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Adlojada. Szczecińskie pasaże gromadzi artykuły, które wyszły spod 
pióra reprezentantów kilku różnych dziedzin sztuki i obszarów nauki. 
Ich wspólnym punktem odniesienia jest szeroko pojęta problematyka 
żydowska. Adlojada. Szczecińskie pasaże znacząco wzbogaca – 
nabierające coraz większego rozmachu – badania nad dziejami 
lokalnych społeczności żydowskich. Powstałe w ich obrębie prace 
przywracają pamięć o miejscach i ludziach z przeszłości. 

Sławomir Buryła
(fragment recenzji)

Na uwagę zasługuje interdyscyplinarne podejście do omawianej 
tematyki. Opracowanie zawiera bowiem teksty z zakresu historii, 
sztuki oraz literatury. Ich uzupełnieniem i dopełnieniem jest informacja 
o działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno- 
-Kulturalnego Żydów w Polsce. Zestawione obok siebie szkice 
składające się na niniejszy tom ukazują różnorodność form obecności 
Żydów w przestrzeni miasta – nie tylko zresztą Szczecina. 

Kazimierz Kozłowski
(fragment recenzji)
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Adlojada (aramejskie: ad delo jada – ‘aż nie będzie wiedział’) to żydowski 
karnawał odbywający się między świętami Purim i Pesach. Jego nazwa ma swe 
źródło w Talmudzie, w którym zawarte jest zalecenie, by oddawać się zabawie 
do momentu zatarcia granicy pomiędzy dobrem a złem, zaniku rozróżnienia 
między błogosławionym Mordechajem a przeklętym Hamanem. Jest to jednak 
przede wszystkim symboliczne wyzwanie do uzyskania stanu, w którym człowiek 
porzuca troski o sprawy codzienne i rozpoczyna pracę nad rozwojem duchowym. 

 Adlojada. Szczecińskie pasaże gromadzi szkice zogniskowane wokół dwóch 
zagadnień: żydowskiej historii i kultury oraz miasta. To sprawia, że zawarte 
w tomie studia, reprezentujące rozmaite dziedziny nauki, pozwalają przywró-
cić pamięć o żydowskiej społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz 
wpisują jej los w szerszy kontekst dziejów środkowoeuropejskiej diaspory, 
tym samym przyczyniają się do konstruowania tożsamości miasta. 

Trzeba pamiętać, że przez wiele stuleci zamieszkująca Pomorze Zachod-
nie społeczność żydowska współdecydowała o życiu gospodarczym, spo-
łecznym, kulturalnym miasta (i regionu), a zatem kształtowała również jego 
tożsamość. Ślady minionej obecności pomorskich Żydów zniknęły z krajobrazu 
kulturowego miasta w wyniku nazistowskiej polityki u schyłku Republiki We-
imarskiej, a potem działań III Rzeszy oraz ostatecznie wskutek drugiej wojny 
światowej. W okresie powojennym w Szczecinie ponownie pojawili się Żydzi, 
było to odmienne środowisko, ponieważ ukształtowane w II Rzeczypospolitej, 
a po części także w Związku Radzieckim. Dla wielu z nich Szczecin – w konse-
kwencji prowadzonej wówczas polityki – okazał się jedynie przystankiem na 
dalszej drodze.  

Wędrówkę szczecińskimi pasażami otwiera dział tekstów historycznych. 
Szkic Jerzego Grzelaka [Na początku drogi ku równouprawnieniu. Naturaliza-
cja Żydów na Pomorzu Zachodnim w początkach XIX w. (na przykładzie Stargar-
du i Szczecina)] oparty został na kwerendzie archiwaliów z pierwszej połowy 
XIX w. Autor prześledził obowiązujące w prowincji Pomorze procedury, któ-
rych przejście było niezbędnym warunkiem emancypacji Żydów. Z kolei sy-
tuacji gminy żydowskiej niemal sto lat później, w okresie stopniowego nara-
stania antysemityzmu, poświęcony jest artykuł Bogdany Kozińskiej (Z przed-
wojennych dziejów szczecińskiej gminy żydowskiej – dwie publikacje z 1935 r.  
na temat szczecińskich Żydów), w którym autorka, przywołując dotychczas niezna-
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ne w literaturze przedmiotu publikacje z połowy lat trzydziestych XX w., ujawnia 
mechanizmy wykluczenia członków żydowskiej społeczności z życia miasta. Dzięki 
artykułowi Włodzimierza Stępińskiego czytelnik zyskuje perspektywę, jaką jest 
syntetyczne ujęcie rozległej problematyki żydowskiej zarówno w prowincji Po-
morze, jak i na Pomorzu Zachodnim w okresie powojennym. Kolejne dwa artykuły 
poświęcone zostały także temu okresowi historii Szczecina: Szkolnictwo żydowskie 
w Szczecinie w latach 1946–1969 Anny Bartczak oraz Fotografie szczecińskich Żydów –  
szkic o przemianach społeczności Janusza Mieczkowskiego, przy wykorzystaniu 
materiału ikonograficznego, dokumentują życie żydowskiego Szczecina, toczące 
się przede wszystkim w dzielnicy Niebuszewo. 

Kolejna część książki poświęcona została sztukom plastycznym. Otwiera ją 
artykuł Ewy Gwiazdowskiej (Artyści żydowscy w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Stan badań, perspektywy badawcze) stanowiący przegląd dzieł ar-
tystów żydowskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kreśląc pa-
noramę zagadnienia, autorka wskazuje na potrzebę bardziej wnikliwych badań. 
Twórczość Daniela Libeskinda, architekta pochodzenia żydowskiego urodzonego 
w Łodzi, stanowi przedmiot refleksji Szymona Piotra Kubiaka w artykule Betonowa 
Mnemosyne. Muzeum Żydowskie w Berlinie i jego architekt. Podczas lektury tekstu 
Moniki Talarczyk-Gubały czytelnik przenosi się do czasów współczesnych – au-
torka bowiem relacjonuje wizytę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. Między innymi 
teksty Szymona Piotra Kubiaka oraz Moniki Talarczyk-Gubały stanowią kontekst 
dla podejmowanej problematyki lokalnej. 

Dopełnieniem części poświęconej rozmaitym aspektom sztuk plastycznych – 
i jednocześnie całego tomu – jest, opatrzona poetycką glosą, prezentacja współ-
cześnie wykonanych dzieł graficznych Teresy Babińskiej. 

Trzecia część tomu to literaturoznawcze przechadzki po pasażach stworzonych 
przez pisarzy związanych ze Szczecinem. Wprowadzenie do tego bloku tekstów 
stanowi szkic Piotra Krupińskiego rekonstruujący ślady łączące Alfreda Döblina 
ze Szczecinem (W poszukiwaniu Alfreda Döblina w Szczecinie. Fragment gawędy). 
Döblin – jako jeden z najbardziej znanych twórców urodzonych w tym mieście 
(choć mieszkający w nim zaledwie dziesięć lat), autor między innymi powieści 
poświęconej miastu, czyli Berlin Alexanderplatz. Dzieje Franciszka Biberkopfa – jest 
dla nas (i dla pisarzy współczesnych) postacią symboliczną, ponieważ reprezentuje 
jednocześnie stary Stettin i nowy Szczecin.

Trop Szczecina w literaturze zajmuje także pozostałych autorów, ale nie tylko 
on łączy ich rozważania. Wspólne jest im bowiem zainteresowanie twórczością 
Anny Frajlich, która w tym roku obchodzi 70. rocznicę urodzin. Autorka między 
innymi tomów Tylko ziemia, W słońcu listopada, Znów szuka mnie wiatr i Labirynt 
mieszkała w Szczecinie od końca drugiej wojny światowej do rozpoczęcia stu-
diów polonistycznych w Warszawie, a w 1969 r. wyjechała – jak się okazało, na 
stałe – do Nowego Jorku. 

Paweł Wolski w (Nie)żydowskim (nie)Szczecinie w pisarstwie Anny Frajlich opisuje 
Szczecin jako miasto rekonstrukcji nieobecności, a w szczególności – odzyskiwania 
i tracenia pamięci żydowskiej. Kolejne teksty tomu przesuwają punkt ciężkości 
z tożsamości miasta na tożsamość pisarki. Joanna Bierejszyk do swych analiz 
wybrała utwory Anny Frajlich z okresu szczecińskiego („Na jakimś trudnym za-
kręcie”. O wczesnych wierszach Anny Frajlich), co umożliwia wgląd w problematykę 
poruszaną w mniej znanych tekstach omawianej autorki, obrazujących pierwsze 
etapy konstruowania estetyki literackiej. To zagadnienie rozwija Sławomir Iwasiów 
w szkicu Negocjowanie tożsamości Imię ojca Anny Frajlich. Na początku swych 
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rozważań buduje analogię między biografią Zygmunta Baumana i Anny Frajlich, 
co staje się punktem wyjścia do pokazania kolejnych etapów poszukiwania „ja” 
przez autorkę opowiadania. Dopełnieniem tekstów traktujących o twórczości 
Jubilatki jest szkic Jerzego Madejskiego Wiersz, Szczecin, Arkadia. Taniec – miasto 
Anny Frajlich. Literaturoznawca podczas interpretacji wiersza Taniec – miasto, 
w którym poetka wraca do przestrzeni swego dzieciństwa, dokonuje jego po-
trójnego odczytania jako historii: o dzieciństwie, mieście i wygnaniu. Taka lektura 
pozwala uwzględnić zależności między historią Szczecina oraz biografią poetki. 

Niniejsza publikacja nie powstałaby, gdyby nie wiosenne Dni Kultury Żydow-
skiej Adlojada (19–24 marca 2012), zorganizowane przez Secesję Cafe oraz Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie przy partnerskim zaangażowaniu Szczecińskiego 
Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Szczecinie oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie. 
Chcielibyśmy przy tej okazji wyrazić wdzięczność wszystkim badaczom i twórcom 
kultury żydowskiej, którzy swą wiedzą oraz umiejętnościami włączyli się w tę kilku-
dniową prezentację. Osobne słowa podziękowania kierujemy do Pani Aleksandry 
Gieczys-Jurszo, koordynatorki festiwalu, która z wielkim zaangażowaniem dbała 
o połączenie poszczególnych wydarzeń w jedno, trwające kilka dni, odbywające 
się w różnych miejscach Szczecina przedsięwzięcie. 

Redaktorzy tomu

Święto Purim Żydzi obchodzą od czasów starożytnych na cześć wydarze-
nia, które miało miejsce za czasów rządów perskiego króla Achaszwerosza. 
Wtedy to jeden z ówczesnych ministrów króla, człowiek imieniem Haman, 
uknuł spisek, którego celem była zagłada Żydów. W wyniku owej intrygi król 
Achaszwerosz nakazał wylosować datę (z hebr. Pur, czyli ‘los’) określającą 
dzień masakry. Wylosowano 14. dzień miesiąca Adar. Na szczęście, dzięki 
interwencji dzielnej i przebiegłej królowej Estery oraz jej wuja Mordechaja udało 
się zapobiec tragedii. Co więcej, los odwrócił się od okrutnego Hamana i to właśnie 
on oraz jego poplecznicy – a nie Żydzi – ponieśli śmierć. Dla uczczenia roczni-
cy tych wydarzeń w synagogach na całym świecie Żydzi czytają Księgę Estery, 
a kiedy wymieniane jest imię Haman, wszyscy zgromadzeni robią ogromny hałas, 
by zagłuszyć je na wieki. Z tym dniem związana jest też świecka tradycja organi-
zowania bali purimowych, sztuk teatralnych i różnych form maskarad, podczas 
których uczestnicy przebierają się za postaci tego historycznego wydarzenia. 
Po zbudowaniu miasta Tel Awiw zaczęto – dziś to już tradycja – organizować 
parady przebierańców pod nazwą Adlojada, pochodzącą od hebrajskiego słowa 
ad-lo-jada (czyli ‘żeby nie wiedział’). W tym dniu należy bawić się, ucztować, ob-
darowywać łakociami i pić wino do momentu, aż nie będzie się odróżniać słów 
„błogosławiony Mordechaj” od „przeklęty Haman”, czyli ad-lo-jada. Dni Kultury 
Żydowskiej Adlojada nawiązują w swojej nazwie do tego obyczaju, zachęcając do 
radosnego uczestnictwa i zapoznania się z bogactwem historii, kultury i tradycji 
żydowskiej.

Mikołaj Rozen
Gmina Wyznaniowa Żydowska 

w Szczecinie 



Polscy Żydzi stworzyli niezwykle bogatą i wyjątkową kulturę, rozpoznawalną 
do dzisiaj na całym świecie. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej w Polsce 
zamieszkiwało około trzy i pół mln Żydów. Zginęło ponad trzy mln z nich. Uległy 
zniszczeniu bezcenne materialne zabytki kultury żydowskiej: świątynie z ich bo-
gatym wyposażeniem, księgi, dzieła sztuki. Zniszczono gospodarstwa domowe 
z ich specyficznymi przedmiotami życia codziennego i religijnego. Na szczęście 
chociaż częściowo ocalał dorobek wielu pokoleń Żydów w literaturze, muzyce, 
malarstwie, filmie, piśmiennictwie religijnym i naukowym. Spośród Żydów, którym 
udało się przeżyć Holocaust, wielu należy do grona wybitnych przedstawicieli 
współczesnej polskiej kultury i nauki. Z ogromną radością przyjęłam propozycję 
włączenia się w organizację Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie, ponie-
waż dzięki nim możemy przypomnieć, że wieki współistnienia dwóch narodów 
tworzyły też wspólną historię i kulturę.

Róża Król 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 

Oddział w Szczecinie

Elie Wiesel, wybitny pisarz żydowski, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, za-
uważył kiedyś: „Jeśli Grecy wynaleźli tragedię, Rzymianie list, a renesans sonet, 
to nasze pokolenie odkryło nową odmianę pisarstwa – literaturę świadectwa”. 
Wiesel miał na myśli pokolenie, które widziało Zagładę. A to zdanie można rozu-
mieć jako jego komentarz do własnej twórczości. Wiesel jest bowiem pisarzem, 
który literaturę pojmuje jako zapis osobistego doświadczenia. Słowa mają oddać 
przeżycia z Auschwitz (1944) i Buchenwaldu (1945). O tym mówi jego najbardziej 
znana książka Noc (przeł. M. Kozłowska, Kraków 2007), a także wiele innych dzieł. 

Formułę pisarza należy rozumieć nie tylko jako konstatację, ale także propo-
zycję działań. W tym kontekście chodziłoby o to, że tak jak przyswoiliśmy sobie 
pojęcie tragizmu; jak jesteśmy świadomi udziału w kulturze epistolograficznej 
(od klasycznej epistoły po współczesny e-mail); jak układamy nasze wypowiedzi 
w schematy gatunkowe i wersowe, tak też potrzebujemy pamięci o ważnych 
zdarzeniach z przeszłości, co zapewnia nam literatura i inne formy artystycznej 
ekspresji. 

Wiemy jednak, że przeszłość bywa uobecniana nie tylko poprzez wypowiedzi 
i działania indywidualne. W dzisiejszych realiach społecznych potrzebujemy 
również przedsięwzięć zespołowych oraz nowatorskich sposobów jej prezentacji, 
a także, jak to określił Marcin Kula, nowych „nośników pamięci historycznej”. Być 
może Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie oraz publikacja Adlojada. 
Szczecińskie pasaże to kolejne okazje, aby podjąć wyzwanie i dowiedzieć się 
czegoś o dziejach naszego miasta. 

Jerzy Madejski 
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński
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Wstęp
Pierwsze Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie to praktykowanie 

dialogu. Dialogu pomiędzy nami uczestnikami, pomiędzy nami wyznawcami 
odmiennych konfesji, pomiędzy nami przedstawicielami różnych kultur i miesz-
kańcami ojczyzn duchowych, pomiędzy nami reprezentantami różnych generacji. 
Jeśli ten zaimek osobowy przewija się jak refren i rozpościera się nad wszystkimi 
jak parasol chroniący przed wykluczeniem oraz separacją, wtedy ma miejsce 
prawdziwy dialog, czyli stawanie się, nasz egzystencjalny wzrost w obliczu 
odmienności doświadczeń i tradycji zasygnalizowanych na wstępie. Adlojada 
to zatem praktyka dialogu, który współtworzą zgromadzeni uczestnicy. Moje 
zadanie polega na tym, aby przybliżyć również elementy teorii dialogu. Po-
służą mi do tego rozważania trzech autorów: twórcy filozofii dialogu Franza 
Rosenzweiga, polskiego filozofa dialogu księdza profesora Józefa Tischnera, 
a także znawcy tej filozofii – ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, 
na którego badaniach i analizach będę opierał niniejszy tekst. 

Czym zatem jest dialog? Dialog jest prawdopodobnie najbardziej fundamen-
talnym sposobem istnienia człowieka. W wyniku dialogów platońskich rozmówca 
dzięki procesowi przypominania, anamnezy docierał do wiedzy, którą jego dusza  
posiadała od zawsze, a tylko poprzez inkarnację, przez proces wcielenia, za-
tracała kontakt z wiecznymi pokładami swej pamięci. W moich rozważaniach 
pojęcie dialogu ukształtowane jest przez inną tradycję – tradycję dialogu he-
brajskiego. Oba dialogi dzieli różnica, którą można porównać do rozbieżności 
pomiędzy drogą homeryckiego Odyseusza oraz biblijnego Abrahama (parafra-
zuję tu Emmanuela Levinasa, żydowskiego filozofa pochodzącego z obszarów 
dzisiejszej Litwy). W dialogu platońskim rozmówca – Odyseusz – powraca po 
wielu perypetiach do domu, odmieniony przez nowe doświadczenia. Natomiast 
w dialogu żydowskim rozmówca – Abraham – nie powraca do swego domu 
z prostej przyczyny, ponieważ go nie ma; jedynym jego domem jest Księga, 
wynik rozmowy z Bogiem. Interesująco przedstawił to piszący po francusku 
poeta żydowski Edmond Jabès: 

Być Żydem to los wszystkich ludzi, ponieważ jesteśmy na wygnaniu. W naszej absolut-
nej nagości i w naszym wymuszonym marszu przez pustynię nie mamy jednak żadnego 

Filozofia dialogu

Jaromir Brejdak



innego światła, jak tylko ciemność słowa, żadnego innego przewodnika, jak pytania bez 
odpowiedzi. Słowo jest, przeto naszą ojczyzną, naszym królestwem1.

Myślenie dialogiczne – Józef Tischner
Chciałbym zastanowić się, na czym polega myślenie dialogiczne? Może warto 

zacząć od pytania, czym jest samo myślenie? Polski filozof dialogu Józef Tisch-
ner mawiał: „Wszelkie myślenie jest czyimś myśleniem, jest myśleniem z kimś 
i myśleniem o czymś”2. Na uwagę zasługują dwie tezy: 
1. Myślenie jest źródłowo myśleniem z kimś, a dopiero później myśleniem 
o czymś.
2. Myślenie, będąc czyimś myśleniem, jest kontynuacją.

Tischner pisząc te słowa, sytuuje się świadomie w pewnej tradycji myślenia, 
która zrywa z tradycją dominującą w filozofii Zachodu, czyli z tradycją myślenia 
o czymś, tradycją myślenia przedmiotowego. „Myślenie dialogiczne jest więc 
myśleniem według świadectwa świadków”3 – kontynuuje Tischner. Warunkiem 
koniecznym osiągnięcia wiedzy o człowieku jest zatem świadectwo wiarygod-
nego świadka. Rozwój nauk ścisłych jest niczym innym, jak właśnie takim dys-
kursem, rozmową z drugimi. Odmiennie wygląda tu jednak najważniejszy dla 
nas problem wiarygodności. Myślenie dialogiczne jest myśleniem i rozmową ze 
świadkami. W historii byli nimi między innymi Sokrates, Pitagoras, Tales, Jezus, 
Judasz, a współcześnie – Janusz Korczak czy Wisława Szymborska. Myślenie dia-
logiczne jest rozmową prowadzoną z dziejami, zapisanymi świadectwami ludzi 
żyjących przed nami, świadectwami mniej lub bardziej wiarygodnymi. Problem 
wiarygodności świadectwa jest ważny, wprowadza nas w głębię dialogicznego 
myślenia zakładającego zdwojenie słowa i życia, myśli i czynu. Zdwojenie to 
sprawia, że możemy mówić o żywym słowie lub o wiarygodnym świadku. 

Przeciwieństwem tego myślenia jest myślenie monologiczne, w którym do osiągnięcia 
uzasadnionej wiedzy świadectwo świadków nie jest konieczne. Pierwszym przykładem 
jest myślenie historyka, przykładem drugim może być myślenie w matematyce4. 

Jak odbywa się takie myślenie z kimś, kto w danej sytuacji naszego życia wy-
daje się ważnym drogowskazem lub nawet autorytetem? Dla wyjaśnienia warto 
odnieść się do naszego doświadczenia życiowego. Gdybyśmy zapytali samych 
siebie, co najbardziej pamiętamy ze szkoły podstawowej, to część odpowiedzi 
zwracałaby zapewne uwagę na atrakcyjność osoby nauczyciela czy nauczycielki. 
Fascynacja osobowością, wiarygodnością drugiego człowieka sprawia, że w spo-
sób dla nas prawie niewidoczny, „bezbolesny” pojmujemy świat wartości konsty-
tuujących osobę mistrza. Zanim zaczniemy świadomie przyswajać jego wiedzę, 
otwieramy się na jego sposób bycia, czucia, preferowania. Nasze doświadczenie 
drugiej osoby nie jest spostrzeżeniem jakiejś ruchomej bryły w przestrzeni, ale 
pewnym przedrefleksyjnym, źródłowym doświadczeniem istoty ukształtowanej 
przez wartości, istoty o określonej strukturze pragnień, myśli i woli (ordo amoris). 
Żyjemy w świecie aksjologicznie różnocennym, bogatym, fascynującym lub znie-
chęcającym, przyciągającym lub odpychającym. Osoba zaś to określony porządek 

1 Zob. B. Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność, przeł. R. Kubicki, A. Malitowska, Warszawa 
2012, s. 1.

2 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1994, s. 360.
3 Ibidem, s. 366.
4 Ibidem.
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takich preferencji, sympatii lub antypatii. Kontakt z osobą mistrza jest aktem 
konstytucji naszej tożsamości poprzez aksjologiczny świat wartości osoby mistrza. 

Odpowiednią teorię opisującą ten fenomen prezentuje filozof judeochrześci-
jański Max Scheler, z którym Józef Tischner, a przede wszystkim Karol Wojtyła, 
prowadził swój własny twórczy dialog5. Scheler zaproponował nowy rodzaj etyki –  
etykę wzorca osobowego6. 

Charakterystyczną cechą działania wzorca – uważa Scheler – jest to, iż zanim odwoła 
się on w sposób normatywny do podmiotu, najpierw podmiot ten chce wykształcić 
i uformować. Wzorzec odwołuje się w sposób źródłowy nie do działania człowieka, lecz 
do jego bytu. Nie zachęca do naśladowania działań mistrza, lecz proponuje wejście 
w pole działania wartości konstytuujących mistrza […]. Czyli wzorzec nie nakazuje nam 
działania wprost, lecz pośrednio poprzez uprzednie ukonstytuowanie naszej tożsamości7. 

Myślenie dialogiczne jest zatem tak naprawdę procesem konstytuowania się 
naszej tożsamości w zetknięciu ze świadectwami innych żywych lub zmarłych, ale 
wciąż „żywych” w śladach, które pozostawili – w listach, dziełach, życiowych wy-
borach. Myślenie to, nazwane także „nowym myśleniem”, nie jest zwykłą wymianą 
informacji, artykułowanych treści, lecz jest generowaniem sposobów bycia. Ów 
rodzaj przekazu określany jest jako „maieutyka egzystencjalna”, której współtwór-
cą jest Apostoł Paweł, mówiący w tym kontekście o „działaniu ku pokrzepieniu”. 
Sensem pokrzepienia nie jest łatwe pocieszanie, lecz budowanie egzystencji 
słuchacza, z której narodzić się ma następnie określona treść indywidualnego 
doświadczenia życiowego jako owoc egzystencjalnych narodzin – metanoi.

Tak zwane nowe myślenie Franza Rosenzweiga jest właśnie myśleniem 
dialogicznym w opisanym przez nas znaczeniu, jest ono rozmową z kon-
kretnymi świadkami historii. Na uwagę zasługuje samo pojęcie świadka, 
którego rola nie sprowadza się tylko do potwierdzenia zdarzenia, w jakim się 
uczestniczyło. Świadkiem jest ten, kto świadczył swoim życiem, potwierdzał 
czynem prawdziwość swoich słów. Rozmowa ze świadkiem nie ma na celu 
refleksji, lecz czyn.

„Już faryzeusze Talmudu i święci Kościoła wiedzieli, że rozum człowieka może 
sięgać tylko tak daleko, jak jego czyn”8 – stwierdza Rosenzweig. To czyn rodzi 
wiedzę zasługującą na miano wiarygodnej w myśl zasady, że świadkiem miłości 
jest ten, kto potrafi kochać. Same deklaracje i najwspanialsze chociażby teorie na 

5 Max Scheler, przeciwstawiając się tzw. formalnej etyce Kanta, proponował etykę konkretnego 
wzorca osobowego, czyli materialną etykę wartości. W etyce Kanta obowiązywał tzw. imperatyw 
kategoryczny, domagający się od nas, aby zasada naszego działania stała się zasadą również dla 
drugiej osoby lub w idealnym przypadku zasadą działania wszystkich ludzi. Tej zasadzie przeciw-
stawia się imperatyw kariologiczny (Max Müller), domagający się zasady działania respektującego 
indywidualność osoby i konkretność sytuacji (Postępuj tak, jak tylko ty w danej sytuacji mógłbyś 
postąpić).

6 Pisałem o tym w: Tożsamość a realizm wartości. Materialna etyka wartości w ujęciu Charlesa Taylora 
i Maxa Schelera, „Kwartalnik Filozoficzny” 2008, t. XXXVI, z. 3, s. 111–131.

7 Ibidem, s. 120–121. „Po drugie, wzorzec zmusza do transcendencji własnych ograniczeń, otwierając 
nowe horyzonty odnalezionej i pogłębianej tożsamości. Wzorzec zmusza do przekraczania siebie 
bez użycia siły, lecz przy użyciu fascynacji czy miłości, do której zmusić nie można, lecz którą można 
obudzić poprzez świadectwo miłości. […] Po trzecie, normatywność norm ufundowana jest na 
wzorcach, tzn. na relacjach osobowych”, w naszym wypadku na dialogu. Scheler, na marginesie 
mówiąc, doszedł do swojej koncepcji po medytacji słów Apostoła Pawła mówiących, że to nie my 
działamy, ale Chrystus w nas.

8 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 660.



temat miłości nie są tu wystarczającym świadectwem, gdyż nie ma w nich zdwoje-
nia myśli i czynu. Gwiazdę zbawienia kończy zresztą rozdział zatytułowany Brama, 
brama wiodąca od myśli do czynu – jak zauważa Jan Andrzej Kłoczowski OP9.

Myślenie dialogiczne jest zatem, jak udało się nam ustalić, myśleniem dzie-
jowym sięgającym samego początku, czyli stworzenia i objawienia Mojżeszowi 
tablic Dekalogu. Myślenie dziejowe jest myśleniem religijnym, wspólnie z proro-
kami Starego i apostołami Nowego Testamentu. Myślenie dialogiczne zrodzone 
jest z myślenia biblijnego, z rozmów człowieka z Bogiem. Dzieje mają wymiar 
modlitwy.

Wracając do pierwszej części naszych rozważań, czyli teorii księdza Józefa 
Tischnera, należy zauważyć, że jego tożsamość duchowa uwidacznia się jesz-
cze bardziej przy etymologicznym powiązaniu pojęcia wiary fides z pojęciem 
wierności fidelis. „Fides nie jest więc «wiarą w coś», lecz «wiarą w kogoś», ściślej 
wiernością wobec kogoś”10. Tak ukazana natura wiary bliska jest hebrajskiemu 
rozumieniu emmuny, o której pisał między innymi Martin Buber w Dwóch dro-
gach wiary. Wiara nie jest następstwem indywidualnej decyzji akceptującej jakąś 
treść, lecz ponadpokoleniową więzią zaufania, zrodzoną z przekazu tradycji, jest 
wiernością wobec tej tradycji. Myślenie dialogiczne poprzedza akt zawierzenia 
świadkowi czy świadkom. „Znaczy to, że znajdujemy się w nurcie dziejowych 
zawierzeń” – kontynuuje Tischner. Ten dziejowy dialog budowany na zaufaniu 
i zawierzeniu świadectwu drugiego człowieka ma wymiar modlitwy. Kłoczowski 
komentuje niezwykle ciekawą formułę Tischnera ze Sporu o człowieka: „«dobro 
ma na świecie swoje imię, a nie nazwę». Imię – czyli Adam, Ewa Abraham […]. 
Dobro jest zawsze dobrem osoby. Dobro, które odkrywam wraz z wybraniem 
i czynię swoim przez wyznanie, czyli odpowiedź sprawia, że doświadczam siebie 
jako powołanego, a więc jakby nie z tego świata”11.

Myślenie dialogiczne jest spotkaniem z najgłębszym wymiarem rzeczywistości, 
zetknięciem z kimś jako niepowtarzalnym, realnym Dobrem. Nie ma innego źródła 
doświadczenia Dobra w jego najgłębszej odsłonie niż czyn drugiego człowieka. 
Dobro nie jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz objawieniem konkretnego Dobra 
za sprawą człowieka. Przykładem takiego konkretnego objawienia się Dobra 
może być postać Janusza Korczaka czy Maksymiliana Kolbego. Przekroczenie 
egocentrycznego zamknięcia w kręgu potrzeb i popędów, chociażby takich 
jak chęć ratowania siebie, czyni z nich świętych za sprawą Dobra, jakie objawili. 
Według Tischnera rzeczy się przejawiają, a tylko osoba może się objawić: „Obja-
wienie dzieje się między osobami”12. Należy zauważyć, że sakralny wymiar relacji 
Bóg – człowiek zostaje zastąpiony sakralnym wymiarem międzyludzkim, choć 
niepozbawionym odniesienia do Boga. Ma tu miejsce niewątpliwie przesunięcie 
akcentu na wspólnotę, która staje się Kościołem, ekklesią. Miarą miłości do Boga 
jest  drugi człowiek. Jak się okazuje, czas wcale nie jest przeszkodą w docieraniu 
do świadectwa innych, ale raczej próbą ogniową naszej wiary13.

9 A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005, s. 158. 
10 Ibidem, s. 367.
11 A. Kłoczowski, op. cit., s. 134.
12 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 174.
13 Wiedział o tym Soren Kierkegaard, który w Okruchach filozoficznych pokazuje, że tzw. uczeń 

z drugiej ręki, możemy powiedzieć uczeń drugiej i kolejnej generacji, nie jest uczniem gorszym 
od ucznia z pierwszej ręki, znającego swego mistrza z bezpośredniego kontaktu tu i teraz.
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W tym właśnie punkcie odsłania się głęboka różnica między myśleniem dialogicznym 
według świadectwa świadków a myśleniem monologicznym według reguł sprawdzalności 
obiektywnej. Dla myślenia monologicznego upływający czas bądź nie ma żadnego zna-
czenia dla prawdy, np. w naukach matematycznych, bądź jest przeszkodą na drodze ku 
pewności […]. Ale w przypadku dziejów zawierzeń jest inaczej. Czas spełnia rolę ogniowej 
próby wiary […] prawdziwa wierność dojrzewa w czasie. Upływający czas jest czasem 
narastających świadectw. Coraz więcej ludzi wchodzi w dramat, który się ongiś rozpoczął14.

Wejściem w dialog, który się ongiś rozpoczął, jest podjęcie rozmowy z dzie-
jami w konkretnym miejscu, z zapomnianą tradycją na przykład żydowskiego 
Szczecina czasów przedwojennych – z Julo Levinem, Alfredem Döblinem – lub 
z żywą tradycją obecną w tym mieście. Myślenie dialogiczne wystawia człowieka 
współczesnego na niełatwą próbę zawierzenia czy powierzenia siebie świa-
dectwu drugiej osoby, często już nieobecnej wśród nas, niekiedy zapomnianej. 
W odniesieniu do teraźniejszości jest to próba zaufania drugiemu człowiekowi 
niełatwa z wielu powodów. Problemem może być utrata wiarygodności ludzi, 
z którymi się stykamy, a w następstwie brak zaufania do drugiego człowieka. 
Inną trudnością jest niezdolność do zawierzenia, powierzania siebie innemu. 
Dużo atrakcyjniejsza dziś wydaje się wiara w nieuczciwość niż w wierność. Łatwiej 
bowiem uwierzyć tzw. hermeneutykom podejrzeń – Karolowi Marksowi, Fryde-
rykowi Nietzschemu czy Zygmuntowi Freudowi. „Wspólnym rysem tego nurtu –  
pisze Tischner – jest radykalne zakwestionowanie możliwości wiarygodnego 
świadectwa”15. Ufność drugiej osobie to doświadczenie bycia wybranym przez 
osobę, a także powierzenie się jej. Wiąże się to z doświadczeniem obdarowania 
zaufaniem przez drugiego, ale również przyjęciem odpowiedzialności, któ-
ra staje się tu podstawowym warunkiem doznawania jedności w świecie. 
Nie daje jej żadna inna ontologiczna świadomość jakiejś wspólnej materii 
czy życia, lecz właśnie odpowiedzialność. Koncepcja jedności zmienia się 
z ontologicznej na etyczną. Zawierzenie jest kamieniem węgielnym każdej 
trwałej wspólnoty, jest ono także przekroczeniem muru separacji i progu 
samotności. Dotkliwe doświadczenie samotności bierze się także z braku 
odpowiedzialności, dzięki której uczymy się nie tylko współistnienia z drugim 
człowiekiem, ale uczymy się siebie. Drzwi do szczęścia prowadzą na zewnątrz, 
jak mawiał duński filozof Soren Kierkegaard.

Gwiazda zbawienia Franza Rosenzweiga
Poświęćmy kilka chwil samej konstrukcji Gwiazdy zbawienia. To fundamentalne 

dzieło myśli humanistycznej, filozoficznej, religijnej, etycznej powstało w czasie 
pierwszej wojny światowej w okopach frontu bałkańskiego, gdzie Rosenzweig 
przebywał i skąd wysyłał do swojej matki frontowe kartki pocztowe, na których 
spisywał swoje myśli. Jest to filozofia dialogu par exelance, zaczynająca od określe-
nia tożsamości i odrębności elementów, które mają stać się partnerami w dialogu.

Kompozycję Gwiazdy zbawienia (1921) można przedstawić schematycznie – 
składa się ona z trzech części, które z kolei zbudowane są z trójkątów. Wierzchołki 
pierwszego trójkąta prezentują statyczne elementy rzeczywistości: człowieka, 
Boga i świat. Jest to klasyczny sposób myślenia o rzeczywistości ukształtowanej  
przez filozofię grecką. Drugi trójkąt opisuje dynamiczne relacje pomiędzy wierz-

14 J. Tischner, Myślenie…, op. cit., s. 368.
15 J. Tischner, Myślenie…, op. cit., s. 370.



chołkami trójkąta pierwszego: relacja Bóg – świat jako „stworzenie”, relacja Bóg –  
człowiek jako „objawienie” oraz relacja świat – człowiek jako „zbawienie”. Ten 
dynamiczny element relacji jest typowy dla dialogicznej myśli hebrajskiej. Dwa 
trójkąty nie ścierają się ze sobą, lecz tworzą nową całość. W części trzeciej następu-
je nałożenie się tych dwóch trójkątów na siebie od strony wierzchołków. Trójkąty 
te zatem tworzą gwiazdę Dawida.

O ile część pierwsza ujmowana była w kategoriach tożsamości i sprzeczności, 
w kategorii „tak lub nie”, o tyle część druga – w kategorii „i tak, i nie”. „Tak” nie 
jest już afirmacją istnienia, a „nie” negacją nicości. „Tak” jest afirmacją istnienia 
zewnętrznego wobec danego elementu, „nie” zaś jest negacją samowystarczalno-
ści16. Części te mają swoją spójną dynamikę, zaczynają się w sposób systematyczny, 
by przez analizę językową przejść do komentarza biblijnego porządkującego 
i rozświetlającego całość. 

Dwa źródła religii są tu szczególnie istotne: judaizm jako wieczny płomień oraz 
chrześcijaństwo jako jego promienie muszą pozostawać w dialogu, bez którego 
judaizm staje się religią „reszty”, chrześcijaństwo zaś pozbawioną faktycznych 
korzeni spekulacją natury filozoficznej.

Dialog judeochrześcijański
Warto powrócić do kwestii dialogu, do którego inspiruje nas Rosenzweig swoją 

Gwiazdą zbawienia, dialogu pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem. Prawdzi-
wy dialog musi uprzedzać rzetelne określenie własnych pozycji, stanowisk. Ten 
proponowany przez Rosenzweiga zaczyna się po ustaleniu odrębności i tożsa-
mości partnerów dialogu. Od różnic pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem 
chciałbym zacząć:
1. Koncepcja Boga. Judaizm nie zna istoty Boga, chrześcijaństwo przede wszystkim 
za sprawą św. Jana uważa, że Bóg jest miłością. Żyd, uważa Rosenzweig, uznaje 
Boga kochającego, nie Boga, którego istotą jest miłość. Judaizm odrzuca onto-
logizację Boga sprowadzającą Go do konkretnej istoty: substancji czy czystego 
istnienia (esse ipsum). Judizm uznając transcendencję Boga, przyjmuje jego tajem-
niczość: „Tylko raz w roku kapłan, składając ofiarę, wypowiadał imię Najwyższego. 
W synagodze zamiast tego imienia używana słów Adonai bądź Elohim”17.
2. Koncepcja człowieka.

Najgłębsza różnica między człowiekiem żydowskim a chrześcijańskim polega na tym, 
że chrześcijanin ze swej natury, lub przynajmniej z racji swego urodzenia, jest poganinem, 
podczas gdy żyd jest żydem18. 

Żyd „rodzi się” żydem, chrześcijanin zaś „staje się” chrześcijaninem głównie 
poprzez naśladowanie Jezusa (a wcześniej akt chrztu). Chrześcijanin nie znajduje 
w sobie źródłowego bytu swego chrześcijaństwa, gdyż całą tożsamość duchową 
czerpie z Jezusa – uważa Kłoczowski. Christianus fit, non nascatur – pisał Tertulian. 
Różnica pomiędzy człowiekiem żydowskim i chrześcijańskim dotyka zrodzenia 
i odrodzenia. Odrodzenie żyda ma charakter wspólnotowy, nie jest osobistym 
odrodzeniem, lecz przekształceniem jago narodu. Podobnie wspólnotowy cha-

16 Zob. A. Lipszyc, Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009, s. 40 (rozdz. Franz Rosenzweig: 
życie w świetle gwiazdy).

17 A. Kłoczowski, op. cit., s. 245.
18 F. Rosenzweig, op. cit., s. 632.
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rakter ma zmartwychwstanie według faryzeuszy, gdyż saduceusze nie wierzyli 
w zmartwychwstanie w ogóle. Bycie chrześcijaninem zaczyna się nie od na-
rodzenia naturalnego, lecz od odrodzenia. Chrześcijanin, uważa Rosenzweig, 
musi przenieść w swoje własne serce narodziny ze stajni betlejemskiej. „Mistyka 
chrześcijańska w gruncie rzeczy jest oparta na narodzinach Boga w duszy”19 – 
pisze Kłoczowski. „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada 
ci, jeśli nie zrodził się w tobie” – puentuje śląski mistyk Anioł Ślązak.
3. „Chrześcijanin biegnie z pochodnią przez świat. Natomiast żyd podtrzymuje 
wewnętrzny żar”20. Chrześcijanin staje się chrześcijaninem, jak zostało już po-
wiedziane, głównie za sprawą czynu, którego drogowskazem jest Jezus, żyd 
natomiast nie musi udowadniać synostwa Bożego w podobny sposób.
4. Inna różnica dotyczy stosunku do prawa. Według Talmudu Bóg studiuje Torę, 
której odbiciem jest świat. W przypadku chrześcijaństwa, gdzie obowiązuje au-
gustiańskie „kochaj i rób, co chcesz”, można mówić o „chrześcijańskiej anarchii” –  
uważa Rozenzweig.

Filozof wskazuje niebezpieczeństwa, na które narażone są obie religie. W wy-
padku chrześcijaństwa pewnym zagrożeniem jest samo pojęcie Trójcy, które 
może być interpretowane jednostronnie – od strony ducha, jak to miało miejsce 
w Kościele Wschodnim, ukształtowanym dzięki św. Janowi i ojcom greckim 
(Orygenesowi). Bóg w tych interpretacjach przestaje być Bogiem Starego Te-
stamentu, staje się Logosem, Słowem i Rozumem lub duchem właśnie. Drugie 
niebezpieczeństwo, zdaniem Rosenzweiga, wynika z przeakcentowania roli 
Syna, który przesłania Boga, jak to ma miejsce w Kościele Północnym, ukształ-
towanym przez św. Pawła. Jest to zagrożenie zbytniego uczłowieczenia Boga. 
Niebezpieczeństwo trzecie niesie ze sobą „uświatowienie” Boga, co wy-
stępuje w Kościele Południowym, zajmującym się budowaniem Królestwa 
nie tylko w duchowym wymiarze. Z kolei groźba, na którą narażony jest 
judaizm – zdaniem autora Gwiazdy zbawienia – polega na tym, że żyd zajęty 
jest podtrzymywaniem żaru otrzymanego od Boga na mocy naturalnego 
urodzenia: „Żar, który płonie wewnątrz, nie wie nic o ciemności, która otacza 
Gwiazdę od zewnątrz”21.

Największym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa jest utrata faktyczno-
ści objawień, konkretnych osób, określonych świadectw ich życia. Nawiązując 
do pierwszej części mojego tekstu, groźbą jest zanik dialogicznego charakteru 
myślenia, myślenie to wypiera spekulacja. Spekulacyjność czy abstrakcyjność 
myślenia redukuje konkretnego Boga Abrahama, Jakuba do Rozumu czy Du-
cha. Według Rosenzweiga „uduchowienie Boga” to największe zagrożenie dla 
chrześcijaństwa. Zwracał na to wcześniej uwagę Nietzsche, głoszący śmierć Boga 
abstrakcji, śmierć Boga rozumu, którego miał zastąpić Zaratustra, apostoł Ziemi. 
Rosenzweig przytacza anegdotę, zgodnie z którą pewien pastor, proboszcz 
parafii, pytany przez króla o to, jakie są dowody prawdy chrześcijańskiej, miał 
odpowiedzieć: „Żydzi Wasza Wysokość”22. Bez świadectwa konkretnych osób 
dzieje byłyby nic nieznaczącą pustką. Bez Starego Testamentu chrześcijaństwo 
staje się abstrakcyjną dyscypliną, zwykłą ideą i płytkim moralizatorstwem. Żywa 
wiara to dawanie świadectwa. 

19 A. Kłoczowski, op. cit., s. 249.
20 Ibidem.
21 F. Rosenzweig, op. cit., s. 626.
22 A. Kłoczowski, op. cit., s. 253.



Pomimo wymienionych różnic zarówno żyd, jak i chrześcijanin są robotnikami 
winnicy pańskiej. Żyd ma trwać w wierze, chrześcijanin zaś nieść nowinę o Bogu 
Jedynym aż po krańce świata zgodnie z misją św. Pawła, apostoła narodów23. 
Jak blisko siebie są judaizm i chrześcijaństwo, pokazuje chociażby polemika św. 
św. Piotra i Pawła w czasie pierwszego soboru w Jerozolimie. (Postać Apostoła 
Pawła jest w tym kontekście bardzo ciekawa, gdyż wielu żydowskich uczonych –  
chociażby Jakob Taubes – uważa, że nie przestał on być żydem aż do śmierci). Na 
fundamentalność doświadczenia dialogu w myśli Jana Pawła II zwracał uwagę 
Kłoczowski OP24, cytując fragment książki papieża Polaka zatytułowanej Prze-
kroczyć próg nadziei: 

W to doświadczenie ogromnie wiele wnieśli filozofowie dialogu, tacy jak Martin Buber 
czy właśnie wspomniany Levinas. Tu już jesteśmy bardzo bliscy św. Tomasza, z tym że 
droga prowadzi nie tyle przez byt i istnienie, ile przez osoby oraz spotkanie osób: ‘ja’ i ‘ty’. 
To jest podstawowy wymiar bytowania człowieka, które zawsze jest współbytowaniem. Skąd 
się tego nauczyli filozofowie dialogu? Nauczyli się przede wszystkim z doświadczenia 
Biblii. Całe życie ludzkie jest ‘współbytowaniem’ w wymiarze codziennym ‘ja’ i ‘ty’, a także 
w wymiarze absolutnym i ostatecznym: ‘ja’ i Ty’. Tradycja biblijna koncentruje się wobec 
tego ‘Ty’. To jest naprzód Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Praojców, a z kolei Bóg 
Jezusa Chrystusa i Apostołów, Bóg naszej wiary25.

Fundamentalną potrzebę dialogu dostrzega również Benedykt XVI, poszukują-
cy nowego rodzaju komunikacji, która nie byłaby misjonowaniem, lecz uznaniem 
drugiego „Ty”, czyli dialogiem.

Epilog 
Na koniec należy zastanowić się, jak ma wyglądać dialog z tradycją. Czy ma 

on być tylko antykwarycznym dokumentowaniem zamierzchłej przeszłości? Czy 
może poddańczym spoglądaniem w górę, na monumenty i pomniki minionego 
czasu, których wielkość przerasta współczesnego człowieka do tego stopnia, że 
nie potrafi on nawiązać rozmowy z wyniosłymi bohaterami przeszłości. Czy może, 
idąc śladem Nietzschego, należy znaleźć taki sposób przyswajania historii, aby 
była ona źródłem życia dla człowieka współczesnego, który buduje swoją egzy-
stencję w dialogu z tradycją, w dialogu z egzystencjami minionymi26. Wówczas 

23 Filozofia tak pojętego dialogu ma, według Rosenzweiga, wiele wymiarów. W wymiarze konfesyj-
nym jest wzajemnym dopełnianiem się judaizmu i chrześcijaństwa. W wymiarze egzystencjalnym, 
ogólnoludzkim jest podjęciem rozmowy z wielkimi świadkami rozmawiającymi z Bogiem na długo 
przed nami, z twórcami religii, z prorokami, autorytetami życia. Rozmowa ta jest konstytucją naszej 
tożsamości. Dialog oznacza tu gotowość wyjścia poza siebie, gotowość spojrzenia na świat spoza 
zaścianka własnego egocentryzmu, jest gotowością przyjęcia innego punktu widzenia niż własny. 
Dialog, w szczególności pytanie drugiego skierowane do mnie, kruszy mur samotności i separacji, 
jest próbą odbudowania wspólnoty. Bóg Starego i Nowego Testamentu pyta: gdzie jesteś Adamie? 
Gdzie jesteś Abrahamie? Człowiek, jak wiemy, nie zawsze jest zdolny usłyszeć ten głos, nie zawsze 
jest w stanie odpowiedzieć na przywołanie Boga. Ale ta odpowiedź, choć trudna, jest początkiem 
przekraczania samotności i separacji człowieka. W filozofii dialogu Twarz drugiego człowieka staje 
się źródłem najgłębszego przeżycia sakralnego, bo to tu najpełniej miłość do Boga definiowana 
jest miłością do drugiego człowieka.

24 A. Kłoczowski, op. cit., s. 5–6.
25 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 46.
26 Nawiązuję tu do trzech modeli historii Fryderyka Nietzschego, przedstawionych w O pożytkach 

i szkodliwości historii dla życia. Są to modele antykwaryczny, monumentalny oraz krytyczny.
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mamy prawo, zdaniem twórców filozofii egzystencji, mówić już nie o „przeszłości” 
(Vergangenheit), która mija bezpowrotnie, lecz o „byłości” (Gewesenheit), której 
potencjalność gotowa do kolejnego zrywu oraz urzeczywistnienia trwa w świa-
dectwach kultury i historii27. 

Większość z nas życzyłaby sobie właśnie takiego dialogu, w którym tradycja 
buduje współczesność, a świadectwa osób, które odeszły, stają się drogowskazem 
w codziennym życiu i kamieniem węgielnym naszej egzystencji, dlatego że tylko 
w dialogu z przeszłością możemy odnaleźć siebie. 

Podsumowując możemy powiedzieć, że myślenie dialogiczne nie jest zwykłą 
wymianą informacji, lecz procesem pogłębiania egzystencji, procesem narodzin 
w spotkaniu z drugim człowiekiem, posiadającym status świadka (dzięki wiary-
godności, zdwojeniu słowa i czynu, logosu i życia). Natomiast judaizm i chrześci-
jaństwo mają wspólną misję głoszenia Boga Żywego. Gwiazda zbawienia ukazuje 
się jako gwiazda dialogu.

27 Jest to znany Kierkegaardowski problem przyswojenia byłej potencjalności, opisany w Okruchach 
filozoficznych, w formie „jednoczesności” oraz „wiary”, która jest określonym stawaniem się.

Philosophy of Dialogue

The text is an attempt to answer the following question: What is dialogical thinking? Within my 

attempt to make a deep study of dialogical thinking nature, I am basing on three authors’ 

thoughts: dialogue philosophy creator Franz Rosenzweig, a Polish dialogue philosopher fr. 

prof. Józef Tischner and an expert on dialogue philosophy fr. prof. Jan Andrzej Kłoczowski 

OP. The result of the research shows that dialogical thinking is not an ordinary information 

exchange, but a process of deepening the existence, a process of existential birth in meeting 

other human who is a witness (on account on their reliability by doubling word and deed, 

logos and life), even if their testimony origins from the past which is already distant. Another 

fruit of this short analysis is showing The Salvation Star by Franz Rosenzweig as “a dialogue star”, 

an unfinished trial to practice the dialogue between different philosophical traditions or between 

different religious beliefs.   

Translated by Marek Pietrusewicz
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Uwagi wstępne
Pod pojęciem „emancypacja Żydów”, sformułowanym w 1828 r.1, które do 

powszechnego użytku weszło w latach trzydziestych XIX w., rozumie się ogół 
działań podejmowanych w celu zapewnienia wyznawcom religii żydowskiej 
równouprawnienia społecznego i prawnego.

Aż do XIX w. Żydzi byli w większości państw Europy mniejszością żyjącą na 
marginesie ich ówczesnych społeczeństw. Pomimo tego, że tolerowano ich, nie 
posiadali oni równych praw z ludnością chrześcijańską. Na mocy różnych 
przepisów szczegółowych (w krajach niemieckojęzycznych tzw. Judenord-
nungi lub Judenreglements) podlegali licznym ograniczeniom. Zarówno 
w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym władza zwierzchnia nakładała 
na Żydów przeróżne opłaty, będące de facto haraczem za prawo pobytu 
i życia na danym terenie. Izolację społeczną Żydów pogłębiała ich zła sytu-
acja materialna. Przyjmuje się, że w końcu XVIII w. tylko jedna czwarta do 
jednej trzeciej wszystkich Żydów mieszkających w Europie na niemieckim ob-
szarze językowym żyła we względnie dobrych warunkach, zaś tylko dwa procent  
z nich można było uznać za bogatych. Co najmniej dwie trzecie ludności ży-
dowskiej żyło w niepewnej sytuacji ekonomicznej, jeśli nie w biedzie2. Dyskusja 
na temat poprawy sytuacji prawnej Żydów rozpoczęła się po wydaniu w 1781 r.  
publikacji Christiana Wilhelma Dohma (1751–1820) zatytułowanej Über die bür-
gerliche Verbesserug der Juden3. Pierwszym państwem europejskim, które wpro-
wadziło równouprawnienie Żydów była Francja (1791)4.

Około 1800 r. na obszarze przyszłego cesarstwa niemieckiego Żydzi stanowili 
około jeden procent całej ludności. Niecała połowa, czyli około 150 do 175 tys., 
żyła w Prusach, około jedna piąta w Bawarii. Najwyższy udział ludności żydow-
skiej w całej populacji notowano w Hesji – trzy procent. W krajach habsburskich 

1 W.T. Krug, Über das Verhältnis verschiedener Religionsparteien zum Staate und über die Emanzipation 
der Juden, „Minerva” 1828, nr 148, s. 161–200, lub idem, Gesammelte Schriften, Bd. 4, Braunschweig 
1834, s. 459–482.

2 http://www.jaecker.com/2002/03judenemanzipation-und-anisemitismus-im-19-jahrhundert 
(23.02.2012).

3 Książka ukazała się w berlińsko-szczecińskim wydawnictwie Friedricha Nicolai.
4 Dekret Zgromadzenia Narodowego z 13 listopada 1791 r.

Na początku drogi ku 
równouprawnieniu
Naturalizacja Żydów na 
Pomorzu Zachodnim  
w początkach XIX w.
(na przykładzie 
Stargardu i Szczecina)

Jerzy Grzelak



było około 70 tys. Żydów skoncentrowanych głównie w Czechach i na Morawach. 
Wskutek wchłonięcia w końcu XVIII w. obszarów polskich (Galicja) populacja 
Żydów zwiększyła się w Austrii o 200 tys.

W końcu XVIII w. największe gminy żydowskie (powyżej tysiąca członków) 
istniały tylko we Frankfurcie n. Menem, Hamburgu (Altona), Głogowie (Śląsk), 
Mannheim, Białej (Śląsk Opolski) i Fürth (Bawaria).

W krajach niemieckich Europy pełna emancypacja została zapewniona Żydom 
po raz pierwszy na terenach zajętych oraz kontrolowanych przez Francuzów 
(Wielkie Księstwo Berg, Królestwo Westfalii). W początkach XIX w. pod wpływem 
francuskim w kilku innych państwach niemieckich zostały uchwalone ustawy 
emancypacyjne (1809 r. – Wielkie Księstwo Badenii, 1811 r. – Wielkie Księstwo 
Frankfurt, 1813 r. – Królestwo Bawarii).

Pruski edykt emancypacyjny i dołączone do niego przepisy wykonawcze 
Emancypacja Żydów żyjących w Prusach była jednym z elementów procesu 

modernizacji, jakiemu poddane zostało to państwo po klęsce w wojnie przeciwko 
Napoleonowi w 1806 r. Proces emancypacji Żydów w Prusach był wielostopniowy 
i rozłożony w czasie. Zapoczątkowany został przez Edykt dotyczący stosunków 
obywatelskich Żydów w państwie pruskim (Edikt über bürgerliche Verhältnisse der 
Juden in dem Preußischen Staat) pochodzący z 11 marca 1812 r.5

Edykt dotyczył jednak jedynie tych Żydów, którzy przebywali w Prusach na 
mocy przywilejów generalnych, patentów naturalizacyjnych, listów ochronnych 
i koncesji. Dlatego też był on kierowany do nielicznej mniejszości. Dokument 
gwarantował jej członkom nabycie obywatelstwa pruskiego (§ 1), a także zrów-
nanie w prawach i swobodach z ludnością chrześcijańską (§ 7). Żydzi uzyskiwali 
swobodę osiedlania się zarówno w miastach, jak i na wsi (§ 10), ograniczaną 
dotychczasowymi przepisami prawnymi lub zwyczajowymi6 oraz prawem naby-
wania nieruchomości (§ 11). Dodatkowymi wymaganiami stawianymi przez edykt 
Żydom, którzy chcieli uzyskać obywatelstwo pruskie, były (§ 2): 1. Przyjęcie stałego 
nazwiska; 2. Zobowiązanie się do sporządzania umów i oświadczeń woli, a także 
prowadzenia ksiąg handlowych w języku niemieckim lub innym języku żywym 
oraz używanie przy podpisywaniu się wyłącznie pisma niemieckiego lub łacińskie-
go. Naturalizowani Żydzi uzyskiwali dostęp do zawodów nauczycielskich, w tym 
akademickich, a także stanowisk w samorządach miejskich (§ 8). Rozciągnięto na 
nich także obowiązek służby wojskowej (§ 16). Według § 4 edyktu status obywa-
telski dziedziczyli potomkowie Żydów naturalizowanych. Żydówce, pochodzącej 
z innego kraju, małżeństwo z Żydem posiadającym obywatelstwo pruskie edykt 
(§ 17 i 18) gwarantował prawo osiedlenia się w Prusach. Prawa tego nie nabywał 
Żyd-obcokrajowiec, który poślubiał Żydówkę z obywatelstwem pruskim (§ 19).

Do wprowadzania w życie przepisów edyktu marcowego przystąpiono cztery 
miesiące później. Pierwszym krokiem w tym kierunku miało być sporządzenie list 
wszystkich Żydów zamieszkałych w Prusach. W miastach odpowiedzialne za zesta-
wienia były dyrekcje policji lub magistraty, a na terenach wiejskich landraci. Na Po-
morzu na realizację tego zadania administracja otrzymała zgodnie z zarządzeniem 
Rejencji Pomorskiej z 1 sierpnia 1812 r. sześć tygodni: od 1 sierpnia do 12 września 
1812 r.7 Zainteresowani naturalizacją mieli zgłaszać się dobrowolnie i bez wezwania 

5 „Gesetz-Sammlung für die Königlich Preussischen Staaten” 1812, nr 5, poz. 180 (s. 17–22).
6 J. Peiser, Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin. Mit 27 Bildbeilagen und einer Skizze im Text, 

Stettin 1935, s. 7.
7 „Amts-Blatt der Königlichen Pommerschen Regierung” (dalej ABlPom ) 3, 1813, nr 18, poz. 260 (s. 229).
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w celu umieszczenia swoich nazwisk na listach. W obwieszczeniu skierowanym do 
Żydów zaznaczono, że niezgłoszenie się w celu rejestracji w wyznaczonym terminie 
jest jednoznaczne z odmową przyjęcia obywatelstwa pruskiego.

