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Żydzi w przestrzeni wiejskiej - żydowskie dwory 

 

Zastanawiając się nad funkcjonowaniem Żydów w przestrzeni wiejskiej wskazać 

możemy kilka istotnych zagadnień - przede wszystkim zaś na fundamentalne rozróżnienie: z 

jednej strony na żydowskich mieszkańców wsi, z drugiej zaś na tych Żydów, którzy we 

wsiach przebywali czasowo - czy to trudniąc się handlem obwoźnym albo oferując swoje 

usługi (np. wędrowni krawcy), czy też np. dzierżawiąc jedynie na krótko sady, łąki lub lasy. 

Interesująco ocenione zostały relacje polsko-żydowskie dotyczące tych, którzy stykali 

się ze środowiskiem wiejskim okazjonalnie: „Rzeczą znamienną jest, że jeśli polscy 

mieszkańcy miasteczek, korzystający z usług i pośrednictwa żydowskiego w dużej części 

oceniali je negatywnie (…), to przeciwne sądy w tej sprawie wydawali chłopi. Dla większości 

z nich Żyd wędrujący po wioskach, skupujący różnego rodzaju towary, jak i oferujący drobne 

wyroby, spełniał ważną funkcję w zbycie niewielkich zazwyczaj nadwyżek produkcyjnych i 

chętnie zawierano z nim kontakty handlowe”1
. 

Spośród mieszkających na wsi można także wyodrębnić kilka odmiennych grup: 

stałych mieszkańców, którzy bywali dzierżawcami młyna albo karczmy lub też - co zmieniało 

ich status w strukturze wiejskiej społeczności - byli właścicielami tychże. Do innej jeszcze 

kategorii zaliczyć można Żydów-chłopów, którzy osiadali na wsiach. Zjawiskiem znanym i 

opisywanym już przez badaczy było tworzenie nowych osad żydowskich od końca XIX 

wieku. Bywały to czasami po prostu zwykłe wiejskie osady, powstające na terenach, gdzie nie 

utrudniano Żydom nabywania własności ziemskiej, bywały także - zwłaszcza później, od 

przełomu XIX i XX wieku - tworzone zgodnie z ideałami syjonizmu żydowskie farmy 

rolnicze czy hodowlane, pełniące przede wszystkim zadanie szkolenia zaangażowanej 

młodzieży.  

Odrębną grupę wśród wiejskich Żydów tworzyli ci, którzy posiadali większe majątki 

ziemskie
2
. Istnienie tej grupy było uwarunkowane różnymi regułami administracyjnymi 

                                                           
1
 Autor podkreśla przy tym często pogardliwy stosunek mieszkańców miasteczek wobec chłopów. Patrz: 

Stanisław Wiech, Kontakty polsko-żydowskie w guberni kieleckiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XIX wieku [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, 

Przemyśl 1991, , s. 226-227. 
2
 Patrz: Tomasz Gąsowski, From Austeria to the Manor: Jewish Landowners in Autonomous Galicia [w:] Polin, 

t. 12, s. 120-136. 
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odnoszącymi się do ludności żydowskiej. Zdecydowanie więcej (jak oceniają badacze np. 

Mendelsohn, Eisenbach, Gąsowski, Roszkowski, Tokarski3
 i in.) funkcjonowało żydowskich 

dworów na terenach cesarstwa Habsburgów niż w zaborze rosyjskim, pamiętać jednak trzeba, 

iż podejmowano inicjatywy osiedlania się na wsi również w Królestwie Polskim od początku 

lat czterdziestych XIX wieku
4
. Działania te związane były na tych terenach z jednej strony z 

dążeniami do równouprawnienia, z drugiej zaś - przynajmniej częściowo, stanowiły wynik 

pogarszającej się sytuacji gospodarczej całej społeczności. 

Wprawdzie tylko nieliczni Żydzi spośród osiedlających się na terenach wiejskich 

bywali właścicielami dużych majątków, ale także o tej grupie funkcjonującej w przestrzeni 

wsi warto pamiętać: „Stosunkowo dokładne informacje o właścicielach folwarków wyznania 

mojżeszowego pochodzą z 1921 r., gdy przeprowadzono spis większej własności ziemskiej. 

W całej Polsce odsetek należących do Żydów gospodarstw o powierzchni ponad 50 ha 

wynosił 1,6% (największy był w grupie o powierzchni od 100 do 500 ha – 2%). Wysokim 

udziałem własności żydowskiej – powyżej 50% całej powierzchni – wśród gospodarstw o 

obszarze ponad 50 ha wyróżniał się powiat Skole (woj. stanisławowskie); w powiatach 

Zbaraż (woj. tarnopolskie) oraz Drohobycz, Turka i Lesko (woj. lwowskie) wynosił nieco 

poniżej 50%. Wśród Żydów najwięcej ziemi posiadał prawdopodobnie baron Hermann 

Groedel, do którego w 1922 r. należało 44 800 ha (powiaty Skole i Lesko), zajmujący 

wówczas dziesiąte miejsce na liście właścicieli ziemskich w Polsce. Za nim był Chaim 

Gottesman z 12 000 ha (pow. Sarny, 67 miejsce na tejże liście)”5
. 

Zjawisko powstawania i istnienia żydowskich posiadłości, które można określić 

mianem żydowskich dworów, opisane zostało zarówno w tekstach literackich (np. w prozie 

Jehoszui Perle czy Izraela Singera) jak i w później powstałych wspomnieniach, spisanych 

najczęściej przez potomków żydowskich rodów, których przodkowie reprezentowali tę 

właśnie grupę społeczną - Żydów posiadających większe majątki ziemskie. Spośród 

wspomnień warto bliżej przyjrzeć się co najmniej dwóm opublikowanym po polsku tekstom – 

wspomnieniom o majątku Rottenbergów w Skryhiczynie oraz opowieści Oskara Koflera 

relacjonującego funkcjonowanie majątku rodzinnego w Mogielnicy - pamiętając o tym, iż 

                                                           
3
 M.in. Tokarski pisał o rozwoju ekonomicznym oraz towarzyszącej mu konkurencji w rolnictwie i hodowli - 

Patrz: Sławomir Tokarski, Ethnic Conflict and Economic Development: Jews in Galician Agriculture 1868-

1914, Warszawa 2003. 
4
 Pisał o tym m.in. Artur Eisenbach. Patrz: Artur Eisenbach, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie 

Polskim, 1972, s. 231-232. 
5
 Jerzy Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, wybór i oprac. Artur Markowski, Szymon Rudnicki, 

Warszawa 2016, s. 302-303. 
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opisy te powstały w latach późniejszych, już po Zagładzie, co niewątpliwie wpływało na 

perspektywę narracji, którą spotykamy w obu zapisach. Omawiane teksty można uznać za 

narrację posiadającą ważną cechę - autoetnograficzność6
. Wspomnienia te można czytać jako 

głos Innego, jako wejście w swoistą polemikę z dyskursem dominującym, w którego 

głównym zapisie wyobrażeń historycznych żydowscy mieszkańcy ziem polskich ulokowani 

zostali najczęściej w przestrzenach sztetla albo dużego miasta.  

