce. Niektóre mające
miejsce na Kazimierzu procesy, przede wszystkim komercjalizacja dziedzictwa, nie są więc wyjątkowe. Odnoszą się one nie tylko do dziedzictwa kultury żydowskiej. W naszym kraju powszechnie obserwujemy rosnącą komercjalizację dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie rosnące zainteresowanie
kulturą rozmaitych mniejszości etnicznych i religijnych czy też dziedzictwem
epok wcześniej nieuznawanych za godne uwagi. Kultura żydowska doskonale

53	S. Saxonberg, M. Waligórska, Klezmer in Kraków: Kitsch or Catharsis for Poles?, „Ethnomusicology”,
Fall 2006, vol. 50, no. 3, s. 433–451.
54 Ibidem, s. 435.
55 Ibidem, s. 446.
56	Co jest ostatnio często komentowane i zauważane między innymi w anglojęzycznej prasie. Zob.
np. R. Bernstein, Letter from Europe. Watching Over Poland’s Ghosts, in a Spirit of Renewal, „The
New York Times”, 27 lipca 2005, www.nytimes.com; C.S. Smith, Non-Jews Reviving Poland’s Jewish
Culture, „International Herald Tribune”, 11 lipca 2007, www.iht.com; C.S. Smith, In Poland, a Jewish
Revival Thrives – Minus Jews, „The New York Times”, 12 lipca 2007; S. Weiss, Klezmer’s Hot in Poland,
„Jewsweek”, 3 października 2003, www.jewsweek.com.
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57	Zob. E. Lehrer, Bearing False Witness: „Vicarious” Jewish Identity and the Politics of Affinity, [w:]
D. Glowacka, J. Zylinska (red.), Imaginary Neighbors Mediating Polish-Jewish Relations After the
Holocaust, Lincoln, University of Nebraska Press, 2007, s. 84–109 .
58	D. Pinto, The Jewish Space in Europe, [w:] S. Lustig, I. Leveson (red.), Turning the Kaleidoscope:
Perspectives on European Jewry, Oxford, Berghahn Books, 2006, s. 179–186.
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wpisuje się w ten trend, ale dotyczy on również na przykład dziedzictwa kulturowego Łemków, niemieckiego dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich
i Północnych, dziedzictwa socrealizmu czy mody na kuchnie etniczne i regionalne 59. Podobnie procesy żywiołowych przekształceń oraz intensyfikacji
wykorzystania zabytkowych obiektów i przestrzeni miejskiej oraz towarzysząca im komercjalizacja dotyczą nie tylko Kazimierza, ale wszystkich zabytkowych dzielnic Krakowa, choć oczywiście na Kazimierzu są one szczególnie
wyraźne i widoczne z racji wcześniejszego wyjątkowo dużego stopnia degradacji i zaniedbania dzielnicy. Nacisk inwestycyjny i problem żywiołowych
przemian tkanki dotyczy zresztą nie tylko Krakowa, lecz większości dużych
historycznych miast Europy Środkowej. Podobnych problemów doświadczają
między innymi atrakcyjnie zlokalizowane historyczne dzielnice Budapesztu,
takie jak Józsefváros, Ferencváros czy Erzsébetváros 60.
Drugą ważną, pozytywną konstatacją jest to, iż odkrywanie dziedzictwa
żydowskiego w Krakowie nie ogranicza się jedynie do „wirtualnej żydowskości”
i komercyjnych przedsięwzięć, co widoczne jest na kilku płaszczyznach. Bardzo
pozytywnym aspektem przemian Kazimierza, a szerzej Krakowa okresu transformacji, szczególnie po 2000 roku, jest fakt, że Kraków stał się od końca lat
osiemdziesiątych XX wieku centrum studiów nad kulturą żydowską, miejscem, gdzie powstaje bardzo wiele prac badawczych i publikacji naukowych
dotyczących historii i kultury żydowskiej, tworzone lub wydawane są liczne
tomy wspomnień 61, przewodniki, albumy, a nawet tłumaczenia tekstów religijnych, tak w języku polskim, jak w językach obcych. W Krakowie działają także
dobrze zaopatrzone, podejmujące tematykę żydowską specjalistyczne księgarnie, takie jak Austeria, Jarden czy księgarnia w Muzeum Galicja 62. Wykłady,
dyskusje, warsztaty, lekcje muzealne i kursy na temat rozmaitych aspektów