Listy miały być zestawiane na specjalnych, drukowanych formularzach, od-
dzielnie dla miast i powiatów ziemskich. Na ostatnich dwóch stronach formularza 
umieszczone zostało objaśnienia dla organu sporządzającego (Anweisung zum 
Gebrauch dieses Verzeichnisses)8. Według objaśnienia na listę sporządzaną w da-
nym ośrodku mieli być wpisywani tylko Żydzi, którzy mieszkali w nim 24 marca 
1812 r. Jeśli po tej dacie miejsce zamieszkania (miejscowość) uległo zmianie, w celu 
rejestracji powinni oni zgłosić się do miejsca zamieszkania 24 marca 1812 r. (p. 2)9. 
Na listy powinni być wpisywani:
a) mężczyźni, tzw. głowy rodziny, czyli osoby wyzwolone spod władzy rodziciel-
skiej, niezależnie od sposobu utrzymania, oraz niezamężne i wyzwolone spod 
władzy rodzicielskiej kobiety, utrzymujące się samodzielnie (p. 5);
b) żony głów rodzin oraz pozostające w jego władzy dzieci obojga płci, niezależnie 
od tego, czy mieszkają one w tej samej miejscowości (p. 6);
c) wraz z samodzielnymi rodzinami niepełnoletnie sieroty (pełne) w nich wycho-
wywane lub które za ich wychowanie są odpowiedzialne (p. 7).

Odpowiedzialni za rejestrację osób pozostających pod opieką innych (Mündel 
i Curanden) byli ich opiekunowie (p. 8).

Przy rejestracji każda samodzielna osoba musiała złożyć oświadczenie o przy-
jęciu stałego nazwiska, które mieli nosić również członkowie ich rodzin (p. 10). 
Decyzję o nazwisku dla osób pozostających pod opieką innych, poniżej 14. roku 
życia, niedorozwiniętych umysłowo zaś niezależnie od wieku, podejmowali ich 
opiekunowie. Osoby przysposobione powyżej 14. roku życia oraz utracju-
sze (Verschwender) mieli prawo sami wybierać nazwisko (p. 11). Objaśnienie 
zawierało ponadto wytyczne dla organu sporządzającego wykaz Żydów, 
zamieszkałych w danym ośrodku, odnośnie do jego „obróbki” biurokratycz-
nej i terminów z tym związanych. 

 Formularz wykazu Żydów zamieszkałych w danym ośrodku 24 marca 
1812 r. przewidywał 27 rubryk o następującej zawartości:
1 – numer rodziny;
2 – numer kolejny osoby;
3 – pełne nazwisko głowy rodziny;
4 – pełne nazwisko żony i dzieci znajdujących się w jego władzy ojcowskiej oraz 
nazwiska ich ewentualnych żon i dzieci;
5, 6 i 7 – data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) osób wymienionych w rubryce 
czwartej;

8 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), Rejencja Szczecińska, Wydział Prezydialny (dalej 
RS WP), 10605, s. nlb.; Akta miasta Stargard (dalej AmS), 968, s. 1–4v.

9 Wprowadzanie edyktu marcowego odbywało się dość specyficznie: wszedł on w życie w marcu 1812 r., 
przepisy wykonawcze ukazały się cztery miesiące później, biorąc za punkt wyjścia stan z 24 marca. Trudno 
w tej chwili powiedzieć, czy ten ostatni przepis miał na celu ograniczenie kręgu osób uprawnionych do 
nabycia obywatelstwa. W ówczesnych realiach, czego dowodzą liczne przypadki poświadczone źródło-
wo, Żydzi, chociażby z Księstwa Warszawskiego, przenikali na teren Prus dość swobodnie. Perspektywa 
nabycia obywatelstwa pruskiego była zapewne dość kusząca. Rozejście się wiadomości o edykcie mogło 
spowodować masowy napływ do Prus Żydów nią skuszonych. Z drugiej strony rodzi się pytanie, czy 
ówczesna administracja była w stanie weryfikować fakt zamieszkiwania w danym ośrodku 24 marca 
1812 r. Dodać wypada, że przepis z 24 marca 1812 r. mógł powodować spore komplikacje dla tych 
Żydów, którzy po tym dniu zmienili miejsce zamieszkania: jeśli chcieli uzyskać obywatelstwo, powinni 
udać się do miejsca zamieszkania 24 marca w celu wciągnięcia na stosowną listę zainteresowanych 
naturalizacją. Dla nich przewidziano procedurę opisaną w p. 9 objaśnienia.



8, 9, 10 – data zawarcia związku małżeńskiego, jeśli związek trwa;
11 – rodzaj dokumentu legalizującego dotychczasowy pobyt w Prusach i data 
jego wystawienia;
12 – miejsce zamieszkania;
13 – czas pobytu w miejscu zamieszkania;
14 – zadeklarowane stałe nazwisko;
15 – data rejestracji;
16–25 – zmiany odnoszące się do stanu zarejestrowanych rodzin, występujące 
w okresie między 24 marca a 24 września 1812 r.;
26 – adnotacja rejencji o nadaniu rodzinie lub osobie obywatelstwa pruskiego;
27 – uwagi szczególne.

Ze względu na treść spisy te, zachowane dla większości miast leżących na te-
renie rejencji szczecińskiej, są bardzo cennym źródłem historycznym. Zawierają 
bowiem informacje o wszystkich Żydach mieszkających wówczas na terenie tej 
jednostki administracyjnej. Pytanie o kompletność wykazów jest bezprzedmioto-
we, ponieważ przyczyna, z powodu której były one sporządzane, czyli procedura 
prowadząca do otrzymania obywatelstwa pruskiego, były wystarczająco ważne, 
aby zapewnić wykazom kompletność.

Żydzi na Pomorzu Zachodnim
W czasach książęcych Żydzi mogli osiedlać się tylko w wyznaczonych mia-

stach księstwa, w dodatku na ściśle określony okres. Możliwości osiedlania się 
Żydów na tym terenie nie poprawiły się wcale po podziale Pomorza pomiędzy 
Brandenburgię i Szwecję10. Do 1720 r. prawo przebywania w szwedzkim Szcze-
cinie miał zgodnie z zarządzeniem z 1683 r. tylko jeden Żyd, który w imieniu 
rabinatu berlińskiego nadzorował handel koszernym winem. Inni Żydzi mogli 
przebywać w mieście wyłącznie na podstawie jednorazowych przepustek tyl-
ko do zachodu słońca. W 1777 r. Fryderyk II wprowadził specjalne koncesje, 
które wyłącznie wybranym Żydom dawały prawo przebywania na obszarze 
państwa pruskiego. Królowie pruscy nie prowadzili wobec Żydów jednolitej 
polityki, jednak ze względów finansowych byli zainteresowani osiedleniem się 
pojedynczych osób. Pod wpływem idei oświecenia, głoszących między innymi 
wolność i godność człowieka, coraz bardziej oddalali się oni od stanowiska 
utrzymywania w państwie jednolitości religijnej. Mimo oficjalnego tolerowania 
różnych wyznań religijnych, w większościowym społeczeństwie chrześcijańskim 
utrzymywały się wciąż antyżydowskie uprzedzenia. W pruskiej części Pomo-
rza Przedniego znaczącymi ośrodkami żydowskimi stały się do końca XVIII w. 
Anklam i Pasewalk.

W szwedzkiej części Pomorza przeciwnikami równouprawnienia Żydów, a co 
za tym idzie – ich swobodnego osiedlania się, były stany pomorskie. Dopiero 
w drugiej połowie XVIII w., dzięki edyktom tolerancyjnym królów szwedzkich, 
głównym ośrodkiem osadnictwa Żydów stał się Stralsund11. Tamtejsza gmina 

10 Zachodnia część Księstwa Zachodniopomorskiego, tzw. Pomorze Przednie (Vorpommern), przy-
padła formalnie według postanowień pokoju westfalskiego z 1648 r., kończącego wojnę trzy-
dziestoletnią. Dopiero w 1720 r. doszło do podziału Pomorza Przedniego między Szwecję i Prusy. 
Granica między obiema częściami, szwedzką i pruską, przebiegała rzeką Pianą i cieśniną Piana, 
z pozostawieniem wyspy Rugii po stronie szwedzkiej; J. Wächter, Die Bildung des Regierungsbezirks 
Stralsund 1815–1818, „Greifswald-Stralsunder Jahrbuch” 10, 1972/1973, s. 127.

11 Jej początek dało 12 Żydów, zatrudnionym do obsługi tutejszej mennicy, którym władze szwedzkie 
zezwoliły się osiedlić. Gmina stralsundzka liczyła 170 osób w 1800 r.
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żydowska, która powstała w 1774 r., jest najstarszą gminą żydowską na Pomorzu 
Zachodnim w ogóle. Pierwsza synagoga, która była także pierwsza na Pomorzu, 
wybudowana została w 1787 r. Dziesięć lat później gmina stralsundzka obejmo-
wała 27 rodzin (172 osoby)12.

Swobodne osiedlanie się Żydów na Pomorzu umożliwił dopiero edykt eman-
cypacyjny z 11 marca 1812 r. Prawo to zyskiwali jednak tylko Żydzi, którzy na jego 
mocy zostali naturalizowani. Działanie edyktu nie dotyczyło obszaru szwedz-
kiej części Pomorza Przedniego (tzw. Neuvorpommern), które w skład państwa 
pruskiego weszło w 1815 r.13 Tam swobodę osiedlania Żydzi otrzymali dopiero 
w 1847 r.14

Skutki wprowadzenia edyktu emancypacyjnego na Pomorzu obrazują na-
stępujące dane: o ile w 1811 r. żyło na całym Pomorzu Zachodnim 1479 Żydów, 
o tyle sześć lat później, w 1817 r., było ich już 2850, czyli sto procent więcej. Wielu 
z nich przybyło na Pomorze z Prus Zachodnich15. Ale tylko 381, czyli 13,3 procent 
ich ogólnej liczby, mieszkało na terenie Pomorza Przedniego, z czego 122 na te-
renie niegdyś szwedzkiej części (tzw. Neuvorpommern) i 259 na terenie pruskiej 
części (tzw. stare Pomorze Przednie, Altvorpommern). Pozostała część Żydów 
pomorskich, obejmująca aż 86,7 procent całej populacji, mieszkała w pruskiej 
części Pomorza Zachodniego (tzw. Hinterpommern i część Altvorpommern na 
południe od Piany).

Po wejściu w życie edyktu emancypacyjnego pierwsza gmina żydowska, na 
terenie tzw. starego Pomorza Przedniego, powstała w 1816 r. w Szczecinie. Ko-
lejna chronologicznie gmina zawiązała się w Anklam, prawdopodobnie również 
w 1816 r.16 Gmina w Pasewalku powołana została do życia oficjalnie w 1820 r.17

Wdrażanie edyktu emancypacyjnego w Stargardzie
W 1812 r. Stargard (Szczeciński) pełnił – z uwagi na okupację Szczecina 

przez wojska francuskie – funkcję administracyjnej stolicy pruskiej prowincji 
Pomorze. Rejestrację zamieszkałych w Stargardzie Żydów przeprowadzi-
ła tutejsza Dyrekcja Policji, której szefem był wówczas Karl Philipp Georg 
Struensee (1774–1833). Termin rejestracji wyznaczony został na 9 września, 
o czym powiadomiono starszych gminy. Do stawienia się wezwano głowy ro-
dzin i opiekunów osób niepełnoletnich. Stawiający się, w celu przedłożenia listy, 
mieli zabrać ze sobą ochronne koncesje (Schutzbriefe), zaświadczenia (Atteste), 
paszporty oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające ich pobyt w Prusach18. 
Z rejestracją nie uporano się w ciągu wyznaczonego dnia. Prowadzono ją jeszcze 
przez kolejne dni, 10 i 11 września, a także 15, 17 i 24 tego miesiąca, a zakończono 
6 i 17 października. 

Zgodnie z zaleceniem zawartym w p. 13 objaśnienia w wyniku rejestracji po-
wstała lista (dalej lista rejencyjna), która została zamknięta 17 października 1812 r.  

12 W. Wilhelmus, Juden in Vorpommern. Unter Mitarbeit von Lars Bäcker. Heinz Bemowsky, Roman 
Erdmann, Peter Genz, Egon Krüger, Gerhard Strübing, Erla Vensky, Schwerin 1996. Seria: Geschichte 
Mecklenburg-Vorpommern nr 8, s. 23.

13 Odbyło się to na mocy dwóch traktatów, które Prusy zawarły z Danią i Szwecją w czerwcu 1815 r. 
w Wiedniu, J. Wächter, op. cit., s. 127.

14 W. Wilhelmus, op. cit., s. 46.
15 Ibidem, s. 31.
16 Ibidem, s. 35.
17 Ibidem, s. 34.
18 APS, AmS, 968, s. 58.



i przy piśmie z 26 października przesłana do Rejencji Pomorskiej19. Wpisanych zo-
stało na nią 77 rodzin (rodzin faktycznych i pełnoletnich osób żyjących samotnie), 
które liczyły łącznie 181 osób.

Warunkiem umieszczenia na liście było złożenie przez głowy rodzin, samo-
dzielnie lub przez pełnomocników, oświadczenia o przyjęciu stałego nazwiska 
i przestrzeganiu postanowień edyktu marcowego. Znana jest treść 53 takich 
protokołów odnoszących się do 58 rodzin (rodzin faktycznych i pełnoletnich osób 
żyjących samotnie), liczących 145 osób20. Sporządzone one zostały w następujące 
dni września (w nawiasach liczba protokołów sporządzonych danego dnia): 2 (1), 
9 (35), 10 (7), 15 (1), 17 (3) i 24 (4) oraz października: 6 (1) i 17 (1). Spośród nich tylko 
jeden, dotyczący Laury Arndt, spisany został poza Stargardem 2 września przez 
magistrat w Trzebiatowie21.

Nie zachowało się 16 protokołów22 pozostałych 19 rodzin, liczących 36 osób. 
Wiadomo jednak (z listy rejencyjnej), że wszystkie zostały sporządzone jednego 
dnia – 11 września. Za sporządzenie protokołu pobierano opłatę stemplową 
w wysokości 2 groszy23.

Oprócz wspomnianych 77 głów rodzin do dyrekcji policji w Stargardzie zgłosiły 
się też w celu rejestracji osoby, które 24 marca 1812 r. nie mieszkały w Stargardzie. 
Byli to Hirsch Lewin z Münsterberg24 i Alexander Liepmann z Myśliborza (Soldin)25. 
Zjawił się ponadto dwudziestopięcioletni Gerson Abel, pochodzący z Kamienia 
Pomorskiego (Cammin), od 6 lat terminujący w Stargardzie (in Condition) u kupca 
Marcusa Abla, aby oświadczyć, że będzie naturalizowany w rodzinnym mieście26.

W końcu grudnia 1812 r. Struensee, dyrektor policji w Stargardzie, otrzymał od 
Rejencji Pomorskiej, która miała wówczas siedzibę w Stargardzie, do doręczenia 71 
dokumentów naturalizacyjnych, wystawionych dla zamieszkałych w mieście Ży-
dów będących głowami rodzin lub utrzymujących się samodzielne27. W zależności 
od tego, czy naturalizowana osoba zatrzymywała dotychczasowe nazwisko, czy 
przybierała nowe, dokumentowi nadawano odpowiednią treść: A – dla pierwszej 
sytuacji, B – dla drugiej. Brzmiały one następująco:

19 Spis nosi tytuł Verzeichniss von den am 24ten Maerz 1812 auf den Grund einer legalen Erlaubniss zu 
Stargard in Pommern wohnhaften Juden-Familien, APS, RS WP, 10622, s. 3, i AmS, 968, s. 52; lista nosi 
tytuł Verzeichniss von den am 24ten Maerz 1812 auf den Grund einer legalen Erlaubniss zu Stargard in 
Pommern wohnhaften Juden-Familien, APS, RS WP, 10622, s. 4–28. Zwłoka w przekazaniu wykazu jest 
dlatego dziwna, że dostarczenie przesyłki do rejencji nie musiało się odbyć za pośrednictwem poczty, 
lecz gońca, gdyż siedzibą rejencji znajdowała się wówczas ciągle w Stargardzie.

20 Różnica między liczbą protokołów a liczbą uwzględnionych w nich rodzin bierze się stąd, że pięć 
oświadczeń, oprócz osób je składających, dotyczyło pięciu innych samodzielnych osób, a więc 
odnosiły się one razem do 10 rodzin.

21 AmS, 968, s. 6, 7–7v.
22 Różnica między liczbą protokołów a liczbą uwzględnionych w nich rodzin bierze się stąd, że jeden 

z protokołów dotyczył czterech osób (rodzeństwo Hirsch, por. niżej).
23 Pokwitowanie uiszczenia opłaty stemplowej AmS, 968, s. 8 – siedem protokołów (14 groszy);  

s. 12, 13 – szesnaście protokołów (1 talar 8 groszy), s. 20 – dwanaście protokołów (1 talar), s. 27 
– jeden protokół (2 grosze), s. 29 – jeden protokół (2 grosze), s. 31 – cztery protokoły (8 groszy),  
s. 34 – jeden protokół (2 grosze), s. 36 – dwanaście protokołów (1 talar), s. 40 – jeden protokół  
(2 grosze), s. 41 – trzy protokoły (6 groszy), s. 43 – jeden protokół (2 grosze), s. 45 – dwa protokoły 
(4 grosze), s. 47 – jeden protokół (2 grosze), łącznie 62 protokoły (5 talarów 4 grosze).

24 Münsterberg, por. APS, AmS, 968, s. 37.
25 Soldin, por. APS, AmS, 968, s. 37–37v.
26 APS, AmS, 968, s. 38.
27 APS, RS WP, 10622, s. 40, oraz AmS, 968, s. 66.
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Po tym jak posiadacz niniejszego [dokumentu], żydowski współwyznawca Salomon 
Abraham złożył tu przed tutejszą władzą policyjną oświadczenie, że chce nadal posługiwać 
się nazwiskiem Abraham, potwierdza się zgodnie z § 3 zarządzenia z 11 marca bieżącego 
roku, że rzeczony i jego potomstwo przyjęci są [do grona] królewsko-pruskich krajowców 
i obywateli państwa i jako tacy będą wszędzie traktowani.

Po tym jak właściciel niniejszego [dokumentu], żydowski współwyznawca Aron Meyer 
złożył tu przed tutejszą władzą policyjną oświadczenie, że jako nazwisko rodowe przyjął 
nazwisko Heymann, potwierdza się zgodnie z § 4 zarządzenia z 11 marca bieżącego roku, 
że rzeczony i jego potomstwo przyjęci są [do grona] królewsko-pruskich krajowców 
i obywateli państwa i jako tacy będą wszędzie traktowani28.

Przy dotychczasowych nazwiskach pozostały 33 rodziny, a mianowicie (w na-
wiasach zadeklarowane nazwiska stałe)29: Salomon Abraham (Abraham)30, Berend 
Isaac (Isaac)31, wdowa po Hirschu Davidzie (David)32, wdowa po Salomonie Hirschu 
Cohnie, Güttel Salomon (Kohn)33, Mendel Joseph (Joseph)34, David Hirsch (Hir-
sch)35, Hirsch Henoch (Henoch)36, Hanne Gottschalk (Gottschalk), Fabian Samuel 
Hirsch (Hirsch)37, wdowa Beyle Mann Pincus z d. Gottschalk (Pincus)38, Mann Pin-
cus (Pincus)39, Wolff Hirsch (Hirsch)40, Samuel Levin (Levin)41, Aron Levin (Levin)42, 
Pine Levin (Levin)43, Pincus Michael Levy (Levy)44, wdowa po Samuelu Hirschu, 
Kaye (Chayge?) Joachim (Hirsch)45, Marcus Abel (Abel)46, rodzeństwo Mannów: 
Levin, Scheine i Frommet (Mann)47, Isaac Fabian (Fabian)48, rodzeństwo Levinów/
Lewinów: Hille, Taube i Jette (Levin/Lewin), Laura Arendt (Arendt)49, Joachim Mo-
ses (Moses)50, Rebecca Abel (Abel), Hanne Salomon (Salomon)51, Mine Bomberg 

28 Ibidem.
29 APS, RS WP, 10622, s. 40–42.
30 Protokół oświadczenia w sprawie przyjęcia nazwiska (dalej protokół) z 9 września 1812 r.,  

APS, AmS, 968, k. 9, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę czynność, s. 8.
31 Ibidem, k. 9v–10.
32 Ibidem, k. 10. Oświadczenie w jej imieniu złożył jej zięć Isaac Berend.
33 Ibidem, k. 10–10v.
34 Ibidem, k. 10v.
35 Ibidem, k. 11. 
36 Ibidem, k. 14, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę czynność, s. 12, 13.
37 Ibidem, k. 15v.
38 Ibidem, k. 16v–17. Z uwagi na podeszły wiek – 99 lat – nie stawiła się w urzędzie osobiście, a 

oświadczenie złożył w jej imieniu jej syn Mann Pincus.
39 Ibidem.
40 Ibidem, k. 17–17v.
41 Ibidem, k. 21v–22.
42 Ibidem, k. 18v–19.
43 Ibidem, k. 19, oświadczenie jej brata Arona Lewina.
44 Ibidem, k. 18v.
45 Ibidem, k. 19–19v.
46 Ibidem, k. 30, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę czynność, s. 29.
47 Protokół z 10 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 32 i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę czynność, 

s.  31.
48 Ibidem, k. 32v.
49 W czasie sporządzania listy przebywała ona w Treptow, do którego przybyła w początkach maja 1812 

r., gdzie przed tamtejszym magistratem 2 września 1812 r. złożyła oświadczenie odnośnie do przyjmo-
wanego nazwiska, który następnie przesłano do Stargardu; APS, AmS, 968, k. 6, 7–7v. Por. także pismo 
magistratu trzebiatowskiego z 14 września 1812 r. w sprawie dokładnej daty jej urodzenia, ibidem, s. 39.

50 Protokół z 9 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 22v–23.
51 Protokół z 15 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 42, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę 

czynność, s. 40.



(Bomberg)52, Dore Caspar (Caspar)53, Rebecca Meyer (Meyer)54 i Juliane Michaelis 
(Michaelis)55.

Zmianę nazwiska zadeklarowały głowy 38 rodzin (w nawiasach nazwiska 
przyjęte)56: Aron Meyer (Heymann)57, Meyer Joachim (Heymann)58, Jacob Moses 
(Mossner)59, Wullf Elias (Wulff)60, Levin Lazarus (Laib)61, Veit Levin Joseph (Veit)62, 
Abraham Michael (Michaelis)63, Muschke Michael (Michaelis)64, Meyer Michael (Mi-
chaelis)65, Wolff Moses (Levin)66, Itzig Wulff (Itzig)67, Levin Baer (Levisohn)68, Levin 
Moses (Levin)69, Rahel Baer, wdowa po Aronie Samuelu (Arnheim)70, Michaelis 
Fabian (Michaelis)71, Levin Elias Wulff (Loewenheim)72, Jette Levin (Loewenheim)73, 
Itzig Levin (Loewenheim)74, Koppel Meyer (Heymann)75, Hanne i Zora Meyerowie 
(Heymann), Bine Leyser, wdowa po Koppelu Hirschu (Koppel), Calmann Wulff 
(Callmann), Wulff Levisohn (Lebbin), Vogel Elias, wdowa po Leyserze Jacobie 
(Leyser), Genendel Abraham, wdowa po Meyerze Josephie (Meyer), Sprinze Lewin, 
wdowa po Leyserze Abrahamie (Leyser), Callmann/Calmann Baer (Baermann)76, 
Abel Samuel (Hirsch)77, Kaufmann Baer (Baermann)78, Meyer Baer (Baermann)79, 
Salomon Breslauer (Brelow)80, Michael Bendix (Auerbach)81, Fabian Joseph Sa-
52 Ibidem, k. 42–42v, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę czynność, s. 41. W tym ostatnim 

nazwisko Bromberg.
53 Ibidem, k. 42v, 44. Por. brudnopisy pism magistratu stargardzkiego do magistratów w Märkisch 

Friedland i Schwedt a. O. w sprawie doręczenia jej dokumentu naturalizacyjnego, ibidem, s. 67–68, 
71, 72, 73.

54 Protokół z 24 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 44–44v, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę 
czynność, s. 43.

55 Protokół z 6 października 1812 r., APS, AmS, 968, k. 51.
56 APS, RS WP, 10622, s. 42–44.
57 Protokół z 9 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 9–9v.
58 Ibidem, k. 9v.
59 Ibidem, k. 14–14v.
60 Ibidem, k. 14v–15.
61 Ibidem, k. 15–15v.
62 Ibidem, k. 15v–16.
63 Ibidem, k. 16–16v.
64 Oświadczenie w jej imieniu złożył jej brat Abraham Michael, u którego Muschke mieszkała, ibidem, k. 16v.
65 Ibidem, k. 16v.
66 Ibidem, k. 17v.
67 Ibidem, k. 17v–18.
68 Ibidem, k. 18–18v.
69 Protokół z dnia 10 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 32–32v.
70 Ibidem, k. 32v–33. W wykazie dokumentów naturalizacyjnych pomyłka w pisowni przyjętego 

nazwiska: Arnstein zamiast Arnheim, RS WP, 10622, s. 43.
71 Protokół z dnia 10 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 28, który w imieniu zainteresowanego –  

z uwagi na jego pobyt poza Stargardem (był dostawcą armii pruskiej) – złożył jego ojciec Fabian 
Joseph Salomon.

72 Protokół z dnia 24 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 46, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę 
czynność, s. 45.

73 Ibidem. Jako jedna z nielicznych Żydówek umiała pisać: pod protokołem podpisała się Henritte Levin.
74 Protokół z dnia 11 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 35, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę 

czynność, s. 34.
75 Brak protokołu odnośnie do przyjęcia nazwiska, w aktach tylko pokwitowanie opłaty przyjętej 

za tę czynność, ibidem, s. 36.
76 Protokół z dnia 9 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 21.
77 Ibidem, k. 21v.
78 Ibidem, k. 22–22v.
79 Ibidem, k. 22v.
80 Ibidem, k. 23, oraz korespondencja w sprawie opłaty za tę czynność, s. 66–66v.
81 Ibidem, k. 23v.
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lomon (Hammerfeld)82, Heymann Golde Michelson (Block)83, Moses Breslauer 
(Brelow)84, Israel Salomonsohn (Saling)85, Hanne Jacob (Cohn)86.

Lista nazwisk zadeklarowanych jako stałe przez głowy rodzin, które zachowały 
nazwiska, obejmowała 21 pozycji (w nawiasach częstotliwość): Levin/Lewin (6), 
Hirsch (4), Mann (3), Abel i Pincus (po 2), Abraham, Arendt, Bomberg, Caspar, 
David, Fabian, Gottschalk, Henoch, Isaac, Joseph, Kohn, Levy, Meyer, Michaelis, 
Moses i Salomon (po 1).

Lista nazwisk zadeklarowanych jako stałe przez głowy rodzin, które nazwiska 
zmieniły, obejmowała 24 pozycje (w nawiasach częstotliwość): Heymann (5), Mi-
chaelis (4), Baermann i Loewenheim (po 3), Brelow, Levin i Leyser (po 2), Arnheim, 
Auerbach, Block, Callmann, Cohn, Hammerfeld, Hirsch, Itzig, Koppel, Laib, Lebbin, 
Levisohn, Meyer, Mossner, Saling, Veit, Wulff.

Jeżeli te dwa zestawienia połączymy, to otrzymamy listę 40 nazwisk Żydów, 
założycieli stargardzkiej gminy. Były to według liczby rodzin (w nawiasach liczba 
rodzin / liczba osób): Levin/Lewin (8/11), Heymann (5/10), Hirsch (5/13), Michaelis 
(5/7), Baermann (3/9), Loewenheim (3/4), Mann (3/3), Pincus (3/2), Abel (2/10), 
Brelow (2/7), Cohn/Kohn (2/4), Leyser (2/5), Meyer (2/3), Abraham (1/1), Ar(e)ndt 
(1/1), Arnheim (1/8), Auerbach (1/2), Block (1/4), Bomberg (1/1), Callmann (1/1), 
Casper (1/1), David (1/1), Fabian (1/1), Gottschalk (1/1), Hammerfeld (1/5), Henoch 
(1/4), Isaac (1/6), Itzig (1/4), Joseph (1/2), Koppel (1/3), Leib/Laib (1/5), Lebbin (1/6), 
Levisohn (1/3), Levy (1/1), Moses (1/7), Mossner (1/5), Saling (1/5), Salomon (1/1), 
Veit(h) (1/3) i Wulff (1/4).

Najbardziej popularne nazwiska to (według liczby osób, które je otrzymały): 
Hirsch (13), Lewin/Levin (11), Abel (10), Heymann (10), Baermann (9), Arnheim (8), 
Brelow, Michaelis i Moses (po 7), Isaac i Lebbin (6), Hammerfeld, Leib/Laib, 
Leyser, Mossner i Saling (po 5), Block, Cohn/Kohn, Henoch, Itzig, Loewen-
heim i Wulff (po 4), Koppel, Levisohn, Mann, Meyer i Veit(h) (po 3), Auerbach 
i Pincus (po 2) oraz Abraham, Ar(e)ndt, Bomberg, Callmann, Casper, David, 
Fabian, Gottschalk, Levy i Salomon (po 1).

Nie wiemy, kiedy dokumenty zostały doręczone zainteresowanym. Należy 
przyjąć, że nastąpiło to w pierwszych dniach 1813 r. W przypadku trzech osób, 
które w międzyczasie opuściły Stargard, doręczenie dokumentów przeciągnęło 
się w czasie i doszło do skutku w marcu 1813 r. za pośrednictwem magistratów 
miast, w których zainteresowane osoby aktualnie przebywały. Tymi osobami 
były: Laura Arndt, Dore Casper i Genendel Meyer (wdowa po Meyerze Josephie). 
Pierwsza z nich przebywała w Trzebiatowie87, druga w Schwedt88, trzecia zaś 
w Mirosławcu (Märkisch Friedland)89. Wdowie Meyer magistrat Mirosławca nie 
wydał dokumentu i pod koniec kwietnia 1813 r., w związku z jej powrotem do 
Stargardu, zwrócił go tamtejszej dyrekcji policji. Powodem niedoręczenia doku-
mentu była niemożność uiszczenia przez zainteresowaną opłaty w wysokości 

82 Ibidem, k. 23v–24, pokwitowanie uiszczenia opłaty za tę czynność, s. 27, oraz protokół uzupeł-
niający z dnia 10 września, s. 28.

83 Protokół z dnia 9 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 25–25v.
84 Ibidem, k. 25v–26, oraz korespondencja w sprawie opłaty za tę czynność, s. 66–66v.
85 Protokół z dnia 24 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 48, i pokwitowanie opłaty przyjętej za tę 

czynność, s. 47.
86 Protokół z dnia 15 września 1812 r., APS, AmS, 968, k. 42v.
87 AmS, 968, s. 67.
88 Ibidem, s. 67–67v, 71.
89 Ibidem, s. 67–67v, 72.



1 talara 18 groszy i 6 fenigów90. Swój dokument naturalizacyjny wdowa Meyer 
otrzymała dopiero w marcu 1814 r. po pozytywnym rozpatrzeniu jej prośby 
o zwolnienie z opłat91.

Mimo umieszczenia na liście rejencyjnej dokumentów naturalizacyjnych nie 
otrzymali: rodzeństwo Hirschów (Julius, Ulrike, Johanne i Hanne) oraz wdowy 
Fanny Berend i Bendix Levin92. Rodzeństwa Hirschów nie naturalizowano, gdyż 
władze nie zaakceptowały ich zadeklarowanego stałego nazwiska – Harden-
berg93, natomiast obu wdów dlatego, że – jak stwierdzono w notatce służbo-
wej – nie złożyły deklaracji o przyjęciu stałego nazwiska, wymaganej w zapisie 
w kolumnie 14 listy rejencyjnej94. Jednak po przeprowadzeniu w sierpniu i na 
początku września 1813 r. stosownych czynności wyjaśniających 25 października 
1813 r. obu wdowom wystawione zostały dokumenty naturalizacyjne95. Osiem 
miesięcy później, 21 czerwca 1814 r., wystawiony został dokument naturalizacyj-
ny dla Michaela Wolffa, urodzonego w 1800 r., niepełnoletniego wnuka wdowy 
Rebeki Lewin96.

Sprawa naturalizacji rodzeństwa Hirschów była przedmiotem działań admini-
stracji od późnego lata 1813 r. do początku września 1815 r. W ich wyniku doku-
menty naturalizacyjne otrzymały dwie siostry – Hanne i Johanne vel Henriette –  
pierwsza w 1814 r. (1 czerwca), druga dopiero w 1815 r. (3 września). Johanne vel 
Henriette pozostała ostatecznie przy dotychczasowym nazwisku, Hanne przy-
brała zaś nazwisko Hilmar. Administracji udało się ponadto ustalić, że najstarsza 
z sióstr, Ulrike, zmarła w 1813 r., a jedyny brat Julius jako ochotnik zaciągnął się 
do Pomorskiego Regimentu Kawalerii Narodowej. Jego dalsze losy pozostały 
administracji nieznane.

Zatwierdzenie pierwotnej stargardzkiej listy naturalizacyjnej, obejmującej 
77 rodzin (głów rodzin lub osób utrzymujących się samodzielnie), nastąpiło 10 
lutego 1814 r., kiedy stosowny wpis w kolumnie 26. umieściła Deputacja Policyjna 
(Polizei-Deputation) Rejencji Pomorskiej97. Zauważyć jednak należy, że wymie-
niona w zatwierdzającej formule liczba 77, równa wprawdzie liczbie rodzin z listy 
rejencyjnej z października 1812 r., nie odpowiadała stanowi faktycznemu. Zatwier-
dzenie rejencji odnosiło się de facto do 73 rodzin: dokumenty naturalizacyjne 
wystawiono 71 rodzinom w grudniu 1812 r. oraz dwóm rodzinom spośród sześciu, 
które wówczas obywatelstwa nie otrzymały, a które dokumenty naturalizacyjne 
dostały w ciągu 1813 r. (wdowa Fanny Berend i wdowa Rebecca Lewin). W chwili 
zatwierdzenia listy rejencyjnej nadal niewyjaśniona była sytuacja rodzeństwa 
Hirschów (cztery osoby).

90 Ibidem, s. 73.
91 Prośba z 12 sierpnia 1813 r. RS WP, 10622, s. 75–76, zwolnienie nie dotyczyło opłat stemplowych 

w wysokości 2 groszy, ibidem, s. 77–78 oraz AmS, 968, s. 67v.
92 Na liście rejencyjnej wymienione odpowiednio pod nr 50/120, 51/121, 52/122, 53/123, 58/128, 

70/166 (później 70a/166), APS, RS WP, 10622, s. 21, 25, i 17; zasygnalizowanie sprawy tych osób, 
ibidem, s. 47 oraz AmS, 968, s. 55, 66.

93 APS, RS WP, 10622, s. 47.
94 Ibidem, s. 22 i 26. Później w obu przypadkach zapis ten został przekreślony.
95 Ibidem, s. 49–50 i 51.
96 Ibidem, s. 122. Traktowanie go jako osobnej rodziny było zgodne z objaśnieniem sposobu wy-

pełniania listy osób naturalizowanych (Anweisung, patrz wyżej). Ponieważ nie miał on jeszcze 
ukończonego 14. roku życia, nazwisko dla niego zgodnie z § 11 objaśnienia wybrał prawny 
opiekun (Vormund), ibidem, s. 51.

97 Brzmi on tak: „Wymienionych w kolumnie 14 77 żydowskich współwyznawców zostało uznanych 
teraz za rzeczywistych obywateli państwa”, ibidem, s. 28.
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Do listy naturalizacyjnej stargardzkiej gminy żydowskiej (według stanu z paź-
dziernika 1812 r.) dopisane zostały jeszcze dwie osoby: Rahel Isaac i Josepha 
Amuela. Pochodząca z Wronek w Księstwie Warszawskim Rahel Isaac98 na liście 
rejencyjnej umieszczona została na pozycji 78/18099. Jej dokument naturaliza-
cyjny wystawiono w grudniu 1813 r.100 Zainteresowana przybrała nazwisko Isaac.

Sprawa naturalizacji optyka Josepha Amuela, wymienionego w Allgemeine 
Deutsche Biographie101, miała przebieg znacznie bardziej skomplikowany i dotarła 
nawet do pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wniosek o naturalizację 
złożył on bowiem dopiero 3 lutego 1814 r. na podstawie § 32 edyktu z marca 1812 r.,  
który Żydom-obcokrajowcom dawał możliwość starania się o obywatelstwo pru-
skie102. Wniosek Amuela, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rejencji Pomorskiej, trafił 
do Berlina. Tu w Departamencie Policji Ogólnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Berlinie 29 kwietnia 1814 r. wydano zgodę na naturalizację Amuela103. Dokument 
naturalizacyjny Rejencja Pomorska wystawiła z datą 10 maja 1814 r.104 Na stargardz-
kiej liście naturalizacyjnej Amuel został umieszczony na pozycji 79/181105.

Po dopisaniu Rahel Isaac i Josepha Amuela do pierwotnej listy naturalizacyjnej 
Stargardu nastąpiło jej kolejne zatwierdzenie 12 czerwca 1814 r.106

Podsumowując, należy stwierdzić, że na podstawie przepisów wykonawczych 
z sierpnia 1812 r. do edyktu marcowego Rejencja Pomorska wydała osobom, które 
24 marca 1812 r. jako miejsce zamieszkania podały Stargard, 76 dokumentów na-
turalizacyjnych oraz dwa dokumenty naturalizacyjne dwóm osobom, które tego 
dnia nie przebywały w Stargardzie (Rahel Isaac i Joseph Amuel), czyli w sumie  
78 dokumentów. Otrzymały je 72 osoby pełnoletnie (głowy rodzin i osoby bez  
rodzin) i sześć niepełnoletnich sierot107. Statystyka dokumentów naturalizacyjnych –  
według dat wystawienia – przedstawia się następująco:
1812 r. – 71,
1813 r. – 3 (Rahel Isaac, wdowa Berend, wdowa Lewin),
1814 r. – 3 (Michael Wulff, wnuk wdowy Lewin, Hanne Hilmar z domu Hirsch, 
Joseph Amuel),
1815 r. – 1 (Henriette Hirsch).

98 Władze ustaliły, że przebywa ona na terenie monarchii pruskiej od około 8–9 lat. O obywatelstwo 
powinna była wystąpić w Gorzowie (nad Wartą), który był jej miejscem pobytu do końca października 
1813 r. W Gorzowie służyła u różnych rodzin (Perez, Gottschalk, Bernardi, Itzig, Bendix i Grape). Następnie 
przeniosła się do Stargardu, gdzie zatrudniona została jako służąca u wdowy Isaac Berend. Jej pobyt 
ujawniony został krótko po przybyciu, czego skutkiem było przesłuchanie, które odbyło się 7 listopada 
1813 r. Z Gorzowa dyrekcja policji uzyskała potwierdzenie jej pobytu w tym mieście od siedmiu lat  
i tego, że jej ówczesny pracodawca, kupiec Heymann Bendix, zapomniał zgłosić ją podczas rejestracji 
osób występujących w Gorzowie o naturalizację, APS, RS WP, 10622, s. 59–61.

99 Ibidem, s. 25–26.
100 Ibidem, s. 62. Informacja o tym zamieszczona została w „Amts-Blatt”, 1813, poz. 1297; APS, RS 

WP, 10622, s. 63.
101 Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 1, Leipzig 1875, s. 418.
102 Amuel przebywał na terenie Prus i uprawiał zawód optyka na podstawie koncesji otrzymanej  

w 1811 r., ważnej do 18 listopada 1814 r. W Stargardzie osiedlił się na podstawie zezwolenia magistra-
tu z 13 maja 1813 r. Mieszkał przy Pyritzer Str. 105, APS, RS WP, 10622, s. 66–72, 83–91, 100–109, 112.

103 Ibidem, s. 102.
104 Ibidem, s. 103.
105 Jeszcze tego samego roku Amuel przeniósł się do Berlina, gdzie z czasem zyskał sławę jako 

właściciel fabryki narzędzi rolniczych i aparatów medycznych, Allgemeine Deutsche Biographie, 
op. cit., s. 418.

106 Brzmi ono: „Potwierdzenie zostaje rozciągnięte na żydowskich współwyznawców dopisanych 
dodatkowo pod [numerami] 78 i 79”, ibidem, s. 28.

107 Osoby z aneksu o numerach: 31, 56, 57, 58, 125 i 171.



Obywatelstwo pruskie 182 osobom nadawało 78 dokumentów naturaliza-
cyjnych108.

Wdrażanie edyktu emancypacyjnego w Szczecinie
Do czasu edyktu emancypacyjnego prawo zamieszkania w Szczecinie posia-

dała tylko jedna rodzina żydowska. Z przywileju tego korzystał wówczas Joachim 
Hertz Borchard, mieszkający w Szczecinie od 1794 r., posiadający status tzw. Żyda 
chronionego (Schutzjude)109. Jako pierwszy złożył wniosek o przyznanie obywa-
telstwa pruskiego, co wiązało się z koniecznością przybrania stałego nazwiska. 
Kupiec Borchard 9 kwietnia 1812 r. złożył w stosownym protokole oświadczenie, 
do czego zobowiązywał go § 3 edyktu, o przyjęciu nazwiska (Borchard)110.

Oprócz kupca Borcharda i jego rodziny, liczącej pięć osób111, w Szczecinie 
mieszkały wówczas (1813 r.) jeszcze cztery osoby pochodzenia żydowskiego: 
Moritz Ulmann, Eduard Liepmann (Liemann), Jacob Herrmann i Lewin (Louis) 
Hirschberg. Trzej pierwsi pracowali w biurze Jeana Berr’a112, ostatni zaś w biurze 
Bachera Berenda113. Ich obecność w Szczecinie jest zbieżna z pobytem Francuzów 
w Szczecinie114. Ulmann, Liepmann i Herrmann przebywali w mieście od czterech 
lat, Hirschberg od roku. Jednak tylko rodzina Borchardów oraz Ulmann i Liepmann 
mieszkali na stałe w Szczecinie115. Pozostali, Herrmann i Hirschberg, przebywali 
w mieście okresowo, z dłuższymi lub krótszymi przerwami116. Według informacji 
posiadanych przez miejscowe władze policyjne w momencie rozpoczęcia oblę-
żenie Szczecina jesienią 1813 r. Ulmann oraz Liepmann opuścili miasto i udali się 
do Berlina, skąd pochodzili117.

Z wymienionych osób wniosek o nadanie obywatelstwa pruskiego i oświad-
czenie w sprawie przyjęcia nazwiska złożyli: 16 listopada 1812 r. Ulmann118 i 15 
stycznia 1813 r. Liepmann119. Pierwszy pozostał przy dotychczasowym nazwisku, 
drugi zdecydował się na nazwisko Liemann120.

108 Spis tych osób por. J. Grzelak, Żydzi naturalizowani w Stargardzie na podstawie edyktu emancypa-
cyjnego z 11 marca 1812 r., „Stargardia” 2011, nr 6, s. 265–342.

109 Urodził się on 9 kwietnia 1749 r., zgodę na osiedlenie się w Szczecinie uzyskał dokumentem z 18 
grudnia 1794 r., APS, RS WP, sygn. 10646, s. 16. Mieszkali w domu oznaczonym numerem 337 
przy Schulzenstr., ibidem, s. 3.

110 Ibidem, s. 6–7.
111 Jego żoną była Esther z domu Salomon (urodzona 25 kwietnia 1757 r.), związek małżeński zawarli 

10 listopada 1772 r. Posiadali siedmioro dzieci: jednego syna, Dawida, i sześć córek, z których 
trzy w 1812 r. były już zamężne, ibidem, s. 7. Znane są imiona czwórki dzieci (w nawiasach daty 
urodzenia): Fredel (1790), Dawid (1791), Edel (1795) i Liebe (1796), ibidem, s. 16.

112 Biuro Berr’a zajmowało się zaopatrzeniem armii francuskiej, ibidem, s. 12.
113 Ibidem, s. 13.
114 Garnizon francuski stacjonował w Szczecinie od października 1806 do grudnia 1813 r.; Dzieje 

Szczecina, t. III (1806-1945), red. B. Wachowiak, Szczecin 1994, s. 21.
115 Dlatego też zostali wymienieni w zestawieniu Verzeichniß der am 24. März 1812 auf den Grund 

einer legalen Erlaubniß in Alt-Stettin wohnhaften Judenfamilien, sporządzonym przez Polizei-De-
putation ze Szczecina, które we wrześniu 1812 r. wysłano do rejencji, mającej wówczas siedzibę 
w Stargardzie (Szczecińskim), APS, RS WP, 10646, s. 17–23, 25.

116 Ibidem, s. 11.
117 Ibidem, s. 35–36; informacje dotyczące miejsca pochodzenia ibidem, s. 9 (Ulmann) i 12 (Liepmann). 

Według informacji uzyskanej na początku 1814 r. przez szczecińską dyrekcję policji od Prezydium 
Policji w Berlinie M. Ulmann miał wstąpić do wojska i miał się znajdować w jednej z jednostek  
3. Korpusu Armii, ibidem, s. 40.

118 Ibidem, s. 9.
119 Ibidem, s. 12.
120 Ibidem, s. 42.
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Z informacji dyrekcji policji w Szczecinie z 16 marca 1814 r. wynika, że w mieście 
przebywali tylko członkowie rodziny Borchardów121. Nie wiadomo niestety, kiedy 
po tej dacie w mieście zaczęły się osiedlać inne rodziny żydowskie. Ich napływ 
musiał być masowy, skoro już 1 lipca 1816 r. szczecińska społeczność żydowska 
powołała do życia gminę wyznaniową. Pod jej aktem założycielskim podpisy 
złożyło 17 osób. Oprócz Joachima H. Borcharda byli to: Louis Saling, M. Borchard, 
B. Heymann, Moses Wald, Hirsch Wald, Itzig Cohn, Moses Daus, B. Loewenstein, 
J. Isenthal, I. Heymann, J. Meyer, S. Hopfstaedt, I. Meyerheim, I. Friede (?), F. Tep-
per, J. Hammerfeld122. W związku z rezultatami wcielania w Szczecinie edyktu 
emancypacyjnego należy stwierdzić, że szczecińską gminę żydowską utworzyli 
Żydzi napływowi, którzy osiedlili się w mieście po 16 marca 1814 r.123 Jej rozwój 
w okresie do 1933 r. charakteryzują następująco liczby: 1820 r. – 106; 1834 r. – 315; 
1856 r. – 1354; 1880 r. – 2388; 1900 r. – 3128; 1933 r. – 2365 osób124.

Opłaty za dokumenty naturalizacyjne
Stargardzcy Żydzi starający się o nadanie obywatelstwa pruskiego uiszczali 

opłatę w wysokości 2 groszy dyrekcji policji w Stargardzie za przyjęcie oświad-
czenia dotyczącego stałego nazwiska i sporządzenie stosownego protokołu. 
W porównaniu z opłatą za sam dokument naturalizacyjny była ona niewielka. 
Koszt jego sporządzenia rejencja ustaliła na 1 talar 6 groszy125. Faktycznie jednak 
osoba, która otrzymywała dokument naturalizacyjny musiała uiścić w momencie 
doręczenia opłatę w wysokości 1 talara 16 groszy 6 fenigów, a więc o 10 groszy 
6 fenigów wyższą niż koszt sporządzenia dokumentu, który wyliczyła rejencja. 
Na różnicę tę złożyły się: 2 grosze za arkusz papieru stemplowego, 4 grosze dla 
sierżanta, 2 grosze 8 fenigów opłat protokołowych (Protokollgebühren) 
odprowadzanych do kasy policyjnej, 1 grosz 4 fenigi opłat kancelaryjnych 
(Schreibgebühren)126. 

Kilka osób naturalizowanych miało więc trudności z uiszczeniem opłaty. 
Z 71 rodzin, którym dokumenty naturalizacyjne wystawiono w grudniu 1812 r.,  
prośby o zwolnienia z opłat z powodu ubóstwa złożyło pięć osób (Musch-
ke Michaelis, Juliane Michaelis, Scheine Mann, Frommet Mann i Genendel 
Abraham). Trzy prośby rozpatrzone zostały pozytywnie: z opłat zwolnione zostały 
dwie osoby (Muschke Michaelis, Juliane Michaelis), jedna zaś w części (Genendel 
Abraham). Prośby pozostałych dwóch osób odrzucono.

Ściągalność opłat za siedem dokumentów naturalizacyjnych wystawionych dla 
mieszkańców Stargardu w latach 1813–1815 była znacznie mniejsza niż w przypad-
ku dokumentów wystawionych w grudniu 1812 r. Opłaty w pełnej wysokości wpły-
nęły bowiem tylko za trzy z nich (wdowa Berend, Rahel Isaac i Henriette Hirsch). 

121 Ibidem, s. 46.
122 J. Peiser, op. cit., s. 8–9 i fot. 1 i 2.
123 Słuszność przyjęcia tej daty za terminus a quo żydowskiego osadnictwa w Szczecinie potwierdza 

informacja zawarta w sprawozdaniu dyrektora policji w Szczecinie z 15 września 1815 r., odnosząca 
się do ruchu naturalnego wśród ludności żydowskiej w okresie od 16 marca 1814 r., wyraźnie 
mówiąca o rodzinach, nie zaś o jednej rodzinie („[…] sich seit meinem unterm 16. Maerz pr. keine 
Veränderungen in der hier wohnhaften jüdischen Staats-Bürger-Familien zugetragen haben”), 
APS, RS WP, 10646, s. 54.

124 Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte, Hrsg. E. Keyser, Bd. I: Nordostdeutschland, 
Berlin 1939, s. 241.

125 Na kwotę tę składała się opłata za wystawienie dokumentu i opłata stemplowa w wysokości 
odpowiednio 22 i 8 groszy, RS WP, 10622, s. 29, oraz 10605, s. 30.

126 AmS, 968, s. 74.



Z opłat zostało zwolnionych dwoje odbiorców dokumentu naturalizacyjnego 
(Rebecca Lewin i jej wnuk Michael Wulff). Dwie pozostałe osoby poniosły tylko 
koszty opłaty stemplowej (Hanne Hilmar i Joseph Amuel). Natomiast wszystkie 
osoby naturalizowane w Szczecinie uiściły opłaty za dokumenty naturalizacyjne 
w pełnej wysokości.

Podsumowanie
Nazwiska wszystkich rodzin żydowskich, naturalizowanych na Pomorzu do 

końca 1815 r., zostały upublicznione w spisie w układzie według powiatów i miast, 
zatytułowanym General-Verzeichniß der am 24sten März 1812 in der Provinz Pom-
mern ansäßig gewesenen jüdischen Familien, welche zu Königl. Preußischen Staats-
-Bürgern angenommen sind. Nach den einzelnen Kreisen und Städten geordnet, 
oraz w stanowiącym jego uzupełnienie spisie rodzin w układzie alfabetycznym, 
zatytułowanym Fortsetzung des General-Verzeichniß der am 24sten März 1812 in 
der Provinz Pommern ansäßig gewesenen jüdischen Familien, welche zu Königl. 
Preußischen Staats-Bürgern angenommen sind. Nach dem Alphabet geordnet127. 
Wykaz liczy 643 pozycje, z czego 606 (94,2 procent) rodzin żyło w 38 miastach i 37  
(5,8 procent) na wsi. Żydzi naturalizowani w Stargardzie to pozycje od nr 491 do 
nr 567, czyli 77 rodzin128, co stanowiło aż 12,7 procent wszystkich rodzin osiadłych 
w miastach. Natomiast rodziny naturalizowane w Szczecinie to tylko trzy pozycje 
w przedmiotowym spisie (nr 568–570).

127 Oba spisy opublikowane zostały jako załączniki do nr 1 ABlPom z 1816 r.
128 W stosunku do uczynionych powyżej ustaleń jest to o jedną rodzinę mniej. Różnica ta bierze się 

stąd, że w wykazie z 1816 r. nie został umieszczony, mimo otrzymania osobnego dokumentu 
naturalizacyjnego, wnuk wdowy Rebeki Lewin Michael Wulff (por. wyżej).
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At the beginning of the road towards equality
The naturalization of Jews in Western Pomerania in early 19th century
(the examples of Stargard and Szczecin)

The emancipation of Jews, ie. their equality and integration with society, was one of the elements 

of modernization in Prussia, which occurred after the defeat by Napoleon in 1806. The emancipation 

of Jews, until that time legally discriminated and socially isolated, in Prussia was gradual and long-

lasting. It was initiated by The Edict of Civil Relations of Jews in Prussian State (Edikt über bürgerliche 

Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staat) of 11th March 1812 called the emancipation edict. It 

gave, first of all, Prussian citizenship, which could be inherited, to, not numerous, Jews living in Prussia.  

As the result of the march edict in the Prussian province Pomerania (within its borders at that 

time) Prussian citizenship was by 1816 obtained by 643 families (including full families and single 

adults), of which 606 lived in towns and 37 in the country.

The article depicts, on the basis of saved sources, the first phase of naturalization of Jews in 

Pomerania in the years 1812–1815, which has been not undertaken in historiography so far. The ex-

amples of Jewish colonies of two towns: Stargard and Szczecin have been used. Due to occupation 

of Szczecin by French army, Stargard acted as administrative capital of Pomerania. Jewish religious 

community in Stargard was the largest group of Jews in Pomerania: in 1812 it was inhabited by  

12,7 per cent (77 families) of all the families living in 38 Pomeranian towns which made it considerably 

larger than other Jewish colonies, including Szczecin. According to a 18th century law only one fam-

ily could constantly live in Szczecin. Therefore, by the end of 1815 on the basis of the emancipation 

edict 182 people in Stargard became Prussian citizens, whereas in Szczecin this number amounted 

to 8. However, later, on account of freedom of settlement included in the edict, Szczecin became the 

largest Jewish community in Pomerania. According to data from 1843 there were 519 Jewish 

community members in Szczecin, whereas only 260 lived in Stargard.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Przedwojenne dzieje szczecińskiej gminy żydowskiej w ogólnym zarysie są 
stosunkowo dobrze znane i zostały spopularyzowane w ostatnich latach w łatwo 
dostępnych materiałach drukowanych i elektronicznych. Szczególnie dotyczy 
to zagadnień związanych z synagogą i kirkutem jako najbardziej wyróżniają-
cymi się elementami przestrzeni miejskiej, które kojarzą się z gminą żydowską. 
Wiedzę na ten temat zawdzięczamy przede wszystkim opracowaniu wydane-
mu w 1935 r. przez Jacoba Peisera, członka szczecińskiej gminy żydowskiej, od  
1 grudnia 1927 r. dyrektora administracji tej gminy. Ukończona w maju 1935 r.  
Historia gminy synagogalnej w Szczecinie z 27 ilustracjami i jednym szkicem 
Jacoba Peisera ze Szczecina, wydana własnym nakładem gminy synagogal-
nej w Szczecinie, wydrukowana została w wydawnictwie Ottona Grünera 
(właścicielem był Franz Loewenson) w Berlinie1. Autor napisał w krótkim 
wstępie, że inspiracją do opracowania był jubileusz sześćdziesięciolecia sy-
nagogi i jednocześnie stulecia pierwszej świątyni żydowskiej w Szczecinie, 
z okazji których zamierzał przygotować okolicznościowy artykuł. Zagłębiając 
się jednak w materiały źródłowe, poszerzył pierwotny plan i stworzył obszerne, 
obejmujące ponad 100 stron, pierwsze całościowe opracowanie dziejów szczeciń-
skiej społeczności żydowskiej. Podziękował za pomoc i wsparcie dr Jacobsonowi 
z Archiwum Żydów Niemieckich (Gesamtarchiv der deutschen Juden) w Berlinie 
oraz Bernhardowi Garbarsky’emu, którego znajomość faktów i ludzi ułatwiła 
dotarcie do materiałów, a także zarządowi gminy za umożliwienie wydania dzieła. 

Peiser rozpoczął opisywanie dziejów gminy od 1812 r. – daty wydania przez 
króla Fryderyka Wilhelma III edyktu zrównującego prawa Żydów zamieszkałych 
w Prusach z prawami chrześcijan, dzięki czemu 1 lipca 1816 r. ukonstytuowało się 
w Szczecinie pierwsze, liczące 18 członków, żydowskie stowarzyszenie religijne. 
Swoją działalność zainaugurowało utworzeniem miejsca pochówków na odle-
głym wówczas od miasta terenie dawnej huty szkła, które przetrwało aż do lat 
sześćdziesiątych XX w. (dziś ul. Jacka Soplicy / Ojca Beyzyma)2. Dzięki solidarnie  

1 J. Peiser, Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin. Mit 27 Bildbeilagen und einer Skizze im 
Text. Von Jacob Peiser Stettin 1935 Im Selbstverlag der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, [Berlin] 1935.

2 Cmentarz zamknięto dla pochówków w 1962 r., w 1982 r. dokonano ekshumacji pozostałości 
grobów, przenosząc je na teren kwatery żydowskiej na Cmentarzu Centralnym. W 1988 r. na 
terenie zdewastowanego kirkutu postawiono monument złożony z zachowanych fragmentów 
macew, upamiętniający spoczywające tu osoby wyznania mojżeszowego.