Obie narracje odtwarzają swoistą (geo)biograficzną przestrzeń - dotyczą życia kilku 

pokoleń polskich Żydów, żyjących na wsi. Warto, jak sądzę, przyjrzeć się sposobom 

kształtowania tak skonstruowanych opowieści co najmniej z dwóch powodów. Są one z 

jednej strony integralnym elementem polskiej historii i kultury, z drugiej zaś, między innymi 

dzięki temu, że dotyczą kolejnych generacji - mogą być postrzegane jako zapis kształtowania 

się we wschodnioeuropejskiej diasporze nowoczesnej żydowskiej tożsamości.  

Decyzje o zakupie większych gospodarstw rolnych czy majątków ziemskich 

podejmowano z różnych powodów. Niewątpliwą zachętą relokacji życia rodzinnego na tereny 

wiejskie były istniejące już w okolicy żydowskie osady rolnicze. Za takie dodatkowe niejako 

wskazania wyboru miejsca osiedlenia uznaje autorka opowieści o Rottenbergach wiedzę 

swoich przodków dotyczącą żydowskich osadników na terenie Zamojszczyzny: „(…) fakt 

długoletniego istnienia żydowskich rolników na tym terenie nie mógł nie odegrać roli w ich 

[tj. rodziny Rottenbergów – A. M.] decyzji”7
. Oskar Kofler wspominając swego pradziadka 

Szymona wskazuje na fakt, iż w 1837 r. otrzymał on „uprawnienia Hofjude”, co oznaczało nie 

tylko przyznanie pełni praw obywatelskich, ale też „prawa do posiadania na własność dóbr 

nieruchomych rolnych (…) ze szczególnym podkreśleniem uprawnienia do używania 

czterokonnego zaprzęgu”8
. W przypadku Koflerów senior rodu zajmował się m.in. handlem 

ziemią i był dość wcześnie właścicielem różnych majątków, w tym przede wszystkim 

siedziby rodu, którą była Mogielnica w powiecie Trembowla9
. Wybór dokonany przez 

protoplastę rodu Koflerów wpłynął na sposób życia kolejnych pokoleń.  Z kolei w pamięci 

generacji familijnych Rottenbergów wspominano, iż: „faktyczną głową rodziny oraz 

inspiratorem kupna dobra Skryhiczyn, jak zgodnie podkreślają wszystkie przekazy rodzinne, 

                                                           
6
 O takiej możliwości lektury wspomina Eugenia Prokop-Janiec (za Mary L. Pratt). Patrz: Patrz: Eugenia 

Prokop-Janiec, Literatura & etnologia, Kraków 2019, s. 49  
7
 Irena Kowalska, Ida Merżan, Rottenbergowie znad Buga, Warszawa 1989, s. 24. W dalszych przypisach cytaty 

z tej publikacji oznaczać będę jako: Rottenbergowie, numer strony 
8
 Oskar Kofler, Żydowskie dwory. Wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I 

wojny światowej, Warszawa 1999, s. 39. W dalszych przypisach cytaty z tej publikacji oznaczać będę jako: 
Rottenbergowie, numer strony 
9
 Ibidem, s. 40. 
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była jego [tj. Kalmana Mordki Rottenberga – A. M.] żona Ita Rottenbergowa"10, co wyraźnie 

wskazuje również na znaczenie i rolę kobiet w emancypacji środowisk żydowskich. Autorki 

książki wskazują również na inne możliwe motywy zakupu majątku ziemskiego właśnie w 

takiej lokalizacji, przywołują przy tym zjawisko, jakim było rozwijanie osadnictwa rolniczego 

na Zamojszczyźnie: „Niewątpliwie Rottenbergowie znali żydowskie kolonie  w Zamojskiem i 

fakt długoletniego istnienia żydowskich rolników na tym terenie nie mógł nie odegrać roli w 

ich decyzji”11
. 

Warto zwrócić uwagę na osoby, które napisały opowieści rodzinne. Oskar Kofler był 

jedynym autorem książki, pamięć o dziejach rodu czerpał z przekazów ustnych, uzupełniając 

ją wiedzą historyczną. Kofler świadomy był funkcjonowania zjawisk społecznych, na które 

często powoływał się w tworzonej narracji, starając się usytuować przeszłość własnego 

środowiska wobec różnych form kulturowych przemian. Wskazując na historyczny fenomen 

funkcjonowania żydowskich dworów autor zwraca również uwagę na proces wyłaniania się 

nowej grupy żydowskich właścicieli ziemskich: „Grupa ta zaczęła się tworzyć (…) na terenie 

Galicji, w szczególności zaś w Galicji wschodniej, na zachodnim skrawku ukraińskiego 

Podola”12
. Pisząc o rozwoju żydowskiego ziemiaństwa w Galicji Wschodniej autor wylicza: 

„Rodziny Kimalmanów, Koflerów, Jawetzów, Sommersteinów, Schönfeldów, Pohorillech, 

Wittlinów, Suchestowów, Rublów i wiele innych [które – A. M.] cieszyły się dużym 

wpływem i zasłużonym uznaniem otoczenia”13
. O tym jednak, iż zjawisko nie było 

dostrzegane powszechnie przez społeczność żydowską, świadczy np. fakt, iż matka autora 

wspomnień, pochodząca z rodziny Lauterbachów, dopiero wejściu w rodzinę Koflerów” „Po 

raz pierwszy spotkała się z żydowską rodziną ziemiańską, porozdzielaną po mniej lub 

bardziej odległych dworach, z dorywczymi tylko zjazdami rodzinnymi”14
. 