59	W odniesieniu do Krakowa zob. M.A. Murzyn, Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse
i wyzwania, [w:] M.A. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania,
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 139–154.
60	Zob. artykuł Krisztiny Keresztély w niniejszym tomie. Jeśli chodzi o inne dzielnice żydowskie,
zob. też M. Murzyn, Changes in the Jewish Quarters in Central Europe After 1989, [w:] I. Sagan,
D. Smith (red.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City, Katedra Geografii
Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk – Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005,
s. 121–134.
61	Zob. np. R. Scharf, Co mnie i Tobie Polsko. Eseje bez uprzedzeń, Kraków, Fundacja Judaica, 1996;
M. Akavia, Moja winnica, Kraków, C&D International Editors, 2000; A.D. Pordes, I. Grin, Ich Miasto.
Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa, Prószyński
i Spółka, 2004.
62	Księgarnia Austeria otworzyła nawet ostatnio filię w Budapeszcie, planuje także otwarcie drugiej
takiej filii w Wilnie.
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Il. 12. Warsztaty plastyczne w synagodze Poppera. XVI Festiwal Kultury Żydowskiej; fot. M. Firestone 2007

dziedzictwa kultury żydowskiej oferowane są zarówno na poziomie uniwersyteckim
(Uniwersytet Jagielloński), jak i w ramach licznych przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym, na przykład w Centrum Kultury Żydowskiej, Muzeum Galicja, oddziale
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w synagodze Starej itp. Żydowska przeszłość
i teraźniejszość stała się także tematem licznych prywatnych i publicznych ekspozycji
muzealnych o charakterze stałym i czasowym. Kontakt z kulturą żydowską w bardzo
intensywnej, skondensowanej formie zapewnia co roku Festiwal Kultury Żydowskiej,
największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Tak więc te osoby, które chcą się zapoznać ze złożonością żydowskich losów oraz spuścizną kulturową tego narodu, nie mają
obecnie większych problemów z dotarciem do wiedzy na interesujące je tematy 63.

63	Zainteresowanie tematyką żydowską doskonale odzwierciedla duża frekwencja na wystawach jej dotyczących.
Przykładowo w 2007 roku wystawę Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym
w Międzynarodowym Centrum Kultury obejrzało 17 350 osób (dane uzyskane w Ośrodku Wystaw
i Wydawnictw MCK).

393

Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego
dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza

Kraków jest też miejscem akcji artystycznych, które w mniej dosłowny
sposób przypominają, że tutaj żyła kiedyś ważna, liczna, widoczna w krajobrazie miasta społeczność, jak również że Kazimierz to nie tylko turystyczny
skansen-makieta czy rozrywkowa enklawa, ale miejsce zamieszkania.
Przykładem tego jest happening zrealizowany w marcu 2007 roku przez
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Muzeum Galicja na Kazimierzu, polegający na malowaniu kredą na murach kazimierskich kamienic „nieobecnych” mieszkańców, czy też instalacja Reginy Premsl w Domu Norymberskim
przy ulicy Krakowskiej w czerwcu 2007 roku. Wywieszając na budynku
poduszki i pierzyny, artystka przypomniała, że nawet jeśli obecnie wiele
kazimierskich kamienic spełnia funkcję niemieszkalną, nawet jeśli nie ma
już dawnych mieszkańców, to kiedyś był tu czyjś dom, nieważne, czy polski, czy żydowski, przedwojenny czy powojenny, a dzielnica była przestrzenią
codziennych czynności i aktywności, takich jak wietrzenie pościeli.
W ostatnich latach widać także większe szanse na odrodzenie się społeczności żydowskiej jako takiej. W 2004 roku spontanicznie zawiązała się,
a następnie została zarejestrowana jako stowarzyszenie niezależna organizacja młodych osób pochodzenia żydowskiego „Czulent”, w którym działa około
pięćdziesięciu członków. Po raz pierwszy po długim czasie znacznie wyraźniej widać działalność młodego pokolenia w ramach instytucji, która jest formalnie niezależna od Gminy Żydowskiej, choć jest przez nią wspierana organizacyjnie i lokalowo. Członkowie „Czulentu” starają się uczyć o kulturze
żydowskiej i jej współczesnych obliczach, a poprzez to poznawać swoje korzenie, odkrywać i pogłębiać swoją żydowską tożsamość 64. Stowarzyszenie organizuje dyskusje, wykłady, prowadzi Żydowski Dyskusyjny Klub Filmowy oraz
Żydowski Salon Literacki, realizuje warsztaty poświęcone tradycji, historii
i kulturze żydowskiej, między innymi projekt Galicja o małych miasteczkach,
utworzyło własną bibliotekę o tematyce żydowskiej (Biblioteka im. Rabina
Mojżesza Isserlesa Remuh). Szansą na odrodzenie religijne społeczności żydowskiej jest natomiast fakt, iż po latach nieposiadania duchowego przewodnika Kraków ma obecnie swojego rabina 65, a od lata 2007 roku w synagodze