Z przedwojennych 
dziejów szczecińskiej 
gminy żydowskiej –  
dwie publikacje  
z 1935 r. na temat 
szczecińskich Żydów

Bogdana Kozińska



płaconym składkom 
wznoszono podstawy 
wspólnoty i życia reli-
gijnego – zakupiono 
torę, zbudowano łaźnię, 
a w latach 1834–1836 na 

działce przy ul. Podgórnej i ul. Dworcowej wybudowano niewielką drewnianą 
synagogę. Rosnąca wraz z rozwojem Szczecina liczba wyznawców spowodowa-
ła, że już w 1860 r. zarząd pod przewodnictwem rabina Abrahama Treuenfelsa 
postanowił wznieść nową świątynię. Do realizacji przedsięwzięcia doszło jednak 
dopiero w latach 1873–1875. 

Okazałą synagogę, mieszczącą około 1600 osób (jedną trzecią więcej niż 
liczyła ówcześnie tutejsza społeczność), na terenie dotychczasowej działki wyko-
nano według planów szczecińskiego architekta Konrada Kruhla, który korzystał 
z wcześniejszego projektu znanej spółki Ende & Boeckmann z Berlina. Efektowna 
centralna budowla z klinkierowej cegły, ozdobiona detalem z piaskowca, choć 
wtopiona w ciąg pierzejowy ul. Dworcowej, wyróżniała się swoistymi elemen-
tami architektury synagog, nawiązującymi do tradycji orientalnych, przy czym 
charakter elewacji frontowej nawiązywał do wiedeńskiej synagogi projektowanej 
przez Ludwiga von Förstera3. Uwagę zwracało także wnętrze z nowatorskim 
rozwiązaniem sklepienia z pięcioma kopułami wspartymi na czterech wysokich 
kolumnach. Szczegółowe dane na temat historii synagogi, jej przebudów i ulep-
szeń, a także opis dziejów cmentarza – kilkakrotnie powiększanego, a w ostatnim 

3 E. Bergman, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na 
początku XX wieku, Warszawa 2004, s. 144–148.

Konrad Kruhl, rysunek projektu elewacji synagogi, 

1871, przedwojenna fotografia z Archiwum Fotogra-

ficznego Muzeum Narodowego w Szczecinie
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etapie zaprojektowanego przez Georga Hanniga, twórcę planu szczecińskiego 
Cmentarza Centralnego – umożliwiły powstanie kilku artykułów4. 

W powojennych opracowaniach dotyczących szczecińskiej gminy żydowskiej 
w zasadzie pomijano drugą, bardzo istotną część pracy Peisera poświęconą wyda-
rzeniom i ludziom związanym z działalnością gminy. Autor wymienił, ze stosowną 
do zasobu wiedzy szczegółowością, wszystkich zaangażowanych i zasłużonych 
dla wspólnoty, podając imiona, nazwiska i pełnione funkcje. Spisał nie tylko tych 
najważniejszych – rabinów, kantorów i nauczycieli, lecz też obsługę synagogi, 
organistów, pracowników administracji, działaczy 
stowarzyszeń, większość aktywnych współwy-
znawców, sponsorów i inne osoby społecznie lub 
urzędowo włączone w życie gminy. 

Osobny rozdział książki Peisera dotyczy admi-
nistracji gminy i jej finansów, z przedstawieniem 
budżetu poszczególnych lat i stanu nierucho-
mości. Oprócz synagogi gmina dysponowała 

4 L. Turek-Kwiatkowska, Przyczynek do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX i na począt-
ku XX wieku, w: Żydzi szczecińscy tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27.06.2003, red. 
K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004, s. 23–28; J. Mieczkowski, W poszukiwaniu miejsca –  
historia Żydów w Szczecinie, „Pogranicza” 2003, nr 4, s. 75–83; Społeczność żydowska przed 1989 –  
Szczecin, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/szczecin (25.05.2012); J. Iwańczuk, Dwie synagogi, 
„sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina” 2010, nr 5, s. 4–11.

Konrad Kruhl, rzut nowej synagogi, 1871, 
przedwojenna fotografia z Archiwum  
Fotograficznego Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

   



budynkiem administracyjnym z 1857 r. przy ul. Podgórnej 9/10, z sierocińcem na 
parterze, mieszkaniem rabina na piętrze, szkołą w oficynie oraz salą posiedzeń 
reprezentantów, a także wspomnianym już cmentarzem (o powierzchni 21 100 m2)  
z domem pogrzebowym wzniesionym w 1900 r., kaplicą i ogrodnictwem oraz 
terenem pod nowy cmentarz w Krzekowie (21 370 m2). W skład majątku wcho-
dził również budynek przy ul. Bazarowej 3 (Wrangelstraβe), kupiony w 1934 r. na 
siedzibę szkoły. 

Autor opisał przedsięwzięcia związane z dobroczynnością, opieką zdrowotną, 
funkcjonowaniem sierocińca, podając najistotniejsze dane na temat wpływów 
i wydatków. Ważną sferą życia gminy były działania o charakterze integrującym, 
a jednocześnie popularyzatorskim, prowadzone między innymi dzięki bibliotece 
założonej w 1928 r., gminnemu czasopismu ukazującemu się od 1916 r. – począt-
kowo nieregularnie, a od 1929 r. systematycznie jako miesięcznik – oraz różnego 
typu wykładom, kursom, spotkaniom i wieczorom muzycznym, podczas których 
prezentowano na przykład dorobek amatorskiego chóru oraz koncerty odtwa-
rzane na organach w synagodze, zaliczane do najlepszych w mieście. Nie bez 
znaczenia pozostawały także gminne kluby sportowe – wioślarski i tenisowy. Od 
połowy XIX w. istotną sferą zainteresowań gminy stała się edukacja religijna dzieci 

i młodzieży, obejmująca podsta-
wy wiary, uczestnictwo w nabo-
żeństwach, naukę hebrajskiego, 
lekturę i śpiew, prowadzone za-
równo w odrębnej szkole religij-
nej, w ramach zajęć uzupełniają-
cych w szkołach publicznych, jak 
i kursów. 

W kolejnym rozdziale Peiser 
przedstawił informacje statystycz-
ne na temat liczebności gminy, 
przy czym dla ostatnich lat 1930–
1934 przytoczył precyzyjne dane 
demograficzne, zawierające liczbę 
urodzin, zgonów, małżeństw, wy-
jazdów i przyjazdów oraz staty-
stykę wiekową. Omówił ponadto 
grupę wyznawców judaizmu, włą-
czoną wprawdzie do szczecińskiej 
gminy synagogalnej, lecz stano-
wiącą samodzielną instytucję – 
działającą przynajmniej od lat sie-
demdziesiątych XIX w. ortodoksyj-
ną gminę Adaβ-Jiβroel z własnym 
rabinem i zarządem, prowadzącą 
od 1930 r. szkołę talmudyczną. 
Szkoła funkcjonowała niezależnie 

Najstarsza ozdoba tory – klej-kodesz, srebrna tarcza 
tas z tablicami dziesięciorga przykazań, 1818, przedwo-
jenna fotografia z Archiwum Fotograficznego Muzeum 
Narodowego w Szczecinie



43

od administracji gminy, ale stale ściśle z nią współdziałała i była wspierana, także 
finansowo, przez zarząd. Oprócz tego Peiser przybliżył działalność izraelickie-
go związku dobroczynności i pochówków (chewra kadischah), powołanego już 
w pierwszych latach istnienia gminy dla kultywowania zwyczajów i świadczenia 
pomocy, również związanej z pogrzebami. Związek liczący w początku XX w. 
niemal 500 członków prowadził szpital (oficjalnie od 1847 r.) i zajmował się opieką 
nad biednymi, polegającą na pomocy materialnej i wsparciu duchowym. Podobną 
problematyką, lecz skoncentrowaną na kobietach, a w szczególności wdowach, 
zajmował się od lat trzydziestych XIX w. Związek Kobiet Izraelickich (Israelitische 
Frauenverein e.V.), którego działalność skupiała się na edukacji (w tym na kształ-
ceniu pielęgniarek i położnych), pracy socjalnej i kursach zawodowych dla kobiet 
oraz nadzorze nad kobiecą częścią świątyni. Od 1855 r. prowadzono żydowski 
dom sierot, początkowo na działce synagogi, od 1899 r. przy ul. Partyzantów 1 
(Passauerstraβe), i od 1893 r. dom starców, przy ul. Drzymały (Wilhelmstraβe) oraz 
Leszka Białego 27 (Kronenhofstraβe). Monografia Peisera kończy się informacją 
o planowanych na 24 maja 1935 r. obchodach uroczystości jubileuszowych (na-
bożeństwo i wystawa sztuki oraz historycznych dokumentów z dziejów gminy), 
stanowiących okazję do dziękczynienia za minione lata. 

Publikacja robi wrażenie stricte historycznego opracowania opartego na do-
stępnych materiałach archiwalnych, a część omawiająca dzieje najnowsze to 
rzeczowy zapis ówczesnej sytuacji. Komentarze autorskie sprowadzają się do 
niezbędnych określeń i zdaw-
kowych wyjaśnień, kilkakrotnie 
odwołują się do planów zarządu 
oraz wyrażają nadzieję na polep-
szenie warunków w przyszłości. 
I nie byłoby w tym nic zastana-
wiającego, gdyby nie narzuca-
jąca się konfrontacja z sytuacją 
polityczną w Niemczech w mo-
mencie ukazania się książki. Przy-
pomnijmy, że właśnie mijały dwa 
lata od nastania rządów NSDAP, 
a od marca 1933 r. powtarzały się 
w wielu miastach coraz silniejsze 
i bezkarne ataki wobec Żydów, 
akty wandalizmu, blokady skle-
pów i urzędów, dyskryminacja 
i zwalnianie z pracy. Ukazywały 
się wchodzące w życie natych-
miast rozporządzenia eliminu-
jące wyznawców judaizmu z po-
szczególnych zawodów5. Już od 
kwietnia 1933 r. różne inicjatywy 
o charakterze lokalnym usank-

5 Kilka pierwszych przykładów lokalnych rozporządzeń: 17.03.1933 r. w Berlinie usunięto żydowskich 
lekarzy ze szpitali, dzień później prawników i notariuszy, a 1.04. nauczycieli; w Kolonii 1.04.1933 r.  
burmistrz nakazał zwolnienie z pracy w służbie publicznej miasta wszystkich Żydów i osoby 
mające żydowskich małżonków; 22.04. związek aptekarzy wykluczył z grona swych członków 
osoby o niearyjskim pochodzeniu itd.

Puszka na wonności i świecznik ze 
skarbca synagogi, srebro, przedwo-
jenna fotografia z Archiwum Foto-
graficznego Muzeum Narodowego  
w Szczecinie



cjonowane zostały oficjalnymi ustawami, 
obowiązującymi w całym państwie6. Po-
cząwszy od prawników i notariuszy przez 
lekarzy, nauczycieli, twórców, urzędników 
obejmowano stopniowo zakazem zatrud-
niania niemal wszystkie sfery życia pu-
blicznego. Jednocześnie mnożyły się akty 
prawne dotyczące prywatnego życia, takie 
jak zakaz mieszanych małżeństw (30 wrze-
śnia 1933 r.), zalecenia wykluczające kon-
takty z Żydami w miejscach publicznych, 
lokalach, sklepach, wstrzymanie wyda-
wania Żydom jakichkolwiek zaświadczeń, 
polecenie sporządzania przez nauczycieli 
statystyk rasowych (13 marca 1935 r.). Osta-
teczny akt wykluczenia stanowiły ustawy 
norymberskie z 15 września 1935 r., okre-
ślane jako Ustawa o ochronie niemieckiej 
krwi i honoru (Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre). Wraz z szykanami zawodowymi po-
stępowała dyskryminacja Żydów w polity-
ce finansowej, prowadząca do upadłości 
wielu firm, zakładów i zrzeszeń. 

Analogiczne wydarzenia miały miejsce 
również w Szczecinie, ponieważ także tu 

wielu mieszkańców dało wyraz politycznym skłonnościom, przyczyniając 
się do zwycięstwa zwolenników Hitlera. Nowy układ sił politycznych musiał 
wzbudzać obawy, skoro już w 1929 r. doszło tu do pierwszych antysemickich 
wystąpień bojówek NSDAP (kierowanych przez późniejszego burmistrza Her-
manna Czirnioka), a jaskrawo antyżydowskie nastroje wzniecało między innymi 
pismo „Die Diktatur”, organ Narodowych Socjalistów, redagowane przez Wal-
tera von Corswanta, późniejszego zastępcę Gauleitera. Wieść o mianowaniu 
Hitlera kanclerzem uczczono wielkim marszem głównymi ulicami miasta7. 

6 Na przykład 1.04.1933 r. zawieszenie w obowiązkach przez ministra sprawiedliwości wszystkich 
żydowskich sędziów, prawników i urzędników sądowych; ustawa z 7.04.1933 r. nakazała nowe 
wybory ławników, przysięgłych i sędziów; ustawa z 22.04. dotyczyła usunięcia żydowskich 
lekarzy ze służby publicznej; 6.04.1933 r. wykluczenie żydowskich doradców podatkowych 
przez ministerstwo finansów; nowelizacja ustawy o zawodzie urzędnika z 7.04. nakazująca 
emerytowanie niearyjczyków; ustawa przeciwko przepełnieniu szkół i wyższych uczelni 
z 25.04. ograniczająca liczbę niearyjskich uczniów i studentów; ustawa z 11.04. definiująca 
aryjskie pochodzenie; 2.06. wykluczenie z kasy chorych praktyki dentystów i techników den-
tystycznych; 15.06. wykluczenie Żydów z rad nadzorczych korporacji prawa publicznego; 7.05. 
wykluczenie żydowskich pracowników i urzędników z armii; 22.09. ustawa o utworzeniu izby 
dla twórców pisarzy, dziennikarzy, radiowców, aktorów, muzyków, plastyków (filmowcy mieli 
swą izbę już od 14.03.1933 r.), z których wykluczono Żydów, skazując ich na zakaz wykonywania 
zawodu; 24.05. wykluczenie niearyjczyków z niemieckiego związku sportowego itp.

7 W. Stępiński, Partia hitlerowska na drodze do władzy, w: Dzieje Szczecina , t. III (1806–1945), red. 
B. Wachowiak, Szczecin 1994, s. 781, 789. W marcu 1929 r. opublikowano ostry atak na Teatr 
Bellevue, oskarżając „żydowskiego dyrektora” o świadome działanie przeciwko dobrym 
obyczajom poprzez propagowanie niewłaściwego repertuaru, por. H.-G. Warmann, „Herr 
Abrahamson, Ihre Synagoge brennt!”. Stettiner Geschichten, Kückenshagen 2009, s. 68.

Tłok pieczęci szczecińskiej gminy żydow-
skiej, połowa XIX w., mosiądz, drewno, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot.  
M. Pawłowski
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Już 8 lutego 1933 r. rozwiązano radę miejską, 
a w wyborach przeprowadzonych 12 marca 
tego roku na 61 radnych absolutną większość 
(33 mandaty) uzyskali przedstawiciele NSDAP. 
W kwietniu, a potem w kolejnych miesiącach, 
dokonano dalszych zmian, usuwając z niej człon-
ków SPD i SD. Zmniejszono liczbę deputacji i ko-
misji. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy 
o urzędnikach zawodowych z kwietnia 1933 r. 
nastąpiły poważne zmiany w składzie magistratu i jego kompetencjach, zwolnio-
no z pracy personel „niepewny politycznie, niearyjski i niekompetentny”8. W try-
bie pilnym 2 kwietnia 1933 r. został urlopowany dotychczasowy nadburmistrz 
dr Hans Poeschel (zwolniony 1 sierpnia 1933 r.), a nieco później na emeryturę 
wysłano burmistrza Heinricha Picka oraz między innymi radcę szkolnego Hahna.  
Urząd przywódcy władz miejskich objął 3 kwietnia komisaryczny burmistrz  

8 Verwaltungsbericht der Stadt Stettin 1933 (1. April 1933 bis 31. März 1934), Stettin 1934, s. 7–10. 
Podczas weryfikacji personelu przeprowadzonej w 1935 r. u żadnego z urzędników nie wykazano 
uchybień wobec ustawy o aryjskim pochodzeniu, por. Verwaltungsbericht der Stadt Stettin 1935 
(1. April 1935 bis 31. März 1936), Stettin 1936, s. 18.

Świadectwo prywatnej szkoły 
żydowskiej, 1934, papier, odbitka 
udostępniona Muzeum Narodo-
wemu w Szczecinie 



dr Wilhelm Stuckart9, którego 1 czerw-
ca zastąpił były landrat dr Becker. Na 
nadburmistrza 27 października 1933 r.  
wybrano radcę rejencyjnego, dotych-
czasowego prezydenta policji Mariu-
sa Molsena, a na jego pierwszego za-
stępcę w randze burmistrza dr. Ericha 
Mixa ze Słupska. Zasada przewodnic-

twa, wprowadzona ustawą z 15 grudnia 1933 r., nakładała na burmistrza pełną 
odpowiedzialność, ale także niepodważalność decyzji. Uprawnienia te w pełni 
wykorzystać mógł nadburmistrz Szczecina dr Werner Faber, dotychczasowy 
nadburmistrz w Wittenberdze, zaufany towarzysz szefa okręgu pomorskiego 
NSDAP Franza Schwede-Coburga, sprawujący swój urząd od października 1934 r.  

9 30 maja 1933 r. Stuckart został powołany do pracy w ministerstwie.

Reklama domu towarowego Nauman-
na Rosenbauma przy ob. ul. Ks. kard. 
S. Wyszyńskiego 19–21, reprodukcja 
z Pommern, seine Entwicklung und seine 
Zukunft, hrsg. von Erich Köhrer, Berlin 
1924, s. 340 
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wraz z burmistrzem Czirniokiem we 
współpracy ze zmniejszonym składem 
rady, wybranej 1 października 1935 r. 
(w myśl przepisów z lipca 1935 r.). 

Do wielogodzinnej agitacji doszło 
29 marca 1933 r. przed należącymi 
do Żydów sklepami na głównych uli-
cach Starego Miasta. Kolejny bojkot 
jako część ogólnoniemieckiej akcji 
propagandowej przeciwko zagra-
nicznym protestom wobec polityki antyżydowskiej odbył się 1 kwietnia 1933 r. 
Jeszcze w marcu 1933 r. zażądano od senatu uniwersytetu w Greifswaldzie odebra-
nia tytułów doktorów honoris causa nadanych wieloletniemu nadprezydentowi 
Pomorza Juliusowi Lippmannowi oraz armatorowi Arturowi Kunstmannowi10. Po 
okresie wyciszenia w 1934 r., w lutym 1935 r. kampanię wykluczenia skierowano 
głównie przeciwko firmom konfekcyjnym, nadal znajdującym zbyt dla swych 
towarów i prosperującym bez większych utrudnień. Aresztowano właściciela 
fabryki konfekcyjnej Blocherta i zakładu obuwniczego Ottona Lindnera, innych 
zesłano do obozów pod zarzutami „wrogów ludu” i oskarżeniem o „splamie-
nie rasy”. Zmasowane wystąpienia przeciwko handlowi prowadzonemu przez 
Żydów podjęto ponownie w maju 1935 r. i kontynuowano latem, w miesiącach 
tradycyjnych wyprzedaży. Protest wystosowany do ministerstwa gospodarki 

10 W. Wilhelmus, Juden in Vorpommern, Reihe: Beiträge zur Geschichte Mecklenburg-Vorpommern, 
Nr. 8, Ed. 3, Schwerin 2007, s. 73. Początkowo senat odrzucił żądanie, później jednak uległ naciskom 
partyjnym.

Reklama firmy spedycyjnej Cohrs  
& Ammé z siedzibą przy ob. ul. Energe- 
tyków 90, reprodukcja z Das Buch der 
alten Firmen der Stadt und des Han-
delskammerbezirkes Stettin, Leipzig, 
Stettin 1931, s. II, 47 



przez właścicieli kilku sklepów (Karpa, 
Neumanna Rosenbauma, Otto Lindnera, 
Maxa Kurnicka, Hermanna i Troitzheima), 
na temat prześladowania i trudnej sytu-
acji Żydów, propagandowo wykorzysta-
ła „Pommersche Zeitung”, traktując go 
jako prowokację i obracając przeciwko 
autorom konsekwencje oburzenia spo-
łecznego. W tej sytuacji doszło do dalszej 
eskalacji nietolerancji – 20 lipca 1935 r. 

zakazano Żydom korzystania z miejskich kąpielisk, 2 sierpnia zaś urządzono 
trzydziestotysięczną manifestację wymierzoną przeciwko „żydowskim nad-
użyciom”11.

W tym kontekście sprawozdawczy ton relacji Peisera zdaje się ukrywać dodat-
kowy podtekst. Autor w informacjach dotyczących ostatnich dwóch lat używa 
określeń typu: „w wyniku wydarzeń 1933 r.”, „po przełomie 1933 r.”, „w następ-
stwie zmian z 1933 r.” Co więcej, stara się wyeksponować „pozytywne” efekty 
tych zmian. Pisząc o powołaniu w kwietniu 1934 r. szkoły żydowskiej, pomija 
całkowicie przyczyny jej powstania, wynikające z dyskryminacji i wykluczenia 
dzieci żydowskich ze szkół powszechnych: 

Do niedawna nie istniała już w Szczecinie żadna żydowska szkoła podstawowa. 
Dopiero wydarzenia z 1933 roku dały podstawy do jej założenia i po wielkich stara-
niach rabina dr. Elka na Wielkanoc 1934 roku powołano żydowską szkołę podstawową  

11 B. Frankiewicz, Losy ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1933–1940, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 3–4, s. 72–73; idem, Das Schicksal der Juden in 
Pommern nach 1933, w: Der faschistische Pogrom von 9./10. November 1938 – Zur Geschichte der 
Juden in Pommern. Kolloquium der Sektionen Geschichtswissenschaft und Teologie der Ernst-Mo-
ritz-Arndt Universität Greifswald am 2. November 1988, Greifswald 1989, s. 43–44; W. Stępiński, 
Terror i opozycja, w: Dzieje Szczecina, op. cit., s. 801–803.

Reklama firmy konfekcyjnej Arens-
berga & Kaufmanna przy ob. al. 
Wojska Polskiego 1, reprodukcja  
z Das Buch der alten Firmen der Stadt 
und des Handelskammerbezirkes 
Stettin,  Leipzig, Stettin 1931, s. II, 37 
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z 3 klasami. [...] W tym roku utworzono 4. klasę i planuje się co roku dodawać następną. 
Wyniki są ogólnie zadowalające. Koszty materialne funkcjonowania szkoły ponosi gmina 
synagogalna12. 

Satysfakcja z powstania szkoły mogła wynikać jedynie z tego, że oszczędzo-
no dzieciom ciągłego piętnowania przez kolegów i nauczycieli w placówkach 
publicznych oraz udało się ją utworzyć w ostatnim możliwym momencie. Kilka 
dni później (18 kwietnia 1934 r.) ukazała się bowiem ustawa zakazująca zakła-
dania nowych prywatnych szkół żydowskich (z wyjątkiem szkół podstawowych 
i zawodowych przygotowujących młodzież do emigracji), a we wrześniu 1935 r. 
minister oświaty ogłosił od nowego roku całkowity rozdział rasowy we wszystkich 
szkołach. W podobnym świetle można postrzegać oględnie sformułowane infor-
macje na temat sytuacji finansowej wspólnoty wobec całkowitego wstrzymania 
wcześniejszych dotacji i dopłat państwowych oraz radykalnego podniesienia 
podatków i innych opłat. Peiser zdaje się pomijać lub bagatelizować te problemy, 
choć wiadomo, że gminie brakowało środków nawet na wypłatę uposażenia 
dla rabina13. Powściągliwie wypowiada się także na temat zmniejszenia liczby 
członków gminy, w taki sposób dobierając zestawienia procentowe, jakby chciał 
zmniejszyć wyrazistość zmian zachodzących w następstwie coraz liczniejszych 
wyjazdów za granicę: 

Jest oczywiste, że w 1933 r. nastąpił znaczny wzrost liczby wyjazdów. Zauważa się 
wiele wyprowadzek, które są następstwem przełomu i ustaw aryjskich. W roku 1934 
wychodźstwo przyjęło już jednak normalną liczbę14. 

Popierana przez władze emigracja wśród ludności pochodzenia żydow-
skiego w dwóch pierwszych latach rządów NSDAP objęła w Szczecinie co 
najmniej 480 osób. Liczba należących do szczecińskiej gminy żydowskiej  
(31 grudnia 1933 r. – 2384; 31 grudnia 1934 r. – 2322 osoby15) nie ujawnia jednak 
napływu nowych członków z mniejszych miejscowości, gdzie jeszcze trudniej 
było uniknąć dyskryminacji, a zwolnionym znaleźć pracę i środki do życia. 
Wśród emigrantów był miedzy innymi ostatni rabin dr Max Elk, zaangażowany 
szczególnie w pracę z młodzieżą, dla której udało mu się stworzyć wspomnianą 
wyżej szkołę. Wyjechał do Palestyny 23 marca 1935 r., a gmina została bez ducho-
wego przywódcy16. Peiser pozostawił bez komentarza bezpośrednie przyczyny 
wyjazdu rabina, napisał tylko, że dzięki niemu tutejsza gmina mogła przetrwać 
trudny czas przełomu 1933 r. bez szkody duchowej, a nawet pogłębić związek 

12 J. Peiser, op. cit., s. 65: „Bis in die neueste Zeit hinein gibt es in Stettin keine jüdische Volksschule 
mehr. Erst die Ereignisse von 1933 gaben zur Gründung Veranlassung, und nach unablässigen 
Bemühungen des Rabbiners Dr. Elk kommt Ostern 1934 die jüdische Volksschule mit 3 Klassen 
zustande. […] In diesem Jahre wurde eine 4. Klasse errichtet, und man plant, jedes Jahr eine 
weitere anzufügen. Die Erfolge sind überaus zufriedenstellend. Materielle Trägerin der Schule 
ist die Synagogengemeinde.”

13 W. Wilhelmus, op. cit., s. 87.
14 J. Peiser, op. cit., s. 72: „Verständlicherweise ist im Jahre 1933 ein ganz erhebliches Anwachsen 

der Abwanderungszahl erfolgt. Hier machen sich die vielen Fortzüge bemerkbar, die eine Folge 
des Umbruchs und der Ariergesetzgebung sind. Im Jahre 1934 nimmt die Abwanderung aber 
bereits wieder normale Ziffern an.”

15 Ibidem, s. 73.
16 W 1936 r. powołany został rabin Karl Richter.



i poczucie wspólnoty17. Spośród wielu opuszczających Szczecin był również 
dziedzic największej tutejszej firmy żeglugowej Werner Kunstmann, zmuszony 
do sprzedania majątku konkurentowi po znacznie zaniżonej cenie. Na wyjazd do 
Indii zdecydował się w 1934 r. także Siegbert Feldberg, współwłaściciel fabryki 
odzieżowej przy al. Niepodległości, który prowadził sklep firmowy w Berlinie 
i zasłynął z kolekcji obrazów artystów działających w stolicy, zgromadzonej jako 
ekwiwalent nabywanych u niego ubiorów. Oba nazwiska występują u Peisera 
wśród cenionych sponsorów gminy. 

Oczywiście ton wypowiedzi – sprawozdawczy, pozbawiony emocji oraz 
skarg, krytyki i narzekania – nie był wyrazem odczuć autora, lecz niepodważalną 
potrzebą wymuszoną warunkami powstawania tekstu. Z drugiej strony można 
podejrzewać, że Peiser rzeczywiście mógł uwierzyć w iluzję propagowanego 
w listopadzie 1934 r. przez Jüdischen Rundschau wezwania powrotu do „dum-
nego imienia Żyda” w nadziei, że dzięki solidnej pracy, lojalności i poddaniu 

przepisom uda się kontynuować w miarę 
spokojne życie w Niemczech. To hasło oka-
zało się na tyle nośne, że znacznie osłabiło 
liczbę wyjazdów z Niemiec w stosunku do 
emigracji w 1933 r.18

Nie można wykluczyć jeszcze jednej 
interpretacji nasuwającej się po lekturze 
publikacji, która ukazała się w Szczecinie 
kilka miesięcy po książce Peisera i również 
dotyczyła ludności żydowskiej. W paździer-

17 J. Peiser, op. cit., s. 38.
18 U. Schröder, Antisemitismus und Faschismus in Pommern in der Zwischenkriegsperiode, w: Der 

faschistische Pogrom von..., op. cit., s. 36.

Reklama sklepów obuwniczych 
Siegmunda Wolffa przy ob. ul. Sta-
romiejskiej 2 i Ks. kard. S. Wyszyń-
skiego 41–42, reprodukcja z Das 
Buch der alten Firmen der Stadt und 
des Handelskammerbezirkes Stettin, 
Leipzig, Stettin 1931, s. II, 101  
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niku 1935 r. nakładem kierownictwa okręgu szczecińskiego (Gauleitung) NSDAP 
wydano niewielką książkę o charakterze gospodarczym i socjologicznym, która 
paradoksalnie mogłaby stanowić dopełnienie tekstu Peisera. Dotyczyła nie tyl-
ko Szczecina, ale też całego Pomorza, i zawierała spis 1381 nazwisk oraz adresy 
sklepów, zakładów i firm należących do właścicieli pochodzenia żydowskiego. 
Jej tytuł – Gegen Greuel- und Boykotthetze der Juden im Ausland19 – odnosił się do 
zapoczątkowanych 19 marca 1933 r. przez organizacje żydowskie w USA protestów 
wywołanych na wieść o atakach nazistów wobec wyznawców judaizmu w Niem-
czech oraz o zmianach w prawie prowadzących do segregacji religijnej. Pod koniec 
marca wiece protestacyjne organizowane przez American Jewish Congress i Jewish 
War Weterans odbyły się w 300 miastach amerykańskich, odbijając się szerokim 
echem w prasie, skutkując licznymi interwencjami dyplomatycznymi, a w rezultacie 
groźbą bojkotu politycznego i gospodarczego Niemiec. Zaraz potem określenia 
Greuelhetze i Gruel- und Boykottpropaganda pojawiły się w wystąpieniach Josepha 
Goebelsa, który wielokrotnie oskarżał emigrantów o działanie na szkodę byłej 
ojczyzny. W wydanym 28 marca 1933 r. wezwaniu kierownictwa NSDAP do obrony 
przed propagandą bojkotu i zgrozy, w reakcji wobec niemieckiego żydostwa, od 
1 kwietnia nakazano utworzenie we wszystkich jednostkach komitetów do spraw 
organizacji, bojkot żydowskich sklepów, towarów, lekarzy, prawników, nauczycieli 
i wykładowców akademickich żydowskiego pochodzenia za rzekome kłamstwa, 
oskarżenia, zniewagi i kampanię nienawiści wobec narodu niemieckiego, a także 
za działania prowadzące do zubożenia i gospodarczych trudności Niemiec. Na-
woływano do popularyzowania akcji na plakatach i ulotkach, do przestrzegania 
bojkotu, ostrzegania innych przed wchodzeniem do żydowskich sklepów, ignoro-
wania gazet o przeciwnych poglądach, a także do zmasowanego wysyłania 
za granicę listów oraz wiadomości o całkowitym porządku i spokoju w kra-
ju20. W myśl zaleceń na ulicach pojawiły się hasła: „Boykottiert alle jüdischen 
Geschäfte” (Bojkotuj wszystkie sklepy żydowskie), „Kauft nicht bei jüdischen 
Warenhäusern” (Nie kupuj w żydowskich domach towarowych), „Geht nicht 
zu jüdischen Rechtsanwälten” (Nie chodź do żydowskich adwokatów), „Die 
Juden sind unser Unglück” (Żydzi są naszym nieszczęściem) itp.21 

Rząd ogłosił oficjalnie 4 kwietnia, że pozbawiona agresji akcja, w której wzięły 
udział setki tysięcy ludzi w całej Rzeszy, odniosła pożądany skutek w kraju i za 
granicą oraz nakazał jej zawieszenie dzień później. Komunikaty pojawiające się 
w mediach dalekie były jednak od prawdy, a przede wszystkim od społecznych 
nastrojów, jakie towarzyszyły akcji. Nie obyło się bowiem bez ekscesów – pla-
katowania i znaczenia witryn, zanieczyszczania terenu, przepychanek i gróźb 
wobec właścicieli. Przyjmuje się wprawdzie, że w większości miast – również 
w Szczecinie – nie doszło do szczególnych aktów przemocy bezpośredniej, nie 
ulega jednak wątpliwości, że nawet spokojne pikiety przed żydowskimi sklepami 
niosły psychiczne i ekonomiczne zagrożenie. Zasadniczo niewiele osób zdobyło 
się na protest. Oficjalna propaganda podawała, że akcja była wyrazem poglą-
dów społeczeństwa i że została poparta przez cały naród niemiecki, nieoficjal-
nie mówiono natomiast, że większość społeczeństwa niemieckiego zachowała 
bierną postawę i ograniczyła się do roli gapiów, przypadkowych obserwatorów. 

19 Gegen Greuel- und Boykotthetze der Juden im Ausland, Stettin 1935.
20 Pełny tekst Aufruf der Parteileitung der NSDAP zur „Abwehr der Gruel- und Boykottpropaganda”  

z 28.03.1933 r., www.holocaust-chronologie.de (1.06.2012).
21 Zob. W. Wilhelmus, op. cit., s. 74.



Co więcej, przeciętni obywatele nie 
mieli nic przeciwko żydowskim skle-
pikom i zakładom usługowym, gdyż 
z zasady oferowały one swoje towary 
po cenach niższych niż konkurencja 
w sąsiedztwie. Zakaz lub co najmniej 
postulat, by z nich nie korzystać ozna-

czał więc zwiększenie wydatków, odcięcie się od możliwości korzystania z drob-
nych sąsiedzkich przysług, rabatów, przesunięć płatności i innych przywilejów, 
jakie zwyczajowo obowiązywały. Reakcja większości Niemców, ich przeważająca 
bierność, odczytana została przez politycznych agitatorów jako przyzwolenie 
na dalszą eskalację działań, skutkiem czego było wkrótce ukazanie się dyskry-
minującej ustawy o zawodzie urzędnika. 

Uspokojenie nastrojów za granicą i sytuacji w Niemczech nie trwało długo, 
pozwoliło jednak na spadek emocji i prawdopodobnie wzbudziło w niektórych 
kręgach nadzieję na zmianę drastycznych przepisów i unormowanie warunków. 
W sierpniu 1933 r. zawarto układ transferowy (Haavara-Abkommen) pomiędzy 
niemiecką organizacją syjonistyczną (Zionistischer Vereinigung für Deutschland) 
i rządem Rzeszy oraz Anglo-Palestine Bank, umożliwiający emigrantom wywóz 
części ich majątku w zamian za wsparcie eksportu niemieckiego do Palestyny. 
Wkrótce (17 września 1933 r.) utworzono ogólnoniemieckie przedstawicielstwo 
Żydów w Rzeszy, mające na celu edukację, kształcenie zawodowe dla tych, którzy 
utracili pracę i planują emigrację, wsparcie potrzebujących, pomoc gospodarczą 
oraz ułatwienie wyjazdów za granicę. 

Ponowne nasilenie aktów nietolerancji i eskalacja działań dyskryminacyj-
nych nastąpiły w 1935 r. Szczecin nie należał do wyjątków, a nawet uchodził 
za partyjny bastion od czasu objęcia przez Franza Schwede-Coburga jesie-

Budynek zakładów konfekcyjnych G.B. 
Feldbergów przy ob. al. Niepodległości, 
reprodukcja z Stettin, hrsg. vom Magi-
strat, Berlin 1925, s. 192 
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nią 1934 r. urzędu nadprezydenta prowincji 
pomorskiej i Gauleitera NSDAP na Pomorzu. 
Wydanie przez NSDAP adresowego spisu 
ludności żydowskiej miało więc dwa oblicza. 
Z jednej strony oficjalnie miało zanegować 
informacje o szykanowaniu Żydów, wska-
zując jak wielu z nich nadal prowadzi swe 
sklepy, zakłady, warsztaty, fabryki, gabinety 
i kancelarie, uprawia zawód, ma zapewnione 
środki do życia: 

Wciąż jednak Żydzi na Pomorzu, tak jak i wszędzie, prowadzą swoje interesy i zarabiają 
pieniądze, które przynoszą im niemieccy towarzysze [...]. Są tu także u nas, jak wszędzie 
w Niemczech, niezniszczone żydowskie sklepy, nie ma bojkotu i pogromów. Ta książecz-
ka jest dowodem na to. Nie powinna być jedynym, który ochroni każdego kto – przede 
wszystkim nieświadomie – mógłby złamać zarządzenia przedstawiciela Führera, dotyczące 
kontaktów  z Żydami, obowiązujące wszystkich towarzyszy partyjnych22. 

Z drugiej strony broszura – wprawdzie przeznaczona do użytku członków 
partii, ale dostępna dla wszystkich za jedyne 10 fenigów – jednoznacznie loka-
lizowała siedziby „niearyjskiego zła”. Część dotycząca Szczecina obejmowała 
strony od 44 do 60, a w podziale na branże w układzie alfabetycznym obejmo-

22 Gegen Greuel- und Boykotthetze…, op. cit., s. 2: „Noch aber gehen die Juden wie überall so auch 
in Pommern ihren Geschäften nach und profitieren vom Gelde, das ihnen deutsche Volksge-
nossen bringen. […] Es gibt, wie überall in Deutschland, so auch bei uns nicht zerstörte jüdische 
Läden, keinen Boykott und kein Pogrom. Dieses Büchlein ist ein Beweis dafür. Es soll nicht nur ein 
solcher sein, um sie vor allen unbewussten Uebertretungen der Anordnung des Stellvertreters 
des Führers, die allen Parteigenossen jeglicher Verkehr mit Juden untersagt, zu bewahren.”

Dom towarowy „Gebrüder Kar-
ger” przy ul. Sołtysiej 39, repro-
dukcja z Pommern, seine Entwick-
lung und seine Zukunft, hrsg. von 
Erich Köhrer, Berlin 1924, s. 408 



wała 87 grup zawodowych. Najliczniej repre-
zentowani byli przedstawiciele handlowi (125 
nazwisk), lekarze (42 lekarzy i 14 dentystów), 
zakłady produkujące konfekcję męską (66 firm, 
w tym najbardziej znane G. & B. Feldbergów 
przy al. Niepodległości, po kilka przy ul. Soł-
tysiej i Szewskiej, pl. Żołnierza, ul. Wyszyń-
skiego oraz Mariackiej), adwokaci i notariusze  

(24 nazwiska), sklepy i hurtownie z tekstyliami (18), bawełną, trykotami 
i pasmanterią (14), sklepy zbożowe i paszowe (19). Wymieniono oczywi-
ście także sześć znaczących w mieście wielobranżowych domów towaro-

Karty z wydawnictwa Gegen Gruel- und 
Boykotthetze der Juden im Ausland, Stet-
tin 1935, odbitka udostępniona Muzeum 
Narodowemu w Szczecinie 
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wych (Blumenreicha na ul. Tkackiej 29/30, określany niegdyś jako najwięk-
szy meblowy i towarowy dom kredytowy na Pomorzu; Braci Karger przy  
ul. Sołtysiej; Labbowa & Co. przy ul. Darguja; Naumanna Rosenbauma przy 
ul. Ks. S. Wyszyńskiego; Dannemanna w Żelechowej przy ul. Dębogórskiej 
44/45), domy mody G. Blocherta przy Rynku Węglowym, O. Brotzena przy 
ul. Sołtysiej, O. Cohena przy ul. Mazurskiej 1, sióstr Klein przy ul. Św. Ducha 9,  
E. Lewy’ego, przy ul. Szewskiej 6, Prüßa przy ul. Tkackiej 37/38. Obok wielu ad-
resów firm odnotowano też miejsca zamieszkania właścicieli lub dodatkowe 
adresy kancelarii czy też lokalizację fabryk (np. Borchardt Max, Möbelfabrik und 
Möbelhandlung. Königstraβe 1, Fabrik: Warsowerstraβe 8223). 

W dziale „różne” podano adresy Żydów zatrudnionych w wybranych zakładach. 
Wymieniono na przykład: członka zarządu fabryki papieru Feldmühle – dr. prawa 
Kurta Gottsteina, kierowniczkę żydowskiego domu sierot przy ul. Partyzantów 1 – 
Herminę Lippmann, wielu właścicieli domów, a nawet wdowy. Niektóre nazwiska 
powtarzały się w kilku różnych hasłach. Przy niektórych dodawano określenie 
jüdisch versippt, co oznaczało, że wskazana osoba ma aryjskie pochodzenie, lecz 
wstąpiła w związek małżeński z niearyjczykiem, na przykład „Münchner Bräustühl 
Gast- und Speisewirtschaft, Moltkestraβe 21 Inhaber Gerhard Böttcher, jüdisch 
versippt, Frau ist Jüdin“; „Köhn Ernst, Pelzwarenhandlung, Breitestr. 9, Frau ist 
Jüdin”24. W przypadku właściciela sklepu z cygarami przy ul. 3 Maja zapisano, 
że matka jest Żydówką. Odnotowywano też sytuacje, gdy tylko współwłaściciel 
lub współpracownik był wyznania mojżeszowego, na przykład „Prüß G.m.b.H., 
Damenmoden“ przy ul. Tkackiej 37/38, dopisek: „Prüß ist Arier, der Mitarbeiter 
Langner ist Jude”25.  

Z innych źródeł wiadomo, że wykaz nie podaje pełnej listy mieszkańców 
Szczecina pochodzenia lub wyznania mojżeszowego ani wszystkich firm 
stanowiących ich własność. Trudno stwierdzić, jakie były kryteria w trak-
cie sporządzania listy i jakimi przesłankami kierowali się ich autorzy. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że służyła ona napiętnowaniu i była źródłem 
narastających kłopotów. Świadczyć o tym mogą pisma dotyczące protestu 
dr. Hansa Bergmanna, lekarza praktykującego przy ul. Obrońców Stalingradu 6 
(Bismarckstraße), który twierdził, że znalazł się w spisie bezpodstawnie i zarówno 
on, jak i jego rodzina ponoszą nieuzasadnione konsekwencje zaistniałej pomyłki. 
Zarzucał, że broszura nie posiada autora ani miejsca wydania i druku. Prezydent 
Rejencji wszczął postępowanie, w ramach którego do akt sprawy trafiły między 
innymi wyjaśnienia ministra gospodarki z 1 czerwca 1935 r. o tym, że: „Publikacja 
spisów żydowskich sklepów nie leży w duchu prowadzonej przez rząd Rzeszy 
polityki gospodarczej”26. Szef szczecińskiej policji, tłumacząc powody ukazania 
się broszury, przytoczył uzasadnienie z jej wstępu, że celem było pokazanie, iż 
bojkot i zamykanie żydowskich sklepów oraz  zakładów to nieprawda, a Żydzi 
nadal bez przeszkód prowadzą w nich działalność. Natomiast dr Krug z zarządu 

23 Ibidem, s. 51.
24 Ibidem, s. 47, 52.
25 Ibidem, s. 46.
26 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Rejencja Szczecińska Wydział Prezydialny, sygn. 12 114, s. 77,  

„Die Veröffentlichung von Listen jüdischer Geschäfte liegt nicht im Sinne der von der Reichsre-
gierung verfolgten Wirtschaftspolitik;” na podstawie danych osobowych wykazano, że Berg-
mann powinien być traktowany jako „pół-Żyd” z ojca żydowskiego pochodzenia i matki aryjki 
(„Halbjude”, „Mischling ersten Grades”), s. 146–150.



lokalnego NSDAP napisał bez ogródek, że chodziło o uświadomienie towarzyszy 
partyjnych o skali żydostwa na Pomorzu i wyjaśnienie, by kontaktować się tylko 
z osobami niemieckiego pochodzenia:

To jest pismo wyjaśniające wydane przez partię, aby towarzyszom partyjnym uświa-
domić zażydzenie na Pomorzu i wychować, by kontaktowali się tylko z towarzyszami 
o niemieckim pochodzeniu27. 

W tym kontekście zamieszczone w publikacji Peisera nazwiska członków 
gminy żydowskiej, szczególnie aktywnych na różnych polach i szczeblach jej 
działalności, można odczytywać nie tylko jako gest autora, który chciał docenić 
ich pracę i ofiarność, lecz też należy rozważyć, czy nie zaistniała tu celowa inge-
rencja działaczy partyjnych lub cenzorskich. Przesadne afiszowanie tych osób 
służyłoby wskazaniu i naznaczeniu sponsorów, działaczy i osób zaangażowanych 
w szczecińskim środowisku żydowskim, tak aby byli oni rozpoznawalni. W ten 
sposób chciano, być może, wykorzystać wiedzę i pracę Peisera, rozpowszech-
niając ją w innym celu niż przyświecający autorowi. Ten zaś, z pewnością w do-
brej wierze, z naiwnością (którą łatwo mu zarzucić i eksponować po latach, ale 
mimo wiedzy na temat ówczesnych realiów nie można jej udowodnić) wyrażał 
nadzieję, że wszystko potoczy się lepiej i książka będzie mogła się ukazać. Autor –  
być może – przeczuwał, że ciąży na nim obowiązek spisania losów szczeciń-
skiej cząstki narodu, który wkrótce miał ulec Zagładzie. Trudno podejrzewać, 
by w 1935 r. Peiser mógł wyobrazić sobie, jak przerażający epilog historii gminy 
zapiszą najbliższe lata. Można jednak sądzić, że mobilizacja, by ukończyć zaczętą 
pracę i doprowadzić do jej opublikowania, zmusiła go do użycia takich zapisów 
i sformułowań, dzięki którym cenzura dopuściła książkę i wydano ją na skromny 
majowy jubileusz synagogi.

Jacob Peiser przeżył Holocaust i w grudniu 1937 r. wyjechał do Tel Awiwu. Po 
wojnie wydał uzupełnienie swej historii, pisząc o latach 1935–1945. Jego książka 
ukazała się jeszcze dwukrotnie, po raz pierwszy w 1947 r. w Getyndze dzięki 
staraniom byłego szczecinianina Ericha Freyera, a następnie w 1965 r. w wydaw-
nictwie Holzera w Würzburgu jako wydanie drugie uzupełnione pt. Die Geschichte 
der Synagogen Gemeinde zu Stettin. Eine Studie zur Geschichte des pommerschen 
Judentums. Ergänzungsblätter zur »Geschichte der Synagogengemeinde zu Stettin 
von J. Peiser« . Peiser nie odsłonił dodatkowych kulis powstawania pierwszego 
wydania swojej książki. 

27 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Rejencja Szczecińska Wydział Prezydialny, sygn. 12 114, s. 154: 
„Es ist ein Erklärungsschrift, die von der Partei herausgegeben worden ist um die Parteigenossen 
über die Verjudung in Pommern aufzuklären und sie dazu erziehen nur mit deutschstämmigen 
Volksgenossen in irgendwelche Verbindung zu treten“; por. s. 146–166.
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From the pre-war history of Jewish religious community in Szczecin – 
two publications of 1935 regarding Jews from Szczecin

The pre-war history of Jewish religious community is known on account of Geschichte der  

Synagogen-Gemeinde zu Stettin, published by the community member and its administrative director, 

Jacob Peiser, on the occasion of 100th anniversary of the first synagogue and the 60th anniversary 

of the new one. The author presents the community’s history, describes the construction of the 

synagogue and cemetery, actions regarding education, finance, charity, culture, demographical data 

etc. Numerous people devoted to the community are mentioned, including minor cooperators and 

those who were socially or officially involved in the life of the community. 

In the same year, a small brochure entitled Gegen Greuel- und Boykotthetze der Juden im Ausland, 

dealing with economy and sociology, was published. It could be a supplement of Peiser’s text. It 

regarded the whole Pomerania and listed names and addresses of shops and businesses owned 

by Jews. Published by the local authority of NSDAP in Szczecin, it had to deny Jews’ harassment by 

showing how numerous of them still run their companies; on the other hand it points businesses 

which should be avoided or boycotted according to the recommendation of the party.

In the eye of this publication a question arises whether in Peiser’s work the Jews’ names were 

put by the party or censorship as an impact on unaware author. Probably it was the price paid for 

the permission to publish a work which certainly did not deal with subjects preferred by Nazi Ger-

man state in 1935.

Translated by Marek Pietrusewicz 
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Istotnymi wydarzeniami w badaniach nad dziejami Żydów na Pomorzu Za-
chodnim w XIX i XX w. były dwie konferencje. Pierwsza z nich miała miejsce 
w czerwcu 2003 r., zbiegając się z I Międzynarodowym Zjazdem Emigracji Ży-
dowskiej „Mini Reunion 2003”, czyli spotkaniem byłych mieszkańców polskiego 
Szczecina, mających żydowskie pochodzenie oraz innych Żydów żyjących w Pol-
sce i za granicą1. Druga, zorganizowana trzy lata później w gościnnych murach 
Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, mieszczącego Muzeum Pomorza 
Środkowego, poświęcona była dziejom Żydów na Pomorzu Zachodnim 
od doby oświecenia po czasy współczesne. Zgromadziła zarówno gości 
z Polski i Niemiec, jak i spore grono młodszych naukowców ze Szczeci-
na, Słupska i Gdańska, którzy podjęli badania pomorzoznawcze w latach 
dziewięćdziesiątych XX w.2 Pewna część cytowanych w niniejszym tekście 
opracowań pochodzi z ich prac lub została opublikowana przez biorących 
udział w obu konferencjach referentów w innych miejscach.

Zainteresowanie społecznością żydowską zajmującego nas okresu pojawiło 
się dość późno i wiąże się z wielkim syntetycznym opracowaniem, jakim jest 
Historia Pomorza, które legło u podstaw pomorzoznawstwa w programie Gerarda 
Labudy i kierowanego przez niego Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii 
PAN3. Poznański historyk Kazimierz Śląski przedstawił w trzecim tomie Historii 
Pomorza kilka spostrzeżeń o liczebności Żydów w pruskiej prowincji Pomorze 
w pierwszej połowie XIX w., konstatując, że ludność ta koncentrowała się głównie 

1 Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003 r., red.  
K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.

2 Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, 
Warszawa 2007.

3 B. Wachowiak, Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953–2002 (pięćdziesiociole-
cie Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii PAN), „Acta Cassubiana” 2002, t. IV, s. 277–294;  
E. Włodarczyk, Gerarda Labudy związki ze Szczecinem, w: Pro memoria: Gerard Labuda (1916–2010), 
zebrał, opracował i wstępem opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk–Wejherowo 2011, s. 69–84;  
O historii i współczesności. Z profesorem Gerardem Labudą rozmawia Jan Załubski, „Forum Naukowe 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu”, Prace Historyczno-Politologiczne Insty-
tutu Historii Politycznej, R. VII, nr 2(15) 2002, s. 285–287; J. Strzelczyk, Gerard Labuda 1916–2010, 
„Roczniki Historyczne” R. LXXVI, 2010, s. 12–13, 17–18.

Żydzi w prowincji 
Pomorze i na Pomorzu 
Zachodnim
w XIX i XX w.  
w pomorzoznawstwie

Włodzimierz Stępiński



w miastach4. W tej syntezie tematykę kontynuował toruński badacz Bogusław 
Mansfeld, wplatając ją w obraz rozwoju historii sztuki i architektury na Wielkim 
Pomorzu. Badacz skoncentrował się na architekturze synagogi w Szczecinie, 
zbudowanej w 1873 r., interesująco umiejscawiając ją w dominujących wówczas 
nurtach historyzmu5.

Do repertuaru środków stylistycznych stosowanych w architekturze średnio-
wiecznej, a następnie renesansowej, w redakcji północnej, sięgnęli również Żydzi. 
Posługiwali się głównie stylistyką historyzmu, aby dostosować formy architektury 
do otaczającej zabudowy, czego przykładem jest synagoga w Szczecinie (1873). 
Architekt Konrad Kruhl zaproponował wzniesienie jej w duchu angielskiego neo-
gotyku z elementami mauretańskimi6. Niewykluczone jednak, że Żydzi widzieli 
w neogotyku również potwierdzenie współżycia z Niemcami od średniowiecza, 
a od 1812 r. na równych prawach. 

Wątek stosunku ludności niemieckiej do mieszkających wśród niej Żydów 
znalazł miejsce w czwartym tomie Historii Pomorza, w którym toruński historyk 
Szczepan Wierzchosławski podniósł kwestię pojawienia się pod koniec XIX w. 
postaw antysemickich, które wyrażały się w perspektywie wprowadzenia do 
parlamentu pruskiego (Landtagu) własnego posła z tej prowincji. Partia Antyse-
mitów (Antisemitenpartei) w wyborach z 1893 r. uzyskała 295 głosów w rejencji 
szczecińskiej. Polityczna aktywność niektórych Żydów wyrażała się w postawie 
Juliusa Lippmanna, adwokata, działacza Niemieckiej Partii Postępu, który wszedł 
do Landtagu w 1908 r. i w latach 1919–1930 sprawował funkcję nadprezydenta 
prowincji7. Problematyka dziejów Żydów zachodniopomorskich po raz ostatni 
pojawiła się w monumentalnym trzecim tomie Historii Pomorza pióra słupsko-
-poznańskiego historyka Zygmunta Szultki, który dźwigał na swoich barkach lwią 
cześć tego tomu. Przedmiotem jego zainteresowania są tu między innymi dzieje 
Żydów w XVII w. na Pomorzu brandenbursko-pruskim. Autor konstatuje poparcie 
udzielane Żydom przez władców i szlachtę w obliczu odmiennych interesów jej 
oraz miast. Tak było od sejmu stargardzkiego w 1654 r. do początku XIX w., kiedy 
to władcy kierowali się przesłankami ekonomicznymi8. 

Problematyka żydowska wróciła w syntezie Historii Szczecina najwcześniej 
w analizie struktury społeczno-zawodowej społeczności żydowskiej w stolicy 
prowincji Pomorze w połowie XIX w. U podstaw tych badań legły statystyki ar-
chiwalne dla ludności powiatu Randow oraz klasyczna już praca Jacoba Peisera9. 
Analiza najstarszej statystyki dotyczącej początków kształtowania się gminy 
żydowskiej w kapitalistycznym mieście wykazała, że charakterystyczną cechą tej 
grupy był wysoki odsetek osób czynnych zawodowo, należących do najzamoż-
niejszych szczecinian. W Szczecinie i kształtującym się zespole miejskim w 1858 r.  

4 K. Ślaski, Stosunki narodowościowe, demograficzne i wyznaniowe, w: Historia Pomorza, t. III (1815–
1850), cz. 1, red. i wstęp G. Labuda, Poznań 1993, s. 168.

5 B. Mansfeld, Sztuka na Pomorzu Zachodnim 1850–1914, w: Historia Pomorza, t. III (1815–1850),  
cz. 1, op. cit., s. 457.

6 P. Fiuk, Architektura dziewiętnastowiecznej synagogi szczecińskiej, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…,  
op. cit., s. 167 (163–174).

7 S. Wierzchosławski, Problemy polityczne Pomorza w latach 1871–1914, w: Historia Pomorza, t. IV 
(1850–1918), cz. 2: Polityka i kultura, red. S. Salmonowicz, Toruń 2002, s. 124, 128, 178.

8 Z. Szultka, Stosunki religijne i kościelne w XVIII i początku XIX wieku, w: Historia Pomorza, t. II (do 
1815), cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, red. G. Labuda, Poznań 2003, s. 863–864.

9 J. Peiser, Geschichte der Synagogengemeinde in Stettin, Stettin 1935. Drugie wydanie już w Republice 
Federalnej Niemiec: J. Peiser, Die Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin. Eine Studie zur 
Geschichte des pommerschen Judentums, 2. bearbeitete und erweiterte Auflage, Würzburg 1965.
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na 1520 osób było sześciu bankierów, 56 „wielkich kupców i fabrykantów”  
(29 procent), a 24 procenty stanowiła warstwa średniego kupiectwa. Z powodu 
braku części praw politycznych nie pojawiają się Żydzi w administracji państwowej 
i komunalnej, oświacie i w aparacie państwowym, co stanowiło zjawisko właściwe 
Prusom i Niemcom10. 