Inną formułę narracji przyjęły dwie autorki opisujące dzieje Rottenbergów - mamy tu 

do czynienia raczej z opowieściami utrzymanymi w bardziej osobistym tonie, choć obie 

wspominające opisują także wydarzenia historyczne (zwłaszcza czasy I wojny światowej) 

oraz rekonstruują rodzinną przeszłość sytuując ją w kontekście rozmaitych zjawisk 

społecznych: „Rottenbergowie nie należeli do kręgu wielkokapitalistycznego. Nie wychodzili 

                                                           
10

 Rottenbergowie, s. 21. 
11

 Rottenbergowie, s. 24. Przywołują tu autorki m.in. (zamieszczając też obszerny cytat) artykuł Juliana Bartysia, 

Stan ilościowy i struktura żydowskiego osadnictwa rolniczego w Królestwie Polskim w okresie 
przeduwłaszczeniowym, „Biuletyn ŻIH”, nr 42-44. 
12

 Kofler, s. 15 
13

 Kofler, s. 17. 
14

 Kofler, s. 97. 
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nigdy poza skalę prowincjonalną. Skryhiczyn traktowali jako warsztat pracy mający zapewnić 

utrzymanie rodzinie”15. Dotyczyło to nie tylko pierwszego pokolenia Rottenbergów. Ziemia i 

praca na niej była głównym źródłem utrzymania wszystkich kolejnych pokoleń. Pierwsza 

wojna światowa i działy rodzinne zubożyły dawnych właścicieli, Większość „schłopiała”16
. 

Ważne jest również i to, że Kowalska i Merżan wyraźnie podkreślają, iż dla ich przodków 

ziemia była podstawą utrzymania, iż rodzina Rottenbergów, jej kolejne pokolenia 

utrzymywały się (przeważnie) z pracy na roli, co wyróżniało ich znacząco „od większości 

rodzin pochodzenia żydowskiego, które w II połowie wieku XIX zostały właścicielami 

ziemskimi”17
. Odnotowując istnienie żydowskich majątków ziemskich autorki piszą, iż: 

„Znane z historii rody majętnych Żydów w większości nie traktowały ziemi jako warsztatu 

swej pracy. Ich właściciele nie zaprzestali swej działalności poza rolnictwem (…). Majątki 

rolne potrzebne im były do łatwiejszego procesu asymilacji, nobilitacji, wejścia w zamknięty 

krąg obszarnictwa”18
. Ostanie zdanie, jak się zdaje, jest chyba zbyt pospiesznym 

uogólnieniem, o czym świadczyć może choćby drugie z przywoływanych wspomnień, czyli 

dzieje rodziny Koflerów i awans społeczny przodka autora. 

Oskar Kofler dokonuje innej jeszcze generalizacji, porównując funkcjonowanie 

żydowskich i polskich majątków ziemskich i podkreślając, iż Żydzi zawsze osobiście 

prowadzili gospodarstwa. „Ich polscy odpowiednicy zajęci byli zwykle innymi sprawami, jak 

np. grą polityczną, dążeniem do osiągnięcia stanowisk w administracji (ogólnoaustriackiej lub 

krajowej galicyjskiej), powierzali zatem pieczę nad swoimi majątkami administratorom”19
. 

Innymi czynnikami sprawiającymi, iż polskie dwory podupadały, były - wedle autora 

wspomnień - odmienne obyczaje ziemiaństwa polskiego, znacząco inne niż panujące w kręgu 

żydowskich posiadaczy ziemskich: „W szczególności Żydzi nie pili alkoholu i w związku z 

tym nie urządzali kosztownych przyjęć, balów, kuligów itp., nie polowali i nie urządzali 

polowań, a zagranicę wyjeżdżali tylko dla celów leczniczych unikając gry w kasynach”20
. 

                                                           
15

 Rottenbergowie, s. 26. 
16

 Rottenbergowie, s. 26. Warto przytoczyć tu jeszcze jeden cytat - odnoszący się do znaczącej w rodzinie 
autorek zmiany - otóż konstatacja „Większość schłopiała” została uzupełniona znaczącym sformułowaniem 
dotyczącym ciągłości związków rodziny Rottenbergów z pracą na roli: „ci Rottenbergowie, którzy w różnych 
latach po I wojnie światowej wyemigrowali z Polski do ówczesnej Palestyny, w większości pozostali w 
rolnictwie jako osadnicy w Kibucach [tak w oryg. – A. M.]. Nawet ich dzieci, a i często wnukowie nadal trwają 
przy tym zawodzie. Niektórzy z nich ukończywszy studia inżynierskie, zajmują się nawadnianiem pól 
kibucowych lub pracują w przedsiębiorstwach irygacyjnych” (ibidem, s. 26). 
17

 Rottenbergowie, s. 25-26. 
18

 Rottenbergowie, s. 25-26. 
19

 Kofler, s. 15-16.  
20

 Kofler, s. 16. 
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Podkreśla również Kofler, iż żydowscy posiadacze ziemscy większą przywiązywali wagę do 

modernizacji gospodarstw rolnych. 

 W obu książkach za fundamentalne wydarzenie, związane z upadkiem 

żydowskich dworów, uznana została I wojna światowa. Jak odnotował to autor wspomnień: 

„Zniszczenie rozpoczął odwrót wojsk rosyjskich po słynnej klęsce pod Gorlicami w 1915 

roku. Rosjanie nie szczędzili opuszczonych przez siebie terenów, a już ze szczególną 

pieczołowitością niszczyli dwory i folwarki żydowskie”21
. Zniszczony został wówczas także 

dwór Rottenbergów, o czym wspomina Irena Kowalska opisując powrót z Warszawy (gdzie 

rodzina żyła w latach 1914-1916): „Wieś przywitała nas pustką. Dwór dziadka Szmula został 

spalony, dwór Kaminera rozbity pociskiem artyleryjskim. Dwór dziadka Chaima stał z 

powyrywanymi drzwiami i oknami, W pokojach nie było ani jednego mebla”22
. Dodatkową 

przyczynę niemal całkowitego zniknięcia z pejzażu polskiej wsi żydowskich dworów 

wskazuje Kofler: „Ostateczny rozpad nastąpił jednak dopiero po wojnie [mowa o I wojnie 

światowej – A. M.], w toku przeprowadzania reformy rolnej i tzw. osadnictwa wojskowego 

na Kresach Wschodnich. Przemiany te niewiele zmieniły w stanie posiadania polskich 

ziemian, z rozmachem natomiast zastosowane zostały do żydowskich majątków ziemskich 

(…). Od zniszczenia wojennego i reform uratowało się zaledwie kilka majątków żydowskich 

w okolicy Lwowa, wśród nich piękny majątek Koflerów - Husiatycze obok Chodorowa - 

jedyny z całego dorobku około stu dwudziestu lat pracy trzech generacji”23
. 