Il. 13. Zarys „nieobecnych” mieszkańców
Kazimierza na elewacji jednej z kamienic
przy ul. św. Wawrzyńca – akcja
artystyczna zorganizowana przez
krakowską ASP i Muzeum Galicja w marcu
2007 roku; fot. M. Murzyn 2007
Il. 14. Instalacja Reginy Premsl: 24 godziny,
Dom Norymberski, ul. Krakowska,
czerwiec 2007; fot. M. Murzyn 2007

64	Wywiad przeprowadzony przez autorkę z członkiem „Czulentu” Piotrem Kwapisiewiczem w maju
2007 roku. Zob. też www.czulent.pl.
65	Przybyły do Krakowa w sierpniu 2006 roku rabin Boaz Pash zastąpił pełniącego funkcję rabina
Krakowa od października 2005 do sierpnia 2006 roku Abrahama Flaksa. Zob. http://izrael.badacz.
org/zydzi_w_polsce/dzieje_news_06_rabin.html oraz R. Elkins, Hope in the Shadow of Auschwitz,
„The Independent”, 7 listopada 2005, http://news.independent.co.uk/europe/article325219.ece.
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Izaaka prowadzi działalność ortodoksyjna grupa religijna Chabad-Lubavitch 66.
Chabad-Lubavitch otworzyła także mały sklep z koszerną żywnością, a jej
rabin Eliezer Gurary nadzoruje przygotowywanie koszernych, sporządzanych na zamówienie posiłków, na przykład w znajdującym się w centrum
Krakowa hotelu Holiday Inn 67. Duże nadzieje zarówno starsza, jak i młodsza część społeczności żydowskiej wiąże ponadto z realizowaną obecnie
budową nowego centrum kulturalnego dla społeczności żydowskiej przy ulicy
Miodowej, finansowaną głównie przez World Jewish Relief.
Trzecim ważnym przejawem niekomercyjnego zainteresowania dziedzic
twem kultury żydowskiej w Krakowie i odkrywania żydowskiej przeszłości
miasta jest wreszcie żywa dyskusja tocząca się od kilku lat tak w kręgach
samorządowych, eksperckich, jak też na forum prasy i innych mediów na
temat prezentacji i zagospodarowania miejsc oraz przestrzeni pamięci związanych z Holocaustem, takich jak plac Bohaterów Getta, Fabryka Oskara
Schindlera oraz tereny obozu w Płaszowie. W przypadku placu Bohaterów
Getta dyskusja ta już przełożyła się na zrealizowany projekt nowego zagospodarowania placu i przekształcenia dużej jego części w pomnik pamięci
Ofiar Getta autorstwa Kazimierza Lewickiego i Piotra Łataka. Planowane
jest utworzenie Szlaku Pamięci Zagłady Żydów Krakowskich na terenie dawnego getta w Podgórzu. Rozpoczęto już także prace koncepcyjne nad adaptacją części Fabryki Schindlera na Muzeum Miejsca – powiązane z ekspozycją
na temat polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, trwa dyskusja
nad wyłonionym w konkursie projektem zagospodarowania i stworzenia
turystycznych tras umożliwiających przemieszczanie się po terenach byłego
obozu w Płaszowie. Z jednej strony można powiedzieć, że dyskusje o tym niechcianym dziedzictwie podjęte zostały bardzo późno, a jeszcze wolniej przekładane są na konkretne działania, z drugiej jednak to, że je podjęto i są realizowane, jest bardzo pozytywnym znakiem. A więc po okresie zapomnienia
i wymazywania z pamięci tragicznych doświadczeń i zagłady żydowskich