Dzieje ludności żydowskiej w Szczecinie po 1871 r. były przedmiotem zaintere-
sowań profesora Edwarda Włodarczyka, który nie dysponując innymi źródłami na 
temat struktury społecznej i zawodowej, zmuszony był sięgnąć do prac Peisera,  
by przypomnieć o ważnym wydarzeniu, jakim dla tej społeczności było zbudo-
wanie w 1873 r. dużej synagogi przy ul. Dworcowej (niem. Grune Schanze). Autor 
wykorzystując źródła prasowe, podjął próbę ukazania postaw ludności niemiec-
kiej wobec Żydów. Jako pierwszy wspomniał o działalności Partii Antysemitów, 
która uzyskała pewien rozgłos pod koniec XIX w., kiedy w miejscach publicznych 
zaczęto wywieszać tabliczki z napisami „Żydzi nie mają wstępu”. Włodarczyk 
ukazał też postawy antysemickie w kręgach przemysłowych Szczecina w 1881 r. –  
pamiętnym dla początków nowoczesnego antysemityzmu w prowincji Pomorze –  
jak też zanalizował spadek popularności tych postaw po 1900 r.11 

Piszący te słowa zarysował wybrane zagadnienia z dziejów Żydów szczeciń-
skich w Historii Szczecina dotyczące okresu Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Po-
łożył nacisk na silną identyfikację przeważającej części Żydów z kulturą niemiecką 
i politycznymi celami Republiki Weimarskiej, podobnie jak przedtem II Cesarstwa. 
Swoistym tragizmem tej grupy była na przykład postawa solidarności z jednej 
strony z liberalnymi i demokratycznymi podstawami republiki, z drugiej zaś z jej 
wrogą polityką wobec II Rzeczypospolitej, chociażby nadprezydenta prowincji 
Juliusa Lipmanna, co nie przeszkadzało prawicy nazywać go „żydowsko-
-republikańskim nadprezydentem”. Ten nurt narastał naturalnie również 
po przejęciu władzy przez nazistów i był widoczny w wydarzeniach okresu 
bojkotu Żydów 1 kwietnia 1933 r.12  Natomiast późniejsze dzieje społeczności 
żydowskiej, obywateli III Rzeszy, to obszar zainteresowania niemal wyłącznie 
Bogdana Frankiewicza13, którego zajmowały takie kwestie dziejów Żydów 
w całej prowincji Pomorze w okresie nazistowskim, włącznie z początko-
wymi latami wojny, jak między innymi formy przetrwania, próby zachowania 
normalnego trybu życia i zaciskający się gorset wykluczenia i terroru niemieckie-
go, wreszcie Zagłady w Generalnym Gubernatorstwie14. Badacz ten publikował 
swoje ustalenia między innymi w ramach badań regionalnych organizowanych 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Greisfwaldzie/Gryfii. Przedstawił 
pionierskie, w miarę całościowe spojrzenie na położenie Żydów w prowincji Po-
morze w okresie III Rzeszy, w tym ukazał również działalność opozycyjną pewnej 

10 W. Benz, Emanzipation und Ausgrenzung. Die judische Erfahrung im DeutschenKaiserreich und 
in der Weimarer Republik, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red.  
M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007 s. 53-64. 

11 E. Włodarczyk, Wielkomiejski rozwój Szczecina w latach 1871–1918, w: Dzieje Szczecina, t. III (1805–
1945), op. cit., s. 215–218, 433, 466.

12 W. Stępiński, Życie polityczne w latach 1919–1939, w: Dzieje Szczecina, t. III (1805–1945), op. cit.,  
s. 215–218.

13 B. Frankiewicz, Wojenne losy Szczecina, w: Dzieje Szczecina, t. III (1805–1945), op. cit., s. 889–890. 
W końcu 1935 r. społeczność żydowska miasta to 2 tys. 322 osoby.

14 B. Frankiewicz, Losy ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1933–1940, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1987, nr 3–4, s. 71–83. Wersja niemiecka tekstu 
ukazała się w: Wissenschaftliche -Beitrage der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Greifswald 
1989.



części grupy żydowskiej wobec systemu nazistowskiego15. Nieżyjący już historyk 
słupski Andrzej Czarnik poświęcił nieco miejsca polityce organów władzy państwa 
nazistowskiego wobec społeczności Żydów w Słupsku16, ks. Henryk Romanik, 
biblista słupski i orędownik porozumienia między Żydami a chrześcijanami na 
Pomorzu Zachodnim, podjął się zarówno bibliograficznych poszukiwań odno-
szących się do wybitnych przedstawicieli Żydów słupskich17, jak i rekonstrukcji 
dziejów wspólnoty żydowskiej, łącząc opis historyczny z refleksją nad biblijną 
tożsamością potomków Izraela, ich duchowością i religijnością18. 

Problem końca żydowsko-niemieckiego sąsiedztwa znalazł swoje miejsce 
w pionierskiej dla popularyzacji wiedzy o naszym regionie pracy zbiorowej Po-
morze poprzez wieki pod redakcją szczecińskiego historyka Jana M. Piskorskiego. 
Marburski historyk Hans-Werner Rautenberg dał zwięzły opis sytuacji Żydów 
począwszy od przejęcia władzy przez nazistów do tzw. pierwszej deportacji 
szczecińskiej 11 lutego 1940 r.19 Okazjonalnie dzieje Żydów pojawiały się w opra-
cowaniach do dziejów poszczególnych miast Pomorza Zachodniego. Słupski 
badacz Józef Lindmajer poświęcił kilka uwag gminie żydowskiej Bytowa (226 
osób w 1905 r.)20 oraz kwestii antysemityzmu nazistów w tym mieście w końcu 
lat trzydziestych XX w., mającej swą kulminację w „nocy kryształowej”21.

Problematyka ludności żydowskiej nie występuje w monografiach miast 
zachodniopomorskich (Nowogard, Maszewo, Drawsko, Kołobrzeg), jakie uka-
zały się w ostatnich trzech latach, natomiast znajdujemy ją w historii Połczyna-
-Zdroju, gdzie wystąpienia antysemickie nazistów we wrześniu 1933 r. miały 
jeszcze brutalniejszy charakter niż w „noc kryształową” 9 listopada 1938 r.22 
Z Połczynem-Zdrojem wiąże się wyjątkowy fragment dziejów Żydów zachod-
niopomorskich. Dzięki Romanowi Fristerowi, wybitnemu dziennikarzowi izrael-
skiemu i polskiemu, korespondentowi „Polityki”, otrzymaliśmy jedyny w swoim 
rodzaju wgląd w dzieje kilku pokoleń jednej z najważniejszych i najbardziej 
zasłużonych żydowskich rodzin prowincji Pomorze23. Jej wartość, a także znacze-
nie wyjątkowego odkrycia Fristera i sposób, w jaki je spożytkował, obdarzając 
nas tą naprawdę pomnikową książką, wzrastają z uwagi na niezwykłe ubóstwo 
źródeł pisanych na temat Żydów zachodniopomorskich. Publikacja stała się in-
spiracją dla Włodarczyka do napisania artykułu o religijnej i naukowej turystyce 

15 B. Frankiewicz, Die opositionelle Gesellschaft in der Nazizeit, Das Beispiel Pommern. Ergebnisse und 
wichtige Forschungsprobleme, 2. Kolloquium zur Pommerschen Geschichte, Hrsg. H. Wernicke, 
Greifswald 1991, s. 139–145.

16 A. Czarnik, Lata Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1918–1945), w: Historia Słupska, red.  
S. Gierszewski, Poznań 1981, s. 374–376.

17 H. Romanik, Szkice do portretu Żydów koszalińskich: Jakuba Salomona Borcharda i Leslie Barucha 
Brenta, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 193–215.

18 H. Romanik, O Żydach w Koszalinie. Szkice do portretu, Koszalin 2006.
19 H.-W. Rautenberg, Czas wielkich nadziei i klęski: w Trzeciej Rzeszy (do 1945 r.), w: Pomorze Zachodnie 

poprzez wieki, red. J. M. Piskorski, Szczecin 1999, s. 311–312. W tym samym roku ukazała się edycja 
niemieckojęzyczna Pommern durch die Jahrhunderte.

20 J. Lindmajer, Bytów w okresie reform ustrojowo-politycznych i społeczno-gospodarczych Prus (1815–
1918), w: Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998, s. 188–192.

21 J. Lindmajer, Bytów w okresie Republiki Weimarskiej i rządów nazistowskich, w: Historia Bytowa, op. 
cit., s. 294.

22 G. Łukowski, Od wojen napoleońskich do zakończenia II wojny światowej, w: Połczyn-Zdrój. Studia 
z dziejów miasta, red. B. Polak, Koszalin–Połczyn-Zdrój 1998, s. 95–96.

23 R. Frister, Ascher Levys Sehnsucht nach Deutschland, Berlin 2000; w wersji polskiej: R. Frister, Miłość 
nieodwzajemniona, przeł. A. Klingofer, Warszawa 2007.
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na Bliski Wschód jednego z przedstawicieli rodu Levy’ch24. Ważnym wkładem 
w poszerzenie wiedzy o historii Żydów pomorskich jest monografia dotycząca 
dziejów Szczecinka25. Ukazana została w niej między innymi kulminacja ekscesów 
antysemickich na Pomorzu w 1881 r., których efektem było spalenie synagogi 
w tym mieście.

Należy podkreślić, że dalsze, bardziej pogłębione analizy postawy Niemców 
wobec społeczności żydowskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX w. zawdzię-
czamy młodemu pokoleniu historyków. Adam Urbanowicz interesująco przed-
stawił stereotyp Żyda na podstawie najstarszej prasy nazistowskiej prowincji26. 
Natomiast zagadnieniem środowiska kobiet społeczności żydowskiej wobec 
procesów emancypacji w Niemczech około 1900 r., ujętym w perspektywie gender 
studies, zajmuje się Agnieszka Chlebowska27.

Cenne ustalenia dotyczące dziejów Żydów – obywateli II Rzeczypospolitej 
zamieszkujących prowincję Pomorze – wyszły spod pióra słupskiego badacza 
Wojciecha Skóry. Analizował on położenie Żydów przez pryzmat dyplomacji 
polskiej – szczególnie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie – inte-
resującej się na przykład przebiegiem „nocy kryształowej” w miastach prowincji. 
Z pracy badacza wyłania się dość smutny obraz społeczności, która posiadając 
status bezpaństwowców, zdawała się nie rozumieć możliwości, jakie dawałoby 
jej poparcie Polaków w tym mieście. Podejmowali oni bowiem spore wysiłki, 
by uchronić Żydów polskich i ich mienie od skutków „nocy kryształowej”. Autor 
opisuje także postawę konsulatu w stosunku do obywateli polskich żydowskiego 
pochodzenia po akcji Niemców w listopadzie 1938 r.28 Słupski historyk w kilku 
wnikliwych artykułach opublikowanych w Szczecinie i Gdańsku poszerza naszą 
wiedzę na temat prawnego statusu Żydów pozostających w złożonych, tak-
że psychologicznych, relacjach wobec państwa niemieckiego i polskiego29. 
Skóra podjął też próbę umieszczenia sytuacji społeczności Żydów prowincji 
Pomorze w szerszym kontekście stosunków dyplomatycznych II RP z jej 
zachodnim sąsiadem po dojściu Hitlera do władzy30. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bombardowania Szczecina, polityka 
niszczenia kultury Żydów niemieckich przez hitlerowców, utrata podstawy 
archiwalnej w postaci akt Korporacji Kupieckiej i miasta Szczecina, wreszcie uni-
cestwienie spuścizny pisanej i materialnej dotyczącej dziejów Żydów w Szczecinie 

24 E. Włodarczyk, Wyprawa pomorskiego Żyda Aschera Levy’ego do Ziemi Świętej w 1872 roku,  
w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 158–170.

25 Dzieje Szczecinka, t. I (do 1939 r.), red. R. Gaziński, Szczecin–Szczecinek–Pruszcz Gdański 2010.
26 A. Urbanowicz, „Die Parole” (1930–1936). Z dziejów nazistowskiej propagandy na Pomorzu Zachod-

nim, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, nr 1, s. 109–129.
27 A. Chlebowska, Przedstawicielki gminy żydowskiej w Szczecinie wobec ruchu kobiecego na przełomie 

XIX i XX wieku, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 237–248.
28 W. Skóra, Konsulat RP w Szczecinie w latach 1925–1939, Słupsk 2001; idem, Żydzi polscy w mię-

dzywojennym Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2002, nr 1, s. 79–104; idem, Represje 
nazistowskie wobec Żydów polskich na Pomorzu Zachodnim w latach 1933–1938, w: Żydzi oraz ich 
sąsiedzi…, op. cit., s. 271–294.

29 W. Skóra, Status prawy Żydów-obywateli polskich na terenie prowincji Pomorze w latach 1933–1938, 
w: Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność, op. cit., s. 29–51; idem, Dramat Żydów polskich  
w międzywojennym Szczecinie na tle polityki polskiej i niemieckiej (1933–1938), w: Polacy i sąsiedzi –  
dystanse i przenikanie kultur, cz. 2, red. R. Wapiński, Gdańsk 2001, s. 229–253.

30 W. Skóra, Żydzi polscy w Niemczech jako element polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej w latach  
1933–1938, w: Polska między Wschodem a Zachodem, t. II: W kręgu polityki zagranicznej, red.  
A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, Toruń 2008, s. 121–147.



i na Pomorzu Zachodnim stanowią bodaj najważniejszą przeszkodę w pogłę-
bieniu naszej wiedzy o tej społeczności. W tym miejscu należy przypomnieć 
o cennej, mającej głównie charakter kronikarsko-faktograficznego kompendium, 
czterotomowej publikacji jednego ze słupskich Ocalonych (rocznik 1922). Edycja, 
która powstała w Stanach Zjednoczonych, stanowi do dziś godne polecenia, nie-
doścignione dzieło swojego gatunku dla historyków, dziennikarzy, krajoznawców, 
nauczycieli i przewodników turystycznych31. 

Istotne wątki do omawianej problematyki ludności żydowskiej wniosły wspo-
mnienia jednego z inspiratorów pomorzoznawstwa w stolicy Pomorza Zachodnie-
go. Wydane w latach 2011–2012 pamiętniki Tadeusza Białeckiego stały się praw-
dziwym wydarzeniem w tradycji środowiska szczecińskich historyków zarówno 
ze względu na swą wielką wartość, jak i fakt, że profesor Białecki jest pierwszym 
przedstawicielem tego środowiska, który spisał wspomnienia. W jego zapiskach 
odnoszących się do lat 1933–1977 znajdziemy wątki losu ludności żydowskiej na 
okupowanych ziemiach II  RP.  W drugim tomie przedstawiona została podroż do 
rodzinnych stron żony profesora Romualdy z d. Kosińskiej na Podlasie niedaleko 
Siemiatycz. Autor opisał rodzinę żony, która została uhonorowana tytułem Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata przez uratowanie małej żydowskiej dziew-
czynki Reginy Druskin. Białecki pisze również o getcie stworzonym w lecie 1941 r.  
w Siemiatyczach32.

Problem stosunku części niemieckiego społeczeństwa do Żydów w prowincji 
Pomorze interesował kilku badaczy. Na pierwszym miejscu należy wymienić 
Macieja Szukałę, który podjął nader interesujący wątek polityki żydowskiej nazi-
stów na przykładzie służby archiwalnej III Rzeszy33. Natomiast autor niniejszego 
tekstu ukazał na podstawie głównego organu prasowego „Deutschnationale”  
miejsce antysemityzmu w politycznej agitacji i bieżącej polityce prawicy w okre-
sie Republiki Weimarskiej. Tekst ten wzbogaca nasz zasób wiadomości zarówno 
o postawach części Niemców zachodniopomorskich wobec Republiki, niemieckiej 
demokracji i jej miejsca w powersalskiej Europie, jak i pozwala nieco przybliżyć 
wiedzę, jaką mogli (i powinni) posiadać Żydzi tej prowincji na temat liczącej się 
części swoich niemieckich sąsiadów34. W tekstach tych zawarta jest skrajnie an-
tysemicka ikonografia, bazująca na stereotypowych wyobrażeniach o fizjonomii 
i sylwetce Żyda. 

Problematyka Marca 1968 r. – mająca absolutnie centralne i przełomowe zna-
czenie dla dziejów społeczności żydowskich także na Pomorzu Zachodnim – zo-
stała dobrze opracowana. Wybrane problemy życia społecznego społeczności 
żydowskiej Szczecina w powojennym okresie na Pomorzu Zachodnim opracował 

31 G. Salinger, Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommern, 
Teilbande 1–4, New York 2006, s. 1213. Zob. W. Stępiński, [rec.:] G. Salinger, Zur Erinnerung und 
zum Gedenken. Die einstigen judischen Gemeinden Pommern, „Studia Historica Slavo-Germianca” 
2008–2010, t. XXVIII, s. 286–290.

32 T. Białecki, Szczecin – przystanek na całe życie, cz. 2, w: idem, Wspomnienia z lat 1958–1975, Szczecin 
2012, s. 222–223.

33 M. Szukała, Antysemityzm w służbie archiwalnej III Rzeszy na przykładzie Archiwum Państwowego  
w Szczecinie. „Aryjskość” jako warunek dostępu do zasobu archiwalnego w świetle przepisów i praktyki 
w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1933–1945, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 295–304.

34 W. Stępiński, Obcy wśród „swoich”. Antysemityzm konserwatystów prowincji Pomorze w Re-
publice Weimarskiej w świetle kampanii wyborczej do Reichstagu w maju 1924 r. na łamach 
„Pommersche Tagespost”, w: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX  
i XX wieku, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, T. Ślepowroński, Wrocław 2011, s. 70–100.
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szczeciński historyk i archiwista profesor Kazimierz Kozłowski35. Badacz ten pod-
jął się też edycji dokumentów dotyczących stanowiska tajnej policji politycznej 
PRL-u wobec wydarzeń 1969 r. na Pomorzu Środkowym36. W swoim opracowaniu 
zaakcentował miejsce Żydów i „problemu żydowskiego” w powojennej historii 
Polski w okresie do 1968 r. Potraktował je jako tło analizy przemian politycznych 
na Pomorzu Zachodnim w polskim październiku 1956 r.37 Badacz przedstawił tę 
problematykę w miastach nadbałtyckich na tle porównawczym, podejmując 
analizę wydarzeń Marca 1968 r. – widzianych w kontekście większych zjawisk 
i przemian – na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Wschodnim. Ukazał jednocze-
śnie główne linie polityki PZPR, postawy elit i społeczeństwa38. Kozłowski wraz 
ze szczecińskim historykiem i archiwistą Zdzisławem Chmielewskim poświęcił 
publikację pierwszemu wojewodzie szczecińskiemu Leonardowi Borkowiczowi, 
ukazanemu na tle sytuacji politycznej i społecznej regionu w pierwszym pię-
cioleciu polskiego Pomorza Zachodniego39. Spośród szczecińskich historyków 
młodszego pokolenia problematykę Marca 1968 r. w Szczecinie podjął Eryk Kra-
sucki40. Wydarzenia marcowe w stolicy Pomorza Zachodniego, z uwzględnieniem 
postawy środowisk akademickich, studentów, ludzi mediów z ich stosunkiem 
do tzw. syjonistów oraz szczecińskiego TSKŻ, w centrum swych badań umieścił 
Marek Czerwiński41. 

Nasza wiedza o społeczności ocalonych w polskim już Szczecinie pochodzi 
głównie od trzech badaczy reprezentujących zachodniopomorskie środowisko. 
Życiem kulturalnym i społecznym w strukturach narzuconych im przez władze 
Polski Ludowej, a także ich wkładem do życia gospodarczego zajął się szcze-
ciński historyk i politolog Janusz Mieczkowski42. Ukazał ich losy w określonych 

35 K. Kozłowski, Żydzi szczecińscy w życiu społecznym regionu zachodniopomorskiego (1945–1981), 
w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 405–417.

36 K. Kozłowski, Fragment protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Szczecinie z 20 grudnia 1947 r.  
dotyczący ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim, „Szczeciński Informator Archiwalny” 1995, 
nr 9, s. 143–159; idem, Dokumenty archiwalne Służby Bezpieczeństwa dotyczące wydarzeń 1968 
roku w województwie koszalińskim, Koszalin 2003. Zob. także: J. Eisler, Marzec 1968 w materiałach 
archiwalnych ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, w: Studia archiwalne, historyczne, politolo-
giczne (Kazimierzowi Kozłowskiemu w 60-lecie urodzin), red. A. Czubiński, J. Macholak, Szczecin 
2003, s. 327–349.

37 K. Kozłowski, Geneza, przebieg i polityczne skutki przemian 1956 roku na Pomorzu Zachodnim,  
w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. M. Machałek,  
A. Makowski, Szczecin 2007, s. 50–62.

38 K. Kozłowski, Od Października ’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na 
Wybrzeżu (1956–1970), Szczecin 2000, s. 326–364.

39 Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze (1945–1949), oprac. Z. Chmielewski,  
Z. Kozłowski, Szczecin 1986.

40 E. Krasucki, „Antysyjonistyczne wątki” szczecińskiego Marca (zarys problematyki), w: Żydzi oraz ich 
sąsiedzi…, op. cit., s. 491–520; idem, Prowincjonalny Marzec. Specyfika szczecińskich wydarzeń  
z 1968 r., Ogólnopolska konferencja: Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Echa rozgrywek wewnątrz-
partyjnych na przełomie 1967/68 oraz wydarzeń Marca ’68. Na terenie ówczesnych województw: 
szczecińskiego i koszalińskiego, Koszalin, 25 września 2008. A. Słabik, Sprawa krypt „Z-1”. Inwigilacja 
osób pochodzenia żydowskiego w województwie koszalińskim na przełomie lat 60. i 70, Ogólno-
polska konferencja: Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim…, op. cit. E. Krasucki, Żydowski Marzec ’68  
w Szczecinie, Szczecin 2008.

41 M. Czerwiński, Wydarzenia Marca 1968 w Szczecinie, w: Lata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim. 
Oczekiwania i rzeczywistość, red. H. Komarnicki, K. Kozłowski, Szczecin 1999, s. 99–112.

42 J. Mieczkowski, Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945–1970, Szcze-
cin 1998; idem, Zarys dziejów szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w latach 1950–1989, w: Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność…, op. cit., s. 53–74; idem, „Wielka 
polityka” w pracach ogniw Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów na ziemiach zachodnich  



przedziałach dziejów PRL-u i oczekiwanych przez władze meandrach ideologicz-
nych. Nagonkę antysemicką badacz ten uważa za cezurę w działalności szczeciń-
skiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Problem miejsca 
społeczności Żydów w „wielkiej polityce” badacz rozszerzył na całe Ziemie Od-
zyskane. Badacz podjął się też ukazania społeczności żydowskiej na tle innych 
mniejszości oraz polityki państwa wobec nich, a także ich życia religijnego43. 
Ponadto nie stroni od ujęć popularnych, przeznaczonych dla obcojęzycznego 
czytelnika44. Swoje badania Mieczkowski poświęcił również ukazaniu tej pro-
blematyki na tle żydowskiego życia politycznego w powojennej Polsce45. Pisał 
o instytucji towarzystwa, jej genezie, złożonych dziejach, w których odbijała 
się polityka PRL-u, działalności kulturalnej starszego pokolenia i młodzieży ery 
bigbitu (zespół „Następcy Tronów”). Wreszcie sylwetki jej członków i ich związki 
ze Szczecinem po opuszczeniu Polski doczekały się urokliwej i wzruszającej pu-
blikacji jubileuszowej na sześćdziesięciolecie towarzystwa46. Wybrane aspekty 
polityki społecznej PRL-u wobec młodego pokolenia Żydów, może bardziej niż 
Polaków dotkniętych nędzą i permanentnym niedożywieniem okresu okupacji, 
podjął Bolesław Drobny na przykładzie trzech szczecińskich żydowskich domów 
dziecka47. 

Problemem bazy źródłowej do dziejów polskich Żydów w naszym regionie 
zajął się historyk i archiwista szczeciński Jan Macholak48. Natomiast Henryk Ko-
łodziejczyk, długoletni kierownik Wydziału ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Szczecinie, przedstawił w czwartym tomie Dziejów Szczecina, 
w artykule na temat związków wyznaniowych powojennego Szczecina, między 
innymi cele, działalność i skład osobowy kongregacji wyznania mojżeszowego 
przez pięćdziesiąt lat. Żydowska grupa wyznaniowa została oficjalnie zarejestro-
wana w Zarządzie Miasta Szczecina 5 czerwca 1946 r.49

Problematyką szkolnictwa żydowskiego w powojennym Szczecinie zainte-
resowała się szczecińska historyczka i archiwistka Lucyna Turek-Kwiatkowska50. 
Natomiast Albert Stankowski przedstawił proces emigracji Żydów z Pomorza 
Zachodniego w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. Jego artykuł jest w spo-
rej części poświecony kształtowaniu się społeczności Żydów – byłych obywateli  
II RP i ZSRR, którzy stanowili 31 procent ogółu Szczecinian w połowie 1946 r. –  
oraz stosunkowi do nich polskiego i radzieckiego otoczenia. Stankowski pisze 

i północnych Polski w latach 1950–1956, w: Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim, 
red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 219–227; idem, Życie religijne mniejszości narodowych na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, nr 1, s. 95–110.

43 J. Mieczkowski, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Liczba, po-
łożenie i działalność polityczna, Szczecin 1994. Zob. idem, Ludność żydowska w Polsce w latach 
1945–1950. Zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 1991, nr 68,  
s. 81–94.

44 J. Mieczkowski, Szczecińscy Żydzi. The Jews of Szczecin, Szczecin 1993.
45 J. Mieczkowski, Żydowskie parte polityczne w Polsce w latach 1944–1950, w: Zjednoczenie polskiego 

ruchu robotniczego na ziemiach zachodnich i północnych, cz. 2, Szczecin 1989, s. 225–234; idem, 
Szczecińscy Żydzi w latach 1945–1950, „Kronika Szczecina” 1996, t. XV, s. 85–92.

46 Topografia pamięci. 60 lat działalności Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów, wybór i oprac. R. Król, J. Macholak, Szczecin 2010.

47 B. Drobny, Opieka nad dziećmi i młodzieżą, w: Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945–1948,  
red. L. Turek-Kwiatkowska, Poznań 1975, s. 141–142.

48 J. Macholak, Baza źródłowa do badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w latach 1856–1970,  
w: Lata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim…, op. cit., s. 131–138.

49 H. Kołodziejczyk, Kongregacja wyznania mojżeszowego, w: Dzieje Szczecina, t. IV (1945–1990),  
red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 510–517.

50 L. Turek-Kwiatkowska, Szkolnictwo i oświata, w: Dzieje Szczecina, t. IV, op. cit., s. 395–397.
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o antysemityzmie wielu polskich sąsiadów, a proces destrukcji społeczności 
ocalonych dzieli na lata 1945–1947, 1948–1951 oraz 1955–196051. Zjawisko emi-
gracji także szczecińskich Żydów przez tzw. zieloną granicę do radzieckiej strefy 
okupacyjnej i stref zachodnich byłej III Rzeszy pojawiło się także w opracowaniu 
szczecińskiego historyka Marcina Stefaniaka, poświęconym granicy powojen-
nej Polski na odcinku Pomorza Zachodniego52. Wydarzeniom marcowym i ich 
uwarunkowaniom polityczno-społecznym na obszarze Pomorza Zachodniego 
(województwa szczecińskie i koszalińskie) poświęcony jest tom wydany pod 
redakcją szczecińskiego historyka Roberta Kościelnego53. 

 Problematykę cmentarzy stolicy pruskiej prowincji Pomorze od 1939 do 1945 r.,  
ich genezę, topografię i powojenne losy w polskim Szczecinie, między innymi 
cmentarza na Niemierzynie (niem. Neuer Grabower Friedhof), funkcjonującego od 
1868 r. jako cmentarz komunalny (niem. Nemitzer Friedhof) opracował pomorski 
konserwator sztuki Mirosław Opęchowski54. Autor przedstawił też stan cmenta-
rzy żydowskich na Pomorzu Zachodnim w okresie półwiecza, wzbogacając tę 
prezentację bogatą ikonografią dziś już zaginionego świata55.

Nowym, interesującym i wielce obiecującym wątkiem w najnowszych bada-
niach pomorskiego środowiska historycznego jest wprowadzenie problematyki 
żydowskiej do działalności edukacyjno-wychowawczej przez przeniesienie jej do 
narracji popularnej, przybliżającej temat przeciętnemu czytelnikowi, a zwłaszcza 
młodzieży. Działania te, na przykładzie jednej z dzielnic powojennego Szczecina, 
przedstawiła Magdalena Semczyszyn56 w ramach konferencji edukacyjnych po-
dejmowanych przez Biuro Edukacji Publicznej szczecińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej, kierowane przez Katarzynę Rebacką.

Należy podkreślić, że nazwiska wielu wybitnych naukowców, architektów 
i przedstawicieli życia gospodarczego Szczecina pojawiają się na kartach 
monograficznych opracowań, lecz bez informacji na temat ich narodowości. 
Czasami możemy wnioskować o ich żydowskim pochodzeniu na podstawie 
skali Zagłady, jaka dotknęła ich najbliższą i dalszą rodzinę. Dotyczy to także 
tych przedstawicieli młodego pokolenia, których cenne opracowania ukazują 
miejsce Żydów w zachodniopomorskim systemie represji i prześladowań –  
Służbie Bezpieczeństwa czy sądownictwie wojskowym, głównie w okresie  
stalinowskim57. Wybitne postaci życia muzycznego i artystycznego pochodzenia 
żydowskiego upamiętnił Mikołaj Szczęsny, szczecinianin, nauczyciel muzyki, 
muzykolog oraz historyk, który przypomniał ich ogromne zasługi, zarówno dla 

51 A. Stankowski, Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960, w: Studia z dziejów 
i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Warszawa 1997, 
s. 83–142.

52 M. Stefaniak, Działalność aparatu represji na zachodnim pograniczu Polski w latach 1945–1950, 
Szczecin 2008.

53 Z dala od Centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim, red. R. Kościelny, Szczecin 2009.
54 M. Opęchowski, Cmentarze szczecińskie. Problemy ochrony konserwatorskiej, w: Kultura i sztuka 

Szczecina w latach 1800–1945. Materiały seminarium Oddziału Szczecińskiego Historyków Sztuki, 
16–17 października 1998 r., red. P. Fiuk, Szczecin 1999.

55 M. Opęchowski, Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy kon-
serwatorskie, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 377–395.

56 M. Semczyszyn, Szczecin – „najmłodsze żydowskie osiedle w powojennej Polsce”. Miejsca związane 
z działalnością Żydów w mieście w latach 1945–1950, w: Szczecin i jego miejsca. Trzecia Konferencja 
Edukacyjna 10 XII 2010 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2011, s. 249–267.

57 R. Ptaszyński, Sędziowie Wojskowego Sadu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia i materiały, 
Szczecin 2008.



polonizacji, jak i odbudowy Szczecina58. Wybrane sylwetki żydowskich naukow-
ców okresu Polski Ludowej, pionierów nauki na Ziemiach Odzyskanych, doku-
mentowane są przy okazji ksiąg jubileuszowych niektórych uczelni wyższych, 
na przykład Pomorskiej Akademii Medycznej (dziś Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego)59. 

W fundamentalnej dla naszej wiedzy pracy o systemie nazistowskiego terroru 
wobec Polaków i Żydów w prowincji Pomorze – autorstwa Andrzeja Zientarskiego, 
koszalińskiego prawnika, prokuratora i wybitnej postaci Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce – dowiadujemy się, że w stosunku do polskich i żydow-
skich robotników przymusowych inspektorzy policji mogli zarządzić, że wyna-
grodzenie za pracę im nie przysługuje60. Problematyka religijności i duchowości 
społeczności żydowskiej nie jest reprezentowana wśród „świeckich” historyków- 
-pomorzoznawców. Z zakresu historii sztuki wkład do tej problematyki wniósł 
Piotr Fiuk, reprezentujący środowisko historyków architektury61. 

Współczesność, także Żydów szczecińskich, stała się inspiracją dla politologicz-
no-socjologicznych analiz uznanych znawców tej problematyki62. Częścią miejsca 
niemieckich i polskich Żydów w pomorzoznawstwie są recenzje i omówienia 
wybranych publikacji na ten temat63. Forum prezentacji wybranych sylwetek 
przedstawicieli społeczności szczecińskich Żydów i instytucji stała się, począwszy 
od końca lat dziewięćdziesiatych XX w., Encyklopedia Szczecina64.   

Podsumowując można wyrazić pewność, że istotnym impulsem do pogłębienia 
naszej wiedzy o społeczeństwie zachodniopomorskich Żydów było pionierskie 
przedsięwzięcie, czyli opracowanie kartograficzne, które prezentuje obraz regio-
nu w ujęciu topograficznym i demograficznym. Jest ono owocem współpracy 
historyków i kartografów historycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego. Na ma-
pach (opracowanych w skali 1:500 000) autorzy uwzględnili także społeczność 
żydowską. Karta 23 przedstawia obraz liczby ludności żydowskiej gmin i obsza-
rów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 r., pozwalający także graficznie 
uświadomić proporcje w stopniu koncentracji tej ludności między ośrodkami 

58 M. Szczęsny, Żydzi w kulturze muzycznej Szczecina, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi…, op. cit., s. 433–455.
59 Album pięćdziesięciolecia Pomorskiej Akademii Medycznej. Nauczyciele i wychowankowie: Szczecin 

1948–1998, red. I.M. Gawła, E. Miętkiewski, Szczecin 1998.
60 A. Zientarski, Represje Gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim 

1939–1945, Koszalin 1979, s. 143–144.
61 P. Fiuk, op. cit., s. 163–174.
62 J. Mieczkowski, D. Kowalewska, Aktywność mniejszości narodowym w rozwoju – zachodniopo-

morskie doświadczenia, w: Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na 
Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red. A. Makowski, Szczecin 2011, s. 14–415.

63 W. Stępiński, [rec.:] W. Wilhelmus, Geschichte der Juden In Pommern, „Zapiski Historyczne” 2007, 
t. LXXII, nr 2–3, s. 238–242; idem, [rec.:] Henryk Romanik, „Studia Historica Slavo-Germanica”  
t. XXVIII, 2008–2010, s. 301–305; idem, [rec.:] E. Krüger, Jüdisches Leben In Pasewalk, Familienge-
schichten, Familienschicksale, Stolperseinen, „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, nr 1, s. 201–208; 
idem, rec.: Die Namensliste der 1940 aus dem Regierunggsbezirk Stettin deportierten Juden, Mit einer 
Einleitung zum geschehen und zum Dokument von Wolfgang Wilhelmus,  „Przegląd Zachodniopo-
morski” 2010, nr 4, s. 217–223; idem, [rec.:] W. Wilhelmus, Geschichte der Juden in Greifswald und 
Umgebung. Von den Anfangen bis sum Holocaust, „Stargardia” 2010, t. V, s. 462–466; idem, Nowa 
publikacja o losach Żydów w relacjach Ocalałych, „Stargardia” 2010, t. V, s. 466–474.

64 A. Szczepańska, T. Rosner, 2 I 1899 Kraków – 5 VI 1972 Szczecin, w: Encyklopedia Szczecina, t. II (P–Ż), 
red. T. Białecki, Szczecin 2000, s. 267; M. Lambos-Schuchel, Marek Eisner (15 VIII 1907 Borszczów –  
tarnopolskie 18 V 1984), w: Encyklopedia Szczecina, t. I (A–O), red. T. Białecki, Szczecin 1999,  
s. 224; J. Gałczyński, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, w: Encyklopedia Szczecina, t. II (P–Ż),  
op. cit., s. 538; K. Kozłowski, Borkowicz Leonard (4 I 1912 Wiedeń – 26 X 1989 Warszawa), w: Encyklo-
pedia Szczecina, t. I (A–O), op. cit., s. 113.
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najsilniejszymi a słabszymi. Karta 24 zaś podaje udział Żydów w ogólnej liczbie 
ludności (w procentach) według podziału na poszczególne powiaty, gminy i ob-
szary dworskie65. Jedną z możliwości pogłębiających naszą wiedzę o społeczności 
żydowskiej i jej miejscu w życiu prowincji może być na przykład porównanie tych 
kart z kartami drugą i trzecią.

65 Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. I: Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich 
Pomorza Zachodniego dla 1871, oprac. naukowe i red. D.K. Chojecki, E. Włodarczyk, red. karto-
graficzna A. Giza, P. Terefenko, Szczecin 2012. Atlas zawiera 37 kart i zeszyt pod analogicznym 
tytułem, ukazującym tło ekonomiczne, demograficzne, komunikacyjne, topograficzne i prawno-
-ustrojowe okresu, którym zajęli się autorzy.

Jews in province Pomerania and in Western Pomeranian 19th and 20th 
centuries in Pomeranian studies

Polish research over the history of German Jews’ community is relatively young and related to  

a program of studies on Pomeranian history presented by Gerard Labuda, a splendid Polish scientist 

and a friend of Szczecin humanist environment in 1950s, to young scientists.  The research, limited 

to characterizing the community in numbers, focused mainly on social and population relations. 

Only in 1980s and 1990s there occurred progress, which mainly showed the Jews’ situation in the 

Third Reich and the process of their stigmatization and eradication of Jewish communities during 

the Second World War. The young generation of Pomeranian studies experts undertook the problem 

of Jewish women’s participation in the emancipation process in Prussia/ Germany, of demographi-

cal structure of Jewish community before 1939 and of Nazis’ policy towards science-related Jewish 

individuals. Further progress of the research is inhibited by losses in source material of Jew-

ish communities and German offices, economical and social organizations and private mail. 

Embracing Jewish community in Szczecin by the research was considerably related to par-

ticular stages of Pomeranian studies development. The main issues dealt with by Pomeranian 

studies experts was the history of Jewish community, of a population of over thirty thousand 

after 1945, in Szczecin, the process of its formation, existence and collapse; Jewish society situ-

ation in 1960s between Polish People’s Republic authorities’ official policy and the attitudes 

of party and science elites and media in the city and the voivodship, as well as the Jews’ neighbours 

and acquaintances; strategies of adjustment, survival and resignation resulting in emigration to 

the USA, Scandinavia, Western Germany and Israel; Szczecin’s and Western Pomerania’s Jews’ place 

in the state mechanism and authority and their considerable input in the development of social, 

cultural, and economical life of Western Pomerania; “internal” history of Social and Cultural Jewish 

Society in Szczecin, arranging social and cultural initiatives; as well as influence of the first wave of 

mass culture of 1960s on the legendary big-beat group “The Heirs to the Thrones”.

Translated by Marek Pietrusewicz   
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W połowie 1946 r. Szczecin niespodziewanie stał się miastem, w którym po-
nad 40 procent społeczności polskiej stanowili obywatele polscy pochodzenia 
żydowskiego. W Wojewódzkim Komitecie Żydów w Polsce było wówczas zare-
jestrowanych w mieście prawie 31 tys. osób1. Między kwietniem a czerwcem 
1946 r. do miasta przybyło 39 transportów z ZSRR, przywożąc ponad 25 tys. 
osób narodowości żydowskiej, głównie z azjatyckich republik ZSRR: Kazachstanu, 
Uzbekistanu, Kirgizji, Turkmenii oraz ze wschodnich terenów Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, gdzie znaleźli się pod-
czas wojny w wyniku wywózek ludności polskiej w głąb ZSRR. Wśród nich 
dużą grupę stanowiły dzieci w wieku szkolnym2. Do Szczecina dotarło 
około trzy tys. dzieci w tym wieku, którym należało zapewnić dostęp do 
edukacji3. Ich rodzice znaleźli się w sytuacji, w której zmuszeni byli dokonać 
zasadniczych ustaleń: czy zamierzają pozostać w Polsce, czy też opuścić 
ją i udać się do Palestyny lub innego kraju, a następnie zdecydować, do jakiej 
szkoły posłać dzieci. Do wyboru mieli placówki polskie, szkoły prowadzone przez 
Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻP), organizacje syjonistyczne lub szkoły 
religijne. Decyzje dorosłych wiązały się z różnorakimi konsekwencjami dla ich 
dzieci. Rodziny zdecydowane na wyjazd wolały kształcić dzieci w szkołach pro-
wadzonych przez Hechaluc-Pionier, który koordynował działalność wszystkich 
partii syjonistycznych w zakresie szkolnictwa4. Uczniowie tych placówek często 
uczęszczali także na zajęcia do szkół religijnych. Ci, którzy zamierzali pozostać 
w Polsce, najczęściej wybierali szkoły CKŻP.

1 O osadnictwie żydowskim na Pomorzu Zachodnim zob. szerzej: S. Łach, Osadnictwo ludności 
żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950, „Rocznik Koszaliński” 1992, nr 22, s. 64–90; 
J. Mieczkowski, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 
1994, s. 16–23.

2 W 1947 r. obliczano, że dzieci między 5. a 14. rokiem życia stanowiły 9,7 procent populacji Żydów 
w Polsce. Zob. I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności 
żydowskiej, Warszawa 1996, s. 30.

3 Per [Perczuk], Działalność wydziału szkolnego, „Tygodnik Informacyjny” nr 1, 10 lipca 1946, s. 6–7.
4 Szerzej o Hechaluc-Pionier por. E. Pogorzała, Szkolnictwo hebrajskie w Polsce w latach 1946–1949, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2006, nr 3–4, s. 138–140.
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Tworzenie szkolnictwa na poziomie podstawowym CKŻP rozpoczął już 
w 1944 r. Początkowo koncepcja funkcjonowania szkół nie była jasna. W łonie 
komitetu ścierały się różne poglądy na kwestię języka wykładowego, który 
powinien obowiązywać w prowadzonych placówkach. W lipcu 1945 r. na ple-
num CKŻP uchwalono – dzięki uzyskaniu kompromisu miedzy ugrupowaniami 
politycznymi tworzącymi CKŻP – charakter i program szkół „komitetowych”. 
Miały to być placówki świeckie z językiem wykładowym żydowskim, w progra-
mie planowano zawrzeć obowiązkową naukę języka hebrajskiego. W styczniu 
1946 r. CKŻP powołał Referat Szkolny, przekształcony kilka miesięcy później 
w samodzielny Wydział Szkolny, który podjął starania, by ujednolicić programy 
nauczania i poziom wynagradzania nauczycieli w szkołach podległych komite-
towi. Jednak w połowie 1946 r., mimo że CKŻP prowadził już ponad 30 szkół na 
poziomach podstawowym i gimnazjalnym, sprawy nadal nierozstrzygnięto. Było 
to niezmierne ważne, gdyż na tereny Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego 
napływali masowo żydowscy przesiedleńcy ze Związku Radzieckiego5 i na po-
trzeby edukacji ich dzieci powstawały coraz liczniejsze szkoły. Choć w większości 
szkół – w największej w Łodzi i dużych placówkach na Dolnym Śląsku, czyli 

w Dzierżoniowie i Bielawie – językiem wykła-
dowym był żydowski, to w kilku z nich, między 
innymi w Krakowie, Bytomiu i Chorzowie, zajęcia 
były prowadzone w języku polskim, natomiast 
w najstarszej szkole, działającej w Białymstoku, 
obowiązywał nadal język hebrajski6. Działo się 
tak, mimo że w maju 1946 r. na konferencji na-

5 S. Łach, Osadnictwo ludności żydowskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 
1945–1950, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1990, nr 8a, s. 15–16.

6 H. Datner, Szkoły Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944–1949, „Biuletyn Żydow-
skiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1–3 (169–171), s. 106.

Uczniowie szczecińskiego chederu  
z nauczycielką, 1948 (?), fot. ze zbiorów 
szczecińskiego oddziału TSKŻ
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uczycielskiej ponownie zatwierdzono język żydowski jako obowiązujący język 
wykładowy. Jednak już wtedy rodziło to liczne problemy i opór części rodziców 
oraz nauczycieli7. 

Działacze syjonistyczni wyrażali obawy, czy dzieci:

[…] w instytucjach opiekuńczych dziecięcych, które podlegają komitetom żydowskim, 
wyrosną tam na Żydów. […] Panuje nad nimi krąg ludzi z PZPR i Bundu. I chcieliby oni 
wychowywać te dzieci na dobrych i oddanych Polaków, bez tego by się chociażby uczyć 
jidysz8. 

W łonie CKŻP narastał konflikt. Podczas gdy reprezentanci partii syjonistycz-
nych dążyli do powiększenia zakresu nauki palestynografii i języka hebrajskiego, 
przedstawiciele Bundu protestowali przeciw obligatoryjnemu nauczaniu tego 
języka. Stąd brak jednolitego systemu szkolnictwa dla dzieci żydowskich. Obok 
szkół CKŻP działały placówki prowadzone przez organizacje syjonistyczne i szkoły 
religijne, w których językiem wykładowym był hebrajski. We wszystkich skupi-
skach ludności żydowskiej kongregacje wyznaniowe prowadziły szkoły Talmud 
Tora. Jeszcze w 1949 r. działały 42 takie szkoły religijne, w których naukę pobierało 
prawie tysiąc dzieci9. Część z nich działała popołudniami, uzupełniając edukację 
religijną uczniów innych typów szkół żydowskich, część miała zaś w programie 
nauczania także przedmioty świeckie na poziomie klas I–III.

Hechaluc-Pionier, stawiający sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu 
syjonistyczno-socjalistycznym, miał w roku szkolnym 1947/1948 kilkanaście szkół, 
do których uczęszczało ponad tysiąc uczniów10. Realizowano w nich program 
powszechnych szkół państwowych uzupełniony o naukę przedmiotów ju-
daistycznych – języka hebrajskiego, Biblii, palestynografii, historii Żydów, 
języka żydowskiego. Według opracowanego przez Wydział Kultury i Oświaty 
Hechaluc-Pionier programu nauczania w trakcie siedmioletniej nauki było 
wyjątkowo mało godzin języka żydowskiego, którego naukę rozpoczynano 
dopiero w klasie IV i tylko w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, podczas 
gdy lekcjom historii Żydów poświęcano tygodniowo po trzy godziny już od 
klasy III. Najwięcej uwagi przykładano do języka hebrajskiego (12 godzin w klasie 
I, sześć godzin w pozostałych klasach), którego lekcje zawsze były liczniejsze niż 
języka polskiego wprowadzanego do nauczania w klasie II (pięć godzin w klasie 
II, po cztery godziny w pozostałych klasach). Wydział wydawał też podręczniki 
i lektury pomocnicze w języku hebrajskim11. 

W tym samym czasie CKŻP nadzorował pracę 35 szkół dla prawie trzech tys. 
dzieci12, w których zajęcia były prowadzone w języku żydowskim. Od II klasy dzieci 
uczyły się języków polskiego i hebrajskiego. Program starszych klas obejmował 
także naukę historii i literatury żydowskiej. Pozostałe przedmioty były wykładane 
jak w polskich szkołach.

7 H. Datner-Śpiewak, Instytucje opieki nad dzieckiem i szkoły powszechne Centralnego Komitetu Żydów 
Polskich w latach 1945–1949, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1981, nr 3 (119), s. 48.

8 Cyt. za: N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002, s. 257. 
We wszystkich cytatach użytych w artykule zachowana została składnia i pisownia oryginalnych 
dokumentów.

9 A. Grabski, A. Rykała, Żydzi w Polsce 1944–2010, w: Atlas historii Żydów polskich, red. W. Sienkiewicz, 
Warszawa 2010, s. 401.

10 E. Pogorzała, op. cit., s. 141.
11 Ibidem, s. 143.
12 H. Datner, op. cit., s. 107–108.



Władze państwowe oficjalnie nie interesowały się kwestiami szkolnictwa ży-
dowskiego, pozostawiając decyzje o nich samym zainteresowanym. Nie wprowa-
dzono zmian w ustawodawstwie, które pozwoliłyby na nadanie tym placówkom 
praw publicznych szkół powszechnych i w efekcie pozwoliłyby na uzyskanie dla 
nich finansowania państwowego. W związku z tym, mimo starań ze strony CKŻP, 
wszystkie szkoły żydowskie działały jako placówki prywatne i utrzymywane były 
wyłącznie ze środków rodziców i dotacji Joint Distribution Comittee. 

Działający od lutego 1946 r. w Szczecinie Wojewódzki Komitet Żydów w Pol-
sce (WKŻP) już w kwietniu tego roku rozważał sprawę utworzenia placówki 
edukacyjnej dla dzieci przesiedleńców. Pierwotnie planowano otwarcie sied-
mioklasowej szkoły powszechnej dla 600 uczniów i kilku mniejszych szkół 
w dzielnicach miasta zbyt oddalonych od szkoły centralnej, a w miarę rosną-
cych potrzeb zamierzano powołać gimnazjum. Ponieważ w rejestrach WKŻP 
widniały nazwiska 276 nauczycieli i wychowawców, wydawało się, że kadry 
pedagogicznej nie zabraknie13. 

W dawnym budynku szkoły niemieckiej przy ul. Roosevelta 60/61 (obecnie 
ul. Wyzwolenia 105) 8 lipca 1946 r. rozpoczęła działalność żydowska Szkoła Pod-
stawowa nr 28 im. Icchaka Lejba Pereca. Została zorganizowana w szczecińskiej 
dzielnicy Niebuszewo, zamieszkiwanej w większości przez ludność pochodze-
nia żydowskiego. Pierwszym kierownikiem został Jakub Grynberg, nauczyciel 
z kilkunastoletnim stażem. Grono nauczycielskie liczyło w pierwszym okresie 
16 nauczycieli w większości z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi14. Zajęcia 
rozpoczęto już podczas wakacji „dla nabycia i ewentualnego uzupełnienia przez 
dzieci wiadomości z języka polskiego, żydowskiego i hebrajskiego […]”15 oraz 
dopełnienia wiedzy z pozostałych przedmiotów, a także dostosowania rozkładu 
zajęć do wymagań programowych szkół polskich. Zakładano, że dzięki dodatko-
wym zajęciom dzieci szybko nadrobią zaległości. W sprawniejszym pokonywaniu 
trudności językowych miała pomagać świetlica utworzona niemal równocześnie 
ze szkołą, w której prowadzono zajęcia pozalekcyjne.

Na lekcjach mówiono w języku polskim, ponieważ – jak pisał z żalem publicysta 
wydawanego w Szczecinie żydowskiego „Tygodnika Informacyjnego”: 

Większość dzieci żydowskich nie zna niestety języka żydowskiego […]. Samo naucza-
nie języka żydowskiego nie jest wystarczające, język żydowski powinien być językiem 
porozumiewania się nauczycielstwa z dziećmi16. 

Choć większość nauczycieli posiadała wykształcenie pedagogiczne, przynaj-
mniej część z nich nie władała biegle językiem żydowskim, skoro Wydział Szkolny 
WKŻP widział potrzebę zorganizowania kursu dokształcającego z tego języka 
także dla nauczycieli17. 

13 I. Białostocki, Wojewódzki Komitet Żydów Polskich w Szczecinie (1946–1950), „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego” 1969, nr 71–72, s. 85. Jednocześnie jednak w „Tygodniku Informacyjnym” 
można było przeczytać, że tworzenie szkoły napotykało utrudnienia z powodu braku kadry 
nauczycielskiej; X, U nauczycieli, „Tygodnik Informacyjny” nr 1, 10 lipca 1946, s. 11.

14 P. Szczęśliwy, Osiągnięcia Wojewódzkiego Wydziału Szkolnego, „Tygodnik Informacyjny” nr 2,  
28 lipca 1946, s. 13.

15 A.A. [Adam Asnes], Szkoła żydowska im. Pereca w Szczecinie, „Tygodnik Informacyjny” nr 3–4,  
20 sierpnia 1946, s. 14.

16 J.K., Na nowy rok szkolny, „Tygodnik Informacyjny” nr 5–6, 20 września 1946, s. 2.
17 Działalność Wydziału Szkolnego, „Tygodnik Informacyjny” nr 1, 10 lipca 1946, s. 7.



75

W pierwszych tygodniach działalności do 
szkoły komitetowej uczęszczało około 200 
dzieci. Jesienią było ich około 280, a w grud-
niu tego roku już 360. Pod względem wiel-
kości szczecińska szkoła zajmowała wówczas 
drugie miejsce w kraju po łódzkiej placówce18. 
Program nauczania był zgodny z ustaleniami 
CKŻP, choć wśród nauczycieli kwestia języka 
wykładowego była przedmiotem wielu dys-
kusji, w wyniku których ustalono, że nauczanie będzie prowadzone w języku 
żydowskim „z szerokim uwzględnieniem j. polskiego i hebrajskiego”19. 

Latem 1946 r. uruchomiono także czteroklasową szkołę w Stołczynie (działała 
kilka miesięcy), w której uczyło się około 50 dzieci. Trzecia ze szkół podległych 
WKŻP – pięcioklasowa szkoła w Żelechowej – została otwarta 30 września (zli-
kwidowana dopiero 30 czerwca 1949 r.) i posiadała 70 uczniów i sześcioosobową 
kadrę nauczycielską20. 

Zdarzały się przypadki, szczególnie w pierwszym okresie po przybyciu do 
Szczecina, że dzieci zaczynały chodzić do szkoły z rocznym opóźnieniem, gdyż 
lekarze stwierdzali u nich zbytnie wycieńczenie, by mogły rozpocząć naukę ter-
minowo. Towarzystwo Opieki Zdrowotnej alarmowało: „[…] stan zdrowia dzieci 
jest zastraszający, 70 procent dzieci żydowskich choruje, względnie zagrożonych 
jest gruźlicą”21. Te zaś, które uczęszczały na lekcje opuszczały wiele dni nauki, gdyż 
duża grupa uczniów nie przychodziła do szkoły w soboty, zajęcia nie odbywały się 

18 H. Datner, op. cit., s. 106.
19 X, op. cit., s. 12.
20 W.R. [Wiktor Rotsztajn], Otwarcie szkoły powszechnej w Żelechowie, „Tygodnik Informacyjny”  

nr 7–8, 30 października 1946, s. 7.
21 Informował o tym dr Chamaides w rozmowie z Wiktorem Rotsztajnem; zob. W.R. [Wiktor Rotsz-

tajn], T.O.Z., „Tygodnik Informacyjny” nr 1, 10 lipca 1946, s. 8.

Grono pedagogiczne i Rada Rodzicow SP 28, 
1950, fot. ze zbiorów szczecińskiego oddziału 
TSKŻ. Czwarty od prawej siedzi Szoel Ferd-
man, piąta Szejna Lew



także podczas świąt, zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich. Jeszcze w 1949 r.  
obliczano, że w szkole odbywało się tylko 60 procent planowanych lekcji22.

Łącznie w szczecińskich szkołach komitetowych na początku 1947 r. uczyło 
się około 400 dzieci. Liczba ta nie ulegała wielkim zmianom, mimo że ludności 
żydowskiej w mieście ubywało. W styczniu 1947 r. w Szczecinie mieszkało około 
16 tys., a w połowie roku już tylko ponad sześć tys. osób narodowości żydowskiej. 
Najprawdopodobniej dzieci z rodzin zdecydowanych na wyjazd z Polski najczę-
ściej uczęszczały do szkół hebrajskich, gdyż z reguły nie odpowiadał im profil 
edukacyjny i wychowawczy placówek CKŻP. Największa ze szkół prowadzonych 
przez Hechaluc-Pionier zatrudniała w lipcu 1946 r. 22 nauczycieli kształcących 800 
uczniów. W wyniku emigracji wielu rodzin liczba spadła po kilku miesiącach do 
16023. Profil wychowawczy szkoły scharakteryzowało też szczecińskie kuratorium: 

[…] jest syjonistyczno-nacjonalistyczny. Wszelkie prace wychowawcze zmierzają w kie-
runku nastawienia uczniów na wyjazd do Palestyny i życie w tamtych warunkach24. 

Przez cały okres istnienia w Szczecinie szkół syjonistycznych i religijnych (poza 
kilkoma szkołami Talmud Tora działała tu także jesziwa25) toczyła się walka między 
nimi a placówkami podległymi WKŻP o „rząd dusz” uczniowskich. Władze wo-
jewódzkie popierały w tych sporach szkoły komitetowe. Wojewoda szczeciński 
pisał w swoim sprawozdaniu w styczniu 1947 r. o placówce Hechaluc-Pionier, że:

Ta druga szkoła posiada język wykładowy hebrajski, grupuje dzieci wyłącznie syjoni-
stów, którzy bojkotują szkołę komitetu, jako szkołę świecką; personel nauczycielski jest 
słaby, a jeden z wykładowców w ogóle nie włada językiem polskim26.

Mimo negatywnej oceny władz, szkoły syjonistyczne (oprócz szkoły przy  
ul. Podgórnej 19 działała jej filia przy ul. Krasińskiego 7 oraz szkoła przy ul. Lenarto- 
wicza 1) cieszyły się dużym uznaniem. Kres istnieniu szkół hebrajskich położyła 
dopiero odmowa legalizacji tych placówek przez władze. Najdłużej walczyła 
o przetrwanie szkoła Hechaluc-Pionier przy ul. Krasińskiego, do której jeszcze 
w sierpniu 1949 r. uczęszczało 96 dzieci27. Z chwilą jej zamknięcia jesienią 1949 r. 
żydowskie dzieci miały możliwość zdobywania wykształcenia ogólnego w pla-
cówce uwzględniającej ich odrębność narodową wyłącznie w szkole WKŻP. Jedna 
ze szkół religijnych, które działały w latach czterdziestych28, zakończyła swoją 
działalność dopiero w latach sześćdziesiątych29, prowadziła ona jednak nauczanie 
wyłącznie przedmiotów religijnych.

22 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), zespół Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczeciń-
skiego (dalej KOSS), sygn. 138, Sprawozdanie z wizytacji w dn. 23–24.03.1949.

23 APS, zespół Urząd Wojewódzki w Szczecinie (dalej UWS), sygn. 945, Sprawozdanie sytuacyjne 
wojewody szczecińskiego za wrzesień 1946 r., 10.10.1946.