Majątki opisywane w obu wspomnieniowych pracach różniły się wielkością, pewne 

podobieństwa opisu natomiast dostrzec można przede wszystkim w konstruowaniu przez 

autorów obrazu wsi. W obu przypadkach towarzyszą tym rekonstrukcjom dość dokładne 

opisy rozwoju gospodarstw, podziału majątków i dziedziczenia statusu żydowskich dworów. 

Warto zauważyć też, iż w obu książkach otrzymujemy dość idylliczny obraz wiejskiej 

egzystencji - w jakiejś mierze te idealizacyjne formuły tłumaczy nie tylko dystans czasowy, 

ale także dramat II wojny światowej i Zagłady24
. 

Żydowskie dwory - tak Koflerów jak i Rottenbergów - zatrudniały oczywiście wielu 

pracowników, w tym również miejscowych chłopów. Wprawdzie Oskar Kofler podkreśla, iż 

                                                           
21

 Kofler, s. 17 
22

 Rottenbergowie 49. 
23

 Kofler, s. 20-21. Oskar Kofler przywołuje w przypisach do tych zdań prace historyków - przede wszystkim I. 

Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. 
24

 Zwracał uwagę na ten idylliczny aspekt Jerzy Tomaszewski w recenzji wspomnień Oskara Koflera. Patrz: 
Jerzy Tomaszewski, Żydowskie dwory. Wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I 
wojny światowej, Oskar Kofler, red. Ewa Koźmińska-Frejlak, Warszawa 1999, [recenzja], „Przegląd 
Historyczny”, nr 3 (91), 2000, s. 488-489.  
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w majątku dziadków (Mogielnica), zaś później także w majątku jego rodziców (Petlikowice) 

zatrudniano przede wszystkim żydowskich pracowników, wspomina jednak pracujących u 

dziadka Ukraińców i Polaków, pełniących funkcję stangretów, wiele uwagi poświęca postaci 

Dymtro Korczyńskiego (pracującego już w majątku ojca autora). Opisując bardzo dokładnie 

całą posiadłość, gdzie gospodarowali jego rodzice, Kofler wylicza różne zatrudnione tam 

osoby, wskazuje, iż zatrudniano zarówno tych, którzy mieszkali na wsi („posiadali własne 

obejścia”) oraz „fornali bezrolnych”, których miejscem życia były „dwudzielne chaty”, 

ulokowane na tyłach folwarku
25

. Wyraźnie jednak eksponuje autor wspomnień fakt, iż: 

„Wszyscy oficjaliści pracujący u ojca byli Żydami (…). Tak samo przedstawiała się sprawa i 

u innych ziemian żydowskich”26
. Interesujące jest zwrócenie uwagi na tę grupę żydowskich 

mieszkańców wsi, okazuje się bowiem, iż opisując funkcjonowanie żydowskich dworów 

należy pamiętać również o niemałej wszak liczbie zatrudnionych tam Żydów - ekonomów, 

dozorców, gumiennych, gorzelników i innych. Współtworzyli oni także żydowską wspólnotę 

funkcjonującą w wiejskich przestrzeniach. Wywodzącymi się z innych grup etnicznych 

pracownikami zatrudnionymi w majątkach żydowskich właścicieli byli Polacy i Ukraińcy. 

Przywołując obie te społeczności Kofler zwraca uwagę na to, iż: „W czasach zaboru nie było 

między nimi większych nieporozumień, gdyż cała Galicja Wschodnia miała osiedla wiejskie z 

ludnością zupełnie przemieszaną”27
. Ów zbyt idealny  obraz zostaje zakłócony wskazaniem 

faktu, iż np. kowal o nazwisku Skonieczny, Polak „zupełnie wyraźnie unikał kontaktów z 

kołodziejem Kalitą i Dmytrem, nacjonalistami ukraińskimi”28
. Autor dodaje jednak: „W 

naszym majątku był to jedyny przykład różnic narodowościowych, nie przysparzały one 

jednak najmniejszych kłopotów”29
. Kofler podkreśla również wielką tolerancję swego 

dziadka, który nie wykluczył z rodzinnych spotkań jednego z kuzynów, żyjącego (po 

rozwodzie z żydowską żoną) bez ślubu z Ukrainką, innemu zaś członkowi rodziny pomagał 

uniknąć więzienia (po udziale w powstaniu 1863 r.)30
. 

Zatrudnienie na wsi zależało od rozwoju majątku. Tak działo się również w przypadku 

Rottenbergów. Sukcesorzy majątku po pierwszym właścicielu Skryhiczyna modyfikowali 

sposób prowadzenia gospodarstwa ziemskiego. Głównym jego zarządcą do I wojny światowej 

był Szmul Rottenberg, który „zrezygnował jedynie z młyna, gdyż sąsiedni w Dubience 
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starczał na potrzeby okolicznych wsi. Przede wszystkim zajął się zagospodarowaniem lasów. 

Stanowiły one więcej niż 2/3 obszaru ziemi wchodzącej w skład majątku”31
. 

Pisząc o relacjach pomiędzy chłopami i Żydami zamieszkującymi tereny południowo-

wschodniej Polski Alina Cała zwracała uwagę na spersonalizowany stosunek, przejawiający 

się m.in. w tym, iż mieszkańcy wsi potrafili podać nazwiska swoich żydowskich sąsiadów (w 

miasteczkach czy dużych miastach nie było to oczywiste). I choć badaczka podkreśla, że 

wyraźnie dostrzec można było zbiorowe nieprzyjazne nastawienie do Żydów, to często jej 

respondenci „(…) stosowali (…) swoisty zabieg myślowy (…): Mówili oni zazwyczaj: 

<Abram to dobry człowiek, chociaż Żyd> lub <Nasi Żydzi to byli porządni, w mieście to byli 

nie do wytrzymania>”32
. We wspomnieniach Koflera pojawia się postać jednego z 

pracowników zatrudnionych w majątku jego ojca: „Pierwszy ekonom, którego sobie 

przypominam, nazywał się Nachman Rosenfeld, chłopi dla uproszczenia nazywali go 

<Łachman>. (…) mimo niepochlebnego przezwiska był zdolnym agronomem i bardzo 

uczciwym człowiekiem, ogólnie lubianym i popularnym”33
. Innym elementem relacji 

pomiędzy żydowskimi właścicielami ziemskimi a ludnością wiejską były - w optyce autora 

wspomnień - bardzo dobre stosunki sąsiedzkie. Podkreśla on, iż kontakty z chłopami były 

bezpośrednie. Ojciec, dbając o gospodarstwo, był stale obecny, także przy wykonywaniu 

różnych prac, możliwa była więc natychmiastowa rozmowa z dziedzicem. Podobnie ocenia 

Kofler inne, znane mu żydowskie dwory i ich związki z ludnością wiejską: „(…) nie 

widziałem nigdzie wrogich, czy choćby tylko niechętnych stosunków między pracownikami 

dworskimi a pracodawcami. Czy w polskich majątkach stosunki układały się podobnie, 

trudno mi stwierdzić”34
. 