Il. 15. Pomnik upamiętniający zagładę krakowskich
Żydów – nowe zagospodarowanie pl. Bohaterów Getta,
projekt K. Lewickiego i P. Łataka; fot. M. Murzyn 2006

66	www.chabad.org.pl. W przypadku Chabad-Lubavitch widać także chęć zaznaczenia obecności
i pokazania żydowskich świąt religijnych w mieście, czego przykładem może być po raz pierwszy
przeprowadzone 9 grudnia 2007 roku ceremonialne zapalenie świec chanukowych na ogromnej
menorze przy ulicy Szerokiej w obecności między innymi prezesa Gminy Żydowskiej, rabina Krakowa,
rabina z Chabad-Lubavitch, prezydenta Miasta Krakowa, konsul generalnej USA w Krakowie oraz
dyrektora Wydziału Kultury Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
67	Zob. reklama hotelu w: „Karnet”, 2007, nr 11/140, s. 77.
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dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza

obywateli miasta – poprzez zagospodarowanie przestrzeni pamięci i utworzenie nowej ekspozycji muzealnej owo „dziedzictwo nienawiści” (heritage
of atrocity) także wejdzie do kanonu pamięci historycznej miasta.
Jak pokazuje przykład Kazimierza, kwestia rewitalizacji często wychodzi daleko poza uwarunkowania organizacyjne, prawne czy też ekonomiczne dotyczące ożywiania dawnych dzielnic. Jest to proces trudny,
pełen dylematów, blisko powiązany z głębszymi problemami odkrywania
i przywracania pamięci oraz rekonstrukcji lub definicji tożsamości, z oswajaniem i akceptacją często niechcianych aspektów przeszłości, co może się
odbywać zarówno poprzez tworzenie publicznej oferty edukacyjnej i kulturalnej, jak też poprzez konsumpcję komercyjnych dóbr i usług. Relacja
pomiędzy dziedzictwem a rewitalizacją nie jest jednak wolna od sprzeczności i konfliktów. Rewitalizacja może pomóc w odkryciu dziedzictwa kulturowego miejsca, lecz jednocześnie może je zubażać, niszczyć, trywializować
czy wręcz prowadzić do zaniku pewnych jego aspektów. Dziedzictwo jest
zatem dla rewitalizacji, a szerzej – dla rozwoju miasta, wspaniałym surowcem i potencjałem, choć samo jego wykorzystanie w procesie rewitalizacji nie przesądza jeszcze o zrównoważonym nim zarządzaniu. Biorąc pod
uwagę fakt, iż dziedzictwo jest bardzo sfragmentaryzowanym zarówno
pod względem tworzenia, odkrywania, jak i użytkowania zasobem 68, sprawienie, by ewolucja od dziedzictwa niechcianego nie prowadziła wprost
do dziedzictwa przyswajanego fragmentarycznie i nadmiernie skomercjalizowanego, wciąż pozostaje dużym wyzwaniem.
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M iriam A kavia
Izraelska pisarka i tłumaczka urodzona w Krakowie. Podczas drugiej wojny
światowej była więźniarką getta krakowskiego, obozu w Płaszowie, KL
Auschwitz oraz Bergen-Belsen. W 1946 roku dostała się przez Szwecję do
Izraela. Została dyplomowaną pielęgniarką, studiowała literaturę i historię
na uniwersytecie w Tel Awiwie oraz pełniła funkcję attaché kulturalnego
w przedstawicielstwach Izraela w Budapeszcie i Sztokholmie. Publikuje
od 1976 roku. Głównymi tematami twórczości M. Akavii są: jej dzieciństwo w Krakowie, Holocaust i przeżycia wojenne oraz problemy adaptacji w nowej ojczyźnie. Jej książki zostały przetłumaczone na wiele języków,
m.in. na: angielski, niemiecki, szwedzki, węgierski, francuski, chiński oraz
polski. Do najbardziej znanych należą: Jesień młodości, Moja winnica: saga
rodzinna w trzech częściach, Galia i Miklosz oraz Moje powroty. Jest także tłumaczką literatury polskiej na hebrajski i hebrajskiej na polski.