24 APS, KOSS, sygn. 138, Pismo KOSS do Ministerstwa Oświaty w sprawie szkoły Hechaluc-Pionier, 
1.08.1949.

25 K. Urban, Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991 (Zarys statystyczny), Kraków 1994, s. 14–15.
26 APS, UWS, sygn. 946, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody szczecińskiego za styczeń 1947 r., 

10.02.1947. Zachowana pisownia oryginału.
27 APS, KOSS, sygn. 138, Pismo KOSS do Ministerstwa Oświaty w sprawie szkoły Hechaluc-Pionier, 

1.08.1949.
28 APS, UWS, sygn. 1308, Sprawozdanie z pracy komisariatu do spraw produktywizacji ludności 

żydowskiej, 5.02.1947.
29 J. Mieczkowski, Żydzi na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1997, w: Pomerania ethnica: mniejszości 

narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 195.
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Natomiast w „szkole Pereca” zachodziły zmiany. W 1947 r. stanowisko kierowni-
ka szkoły objęła doświadczona nauczycielka matematyki Szejna Lew. W tym czasie 
w klasach młodszych zajęcia były prowadzone w języku żydowskim. W klasach 
starszych, z powodu nadal nikłej znajomości jidysz wśród uczniów, nauka ciągle 
odbywała się w języku polskim, choć często także ten język nie był dzieciom 
dobrze znany. Po kilku latach spędzonych na terenach ZSRR, wiele dzieci nawet 
po roku nauki miało kłopoty językowe i posługiwało się najchętniej językiem 
rosyjskim. Do 1949 r. liczba uczniów oscylowała wokół 300. Klasy były bardzo 
liczne, a w trakcie roku szkolnego ich skład ciągle się zmieniał. Jedni uczniowie 
wyjeżdżali z kraju, na ich miejsce pojawiali się inni, którzy przechodzili do „Pe-
reca” z odrębnych placówek oświatowych. W szkole pracowało 15 nauczycieli. 
Pod względem wielkości nadal zajmowała ona wysokie miejsce wśród placówek 
„komitetowych” – była trzecia po szkołach w Łodzi i we Wrocławiu. W filii żele-
chowskiej dwóch nauczycieli uczyło malejącą grupę uczniów – w marcu 1947 r. 
w szkole było ponad 80 dzieci, a rok później już tylko 37. W pierwszych latach 
działalności szkoły także kadra pedagogiczna z powodu wyjazdów nauczycieli 
często zmieniała swój skład.

Szkoły WKŻP długo nie posiadały uprawnień szkół publicznych30. Kuratorium 
zastanawiało się nad udzieleniem zezwolenia na ich działalność, gdyż uważało, że 
nie odpowiadają wymogom stawianym przez przepisy. W tej sprawie interwenio-
wała komisarz do spraw produktywizacji ludności żydowskiej Irena Szydłowska, 
domagając się od władz:

[...] zwinięcia szkół pozakomitetowych, nadania prawa nauczania szkołom powszechnym 
prowadzonym przez Komitet Żydów Polskich [i postulując ich] ewentualne przyszłe 
upaństwowienie31. 

W połowie 1948 r. wszystkie funkcjonujące jeszcze szkoły CKŻP,  
także szczecińskie, uzyskały zezwolenie na działanie na prawach szkół  
prywatnych32.

29 marca 1949 r. WKŻP wystąpił do kuratorium z prośbą o upaństwowie-
nie szkoły im. I.L. Pereca33. W sprawozdaniu z wizytacji przeprowadzonej w tym 
czasie przez wizytatorów szczecińskiego kuratorium zanotowano, że pracowało 
w niej 15 nauczycieli, uczyło się 260 dzieci na wszystkich poziomach, przy czym 
działały po dwie klasy IV i V. W filii przy ul. Grzymińskiej stwierdzono złe warunki 
lokalowe, w których 30 dzieci uczyło dwóch nauczycieli w dwóch łączonych 
klasach I–II i III–IV. Uznano także konieczność likwidacji szkoły34. 

W kolejny rok szkolny szczecińska placówka weszła jesienią już jako państwowa 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. I.L. Pereca z żydowskim językiem naucza-
nia. Taki sam los spotkał 17 innych szkół żydowskich, w których liczba uczniów 
przekraczała 100. Mniejsze placówki, tak jak szczecińska szkoła w Żelechowej, 
zostały zamknięte. 

30 Taka była sytuacja wszystkich szkół prowadzonych przez CKŻP. Zobacz: H. Datner, op. cit., s. 110.
31 APS, UWS, sygn. 946, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody szczecińskiego za styczeń 1947 r., 

10.02.1947.
32 H. Datner, op. cit., s. 111.
33 APS, KOSS, sygn. 138, Pismo przewodniczącego WKŻP L. Borensztejna w sprawie upaństwowienia 

szkoły im. Pereca z 29.03.1949 informuje jednocześnie o planowanym zamknięciu filii żelechow-
skiej z końcem czerwca.

34 APS, KOSS, sygn. 138, Sprawozdanie z wizytacji w szkołach WKŻP, 23–24.03.1949.



Upaństwowienie szkoły im. I.L. Pereca pozwo-
liło na jej dalszą działalność, nie zmieniając jej 
narodowościowego charakteru. W upaństwowio-
nych siedmioklasowych szkołach podstawowych 
z żydowskim językiem wykładowym wprowadza-
no, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty 

z 19 kwietnia 1949 r., obowiązkową naukę języka żydowskiego od I klasy (liczba 
godzin nauki języka malała wraz z poziomem klasy – osiem godzin tygodniowo 
dla klasy I, siedem dla klas II–III, pięć w klasach IV–V i cztery dla klas najstarszych), 
historii narodu żydowskiego od klasy IV (po dwie godziny tygodniowo) i języka 
hebrajskiego od klasy V (trzy godziny w tygodniu). Systematyczną naukę języka 
polskiego dzieci podejmowały w klasie II. Po polsku wykładano: historię, naukę 
o Polsce i świecie współczesnym, geografię, a od klasy VI także matematykę, 
fizykę i chemię. Miało to umożliwić absolwentom szkół żydowskich dalszą bez-
problemową naukę w polskojęzycznych szkołach ponadpodstawowych. Gdyby 
uczniowie „Pereca” chcieli kształcić się nadal w szkołach żydowskich, musieliby 
wyjechać na Dolny Śląsk35 lub do Łodzi. 

Latem 1949 r. kierowanie szkołą przejął od Lew dotychczasowy kierownik 
likwidowanej filii żelechowskiej, nauczyciel z wieloletnim stażem Szoel Ferd-
man. Zmiana ta była spowodowana przekształceniami sytuacji politycznej. Lew 
jako zwolenniczka Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego Bund, 
partii programowo zbliżonej do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), była osobą 

35 Żydowskie licea ogólnokształcące działały we Wrocławiu i Legnicy. Szerzej o ich działalności 
zob.: S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 
1993, s. 34–37.

Świadectwo prywatnej szkoły  
żydowskiej im. I.L. Pereca, 1949
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niewygodną dla władz w czasie jednoczenia partii robotniczych. Ferdman jako 
członek Frakcji Żydowskiej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) zdaniem władz lepiej 
nadawał się do prawidłowego realizowania polityki edukacyjnej państwa. Cieszył 
się jednak niezaprzeczalnym autorytetem wśród nauczycieli i uczniów. 

Początek „kariery” szkoły jako placówki państwowej nie był najlepszy. W wyniku 
emigracji nauczycieli kadra zmalała do ośmiu osób. Sytuację opanowano, ściągając 
nauczycieli żydowskich uczących dotąd w polskich szkołach, a także po raz pierwszy 
angażując nauczycieli polskich. Stopniowo malała także liczba uczniów. We wrześniu 
1949 r. w „Perecu” uczyło się ponad 280 uczniów. Rok później było ich już o 100 mniej. 
Zmniejszająca się liczba dzieci uczęszczających do szkoły związana była z kolejną falą 
wyjazdów szczecińskich Żydów. W zmienionej sytuacji, w jakiej znaleźli się obywatele 
pochodzenia żydowskiego po likwidacji większości ich instytucji i stowarzyszeń, dzia-
łacze i sympatycy organizacji syjonistycznych chętnie korzystali ze stworzonej przez 
władze państwowe możliwości emigracji do Izraela. Po ich wyjeździe szacowano, że 
w województwie szczecińskim pozostało około czterech tys. Żydów.

Upaństwowienie, choć zapewniło szkołom żydowskim finansowanie ze środ-
ków państwowych i umożliwiło im kontynuację pracy, przyniosło też pogorszenie 
sytuacji w zakresie nauczania przedmiotów judaistycznych. Zarządzenie Ministra 
Oświaty z 20 sierpnia 1952 r. (Nr SO 5-6157/52) w sprawie programu nauki oraz 
języka urzędowego w szkołach ogólnokształcących z niepolskim językiem na-
uczania (nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) zezwalało na prowadzenie 
zajęć w języku mniejszości ze wszystkich przedmiotów poza językiem polskim, 
nauką o konstytucji, wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym. 
Jednocześnie jednak wyeliminowało z programu nauczania historię narodu 
żydowskiego, a dwa lata później zlikwidowano naukę języka żydowskiego. 

W tym trudnym okresie na stanowisko kierownika szkoły powróciła Lew. 
Niestety Ferdman opuścił szkołę, a kilka lat później także kraj. Na początku 
lat pięćdziesiątych klasy zasilało niewielu uczniów, szczególnie w porówna-
niu do przeładowanych klas w placówkach polskich. Najmniejsze były klasy 
VII, liczyły po kilkunastu uczniów. W roku szkolnym 1953/1954 uczyło się 
w „Perecu” niespełna 230 dzieci. 

Tradycją szkoły było to, że część imprez miała formułę otwartą – każdy chętny 
mógł uczestniczyć w obchodach na przykład świąt purymowych i wielkanocnych, 
akademiach z okazji rocznic wybuchu powstania w getcie czy 1 Maja. Szkolne 
kółko teatralne z czasem zaprzestało realizacji przedstawień związanych z obcho-
dami świąt, a nastawiło się na repertuar uniwersalny – bajki, inscenizacje prozy 
żydowskiej. Spektakle grane były po żydowsku i polsku, co dawało możliwość 
prezentowania inscenizacji także w zaprzyjaźnionych polskich placówkach. Mimo 
starań szkoły, by nawiązać i utrzymywać przyjazne stosunki z polskim otoczeniem, 
pozostawały one co najmniej poprawne36.

 Nie najlepiej układały się także relacje szkoły z Towarzystwem Społeczno-
-Kulturalnym Żydów w Polsce (TSKŻ), które w 1950 r. przejęło zadania CKŻP. 
W sprawozdaniu szczecińskiego oddziału TSKŻ za 1951 r. informowano o jego 
słabym zainteresowaniu działalnością szkoły i braku współpracy z nią, choć jed-
nocześnie chwalono się jej osiągnięciami, takimi jak zdane z bardzo dobrymi 

36 Dobrze ilustruje to fragment wspomnień jednej z uczennic SP 28 Racheli Bronsztajn: „Wstępujemy 
na boisko, drużyna Żydowskiej Szkoły imieniem Pereca. Naprzeciw stoi drużyna jednej ze szkół 
szczecińskich. Ale zamiast przywitalnych słów słyszymy rytmiczną intonację: «My z Żydami nie 
gramy, my z Żydami nie gramy»”. Całe wspomnienia zob.: A. Bartczak, R. Król, Losy żydowskiej 
szkoły podstawowej im. I.L. Pereca w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 22.



wynikami egzaminy do szkół średnich wszystkich absolwentów „Pereca” i nagrody 
kuratorium dla nauczycieli tej placówki37.

W szkole szczecińskiej, wbrew decyzji Ministerstwa Oświaty, starano się nie 
przerywać nauki języka żydowskiego. Dzięki zaangażowaniu kadry udało się kon-
tynuować zajęcia – mimo braku podręczników do przedmiotów nauczanych po 
żydowsku – do 1956 r., kiedy zmiany polityczne w kraju umożliwiły powrót historii 
narodu żydowskiego i języka żydowskiego do programu nauczania. Uczniom 
musiał udzielić się zapał nauczycieli, gdyż liczba ocen niedostatecznych z języka 
żydowskiego była wyjątkowo niska. Po 1956 r. nie przywrócono jednak języka 
żydowskiego jako wykładowego w starszych klasach. Przyczyną nie były zakazy 
władz państwowych, a sytuacja wewnątrz społeczności żydowskiej. W większo-
ści domów żydowskich rozmawiano po polsku, język żydowski był wyłącznie 
językiem „szkolnym”, dlatego w klasach V–VII, poza lekcjami literatury i języ-
ka żydowskiego, wszystkie przedmioty wykładano po polsku. Język żydowski 
funkcjonował nadal jako wykładowy w klasach młodszych. Pomimo wszystkich 
problemów szkoła nie narzekała na brak uczniów. W roku 1955/1956 było ich 
już 313. Duża liczba dzieci uczęszczających do SP 28 spowodowała konieczność 
utworzenia klas równoległych. Przyczyna tego tkwiła w wysokim poziomie na-
uczania, jaki zapewniała szkoła. Znajdowała się ona na drugim miejscu w Szcze-
cinie pod względem liczby uczniów niepromowanych do następnej klasy – 6,7 
procent, podczas gdy w SP 8, zamykającej listę, było ich 37 procent. Także wśród 
11 działających wówczas szkół żydowskich stawiano ją za wzór. W Szczecinie 
poza murami SP 28 naukę na poziomie szkoły podstawowej oficjalnie pobierało 
w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tylko 19 uczniów żydowskich38. Nie jest 
natomiast znana liczba uczniów żydowskich z różnych powodów uczących się 
w innych szkołach polskich.

Kadra nauczycielska po latach ciągłych zmian ustabilizowała się i tworzyła gru-
pę świetnie wykształconych i zaangażowanych pedagogów. Pierwotnie składała 
się z samych nauczycieli żydowskich, z biegiem lat poszerzała się o polskich pe-
dagogów. Pozyskiwaniu dobrych nauczycieli sprzyjała opieka TSKŻ sprawowana 
nad szkołą, który prenumerował dla nich czasopisma pedagogiczne i wspomagał 
finansowo pedagogów pracujących w szkole, wypłacając im dodatki do pensji 
państwowych.

Szczecińscy nauczyciele byli autorami bądź tłumaczami podręczników szkol-
nych. Ferdman napisał podręcznik do nauki gramatyki języka żydowskiego i opra-
cował wypisy z literatury żydowskiej dla klas VI i VII, Lew przetłumaczyła zaś na 
język żydowski podręcznik arytmetyki.

Kadra nauczycielska szkoły Pereca przez cały czas starała się kształtować świa-
domość narodową swoich uczniów. Służyły temu odwiedziny w szczecińskim 
oddziale TSKŻ, prezentowanie sylwetek wybitnych Żydów, wycieczki do Warszawy 
czy Krakowa, podczas których zawsze zwiedzano miejsca związane z historią 
i kulturą Żydów polskich, a także składano wizyty w żydowskich instytucjach. 

Od 1957 r. do Szczecina zaczęli napływać żydowscy repatrianci z ZSRR. W cią-
gu pięciu lat do miasta przybyło prawie półtora tys. osób39. Ponieważ znacz-
na część od razu składała podanie o wyjazd do Izraela, dołączając do ponad  

37 APS, zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej PWRN), sygn. 13657, Sprawozdanie 
z działalności Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce 
za lipiec 1951 r., 15.02.1952, s. 10.

38 APS, PWRN 12668, Wykaz liczbowy dzieci narodowości niepolskiej w szkołach Szczecina, 2.01.1954.
39 APS, PWRN, sygn. 13715.
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1 tys. 400 mieszkańców województwa, któ-
rzy złożyli takie same podania w latach 1955–
195640, zrozumiałe jest, że liczba uczniów  
SP 28 zaczęła się zmniejszać. Problem ten do-
tknął nie tylko szkołę szczecińską – w związku 
z migracjami w latach 1956–1960 w szkołach 
żydowskich ubyło około 30 procent uczniów. 
Mimo to szkoła im. I.L. Pereca, jak większość 
placówek w mieście, pracowała na dwie zmiany41. W listopadzie 1958 r. wszyst-
kie klasy, poza wyjątkowo małą klasą VII, liczyły ponad 40 uczniów42. W ciągu 
roku szkolnego z każdej klasy wyjeżdżało jednak do Izraela kilku, czasem kil-
kunastu uczniów. W czerwcu 1960 r. zakończenie roku szkolnego świętowało  
270 uczniów43.

Na początku lat sześćdziesiątych ponownie rozgorzała dyskusja o roli szkoły 
w życiu środowiska żydowskiego. Padały zarzuty, że SP 28:

40 J. Mieczkowski, Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach, Szczecin 1998, s. 10.
41 APS, zespół Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie (dalej PMRN), sygn. 171, Informacja 

Inspektoratu Oświaty MRN o inwestycjach w 1961 i przygotowaniach do roku szkolnego 1961/62, 
9.06.1961.

42 Jeszcze w 1962 r. planowano remont szkoły, a do 1970 r. przeniesienie SP 28 do nowego budynku 
ze względu na zbyt małą liczbę pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Wyzwolenia 105; APS, 
PMRN w Szczecinie, sygn. 171, Materiały na sesję MRN w sierpniu 1962.

43 APS, zespół Komitet Wojewódzki PZPR, sygn. 36/XV/187, Informacja o działalności Szczecińskiego 
Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, czerwiec 1960, s. 95.

Świadectwo Szkoły Podstawowej nr 28 im. 
 I.L. Pereca, 1953, fot. ze zbiorów szczecińskie-
go oddziału TSKŻ



[…] jest szkołą dla dzieci żydowskich osłodzoną językiem żydowskim. Mam życzenie, by 
nasze dzieci po zakończeniu szkoły choć kochały swój język żydowski44. 

Coraz bardziej odczuwalne było okrojenie liczby godzin nauczania języka 
żydowskiego, z pierwotnych 11 w klasie I do czterech w klasie VII na początku lat 
pięćdziesiątych – a do dwóch tygodniowo we wszystkich klasach 10 lat później. 

Szkoła im. I.L. Pereca z placówki z wykładowym językiem żydowskim stała 
się właściwie tylko szkołą z nauczaniem języka narodowego. Z oficjalnej nazwy 
szkoły zniknęło rozszerzenie „z wykładowym językiem żydowskim”, a dotych-
czas wydawane świadectwa dwujęzyczne zastąpiły standardowe, wyłącznie 
polskojęzyczne. Jedna z matek z goryczą stwierdzała: „W szkole Pereca odbyły 
się dwie uroczystości na zakończenie roku szkolnego, na żadnej nie słyszałam 
żydowskiego słowa. To trochę boli”45. Inna pytała: 

Gdzie są absolwenci szkoły z 14 lat, nie widzimy ich u nas. Czy dzieci żydowskie nie 
powinny znać historię żydowską, historię swego narodu, przecież to nie jest i nie będzie 
żadną ujmą […]46. 

Młodzi ludzie przyznawali samokrytycznie, że:

[…] młodzież nie mówi językiem żydowskim. Repatrianci z ZSRR nie mieli możliwości 
nauczyć się mówić i pisać w swoim ojczystym języku. Tu w Polsce Ludowej mamy możli-
wości w tym kierunku, lecz niestety nie zostają wykorzystane. […] wieczory dyskusyjne, 
literackie i in. są słabo uczęszczane przez młodzież, dzieje się to dlatego, że po prostu nie 
rozumiemy o czym jest mowa47. 

Starania nauczycieli o kształtowanie i podtrzymywanie świadomości naro-
dowej uczniów przynosiły nikłe skutki. W kadrze nauczycielskiej pojawił się co 
prawda absolwent szkoły Dawid Falkowicz, który przejął nauczanie historii i hi-
storii Żydów48, ale nie ułatwiało mu zadania ograniczenie nauczania historii 
narodu żydowskiego do jednej godziny tygodniowo i stały brak podręczników 
do tego przedmiotu. Niewiele pomagały też imprezy organizowane przez szkołę 
i klub młodzieżowy działający przy TSKŻ, które Lew uznała za „pomocne dla nas 
nauczycieli, szczególnie w nauczaniu języka żydowskiego i historii Żydów”49.

W grudniu 1962 r. do szczecińskiej placówki uczęszczało tylko 147 dzieci. Jednak 
Lew mogła bez obaw mówić:

Jest nieodpartym faktem, że wyniki uczniów w nauce jest w naszej szkole dobre, że 
dzieci po ukończeniu 7-ej klasy szkoły Pereca zdają pomyślnie egzaminy i są z najlepszych 
w nauce w szkołach ogólnych i zawodowych50. 

44 APS, PWRN, sygn. 13658, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szczecińskiego 
Oddziału TSKŻ z 2.07.1960, s. 291.

45 Ibidem, s. 289.
46 Ibidem, s. 290.
47 Ibidem, s. 295.
48 R. Antopolski, Pierwszy rok pracy Dawida, „Nasz Głos” (dodatek do „Fołks Sztyme”) nr 2, 27 stycznia 

1962, s. 2.
49 SAM, Półrocze pod znakiem mrozów, „Nasz Głos” (dodatek do „Fołks Sztyme”) nr 4 (124), 23 lutego 

1963, s. 1.
50 APS, PWRN, sygn. 13658, Referat sprawozdawczy na Konferencję Miejską Sprawozdawczo-Wy-

borczą Szczecińskiego Oddziału TSKŻ, 8.12.1962, s. 343. Zachowana pisownia oryginału.
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Rzeczywiście uczniowie szkoły nadal należeli do najlepszych w mieście. Absol-
wenci „Pereca” bez problemów zdawali egzaminy do szkół średnich i kontynuowa-
li naukę już w polskich placówkach, gdyż w Szczecinie nie istniała możliwość nauki 
na poziomie ponadpodstawowym w placówkach żydowskich. Szczeciński TSKŻ 
na początku lat sześćdziesiątych podejmował starania o utworzenie żydowskiej 
szkoły podstawowej dla dorosłych i szkoły średniej, ale były one nieskuteczne51.

W planach organizacji systemu szkół ośmioklasowych wdrażanego w połowie 
lat sześćdziesiątych zakładano, że do 1966 r. do „Pereca” przybędzie 202 uczniów 
i planowano przeniesienie szkoły do nowego, większego budynku. Rzeczywistość 
jednak zweryfikowała te plany. Rok szkolny 1964/1965 placówka zamykała z 78 
uczniami, jednak projekt organizacyjny SP 28 na rok 1965/1966 nadal zakładał, 
że będzie się w niej uczyć ponad 200 dzieci52. Optymistyczne założenia się nie 
sprawdziły. Problem zmniejszającej się liczby uczniów dostrzegano też w TSKŻ, 
dlatego w lutym 1966 r. sformułowano uchwałę programową, w której zawarto 
zalecenie, by:

[…] uporczywie popularyzować osiągnięcia szkoły Pereca w Szczecinie w dziedzinie 
wychowania i wyników nauczania. Werbować uczniów do szkoły. Uważać to za jedno 
z ważniejszych zadań53. 

Nie pomogło to szkole – zakończenie roku szkolnego 1966/1967 świętowało 
w „Perecu” już tylko 69 uczniów. W klasach starszych liczba uczniów utrzymywała 
się powyżej 10, ale w klasach młodszych spadała nawet do dwojga, trojga dzieci54.

Szkoła nie obniżała jednak poziomu nauczania. Ponieważ w tym czasie w SP 28  
pracowało sześciu nauczycieli na pełnych etatach i trzech lub czterech  
na niepełnych, kadra pedagogiczna i uczniowie mieli wyjątkowo dobre 
warunki do pracy. Musiało to przyciągnąć uwagę władz oświatowych, gdyż 
w większości szkół panowało wówczas przeładowanie. W 1966 r. do „Pere-
ca” przeniesiono cztery klasy z sąsiedniej SP 37, wydzielając dla nich sale 
na parterze szkoły. Chociaż Lew zapewniała, że wprowadzenie do „Pereca” 
uczniów i nauczycieli polskich: „[…] nie przeszkadza w niczym szkole ży-
dowskiej. Obustronne stosunki są bardzo dobre tak między dziećmi, jak i między 
nauczycielami”55, decyzja ta wywołała na tyle dużo zamieszania w środowisku 
żydowskim, że TSKŻ uznał za konieczne „przeprowadzić pracę uświadamiającą 
w środowisku celem wyjaśnienia potrzebę zmiany”56. Po kilku miesiącach decyzję 
cofnięto, ale ograniczenie samodzielności szkoły stało się faktem57.

51 APS, PWRN, sygn. 13658, Sprawozdanie opisowe z działalności Szczecińskiego Oddziału Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w roku 1961, s. 315. W połowie lat pięćdzie-
siątych TSKŻ donosiło w swoim sprawozdaniu o powstaniu wieczorowej szkoły podstawowej 
dla dorosłych, jej żywot musiał być jednak krótki, gdyż w późniejszych latach brak informacji  
o jej działalności; APS, PWRN, sygn. 13658, Referat sprawozdawczy na zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Szczecińskiego Oddziału TSKŻ w P za okres od marca 1953 do października 1954, s. 8.

52 APS, PWRN, sygn. 742, Projekt organizacji szkół podstawowych miasta Szczecina na rok szk. 
1965/66.

53 APS, PWRN, sygn. 13715, Uchwała Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szczecińskiego Od-
działu TSKŻ, 1.02.1966, s. 59.

54 APS, PMRN w Szczecinie, sygn. 744, Projekt organizacji szkół podstawowych miasta Szczecina 
na rok szkolny 1967/68.

55 APS, PWRN, sygn. 13715, Notatka z posiedzenia TSKŻ w dn. 21.10.1967, s. 83.
56 APS, PWRN, Plan kierunkowy pracy Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Żydów w Polsce na okres od września 1966 do czerwca 1967. Zachowana oryginalna pisownia.
57 APS, PMRN w Szczecinie, sygn. 173, Protokół z posiedzenie Komisji Oświaty z 28.11.1966.



Jesienią 1967 r. SP 28 z powodu zbyt małej liczby uczniów rozpoczęła pracę 
już jako filia SP 37. Ponieważ na poszczególnych poziomach nauczania nie było 
w „Perecu” klasy, która liczyłaby przynajmniej 15 uczniów (a do klasy I nie zapisano 
ani jednego dziecka), czyli tyle, ile Ministerstwo Oświaty ustaliło jako minimalny 
poziom pozwalający na utworzenie klasy narodowościowej, podjęto decyzję 
o łączeniu klas. Spowodowało to jeszcze większe kłopoty szkoły. Na tym samym 
posiedzeniu TSKŻ w październiku 1967 r. Lew mówiła: „[…] przełamane zostały 
w szkole nastroje rozdrażnienia i pesymizmu […] wynikające z nakazu władz 
szkolnych połączenia nielicznych osobowo klas żydowskich”58. Zakaz spowodował 
to, że wielu rodziców:

[…] przeniosło swoje dzieci do szkół polskich, bo uważali, że korzystniej będzie dla ich 
dzieci uczyć się w pojedynczych klasach, choćby polskich, niż w zbiorowych żydowskich59. 

Ministerstwo Oświaty wycofało po miesiącu nauki zarządzenie nakazujące 
łączenie klas, więc starsze klasy szkoły im. I.L. Pereca dzięki temu, że miały ponad 
10 uczniów każda, zostały ponownie rozdzielone. Uczniowie klas młodszych zo-
stali natomiast wcieleni do klas polskich, gdyż zbyt mała liczba dzieci, wahająca 
się między trzema a sześcioma uczniami na każdym z poziomów, uniemożliwiła 
stworzenie samodzielnych klas żydowskich60. Kres działalności szkoły przyniosły 
wydarzenia 1968 r. Liczba mieszkających w Szczecinie Żydów oraz liczba dzieci 
uczęszczających do szkoły im. I.L. Pereca uległa dramatycznemu zmniejszeniu.

W roku szkolnym 1968/1969 żydowskie klasy V–VIII zachowały nadal odrębność, 
ale wyróżniały się wyjątkowo małą liczebnością – miały od sześciu do 12 uczniów. 
Klasy wchodziły w skład SP 37, gdyż z powodu tak małej liczby uczniów SP 28 
przestała istnieć nawet jako filia. W programie nauczania zostały utrzymane lekcje 
języka żydowskiego i historii żydowskiej – łącznie cztery godziny tygodniowo 
w klasach V i VI oraz trzy godziny w klasach VII i VIII. W tych czterech starszych 
klasach było ogółem 35 uczniów61, ale nawet ta niewielka liczba ulegała w ciągu 
roku szkolnego zmniejszeniu. Do końca roku dotrwało 20 uczniów w trzech kla-
sach. Władze oświatowe podjęły decyzję, że w związku z tak małą liczebnością  
w roku szkolnym 1969/1970 klasy te zostaną zlikwidowane62. Uczniów wcielono do 
klas polskich, nauczyciele przeszli na emerytury lub zostali przeniesieni do innych 
szkół. Przestała działać ostatnia placówka edukacyjna społeczności żydowskiej 
Szczecina. Byli uczniowie przypomnieli o jej istnieniu podczas zjazdu dawnych 
żydowskich mieszkańców Szczecina w 2003 r., odsłoniając tablicę pamiątkową na 
dawnym budynku „Pereca” przy ul. Wyzwolenia 105. Jest to jedyny materialny ślad 
istnienia szczecińskiego szkolnictwa żydowskiego po drugiej wojnie światowej.

58 APS, PWRN, sygn. 13715, Notatka z posiedzenia TSKŻ w dn. 21.10.1967, s. 83.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 APS PMRN, sygn. 745, Projekt organizacji SP miasta Szczecina w roku szkolnym 1968/69.
62 APS, MRN, sygn. 746, Projekt organizacji SP miasta Szczecina na rok szkolny 1969/70.
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Jewish education in Szczecin in the years 1946–1969

In the years 1946–1969 in Szczecin there were a number of schools for Jewish children and youth. 

They were created by the Voivodship Committee of Jews in Poland, Zionistic organizations operating 

within Hechaluc-Pionier and the religious congregation. At the peak time the schools were attended 

by over a thousand students. Their language of instruction, curriculum as well as the educational 

profile were different. As a result of a decreasing number of people of Jewish nationality in the city 

and the state authorities’ negative attitude towards religious and Zionistic institutions, teaching 

in Hebrew had been closed by the end of 1940s.  The longest operating one was, nationalized in 

1949, main “committee” school, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Icchaka Lejba Pereca [Icchak Lejba 

Perec Elementary School No. 28] – initially with Jewish language of instruction, and later teaching 

the national language – despite continuously decreasing number of students it endured until 1969.

Translated by Marek Pietrusewicz 
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Fotografie szczecińskich 
Żydów – szkic  
o przemianach 
społeczności1

Refleksja nad fotografiami funkcjonującymi w danym społeczeństwie jest 
istotnym elementem opisu i analizy dokonujących się w nim zmian2. Jak zauwa-
żano: „[…] obraz fotograficzny stanowi nie tylko samoistny obiekt poznania, ale 
też środek poznania czegoś więcej, mianowicie życia społecznego”3. Dokonujące 
się upowszechnienie fotografii wpływa na wzrost zainteresowania możliwościami 
jej oddziaływania. Uwidacznia się to także w rozwoju badań prowadzonych 
przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza socjologii, 
antropologii czy historii4. 

Fotografie stanowią istotny element pamięci o przeszłości, także tej 
bezpośrednio nas dotyczącej. Na tożsamość wpływają, jak się zauważa: 
„[…] zdjęcia, które zrobiliśmy [i które] wykorzystujemy, konstruując naszą 
biografię”5. Nie są one obojętne emocjonalnie. Wielokrotnie wskazywano 
na silny charakter społecznego i osobistego związku badanych z obrazami. 
Jednocześnie „[…] fotografie «parcelują» świat, dzielą na fragmenty i zachęcają 
do tego, byśmy je tak samo interpretowali”6. Sprzyjają zatem instrumentalnemu 
traktowaniu naszej identyfikacji. Narracje opowiadane przez obrazy stają się 
zależne od czasu i miejsca, w których są realizowane. Można zatem powiedzieć, 
że „[…] obrazy są wielogłosowe i «przemawiają» w różny sposób do różnych 
ludzi w różnych kontekstach”7.

Fotografie funkcjonują także jako narzędzia w strategiach tożsamościowych 
grup etnicznych. Ich użycie wpływa na zwiększenie możliwości podkreślania 
swej odrębności i znaczenia. Powodują wzrost poczucia wspólnoty losów. 

1 Artykuł jest zmienioną wersją tekstu przygotowanego na konferencję w Gorzowie Wlkp.  
pt. Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Separacja – Adaptacja – Integracja – Asy-
milacja, która odbyła się 18 października 2012 r.

2 M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009, s. 23.
3 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 8.
4 Przykładowo: I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990; P. Sztompka, 

op. cit.; M. Banks, op. cit.
5 E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. 

M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007, s. 429.
6 S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986, s. 8.
7 M. Banks, op. cit., s. 159.

Janusz Mieczkowski



Dokumentując przeszłość, przypominają 
obrazowo o najważniejszych wydarze-
niach i znaczących osobach w dziejach 
społeczności. Fotografie umożliwiają czę-
sto rekonstrukcję przeszłości, zwłaszcza 
przy problemach związanych z brakiem 

opisu słownego bądź jego niedoskonałością. Przypominając o czymś, mogą wy-
woływać silne stany emocjonalne sprzyjające podkreśleniu swej przynależności 
etnicznej – na skutek dumy z osiągnięć czy też poczucia krzywdy z powodu 
dyskryminacji. Ponadto fotografie zaspokajają naturalną potrzebę powrotu do 
lat młodzieńczych u osób starszych i pobudzają zainteresowania przeszłością 
osób młodych. Wszystkie te odniesienia wpływają na to, że dzielenie się obra-
zem fotograficznym jawi się jako jeden z elementów bycia w relacji z innymi, 
komunikacji. Widoczne jest to także w przypadku szczecińskich Żydów. 

Na procesy powstawania obrazów świata tej społeczności rzutowały różne 
zjawiska. Z jednej strony robienie zdjęć było coraz bardziej powszechne, wzrastała 
liczba osób posługujących się aparatami fotograficznymi przy dokumentacji róż-
nych form ceremonii życia codziennego. Także wśród zawodowych fotografów 
widoczne były osoby związane ze społecznością żydowską. Z drugiej jednak strony 
powstające materiały nie były publicznie prezentowane przez długie lata8. Zdjęcia 
funkcjonowały w obiegu prywatnym, ograniczonym do rodzinnych czy klubowych 
albumów fotograficznych. Incydentalnie pojawiały się na łamach prasy żydowskiej, 
wspomagając informacje o przeprowadzonych imprezach. Także w refleksji nauko-
wej nad przemianami tego środowiska brakowało materiałów ikonograficznych. 

Zmiany zaistniały w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. W 1996 r.  
fotografik Andrzej Łazowski przygotował wystawę zatytułowaną Ostatni… Eks-

8 Nieco lepiej rzecz miała się do czasów przed 1945 r., kiedy jednak podstawowym źródłem iko-
nograficznym była praca Jacoba Peisera, Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, Stettin 
1935, zawierająca – obok fotograficznego pocztu rabinów szczecińskich – także dokumentację 
synagogi i cmentarza żydowskiego.

Spotkanie szczecińskich zwolenników ży-
dowskiej partii socjalistycznej Bund z okazji 
49. rocznicy jej utworzenia, 1946, Szczecin 
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ponowano ją w galerii miejskiego EMPiK-u. W opisie wystawy wskazywano, że 
jest ona: 

[…] w jakiś szczególny sposób poświęcona […] środowisku szczecińskich Żydów. Po-
koleniu, które przestaje już istnieć. Pomimo tego, że żyją wśród nas ludzie w pamięci, 
których utrwalił się ten świat. Świat, który nie istnieje, pozostała tylko przeszłość z bo-
gactwem pamiątek. Najbardziej bolesne jest to, że często koniec tego świata, to nie 
śmierć fizyczna, przecież ci ludzie mają dzieci, wnuki. Poprzez asymilację, przyjmowanie 
nowych wzorców umiera tradycja, tak strzeżona i przekazywana przez wiele pokoleń. 
Może dzięki temu łatwiej jest im przez pryzmat kataklizmu czy przeżytego życia zro-
zumieć, że świat jest „targowiskiem próżności”. Wszystko, o co tak zabiegamy wskutek 
różnych zdarzeń losowych można stracić. Pozostanie nam starość z jej chorobami, 
zmarszczkami, brakiem sił i tylko te oczy. Oczy, które ukazują duszę ginącego narodu9.

Także w 1996 r. materiały ikonograficzne upowszechniono w obiegu nauko-
wym. Na łamach „Przeglądu Zachodniopomorskiego” opublikowano artykuł 
o szkole żydowskiej w Szczecinie. Tekst ilustrowały zdjęcia uczniów i nauczycieli 
oraz fotokopie dwujęzycznych świadectw10. 

Ważną pracę na rzecz przywracania obrazów społeczności żydowskiej zachowa-
nych na fotografiach wykonała Róża Król11. Dzięki jej determinacji i uporowi w ko-
lejnych latach udało się przeprowadzić 
szereg działań związanych z rozszerze-
niem i upublicznieniem zasobów fo-
tograficznych będących w dyspozycji 
szczecińskiego klubu Towarzystwa 

9 B. Babicka, Przemijanie…, http://lazowski.szczecin.art.pl/zydziostatni (10.02.2012).
10 A. Bartczak, J. Mieczkowski, Dzieje żydowskiej szkoły podstawowej im. I.L. Pereca w Szczecinie, 

„Przegląd Zachodniopomorski” 1996, nr 2, s. 143–167.
11 Róża Król jest najbardziej rozpoznawalną przedstawicielką społeczności żydowskiej na Pomorzu 

Zachodnim. Inicjatorka szeregu projektów dotyczących upamiętnienia i popularyzacji historii 
żydowskiej. Absolwentka szkoły żydowskiej w Szczecinie, przewodnicząca klubu młodzieżo-
wego w TSKŻ w latach sześćdziesiątych, od lat osiemdziesiątych sekretarz, a od początku lat 
dwutysięcznych przewodnicząca szczecińskiego oddziału TSKŻ.

Pochód członków Spółdzielni Trykotarsko- 
-Pończoszniczej „Trykot” na Golęcinie, około 1947 



Społeczno-Kulturalnego 
Żydów (TSKŻ). Jednym 
z nich było opublikowanie 
w 1998 r. opracowania Mię-
dzy emigracją a asymilacją. 

Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945–1997. Praca ta obok tekstu zwierała 33 
fotografie ilustrujące przemiany, jakie zaistniały w środowisku. We wstępie pisano:

 
Starsi mieszkańcy Szczecina pamiętają Niebuszewo lat czterdziestych i pięćdziesią-

tych. Tutaj w większości zamieszkali żydowscy przesiedleńcy ze Związku Radzieckiego. 
Niebuszewo tętniło życiem. Znalazła tu swe miejsce większość instytucji i organizacji 
żydowskich. Działały zakłady pracy i szkoły, prowadzono prywatne sklepiki, restauracje 
koszerne, warsztaty rzemieślnicze […]. W piątkowe wieczory ulice Krasińskiego, Słowac-
kiego i Żupańskiego rozbrzmiewały językiem żydowskim, którym w większości mówili 
udający się na modlitwy. Dzisiaj już tego nie ma. Większość ówczesnych mieszkańców 
dzielnicy wyjechała za granicę. Współcześnie pozostała tu tylko garstka Żydów12. 

W tym samym roku oddział TSKŻ wraz z Zamkiem Książąt Pomorskich zor-
ganizował przygotowaną przez malarza Erazma Kalwaryjskiego wystawę Żydzi 
szczecińscy w fotografii i dokumentach w latach 1946–1998. Książka i wystawa stały 
się elementem pobudzającym do dalszych eksploracji w środowisku żydowskim. 
Zachęciły do poszukiwań i prezentacji swoich zdjęć i dokumentów13, stwarzając 
podstawy do kolejnych ekspozycji i publikacji. 

12 J. Mieczkowski, Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945–1997, 
Szczecin 1998, s. 5.

13 Przykładowo: Annette Prekker, Haggadah – A journal in memory of our survival, [b.m.], [b.r.] (powielony 
maszynopis wspomnień i relacji wraz ze zdjęciami zebranymi przez amerykańską Żydówkę, której 
rodzice mieszkali wcześniej w Szczecinie). Prekker pisała: „Głównym celem tego zbioru wspomnień, 
doświadczeń, świadectw i utworów literackich jest umożliwienie pełniejszego zrozumienia tożsa-
mości konkretnej grupy ludzi i zapewnienie przestrzeni w taki sposób, byśmy mogli uczyć się jedni 
od drugich. Wszyscy spośród autorów z tego zbioru doświadczyli wyjazdu z Polski w poszukiwaniu 
lepszego życia. Chociaż nie są pisarzami z zawodu, dla każdego z nich pisanie jest narzędziem 
służącym wyrażeniu osobistych doświadczeń życiowych, którymi w inny sposób mogliby nie mieć 
możliwości się podzielić”.

Stolarze z żydowskiej spółdzielni pracy związanej  

z syjonistyczną partią Haszomer Hacair, 1947, Szczecin
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Następnym etapem w rozwoju fotograficznej dokumentacji stały się przygo-
towania do „Mini Reunion”, zjazdu dawnych żydowskich mieszkańców Szczecina 
w 2003 r. Ich efektem była wystawa fotografii odsłonięta w Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli (mieszczącym się wtedy w budynku dawnej szkoły 
żydowskiej im. I.L. Pereca). Podczas zlotu odbyła się też konferencja naukowa. 
W opublikowanych materiałach pokonferencyjnych zamieszczono aneks z 35 
zdjęciami ilustrującymi historię Żydów na Pomorzu Zachodnim zarówno przed 
1945 r., jak i później14. W 2006 r. udostępniono kolejne zdjęcia dotyczące żydow-
skiej szkoły podstawowej w Szczecinie. Pojawiły się one w monografii placówki, 
wydanej przez szczeciński oddział TSKŻ15. 

Największą prezentację fotografii zaprezentowano podczas trzeciego zjazdu 
„Mini Reunion” w 2010 r. Zorganizowano wtedy wystawę zatytułowaną Topo-
grafia pamięci. Większość materiału z ekspozycji opublikowano w albumie pod 
tym samym tytułem (162 fotografie). Podstawą ikonograficzną stały się zdjęcia 
pozyskane zarówno ze zbiorów szczecińskiego oddziału TSKŻ, jak i od daw-
nych i obecnych żydowskich mieszkańców miasta. Lista osób zaangażowanych 
w realizację projektu była długa, potwierdzała zainteresowanie wywołane tym 
pomysłem. Wystawę i album wsparli swymi zbiorami między innymi: Simon 
Cohen, Frank Gecht, Anna Frank, Helena Freino, Mina Gampel, Cela Gotlib, Alek-
sandra i Cyla Gellerowe, Rachella Halpern, Szalom Horesza, Tamara Kam, Halina 
Kan, Jakub i Helena Kaulowie, Maks i Róża Klajmanowie, Róża Król, Tova Ofek, 
Haim Piankiewicz, Anna Prekker, Dawid 
Presman, Aleksander Reichstein, Anna Si-
kora, Aleksander Swatler, Alik Wajnapel, 
Leon Waksman, Aleksandra Wawrzyniak. 
Charakteryzując ideę projektu, autorzy 
opracowania pisali: 

14 Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003 r., red.  
K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.

15 A. Bartczak, Losy żydowskiej szkoły podstawowej im. I.L. Pereca w Szczecinie (Szkoła Podstawowa 
nr 28 im. I.L. Pereca z wykładowym językiem żydowskim), Szczecin 2006.

Drużyna piłki nożnej z Żydowskiego Klubu 
Sportowego w Szczecinie, 1948



Szczecińskie środowisko żydowskie po dru-
giej wojnie podlegało pewnym charaktery-
stycznym dla niego uwarunkowaniom. Jednym 
z nich była bliskość granicy, nie bez znaczenia 
dla przemian, jakie tu zaistniały w pierwszych 
powojennych latach. Kolejnym było znaczne 

oddalenie od innych skupisk żydowskich w Polsce. Od ponad dwóch dekad staramy się 
gromadzić i opracowywać materiały dotyczące przeszłości szczecińskich Żydów. Przyj-
mujemy niekiedy różne perspektywy minionych zdarzeń – jedno z nas jest działaczem 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, drugie – pracownikiem Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Łączy nas wspólne dążenie do odkrywania przeszłości. Nie bez znaczenia jest 
także przywiązanie do wielokulturowości naszego miasta. Poszukiwaniom materiałów 
związanych ze szczecińskimi Żydami towarzyszy cały czas poczucie przemijania. Ujawnia 
się z coraz bardziej zawodna i wybiórcza pamięć o przeszłości oraz odczuwalny brak ma-
teriałów o zaszłych wydarzeniach w TSKŻ. Bezpośrednią inspiracją do powstania niniejszej 
pracy stała się chęć dokonania pewnych podsumowań z okazji 60-lecia istnienia TSKŻ oraz 
przekonanie o potrzebie i konieczności zachowania w pamięci osób, zdarzeń, spotkań oraz 
podejmowanych działań16.

Zbiory fotograficzne, opracowane podczas przygotowywanych przez szcze-
ciński oddział TSKŻ wystaw, prezentowano także przy innych okazjach – podczas 
spotkań i prelekcji. Ważnym elementem w procesie udostępniania materiałów 
fotograficznych była ich digitalizacja, przeprowadzona przez Archiwum Państwo-
we w Szczecinie w 2012 r. Zmianą nośnika objęto 139 zdjęć pojedynczych, dwa 
albumy i materiały z wystaw17. 

Przeglądając materiały w zbiorach oddziału TSKŻ, można wyróżnić kilka charak-
terystycznych cech. Pierwszą z nich jest nierównomierność objętościowa zbioru. 
Fotografie niemal symbolicznie odzwierciedlają dzieje TSKŻ. Stosunkowo niewiele 
zdjęć zachowało się z lat czterdziestych. Istniał wtedy Wojewódzki Komitet Żydów 
Polskich, działały liczne organizacje i stowarzyszenia, jednak środowisko wyraź-

16 Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów. Album, wybór i oprac. R. Król, J. Mieczkowski, Szczecin 2010, s. 5.

17 Informacja od Róży Król, lipiec 2012 r.

Koło teatralne w SP nr 28 im. I.L. Pereca.  
Z dziećmi stoi opiekunka koła Irena Lebel, 
około 1956, Szczecin
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nie zmniejszało się na sku-
tek emigracji. W niewielkim 
stopniu udało się pozyskać 
fotografie osób, które wtedy 
opuściły Polskę. Lepiej jest ze zbiorami z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
W 1950 r. powstał TSKŻ, widoczne są więc starania o dokumentację jego pracy. 
Rozwojowi zainteresowań fotografią sprzyjała między innymi działalność koła 
fotograficznego w klubie TSKŻ w latach 1958–1968, prowadzonego przez Aleksan-
dra Gelera. Bardzo niewiele zdjęć pozostało z lat siedemdziesiątych. Uzasadnione 
jest to zapaścią, jakiej doświadczyła organizacja po nagonce antysemickiej i emi-
gracji w 1968 r. Nieco lepiej jest z materiałami z lat osiemdziesiątych, ponieważ 
po 1989 r. dokumentacja zyskuje zarówno na systematyzacji, jak i wielkości. Wiele 
spotkań w klubie TSKŻ zostało utrwalonych na fotografiach. Pojawiają się także 
zdjęcia z wyjazdów i imprez poza klubem. 

Materiały fotograficzne zgromadzone przez TSKŻ stanowią istotny wskaźnik 
przemian, jakie zachodziły w środowisku żydowskim18. Dla pierwszego etapu, 
w latach czterdziestych, widoczna jest różnorodność życia społecznego szcze-
cińskich Żydów, ich zaangażowanie w odbudowę i funkcjonowanie zakładów 
pracy (zwłaszcza spółdzielni). Pojawiają się materiały dotyczące życia kultural-
nego i oświaty żydowskiej (są one charakterystyczne dla całego omawianego 
okresu). Jednak z upływem czasu początkowa różnorodność życia społecznego 
uległa ujednoliceniu. Dokumentuje to szereg fotografii z różnego rodzaju imprez 
politycznych, zawierających emblematy związane z afirmacją ówczesnej rzeczy-
wistości politycznej. 

Fotografie obrazują także zachodzące procesy sekularyzacji i asymilacji. Asy-
milacja traktowana była w środowisku jako naturalna i postępowa. Widocznymi 
jej objawami są między innymi fotografie z choinek, imienin, przedstawiające 
mężczyzn bez nakryć głowy. 

18 Dla zrozumienia przemian, jakie wówczas zaistniały w środowisku żydowskim, dla autora przy-
datne stały się zwłaszcza opracowania: I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza 
więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa 1996; J. Schatz, Świat mentalności i świadomości 
komunistów polsko-żydowskich, w: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 
1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009, s. 43–55.

Koniec roku szkolnego w SP nr 28 im. I. L. Pereca, 1959, Szczecin



Materiały odnoszące się do kultury wykazują dominację świeckiej kultury ży-
dowskiej. Charakterystyczne są fotografie z obchodów różnego rodzaju rocznic 
historycznych (powstania w getcie warszawskim, urodzin lub śmierci twórców 
literatury) czy też prelekcji i dyskusji w klubie TSKŻ. Pojawiają się materiały z za-
baw i wyjazdów (zwłaszcza dzieci i młodzieży), prawie nie ma jednak zdjęć ze 
spotkań o charakterze religijnym. Te nieliczne pochodzą z lat sześćdziesiątych 
oraz siedemdziesiątych i przedstawiają zazwyczaj tylko starsze osoby. Powrót 
do różnorodności następuje w latach dziewięćdziesiątych. Rozszerzeniu ulega 
tematyka fotografii, zdjęcia w większym stopniu utrwalają obchody świąt religij-
nych. Można dostrzec też oznaki przychylności wobec działalność klubu TSKŻ, 
na przygotowywanych imprezach bowiem pojawia się coraz więcej osób zainte-
resowanych kulturą żydowską, którzy jednak nie są Żydami. Nowym elementem 
stają się też materiały ze spotkań dotyczących upamiętnienia roli żydowskich 
mieszkańców w dziejach regionu. 
Przykłady fotografii ze zbiorów szczecińskiego oddziału TSKŻ:
1. Wiec poparcia dla powstania państwa Izrael w Szczecinie, około 1948 r.
2. Grupa modystek ze spółdzielni „Uniwersal” w Szczecinie przy ul. Parkowej, 
około 1949–1950.
3. Aktorzy grający w sztuce Szymona Anskiego Dybuk, Szczecin, 17 października 1947 r. 
4. Spotkanie podczas manifestacji politycznej grupy aktywistów żydowskich 
z prezydentem Szczecina Piotrem Zarembą, około 1949 r.
5. Akademia poświęcona stuleciu urodzin Szolem Alejchema. Pierwsza od prawej 
– Szejna Lew (kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 28 im. I.L. Pereca), drugi – Izrael 

Białostocki (sekretarz szczecińskiego od-
działu TSKŻ), piąty – Eliasz Rajzman (poeta 
żydowski).
6. Zespół bigbitowy „Następcy Tronów”. 
Przy perkusji Sioma Zakalik, obok Basia 
i Rutka Chmielnickie, Olek Kuperberg, 
Mietek Klajman, Mietek Lisak, lata sześć-
dziesiąte.

Koło Dramatyczne przy Towarzystwie Spo-
łeczno-Kulturalnym Żydów w Szczecinie. In-
scenizacja sztuki Szolema Alejchema Dzieje 
Tewji Mleczarza w reżyserii Eliasza Rajzmana. 
Pierwszy z prawej E. Rajzman, 1954, Szczecin
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7. Seder w kongregacji wyznaniowej 
w Szczecinie w 1971 r.
8. Wizyta ambasadora Izraela Miro-
na Gordona w gminie żydowskiej 
w Szczecinie, 1992 r. 
9. Delegacja szczecińskiego TSKŻ 
przy pomniku na starym cmentarzu żydowskim, 1996 r.
10. Uczestnicy zjazdu „Mini Reunion ’68” przed studenckim klubem „Kontrasty” 
w Szczecinie, 2003 r.

Zainteresowanie materiałami ikonograficznymi dotyczącymi szczecińskich 
Żydów z biegiem czasu zaczęło się ujawniać także poza miastem. W lipcu 2010 r.  
ukazał się numer „Słowa Żydowskiego” poświęcony Szczecinowi. W ramach re-
dakcyjnego wprowadzenia pisano:

 
Szczecin w XX wieku ma różne znaczenie dla swoich mieszkańców – Niemców, Polaków, 

Żydów i Rosjan. Dla wielu z nich pierwsze skojarzenie to dworzec i dzielnica Niebuszewo –  
skąd wyjeżdżali, dokąd przejeżdżali. Wielu Żydów mieszkało zbyt krótko, aby na trwałe 
związać się z tym miastem. […] Po kilkudziesięciu latach, które minęły od zakończenia woj-
ny, już w XXI w., zaczyna się kształtować nowa tożsamość miasta. Nawiązuje do niedawnej 
historii pełnej nagłych przeprowadzek, dziwnego sąsiedztwa i niezrozumiałych miejsc19. 

Redaktorzy „Słowa Żydowskiego”, poświęcając numer żydowskiemu Szczeci-
nowi, stawiali w nim pytania dotyczące nie tylko przeszłości i teraźniejszości, ale 
i przyszłości tutejszego środowiska żydowskiego. Nie zapomnieli także o doku-
mentacji fotograficznej. Pisali:

Dzięki wsparciu szczecińskiego oddziału TSKŻ możemy także na naszych łamach za-
prezentować niezwykle interesujące fotografie archiwalne, przybliżające kształt lokalnego 
życia żydowskiego20. 

19 Drodzy czytelnicy, „Słowo Żydowskie” 2010, nr 7 (461), s. 2.
20 Ibidem, s. 3.

Klub studencki przy TSKŻ w Szczecinie, 1966. Od 
lewej stoją: Rachela Halpern, Lalka Laiber, Borys 
Czarnogórski, Róża Brokholc, Józef Sternberg



W numerze zamiesz-
czono ponad 30 zdjęć 
związanych z tą tematyką. 
Niektóre z materiałów 

fotograficznych obrazujących losy szczecińskich Żydów zaistniały w wersjach 
on-line. Przykładowo w zbiorach Wirtualnego Sztetlu, projektu realizowanego 
w ramach Muzeum Historii Żydów Polskich21, znajdują się fotografie osób, które 
mieszkały w Szczecinie, między innymi Sary Nissenbaum22 i rodziny Gelbardów23. 

W opracowaniach niemieckojęzycznych możemy odnaleźć znakomite zdjęcia 
ilustrujące Żydów przybyłych po wojnie ze Szczecina do Bawarii podczas swej 
podróży do Palestyny24. 

Osobną kategorię stanowią materiały filmowe. Warto w tym miejscu odnoto-
wać udział w 1964 r. szczecińskich Żydów jako statystów w realizacji filmowego 
dramatu w reżyserii Wandy Jakubowskiej pt. Koniec naszego świata. Był to jednak 
pojedynczy epizod, w którym wyłącznie grano, a nie ukazywano środowisko. 
Dopiero od lat dziewięćdziesiątych tematyka żydowska stanowiła temat kilku 
materiałów dokumentalnych, takich jak: Szalom, Niebuszewo z 1997 r. w reżyserii 
Stanisława Kuźnika (przedstawiający obraz żydowskiej dzielnicy Niebuszewo 
w Szczecinie) oraz Jak piaski niczyje z 2002 r. (opowiadający o losach Ireny Lebel,  
nauczycielki żydowskiej ze szkoły im. I.L. Pereca w Szczecinie). Grzegorz Fedo-
rowski i Małgorzata Frymus zrealizowali materiał Odloty są cenne z 2003 r. (bę-
dący rejestracją pierwszego spotkania emigrantów żydowskich ze Szczecina 
w ramach „Mini Reunion”). Także kolejne zgromadzenie emigrantów doczekało 

21 „Wirtualny Sztetl” to portal prowadzony w ramach Muzeum Historii Żydów Polskich, na którym 
podejmuje się kwestie żydowskiej historii lokalnej.

22 http://www.sztetl.org.pl/pl/image/29686/ (10.02.2012).
23 Ibidem.
24 A. Wörn, Die jüdische Bevölkerung in Stettin in den Jahren 1945 bis 1950 und ihr Weg via Bayern 

nach Palästina, http://192.68.214.70/blz/eup/02_10/2.asp (10.02.2012). Nieco dziwi jednak nie-
uwzględnienie materiału fotograficznego (jak i analizy problematyki dotyczącej Pomorza)  
w wydawałoby się porównawczym studium Helgi Hirsch, Gehen oder bleiben? Juden in Pommern 
und Niederschlesien 1945–1957, Göttingen 2011.

Bar micwa syna Mini i Ewy Frajlichów, 1960, Szczecin 
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się filmowych opracowań: pierwsze 
autorstwa Wioletty Weiss pt. Reunion 
2007, drugie zaś Grzegorza Fedorow-
skiego pt. Niewielu tu zostało25.

 Tematyka żydowska zagościła na 
stałe w programie „Pomerania Ethnica”, nadawanym przez szczeciński ośrodek 
TVP26. W ramach cyklu powstały reportaże między innymi o szczecińskiej syna-
godze, szkole żydowskiej, wręczaniu odznaczeń „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”, bigbitowym zespole „Następcy Tronów”, wydarzeniach Marca 1968 r. 
w Szczecinie, obchodach sześćdziesiątej rocznicy powstania TSKŻ, obchodach 
świąt religijnych, wizycie w gminie żydowskiej w Berlinie. 

Materiały filmowe, podobnie jak fotografie, stanowią istotny element infor-
macji o świecie szczecińskich Żydów. Wykorzystywane są często podczas róż-
nego rodzaju spotkań i uroczystości organizowanych przez TSKŻ, przykładowo 
w czerwcu 2003 r. podczas „Mini Reunion ’68” zorganizowano w sali kina Zamek 
pokaz filmów krótkometrażowych o szczecińskich Żydach.

Ostatnie dwa dziesięciolecia uwidoczniły znaczące zmiany w wykorzystaniu 
fotografii przez liderów szczecińskiego środowiska żydowskiego. Dostrzeżono 
znaczenie obrazów w podtrzymywaniu i kreowaniu tożsamości. Pożółkłe fo-
tografie stały się ważnym elementem w przywracaniu pamięci o środowisku. 
Upublicznienie dotąd wyłącznie prywatnych fotografii (poprzez wystawy czy 
publikacje książkowe i czasopiśmiennicze) sprzyjało formułowaniu komunikatu 
o obecności grupy w przestrzeni społecznej Pomorza Zachodniego oraz jej miej-
scu w zaistniałych przemianach społeczno-politycznych.