O wzajemnych relacjach między miejscowymi chłopami a żydowskimi posiadaczami 

majątków wspomina Kofler także wówczas, gdy zastanawia się, na ile dwór jego ojca był 

wyjątkiem, a na ile dobre stosunki między Żydami a chłopstwem funkcjonowały także w 

innych żydowskich dworach. Wspomina postać ortodoksyjnego Żyda, który dzierżawił 

folwark we wsi Mateuszówka. Słynął nie tylko z tego, iż był bardzo pobożny - szanowano go 

powszechnie za „skromny tryb życia i nieposzlakowaną uczciwość”35
. Koronnym przykładem 

szacunku i dobrych kontaktów jest dla autora wspomnień zdarzenie z początku XX wieku. 
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Podczas epidemii tyfusu dzierżawca folwarku zachorował, a wraz z nim niemal cała jego 

rodzina. Gdy przyszedł czas żniw, mieszkańcy małej wsi pomogli Szlomjukowi: „Można 

sobie wyobrazić sensację w całej okolicy, gdy cała wieś (…) wyszła pewnego dnia na 

dworskie pola i, po wybraniu starszych, najpoważniejszych gospodarzy, którzy mieli za 

zadanie zapobieżenie kradzieżom, dokonała zżęcia plonów i zwiozła cały zbiór do stodół nie 

pytając o wynagrodzenie. Sąsiednim ziemianom (…) chłopi powiedzieli: <(…) nasz  

Szlomjuk to czestnyj czołowik, na pewno zapłaci, gdy wyzdrowieje, a my sami chcemy jego 

poratować>”36
. Ów nadzwyczajny akt solidarności i pomocy bardziej jednak chyba można 

wpisać w przywołany już przez Alinę Całą schemat innego postrzegania i traktowania 

„naszego Żyda” niż  - tak jak to czyni Kofler - uznać, iż antysemityzm został na tereny Galicji 

Wschodniej „stopniowo przeszczepiony do zaboru austriackiego - bezpośrednio - z rosyjskiej 

Ukrainy, a pośrednio, poprzez Kongresówkę - z całej Rosji”.  

We wspomnieniach Kowalskiej i Merżan napotykamy także dość charakterystyczne 

(idealizowane po latach?) opisy dotyczące relacji mieszkańców dworu z miejscową ludnością. 

Autorka wspomina zatrudnionych w majątku żydowskich pracowników, zapisując ich imiona: 

Pinio, syn Mojszego powoził końmi, zaś sam Mojsze pracował nie tylko w skryhiczyńskim 

majątku; „dodatkowo był muzykantem i grywał na weselach na klarnecie i na skrzypcach”37
. 

Powozili końmi także Pinio Warzager i Bronek Bondariuk (to ostatnie nazwisko 

wskazywałoby na ukraińskiego chłopa). W pamięci Merżan zapisali się również inni chłopi – 

zarówno Żydzi pracującymi w majątku Rottenbergów, jak i Ukraińcy, także mieszkający w 

obrębie folwarku należącego do rodziny. Kowalska - podobnie jak Kofler, który pisze o braku 

dystansu żydowskich dziedziców wobec środowiska wiejskiego - zaznacza, iż: „Rolnicy 

żydowscy, być może dlatego że praca na roli zbliżała i równała wszystkich chłopów we wsi, 

nigdy na co dzień nie izolowali się od reszty wsi”38
. Jedynie czas świętowania był wyraźnie 

odmiennie traktowany.  

O przejmowaniu wzorów zachowań czy dyskusjach nad tym, jakie zwyczaje są 

akceptowalne w żydowskich gospodarstwach wiejskich, świadczy zanotowana przez autorkę 

wspomnień anegdota o tym, jak dowiedziała się, iż „(…) na wsi często podkłada się jaja gęsie 

lub kacze kwoczącej kurze. Jednak nasi wujowie pouczali, że jest to wbrew przepisom 
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żydowskiej religii, która zakazuje tego rodzaju praktyk, gdyż przysparzają one żyjącemu 

stworzeniu mękę, ból i cierpienie”39
. 

Inne jeszcze kontakty utrzymywała z miejscowymi młodsza generacja. Jak wspomina 

Kowalska, „(…) po raz pierwszy wracałam ze starszymi kuzynkami do domu o świtaniu. 

Brałyśmy udział w zabawie urządzanej w Ridnoj Chacie tj. klubie młodzieży ukraińskiej”40
. 

Zapis taki wskazuje na fakt istnienia międzyetnicznych, żydowsko-ukraińskich więzi 

towarzyskich, które jednak najwyraźniej ograniczone były do młodego pokolenia. Wyraźnie 

można też zauważyć odmienność młodych, którzy funkcjonowali w rozmaitych obiegach 

kulturowych. Oto żydowska młodzież z rodziny Rottenbergów, po sederze w Pesach udaje się 

na spacer a wracając, jak wspomina Ida Merżan „(…) wspólnie śpiewamy piosenki, na 

przemian żydowskie, ukraińskie i polskie”41
. O kontaktach z młodymi Ukraińcami pisze także 

obszerniej Irena Kowalska, która podkreśla też wspólne spotkania. Uogólniając, zapewne 

nieco idealistycznie, perspektywę uczestniczenia w życiu kulturalnym na tamtych terenach 

zauważa: „Toczyło się ono w trzech kręgach narodowościowych: ukraińskim, polskim i 

żydowskim”42
. Młodzież również w latach trzydziestych przysparzać będzie kłopotu - bez 

względu bowiem na przynależność etniczną kąpiących się wspólnie nad Bugiem „ksiądz w 

kościele, pop w cerkwi i rabin w bóżnicy gromili naszych rodziców za to, że nie chronią 

swych dzieci przed demoralizacją”43
. 