A dam B ar t osz
Etnolog i muzeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1972 oraz 1976).
Od 1981 roku dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Zajmuje się tematyką romską i żydowską; jest autorem licznych publikacji naukowych oraz
popularnonaukowych. W Tarnowie stworzył pierwszą na świecie stałą ekspozycję historii i kultury Romów. Inicjator i organizator wystaw o tematyce
romskiej i żydowskiej oraz projektów cyklicznych: Międzynarodowy Tabor
Pamięci Romów, Galicjaner Sztetl.
68	G.J. Ashworth, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument
sfragmentaryzowanej polityki, [w:] M.A. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe
w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 29–42.
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R u t h E llen G ruber

Historyk architektury. Znawca architektury synagogalnej Europy
Środkowej. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
autorka wielu artykułów i publikacji nt. dziedzictwa kultury żydowskiej
w Polsce, m.in. książek: „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy
modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku (2007), Nurt
mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX
i na początku XX wieku (2005), Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce.
Katalog (współautor: Jan Jagielski; 1996).

Amerykańska dziennikarka, fotograf i niezależna badaczka mieszkająca
od dłuższego czasu w Europie. Szeroko opisuje sprawy związane z kulturą
żydowską na naszym kontynencie, ukuła określenie „wirtualna żydowskość”
określające sposób, w jaki tzw. żydowska przestrzeń w Europie jest często
zapełniana przez nie-Żydów. Obecnie jest stypendystką Fundacji Guggenheima,
co umożliwia jej pracę nad projektem badawczym Wyimaginowany Dziki
Zachód we współczesnej Europie, będącym studium amerykańskich rubieży
oraz ich postrzegania i wizerunku w wyobraźni Europejczyków. Autorka
książek: Letters from Europe (and Elsewhere) (2008), Virtually Jewish: Reinventing
Jewish Culture in Europe (2002; wyd. polskie – Odrodzenie kultury żydowskiej
w Europie, 2004), przewodnika „National Geographic” Jewish Heritage Travel:
a Guide to Eastern Europe (2007) oraz Upon the Doorposts of Thy House: Jewish Life
in East Central Europe, Yesterday and Today (1994).

M i c h al F ires t one
Architekt, konserwator. Absolwentka Pennsylvania State University (1992).
Obecnie prowadzi własną praktykę w zakresie kwerendy i przygotowania
planów ochrony konserwatorskiej oraz doradztwa w sprawach związanych
z polityką konserwatorską. Inicjatorka i dyrektor projektu Wyprawa w głąb
żydowskiego dziedzictwa – mającego na celu badanie i zbieranie materiałów
nt. życia żydowskich społeczności basenu Morza Śródziemnego (2001–2003).
W latach 1995–2001 adiunkt na Uniwersytecie Ben Guriona w Negev,
a w roku 2006 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Członek zarządu
izraelskiego komitetu narodowego ICOMOS; sekretarz generalny CIVVIH –
międzynarodowego komitetu ICOMOS ds. zabytkowych miast i wsi.

J ewsiej G endel
Urodził się w 1938 roku w Charkowie (Ukraina), w latach 1941–1947 mieszkał na Uralu, od 1947 roku mieszka w Mińsku. Doktor nauk ścisłych, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu w Mińsku, w latach
1968–1998 kierownik laboratorium informatyki Instytutu Naukowego
w Mińsku. Od 1998 roku pracuje jako tłumacz prozy, przetłumaczył około
50 książek – głównie z języka angielskiego, ale także z języka polskiego,
w tym m.in. autorstwa rabina amerykańskiego Harolda Kushnera oraz
Benjamina Netanyahu, ojca byłego premiera Izraela.
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M ar t h a K eil
Urodziła się w Wiedniu. Absolwentka studiów w zakresie historii oraz
tzw. studiów żydowskich (Jewish Studies) w Wiedniu i Berlinie. Od założenia instytucji w 1988 roku pracuje w Instytucie Historii Żydów w Austrii,
od 2004 roku jest jego dyrektorem. Jej główne obszary badawcze obejmują
tematy: historia Żydów w średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej;
przedsiębiorczość gospodarcza żydowskich kobiet w średniowieczu; historia
i pamięć o Żydach w Austrii.