25 R. Król, Filmy dokumentalne o szczecińskich Żydach, „Słowo Żydowskie” 2010, nr 7 (461), s. 25.
26 G. Fedorowski, „Pomerania Ethnica” – telewizyjny dyskurs o etniczności Pomorza, w: Polityczne 

wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska, D. Scholze, Kraków 2009, s. 262–270.

Sala czytelni szczecińskiego oddziału TSKŻ, 1959, Szczecin



Otwarcie wystawy poświęconej 
Eliaszowi Rajzmanowi  podczas 
zjazdu dawnych żydowskich 
mieszkańców Szczecina, 2007

Obchody święta Chanuki prowadzą przewodniczący gminy 
wyznaniowej Mikołaj Rozen i przewodnicząca szczecińskiego 
oddziału TSKŻ Róża Król, 2009, Szczecin
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The Jews’ of Szczecin Photographs – the Sketches of Society’s Changes

Collecting and analyzing photographs may be one of the research methods in discovering par-

ticular societies’ lives. In the text The Jews’ of Szczecin Photographs – the Sketches of Society’s Changes 

the author presents initiatives related to the use of photographic material in learning the history of 

this minority. He also highlights the possibilities, created by such actions, for the very Szczecin’s Jews 

to form a communicate regarding the group’s presence in the public space of Western Pomerania 

and its place in social and political changes.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Artyści żydowscy  
w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie 
Stan badań, perspektywy 
badawcze1

W Muzeum Narodowym w Szczecinie (dalej: MNS) nie prowadzono dotychczas 
szerszych badań nad posiadanymi zbiorami, które byłyby ukierunkowane na 
opracowanie twórczości artystów żydowskich bądź żydowskiego pochodzenia. 
Nowe przedsięwzięcie artystyczno-badawcze Adlojada, zainicjowane przez 
profesora Jaromira Brejdaka i MNS w 2012 r., pozwala na zapoczątkowanie 
prac badawczych nad tym zagadnieniem. Wszak trwające już wiele lat 
zainteresowanie kulturą i losami Żydów powoduje, że pojawia się pytanie 
także o sztukę tworzoną przez artystów z tej grupy etnicznej.

Na wstępie należy się zastanowić, jakie kryteria zastosować, aby określić 
twórców, którym mają być poświęcone niniejsze rozważania i ustalenia2. 
Kryterium jednoznacznym jest ich los i tworzona przez nich sztuka, szcze-
gólnie w okresie rządów nazistów. Początkowe poszukiwania zawęzić trzeba do 
artystów pochodzących z Niemiec i Polski bądź zamieszkujących w tych krajach. 
Zastosowanie takich ram wynika też z faktu, że przedmiotem badań są dwa ze-
społy dzieł. Jeden to sztuka polska dawna i współczesna, a drugi – ryciny i rysunki 
europejskie do 1945 r., wśród których dominują dzieła artystów niemieckich. 
Należy ponadto wziąć pod uwagę to, że ważną rolę w ujawnianiu się korzeni 
żydowskich niektórych twórców odegrał proces „kulturowej emancypacji”. Pisze 
o nim Jerzy Malinowski, wprowadzając w zagadnienie funkcjonowania malarzy 
żydowskich polskiego pochodzenia w Paryżu przed drugą wojną światową3. 
Kierując się wymienionymi przesłankami przy badaniu szczecińskiego zbioru 

1 Pomocą w zebraniu materiału do niniejszego artykułu służyli Panowie dr Dariusz Kacprzak  
i dr Szymon Piotr Kubiak oraz Pani Aleksandra Gieczys-Jurszo, za co serdecznie Im dziękuję.

2 Problem kryteriów wyróżniania malarzy żydowskich poruszył pokrótce Artur Tanikowski  
w książce pt. Malarze żydowscy w Polsce, cz. 1, Warszawa 2006, s. 7–11.

3 J. Malinowski, Żydowscy malarze w polskiej kolonii artystycznej w Paryżu w pierwszej połowie XX wie-
ku, w: Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, red. M. Poszumska, D. Jaworska, Wy-
stawa malarstwa artystów polskich i polsko-żydowskich XIX i XX wieku związanych z Paryżem –  
od Piotra Michałowskiego do Jana Lebensteina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, grudzień 
1999–marzec 2000, Szczecin 1999, s. 19.

Ewa Gwiazdowska



malarstwa, rysunku i grafiki, wypada odwoływać się głównie do biografii artystów, 
zapisanych w poświęconych im publikacjach. Określić trzeba również granice 
chronologiczne, w jakich możliwe jest wstępne rozpoznanie problemu. Chodzi 
tutaj właściwie jedynie o twórców czynnych w okresie od końca XIX do końca 
XX w. Rozszerzenie badań na dzieła osób żyjących w XIX w. lub wcześniej może 
pozostać na razie tylko w sferze postulatów. Rezultatem wstępnego przeglądu 
zbiorów jest nie tylko wyodrębnienie nazwisk piętnastu artystów pochodzenia 
żydowskiego należących do kilku pokoleń, ale i konstatacja, że wyróżniają się oni 
wysokim poziomem artystycznym i są twórczymi indywidualnościami, współ-
twórcami nowych tendencji i prądów w sztuce. 

Stwierdzenie to świetnie pasuje do Maxa Liebermanna (Berlin, 1847–1935), 
najstarszego spośród grupy interesujących nas artystów, jednego z trzech głów-
nych przedstawicieli tzw. niemieckiego impresjonizmu4. Liebermann urodził się 
w bogatej rodzinie fabrykanta i kupca. Początkowo uczył się prywatnie w atelier 
Carla Steffecka, potem w Akademii Sztuk Pięknych w Weimarze, ale dopiero 
poznanie w Düsseldorfie węgierskiego malarza realistycznego Mihály’ego Mun-
kácsy’ego, będącego pod wpływem Szkoły z Barbizon, ukierunkowało twórcze 
poszukiwania Liebermanna. Konsekwencją był wyjazd do Paryża w 1872 r., a na-
stępnie podążanie śladami barbizończyków aż do 1878 r. Później artysta wiele 
podróżował po Europie, co szczególnie ważne – do Holandii i Włoch. Brał czynny 
udział w życiu artystycznym, między innymi współzakładając ugrupowania ar-
tystyczne Gruppe der Elf oraz Berliner Secession. Realistyczne sceny rodzajowe 
i pejzaże, odzwierciedlające fascynacje Liebermanna siedemnastowieczną sztuką 
holenderską, wcześnie przyniosły mu powszechne uznanie – w 1889 r. został 
honorowym członkiem Société des Beaux-Arts w Paryżu, w 1896 r. otrzymał 
krzyż św. Maurycego od króla włoskiego i Legię Honorową od rządu Francji, na 
pięćdziesięciolecie urodzin w 1897 r. został profesorem Pruskiej Akademii Sztuki 
i otrzymał złoty medal, w 1912 r. uzyskał członkostwo Akademii Francuskiej, 
a królowa Holandii odznaczyła go Orderem Oranje-Nassau. W 1933 r., po objęciu 
władzy przez nazistów, był wielokrotnie szykanowany i zrzekł się honorowego 
przewodniczenia Pruskiej Akademii Sztuk.

W zbiorze rycin Muzeum Narodowego w Szczecinie przechowywanych jest 
siedemnaście grafik Liebermanna. Na tę liczbę składa się teka litografii oraz szereg 
grafik luźnych. Teka zatytułowana Max Liebermann 9 Steinzeichnungen, wydana 
w Berlinie w 1926 r. przez oficynę Bruno Cassirera, zawiera osiem odbitek czar-
no-białych i jedną barwną, wydrukowaną na oprawie. Artysta zestawił w tym 
cyklu dzieła o różnorodnej tematyce i rozmaitym układzie form, dając swoisty 
przegląd swych zainteresowań. Znalazły się tu portrety, sceny rodzajowe, pejzaże 
i akty. Większość kompozycji to prace o charakterze studyjnym, ujęcia fragmen-
taryczne, choć dopracowane plastycznie. Należy do nich akt kobiety siedzącej 
na skraju wody, głowa młodej kobiety ukazana z profilu, kobieta ucząca dziecko 
czytać. Pejzaże i scena w teatrze stanowią rozbudowane całości kilkuplanowe, 
ale ich kadrowanie także wykazuje cechy fragmentaryczności, przypadkowości 

4 Liebermannowi poświęcono liczne publikacje. Obszerne i wielostronne opracowanie w literaturze 
niemieckiej, związane z wystawami, to: S. Achenbach, M. Eberle, Max Liebermann in seiner Zeit, 
Nationalgalerie Berlin Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz 6.09.–4.11.1979, Haus der Kunst 
München 14.12.1979–17.02.1980, Berlin 1979. Z polskich opracowań należy wymienić: Impresjoniści 
niemieccy. Liebermann, Corinth, Slevogt. Ryciny, rysunki, obrazy w zbiorach polskich, red. A. Kozak, 
E. Frąckowiak, Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, wrzesień–grudzień 2005,  
Warszawa 2005.
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właściwej dziełom impresjonistów. Wśród luźnych grafik występują popiersia 
portretowe wykonane techniką litografii bądź suchej igły w pierwszej ćwierci 
XX w. Datowanie niektórych z nich pozostaje jeszcze do ustalenia. Nie jest ono 
sprawą prostą, o czym świadczy fakt, że portret Einsteina wydatowano dopiero 
w 2011 r. w związku z przygotowaniem odbitki na wystawę Sztuki piękne, zorga-
nizowaną w MNS w okresie od 14 maja do 8 grudnia. Wbrew dotychczasowym 
przypuszczeniom monografistki Liebermanna Sigrid Achenbach – datującej ryci-
nę na 1925 r. na podstawie przypisania jej do namalowanego wówczas jednego 
z portretów Einsteina – litografia powstała w 1923 r. według innego, wcześniej-
szego konterfektu olejnego5. Ryciny portretowe przedstawiają samego autora 
oraz twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki: pisarza Gerharda 
Hauptmanna, poety Arno Holza, kompozytora Richarda Straussa, fizyka Alberta 
Einsteina i historyka sztuki, jednego z najwybitniejszych muzealników pruskich –  
Wilhelma von Bode. 

W zbiorze grafik Liebermanna w MNS znajdują się ponadto dwie interesujące 
sceny rodzajowe. Rycina (akwaforta, sucha igła, miękki werniks) z panoramiczną 
kompozycją ukazującą Kobiety naprawiające sieci z 1894 r.6 – typową dla wcześniej-
szego, realistycznego okresu twórczości mistrza – wiąże się z obrazem Łatające 
sieci (Die Netzflickerinnen) z 1887/1889 r. Litografia ukazująca zabawną chwilę 
z domowego życia Liebermanna to portret psa artysty – jamnika śpiącego na 
skórzanym fotelu, na który wskoczył pod nieobecność swego pana. Omawiany 
zbiór grafik Liebermanna dotychczas opracowany został tylko wstępnie w związ-
ku z pokazem tych dzieł w Muzeum w Stargardzie w 1983 r. Nie było wówczas 
możliwości zarówno przygotowania katalogu tych grafik, jak i nawet pokazania 
ich w macierzystym muzeum szczecińskim. 

Nurt impresjonistyczny reprezentuje również Ernst Oppler (Hannover 
1867–Berlin 1929), niemal o pokolenie młodszy od Liebermanna. Oppler 
żył stosunkowo krótko i przez to należał do nielicznych artystów, których 
nie dotknęły ani szykany, ani zagłada z ręki nazistów7. Syn architekta i brat 
rzeźbiarza był nie tylko malarzem i grafikiem, ale i odkrywcą. Studiował 
w Monachium, a następnie przeniósł się do Londynu, podążając za angiel-
skim malarzem i rytownikiem Jamesem McNeill Whistlerem, którego twórczość 
stanowiła dla Opplera wzorzec, podobnie jak później pejzaże plenerzystów 
francuskich i niemieckiego impresjonizmu. Tematyka jego prac oscylowała wokół 
krajobrazów oraz motywów tańca – z tego powodu otrzymał nawet przydomek 
„malarz tańca”. Dzieło ze zbiorów MNS – Zdemaskowana (Demaskiert) – potwierdza 
to upodobanie Opplera. Subtelna rycina, wykonana suchą igłą, przedstawia lekki 
baletowy układ – parę aktorów w scenie pogoni. Grafika ta, pochodząca z teki 
„Jahrbuch der Original-Graphik”8 z 1921 r., nie została jeszcze bliżej rozpoznana. 
Określenie, jaką konkretnie sztukę ilustruje i jaka treść kryje się za tym pełnym 

5 Max Liebermann. Bilder, Aquarelle, Pastelle, mit einem Vorwort v. Wilhelm Hausenstein, [Ausstel-
lungkatalog], Moderne Galerie Tannhauser, München, Januar–Februar 1923, München 1923, poz. 
kat. 31, il.; por. S. Achenbach, M. Eberle, op. cit., t. I, poz. kat. 105, il.

6 Rycina powstała na zamówienie Verein für Originalradierung w Monachium i wyszła w tece 
związku na rok 1894, Von Delacroix bis Munch. Künstlergraphik im 19ten Jahrhundert, Hrsg.  
E. Schaar, Hamburger Kunsthalle 28.01.–27.03. 1977, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte, Münster 22.01.–19.03.1978, Hamburg 1977, s. 130, poz. kat. 176, il.

7 Monografię Opplera opracował Jochen Bruns: J. Bruns, Ernst Oppler 1867–1929. Leben und Werk 
mit einem Werkkatalog seiner Ölgemälde und Druckgraphiken, t. I–III, Münster 1993.

8 III. Jahrgang / Ausgabe C, Hrsg. H.W. Singer, Berlin 1921.



gracji tanecznym pas pozostaje na razie do ustalenia. Może chodzi tu tylko o kar-
nawałową zabawę, gdyż umykająca dama trzyma w ręku zdjętą właśnie maseczkę.

Droga do twórczości artystycznej Emila Orlika (Praga 1870–Berlin 1932), nie-
co młodszego od Opplera, była długa9. Kształcił się prywatnie w Monachium, 

jak również krótko na tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych, prócz malarstwa poznając tajniki sztuki 
rytowniczej u Johanna Raaba, uczącego w szkole 
sztycharstwa należącej do tej uczelni. Przez kilka 
lat pracował w Pradze i Monachium, po czym udał 
się w podróż do krajów, w których ówcześnie roz-
kwitały tendencje modernistyczne: Holandii, An-
glii, Szkocji, Belgii oraz Francji (Paryża). W 1899 r.  
wstąpił do Secesji Wiedeńskiej. Ważnym wydarze-
niem w kształtowaniu się jego dojrzałej myśli ar-

tystycznej był pobyt w Japonii w latach 1900–1901, poświęcony studiom nad 
drzeworytem. Po powrocie pracował, przemieszczając się między Wiedniem 
i Berlinem oraz wiążąc z kolejnymi ugrupowaniami secesyjnymi. W 1912 r.  
odbył kolejną egzotyczną podróż – od Egiptu przez Cejlon aż do Chin i Japonii. 
Znajdujące się w MNS trzy grafiki stanowią wyraźne świadectwo wpływu tej 
wyprawy na tematykę i formę dzieł Orlika. Grafika suchą igłą przedstawiająca 
chińską matkę z dzieckiem, sygnowana i datowana przez artystę: „Emil Orlik 

9 Meisterwerke aus der Ostdeutschen Galerie Regensburg. Malerei und Plastik, Hrsg. I. Nedo, R. Schneider,  
W. Timm, Städtisches Museum Mülheim 31.03.–13.05.1984, Museum Höxter-Corvey 26.05.–
30.09.1984, deutsches Klingenmuseum Solingen 21.10.–25.11.1984, Regensburg 1984, s. 143;  
I. Stilijanow-Nedo, in der Zusammenarbeit mit R.R. Schmidt i L. Tittel, Von Chodowiecki bis zur 
Gegenwart, Eine Auswahl aus der Graphiksammlung Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 
1993, s. 84–91; Emil Orlik. Zeichnungen und Druckgraphik von 1889–1932, Hrsg. F. Matsche, katalog 
wystawy, Bonn–München 1972.

Ernst Oppler, Zdemaskowana, Berlin, 
1921, odbitka 87 ze 150, sucha igła na 
tonowym tle, papier żeberkowy, wym. 
płyty 95 x 144 mm, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak 
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1913”, w tym samym roku nabyta została do zbiorów 
Museum der Stadt Stettin. Nieco mniejsza odbitka 
przedstawiająca portret siedzącej gejszy – subtelnie 
opracowana mezzotinta znajdująca się w zbiorach 
MNS od około 1945 r. – nie została dotąd dokładnie 
opracowana. W tej kompozycji Orlik zgrabnie połą-
czył sposoby sztuki europejskiej i japońskiej w mo-
delowaniu postaci i budowaniu przestrzeni wokół 
niej. Stosunkowo niedawno, w 2008 r., zbiory MNS 
uzupełnione zostały o kolejną grafikę Orlika – pej-
zaż egipski kupiony na targach antykwarycznych LiberBerlin. Barwna akwaforta 
z akwatintą z 1916 r. zatytułowana Feluka na Nilu – asymetryczna kompozycja 

Emil Orlik, Feluka na Nilu, Berlin, 1916, 
odbitka próbna, barwna akwaforta 
z akwatintą, papier satynowy, wym. 
płyty 297 x 199 mm, Muzeum Naro-
dowe w Szczecinie, fot. G. Solecki,  
A. Piętak



wykonana oszczędnymi środkami plastycznymi, ale sprawiająca wrażenie bo-
gatej kolorystycznie, płaskiej i jednocześnie przestrzennej – jest pełna wyrazu 
i pokazuje, z jakim znawstwem sztuki Dalekiego Wschodu Orlik ją tworzył, jak 
dobrze przyswoił sobie tamtejsze kanony estetyczne. Inna odbitka tej ryciny 
została ostatnio wykorzystana jako „wizytówka” twórczości Orlika reklamująca 
jego wystawę otwartą 20 maja 2012 r. w Max Slevogt-Galerie, mieszczącej się 
w Schloß Villa Ludwigshöhe w Edenkoben10.

Jedyny obraz Leopolda Gottlieba (Drohobycz 1879–Paryż 1934) znajdujący się 
w zbiorach MNS także reprezentuje sztukę okresu secesji, która wpływała na arty-
stę we wczesnym okresie twórczości, gdy mieszkał w Krakowie. Gottlieb pochodził 
z rodziny, w której kilku krewnych uprawiało malarstwo. Kształcił się u znakomi-
tych profesorów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych: Jacka Malczewskiego i Teo-
dora Axentowicza, a następnie w 1903 r. w prywatnej szkole monachijskiej Antona 
Ažbea, zajmując się jednocześnie w celach zarobkowych kopiowaniem dawnych 
mistrzów ze zbiorów Starej Pinakoteki (Alte Pinakothek). Prowadził bardzo czynne 
życie zawodowe, wyjeżdżając z Krakowa do Paryża i Wiednia (gdzie tymczasowo 
mieszkał), do Lwowa, Jerozolimy, Toledo, na południe Francji, śledząc w ten spo-
sób najnowsze trendy w sztuce. Uczestniczył w życiu kilku grup artystycznych: 
w 1905 r. w Krakowie był inspiratorem powołania Grupy Pięciu, w Paryżu udzielał 
się w środowisku artystów polskich, w 1929 r. przystał do krakowskiego „Rytmu”. 
Był przede wszystkim portrecistą, choć tworzył również pejzaże, sceny biblijne 
oraz rodzajowe, nawiązujące do wydarzeń nowotestamentowych. 

Olejny obraz zakupiony w 1971 r. w P.P. DESA Warszawa do szczecińskiej kolekcji 
także jest portretem. W katalogu polskich zbiorów opracowanym przez Jadwigę 
Najdową określony został jako Portret damy – niedatowany11, jednak zdaniem 
monografisty Gottlieba Artura Tanikowskiego powstał on w najwcześniejszym, 
studenckim okresie twórczości artysty, około 1898 r. Tanikowski stawia nawet 
hipotezę, że jest to pierwsze dzieło wybitnego portrecisty12. Obraz przedstawia 
popiersie Żydówki w kapeluszu przybranym piórami, uważnie i z dystansem 
spoglądającej na uwieczniającego ją malarza. Twarz potraktowana linearnie, wy-
dobyta z tła ostrym, spłaszczającym ją światłem, kontrastuje z ciemnym strojem 
malowanym rozmytymi plamami. Zastygłe rysy oblicza portretowanej redukują 
potencjalny dynamizm asymetrycznej kompozycji. Zarówno budowa obrazu, jak 
i strój modelki oraz szczery, dość uproszczony modelunek twarzy przemawiają za 
potwierdzeniem założenia o wczesnym powstaniu tego dzieła. W MNS znajduje 
się również teka Legiony Polskie zawierająca 22 litografie z naturalistycznymi 
portretami żołnierzy i scenami bitewnymi według motywów rysowanych przez 
Gottlieba z natury13. Malarz wykonał szkice do teki podczas pierwszej wojny 
światowej, uczestnicząc w ochotniczej służbie w I Brygadzie Legionów w trakcie 
kampanii 1914 r. Teka wydana została drukiem dopiero w 1936 r.

Kilku spośród omawianych artystów urodziło się w latach osiemdziesiątych 
XIX w. Lata ich nauki przypadły na rozkwit estetyki secesyjnej, ale dojrzałość 

10 Wystawa czynna do 5 sierpnia 2012 r., www.emil-orlik.de (13.06.2012).
11 Polnische Malerei und Grafik bis 1918 = Polskie malarstwo i grafika do 1918, Bearb. J. Najdowa, 

Übersetz: I. Sukiennik, red. H. Zimmermann, Muzeum Narodowe w Szczecinie, katalog wystawy, 
Rostock 1982, s. 44, poz. kat. 118.

12 A. Tanikowski, Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło, 
Kraków 2011, s. 119, 215, przyp. 20.

13 A. Holender-Holiński, Leopold Gottlieb żołnierz i malarz, Kraków 1936; J. Ładnowska, biogram  
L. Gottlieba, w: Wybitni artyści żydowscy z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum, red. L. Skompska, 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, katalog wystawy, Łódź 2004, s. 64.
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artystyczną osiągnęli już w okresie nowocze-
snych eksperymentów formalnych, przesiąk-
niętych racjonalną kalkulacją i jednoczesnym 
wywyższeniem emocjonalności jako sposo-
bu przeżywania świata, emancypacji ekscen-
tryzmu oraz przełomu w kulturze obyczajów. 

Spośród tych twórców warto najpierw 
zwrócić uwagę na malarza i grafika Reinhol-
da Nägele (Murrhardt 1884–Stuttgart 1972), 
gdyż znajdujący się w MNS zespół jego rycin wyrasta jeszcze z ducha secesji – 
powstały one w latach poprzedzających pierwszą wojnę światową. Początkowo 
nauk udzielał mu ojciec, malarz dekorator14. Studia odbył w Szkole Rzemiosła 
Artystycznego (Kunstgewerbeschule) w Stuttgarcie. Szerzej znany stał się dzięki 
Paulowi Cassirerowi, berlińskiemu wydawcy i organizatorowi życia kulturalnego, 
który w latach 1907–1908 wystawił jego prace w Berlinie. Po pierwszej wojnie 

14 Monografię artysty opracowała B. Reinhardt, Reinhold Nägele, Stuttgart 1984. Jego biogram 
dostępny jest również pod adresem: www.murrhardt.de (11.06.2012).

Leopold Gottlieb, Portret, Kraków, około 

1898, olej, płótno, 53 x 44 cm, Muzeum 

Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki,  

A. Piętak



światowej, w 1923 r., Nägele został współzałożycielem i prezesem Secesji Stut-
tgardzkiej (Stuttgarter Secession), a w 1931 r. współzałożycielem Miłośników 
Szwabskiej Grafiki (Freunde Schwäbischer Grafik). Skutkiem nazistowskich szy-
kan była emigracja i osiedlenie się w Nowym Jorku, skąd powrócił do ojczy-
zny dopiero w 1963 r. Nägele preferował tematykę pejzażową i widoki miast, 
tworzył również portrety i kompozycje surrealistyczne. Cykl siedmiu akwafort 
przechowywanych w MNS, zebranych w formę introligatorskiej teki, pochodzi 
z zakupu do zbiorów Museum der Stadt Stettin (Muzeum Miasta Szczecina) 
w 1913 r.15 Uzupełnia ten zespół luźna rycina, podobna pod względem zastoso-
wanego papieru i sposobu opracowania, datowana na 1914 r., a zakupiona do 
szczecińskiego muzeum w 1915 r. Wszystkie odbitki są sygnowane i datowane 
na płycie oraz dodatkowo podpisane ołówkiem na marginesie. Na montażach 
grafik z teki naniesiono ołówkiem tytuły. Tematyka zróżnicowanych formatowo 
akwafort obejmuje portrety, sceny rodzajowe i pejzaże. Niewielkiego formatu 
popiersia portretowe – Głowa nudziarza (Kopf des Märens) z 1911 r. i Rösle z 1912 r. –  
to rzeczowo, z wyczuciem psychiki i indywidualności modela, ukazana zarówno 
twarz tęgiego mężczyzny w sile wieku, jak i popiersie młodej kobiety. Sceny ro-
dzajowe, widok ulicy w Rotterdamie oraz szpitalny trawnik z odpoczywającymi 
pacjentami i ich rodzinami oddają rzeczywistość z humorem oraz domieszką 
karykatury pozwalającej zaakcentować egzotykę codzienności: pozy ulicznych 
plotkarek, próżność tęgich kobiet przeglądających się w witrynach sklepów, grę 
flirtującej na chodniku pary, chorych w pasiastych piżamach odpoczywających 
pośród elegancko ubranych członków rodzin, którzy przyszli w odwiedziny, peł-
ne emocji postacie pacjentów relacjonujące swój stan zdrowia bądź spokojnie, 
„z angielską flegmą” oddające się paleniu. 

Wśród grafik Nägele wyróżniają się pejzaże, nie tylko z powodu większego 
formatu, ale i stylistyki zapowiadającej estetykę Nowej Rzeczowości. Panorama 
rodzinnego miasteczka Murrhardt i Linia kolejowa II (Bahnlinie II) – oba z 1912 r., stok 
wzgórza ze schodami prowadzącymi do kościoła Tablica cmentarna (Kirchhofstaffel) 
z 1913 r., wreszcie niedatowana kaplica na szczycie wzgórza Kaplica koło Salmen-
dingen (Salmendinger Kapelle) ukazane zostały jakby bezosobowo. Jednak pozornie 
beznamiętny sposób przedstawiania powszednich widoków topograficznych jest 
w gruncie rzeczy pełen napięcia. Buduje je kontrast: akcentowanie motywów 
przez ich wyolbrzymianie na pierwszym planie bądź też „ukrywanie” ich w głębi 
pejzażu. Każda z kompozycji zbudowana została na trochę innej zasadzie. Ponadto 
do poszczególnych krajobrazów artysta wplótł niepozorny motyw – emanujący 
nastrój humoru lub grozy. Na przedstawieniu kaplicy pochód rozmaitych postaci, 
chłopów i mieszczan, dowcipnie ukazany na pierwszym planie, przywodzi na myśl 
bohaterów obrazów Karla Spitzwega. Zajęci codziennymi sprawami nie dostrzegają 
Golgoty na szczycie góry. Kosiarze umieszczeni w widoku kościoła personifikują 
śmierć – współistnieje ona z bujnie rozwijającą się przyrodą. Nägele komponując 
pejzaże graficznym sposobem modelowania i prowadząc spokojną, konkretną 
i szczegółową narrację, sięga do tradycji Albrechta Dürera, a jednocześnie wy-
przedza artystów okresu międzywojennego, takich jak Alexander Kanoldt. Jego 
ryciny zasługują na opracowanie monograficzne, sytuujące je na tle twórczości 
artysty dostępnej w zbiorach Stuttgartu.

15 Zachowała się tylko część zawartości teki, na co wskazują numery ołówkiem naniesione na 
marginesach poszczególnych odbitek. Według niemieckiej księgi wpływu 7 lipca 1913 r. pod 
numerami 753–773 do zbioru rycin zostało włączonych 21 dzieł, z których 14 stanowiło dar 
artysty. Księga podaje tytuły wszystkich nabytych akwafort.
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Grafika Maxa Oppenheimera (Wiedeń 1885–
1954 Nowy Jork), będąca w posiadaniu MNS, 
reprezentuje przeciwny biegun wobec dzieł 
Nägele. Przyszły malarz oraz grafik wcześnie 
wyróżnił się talentem i powołaniem, rozpo-
czynając studia na wiedeńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w wieku piętnastu lat i kontynuując 
je w Pradze od 1903 r.16 W 1906 r. przystąpił do 
OSMA (OŚMIU) – jednej z pierwszych czeskich 
grup sztuki awangardowej. Początkowo tworzył pod wpływem impresjonistycz-
nej maniery Maxa Liebermanna. W 1908 r. powrócił do Wiednia i związał się 
z kręgiem Oskara Kokoschki i Egona Schielego. Już w 1911 r. jego dzieła pokazane 
zostały na wystawie monograficznej w Moderne Galerie w Monachium. W tym 
samym roku Oppenheimer podjął współpracę z czasopismem „Die Aktion”, zało-
żonym w Berlinie przez Franza Pfemferta. W latach 1915–1924 tworzył w Szwajcarii, 
przyłączając się do ruchu dadaistów, po czym powrócił do Berlina. Od 1931 r. 
czuł silnie narastające nastroje antyżydowskie i przenosił się kolejno do Wiednia 
i Szwajcarii, by w 1939 r. udać się na emigrację do USA. Malował tam idealizowane 
kompozycje, ale krótko przed śmiercią podjął eksperymenty nad amerykańskim 
abstrakcyjnym ekspresjonizmem. Nawiązał tym samym do wczesnych lat swej 
twórczości, o czym przekonuje litografia kredką ze szczecińskich zbiorów zaty-
tułowana Anatomie, wydana w 1912 r. w tece SEMA 15 Originalsteinzeichnungen 
przez monachijskie Delphin-Verlag17. Forma tej figuralnej sceny, przedstawiającej 
w szkicowy sposób chaotyczny ruch zbitego tłumu, odpowiada nazwie czaso-
pisma „Die Aktion” (Akcja), z którym, jak wyżej wspomniałam, współpracował 

16 Biogram przedstawiony na podstawie: www.kettererkunst.com/bio/max-oppenheimer-1885.
shtml (13.06.2012).

17 Teka nabyta została do zbiorów Museum der Stadt Stettin w 1912 r.

Reinhold Nägele, Kaplica koło Salmendin-

gen, Stuttgart, niedatowana (1913 lub przed 

1913), odbitka 15 z 18, akwaforta, sucha igła, 

na tonowym tle, papier czerpany gładki, 

wym. płyty 234 x 340 mm, Muzeum Naro-

dowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak



w tym czasie artysta. Równocześnie kojarzy się także z przyszłym amerykańskim 
nurtem action painting. 

Rudolf Grossmann (Fryburg Bryzgowijski 1882–1941), malarz, grafik i eseista, 
pochodził od strony matki z rodziny malarzy o nazwisku Dürr18. Jego dziadek  Wil-
helm Dürr (1815–1890) był malarzem dworskim; wuj (1857–1900), imiennik swego 
ojca, był profesorem monachijskiej Akademii Sztuki; matka – Marie (1852–1889) 
była portrecistką. Grossman rozpoczął naukę od studiów medycyny i filozofii 
w Monachium. Zapewne znajomość anatomii bardzo się potem przydała w ma-
larstwie. Następnie kształcił się w Akademii Sztuki w Düsseldorfie oraz w Paryżu 

u Luciena Simona. Pobyt w stolicy Francji od 1905 aż 
do 1914 r. wywarł na niego istotny wpływ, między 
innymi obracał się w kręgu Café du Dôme, przyjaźnił 
z Julesem Pascinem, z którym odbył podróż studyjną 
do Belgii i Holandii, inspirował się twórczością pejza-
żową Paula Cezanne’a. Lata wojny i okres powojenny 
spędził w Bawarii, podróżując do Szwecji, Szwajcarii 
i Włoch, które zwiedzał w latach 1922–1923 wspólnie 
z Hansem Purrmannem. W 1928 r. został profesorem 
Państwowej Szkoły Sztuki w Berlinie (Staatliche Kun-
stschule Berlin), ale w 1934 r. musiał ustąpić ze stano-

18 E. Meixner, Großmann Rudolf, w: Neue Deutsche Biographie, t. VII, Berlin 1966, s. 160; ponadto 
por. www.eart.de/eigen/displayartist.cfm?ArtistID=128 (13.06.2012).

Max Oppenheimer, Anatomia, Mo-
nachium, 1912, odbitka 19 z 215, lito-
grafia w tonie sepii, papier czerpany 
gładki, wym. arkusza 452 x 401 mm, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
fot. G. Solecki, A. Piętak
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wiska ze względów politycznych. Był ceniony zarówno za pejzaże, jak i portrety. 
Przykładem jego talentu rysunkowego – przejawiającego się w charakterystycznej 
lekkiej, celnej i eleganckiej kresce – jest znajdująca się w zbiorach MNS teka Kobiety 
(Frauen), wydana przez Hyperion Verlag w Monachium w 1920 r.19 Zawiera ona 
cykl czternastu oryginalnych litografii aktów kobiecych. Dołączono do nich kilka 
luźnych kart z przedstawieniami aktów i motywów rodzajowych, wykonanych 
litografią piórem i lawowanych akwarelą. Łącznie MNS posiada dwadzieścia prac 
graficznych Grossmanna. W kompozycjach aktów widoczna jest śmiałość ujęcia, 
skłonność do przełamywania konwencji estetycznych i obyczajowych oraz dow-
cip, obecny także w scenach rodzajowych. Pozy niektórych modelek wydają się 
zwiastować układy popularne w masowej sztuce tworzonej po drugiej wojnie 
światowej.

Eugeniusz Zak (Mogilno 1884–Paryż 1926), 
związany z paryskim przyjacielem, Leopol-
dem Gottliebem, członek Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Grafików „Ryt”, wykształ-
cił się w stolicy Francji pod okiem akade-
mika Jeana Léona Gérôme’a, uczęszczając  
w latach 1902–1903 do Szkoły Sztuk Pięk-

19 Nabyta została do Museum der Stadt Stettin w 1922 r.

Rudolf Grossmann, Dzieci, Monachium, 1920, 
odbitka 29 z 50, akwaforta, akwarela, papier 
żeberkowy, wym. płyty 217 x 226 mm, Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, 
A. Piętak



nych (École des Beaux-Arts), a także u Émile Bernarda w Académie Colarossi. Ten 
ostatni zapewne zaszczepił w nim zamiłowanie do włoskich mistrzów XV w., 
pogłębione w trakcie podróży studyjnej do Rzymu i Florencji. Ponadto uzupeł-
nił swą edukację na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Od 1916 r. tworzył 
w Polsce i Paryżu. Należał do grup artystycznych Sztuka, Formiści i Rytm, co 
świadczy o tym, że tworzenie dzieła to dla Zaka problem przede wszystkim na-
tury formalnej i że ważną rolę przypisuje on dekoracyjnemu aspektowi sztuki. 
W jego stylizowanych kompozycjach są wyraźnie widoczne inspiracje sztuką 
quatrocenta, zarówno w dominacji rysunku w budowaniu formy, jak i wypełnianiu 
jej kolorem lokalnym. Prace artysty – przechowywane w szczecińskich zbiorach, 
publikowane w katalogu zbiorów MNS związanym z wystawą w Rostocku oraz 
w poświęconych mu monografiach – świadczą o jego fascynacji sztuką włoskie-
go portretu wczesnorenesansowego20. Monograficzne opracowanie autorstwa 
Barbary Brus-Malinowskiej szczególnie dobitnie pozwoliło ukazać oba obrazy 
w ciągu artystycznych poszukiwań, eksperymentów formalnych dokonywanych 
przez malarza. Eksperymenty te polegały na powielaniu pewnych motywów, 
jakby wyjętych z większych całości kompozycyjnych, i przetwarzaniu ich poprzez 
zmianę stosowanych gam barwnych wypełniających rysunkowe formy. Efektem 
takich manipulacji barwną harmonią była zmiana ekspresji obrazów. Zestawie-
nie chronologicznych ciągów dzieł Zaka umożliwiło monografistce rozpoznanie 
„szczecińskiego” portretu męskiego jako autoportretu artysty i umieszczenie go 
pośród prac malowanych w latach 1916–1917.

Roman Kramsztyk (Warszawa 1885–1942), który podobnie jak Zak kształcił się 
w Paryżu i należał do „Rytmu”, funkcjonował w zupełnie innej sferze estetycznej, 
bliższej raczej ich wspólnemu, starszemu koledze – Leopoldowi Gottliebowi21. 
Zanim w 1911 r. Kramsztyk udał się do Paryża, odbył studia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w latach 1903–1904 pod kierunkiem Józefa Mehoffera, 
a następnie kontynuował edukację w Berlinie. Po studiach pracował na zmianę 
w Krakowie, Warszawie i Paryżu, a także wybrał się w podróż studyjną do Hiszpanii. 
Począwszy od pierwszej indywidualnej wystawy w 1913 r. w Krakowie chętnie 
uczestniczył w ekspozycjach. Należał do założonej przez Gottlieba Grupy Pięciu 
i był współtwórcą wymienionego już Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm”. 
Zginął w warszawskim getcie. 

We wcześniejszym okresie twórczości koncentrował się na martwych naturach 
i pejzażach, od początku lat trzydziestych XX w. jego oeuvre zdominowały por-
trety. Obraz w zbiorach MNS, prezentowany na wystawie w Rostocku22, należy 
do portretów malowanych wcześniej, traktujących modela z realizmem i wni-
kliwością psychologiczną. Powstał w 1919 r. i zdaniem Najdowej przedstawia 
poetę Jana Lechonia. Ukazuje go w pełnej naturalności, właściwej poecie pozie, 
z wypielęgnowanymi, upierścienionymi rękoma dandysa skrzyżowanymi na 
piersiach, z cygarem tkwiącym między palcami lewej dłoni. W katalogu wystawy 

20 Polnische Malerei und Grafik…, op. cit., s. 112–113, il. – opublikowany jako Głowa / Kopf eines jun-
gen Mannes około 1920 r.; A. Tanikowski, Eugeniusz Zak, Sejny 2003, s. 96; B. Brus-Malinowska, 
Eugeniusz Zak 1884–1926, Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie 18.12.2003–29.02.2004, 
Warszawa 2004, s. 108, poz. kat. 86, s. 110, il.; poz. kat. 94, il. Autoportret wymieniony również  
w katalogu wystawy Stowarzyszenie Artystów Polskich „Rytm”, Warszawa 2001, poz. kat. 379, il. 202.

21 Kramsztykowi poświęcono w ostatnich dziesięcioleciach dwie ważne publikacje: Roman Kramsztyk 
1885–1942, red. R. Piątkowska, M. Tarnowska, Wystawa monograficzna, Żydowski Instytut Historycz-
ny, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, luty–marzec 1997, Warszawa 1997; R. Piątkowska, Między 
„Ziemiańską” a Montparnasse’em. Roman Kramsztyk, Warszawa 2004, s. 183, 233, poz. kat. 156.

22 Polnische Malerei und Grafik…, op. cit., s. 54–55, il.
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monograficznej w 1997 r. obraz określony został jako Portret mężczyzny z mo-
noklem, a w uwadze bibliograficznej dodano informację, że w publikacji Żydzi 
w Polsce obraz opublikowano pt. Autoportret23. Portretowany, z monoklem prze-
słaniającym lewe oko, przygląda się widzowi z uwagą, ale i z lekkim uśmieszkiem 
znamionującym krytyczny dystans wobec rzeczywistości. Nieco idealizowane, 
powiększone oczy pod energicznie zarysowanymi brwiami czynią jego twarz 
wyrazistą. Obraz był prezentowany ponadto na wystawach w Krakowie w 1989 r.  
i Warszawie na przełomie lat 1989 i 199024. Nadal czeka jednak na sumienne 
opracowanie, pozwalające rozwikłać zagadkę, kogo faktycznie przedstawia. Na 
marginesie można zwrócić uwagę, że malowane przez Kramsztyka portrety 
Lechonia były na tyle podporządkowane formalnej koncepcji obrazów, że jego 
oblicze ulegało deformacji, pozostawał natomiast czytelny rys postawy dandysa. 
Kształt twarzy poety na szczecińskim portrecie w gruncie rzeczy podobny jest 
do tego na podobiźnie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 
3845), mimo że na tym ostatnim proporcje rysów są wyraźnie wydłużone25. 

Jedynym tworzącym w Niemczech artystą żydowskim, reprezentowanym 
w zbiorach MNS, któremu poświęcono dotychczas więcej uwagi, był Julo (Julius) 
Levin (Szczecin 1901–Auschwitz 1943). Kształcenie umiejętności artystycznych 
rozpoczął w 1919 r. na wieczorowych kursach w Szkole Rzemiosł Artystycznych 
(Kunstgewerbeschule) w Szczecinie, a kontynuował w tym samym kierunku 
w nadreńskim Essen, w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium oraz w Akademii 
Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i atelier Heinricha Nauena. Uczył się monumen-
talnego malarstwa dekoracyjnego, mozaiki i witrażownictwa. Dzięki Nauenowi 
i Janowi Thorn-Prikkerowi zwrócił się w stronę francuskich fowistów i niemieckich 
ekspresjonistów. W zakresie komponowania obrazów i podejmowania tema-
tyki animalistycznej wpływ wywarł na niego Heinrich Campendonk. W 1931 r. 
odbył podróż do południowej Francji. Źródłem inspiracji tematycznej była dla 
niego głównie otaczająca rzeczywistość. Należał do postępowych ugrupo-
wań artystycznych, Młodej Nadrenii (Das Junge Rheinland), Secesji Reńskiej 
(Rheinische Secession), Stowarzyszenia Rewolucyjnych Malarzy Niemieckich 
(ASSO), nowego pomorza (das neue pommern). W okresie prześladowań 
nazistowskich uczył z pasją i talentem w żydowskiej szkole w Düsseldorfie, a na-
stępnie w szkołach berlińskich. Zginął w obozie koncentracyjnym. 

Dzieła Levina podarowane zostały MNS w grudniu 1990 i marcu 1992 r. przez 
Panią Mieke Monjau z Düsseldorfu, żonę jego przyjaciela, Franza Monjau. Pani 
Monjau w tragicznym okresie drugiej wojny światowej opiekowała się Levinem, 
ocaliła część jego twórczości, a po wojnie rozpowszechniała twórczość – zarówno 
jego, jak i innych artystów żydowskich, organizując wystawy w Niemczech i Izra-
elu. Do MNS przekazała cztery obrazy, w tym jeden dwustronny, oraz litografię, 
niedatowane, określone jako wykonane około 1931 r. Dar ten wiązał się z pierw-
szym pokazem dzieł Levina w Szczecinie, który odbył się w 1990 r. w MNS. Obrazy 
przedstawiają szczeciński port widziany z nabrzeży i z góry, z Wałów Chrobrego, 

23 Roman Kramsztyk 1885–1942…, op. cit., s. 202, poz. kat. 145, il.; Żydzi w Polsce. Obraz i słowo, cz. 1, 
red. M. Rostworowski, Warszawa 1993, s. 263, poz. kat. 347, il.

24 Informacja za: Roman Kramsztyk 1885–1942…, op. cit., s. 110, 202: Żydzi – polscy, oprac. D. Dec, 
K. Moczulska, M. Rostworowski, J. Wałek, katalog wystawy, Muzeum Narodowym w Krakowie, 
czerwiec–październik 1989, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, Warszawa, grudzień 
1989–luty 1990, Kraków 1989, poz. kat. 541.

25 Por. Roman Kramsztyk 1885–1942…, op. cit., s. 181–182, poz. kat. 40–44, il., dzieło z MNW pod poz. 
kat. 40.



a także mosty na Odrze i kościół św. Gertrudy na portowej wyspie Łasztownia. 
Odzwierciedlają one nie tylko pochodzenie Levina ze stolicy Pomorza, ale także 
zamiłowanie do tematyki marynistycznej wywołane urokiem, jaki na nim wywarł 
portowy charakter miasta. Grafika natomiast jest portretem młodej kobiety26. 

W MNS prace Levina trafiły do zbiorów Jadwigi Najdowej, kierującej Działem 
Sztuki Współczesnej, która wkrótce poświęciła im artykuł wydrukowany w mu-
zealnym roczniku27. Publikacja powstała w podziękowaniu za dar i pozwoliła 
upamiętnić to wydarzenie. Miała na celu zwrócenie uwagi na zjawisko artystyczne, 
jakim była bez wątpienia twórczość Levina, zapoznanie odbiorców z sylwetką 
artysty, omówienie i przybliżenie jego kompozycji ukazanych na tle nowatorskich 
nurtów sztuki panujących w pierwszej ćwierci XX w. Kolejna odsłona zaintereso-
wania Levinem nastąpiła w dwóch etapach około dziesięć lat później. W 2001 r. 
ukazała się monografia jego twórczości opracowana przez zespół niemieckich 
historyczek sztuki, wydana przez oficynę Wienand28. Zawierała obszerny i udo-
kumentowany źródłowo rozdział dotyczący kolejnych etapów życia artysty, jego 
listy do ukochanej – Hilde Stiel, tekst poświęcony wyjaśnieniu stosunku Levina 
do pracy artystycznej na podstawie analizy jego obrazów, omówienia twórczości 
rysunkowej i graficznej oraz zestawienie jego prac obejmujące podstawowe dane 
i ilustracje, jeśli były dostępne. Także Najdowa napisała niewielki przewodnik po 
twórczości Levina, w którym analizowała jego obrazy na tle wydarzeń z życia ar-
tysty oraz opracowała kalendarium jego życia29. Obie te publikacje towarzyszyły 
monograficznej wystawie oeuvre malarza i grafika, zorganizowanej w rodzinnym 
mieście – Szczecinie, w Zamku Książąt Pomorskich. W obu wydawnictwach były 
reprodukowane dzieła ze zbiorów MNS, przy czym w pracy niemieckiej pojawiały 
się też podstawowe dane katalogowe30. 

Autorka wykazu prac umieściła obraz Port w Szczecinie pod innym tytułem: 
Stettiner Hafen, pośród dzieł z 1928 r. Najczęściej wystawianym dziełem spośród 
akwarel Levina, które trafiły do MNS, były Mosty odrzańskie w Szczecinie (Oderbrüc-
ken in Stettin). Pokazane zostały w Ringenbergu k. Wesel (brak roku), w Düssel-
dorfie w 1972 r. i Ratyzbonie w 1977 r.31 Wszystkie akwarele z obecnych szczeciń-
skich zbiorów zaprezentowano na wystawach w Ratyzbonie i Ratingen w 1987 r.  
i udokumentowano w katalogu32. Obraz olejny eksponowano w latach 1991–

26 Hafen in Stettin, olej na płótnie naklejonym na tekturę, 60 x 90 cm, nr inw. MNS/SWO/231; Ode-
rbrücken in Stettin, akwarela, 34 x 41 cm, nr inw. MNS/SWO/235; Kirche mit grünen Kirchturm/ 
Gertraudkirche, 28,3 x 39 cm, nr inw. MNS/SWO/236; Stettin XXI, a na verso An der Oder, akwarela,  
24 x 37 cm, nr inw. MNS/SWO/234/1–2; Frauenporträt, litografia, 40 x 29,5 cm, nr inw. MNS/
WGraf/1390.

27 J. Najdowa, Julo Levin. Życie i twórczość, Szczecin 2001, s. 319–330, il. 11.1.–11.4.
28 Julo Levin 1901–1943, red. A. Baumeister, Monographie und Werkverzeichnis. Mit Beiträgen von 

A. Buameister, A. Dolezych, S. Klienbongartz, J. Pitzen, Köln 2001.
29 J. Najdowa, op. cit.
30 Ibidem, reprodukcje na s. 6, 32, 34–35, 37; Julo Levin 1901–1943…, op. cit., s. 130; poz. 42, s. 160; poz. 

210, s. 164;  poz. 237 i 237 verso, s. 166; poz. 245. Litografia bez określenia własności publikowana 
jest na s. 200 spisu dzieł, poz. 436.

31 Julo Levin, Hrsg. B. Bratke, Galerie Schloss Ringenberg/b. Wesel, [b. r.], [b. m.], poz. kat. 27, il. na  
s. nlb.; Julo Levin. Gemälde, Aquarelle, Graphik 1920–1940, Hrsg. J. Borovička, K. Ruhrberg (Einleitung), 
Städtische Kunsthalle Düsseldorf 21.07.–27.08.1972, Düsseldorf 1972, poz. kat. 43 na s. nlb.; Julo 
Levin 1901–1943. Gemälde, Aquarelle, Graphik, Ostdeutsche Galerie Regensburg 23.01.–13.03.1977, 
Nene Münchener Galerie München 31.03.–17.05.1977; Städtisches Museum Mühlheim-Ruhr 
12.06.–10.07.1977, [Regensburg 1977], poz. kat. 30 na s. nlb., il. 12.

32 Julo Levin. Aquarelle, Bearb. D. Keßler, W. Timm, Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg 22.02.–
31.05.1987, Oberchlesisches Landesmuseum Ratingen 2.07.–2.08.1987, Regensburg–Grünstadt 
1987, s. 20, poz. kat.  4, 11, 13, il.
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1992 na wystawach czasowych w: Ratyzbo-
nie, Kilonii, Bremerhaven, Lüneburgu i Szcze-
cinie33. Ponownie można było go oglądać 
w rodzinnym mieście artysty w 1998 r.34  
Noty zamieszczane w katalogach zawierały 
tylko podstawowe dane wystawianych dzieł. 
Cała twórczość Levina na tle jego przygoto-
wania zawodowego została zanalizowana podczas konferencji poświęconej 
problematyce żydowskiej na Pomorzu, zorganizowanej w 2006 r. w Słupsku35. 

33 Stettin: Ansichten aus fünf Jahrhunderten, Bearb. A. von Blühm, J. Eckhard, [Ausstellungskatalog], 
Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 25.07.–8.09.1991, Stiftung Pommern, Kiel 24.09.–
3.11.1991, Deutsches Schiffahrtmuseum, Bremerhaven 22.11.–20.12.1991, Museum für das Füsten-
tum Lüneburg, Lüneburg 19.01.–16.02.1992, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 1.03.–19.04.1992, 
Regensburg 1991, s. 216–217, poz. kat. 88, il.

34 Stettin in der deutschen und polnischen Malerein des 19. und 20. Jahrhunderts, Schloß der Pommerschen 
Herzöge, Ilse Gudden-Lüddecke, oprac. E. Gwiazdowska, B. Igielska, Szczecin 1998, s. 49, nota i il.

35 E. Gwiazdowska, O twórczości Julo Levina i Wilhelma Grossa. Dwa oblicza ekspresji, w: Żydzi oraz 
ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 
2007, s. 175–192.

Eugeniusz Eibisch, Portret, Paryż, przed 1923, 
olej, tektura, 665 x 570 mm, Muzeum Naro-
dowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak



Niezwykłe dzieło artysty, jego konstruktywistyczne obrazy i rysunki o tema-
tyce pejzażowej i egzystencjalnej, będące efektem poszukiwania idealnego 
układu przestrzennego, jego dążenie do uchwycenia harmonii świadczące 
o klasycznym rozumieniu roli sztuki i artysty, mimo posługiwania się nowo-
czesnymi środkami, nadal mogą budzić zainteresowanie badaczy i zachęcać 
do poszukiwania nowych interpretacji. Wszak artysta ten wyznaczał twórcy 
i jego dziełu rolę ponadczasową. 

Eugeniusz Eibisch (Lublin 1896–Warszawa 1987) malarz i pedagog, w prze-
ciwieństwie do wymienionych wyżej starszych kolegów, reprezentował nurt 
kolorystyczny. Studiował w latach 1912–1920 w Krakowie, na Akademii Sztuk 
Pięknych u Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. W 1922 r. udał się na dalsze 
studia do Paryża i pozostał tam aż do 1939 r., prowadząc czynne życie artystycz-
ne pod nazwiskiem Eugene Ebiche. Malował portrety, głównie kobiece, martwe 
natury i pejzaże. Z paryskiego okresu pochodzi kubizujący konterfekt młodej 
kobiety trzymającej doniczkę z kwiatem, nabyty do zbiorów MNS w 1967 r. 
i eksponowany na wystawie w Rostocku36. Po drugiej wojnie światowej Eibisch 
podjął pracę pedagogiczną. Uczył w latach 1945–1950 w macierzystej uczelni 
krakowskiej, a od 1950 do 1969 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Okres warszawski reprezentowany jest w szczecińskich zbiorach przez martwą 
naturę zatytułowaną Ryby w czerwonej misie, której czas powstania określony 
jest na lata około 1963–1964. Praca ta była publikowana w katalogu wystawy 
monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie37. Oba dzieła reprezentują 
dwa etapy twórczości Eibischa, różniące się odmiennym traktowaniem formy, 
ale powiązane analogicznym traktowaniem przez artystę koloru stanowiącego 

dla omawianego malarza podstawowy budulec obrazu, służący zarówno 
oddaniu treści, jak i ekspresji dzieła.

Świadectwem trwałości oddziaływania estetyki secesyjnej jest pełna 
poetyckiego nastroju twórczość braci bliźniaków – Efraima i Menasze 
Seidenbeutlów (Warszawa 1902–Flossenburg 1945), których życie, tak jak 
los Julo Levina, dramatycznie przerwane zostało w obozie koncentracyj-

nym38. Obaj kształcili się w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Władysława Skoczylasa i Tadeusza Pruszkowskiego, choć niektóre ich dzieła 
wydają się bliższe kompozycjom Władysława Ślewińskiego czy Olgi Boznańskiej. 

Wyróżniającą cechą braci jest dekoracyjne traktowanie motywu, podporząd-
kowanie go kompozycji artystycznej. W 1929 r. zostali członkami założonego 
wówczas stowarzyszenia Szkoła Warszawska. Ich zainteresowania, tak jak wymie-
nionych wyżej kilku artystów polskich żydowskiego pochodzenia, skupiały się na 
motywach martwych natur, pejzaży, a szczególnie na portretach. Należy do nich 
szczecińska podobizna kobiety z bukietem kwiatów, wykonana około 1930 r.,  
zakupiona przez Muzeum Pomorza Zachodniego (obecnie MNS) w 1963 r.  
i eksponowana na wystawach w Rostocku i Warszawie39. Dotąd nie zidentyfiko-
wano ani sportretowanej kobiety, ani też nie rozwikłano treści obrazu, w którego 

36 Polnische Malerei und Grafik in den Jahren 1918–1939..., op. cit., s. 32–33, il.
37 Eugeniusz Eibisch obrazy olejne, rysunki, praca zbiorowa, katalog wystawy, Muzeum Narodowe 

w Waszawie maj–czerwiec 1967, Warszawa 1967, poz. kat. 56.
38 Opracowanie monograficzne poświęcił im Odorowski: Efraim i Menasze Seidenbeutlowie 1902–1945: 

pośród braci...: obrazy = Aamong the brothers...: pictures, oprac. W. Odorowski, Muzeum Nadwi-
ślańskie w Kazimierzu Dolnym 8.07–2.09.2007, Kazimierz Dolny 2007.

39 Polnische Malerei und Grafik…, op. cit., s. 88–89, il., oraz cyt. za Najdową wg zapisu na karcie 
obiektu: Malarze z kręgu Pruszkowskiego, s. 46, poz. kat. 308.
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tle ukazana jest siedząca i oddająca się lek-
turze postać męska. Portret malowany jest 
szkicowo, oparty na zestawieniu dopełniają-
cych się barw: czerwieni i zieleni oraz kontra-
ście pomiędzy dekoracyjnie potraktowanym 
bliskim planem i jednolicie, monotonnie 
malowanymi planami dalszymi. Ten sposób komponowania przywodzi na myśl 
dzieła Henriego Matisse’a, mimo że dukt pędzla, sposób kładzenia barwy przez 
Seidenbeutlów jest zupełnie inny – wywodzi się z metody postimpresjonistów. 

Twórczość pozostałych artystów żydowskich reprezentowanych w zbiorach 
MNS odzwierciedla poszukiwania nowych środków wyrazu w świecie opusz-
czającym wygodną przystań opisywaną przez tradycyjną fizykę newtonowską, 
ale jednocześnie, z tego samego powodu, nabrzmiewającym rozrastającymi 
się problemami życia wewnętrznego, emocjonalnego, którego dotychczasowe 
sposoby sztuki wydają się niemożliwe do wyrażenia w realistycznym przekazie. Te 
poszukiwania nie mogą się jednak obyć bez odniesień do otaczającego artystów 
materialnego świata, zresztą na kolejnym etapie powracają oni do początków 
sztuki będącej symbolicznym medium łączącym człowieka z kosmosem, pozwa-
lającym artyście i odbiorcy jego dzieł wyrazić, przeżyć i zrozumieć siebie oraz 
wszystko to, co jest na zewnątrz. 