Wspominając relacje z polskimi sąsiadami autorka podkreśla: „Główny, długoletni 

gospodarz Skryhiczyna, za przykładem swoich rodziców, nie traktował majątku rolnego jako 

drogi do nawiązania współpracy z sąsiadującymi majątkami szlacheckimi”44
. 

W podobny sposób opisuje relacje z innymi posiadaczami ziemskimi Kofler. Relacje 

między posiadaczami dworów nie były bliskie (wyjątek stanowiły oczywiście stosunki 

rodzinne, gdyż majątki ziemskie prowadzili też wujowie autora wspomnień). W narracji 

charakteryzującej więzi sąsiedzkie Kofler wyraźnie rozróżnia żydowskie i polskie dwory: 

„Nasze kontakty towarzyskie z sąsiadami były nieliczne i ograniczały się do wizyt 

formalnych, i to nawet z ziemianami żydowskimi, którzy na równi z moimi rodzicami byli 

przez cały rok zbyt zajęci swoją pracą, by znaleźć czas na grzecznościowe odwiedziny. Tym 
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mniej łączyło nas z ziemianami polskimi, brak bowiem było nawet wspólnych zainteresowań, 

takich jak polowania, kuligi czy bankiety”45
. 

W obu przypadkach widoczne są dwa zjawiska - utrzymywania kontaktów pomiędzy 

żydowskimi dworami a miejscową ludnością. W majątkach ziemskich Koflerów łączyły się 

one najczęściej ze sprawą zatrudniania chłopów, w przypadku Rottenbergów, gdy mowa o 

bywaniu na zabawach w klubie ukraińskiej młodzieży, relacje te wykraczały poza sferę czysto 

zawodową. Co interesujące - zarówno Koflerowie jak i rodzina Rottenbergów raczej nie 

utrzymywali żadnych bliższych związków z polskimi sąsiadami, którzy reprezentowali 

środowiska szlacheckie. Wynikało to być może, jak wspomniał Oskar Kofler, z zasadniczo 

odmiennego stylu funkcjonowania żydowskich i polskich dworów. Można jednak 

przypuszczać, iż również polscy właściciele ziemscy ani nie szukali możliwości nawiązania 

stosunków z żydowskimi posiadaczami ziemskimi, ani nie aprobowali wyraźnie 

wykształcania się tak odmiennej grupy, która zaznaczała swą obecność (zwłaszcza w Galicji) 

w stratyfikacji społecznej mieszkańców terenów wiejskich. 

Ważnym elementem życia rodzin żydowskich mieszkających na terenach wiejskich 

było podtrzymywanie tradycji religijnych. Opisywane generacje Koflerów i Rottenbergów 

pod tym względem różnią się dość zasadniczo. W ocenie Oskara Koflera, wynikającej 

najwyraźniej przede wszystkim z tego, jaką rolę religia pełniła w jego rodzinnym kręgu czy 

wśród znanych mu mieszkańców dworów żydowskich, rola tego elementu tożsamości jakim 

jest wypełnianie praktyk religijnych była znacząco mniejsza niż wśród Żydów mieszkających 

w miastach. „Do form religijnych, znajomości ksiąg żydowskich i modłów przywiązywano na 

wsi o wiele mniej uwagi niż wśród żydostwa miejskiego. (…) Jestem przekonany, że pewna 

obojętność względnie małe zaangażowanie w stosunku do religii i jej praktyk u Żydów 

mieszkających na wsi wynikały z faktu przebywania w małych grupkach, a nawet w 

pojedynczych rodzinach, w środowisku ludności chrześcijańskiej obu obrządków (podział 

ludności na rzymskokatolicką i grekokatolicką w Galicji Wschodniej nie jest tu bez 

znaczenia), z ciągłego kontaktu z nią, dobrych, a nawet przyjaznych stosunków z 

duchowieństwem (…)”46
. Autor wspomnień powraca do tej kwestii kilkakrotnie - 

podkreślając zawsze, iż jego dziadek modlił się, zaś w domu przykładano wagę do 

obchodzenia niektórych świąt (w szczególności Pesach). Podtrzymywanie tradycji religijnej 

łączyło się również z troską o wspólnotę, jaką tworzyli Żydzi pracujący w majątku. „Ze 
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względu na oficjalistów dziadek organizował i finansował modły zbiorowe w święta Nowego 

Roku (Rosz ha-Szana) i w Dniu Pojednania (Jom Kipur)”47
. Co warto jednak zauważyć: „W 

inne święta natomiast wspólnych modłów nie było”48
. Kofler zwraca uwagę na swoistą 

ewolucję, jaką dostrzec można w kręgu żydowskiego ziemiaństwa - osłabienie siły religii, 

podtrzymywanie jedynie wybranych tradycji czy też akceptacja w rodzinie dla kolejnych 

generacji, które coraz bardziej odchodziły od stosowania nauk i przepisów judaizmu. Nawet 

nestor rodu (dziadek autora) stopniowo zmieniał tak symboliczny element żydowskiej 

tożsamości jak strój i akceptował podobne gesty wykonywane przez swoje dzieci (np. ścięcie 

pejsów)49
. O tym, iż starano się dochować wierności pewnym regułom, świadczy z kolei fakt, 

iż w domu autora wspomnień (majątku Petlikowice) matka zatrudniała jako kucharkę 

Żydówkę, której rolą było też dopilnowanie koszerności.  

Dla Rottenbergów, przede wszystkim dla starszej generacji, kwestia dochowania 

wierności tradycji religijnej była, jak się zdaje, znacznie bardziej istotna. Dwugłos autorek 

wybrzmiewa tym dobitniej, że w części napisanej przez Idę Merżan otrzymujemy dokładną 

relację o tym, jak w majątku w Skryhiczynie obchodzono szabat, jak wyglądały 

przygotowania do piątkowej kolacji. Warto podkreślić, że autorka wspomnień zaznacza, iż: 

„Istniejąca we wsi bóżnica była zbyt daleko” i dlatego jej ojciec chodził modlić się razem z 

innymi. „Na Folwarku modły odprawiano u jednego z wujów, najczęściej u wuja Henocha, u 

którego w domu były dostatecznie duże pokoje, by w nich pomieścić 10 mężczyzn, tzw. 