K risz t ina K eresz t é l y
W latach 1996–2006 pracownik naukowy Węgierskiej Akademii Nauk.
Stopień doktora uzyskała w Paryżu w 2000 roku. Obecnie niezależna konsultantka i specjalista w zakresie badań miejskich, uczestnicząca w kilku projektach badawczych afiliowanych przy ACT Consultants w Paryżu oraz Fundacji
MTA VITA na Węgrzech. Obszary zainteresowań badawczych: polityka urbanistyczna, rewitalizacja miejska, polityka kulturalna w miastach.
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S andra L us t ig

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki w Brnie. W latach 1980–1990
pracował w Instytucie Ochrony Zabytków w Brnie, a następnie (1990–1993)
w Instytucie Architektury i Planowania Miejskiego w Brnie. Od 1993 roku
niezależny badacz, pracuje także dla Gminy Żydowskiej w Brnie oraz dla
Federacji Gmin Żydowskich Republiki Czeskiej. Autor licznych artykułów, książek i przewodników dotyczących historii i dziedzictwa Żydów
na Morawach i Śląsku Czeskim, m.in. Židovské Památky Moravy a Slezska (2001)
oraz Brno židovske: Historie a Památky židovskeho Osidleni Mesta Brna (2002).

Absolwentka studiów wyższych w zakresie polityki publicznej w Woodrow
Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie
w Princeton. Posiada także dyplom w zakresie planowania regionalnego
i urbanistycznego Politechniki Berlińskiej. Obywatelka USA, córka niemiec
kich Żydów, którzy zmuszeni byli uchodzić z Europy. Przez wiele lat mieszkała zarówno w USA, jak i w Niemczech. Obecnie prowadzi w Berlinie
własną praktykę jako tłumacz i konsultant. Jej działalność związana
ze społecznością i kulturą żydowską obejmuje założenie Stammtisch (nieformalnego comiesięcznego spotkania Żydów), funkcję członka rady nadzorczej Bet Debora, przewodniczenie sesjom wielu konferencji o tematyce
żydowskiej oraz współredakcję (wraz z Ianem Levesonem) książki Turning
the Kaleidoscope. Perspectives on European Jewry (2006).

S arunas L iekis
Urodził się w 1969 roku w Wilnie. Doktorat uzyskał na Brandeis University
w USA, a habilitację na Uniwersytecie w Wilnie. Studiował także
na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz na Oxford University.
Dyrektor i profesor w Wileńskim Instytucie Jidysz na Uniwersytecie
w Wilnie (od 2001); profesor w Katedrze Polityki Uniwersytetu Mykolas
Romeris (od 2000). Wcześniej przebywał na stypendium badawczym Miles
Lerman w Center for Advanced Holocaust Studies w United States Holocaust
Memorial Museum (2001–2002). Zastępca dyrektora Center for Stateless
Cultures na Uniwersytecie w Wilnie (1998–2000); adiunkt w Katedrze
Historii na tymże uniwersytecie (1999–2000). Dyrektor programowy
Open Society Fund na Litwie (1997–2001), adiunkt na Brandeis University
(1993–1997). Pełni liczne funkcje takie jak: attaché w litewskim MSZ
(1992–1993), ekspert rządu litewskiego w Wydziale Mniejszości Etnicznych
(od 2003); ekspert krajowy Komisji Europejskiej ds. Rasizmu i Nietolerancji
(ECRI) w Radzie Europy (od 2002); ekspert krajowy EUMC w Wiedniu (od
2003); przewodniczący zarządu Centrum Wspierania i Informacji dla
Organizacji Pozarządowych w Wilnie (od 2000); członek rady ekspertów PHARE Civil Society (1998–2000); asystent badawczy w Archiwum
Sacharowa w Brandeis University (1993–1997). Autor książki Państwo w państwie? Żydowska Autonomia na Litwie 1918–1925 (2003); redaktor i współautor
wielu artykułów i recenzji prac naukowych dotyczących litewskiej społeczności żydowskiej.
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J anusz M aku c h
Dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Urodził się w 1960 roku
w Puławach. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. W 1988 roku wspólnie z Krzysztofem Gieratem zorganizował
I Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Program pierwszej edycji, choć
skromny, miał ogromne znaczenie symboliczne: był poświęcony kulturze,
która została skazana na zapomnienie w komunistycznej Polsce. Stopniowo
Festiwal rozwinął się w znane na całym świecie coroczne międzynarodowe wydarzenie, odbywające się zwykle na przełomie czerwca i lipca.
W 1995 roku organizatorzy i przyjaciele Festiwalu zawiązali Stowarzyszenie,
którego przewodniczącym został Janusz Makuch. We wrześniu 2003 roku
został nagrodzony dyplomem Ministerstwa Spraw Zagranicznych za zasługi
w dziedzinie promowania Polski poza granicami kraju.