Dążenie do uchwycenia niewiadomego, a jednocześnie zachowanie tajem-
nicy nienaruszonej, niewypowiedzianej, świetnie oddają „puste” tytuły prac 
Jonasza Sterna (Kałusz 1904–Zakopane 1988). Stern rozpoczął naukę malar-
stwa w 1922 r. w Szkole Przemysłowej we Lwowie, a kontynuował w Krakowie,  

Jonasz Stern, Kompozycja, Kraków, 1953, 
akwarela, papier, 250 x 325 mm, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki,  
A. Piętak



początkowo w Wolnej Szkole Malarstwa Lu-
dwiki Mehofferowej, a potem w Akademii 
Sztuk Plastycznych pod kierunkiem Włady-
sława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Teo-
dora Axentowicza. Włączył się w działalność 
Grupy Krakowskiej, której patronował Leon 

Chwistek, filozof i matematyk, teoretyk formizmu, eksperymentator w zakre-
sie kompozycji, wprowadzający do obrazu zabawy optyczne. Stern, szczęśliwie 
ocalony, po drugiej wojnie światowej aktywnie włączył się w życie artystyczne. 
W 1948 r. wyjechał na stypendium do Paryża, w 1952 r. podjął działalność pedago-
giczną na macierzystej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1956 r. ponownie 
przebywał w Paryżu, a także w Brukseli. Po powrocie do kraju współtworzył sto-
warzyszenie pod tradycyjną nazwą Grupa Karkowska, które funkcjonowało jako 
płaszczyzna do uprawiania nowoczesnej sztuki. Wystawiał dużo prac w Polsce 
i całej Europie, a także w Azji (Bagdad, Jerozolima) i w USA (Nowy Jork). W 1973 r. 
został profesorem zwyczajnym, ale rok później oddał się wyłącznie indywidualnej 
pracy artystycznej. 

Kolekcja dzieł Sterna w MNS obejmuje dziewięć prac z okresu po drugiej wojnie 
światowej, od 1949 do 1972 r. Jego obrazy niejednokrotnie były pokazywane na 
wystawach zbiorowych i indywidualnych, co znalazło pewne odzwierciedlenie 
w katalogach40. Szczeciński zbiór byłby wdzięcznym polem do badań zależności 

40 Jonasz Stern. Wystawa monograficzna, red. M. Kurasiak, Zachęta w Warszawie, wrzesień 1983, BWA  
w Poznaniu, październik–listopad 1983, Galeria Awangrada BWA we Wrocławiu 1984, Warszawa 1983, 
s. nlb., malarstwo, poz. kat. 81–83, grafika, poz. kat. 37–39, gwasz, akwarela, rysunek, poz. kat. 31–32.

Erna Rosenstein, Wyspy wieczorne, Warsza-
wa, 1965, tempera, papier, 340 x 440 mm,  
Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot.  
G. Solecki, A. Piętak
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twórczości Sterna od doświadczeń wyniesionych z kon-
taktów z Chwistkiem czy pobytów w Paryżu. Oprócz 
malowania akwarel i olejów artysta budował kolaże. 
W jego pracach – polegających na budowaniu kompo-
zycji z wyodrębnionych konturem zgeometryzowanych, 
płaskich plam, w które niejednokrotnie przenikają kon-
turowe formy techniczne – widoczna jest fascynacja 
kubizmem i konstruktywizmem. Talent kolorysty Stern 
ujawnia w budowaniu kalejdoskopowych płaszczyzn ze zróżnicowanych tonowo 
wariantów jednej barwy, których inspiracji szukać można w strefizmie Chwistka. 
Kolaże składane z ułomków natury, kości, piórek, resztek tkanin symbolicznie 

Tadeusz Kantor, Kobieta w drzwiach, 
Kraków, około 1947, olej, płótno,  
132,2 x 105 cm, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak



dokumentują zagładę cywilizowanego świata w pierwszej połowie lat czter-
dziestych XX w.

Jonasza Sterna i Ernę Rosenstein łączy zaangażowanie polityczne, dzieli nato-
miast sztuka. Twórczość Rosenstein (Lwów 1913–Warszawa 2004), poetki abstrak-
cyjnych form organicznych, znajduje się na przeciwległym biegunie w stosunku 
do zajmowanego przez dzieła Sterna. Zresztą zajmowała się także poezją we 
właściwym tego słowa znaczeniu. Studia artystyczne rozpoczęła na Akademii 
Sztuk Pięknych w Wiedniu, a kontynuowała na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych u Wojciecha Weissa. Tak jak Stern, należała do współzałożycieli Grupy 
Krakowskiej, była też związana z Teatrem Cricot, założonym przez ostatniego 
z prezentowanych tu artystów – Tadeusza Kantora. W 1937 r. artystka udała się 
do Paryża, aby rozwijać dalej swą sztukę. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 r.  
zamieszkała w Warszawie i brała czynny udział w życiu artystycznym, między 
innymi przynależąc do Grupy Krakowskiej. 

Jej oeuvre reprezentowane jest w MNS przez pięć obrazów malowanych olejem 
i temperą; w ich tytułach odbija się potrzeba marzenia, tęsknota za egzotyką. Zna-
leźć tam można idealny świat ukryty za delikatnymi siatkowymi zasłonami, które 
zastępują obraz rzeczywistości i są w tym doskonalsze niż malowane draperie 
przysłaniające częściowo świat przedstawiony na płótnach holenderskich mala-
rzy XVII w. Ten świat, zasugerowany ledwie konturem, odnaleźć można w Pałacu 
deszczu (1976) czy Ciszy aksamitnej (1981). Pojawia się też jajo, z którego wypływa 
świat niepodzielony jeszcze na ciemność i światło, ale jednocześnie bliski istnieją-
cym w artystycznej pamięci pejzażom oglądanym prawdopodobnie na obrazach 
Arnolda Böcklina (Wyspy wieczorne, 1965). Dla badaczy twórczości Rosenstein 
szczecińskie zbiory stanowić mogą źródło inspiracji i cennych refleksji. W jej 
obrazach kryje się wiele istotnych problemów. Wciąż możliwe jest odkrywanie 
poezji tych dzieł, poszukiwanie ich genezy i kolejnych warstw treściowych, związ-
ków z doświadczeniem życia codziennego i z twórczością poetycką. Przykładu 
możliwości takich badań dostarcza Podróż (1946), dzieło z okresu powojennego, 
które jest echem paryskiego kontaktu z kubistami i fowistami. 

Tadeusz Kantor (Wielopole Skrzyńskie 1915–Kraków 1990) był artystą wszech-
stronnym, malarzem, grafikiem, scenografem, a także reżyserem. Z jednej strony 
tworzył na płaszczyźnie, wykorzystując materiał nieorganiczny, a z drugiej – 
w przestrzeni, posługując się materią organiczną, żywą. Związany był z Krako-
wem, gdzie rozpoczął studia w Wolnej Szkole Malarstwa Zbigniewa Pronaszki 
i na Akademii Sztuk Pięknych, w której jego mistrzami byli Ignacy Pieńkowski 
oraz Karol Frycz. Potrzeba wyrażenia siebie poprzez teatr ujawniła się już w okresie 
okupacji, kiedy prowadził Teatr Niezależny, ale właściwą działalność podjął po 
drugiej wojnie światowej, wykonując scenografię do Teatru Starego. Stypendialna 
podróż do Paryża w 1947 r. uwrażliwiła go na nowatorskie trendy sztuki, które 
wprowadzał, tworząc formę teatralną. Kantor wspólnie z Marią Jaremą powołał 
do życia Teatr Cricot w 1955 r. Należał także, jak wyżej omówieni artyści, do Grupy 
Krakowskiej. W twórczości operującej materią nieorganiczną stale eksperymen-
tował, konstruując nowe formy plastyczne oparte na wtórnym wykorzystaniu 
istniejących przedmiotów. Dzieło Kantora udokumentowane zostało w MNS 
dwiema pracami odzwierciedlającymi oba etapy jego twórczej drogi. Pierwszy 
z obrazów to tradycyjna kompozycja figuralna Kobieta w drzwiach z około 1947 r.,  
wystawiona na monograficznej ekspozycji artysty zorganizowanej po jego śmier-
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ci41. Druga praca to tzw. emballage, w którym w materię świata przedstawionego 
włączone zostało opakowanie. 

Sens swojej twórczości Kantor objaśnił, przygotowując nigdy niezrealizowaną 
wystawę42. Jego dzieła jednak mają prawo zostać poszerzone o nowe horyzonty, 
ujawniające miejsce „szczecińskich” prac w całości oeuvre Kantora, włączające je 
w artystyczny obraz epoki. 

Ten krótki, pobieżny przegląd twórczości artystów żydowskiego pochodzenia, 
reprezentowanej w szczecińskim Muzeum Narodowym, oparty został na zaledwie 
wstępnym rozpoznaniu problemu i na dotychczasowej wiedzy biograficznej, 
szczególnie w odniesieniu do polskich twórców. Dowodzi nie tylko, jak duży 
potencjał badawczy tkwi w już wyselekcjonowanym materiale. Wskazuje rów-
nież na możliwości poszerzenia zbioru przez wyodrębnienie z kartotek artystów 
niejednej jeszcze interesującej postaci. Osobnym zagadnieniem jest zestawienie 
obecnego stanu posiadania MNS ze stanem przedwojennego Muzeum der Stadt 
Stettin, który częściowo można odtworzyć, studiując dawne księgi inwentarzowe.

   

41 Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba, red. Z. Gołubiew, Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
październik 1991–styczeń 1992, Kraków 1991, wkładka katalogowa, s. 3, poz. 23.

42 Wypowiedzi autorskie fragmentarycznie przetaczane w katalogu Tadeusz Kantor. Malarstwo  
i rzeźba…, op. cit.

Jewish artists in the collections of Muzeum Narodowe w Szczecinie
The state and the prospect of the research

In Muzeum Narodowe w Szczecinie there has been no broad research over Jewish artists’ works 

presence so far. In choosing the subject of this article the emphasis has been put on biogra-

phies of artists known mainly on account of publications. The preliminary search was limited 

to the artists originating from Poland and Germany or living in these countries, as the subject 

of the research are two groups of works: Polish old and contemporary art and European 

drawings and prints up to 1945, of which the majority are Greman artists’ works. The result 

of the introductory search is not only listing 15 Jewish artists of several generations, but also 

observation that they are superb in artistic level and that they are creative individuals, co-

authors of new art tendencies. 

Translated by Marek Pietrusewicz
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Silbersteinowie i ich 
kolekcja dzieł sztuki
Z badań nad 
kolekcjonerstwem 
żydowskiej burżuazji 
wielkoprzemysłowej 
w Łodzi końca 
XIX i pierwszych 
dziesięcioleci XX w.1

Silbersteinowie wywodzili się z przybyłej z Niemiec, ustosunkowanej 
rodziny żydowskiej, której główna gałąź nosiła nazwisko Gumprecht2. Łódzka 
linia nie posiadała jednak majątku, dopiero działalność przemysłowa w Łodzi 
oraz postawa i aktywność społeczna jej członków sprawiły, że rodzina wkrótce 
zyskała wysoką pozycję – znalazła się w gronie najbardziej znaczących fami-
lii, mających wpływ na rozwój miasta. Pośród łódzkiej burżuazji pochodzenia  

1 Artykuł jest zmienioną i znacznie skróconą wersją rozdziału rozprawy doktorskiej Kolekcje 
i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939, przygotowanej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Ziemby w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, tam także pełen aparat naukowy dotyczący źródeł archiwalnych [maszynopis pracy: 
Biblioteka IHS UW]. Pani Annie Buchmann (Muzeum Polskie w Rapperswilu), Monice Ochnio 
(Muzeum Narodowe w Warszawie), dr. Arturowi Badachowi (Zamek Królewski w Warszawie),  
dr Marii Gołąb (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Julianowi Baranowskiemu (Archiwum Pań-
stwowe w Łodzi), dr. Dariuszowi Klemantowiczowi (Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego) oraz 
Jackowi Strzałkowskiemu (Łódź) dziękuję za pomoc podczas różnych etapów badań.

2 F. Friedman, P.Z. Gliksman, Życiorysy. Biografie osób pochowanych na starym cmentarzu łódzkim, 
w: Stary cmentarz żydowski w Łodzi. Dzieje i zabytki, red. F. Friedman, Łódź 1938, s. 249. Obszerne 
i bardziej szczegółowe ustalenia genealogiczne dotyczące rodziny Silbersteinów: M. Szymur-
ska, Przemysłowa rodzina Silbersteinów w świetle prasy łódzkiej (1863–1914), [praca magisterska 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Pusia], Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 1990, 
[maszynopis Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego], s. 36–49; K. Badziak, J. Strzałkowski, Silber-
steinowie, Lichtenfeldowie, Poznańscy, Eigerowie, Łódź 1994, s. 25–30.

Dariusz Kacprzak



żydowskiego Markus i Teresa Silbersteinowie, a następnie ich dzieci, wyróżniali 
się otwartością na świat, zaangażowaniem w życie społeczne i kulturalne miasta3. 

Rodzina Silbersteinów ustępowała wielkością majątku jedynie rodzinie Poznań-
skich, z którą była związana przez zawarte w 1892 r. małżeństwo jednej z córek 
Markusa Silbersteina. Maria Kamińska – wnuczka Teresy i Markusa Silbersteinów –  
w swoich wspomnieniach opublikowanych w 1960 r. pisała: 

A przecież mój dziadek zaczynał ongiś swą karierę jako chłopiec na posyłki w jakiejś 
skromnej firmie łódzkiej, a dopiero później, korzystając z grynderskiej koniunktury, stał 
się bogatym i szanowanym fabrykantem. W rodzinie mówiło się zresztą niechętnie i pół-
gębkiem o starych dziejach. Któż to w środowisku burżuazyjnych dorobkiewiczów rad 
wspomina swe pochodzenie? Trzeba jednak przyznać, że babcia moja w niczym nie 
przypominała starej Poznańskiej. Była jak na owe czasy bardzo kulturalna, oczytana, 
władała językami. Chodziły o niej słuchy, że brała udział w powstaniu 1863 roku, czemu 
my, dzieci, z biciem serca skwapliwie i chyba nie bez racji dawaliśmy wiarę. Poza tym 
szczyciła się ona na równi z moją matką powinowactwem z rodziną Feuersteinów, która 
przechowywać miała u siebie przywileje nadane ongiś ich przodkom przez Kazimierza 
Wielkiego. W wiele lat potem miałam możność przekonać się, że owe pergaminy nie 
były tylko rodzinną legendą. Byłam z kolei bardzo dumna, że tego rodzaju dokumenty 
historyczne wiążą mnie osobiście z daleką, sprzed wieków przeszłością4. 

Około 1860 r. Joachim Zylberschtein, jako wdowiec z pięciorgiem dzieci, przybył 
do Łodzi z Lubochni. Zajmował się spekulacyjnym zakupem i sprzedażą nieru-
chomości, a także trudnił się wyrębem dużych drzew w części kompleksu lasów 
miejskich. Prawdopodobnie wyróżniał go majątek bądź też wiedza i umiejętności, 
skoro w 1878 r. został wybrany na Starszego Dozoru Bóżniczego. Szybko został 
także zaakceptowany w środowisku bogatej burżuazji żydowskiej, uczestniczył 
między innymi w pracach komitetu nadzorującego budowę ukończonej w 1887 r.  
nowej synagogi dla „oświeconych” Żydów.

Rozgłos i pozycję przyniosła rodzinie aktywność Markusa, urodzonego  
19 marca 1833 r. w Praszce, który był drugim synem Joachima. Otrzymał on staranne 
wykształcenie specjalistyczne w zakresie korespondencji i buchalterii. Przez dwa 
lata pracował jako buchalter w dużej firmie handlowej Markusa Łaskiego przy 
Nowym Rynku 5 (obecnie plac Wolności). W 1863 r. zdecydował się na podjęcie 
samodzielnej działalności gospodarczej. Jego firma handlowa przy ul. Nowomiej-
skiej 7 specjalizowała się w sprzedaży wyrobów „łokciowych”. Nawiązał wówczas 
kontakty handlowe z pabianickim przemysłowcem Rudolfem Kindlerem, wła-
ścicielem przedsiębiorstwa specjalizującego się w wytwarzaniu kilku gatunków 
tkanin półwełnianych. Jako komisant pabianickiej fabryki zajmował się sprzedażą 
hurtową i detaliczną jej produkcji. 

3 O środowisku łódzkich Żydów zob. m.in.: A. Alperin, Żydzi w Łodzi. Początki gminy żydowskiej 
1780–1822, „Rocznik Łódzki” 1928, nr 1, s. 151–178; H. Bonner, Gmina Żydowska w Łodzi. Krótki 
zarys dziejów ustrojowo-gospodarczych, Łódź 1938; Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane 
problemy, red. W. Puś, S. Liszewski, Łódź 1991; Judaika łódzkie w zbiorach muzealnych i zasobach 
archiwalnych, red. M. Budziarek, Łódź 1994 (niem. wydanie: Lodzer Judaica in Archiven und Museen. 
Aufsätze und Berichte aus Łódź, Jeruzalem, Washington und Frankfurt am Main, red. M. Budziarek, 
Łódź–Bonn 1996); Polacy–Niemcy–Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, 
Łódź 1997; P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1999;  
W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 2001; A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej 
Łodzi. Słownik biograficzny, t. I–IV, Łódź 2001–2004; Żydzi łódzcy / Jews in Łódź, red. A. Machejek, 
Łódź 2004; I. Gadowska, Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919, Warszawa 2010.

4 M. Kamińska, Ścieżkami wspomnień, Warszawa 1960, s. 28.
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Obok zaufania i wsparcia kredytowego Rudolfa Kindlera, w odpowiednim 
starcie w samodzielnych interesach pomogło – podobnie jak w wielu innych 
wypadkach początkujących łódzkich przemysłowców – zawarcie małżeństwa 
ze stosownie zamożną panną, zapewniające kapitał niezbędny do rozwinięcia 
przedsiębiorstwa lub też budowy własnej fabryki. W 1865 r. Markus Silberstein 
poślubił, używającą imienia Teresa, Hudesę Cohn, urodzoną w 1842 r. w Kazi-
mierzu córkę zamożnego kupca warszawskiego oraz właściciela kamienicy Moj-
żesza Dawida Cohna i Gildy Fajersztejn. Poprzez małżeństwo Markus Silberstein 
został wprowadzony do rodziny reprezentującej kapitał Eigerów i Epsteinów. 
W końcu 1866 r. powstał Dom Handlowy Markusa Silbersteina z siedzibą przy  
ul. Nowomiejskiej. W 1872 r. Silbersteinowie nabyli posesję przy ul. Piotrkowskiej 40.  
Znajdował się tam dwupiętrowy budynek z kilkoma oficynami, który stał się 
domem rodzinnym Silbersteinów, zwanym centralą. Markus przeniósł tam także 
biura domu handlowego. Dalsze rozszerzanie produkcji było związane z nabyciem 
w 1877 r. trzech posesji przy ul. Piotrkowskiej 244–248, gdzie powstała tkalnia 
mechaniczna specjalizująca się w tkaninach wełnianych i półwełnianych. W la-
tach osiemdziesiątych XX w. do tego kompleksu fabrycznego została dołączona 
nieruchomość przy ul. Piotrkowskiej 242. 

W okresie jednego dziesięciolecia zakład Markusa Silbersteina wszedł do grupy 
największych przedsiębiorstw w Królestwie Polskim w branży wełnianej, jedno-
cześnie jego produkty pojawiły się na rynku rosyjskim. Korzystna koniunktura 
w przemyśle bawełnianym zachęciła przemysłowca do budowy dużej przędzalni 
bawełny. W tym celu zakupił w 1888 r. kolejne obszerne place przy ul. Dzikiej 
(obecnie Henryka Sienkiewicza) oraz ul. Pustej 18–36 (dziś Wigury) i dalej w kierun-
ku ul. Widzewskiej (obecnie Jana Kilińskiego), gdzie niecałe dwa lata później 
uruchomiono produkcję. W 1891 r. Markus Silberstein podjął decyzję o prze-
jęciu majątku zakładów produkcyjnych przez nowo utworzone, na podstawie 
statutu zatwierdzonego przez Aleksandra III, Towarzystwo Akcyjne Wyrobów 
Wełnianych i Bawełnianych Markusa Silbersteina. W skład spółki weszły nie-
ruchomości przejęte od domu handlowego wraz z obiektami fabrycznymi 
i pomocniczymi maszynami, urządzeniami, zapasami surowców i gotowych 
wyrobów oraz dwa składy – w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 260 i w Warszawie przy 
ul. Gęsiej 16. Produkowano między innymi kaszmir, kamgarn, materiały na okrycia 
damskie. Towarzystwo przejęło większą część majątku założyciela, jego struktura 
ekonomiczno-finansowa pozwalała na łatwiejszy dostęp do źródeł kredytowania 
i usprawniała podziały majątkowe. Nadal jednak istniał Dom Handlowy Markusa 
Silbersteina, zarządzającego pozostałą częścią majątku. 

W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. władze spółki były nastawione na wyciągnię-
cie z przedsiębiorstwa dużych zysków, które następnie przeznaczano na inne 
przedsięwzięcia ekonomiczne i społeczne. Jednym z ostatnich strategicznych 
działań przemysłowca było nabycie czterech nieruchomości przy ul. Widzewskiej 
234–236 i dwóch sąsiadujących posesji we wsi Dąbrówka, stanowiących zwarty 
kompleks, który z czasem wszedł w skład Towarzystwa Akcyjnego Przędzalnia 
Czesankowa „Dąbrówka”.

Markus Silberstein był także uczestnikiem innych przedsięwzięć gospodar-
czych i społecznych. Należał do grona akcjonariuszy Banku Handlowego w Łodzi. 
Utrzymywał rozliczne kontakty z instytucjami finansowymi w Królestwie Polskim, 
Rosji, Niemczech. Brał udział w reaktywowaniu Zgromadzenia Kupców miasta 
Łodzi. Od 1898 r. był wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Popiera-
nia Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, wchodził w skład rady nadzorczej Szkoły 



Handlowej Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi. Należał do grona założycieli 
Żydowskiej Szkoły Rzemiosł „Talmud Tora”. Był współzałożycielem Łódzkiego 
Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, pracował w komitecie zarządzają-
cym koloniami letnimi dla żydowskich dzieci. Piastował również funkcję prezesa 
Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Pielęgnowania Chorych „Bikur Cholim”, 
działał w Łódzkim Oddziale Rosyjskiego Czerwonego Krzyża.

Markus i Teresa Silbersteinowie żyli w kręgu krewnych i ich rodzin – braci 
Markusa: Dawida i Izydora, oraz szwagrów: ożenionego z Maną Silberstein Jana 
Guttmana oraz Zygmunta (Zelmana Efroima) Lichtenfelda, męża Claudii Justyny 
z Cohnów, do których z czasem dołączyły ich dzieci i ich rodziny. Twórca wielkiej 
firmy włókienniczej miał dwóch synów oraz cztery córki. Doceniał znaczenie 
wiedzy w prowadzeniu interesów. Około1882 r. wysłał na studia za granicę Stani-
sława – syna swego starszego brata Izydora, który powróciwszy do Łodzi w 1890 r.  
jako inżynier objął stanowisko dyrektora domu handlowego wuja. Około 1888 r. 
wysłał zaś na naukę za granicę własnego syna Stanisława, a przed 1894 r. także 
jego młodszego brata Mieczysława. Potomkowie Markusa wiązali się z członkami 
najbogatszych łódzkich i warszawskich rodzin burżuazyjnych, posiadającymi wyż-
sze wykształcenie. Najstarsza córka Markusa, Ajdla (Ada), około 1885 r. poślubiła 
krakowskiego prawnika, doktora prawa Jana A. Proppera. Druga córka, Chana 
(Ewelina, Ewa), rozwijała swój talent muzyczny w Wiedniu u Teodora Leschetiz-
ky’ego, poślubiła w 1889 r. inżyniera Hersza (Henryka) Rafaela Birnbauma – syna 
zaprzyjaźnionego z rodziną właściciela fabryki Szai (Izydora) Birnbauma. W 1892 r.  
Salomea (Sara) poślubiła Maurycego Poznańskiego, wówczas dwudziesto- 
czteroletniego absolwenta studiów ekonomicznych i rolniczych w Berlinie – był to 
największy mariaż końca XIX w. w Łodzi. Najmłodsza córka, Jadwiga Diana, została 
żoną przemysłowca Bolesława Eigera. Syn Stanisław otrzymał wykształcenie eko-
nomiczne i zawodowe w fabryce ojca, ukończył Akademię Handlową w Antwerpii, 
przejawiał także zainteresowania humanistyczne, aktywnie kontynuował tradycje 
kolekcjonerskie Silbersteinów. Poślubił Reginę, córkę warszawskiego kupca Jakuba 
Eigera. Najmłodszy syn Mieczysław studiował w Berlinie, Heidelbergu i Genewie, 
powrócił do Łodzi z tytułem doktora chemii Uniwersytetu Genewskiego. Nie był 
żonaty, zajął się bez reszty odziedziczoną fortuną. Podobnie jak brat, wykazywał 
także wpojone przez matkę zainteresowania artystyczne. 

Ważnym miejscem dla całej rodziny był zakupiony przez Markusa w 1894 r. 
majątek Lisowice z osiemnastowiecznym pałacem, stanowiącym niegdyś re-
zydencję biskupów łowickich. Zakup Lisowic stanowił z pewnością nobilitację 
i uwieńczenie starań rodziny o odpowiedni status społeczny. Posiadłość była 
przede wszystkim lokatą kapitału i zabezpieczeniem przyszłości. Jak wspomina 
wnuczka Teresy i Markusa: 

Lisowice – była to pańska fantazja mego dziadka. W dwudziestą piątą rocznicę ślubu 
ofiarował mojej babce owo cacko. [...] Było tam wszystko: elektryczność (rzecz w moim 
dzieciństwie nader rzadka), konie cugowe, stangret w liberii, lokaj i mnóstwo służby. W pa-
łacu – bo tak wszyscy w okolicy nazywali piękną pańską siedzibę w Lisowicach – gwarno 
było i wesoło: babcia zapraszała bowiem na lato swoje dzieci i wnuki, ponadto zawsze 
było w Lisowicach pełno gości. Pałac urządzony był z przepychem. Do stołu w jadalni 
zasiadało w dnie powszednie do dwudziestu osób, a w niedzielę nieraz i czterdzieści. 
W pokoju bilardowym dzieci baraszkowały wokół wielkiego stołu pokrytego zielonym 
suknem. Wieczory spędzało się w salonie przy fortepianie lub w „czerwonym pokoju”, 
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gdzie w chłodne dni płonął ogień na kominku. Dookoła były pokoje babci i ciotek, każdy 
umeblowany inaczej. Na górze – pokoje dziecinne i gościnne, nie brakło, rzecz prosta, 
i łazienek. [...] W „czerwonym pokoju” u wejścia na taras wisiały portrety pięknych kobiet –  
były to siostry mojej babki. Znałam ich tylko niektóre. Pamiętam spośród nich ciotkę 
Klotyldę Lichtenfeldową [...] oraz ciotkę Grossmanową5. 

Gdy po śmierci Markusa Silbersteina związki poszczególnych rodzin z Łodzią 
uległy rozluźnieniu, najczęściej wszyscy spotykali się w pałacu w Lisowicach. 
Teresa w ostatnim okresie swego życia, po śmierci syna, w 1907 r. osiadła tam na 
stałe. Po jej śmierci majątek w Lisowicach pozostał niepodzielną współwłasnością 
wszystkich dzieci i do 1939 r. pełnił rolę centrum życia rodzinnego, zwłaszcza dla 
wnuków. 

Markus i Teresa Silbersteinowie żyli w kręgu tradycyjnych obyczajów kultury 
żydowskiej. Teresa wychowywała dzieci, ale także w domu przy ul. Piotrkowskiej 
prowadziła salon odwiedzany chętnie przez ówczesną łódzką socjetę. Z czasem 
stopniowo zwiększały się tendencje oświeceniowe i proces asymilacyjny – już 
w pokoleniu dzieci Markusa nastąpiło przejście na katolicyzm. Teresa nie uczyła 
dzieci języka hebrajskiego, nie poszczono oraz nie obchodzono świąt żydow-
skich. Maria Kamińska atmosferę domu rodzinnego i domu w Lisowicach opisała 
następująco:

Wzrastałam w atmosferze przepojonej patriotyzmem. Od maleńkości zapoznawałam 
się z tradycjami walk o niepodległość, prowadzonych przez naród polski. Orzełek, przy-
wieziony przez mamę z Krakowa, stanowił dla mnie nieomal relikwię. Od wczesnego 
dzieciństwa na Boże Narodzenie zapalano u nas choinkę, a maca na Wielkanoc 
traktowana była jako przysmak, który jadło się z masłem i szynką. Wprawdzie babcia, 
obok pięknych opowieści z historii Polski, przyswajała nam wieczorami w Lisowicach 
legendy o Jakubie i Ezawie, o Mojżeszu uratowanym w oczeretach przed zemstą 
faraona. Podobały nam się te opowiadania, ale odnosiliśmy się do nich nie inaczej 
jak do bajek Andersena czy Glińskiego. Wychowanie moje było zupełnie areligijne. 
[...] Nawet babka moja (ze strony matki) nie pościła w Sądny Dzień, nie nosiła peruki 
i władała piękną literacką polszczyzną. Nie znałam nikogo, kto uczyłby się hebrajskiego, 
nie widziałam dokoła ani jednej hebrajskiej księgi religijnej. [...] Rosłam w środowisku na 
wskroś zasymilowanym. Matka moja, wielka miłośniczka poezji romantycznej, zapoznawa-
ła nas z nią od maleńkości. Pamiętam, jak głęboko przeżywałam przedstawienie Irydiona, 
którym dyrektor Szyfman zainaugurował powstanie Teatru Polskiego w Warszawie. [...] 
Tradycje żydowskie – o ile o takowych w tych warunkach mówić można – sprowadzały 
się w naszym domu do opowiadań o udziale Berka Joselewicza w Powstaniu Kościuszki 
czy też rabina Majzelsa w walkach 1863 roku. W rodzinie mojej matki przedmiotem dumy 
był przywilej nadany jednemu z odległych przodków przez króla Kazimierza Wielkiego 
i uprawniający go do spławu zboża. W rodzinie ojca natomiast opowiadano sobie chęt-
nie o innym słynnym przodku ben Akibie, wielkim rabinie i ortodoksyjnym uczonym 
żydowskim6.

Markus Silberstein zmarł w Nicei 4 marca 1899 r., wtedy zakończył się pewien 
etap w historii rodziny i jej aktywności przemysłowej. Tradycję kontynuowała Te-
resa, a po jej śmierci kolejne generacje: syn Stanisław oraz zięć Maurycy Poznański, 

5 Ibidem, s. 76–77.
6 Ibidem, s. 183–185.



a następnie wnuk Juliusz Bornet. Przedstawiciele rodziny Silbersteinów zajmowali 
eksponowane stanowiska we władzach dwóch rodzinnych włókienniczych spółek 
akcyjnych: Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Wełnianych i Bawełnianych Mar-
kusa Silbersteina i Towarzystwa Akcyjnego Przędzalni Czesankowej „Dąbrówka”. 
Przez kolejne lata prowadzono skuteczną politykę zarządzania firmami, doko-
nywano intratnych inwestycji i przekształceń, skutecznie powiększając majątek 
przedsiębiorstw rodzinnych, co ostatecznie doprowadziło do powstania jeszcze 
przed pierwszą wojną światową potężnego koncernu włókienniczego (tkalnie 
wełny i bawełny, farbiarnie, wykańczalnie) o skomplikowanych powiązaniach 
finansowych i organizacyjno-produkcyjnych. Dyrekcja dwóch spółek mieściła 
się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 40, a Towarzystwo Akcyjne „Dąbrówka” przy 
ul. Piotrkowskiej 260. Rodzina dysponowała pakietem akcji wartości nominalnej 
4 mln 500 tys. rubli. 

Fabryką przy ul. Piotrkowskiej 242/8 kierował trzeci syn Markusa, Mieczysław, 
który w 1907 r. został w niej zastrzelony przez robotników żądających podwyż-
szenia zarobków. Jak pisze Eugeniusz Ajnenkiel, Mieczysław:

Nie był tylko przeciętnym groszorobem łódzkim, doktor chemii uniwersytetu genew-
skiego, w chwilach wolnych od zajęć zawodowych zajmował się z zamiłowaniem sztuką 
starożytną, w podróżach zaś, które często odbywał, zgromadził bardzo ładne i cenne 
zbiory. Mieszkał i żył kulturalnie, o kulturze zapominał jednak, gdy obcował z robotnikami; 
był wtedy szorstki i czasem brutalny. Młody, trzydziestodwuletni wówczas, przystojny 
i elegancki mężczyzna, posiadał dużą odwagę osobistą i lekceważenie niebezpieczeń-
stwa. Gdy zarząd spółki, zastraszony rewolucją, siedział w Berlinie, Mieczysław Silberstein 
pozostał w Łodzi, biorąc na siebie ciężar prowadzenia walki z robotnikami7. 

Utrata syna załamała Teresę, która wycofała się z życia publicznego, zrezygno-
wała ze swej społecznej działalności i przeniosła się na stałe do Lisowic. Po jego 
śmierci kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywał Stanisław. 
Stopniowo rosło znaczenie zięciów – Maurycego Poznańskiego i Bolesława Eigera. 

Teresa Silberstein – „kobieta znana z wybitnej działalności dobroczynnej oraz 
niezwykłych zalet”8 – zmarła w 1914 r. W czasie jej pogrzebu 15 lipca, na polecenie 
magistratu, latarnie i domy na ul. Piotrkowskiej, którą przeszedł wielotysięczny 
tłum, zostały pokryte kirem. Na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej czekał 
wybudowany po śmierci męża kosztem 50 tys. rubli grobowiec. Teresa jako współ-
właścicielka prywatnego majątku męża posiadała olbrzymią fortunę, której spis 
i wycena zostały dokonane na życzenie pięciorga dzieci dopiero w 1921 r. Pozosta-
wiony majątek składał się z dóbr Lisowice (wartość 666 tys. marek), tamtejszego 
pałacu (około 135 tys. marek), wyposażenia i zbiorów w ośmiu pokojach domu 
przy ul. Piotrkowskiej 40 (300 tys. marek) oraz 28 placów w Łodzi (około 3 mln 
290 tys. marek). Odjęto legaty dla 20 spadkobierców i służby oraz 17 instytucji, 
wynoszące 962 883 marek (około 426 tys. rubli), zapisane w testamencie spo-
rządzonym przez Teresę Silberstein9. Pozostała czysta masa spadkowa wynosiła 

7 E. Ajnenkiel, Z dziejów walk robotników łódzkich z wyzyskiem, „Dzieje Najnowsze” 1947, nr 1, cyt. 
za: M. Kamińska, op. cit., s. 35.

8 „Nowy Dziennik Łódzki” 1914, nr 115, s. 7.
9 APŁ, Rossman 1921, nr rep. 1325: Szczegółowa wycena dokonana przez Szymona Fajkinda w ob-

szarze dóbr ziemskich, Bolesława Wołkowskiego w zakresie placów w Łodzi i Leona Flatta w od-
niesieniu do łódzkich nieruchomości. Do dokumentu z 1921 r. dołączono oryginał testamentu 
Teresy Silberstein z 12 lutego 1909 r.
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3 031 785 marek (około 1 mln 300 tys. rubli), której postanowiono nie dzielić 
pomiędzy spadkobierców. 

W czasie pierwszej wojny światowej przedsiębiorstwa Silbersteinów ponio-
sły straty, niemieckie władze okupacyjne prowadziły grabieżczą politykę, która 
zmierzała do zniszczenia wielkiego i średniego przemysłu skoncentrowanego 
w łódzkim okręgu przemysłowym. Po wojnie dzięki aktywności zarządu firmy 
i powiązaniom z instytucjami finansowymi udało się uruchomić ponownie pro-
dukcję i stopniowo dostosować jej rozmiary do potrzeb rynku wewnętrznego 
i eksportu. W okresie międzywojennym jedynie Sara i Maurycy Poznańscy miesz-
kali w Łodzi w pałacu przy ul. Nowocegielnianej (w przerwach między wyjazdami 
zagranicznymi), w 1930 r. przenieśli się na stałe do Nicei. Stanisław wyjechał do 
Francji w 1919 r., do chwili wyjazdu przebywał zaś w Warszawie, gdzie był znanym 
i cenionym działaczem gospodarczym, reprezentował łódzki przemysł w roz-
mowach z przedwojennymi wierzycielami angielskimi, francuskimi i belgijskimi. 

W latach 1919–1930 władze spółki kładły nacisk na wzmocnienie podstaw 
finansowych i odbudowę jej kapitałów obrotowych. Należy pamiętać, że popyt 
w międzywojennej Polsce na wyroby włókiennicze był ograniczony, a utrata 
części przedwojennych rynków wschodnich rzutowała na kondycję finansową 
zakładów tej gałęzi przemysłu. Dokonując różnorodnych przekształceń struktur 
koncernu, a także inwestując między innymi w nowo nabytą osadę Bugaj, w której 
funkcjonowało gospodarstwo rolno-hodowlane oraz kilka drobnych zakładów 
specjalizujących się w produkcji przetworów spożywczych, przedsiębiorstwo 
Silbersteinów rozwijało się, przynosząc dochody. W czasie wielkiego kryzysu 
gospodarczego w latach 1930–1935 włókiennictwo znalazło się w trudnej sytu-
acji. W spółkach Silbersteinów wprowadzono program oszczędnościowy, 
skoncentrowano się na produkcji wyrobów poszukiwanych na rynku, pra-
cowano na zlecenie innych firm handlowych. W latach 1935–1937 zapadły 
kolejne ważne decyzje dotyczące organizacji wewnętrznej i produkcyjnej 
koncernu – stopniowo sytuacja ulegała poprawie, jednak te pozytywne 
tendencje w rozwoju firmy przerwał wybuch drugiej wojny światowej, wów-
czas także majątki członków rodziny jako osób pochodzenia żydowskiego 
zostały przejęte przez Niemców.

Rodzina Silbersteinów, szczególnie Teresa oraz syn Stanisław, prowadziła dzia-
łalność dobroczynną zakrojoną na szeroką skalę. Wszyscy jej członkowie należeli 
do Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, wspierali je finansowo. Łożyli na 
rzecz komitetu przeciwżebraczego, włączali się w walkę z epidemiami, wspierali 
sekcję pielęgnowania chorych „Bikur Cholim”, organizowali tanie kuchnie w okre-
sach kryzysów ekonomicznych. Niezależnie od własnej przynależności do gminy 
żydowskiej i udziału w nabożeństwach w synagogach, czując się jednocześnie 
zasymilowanymi, utrzymywali z własnych funduszy dwóch wikariuszy przy koście-
le Najświętszej Marii Panny na Starym Rynku. Teresa i Markus Silbersteinowie byli 
fundatorami Domu Sierot im. M. i T. Silbersteinów znajdującego się najpierw przy 
ul. Zakątnej 19, potem pod numerem 25. Przez wiele lat, do 1907 r., Teresa Silber-
stein była prezeską kolonii letnich dla dzieci żydowskich. Towarzystwo to powstało 
w 1893 r. i przetrwało do pierwszej wojny światowej. Stowarzyszenie posiadało 
własne domy kolonijne w Krzyżówce pod Andrzejowem, w Ciechocinku, wynaj-
mowano także domy w Lutomiersku i Nowym Dworze. Działalność dobroczynna 
stała się bowiem sposobem wyeksponowania obecności rodziny Silbersteinów 
w życiu społecznym, co bez wątpienia wpływało na ugruntowanie pozycji ro-



dziny w Łodzi. Silberste-
inowie nie odbiegali od 
schematu innych rodzin 
przemysłowych, których 
zasadniczym celem był 
zysk. Można im zarzucić 
drapieżność i bezwzględ-

ność w pogoni za zyskiem, lojalność wobec caratu, ale ich działalność znacząco 
wpłynęła na rozwój miasta. 

Najwcześniejsze wiadomości o zakupach dzieł sztuki przez rodzinę Silberstei- 
nów pochodzą z 1881 r. z warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
Wówczas Markus Silberstein wylosował niewielki obraz Tadeusza Dowgirda (Dau-
girdasa), zatytułowany Ranek, zakupiony uprzednio przez TZSP za 25 rubli. Około 
1888 r. Markus został członkiem-korespondentem tego towarzystwa. Kilka lat 
później, od początku lat dziewięćdziesiątych, dość regularnie, zapewne podczas 
wizyt rodzinnych w Warszawie, Teresa, Markus oraz syn Stanisław odwiedzali 
warszawskie wystawy oraz salony artystyczne, galerie i antykwariaty, dokonując 
zakupów. W 1892 r. rodzina nabyła obraz Pantaleona Szyndlera Suberbia (Subur-
bia) – wówczas Silbersteinowie byli już członkami rzeczywistymi warszawskiego 
stowarzyszenia. Rok później Teresa kupiła kilka pejzaży: akwarelę Juliana Fałata 
przedstawiającą krajobraz Rugii, obraz Anny Bilińskiej-Bohdanowicz zatytułowany 
Zachód słońca, Carla Brancaccia W ogrodzie, a także portret kobiecy Francisz-
ka Żmurki. W 1898 r. inną pracę Bilińskiej-Bohdanowiczowej w Zachęcie nabył  
Stanisław. 

W zbiorach rodziny Silbersteinów znalazła się także nagrodzona w 1894 r. 
listem pochwalnym w konkursie TZSP Idylla pasterska Antoniego Piotrowskiego. 
W 1896 r. Silbersteinowie przywieźli z Warszawy kolejne pejzaże, między innymi 
Władysława Podkowińskiego. W tym czasie nabyli zapewne także wystawione 
w Zachęcie dwie sceny rodzajowe autorstwa Stanisława Ksawerego Szykiera, 
posługującego się pseudonimem Szekierz. Podczas tej samej wystawy Stanisław, 

Artysta nieokreślony (pierwsza połowa XIX w.), Gobelin 

z sześcioma scenami z historii rodziny Silberstein z lat 

1790–1810, około 1830, wełna, 177 x 266 cm, Muzeum 

Polskie w Rapperswilu, fot. P. Jamski
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wówczas dwudziestosześcioletni, zakupił nagrodzony listem pochwalnym TZSP 
obraz pt. Niedokończone dzieło autorstwa Antoniego Kamieńskiego wywodzącego 
się z Wileńszczyzny. Własnością Silbersteinów były także prace nabywane w in-
nych galeriach, między innymi w Salonie Krywulta w Warszawie oraz u Zygmunta 
Bartkiewicza w Łodzi, takie jak: Widoki Kazimierza Juliana Ceglińskiego z 1896 r., 
obraz Stójka, znany także jako Odpoczynek w stepie Józefa Brandta oraz Wzięcie 
Żydów do niewoli babilońskiej Tadeusza Popiela – ucznia Jana Matejki, o którym 
Henryk Struve krytycznie napisał: „[…] zbiór karykatur i manekinów – nic więcej. 
Szkoda w istocie staranności przy wykonywaniu akcesoriów i w ogóle pracy łożo-
nej na tak niefortunny utwór”10. Obraz ten – niewykraczający poza ramy malarstwa 
akademickiego, ze swymi pompatycznymi postaciami o sztucznych, teatralnych 
gestach – mógł jednak zyskać zainteresowanie przemysłowca; później stanowił 
własność Maurycostwa Poznańskich. 

Pałac Sary i Maurycego Poznańskich tak oto zapisał się we wspomnieniach: 

Amfilada pokojów – jest ich na użytek „państwa” coś około trzydziestu nie licząc kuchni, 
spiżarni i izb przeznaczonych dla służby. Puszyste kobierce głuszą kroki przybysza, ze 
wszystkich stron otaczają go ciężkie, ozdobne meble, obrazy nikną wśród złota kosz-
townych rzeźbiarskich ram. Na skinienie pana oczekuje służba w liberii gotowa spełnić 
każdą zachciankę. Ogródek letni pełen róż i ogród zimowy z przepięknymi palmami 
pozwalają przyjemnie spędzać czas. Wymyślne natryski, przyrządy do gimnastyki i do 
masażu podtrzymują świeżość ciała. Czegóż o nie ma w tym pałacu! Zewsząd z każdego 
zakątka tryska zbytek, przepych i właściwa dorobkiewiczom chęć okazania bogactwa11.

 
Jednak zbiory Sary i Maurycego Poznańskich w przeważającej części sta-

nowiły część posagu, jaki wniosła Sara w 1892 r. po ślubie z Maurycym, oraz 
zapewne w części były odziedziczone po zmarłej w 1914 r. Teresie. Należy 
je zatem w większości traktować bardziej jako element kolekcji rodzinnej 
Silbersteinów, jej dalsze losy w kolejnym pokoleniu, aniżeli „byt autonomicz-
ny”. Sara bowiem, w przeciwieństwie do swych braci, raczej w niewielkim 
stopniu interesowała się sztuką i nie odkryła w sobie pasji kolekcjonerskiej, 
choć w młodości w 1904 r. wylosowała w TZSP Pejzaż morski Feliksa Michała Wy-
grzywalskiego. Maurycy Poznański uchodził za człowieka o niezwykle chłonnym 
i żywym umyśle, był interesującym interlokutorem, jednak jego pasją były poli-
tyka, teatr i muzyka, o jego zainteresowaniach sztukami pięknymi źródła milczą. 

Kilkanaście interesujących dzieł pochodzących z rodzinnej kolekcji Silberstei- 
nów/Poznańskich zostało podarowanych Muzeum Polskiemu w Rapperswilu, 
w zbiorach którego znalazły się jako legat osiadłej w Genewie Izy Poznańskiej 
de Landsberger (1901–1978), jednej z córek Sary i Maurycego, wnuczki Izraela 
Kalmanowicza Poznańskiego i Markusa Silbersteina. Na mocy jej testamentu 
piętnaście obrazów i rysunków, jedna rzeźba, gobelin z przedstawieniem historii 
rodziny Silbersteinów oraz cztery przedmioty rzemiosła artystycznego, związane 
z judaistycznym kultem religijnym, w 1983 r. zostały przekazane do zbiorów mu-
zealnych jako „Maurycy Poznański in memoriam”. W sali sztuki polskiej XIX i po-
czątku XX w. w zamku rapperswilskim prezentowane są między innymi: popiersie 
Sary Silberstein Poznańskiej, wykonane przez Henryka Glicensteina w białym 

10 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966). Malarze, rzeźbiarze, 
graficy, praca zbiorowa, Instytut Sztuki PAN, t. VII, Warszawa 2003, s. 399.

11 M. Kamińska, op. cit., s. 274.



marmurze w 1898 r., gobelin z sześcioma scenami z historii rodziny Silbesteinów, 
wspomniane powyżej pięć akwarel Juliana Ceglińskiego z widokami Kazimierza 
oprawione we wspólną ramę oraz dzieła Józefa Brandta, a także obrazy Ludwika 
Gędłka i Józefa Chełmońskiego, w tym niewielki obraz do niedawna znany jako 
Patrol powstańczy. W wyniku ostatnich badań konserwatorskich obrazu oraz 
studiów i analizy źródeł przeprowadzonych przez Marię Gołąb można przesądzić, 
że kompozycja dotychczas datowana na 1878 r. jest pracą o kilka lat wcześniej-
szą – pochodzącą z 1873 r. Lekką kawalerią, którą uznawano za zaginioną i której 
opis znalazł się w omówieniu wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie w 1874 r.: 

Przez step zielony, bujnie zarosły, pędzi trzech jeźdźców uzbrojonych; w oddali widać 
hufiec zbrojny. Jest to właściwie tylko szkic do obrazu, niewykończony, rzucony, rzucony 
jakby od niechcenia kilku pociągnięciami pędzla, ale z jaką pewnością ręki – ile tu życia 
w tych trzech cwałujących jeźdźcach, jak śmiało naszkicowane postacie i konie – ile po-
wietrza w rozległym stepowym krajobrazie12. 

Córka Maurycego Poznańskiego przekazała do zbiorów rapperswilskich także 
znane z archiwaliów prace Antoniego Kozakiewicza, Olgi Boznańskiej, Wacława 

Szymanowskiego, Zygmunta Ajdukiewicza, 
Maurycego Trębacza, Artura Szyka oraz szkic 
Piotra Michałowskiego. Przechowywany jest 
tam też obraz Juliana Fałata przedstawiający 
jesienny widok parku w Lisowicach. Należy 
wymienić również judaika: jad – wskazówkę 
(palec Boży wykonany z kości słoniowej i sre-
bra, używany podczas lektury Tory), srebrny 
tas (zawieszkę na Torę, tarczę na rodał), srebrną 

12 „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 355, s. 252, cyt. za: M. Gołąb, Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. 
Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1874–1883, katalog wystawy, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu 21.03–6.06.2010, Poznań 2010, s. 162–163, 280, 287, poz. 20, s. 308, poz. 111.

Józef Chełmoński (1849 Boczki k. Łowicza –  
1914 Kuklówka pod Grodziskiem Mazo-
wieckim), Lekka kawaleria  / Patrol po-
wstańczy, 1873, olej, płótno, 39,5 x 87 cm,  
Muzeum Polskie w Rapperswilu, fot.  
P. Jamski
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niewielką balksaminkę oraz ceremonialną 
czapkę żydowską używaną podczas świą-
tecznych nabożeństw w synagodze.

Interesującym i ważnym sposobem 
pozyskiwania obrazów były zakupy bez-
pośrednio od artystów, zapraszanych do 
Lisowic przez Teresę i Markusa na plenery 
malarskie, nad którymi sprawowali rodzaj opieki, także finansowej, uznawanej za 
formę mecenatu artystycznego. Małżonkowie Silberstein wraz z Maksymilianem 
Cohnem, znanym łódzkim lekarzem i dyrektorem szpitala im. Leonii i Izraela Kal-
manowicza Poznańskich, prywatnie zaś szwagrem Teresy, finansowali od 1880 r.  
studia Samuela Hirszenberga w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a potem 
pobyt w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Silbersteinowie 
utrzymywali kontakt z artystą przez wiele lat, w czasie jego przyjazdów do Łodzi 
kupowali dzieła, traktując to jako rodzaj wsparcia finansowego. Inaczej kupno 
obrazów oceniał między innymi Józef Sandel, pisząc: „[…] trudna sytuacja zmu-
szała artystę do sprzedaży prac swym mocodawcom”13. 

Markus i Teresa Silbersteinowie gościli w Lisowicach także malarzy Leopol-
da Pilichowskiego i Maurycego Trębacza, rzeźbiarza Henryka Glicensteina oraz 
architektów Dawida Landégo i Adolfa Zeligsona. Artyści korzystali z mecenatu 

13 J. Sandel, Samuel Hirszenberg, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historii” 1952, nr 1, s. 180–208.

Józef Brandt (1841 Szczebrzeszyn–1915  
Radom), Stójka / Odpoczynek w stepie, około 
1882, olej, płótno, 30,5 x 38 cm, Muzeum Pol-
skie w Rapperswilu, fot. P. Jamski



przemysłowca, ten zaś – z ich umiejętności przy 
własnych inicjatywach budowlanych, aranżacji 
wnętrz, a także organizacji wystawy obrazów 
w 1898 r. oraz przedsięwzięć charytatywnych. 
Korzyść wydawała się więc obustronna. Adolf 
Zeligson był na przykład autorem projektu fabry-
ki koncernu Silbersteinów przy ul. Piotrkowskiej 
242, w której poprzez zastosowanie potężnych 

wież w układzie alkierzowym, odwołujących się do średniowiecznych fortyfikacji, 
wyraźnie nawiązywał do założeń fabrycznych Scheiblera i Poznańskiego. Tradycję 
swoiście pojętego mecenatu w rodzinie kontynuowali także obaj synowie – Mie-
czysław i Stanisław. Mieczysław po śmierci ojca wspierał nadal finansowo Samuela 
Hirszenberga, a także Edwarda Okunia. 

Obaj synowie Teresy i Markusa Silbersteinów organizowali w Lisowicach ple-
nery malarskie, oddając do dyspozycji artystów znajdujące się nieopodal pałacu 
niewielkie domki. Malowniczy młyn, rozjaśnione słońcem polany i bujna roślinność 
stanowiły inspirację dla wrażliwych twórców. Wynikiem letnich wizyt na wsi były 
nastrojowe pejzaże, takie jak namalowany przez Hirszenberga w 1903 r. Pejzaż 
z Lisowic, dziś znajdujący się w stałej ekspozycji neorenesansowej willi Herbstów 
w Łodzi, oddziale Muzeum Sztuki, a także inny widok z Lisowic – zimowy kadr 
z tego majątku – który ostatnio pojawił się na polskim rynku aukcyjnym. Wraz 
z Hirszenbergiem w Lisowicach przebywał Edward Okuń. Zapraszani przez Silber-
steinów malarze mieli do dyspozycji osobny domek. Na prawo od niego rozciągał 
się: „[…] wielki park z jeziorkiem, na którym łódki i łabędzie i ohydny most, który jak  
u Maeterlincka do niczego nie prowadzi i ohydne porcelanowe figurki na trawnikach”14. 

Kolejne plenery odbyły się latem 1904 i 1905 r. Obraz Łąka Okunia, dziś znaj-
dujący się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pochodzi zapewne 

14 List Edwarda Okunia do Zenona Przesmyckiego, Biblioteka Narodowa, Warszawa, rkps 2857,  
k. 26–104.

Antoni Kozakiewicz (1841 Kraków– 
1929 Kraków), Przeprawa przez rzekę 
/ Nad przeprawą / Prom na Wiśle, olej, 
deska, 20 x 33 cm, Muzeum Polskie  
w Rapperswilu, fot. P. Jamski
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z letniego pobytu 1904 r. w Lisowicach. Oca-
lałe z wojennej zawieruchy w nienaruszonym 
stanie Lisowice były nadal ośrodkiem letnich 
spotkań właścicieli, ich przyjaciół i zapra-
szanych przez nich ciekawych ludzi. Hanna 
Mortkowicz-Olczakowa pisała:

Pamiętam taki obiad w majątku Lisowice pod Ozorkowem, kiedy do stołu podawał lokaj 
w białych rękawiczkach, a moi dwaj koledzy malarze, Menasze i Efraim Seidenbeutlowie, 

Samuel Hirszenberg (1865 Łódź–1908 Jero-
zolima), Pejzaż z Lisowic, 1903, olej, płótno, 
59,5 x 39,5 cm, Muzeum Sztuki w Łodzi, fot. 
P. Tomczyk



których pani Diana [Eiger, córka Teresy i Markusa – przyp. D.K.] protegowała i zaprosiła na 
pobyt letni, nie wiedzieli, jak się zachować pod okiem służby, żeby broń Boże nie splamić 
haftowanego obrusa. Pamiętam i inne przyjęcia, na których skromni i nieraz zaniedbani 
ludzie poruszali się na tle kosztownych mebli i dywanów, gablotek pełnych stylowej 
porcelany i szkła obrazów i luster15.

Własnością rodziny Silbersteinów była także 
cenna, zajmująca istotne miejsce w twórczości Hir-
szenberga wielkoformatowa kompozycja, powsta-
ła w 1887 r. w Monachium – Szkoła talmudystów, 
która funkcjonuje w literaturze przedmiotu także 
pt. Jeszyboth. Malarz zarysował w niej swój świa-
topogląd i stosunek do tradycji żydowskiej. Obraz 

15 H. Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Marku Eigerze-Napierskim, „Twórczość” 1959, nr 7, s. 50.

Leon (Noel) Hirszenberg (1870 Łódź– 
1915 Francja), Dziecko z kotem / Dziew-
czyna z kotkiem, 1896, olej, płótno,  
80 x 61 cm, Muzeum Sztuki w Łodzi,  
fot. P. Tomczyk.
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przedstawia grupę kilku młodych mężczyzn 
studiujących Talmud, oświetlonych światłem 
dogasającej świecy i promieniami wschodzą-
cego słońca, zwiastującego nadejście nowego 
dnia. Tym samym jest to alegoryczne zesta-
wienie tradycyjnej religijności z wizją nowych 
idei, o których marzy skromny szczupły młodzieniec w centrum obrazu. Jerzy 
Malinowski, powołując się na wspomnienia Henryka Glicensteina, widzi w nim 
autoportret artysty16. Obraz ten został ofiarowany w styczniu 1923 r. z inicjatywy 
Ady Propper Muzeum Narodowemu w Krakowie jako dar wszystkich dzieci dla 

16 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 79.

Olga Boznańska (1865 Kraków–1940 Paryż) 
Autoportret / Portret mężczyzny (obraz dwu-
stronny), olej, tektura; 60,5 x 20,5 cm, Mu-
zeum Polskie w Rapperswilu, fot. P. Jamski



uczczenia pamięci Markusa i Teresy. Wato wspomnieć, że w posiadaniu rodziny 
Silbersteinów był niewielki szkic olejny do tej kompozycji, wystawiony w TZSP 
w 1887 r. Z kolei inny obraz – Urania, znany też jako Artysta i jego muza, rodzina 
ofiarowała w 1926 r. Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. W tym samym czasie Stani-
sław Silberstein podarował do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi dwie rodzajowe 
akwarele Michała Pociechy z 1889 r. Chłopi I / Z kościoła oraz Chłopi II / Z karczmy.

Należące do Silbersteinów dzieła były prezentowane publicznie na trzech 
wystawach obrazów z łódzkich zbiorów prywatnych, zorganizowanych w latach 
1898, 1903/1904 oraz 191617. 