minian, niezbędnych przy odprawianiu uroczystych modłów”50
. Sama jednak Merżan, 

opisując przygotowania do Pesach, zaangażowanie całej rodziny oraz różnicując stopień 

ortodoksji (rodzice byli bardziej liberalni niż wujowie, którzy macę przygotowywali z mąki 

specjalnie mielonej pod dozorem rabina
51) wyraźnie zaznacza: „religijny rytuał święta Pesach 

mogę traktować jedynie jako pewną historyczną opowieść”52
. Podkreśla ona, że tryb życia 

rodziny - tak żydowskich właścicieli majątku, jak i dzierżawców - zdominowany był przez 

ciężką pracę. Wskazana historyczna perspektywa - trwania przy religii - widoczna staje się 

wówczas, gdy dowiadujemy się, iż młodsze pokolenia mimo uczestniczenia w obrzędach nie 

przywiązywały już do nich tak wielkiej wagi. Jak podkreśla sama Merżan, „proces 
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odchodzenia od pewnych kanonów religijnych cechował zresztą nie tylko mnie, ale większość 

młodzieży skryhiczyńskiej mojego pokolenia”53
. Znamiennym hołdem dla tradycji religijnej 

jest jednak ułożenie przez autorkę opisywanych we wspomnieniach wydarzeń w porządku 

świąt żydowskich. Część tomu zatytułowana  „W gospodarstwie moich rodziców” zawiera 

nie tylko opis nadbużańskiego majątku. Merżan wspomnienia lokuje w porządku religijnych 

obrzędów: od szabatu, przez Szawuot, Sukkot, Pesach, Lag B'Omer aż po Chanukę i Purim. 

Podkreśla to sama autorka wskazując na kompozycję tak ważnych dla niej zapisów o 

nieistniejącym już domu i uzasadniając ten „cykl roczny, w którym dnie pracy na polu i 

gospodarstwie splatały się ze świętami, gdyż taki był porządek w naszej i we wszystkich 

rodzinach na Folwarku iw Skryhiczynie. Ciężko pracowano i uroczyście świętowano”54
. 

Jednym z bardziej osobliwych spotkań w nadbużańskim majątku  okazuje się wizyta 

dwóch córek wuja Henocha, które wyemigrowały do ówczesnej Palestyny, a po dziesięciu 

latach przyjechały odwiedzić rodzinne strony. Spotkanie okazało się nie tylko czasem 

wielkich debat, ale też uświadomiło zasadnicze różnice między mieszkającym na wsi 

Rottenbergami a przybyszami z Erec. Kuzynki opowiadały o kłopotach, jakie napotykają 

osadnicy żydowscy przy uprawie ziemi, podkreślały różnice upraw (pomarańcze zamiast 

jabłek). Fundamentalna jednak okazała się kwestia religijnej tradycji. Przybyli z córkami 

mężowie nie zyskali żadnej akceptacji: „Nie byli religijni. Gorzej, byli ateistami”55
. 

Wprawdzie z ojcem swych żon rozmawiali po hebrajsku, ale gdy zostali poddani swoistemu 

egzaminowi, wynikło z niego nie tylko to, że nie znają Tory ani Talmudu. Po prostu nie 

interesowali się religijnym dziedzictwem judaizmu. „W pojęciu wuja byli analfabetami. <Co 

mi z tego - zaperzał się , że jesteście Żydami, skoro nie znacie Pisma (…). Jesteście dla mnie 

jedynie Iwanami. Nie stanowi mi żadnej różnicy, czy Iwan jest Ukraińcem, Polakiem czy 

Żydem. Co z tego, że znacie angielski i niemiecki (…) gdy zgubiliście najistotniejszą dla 

mnie wiedzę (…)> - krzyczał na cały Folwark”56
. Tak oto Merżan wskazuje, iż świecki 

syjonizm młodszej generacji stawał się także wyznacznikiem odejścia od religijnej 

identyfikacji, a religię zastępował kulturowo rozumiany judaizm lub inne wybory ideowe, 

jakich dokonywały młodsze pokolenia.  

Istotnym zagadnieniem dla opisania nowoczesnej tożsamości żydowskiej są również 

kwestie polityki. Bywała ona także obecna w przestrzeni żydowskich majątków ziemskich.  
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W przypadku Koflerów zaobserwować można nieco inny typ ewolucji myślenia o 

sferze publicznej, o wiele bardziej niż u Rottenbergów zdystansowaną postawę. Wprawdzie 

najstarsze pokolenie, swobodnie funkcjonujące w przestrzeni państwa habsburskiego, nie 

angażowało się w świat polityki. Jak podkreśla Kofler, „bardzo mało wiedzieli o prądach 

politycznych, po prostu nie interesowali się nimi”57
. Sprawy polityczne zyskały większe 

znaczenie, gdy do rodziny weszli nowi jej członkowie - przekonani syjoniści. Zasadniczo 

jednak: "Dziadek i jego synowie mieli dość pracy i kłopotów ze swoimi majętnościami, 

zięciowie byli przeważnie ziemianami, niektórzy kupcami (…). O syjonizmie wiedziano tyle, 

że ma w programie powrót Żydów do Ziemi Świętej. Nikt się jednak nad tym głębiej nie 

zastanawiał”58. Nawet wskazani wżenieni w rodzinę zwolennicy idei Herzla nie wywołali 

ideologicznego przewrotu. Z kolei zetknięcie się tych żydowskich ziemian z postawami 

socjalistycznymi nastąpiło później i zostało przez autora wspomnień odnotowane jako 

zjawisko, z którym „rodzina stykała się bardzo mało, praktycznie zetknęła się dopiero w 1905 

roku, kiedy to we Wschodniej Galicji wybuchł strajk rolny, który objął oczywiście nasze 

majątki rodzinne. Strajk ten został zresztą przy wydatnym poparciu dziadka dla postulatów 

chłopskich po kilku tygodniach polubownie zlikwidowany”59
. 