M onika M urz y n - K upisz
Doktor nauk ekonomicznych; specjalistka w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(specjalność: studia europejskie), uniwersytetów w Brukseli (Belgia), Tilburgu
(Holandia), Bilbao (Hiszpania) i Loughborough (Anglia) – Master of Arts
in European Leisure Studies, a także podyplomowych studiów Akademia
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Dziedzictwa organizowanych przez MCK oraz UEK. Adiunkt w Zakładzie
ds Dziedzictwa Kulturowego i Badań Miejskich UNESCO w Krakowie; starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego MCK. Członek PKN
ICOMOS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów
ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także
rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich i środkowoeuropejskiego kontekstu ochrony dóbr kultury. Autorka ponad 30 artykułów oraz
monografii Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji (2006).

Nauk o Sztuce PAN, członek Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie PAN,
członek rzeczywisty i wiceprezydent Comité International d’Histoire de l’Art.
(CIHA). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra.
Od 2000 roku przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

A gnieszka S abor
Literaturoznawca i historyk sztuki. Publicystka, redaktor „Tygodnika
Powszechnego” oraz wydawnictwa Austeria. Opublikowała przewodnik
Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek; przygotowuje książkę Miasto na niepogodę. Kraków 1939–1945. Jedna z kuratorek wystawy Świat przed katastrofą.
Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, zorganizowanej przez
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w 2007 roku.

A rno P ařik
Ukończył studia w zakresie historii sztuki oraz estetyki na Wydziale Filozofii
Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 1978 roku pracuje dla Muzeum Żydowskiego
w Pradze, koncentrując się na problemach historii praskiego miasta żydowskiego,
architekturze synagog oraz żydowskich przestrzeniach i miejscach zabytkowych Czech i Moraw, XIX i XX-wiecznej sztuce żydowskiej, a także sztuce powstałej w getcie w Terezinie. Organizator i kurator wielu wystaw na temat żydowskiej przeszłości i sztuki w Muzeum Żydowskim w Pradze oraz w Muzeum
Pamięci w Terezinie, a także międzynarodowych wystaw objazdowych takich
jak Precious Legacy (1983/1985), Where Cultures Meet (1990/1992), Jewish Treasures
from Prague (1990/1997). Autor wielu studiów, katalogów oraz publikacji, m.in.:
Old Jewish Cemeteries of Bohemia and Moravia (1991), The Prague Jewish Town (1992),
Prague Synagogues (2001), Jewish Prague (2002), Prague Jewish Cemeteries (2003).

B ogus ł aw S zm y gin
Profesor Politechniki Lubelskiej, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków
Architektury, dziekan Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Członek
komitetu wykonawczego oraz wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu
Narodowego ICOMOS. Specjalizuje się w problematyce ochrony i konserwacji zabytków architektury. Podejmuje kwestie doktryny konserwatorskiej, rewitalizacji miast zabytkowych oraz odbudowy kompleksów urbanistycznych. Autor ponad 60 publikacji, w tym książki Kształtowanie koncepcji
zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku (2000).

J a c ek P ur c h la
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; kierownik Zakładu ds Dziedzictwa
Kulturowego i Badań Miejskich UNESCO w Krakowie; kierownik Katedry
Dziedzictwa Europejskiego Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku. Autor około
300 prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa (odpowiedzialny m.in. za kulturę, ochronę zabytków i kontakty zagraniczne). Od 1991 roku organizator i dyrektor Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie. Wśród innych funkcji m.in. członek Komitetu
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L eopold U nger
Urodził się w 1922 roku we Lwowie. Dziennikarz, publicysta. Do emigracji
w 1968 roku pracownik „Życia Warszawy”, później belgijskiego dziennika
„Le Soir”. Stały współpracownik paryskiej „Kultury”, „International Herald
Tribune”, polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Dwukrotny laureat Nagrody
im. Juliusza Mieroszewskiego paryskiej „Kultury”. Od 1990 roku publicysta
„Gazety Wyborczej”. Autor licznych publikacji, m.in. książek Intruz (2001)
oraz Wypędzanie szatana (2005).
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M agdalena Walig ó rska
Absolwentka studiów w zakresie literatury i socjologii politycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Högskolan Dalarna w Falun
w Szwecji. Obecnie pracownik naukowy w Departamencie Historii
i Cywilizacji European University Institute we Florencji, gdzie pracuje nad
rozprawą doktorską nt. obecnej mody na dziedzictwo żydowskie w Polsce
i w Niemczech.

Indeks nazwisk oraz indeks geograficzny

J a c ek W eso ł owski

I ndeks nazwisk

Architekt, uzyskał doktorat oraz habilitację w dziedzinie architektury
i urbanistyki. Adiunkt w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
Zainteresowany historią i rewitalizacją miast oraz miejską polityką transportową. Zajmuje się także historią miejskich systemów transportowych
oraz architekturą kolei. Autor wielu opracowań naukowych, m.in. monografii Transport miejski: ewolucja i problemy współczesne (2003).

A
Adamczyk Elżbieta 369
Ahonen Sirkka 250
Akavia Miriam 10, 44, 392
Albrecht V Habsburg 144
Alejchem Szolem 32
Aleksander II Romanow 274
Aleksandravičius Egidijus 251
Aleš Mikoláš 192
Ališauskas Vytautas 253
Anders Jarosław 22
Anielewicz Mordechaj 298
Ankori Zwi 348
Arnstein Nathan von 150
Aron Willly 92
Ashworth Gregory J. 101, 102,
369, 389
Assman Jan 247
Attie Shimon 99, 100,116
Auspitz Lazar 242

A ndreas W ilke
Urodził się w 1957 roku. W latach 1977–1984 studiował urbanistykę i planowanie miejskie na Politechnice Berlińskiej. W latach 1984–1990 pracownik biura planowania miejskiego dzielnicy Kreuzberg w Berlinie. W latach
1990–2003 koordynator ds. procesu rewitalizacji miejskiej w Berlin
Mitte / Spandauer Vorstadt Koordinationsbüro.

A gnieszka Z ab ł o c ka - K os
Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Historyk sztuki, architekt. Praca zawodowa w biurze konserwatora zabytków, na Politechnice
Wrocławskiej w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki,
a od 1991 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autorka licznych publikacji nt. architektury i urbanistyki XIX i XX wieku,
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Międzynarodowe Centrum Kultury zainaugurowało działalność 29 maja
1991, podczas konferencji KBWE w Krakowie. Był to moment szczególny: pierwsze po pamiętnym 1989 roku wielkie spotkanie przedstawicieli Wschodu i Zachodu poświęcone kulturze i dziedzictwu kulturowemu. Dzięki temu nowa instytucja z jasno określoną misją od początku
zaistniała na forum międzynarodowym. Ideą przewodnią Centrum jest
komunikacja międzykulturowa, tworzenie wspólnej Europy ponad
podziałami – państwowymi, ideologicznymi, religijnymi, z jednoczesnym akcentowaniem znaczenia Europy Środka dla ogólnoeuropejskiego
i światowego dziedzictwa.
Centrum jest instytucją badawczą, ekspercką, prowadzi działalność
wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą, w rozlicznych
polach swych zainteresowań wpisując kulturę, sztukę, historię i myśl
filozoficzną w realia polityki i wolnorynkowej gospodarki. Skutecznie
łączy współczesność z tradycją, czego wyrazem jest także siedziba Centrum, kamienica „Pod Kruki”, której zabytkowe wnętrza zostały wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne. Tutaj szeroka publiczność
spotyka się z uczonymi, artystami i politykami, tu młodzież może dyskutować z wybitnymi intelektualistami, tu można obcować ze sztuką
dawną i nowoczesną.
Wielojęzyczne wydawnictwa – książki, materiały z konferencji, albumy –
pozwalają dotrzeć nie tylko do odbiorców w Polsce, ale również za granicą, a biblioteka zapewnia czytelnikom dostęp do tysięcy specjalistycznych publikacji z zakresu kultury. W Galerii MCK organizowane są wystawy
malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii i dokonań architektonicznych od renesansu po współczesność, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji o miejscu
tradycji we współczesnym świecie.