Odmiennie wyglądała kwestia zaangażowania politycznego i społecznego w rodzinie 

Rottenbergów. Ida Merżan była uczennicą i długoletnią współpracowniczką Janusza 

Korczaka. Z kolei Irena Kowalska poświęciła w napisanym tekście uwagę przede wszystkim 

rodzinie Rottenbergów, jej osobiste wspomnienia Skryhiczyna dotyczyły głownie 

wakacyjnych pobytów na wsi. W samym tekście niejako przy okazji dowiadujemy się czegoś 

o jej politycznym zaangażowaniu jedynie z drobnych wzmianek dotyczących lat 

międzywojnia i procesu o działalność w KZMP, a także czasu okupacji oraz lat 

tużpowojennych. Sama autorka wspomnień wskazywała także na pewien społeczny klimat 

Skryhiczyna i okolic, niejako sprzyjający lewicowym postawom wśród młodszych pokoleń: 

„Niejednolita etnicznie wieś (…) przez dziesiątki lat rusyfikowana i kolonizowana stała się 

terenem, na którym krzyżowały się przeróżne polityczne tendencje”60
. Przywołując postać 

swej kuzynki Miny Blass i uznając ją za swą nauczycielkę polszczyzny, Kowalska dodaje: 

„Mina znaczyła wiele w moim życiu. Nauczycielka języka polskiego w żydowskich 
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świeckich szkołach pomogła mi, gdy dostałam swoje pierwsze partyjne zadanie”61
. Warto 

zwrócić uwagę także na relacje międzyetniczne, gdyż dotyczyły one nie tylko spotkań 

związanych ze sferą rozrywki (o czym już była mowa). Ukraińcy, którzy spotykali się w 

„Ridnoj Chacie” razem z żydowską młodzieżą, w latach tuż po pierwszej wojnie światowej 

doceniali pomoc, jakiej doznawali ze strony posła Szymona Lubarskiego (z Bloku 

Mniejszości Narodowych)62
. W latach trzydziestych jednak, jak odnotowała Kowalska:  

„Przypuszczalnie sympatie Lubarskiego dla ruchu nacjonalistyczno-ukraińskiego stały się 

przyczyną, że radykalizująca się młodzież ukraińska wsi odsunęła go (…) od kierowania 

klubem”63
. Zbliżenie pomiędzy wywodzącymi się różnych grup etnicznych młodymi 

mieszkańcami majątku Skryhiczyn oraz okolicznych wsi okazało się -  jak wynika z dalszych 

zapisów autorki wspomnień - możliwe nie tyle w sferze kultury, co w sferze polityki.  

Odrębną kwestią, ściśle związaną z tożsamością, pozostaje zagadnienie języka. 

Naturalnie używano tak w rodzinie Koflerów, jak i Rottenbergów kilku języków – także 

urzędowych w epoce zaborów czyli niemieckiego i rosyjskiego, znano (o czym pisze 

Kowalska) pojedyncze zwroty czy słowa ukraińskie. Co interesujące, autorzy wspomnień o 

żydowskich dworach podkreślają, iż językiem rodzinnym był hebrajski, a nie jidysz. 

Dopełnieniem wielojęzyczności z czasem stawała się również polszczyzna, co wiązało się z 

jednej strony z przeobrażeniami historycznymi po pierwszej wojnie światowej, ale także z 

kulturowym wyborem, jakiego często dokonywały młodsze generacje. 

Ida Merżan wspomina: „W naszym domu, tak jak w domu naszego dziadka i 

wszystkich ciotek i wujów, językiem codziennym był hebrajski”64
. Podobnie zapamiętała ten 

element identyfikacji Kowalska, dodając, iż hebrajskiego używali na co dzień głównie starsi 

członkowie rodziny Rottenbergów. Znali także jidysz, którym posługiwali się „głównie w 

rozmowie z Żydami z Dubienki”65. Wybrzmiewa taka wielojęzyczność w zapisie  autorki 

wspominającej wspólne wyprawy z koleżankami nad Bug: „Pracujących na polu 

pozdrawiałyśmy po polsku <Panie Boże, dopomóż>, by w odpowiedzi usłyszeć <Bóg 

zapłać>, częściej jednak po ukraińsku <Boże dopomahaj>, a wtedy odpowiadano nam <Daj 

Boże wam>, bliżej zaś Nowego Folwarku, gdzie skupione były gospodarstwa żydowskie 

pozdrawiałyśmy pracujących tam chłopów-Żydów po żydowsku: <Gott helf>”66
. 
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Pewna ambiwalencja w ocenie ewolucji tożsamości żydowskich dziedziców 

Skryhiczyna wynika z tego, iż Rottenbergowie „nie dążyli do asymilacji, wyjścia poza krąg 

żydostwa. Nie nosili się też z zamiarem odejścia od tradycji religijnych i obyczajowych. 

Przestrzegali starych form, wpajali je swoim dzieciom, zwalczali wszelkie odstępstwa od 

religii u swych wnuków”67
. Z drugiej strony ze wspomnień obu autorek wiele dowiadujemy 

się o bardzo różnych wyborach ideowych, których dokonywało młodsze pokolenie.  

W przypadku Koflerów, mimo mniej wyrazistego przestrzegania przepisów 

religijnych judaizmu mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Ród dziedziców 

zamieszkujących majątki we Wschodniej Galicji pozostaje wierny tradycji, a przede 

wszystkim klarownej żydowskiej autoidentyfikacji. Kolejne jednak pokolenia - podobnie jak 

w przypadku Rottenbergów - będą optować za bardzo rozmaitymi ideałami, kształtując 

własne zróżnicowane wersje nowoczesnej tożsamości.  

Przedstawione przez troje autorów wspomnienia można odczytać jako zapis pewnego 

wariantu tożsamości żydowskiej, specyficznej, związanej z przestrzenią wsi w szczególny 

sposób, jako wielopokoleniowe rodziny tworzące krąg żydowskiego ziemiaństwa. 

Wspomnienia służą, jak wskazywałam, rekonstruowaniu tożsamości - złożonej, podzielonej, 

niejednolitej – zarówno opisanych osób oraz środowiska polskich wiejskich Żydów 

zamieszkujących majątki ziemskie, jaki samych autorów. Tak zaprezentowane przynoszą 

również pewien obraz społeczności, w której nie tyle funkcjonują figury bohaterów opowieści 

potwierdzających stereotypy wyobrażeniowe, co przedstawione zostały swoiste imagotypy68
 - 

postaci Żydów funkcjonujących w wiejskich przestrzeniach, posiadaczy majątków ziemskich.  

Analizowane narracje, o czym już była mowa, zostały spisane po wielu latach, przede 

wszystkim zaś po Zagładzie. Stanowią one oczywiście (o czym już była mowa) rodzaj kreacji 

czy rekonstrukcji, służą z jednej strony zapisaniu tradycji, z drugiej zaś - wprowadzają do 

opowieści rozmaite symboliczne elementy, z których konstytuowana i rekonstruowana jest 

opowieść o etnicznej wspólnocie i jej tożsamości. Wspomniane powyżej narracje stanowią 

nie tylko oryginalny oraz ważny głos w rekonstruowaniu nowoczesnej żydowskiej 

wschodnioeuropejskiej społeczności. Współtworzą też istotny nurt zapisywania polsko-

żydowskiej przeszłości. 
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