Wystawa w 1898 r. urządzona w Salonie Artystycznym Zygmunta Bartkiewicza, 
była realizacją oryginalnego pomysłu Teresy Silbersteinowej i wiązała się ściśle 
z jej akcją charytatywną – została zorganizowana dla pomnożenia finansów fun-
duszu kolonijnego dla dzieci. W wynajętej sali w Salonie Zygmunta Bartkiewicza 
(u zbiegu ulic Spacerowej i św. Andrzeja) przygotowano wystawę dzieł sztuki ze 
zbiorów łódzkich przemysłowców. Rekomendowani przez rodzinę Silbersteinów 
i Poznańskich łódzcy artyści: Samuel Hirszenberg, Leopold Pilichowski, Dawid 
Landé i Adolf Zeligson zostali zobowiązani do dokonania wyboru dzieł na wy-
stawę. Zaprezentowano 220 obrazów, 20 rzeźb oraz zespół grafik angielskich, 
ogółem dzieł wypożyczonych od 45 właścicieli. Żony i córki łódzkich przemysłow-
ców oraz zaprzyjaźnione osoby zaoferowały swoją pomoc w pełnieniu dyżurów 
na wystawie. Ekspozycja odniosła sukces frekwencyjny – odwiedziło ją ponad  
18 tys. gości. Wystawa była w Łodzi pierwszym tak znaczącym i spektakularnym 
wydarzeniem pod względem artystycznym, prezentując dzieła sztuki wysokiej 
klasy, jak też w wymiarze społeczno-towarzyskim, skupiając przedstawicieli elit 
przemysłowych wszystkich narodowości, współuczestniczących w budowaniu 
życia kulturalnego miasta. Dzięki jej organizacji żona przemysłowca udowodniła, 
że dobroczynność wypada doskonale w parze ze sztuką.

Charytatywną formę miała również wystawa, jaka odbyła się w pałacu Juliusza 
Teodora Heinzla von Hohenfels przy ul. Piotrkowskiej 104 w czerwcu 1916 r. Zorga-
nizowano ją z okazji Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej pod hasłem „Ratujcie Dzieci”. 
Na wystawie pokazano bogatą reprezentację dzieł Maurycostwa Poznańskich. 

Zgromadzone tutaj w wyniku przeprowadzonych badań i poszukiwań, kwerend 
muzealnych i archiwalnych informacje o dziełach sztuki, z pewnością nie stanowią 
kompletnego zestawu prac będących własnością Markusa i Teresy Silbersteinów 
oraz ich potomków18. Zbiory te winny zostać uzupełnione o liczne portrety rodzin-
ne, znajdujące się w Lisowicach, których nie pokazywano podczas publicznych 
wystaw i nie wożono do Łodzi prawdopodobnie z obawy przed możliwością uszko-
dzenia podczas transportu, ale także zapewne dlatego, że wizerunki członków 
rodziny należały do „chronionej” sfery prywatnej. Zapewne był wśród nich Portret 
Pani Silberstein, przedstawiający Teresę Silberstein, namalowany przez Konrada 
Krzyżanowskiego w 1899 r., dzisiaj znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie (nabyty w 1972 r.)19. Z racji indywidualnych zamówień nie sposób 

17 Katałog wystawki chudożestwiennych proizwiedenij / Katalog wystawy artystycznej, Łódź 1898; 
Katalog wystawy artystycznej, cz. 1, [Łódź] 1903; Katalog wystawy artystycznej, cz. 2, [Łódź] 1903–
1904; Wielka Kwesta Ogólnokrajowa pod hasłem „Ratujcie Dzieci”. Katalog wystawy obrazów, rzeźb 
i sztychów, Łódź [Pałac Heinzla], czerwiec 1916, Łódź 1916.

18 Próbę rekonstrukcji rodzinnej kolekcji zawiera zestawienie katalogowe dzieł: D. Kacprzak, op. 
cit., t. II, s. 8–24, poz. 1–99.

19 Konrad Krzyżanowski (1872–1922). Wystawa monograficzna. Katalog prac istniejących i zaginionych, 
oprac. L. Skalska-Miecik, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1980,  
s. 40, poz. 5, il. 4.
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odnaleźć śladów także w dokumentacji ówcze-
snego rynku artystycznego. Wreszcie, należy 
zaznaczyć, że wiele dzieł zostało wywiezionych 
przez przedstawicieli kolejnych generacji silnie 
rozgałęzionej rodziny Silbersteinów lub też za-
ginęło.

Aby dopełnić kolekcjonerski obraz rodzi-
ny, warto wspomnieć, że każdy z jej człon-
ków gromadził własny księgozbiór pod ką-
tem indywidualnych zainteresowań. Markus – dzieła judaistyczne, które zapi-
sał w 1884 r. warszawskiej synagodze. Teresa przeznaczyła posiadane dzieła 

Artur Szyk (1894 Łódź–1951 New Kana-
an / Connecticut), Napoleon w otoczeniu  
oficerów i rannych, 1930, gwasz, papier, 
16,3 x 11,5 cm, Muzeum Polskie w Rap-
perswilu, fot. P. Jamski



sztuki i pozycje literatury judaistycznej dla muzeum judaistycznego mającego 
powstać przy synagodze. Bibliotekę po zabitym w 1907 r. Mieczysławie, któ-
ry był kolekcjonerem pamiątek z rozlicznych podróży, siostry i brat ofiarowali 
w 1922 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Rok później Sara Silberstein 
ponowiła dar, przekazując dla uczczenia pamięci brata jego księgozbiór na-
ukowy i powieści wraz z milionem marek na zakup stosownej szafy. Stani-
sław Silberstein z kolei w 1902 r. ufundował nagrodę pieniężną na zorgani-
zowany w Łodzi Konkurs Dramatyczny im. Henryka Sienkiewicza. W 1903 r.  
wraz z Maurycym Poznańskim zabiegał o stworzenie w Łodzi instytucji, która 
pokierowałaby życiem teatralnym. Obaj doprowadzili w niedługim czasie do zare-
jestrowania Polskiego Towarzystwa Teatralnego, weszli w skład zarządu i wpierali 
tę instytucję finansowo. Stanisław działał także w Towarzystwie Muzeum Nauki 
i Sztuki. Związki z kulturą w rodzinie Silbersteinów były trwałe także w kolejnych 
pokoleniach. Córka Sary i Maurycego – Iza Maria Poznańska de Landsberger – in-
teresowała się muzyką, przyjaźniła się między innymi z Karolem Szymanowskim. 
Okazała kompozytorowi pomoc w najtrudniejszym okresie jego życia – podczas 
choroby, zadbała o jego kurację w Grasse na Riwierze Francuskiej, a następnie 
sfinansowała pobyt w klinice w Lozannie, o czym pisał przed laty Jerzy Waldorff 
w monografii poświęconej kompozytorowi20. 

Rodzinę Silbersteinów, podobnie jak innych łódzkich fabrykantów i kupców, 
finansistów – przedstawicieli wielokulturowej burżuazji przemysłowej, uzyskują-
cych stabilną pozycję ekonomiczną w czwartej ćwierci XIX w., należy postrzegać 
jako lodzermenschów – twórców i władców miasta, których poczucie własnej 
wartości znajdowało odzwierciedlenie w sferze kultury. Identycznie brzmiące 
w języku niemieckim i w jidysz określenie Lodzermensch stanowi rodzaj 
silnie zakorzenionego mitu związanego z rozwojem miasta, rodzaj kliszy 
objaśniającej specyfikę przemysłowej metropolii środkowoeuropejskiej 
u progu nowoczesności, rodzaj wyobrażenia, pozwalającego na społeczną 
identyfikację. Jest synonimem brutalnego egoizmu właściwego nuwo-
ryszom w krainie wielkiej konkurencji. Lodzermensch to również kreacja 
literacka. Nie sposób nie wspomnieć o publikowanej najpierw w „Kurierze 
Codziennym”, a następnie wydanej w wersji książkowej po raz pierwszy w War-
szawie w 1899 r. powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana oraz o jej dwu 
ekranizacjach – Aleksandra Hertza (1927) i nominowanej do Oscara adaptacji 
Andrzeja Wajdy (1974) – które miały najsilniejszy wpływ na współczesne rozu-
mienie tego słowa.

Rozwój życia kulturalnego w pozbawionym tradycji, skoncentrowanym wokół 
fabryk mieście przemysłowym następował powoli i nie bez trudu. Stopniowo coraz 
lepiej wykształcone, wzbogacone mieszczaństwo zaczęło odczuwać potrzebę 
kontaktu ze sztuką – odwołując się z jednej strony do wzorców zachodnioeu-
ropejskiej burżuazji, z drugiej zaś – dążąc do zbliżenia z polską arystokracją, 
asymilowało w mniej lub bardziej udany sposób uproszczone formy wzorów 
arystokratyczno-dworskich. Sztuki plastyczne były pojmowane przede wszystkim 
jako „dekoracyjna oprawa codzienności”, element splendoru służący podkreśle-
niu pozycji społecznej. Nabywanie dzieł sztuki przez łódzkich przemysłowców 
w przeważającej większości było konsekwencją funkcjonującej mody na posiada-
nie obrazów i rzeźb w salonach – wypadało bowiem, by w eleganckich domach 

20 J. Waldorff, Serce w płomieniach. Opowieść o Karolu Szymanowskim, Warszawa 1980, s. 51–52, 
96–97.
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Henryk Glicenstein (1870 Turek–1942 Nowy Jork), Popiersie 
Sary Silberstein Poznańskiej, 1898, biały marmur, 68 x 35 x 33 cm,  
Muzeum Polskie w Rapperswilu, fot. P. Jamski



znajdowały się luksusowe przedmioty. Z czasem 
zbieractwo stało się obyczajową koniecznością, 
wymogiem towarzyskim, sprawą mody. Posiada-
nie obrazów gwarantowało właścicielowi prestiż 
i stanowiło potwierdzenie stylu życia21. 

Zgromadzona przez rodzinę Silbersteinów 
prawdopodobnie pierwsza bądź jedna z pierw-

szych kolekcji dzieł sztuki stanowi, poniekąd na przekór czarnej legendzie Złego 
miasta Zygmunta Bartkiewicza, wczesny przykład realizacji idei kolekcjoner-
skiej w środowisku łódzkiej burżuazji. Zapoczątkowana w pierwszym pokoleniu 

21 Decorum łódzkiego fabrykanta, oprac. W. Jordan, katalog wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi sty-
czeń–maj 1986, Łodź 1986; J. Strzałkowski, Artyści, obrazy, zbieracze w Łodzi do 1918 roku, Łodź 
1991; D. Kacprzak, O smaku artystycznym łódzkich przemysłowców drugiej połowy XIX i początku 
XX wieku, w: Smak artystyczny i znawstwo sztuki. Rozważania o smaku artystycznym. Studia, red. 
J. Poklewski, T.F. de Rosset, Toruń 2002, s. 203–225. Zob. także: Ze zbiorów Henryka Grohmana. 
Grafika i rzemiosło artystyczne, oprac. W. Rudzińska, D. Kacprzak, D. Berbelska i in., katalog wystawy, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Rezydencja „Księży Młyn” 24.01–15.03.1998, Łodź 1998; D. Kacprzak, Ko-
lekcja obrazów Karola Rajmunda Eiserta, królewsko-duńkiego konsula honorowego – w świetle źródeł, 
w: Sztuka w Łodzi (3). Poza awangardą. Materiały sesji naukowej „Sztuka łódzka obok awangardy”, 
zorganizowanej przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 18–19.11.2004, 
Łodź 2005, s. 19–38; D. Kacprzak, Zbiór grafik angielskich Zenona Kona, w: Polskie kolekcjonerstwo 
grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 136–153; D. Kacprzak, 
Der Kunstgeschmack der Lodzer Fabrikanten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts am Be-
ispiel der Kunstsammlung von Juliusz Teodor Heinzel Freiherrn von Hohenfels, w: Lodz jenseits von 
»Fabrikanten, Wildwest und Provinz«. Kulturwissenschaftliche Studien über die Deutschen in und aus 
den polnischen Gebieten, Hrsg. S. Dyroff, K. Radziszewska, I. Roskau-Rydel, Munchen 2009 (seria: 
Polono-Germanica 4: Schriften der Kommission fur die Geschichte der Deutschen in Polen e.V.), 
s. 95–116.

Xawery Dunikowski (1875 Kraków–1964 
Warszawa), Jarzmo życia, gips, wymiary 
nieznane, Muzeum Sztuki w Łodzi, dzieło 
zaginione w czasie drugiej wojny świato-
wej, fot. Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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przez Teresę i Markusa potrzeba zbieractwa nie przekształciła się w kolejnych 
generacjach w kolekcjonerską, uformowaną, systematyczną działalność. Wpraw-
dzie dzieła gromadzone przez Stanisława wyróżniały się wysokim poziomem 
artystycznym, jednak trudno nie dostrzec w tych nabytkach przypadkowości. 
Posiadał on między innymi olejny szkic Władysława Podkowińskiego do słynnej 
kompozycji Szał, prace Henryka Siemiradzkiego, rzeźbę Jarzmo życia Xawerego 
Dunikowskiego, zakupioną w 1935 r. do zbiorów łódzkiego Muzeum Sztuki od 
Eugenii Lichtenfeldowej (zaginioną w czasie drugiej wojny światowej), Dziecko 
z ptaszkiem Henryka Glicensteina (dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie) oraz dzieła Jeana Antoine’a Houdona i Jeana Antoine’a Injalberta. 

Trudno formułować jednoznaczne sądy na temat kształtowania się gustu ar-
tystycznego Silbersteinów. Gromadzili dzieła raczej o charakterze dekoracyjnym, 
dobrze prezentujące się we wnętrzach – pogodne pejzaże oraz sceny rodzajowe. 
Poza sporadycznymi, przypadkowymi zakupami dzieł twórców zachodnioeuro-
pejskich, reprezentujących raczej średni poziom artystyczny (Carlo Brancaccio, 
Wilhelm Kaulbach, Carl Kronberger, Eduardo Saporetti), nabywano dzieła pol-
skich malarzy, słynnych i modnych w kręgach fabrykanckich (Józef Brandt, Julian 
Fałat, Józef Chełmońskich) oraz wywodzących się z Łodzi malarzy żydowskiego 
pochodzenia (Samuel Hirszenberg, Leopold Pilichowski, Maurycy Trębacz czy też 
młodszy od nich Artur Szyk). Zbiór ten zapewne, sądząc na podstawie dokony-
wanych wyborów artystów i przedstawień, stanowił także element sprzyjający 
procesowi kulturowej asymilacji przemysłowców w środowisku polskim. 

Uwzględniając potencjalne możliwości finansowe jednej z najzamożniejszych 
w owym czasie rodzin łódzkich przemysłowców pochodzenia żydowskiego, nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że autentyczna potrzeba obcowania ze sztuką 
nie stanowiła dla nich dostatecznego powodu, by ponosić istotne nakłady 
finansowe na ten cel. Godna odnotowania wydaje się formuła fabrykanc-
kiego mecenatu artystycznego, choć stopień finansowego zaangażowania 
należałoby określić mianem ograniczonego.

Kolekcję rodzinną Silbersteinów należy traktować raczej jako jeden 
z elementów postawy życiowej, potrzeby czynnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i artystycznym miasta. Wydaje się, że choć w źródłach jako właści-
ciele dzieł pojawiają się rozmaici członkowie rodziny, to w największym stopniu 
odpowiedzialna za kształt zbiorów była Teresa Silberstein. Jej postawa jest cha-
rakterystyczna dla wczesnej fazy budowania kolekcji rodzinnej. Idea nie zyskała 
w tym wypadku swej rozwiniętej, dojrzałej postaci, ale stanowiła interesujący 
katalizator rozwoju kolekcjonerstwa w Łodzi. Postawę wobec dzieł sztuki przed-
stawicieli kolejnego pokolenia – Sary i Maurycego Poznańskich – należy trak-
tować bardziej jako konwencjonalny element czynnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i artystycznym miasta, aniżeli kolejny etap rozwoju kolekcjonerskiej 
aktywności. Posiadanie dzieł sztuki, podobnie jak działalność filantropijna, które 
były manifestacją bogactwa i ostentacji, stanowiło konsekwencję konkurencji 
gospodarczej i niejako wyścigu o zachowanie pozycji wśród najpotężniejszych 
w Łodzi rodzin pochodzenia żydowskiego. O potędze rodu Silbersteinów, ale 
także o ich smaku estetycznym, akcentującym wartości dekoracyjne, okazałość 
i kosztowność materiałów może świadczyć, dziś niestety częściowo zrujnowany, 
rodzinny grobowiec – monumentalne mauzoleum, zaprojektowane przez Adolfa 
Zeligsona na zlecenie Teresy Silberstein, wykute w sprowadzonym z Włoch wy-
sokiej jakości marmurze. 



The Silbersteins and Their Collection of Artworks
From the Research over Collecting of Jewish Large-Scale Industry Bur-
geoisie in Łódź at the End of 19th and First Decades of 20th Century

The Markus and Teresa Silberstein family and their descendants, as well as the families of other 

manufacturers, merchants, financiers from Łódź – the representatives of multicultural industry 

burgeoisie, obtaining a stable economical position in the last quarter of 19th century – should be 

considered lodzermensch – the creators and rulers of the city, whose self-esteem was reflected in 

the area of culture. The term Lodzermensch, identical in German and Yiddish, is a strongly ingrained 

myth related to the development of the city. It explains the peculiarity of industrial Middle-European 

metropolis at the threshold of modernity and offers the opportunity of social identification. The 

development of cultural life in the industrial city, devoid of tradition, concentrated around facto-

ries, was coming slowly. Gradually, better and better educated and enriched middle class began to 

feel the need for contact with art – referring to, on the one hand, the patterns of West-European 

burgeoisie, on the other, striving for closeness to Polish aristocracy. Visual arts were understood 

mainly as setting of everyday life, an element of social esteem, a confirmation of the lifestyle, and, 

over time, as social necessity and fashion.

The Silbersteins’ artworks collection, showed against the background of their industrial activity 

and financial potential, is, unlike the black legend of Złe miasto (The Evil City) by Zygmunt Bartkiewicz, 

an early example of the concept of community in the environment of the Łódź bourgeoisie. Besides 

occasional purchases of West-European authors’ works, representing a middle artistic level, works 

by Polish painters, famous and fashionable among manufacturers (Józef Brandt, Julian Fałat, Józef 

Chełmoński, Henryk Siemiradzki), and the Jewish ones originating from Łódź (Samuel Hirszenberg, 

Leopold Pilichowski, Maurycy Trębacz) were bought. The collection also supported the process of 

cultural assimilation of Jewish industrialists in Polish society.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Betonowa Mnemosyne
Muzeum Żydowskie 
w Berlinie i jego architekt1

Teraźniejszość posiada taką samą władzę nad 
przeszłością, jak grabarz nad zwłokami.
Max Horkheimer

Epoka, która mieni się nowoczesną i usilnie 
pragnie nią być, wpada nieuchronnie w ob-
sesję przeszłości: osacza ją pamięć, historia.
Hans Rosenberg

Traumatyczne doświadczenie Holocaustu stanowi w koncepcjach wielu 
badaczy jeden z najważniejszych punktów zwrotnych współczesnej kultu-
ry. W efekcie tego głębokiego kryzysu zachodniej cywilizacji wiele nurtów 
sztuki, będącej obrazem międzyludzkich relacji, zmieniło niemal całkowicie 
swe oblicze. 9 września 2001 r. otwarto w Berlinie nowe Muzeum Żydowskie. 
Jego dyrektor, profesor Werner Michael Blumenthal, powiedział podczas 
uroczystej inauguracji: 

W naszym zglobalizowanym świecie i w Europie bez granic stoimy przed trudnym 
zadaniem znalezienia pozytywnych rozwiązań, które umożliwią pokojowe współistnienie 
ludzi różnych kultur i religii2. 

Słowa te wyrażały program odrodzonej instytucji, której własne dzieje, się-
gając początków drugiej dekady minionego stulecia, odzwierciedlają niczym 
w soczewce historię stosunków niemiecko-żydowskich.

1 Niniejszy tekst stanowi skróconą wersję pracy powstałej w 2001 r. w ramach seminarium pro-
wadzonego przez profesora Szczęsnego Skibińskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z długiej listy literatury tematu opublikowanej w ostatniej 
dekadzie należy wymienić studia J. Lubiaka, Architektura pamięci Daniela Libeskinda, „Artium 
Quaestiones” 2005, t. XVI; A. Kamczyckiego, Muzeum Libeskinda w Berlinie. Świat żydowski ukryty 
w architekturze, „Atrium Quaestiones” 2007, t. XVIII. W języku polskim ukazała sie także auto-
biografia architekta: D. Libeskind, Przełom. Przygody w życiu i architekturze, tłum. M. Zawadka, 
Warszawa 2008.

2 P.G. [P. Geise], Bezruch błyskawicy, „Przekrój” nr 40/2937, 7.10.2001, s. 33. Zob. też wywiad z W.M. 
Blumenthalem: Wir sind ein deutsches Geschichtsmuseum, „Jüdisches Museum Berlin. Spezial der 
Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung“, Rosch Haschana 5762, September/Oktober 2001, s. 20.

Szymon Piotr Kubiak



Bogate zbiory historyczne i artystyczne znalazły miejsce ekspozycji w budowli, 
której symboliczne konotacje przeistoczyły dwudziestowieczną funkcję neutral-
nych ram dla kolekcji w samodzielny byt – równie nośny etycznie i estetycznie 
jak jego zawartość. W pewnym sensie autorzy Muzeum Żydowskiego w Berlinie 
przywołali wzorce z samych początków nowoczesnego muzealnictwa. Nowy 
rodzaj architecture parlante mówi jednak nie tylko – jak miało to miejsce w XIX w. –  
o władzy i historii, nie jest pomnikiem gloryfikującym osobistość czy zwycięskie 
wydarzenie, lecz zabiera głos – faktycznie i w przenośni – na temat przemijania, 
zatracania, a także groźby powtórzenia katastrofy. Nie tylko poprzez magazy-
nowanie i prezentację reliktów kultury materialnej, ale i za pomocą abstrakcyj-
nego języka architektury wyrażona zostaje koncepcja muzeum par excellence: 
zatrzymania w czasie i zachowania w pamięci. Alternatywnie wobec tradycji 
typu, porzucając pozytywistyczne metody opowiadania o przeszłości, budynek 
wywołuje w widzach silne reakcje. Jego forma przekazuje w ten sposób uczucia 
projektanta, którego relacje ze światem zdeterminowały wydarzenia zarówno 
nazizmu, jak i komunizmu.

Choć celem inicjatorów nie było skupienie się na wydarzeniach Shoah3, to 
kompozycja budowli i ewokowane przez nią stany psychiczne nieodparcie na-
suwają skojarzenia z czasem nazistowskiego terroru. Słowa skierowane przez 
profesora Blumenthala do 850 gości przybyłych na otwarcie muzeum okazały się 
prorocze wobec aktu dokonanego dwa dni po uroczystości. Napad terrorystyczny 
na Nowy Jork 11 września 2001 r. stanowił właśnie zaprzeczenie posłannictwa 
nowej berlińskiej instytucji. Zniszczenie wież World Trade Center, powodujące 
śmierć niemal trzech tys. ludzi, uzmysłowiło wagę zadania podejmowanego 
przez Muzeum Żydowskie, które wypełnia misję archiwalną, kulturalną, społeczną 
i naukową4. Do związków między tragedią 2011 r. i pamięcią o Zagładzie – także 
na płaszczyźnie architektury – przyjdzie jeszcze powrócić. Wcześniej nakreślona 
zostanie historia niemieckiej instytucji i jej siedzib. Analiza najnowszej siedziby 
połączona będzie z biografią artystyczną projektanta oraz próbą wskazania 
genezy formy i możliwości wobec niej alternatywnych.

I. Historia Muzeum Żydowskiego w Berlinie
Zamiar utworzenia muzeum w stolicy dziś zjednoczonych Niemiec pojawił się 

przed czterdziestoma laty, kiedy berlińska gmina żydowska w 1971 r. obchodziła 
trzechsetną rocznicę powstania. Powołano się wówczas na tradycję pierwszej tego 
typu placówki w mieście, otwartej 24 stycznia 1933 r. przy Oranienburger Straße 315.  
Jej dyrektor, doktor Karl Schwarz, borykając się z problemami poprzedzającymi 
to wydarzenie, nie przeczuwał dojścia do władzy kanclerskiej Adolfa Hitlera w ty-
dzień później. Trzon przyszłego muzeum stanowiły zbiory drezdeńskiego jubilera 
Alberta Wolfa, głównie monety, medale i portrety przekazane berlińskiej gminie 
w 1907 r. Udostępnione publiczności dziesięć lat później, wzbogacane były suk-
cesywnie o „Kolekcję modernizmu”, w skład której weszły między innymi dzieła 

3 Oficjalna nazwa instytucji brzmi: Zwei Jahrtausende Deutsch-Jüdische Geschichte (Dwa Tysiąc-
lecia Niemiecko-Żydowskiej Historii). W przemówieniu inauguracyjnym prezydent Niemiec Jo-
hannes Rau postulował: „To nie jest i nie powinno być muzeum Holocaustu. Musimy podtrzymać 
pamięć o tej katastrofie, ale błędem byłby wniosek, że Holocaust jest sumą historii niemiecko-
-żydowskiej”. Cyt. za: A. Rubinowicz, Czy miłość pyta o powód, „Magazyn Gazety Wyborczej”  
nr 49/457, 6.12.2001, s. 44.

4 M. Blumenthal, Grußwort, „Newsletter Jüdisches Museum Berlin“ 2001, Nr. 2, s. 2.
5 J. Nida-Rümelin, Die Menschen brauchen ein jüdisches Museum, „Jüdisches Museum Berlin…“, op. 

cit., s. 10.
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Camille’a Pissara, Marca Chagalla i Lessera Ury’ego. Gmach przy Oranienburger 
Straße mieścił także dział „Archeologia w Palestynie”. W końcu 1938 r. instytucję 
zamknięto, a dzieła skonfiskowano z zamiarem umieszczenia ich w planowanym 
Muzeum Kultury Żydowskiej Rzeszy w Pradze. Wnętrza sąsiedniej synagogi zde-
molowano podczas „nocy kryształowej” 9 listopada 1938 r.; jej ostateczną zagładę 
przyniosły bombardowania w 1943 r.6 

Gmina żydowska, podzielona w 1953 r. zewnętrznymi decyzjami na część 
wschodnią i zachodnią, została na długo trwale rozłączona budową muru berliń-
skiego w 1961 r. Po zapadnięciu decyzji o wysadzeniu w powietrze ruin synagogi 
przy Oranienburger Straße w 1958 r. pojawił się pomysł postawienia na jej miejscu 
Muzeum Żydowskiego. Na odpowiedź ze strony 
władz wschodniego Berlina trzeba było czekać 
do 1979 r., kiedy ze względów konserwatorskich 
opowiedziano się za odbudową domu zgroma-
dzeń7. W 1962 r. natomiast w zachodniej części 
miasta utworzono Muzeum Berlina, pomyślane 

6 Większość dzieł, wraz ze znalezionym w willi Josefa Goebbelsa Prorokiem (1913) Jakoba Stein-
hardta, przetrwała wojnę i dziś znajduje się w Fundacji Nowa Synagoga – Centrum Judaicum. 
O historii pierwszego Muzeum Żydowskiego przy Oranienburger Straße czytaj w: H. Simon, Zur 
Stärkung von Lebensmut und Widerstandswillen, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 30–32. 
Badania nad historią kolekcji przyniosły w ostatniej dekadzie wiele odkryć. Należy wspomnieć 
o zaangażowaniu Jednostki Badawczej „Sztuka Zwyrodniała” Freie Universität w Berlinie oraz 
jednym z ostatnich katalogów wystaw organizowanych w Centrum Judaicum: Gute Geschäfte. 
Kunsthandel in Berlin 1933–1945, Hrsg. C. Fischer-Defoy, K. Nürnberg, Berlin 2011.

7 Das Jüdische Museum im Stadtmuseum Berlin. Eide Dokumentation, Hrsg. M. Weinland, K. Winkler, 
s. 12–13.

Muzeum Żydowskie w Berlinie, 2012, 
fot. M. Czajkowski 



jako odpowiednik Muzeum Marchijskiego, które znalazło się po drugiej stronie 
muru. W 1969 r. otrzymało ono na swoją siedzibę zrekonstruowany po wojnie 
Kollegienhaus przy Lindenstraße na Kreuzbergu (Friedrichstad Süd) – barokowy 
gmach sądowy autorstwa Philippa Gerlacha8. W jego wnętrzach w 1971 r. z oka-
zji wspomnianej rocznicy urządzono wystawę Wyczyn i fatum – 300 lat gminy 
żydowskiej w Berlinie. Jednocześnie zainicjowano debatę nad udostępnieniem 
publiczności zbioru judaików w ramach stałej ekspozycji, dla pomieszczenia 
której przewidywano zrekonstruowanie Ephraim-Palais. Fragmenty tej rezydencji 
nadwornego jubilera Fryderyka II składowano w Berlinie Zachodnim. Projekt nie 
został zrealizowany, wzięto jednak pod uwagę inną lokalizację dla przyszłego 
Muzeum Żydowskiego – działkę sąsiadującą z gmachem Knoblaucha. Jedno-
cześnie magistrat stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej zakomunikował 
chęć odtworzenia Ephraim-Palais na pierwotnym miejscu, czyli w Nicolaiviertel. 
Tym bardziej bezcelowa stała się jego rekonstrukcja i rozbudowa w zachodniej 
części miasta na podstawie projektów przygotowanych już w 1979 r. przez Ernsta 
Gisela. W prasie zaczęto ten zamiar opisywać sloganem „podwójnego Ephraima”9.

Lata osiemdziesiąte XX w. przyniosły zachodniemu Berlinowi mieszkanio-
wy megaprojekt – Międzynarodową Wystawę Budownictwa (IBA) zainicjowaną 
w 1977 r. Stanowiła ona odpowiedź na rosnące zapotrzebowania, nie do końca 
rozwiązane przez poprzednią tak wielką inicjatywę Interbau w 1957 r.10 W przeci-
wieństwie do tej pierwotnej, realizującej zabudowę w typie niezintegrowanego 
z miastem osiedla według projektów czołowych modernistów z całego świata, 
nowa inwestycja obejmowała działania wewnątrz przestrzeni miejskiej. Jej inspira-
cją były postulaty amerykańskiej krytyki modernizmu końca lat sześćdziesiątych, 
zawarte między innymi w pismach Jane Jacobs, Roberta Venturiego i Aldona 
Rossiego11. Całe przedsięwzięcie podzielono na dwie sekcje: Neubau, odpowia-
dającą za wznoszenie nowych domów i budynków użyteczności publicznej, 
oraz Altbau, mającą za cel swych działań odnowę istniejącej substancji. Teren 
zajmowany przez Muzeum Berlina znalazł się na skraju obu stref: historyczną 
dzielnicę Friedrichstadt Süd objęto pierwszym programem, a sąsiednią część 
Kreuzberga programem rewitalizacji12. W tej sytuacji ponownie wypłynęła kwestia 
ewentualnej rozbudowy gmachu Knoblaucha – jako kombinacji Neu- i Altbau.

W 1980 r. zakończyły się konkursy dotyczące zagospodarowania terenów gra-
niczących z Muzeum Berlina, a obszar znajdujący się bezpośrednio za nim prze-
znaczono dla parku miejskiego z ekspozycją rzeźby. Miał on służyć jako łącznik 
z nowym skrzydłem instytucji, pomyślanym po jego skrajnej, wschodniej stronie 
działki. Projekt oficyny skomunikowanej z głównym budynkiem, rodzajem galerii, 

8 Budynek sądu Philippa Gerlacha to pierwszy wielki gmach rządowy Fryderyka Wihelma I po-
wstały w południowym Friedrichstadt. Dwukondygnacyjną trójskrzydłową budowlę nakrywa 
dach mansardowy. Środkowy, jednoosiowy ryzalit, z balkonem nad portalem, wieńczy trójkątny 
naczółek z godłem Prus i alegorycznymi figurami Caritas i Justitii. Mimo licznych przebudów 
w połowie XIX w. i zburzeń wojennych zdecydowano się odtworzyć oryginalne elewacje. Wnętrze 
urządzono z myślą o pomieszczeniu zbiorów muzealnych. Architekturführer Berlin, Hrsg. P. Sigel, 
Berlin 2001, s. 260.

9 Das Jüdische Museum…, op. cit., s. 19–21, 78–79.
10 Więcej na ten temat: S.P. Kubiak, Odbudowa modernizmu – modernizm odbudowy. INTERBAU, 

urbanistyka i architektura Berlina lat 50. XX wieku, „Artium Quaestiones” 2005, t. XVI.
11 J. Jacobs, The Death and Life of American Cities, New York 1961; R. Venturi, Complexity and Con-

tradiction in Architecture, New York 1966; A. Rossi, L’architettura della cità, Padova 1966. Zob.  
D. Ghirardo, Architektura po modernizmie, Toruń 1999, s. 13 i n.

12 D. Ghirardo, op. cit., s. 108 i n.
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pochodził z tej samej pracowni co poprzedni, dotyczący rekonstrukcji i rozsze-
rzenia Ephraim-Palais13. Kierownictwo IBA postanowiło jednak urządzić w tym 
miejscu wyłącznie park publiczny14. Powiększające się wciąż zbiory judaików 
znalazły zatem prowizoryczne miejsce ekspozycji w przyziemiu zrekonstruowa-
nego w 1980 r. neorenesansowego Martin-Gropius-Bau15. Rozmów z magistratem 
i władzami miasta na temat inwestycji przy Lindenstraße jednak nie przerwano, 
a zapowiedzi notabli wschodniego Berlina z 1986 r. o urządzeniu w rekonstru-
owanej synagodze Muzeum Żydowskiego nadały sprawie po drugiej stronie 
muru nowej dynamiki. W 1988 r. zorganizowano wystawę I niech uczy pamięć! 
w odnowionym właśnie Ephraim-Palais jako manifestację Honeckerowskiego 
„miasta pokoju”. Berlin Zachodni odpowiedział oficjalną decyzją rozbudowy 
muzeum miejskiego o skrzydło poświęcone niemiecko-żydowskiej historii16. 

W 1989 r. ogłoszono konkurs architektoniczny. Głównym warunkiem było pod-
jęcie wskazówek wypracowanych podczas konferencji w Instytucie Aspeńskim 
w marcu poprzedniego roku: 

Muzeum Żydowskie nie powinno być wchłonięte przez muzeum historii miasta lub 
być takiemu podporządkowane jako oddział. Celem musi być natomiast stworzenie 
przestrzennie i treściowo niezależnego muzeum żydowskiego, które sąsiaduje z Muzeum 
Berlina oraz permanentnie umożliwia i unaocznia związki z tam przedstawioną historią 
i kulturą miasta17. 

Do otwartej rywalizacji zaproszono dodatkowo dwunastu międzynarodowych 
architektów. W kwietniu 1989 r. zarejestrowano 165 zakodowanych projektów. Od 
początku uwagę zarówno komisji, jak i prasy („To tak, jakby Kurt Schwitters za-
inspirował się Starym Testamentem”: „Tagesspiegel“), zwracała praca numer 
1021 – całkowicie deklasująca konkurencję, ale nie do końca przestrzegająca 
koncepcji aspeńskich. 22 czerwca do ścisłego finału zakwalifikowano 24 
prace. Rezultat debat przedstawiał się następująco: piąte miejsce otrzymał 
berliński architekt Axel Schultes, czwarte – miejscowe biuro Thomasa Lan-
genfelda i Markusa Torge, trzecie – Lange-Ullrich und Partner z Meschede, 
drugie – Raimund Abraham z Nowego Jorku. Zwyciężył projekt „1021” Daniela 
Libeskinda, od początku faworyzowany przez przewodniczącego konkursu Josefa 
Paula Kleihuesa18.

13 „Po tym, jak Gisel przygotował pierwotny projekt, w którym nadał nowej budowli central-
ną, prawiekolistą przestrzeń wewnętrzną [...] zmierza w swojej najnowszej propozycji – która  
z pewnością również nie jest ostateczna – do surowszego rozwiązania, które powoduje tęsk-
notę za lekkością pierwszego ujęcia. Mocno wygięta konchowa ściana dziedzińca zderzona 
jest z masywnie działającym rzędem filarów o małych interkolumniach. Dziedziniec jest przez 
to optycznie, także poprzez jego wysokość, zbyt wąski” – pisał G. Kühne, Anmerkungen zum 
geplanten Erweiterungsbau des Berlin Museums, „Berlinische Notizen“ 1981, s. 3.

14 Das Jüdische Museum…, op. cit., s. 22. Ostatecznie zaprojektował go dopiero w 1993 r. Hans Koll-
hoff. Stanowi on postmodernistyczne przetworzenie koncepcji regularnego ogrodu barokowego. 
C. Haberlik, G. Zohlen, Die Baumeister des neuen Berlin, Berlin 1999, s. 95.

15 Dawne Muzeum Rzemiosła Martina Gropiusa gromadziło w latach osiemdziesiątych XX w. wiele 
kolekcji: początkowo w przyziemiu znalazły się zbiory Działu Żydowskiego, w atrium Niemieckie-
go Muzeum Historycznego, na pierwszym piętrze Galerii Berlińskiej, na drugim piętrze Archiwum 
Werkbundu. Das Jüdische Museum…, op. cit., s. 24–25.

16 Ibidem, s. 36–37.
17 Za: A. Zeller, Der Siegeszug von Entwurf „Nummer 1021”, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 56.
18 Ibidem, s. 58. Kleihues pełnił wówczas funkcję dyrektora sekcji Neubau IBA w Berlinie. C. Haberlik, 

G. Zohlen, op. cit., s. 85.



Upadek muru berlińskiego w 1989 r. i zjednoczenie Niemiec rok później nie 
pozostały bez wpływu na losy nowej instytucji. Muzeum Berlina i utworzone 
w Nowej Synagodze Centrum Judaicum rozpoczęły pertraktacje nad podziałem 
zadań. Izba Deputowanych zapewniła w końcu o bezzwłocznej realizacji projektu 
Libeskinda. Konieczność ograniczenia kosztów do 117 mln marek spowodowa-
ła jego nieznaczne zmiany. 9 listopada 1992 r. wmurowano kamień węgielny, 
a budowę rozpoczęto w kwietniu następnego roku. Nieurządzone wnętrza udo-
stępniono publiczności 5 maja 1995 r. Trwająca wiele lat debata nad koncepcją 
wystawienniczą oscylowała między „kolekcją judaików” i „muzeum historii”. Po 
wielokrotnych zmianach decyzji, moderowanych także „prowokacją Libeskinda” –  
jak postrzegano jego projekt architektoniczny – opowiedziano się ostatecznie 
za drugim pomysłem19.

II. Między liniami
Temat Holocaustu podejmowali głównie artyści, 

których dzieciństwo i młodość naznaczyła wojna. 
Ich tragiczne doświadczenia zaciążyły na wszelkiej 
percepcji świata. Twórcy urodzeni w latach dwu-
dziestych to generacja, która bezpośrednio przeżyła 

19 Szczegóły debat nad programem muzeum podaje D. Bulau, Dreißig Jahre Tauziehen, „Jüdisches 
Museum Berlin...“, op. cit., s. 34–40. Zob. też: T. Lackmann, Jetzt geht ein Engel durchs Zimmer, 
„Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 44–45.

Muzeum Żydowskie w Berlinie, 
2012, fot. M. Czajkowski 
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horror Zagłady. Czas ten kojarzyć się mógł tylko z wywózką do obozów koncen-
tracyjnych, egzekucjami, strachem i poniżeniem20. Powierzchownie określane jako 
neosecesyjne rysunki i obrazy Friedensreicha Hundertwassera, posługującego 
się lunarnymi motywami spirali bliskimi symbolistom końca XIX w., przedsta-
wiają domy-krematoria o potężnych kominach, z których wydobywa się dym: 
„Widziałem spiralę jako fortecę, którą zbudowałem dla siebie gdzieś na nieznanej 
ziemi albo jako wał obronny przeciw otaczającej mnie rzeczywistości”21. Spiralny 
labirynt Hundertwassera odwołuje się do tradycji kabalistycznej, jest symbolem 
jednokierunkowej drogi, niemożności ucieczki przed fatum. W 1945 r. powstał 
ostatni z wojennych cykli artystycznie dojrzałego już Władysława Strzemińskiego 
zatytułowany Moim przyjaciołom Żydom. Była to seria kolaży, w której wykorzy-
stane zostały odciśnięte przez kalkę rysunki ze wszystkich poprzednich cykli 
(Białoruś Zachodnia, Deportacje, Wojna domom, Twarze, Tanie jak błoto), fotografie 
sylwetek Żydów oraz zdjęcia z gett i obozów zagłady. Jak pisze Andrzej Turowski, 
technika podwójnego kolażu:

[…] wprowadza wymiar pamięci do struktury kompozycji, czyniąc właśnie pamięć me-
taforyczną osią narracji. Znane […] z wojennej twórczości Strzemińskiego pojęcia śladu, 
pustki, odbicia i braku stają się teraz składnikami nowego obrazu, w którym zyskują 
fotograficzną konkretyzację, a zarazem mnemoniczną przestrzeń, w której zagłada musi 
być przemyślana22.

Strzemiński spędził całą okupację w Łodzi. Tam też urodził się w 1946 r. Daniel 
Libeskind. Większość jego rodziny zginęła podczas Shoah, rodzice zostali wy-
wiezieni do gułagów w Związku Radzieckim. W dzieciństwie zdążył poznać 
łódzkie getto. Nawet po wojnie panował tam antysemityzm; napiętnowanie 
„obcego” było tym większe, że Libeskind wykazywał szczególne zdolności 
artystyczne. Po emigracji do Izraela w 1957 r. studiował muzykę w Tel Awiwie, 
a już w wieku 13 lat wystąpił w Carnegie Hall. Po przeprowadzce do Nowego 
Jorku w 1960 r., ze względu na zainteresowania matematyką i malarstwem, 
Libeskind zdecydował się na studia architektoniczne w Cooper Union School 
of Architecture i w 1970 r. obronił dyplom Summa Cum Laude. Naukę kontynuował 
w Szkole Studiów Porównawczych brytyjskiego Uniwersytetu w Essex, gdzie 
uzyskał tytuł magistra sztuki, a w wieku 32 lat otrzymał kierownicze stanowisko 
na Wydziale Architektury Cranbrook Academy of Art w Detroit23.

Muzeum Żydowskie w Berlinie określa się jako architekturę z hebrajskiego 
ducha24. To pierwszy zrealizowany projekt artysty-filozofa, którego wcześniejsze 
zamysły z konieczności i z wyboru pozostawały na papierze, nabierając wartości 
niezależnego szkicu. Jego debiutancka praca wystawiona przez kuratora Philipa 
Johnsona na sławnej wystawie Architektura dekonstruktywistyczna w nowojor-
skim Muzeum Sztuki Nowoczesnej (lipiec 1988) wpisała go w poczet siedmiorga 
„dzieci Jacques’a Derridy”, których pomyślana nie-architektura dryfować mogła 

20 E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Łódź 2001, s. 114.
21 W. Schmied, Hundertwasser, Auckland 1973, s. 63, za: E. Jedlińska, op. cit., s. 115.
22 A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 

2000, s. 228.
23 Daniel Libeskind end Space, katalog wystawy, London 1980, s. 1; J. Hooper, K. Connolly, Empty 

museum evokes suffering of Jews, „The Guardian”, Saturday, 8. September 2001, s. 3; C. Haberlik, 
G. Zohlen, op. cit., s. 109 i n.

24 K.P. Lehmann, Zinkblitz aus der Leere, „Ansichtssache. Berliner Kunstmagazin der besonderen 
Art“ 2001, No 1, s. 18–19.



przez długi czas – jak stało się w wypadku Libeskinda – między estetyką modelu 
i słowami traktatu25. Jak pisze artysta, u podstaw koncepcji Muzeum Żydowskie-
go legły trzy zasadnicze idee: manifestacja intelektualnego, ekonomicznego 
i kulturalnego wkładu żydowskich mieszkańców w rozwój miasta; wpojenie 
znaczenia Holocaustu w świadomość i pamięć Berlina; a także przyswojenie my-
śli o próżni pozostałej po żydowskim życiu w stolicy, dzięki któremu przyszłość 
tego miasta i Europy może zyskać ludzki wymiar26. Choć oficjalna nazwa projektu 
brzmi „Rozbudowa Muzeum Berlina o oddział Muzeum Żydowskiego”, Libeskind 
zatytułował go „Między liniami”, tłumacząc: „Chodzi [...] tu o dwie linie myślenia, 
organizacji i związków. Jedna jest prosta, ale rozbita na wiele fragmentów; druga 
jest poskręcana, ale ciągnie się bez końca”27.

Odszukanie więzi między dwiema narodowościami zaowocowało wyrysowa-
niem „irracjonalnej matrycy” symbolizującej zgniecioną i zniekształconą gwiazdę 
Dawida28. Taką formę, przyrównywaną też często do zatrzymanego błysku pio-
runa, przybrał rzut poziomy budynku wznoszącego się jako izolowane skrzydło 
Muzeum Berlina po jego południowej stronie. Na powierzchni zderza się auto-
nomia starego i nowego gmachu, które równocześnie wiążą się „w głębi czasu 
i przestrzeni”29. Wnętrze „błyskawicy” licowanej srebrzystą cynkową blachą – ma-
teriałem o silnych miejscowych tradycjach od czasów Karla Friedricha Schinkla – 
dostępne jest widzowi poprzez barokowy Kollegienhaus i szczególną przestrzeń 
nazwaną przez autora Void lub Leere, czyli „Pustka”. Rozłam i leżący w podziemiu 
nowy początek zapowiadają zagłębienie się w podskórne zapomniane źródła. 
„Pustka” jest ową prostą rozbitą linią wpisaną w powikłany meander linii ciągłej; 
przestrzenią przecinającą wszystkie kondygnacje, nad którą przerzucono sześć-
dziesiąt mostów. Pierwsze pomieszczenie podziemia zawiera niewielką kolekcję 
sprzętów liturgicznych, świadomie niekompletną, unaoczniającą od początku 
zwiedzania wyrywkowość archiwaliów – dawną żydowską egzystencję w mieście 
i efekt jej niszczenia30.

Od samego początku, od zejścia do podziemi, widz może wybrać jedną z trzech 
dróg – pochyłych ramp. „Oś Emigracji”, na której ścianach wypisano nazwy miast: 
Moskwa, Ankara, Sao Paulo, Mexico City, Nowy Jork, Kapsztad, Szanghaj..., pro-
wadzi do „Ogrodu Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna”, romantycznego 
poety i kompozytora pracującego niegdyś w Kollegienhaus, autora tragicznych 
wizji zawartych w noweli Piaskarz. Ogród ucieleśnia wygnanie i emigrację Żydów 
z Niemiec. Podczas błądzenia między lasem filarów-macew widz napotyka ciągłe 

25 P. Jodidio, New Forms. Architektur in den 90er Jahren, Köln 2001, s. 7 i n. Por. J. Derrida, Psyche.
Odkrywanie innego, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, 
Kraków 1998, s. 81–107.

26 D. Libeskind, Między liniami, „Architektura” 2000, nr 5 (69), maj, s. 41.
27 Ibidem, s. 41; D. Libeskind, Zwischen den Linien, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 66;  

D. Libeskind, Between the Lines, w: Erweiterung des Berlin Museums mit Abteilung Jüdisches Museum, 
red. A. Wiethüchter, katalog wystawy, Berlin 1992, s. nlb.

28 Gwiazda Dawida, utworzona z dwóch trójkątów, jest symbolem przenikania się światów wi-
dzialnego i niewidzialnego. Od XVIII w. używana jako symbol ogólny, od I Kongresu Syjonistów 
w Bazylei (1897) jako emblemat narodowy, a od 1948 r. jako znak na fladze państwa Izrael. W czasie 
rządów nazistowskich wszyscy Żydzi byli zmuszeni do noszenia żółtej gwiazdy z napisem „Jude”. 
H. Szeemann, Ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas, w: Der Denkmalstreit – das Denkmal? 
Die Debatte um das “Denkmal für die ermordeten Juden Europas“. Eine Dokumentation, Berlin 1999, 
s. 76.

29 D. Libeskind, Między liniami, op. cit., s. 44.
30 S. Korn, Keine modische Hülle, sondern ein Gestaltungsmittel, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., 

s. 54; V. Bendt, Das Integrationsmodell, w: Erweiterung..., op. cit., s. 25, 26.
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przeszkody. W górze, z betonowych pni, wyrastają wierzby – drzewa, na gałęziach 
których płaczący Izraelici odwieszali swe harfy podczas babilońskiego wygnania31. 
„Oś Zagłady”, wypełniona nazwami: Auschwitz, Majdanek, Mauthausen, Bergen-
-Belsen..., wiedzie do ciemnej, głuchej i nieogrzewanej „Wieży Holocaustu” – Vo-
ided Void, Entleerte Leere, „Opustoszałej Pustki”, pomyślanej jako pomnik pamięci 
ofiar Holocaustu. Tu słychać tłumione, złowrogie odgłosy miasta, własny oddech 
i bicie serca32. Obie osie, z końcowymi stacjami ogrodu i pomnika, należy zatem 
rozpatrywać jako symbole losu niemieckich Żydów w czasach narodowego so-
cjalizmu: ucieczki do Palestyny lub innego azylu albo drogi ku Zagładzie33. Trzecia 
oś, najdłuższa, prowadzi do głównych schodów oraz przestrzeni wystawowych na 
dwóch nadziemnych kondygnacjach, gdzie kontynuowana jest narracja o historii 
Berlina. Dociera się do nich, zbaczając w lewo z podestów. Stopnie biegną jednak 
nadal ku górze i wpadają na ślepą, białą ścianę.

Ekspozycja podzielona jest na trzynaście części i opowiada o wkładzie naro-
dowości żydowskiej w niemiecką kulturę od czasów rzymskich do dziś. Obrazy, 
rzeźby, dokumenty, projekcje wideo, stanowiska komputerowe przypominają 
sylwetki Mosesa Mendelssohna, Rahel Varnhagen, Heinricha Heinego, Maxa 
Liebermanna, Alberta Einsteina, ale też historię słynnego domu kupieckiego 
KaDeWe i dżinsów Levi’sa34. Wnętrza przecina co chwilę rana „Pustki”, a nikły 
i fragmentaryczny kontakt ze światem zewnętrznym zapewniają jedynie wąskie 
szczeliny nieregularnych okien. W sekwencji sześćdziesięciu odcinków rozłożo-
nych wzdłuż zygzaka błyskawicy każdy reprezentuje jedną ze Stacji Gwiazdy, 
opisanych w Ulicy jednokierunkowej Waltera Benjamina. Nie tylko to dzieło stało 
się inspiracją dla Libeskinda. Mieszkający w Berlinie Arnold Schönberg w swej 
niedokończonej operze Mojżesz i Aaron posłużył się w ostatniej sekwencji 
tekstem mówionym: Mojżesz wzywał Słowo. W języku hebrajskim „słowo”, 
„czyn”, „rzecz” i „struktura” stanowią jednię, wszystkie pochodzą od Boga. 
Architekt starał się, jak twierdzi, uzupełnić owo brakujące słowo budowlą35.

John Hejduk, architekt i teoretyk architektury, pisał niegdyś o rysunkach 
Libeskinda: 

To jest eksplozja... w przestrzeń... bezdźwięczność. Rumowisko przechodzi w uniwer-
sum pozbawione końca [...]. Każda cząstka, każdy element, każdy znak, każda figura, każdy 
kształt, każdy plan, każda idea, są ciągle nienaruszenie... precyzyjne [...]. Tu nie ma wyjścia; 
nie ma ucieczki; z czasu... [...]. Nasze umysły są roztrzaskane o powikłanie [...]. Pożoga 

31 J. Hall, Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu, Kraków 1997, s. 245. O całym założeniu parko-
wym czyt. w: C. Müller, E. Knippschild, J. Wehberg, Erläuterung zur Gartenplanung, w: Erweiterung..., 
op. cit., s. 53–55; por. P. Meuser, E.J. Ouwerkerk, H. Stimmann, Neue Gartenkunst in Berlin, Berlin 
2001.

32 D. Libeskind, Jüdisches Museum Berlin, w: Alles Kunst? Wie arbeitet der Mensch im neuen Jahrtausend, 
und was tut er in der übrigen Zeit, Hrsg. S. Carp, Reinbek bei Hamburg 2001, s. 246.

33 E. Dorner, Der Erweiterungsbau des Berlin Museums (Jüdische Abteilung) von Daniel Libeskind, 
praca magisterska z zakresu historii, Freie Universität Berlin, Berlin 1994, s. 48, za: Das Jüdische 
Museum…, op. cit., s. 48. Por. Cases. Axis of Holocaust and Axis of Exile, Hrsg. Jüdisches Museum 
Berlin, bez paginacji i informacji edytorskich.

34 K.C. Gorbey, Beziehung zwischen Nachbarn, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 76–78; wywiad 
z projektantką Petrą Winderll: Wir machen scheinbar Banales wahrnehmbar, „Jüdisches Museum 
Berlin...“, op. cit., s. 80–82. Dla wystaw czasowych przewidziano miejsce na pierwszym piętrze 
barokowego skrzydła. H.F. Braun, Geschichte erleben, heißt Geschichten erzählen, „Jüdisches 
Museum Berlin...“, op. cit., s. 74.

35 D. Libeskind, Między liniami, op. cit., s. 43–44; D. Libeskind, Jewish Museum Berlin, w: G.G. Feldmeyer, 
The New German Architecture, New York 1993, s. 184–185; K.P. Lehmann, op. cit., s. 19.



przeplatania; przetykania; powiązanych znamion, są zatrzymanym filmem... zatrzymanym 
do granic ciszy czasu... stanu czasu teraźniejszego... bez-czasu36.

Amerykański twórca widzi zatem dzieło Libeskinda jako pars pro toto świata po 
zagładzie (Zagładzie), jako odpowiedź na pytanie Theodora W. Adorna o możli-
wość pisania wierszy po Oświęcimiu37. Także jako spóźnioną wobec malarstwa 
i rzeźby ripostę egzystencjalisty, porównującego skomplikowanie swego we-
wnętrznego świata ze złożonością świata poza nim. 

Libeskind nie potrzebował dokładnych i długotrwałych studiów poprzedza-
jących projekt tak ważnego obiektu. Ta idea trwała w jego umyśle, uzewnętrz-
niając się w tekstach, rysunkach, kolażach i obiektach. Charakterystyczny plan 
budowli, nazwany „linią ognia przez zlodowacenie XX w.”38, pojawił się już we 
wcześniejszym projekcie pt. Line of Fire prezentowanym w genewskim Centrum 
Sztuki Współczesnej, inspirowanym wierszem Paula Celana39. Towarzyszył mu 
poetycki opis autora:

Architektura NA linii: Unia, która rysuje bruzdę przez rozrywanie gleby lemieszem, 
i linia, która określa granicę między rzeczami, poza które dotrzeć jest niemożliwością. 
Architektura PRZY linii: zrównanie dnia i nocy – z zamiaru uczynienia ich równymi. Wielki 
krąg sfery niebieskiej, który nie jest kręgiem, i którego płaszczyzna jest oporna na nadmiar 
słów, które nie są słowami. Architektura POD linią: na równiku. Linia poniżej: PODLINIA. 
Bo zaledwie dostrzegalna w podczerwieni i zanurzona w świetle białym, jest inskrypcją 
architektury, której ani nie niszczy, ani nie burzy. Architektura 1 244 stopni. Zero stopni. 
Wiele kierunków pod jednym kątem. Niekończący się rząd skierowany ku przestrzennym 
nachyleniom między wszystkimi kątami. Koniec kątów prostych (right angles), kątów ce-
remonialnych (rite angles) i kątów wpisanych (write angles). Załamanie wzdłuż zagięcia... 
10 słów. Dziesięć słów. 1000 liter. Tysiąc liter. Plus jedna. Nawet jeśli odbite w lustrze, 1001 
pozostaje 1001. Tysiąc jeden odbić torów lotów... wszystkie zmierzone przez inżyniera. 
Z bezgraniczną cierpliwością i precyzją. Przez linię pionową. Czytana linia (read line). 
Czerwona linia (red line). Czytana czerwona linia. Czytana czerwona linia. LINIA OGNIA40.

Twórca wykazuje zainteresowanie słowem (językiem), pismem i linią (kreską). 
Jego pozbawione utylitaryzmu rysunki architektoniczne zdają się nie tyle obra-
zować świat po Zagładzie, ile – jako przejaw nowej architecture parlante – odkry-
wać jego przedznakowe źródła. Są one – by użyć terminów Derridy – „procesem 
i ruchem stwarzającym zróżnicowania”41. Prowadzona między słowem, pismem 
oraz linią gra ma dodatkowo charakter muzyczny (powtarzanie homofonów: 
right, rite, write; red, read), obecny także w skończonym dziele architektonicznym. 
Wielofaktorowość doznań i przywiązanie do ziemi nabiera w kontekście Muzeum 

36 J. Hejduk, Cross Over, w: Daniel Libeskind end Space, op. cit., s. 6–8.
37 Zob. E. Jedlińska, op. cit., s. 192; A. Maksimowska, Kryzys reprezentacji. O niemożliwym przedsta-

wieniu rzeczywistości i urzeczywistnionych przedstawieniach, w: Antropolog wobec współczesności. 
Tom w darze Profesor Annie Zadrożynskiej, red. A. Malewska-Szalygin, M. Radkowska-Walkowicz, 
Warszawa 2010, s. 77–89.

38 K.P. Lehmann, op. cit., s. 18.
39 Der mit Himmeln geheizte Feuerriss durch die Welt – z tomu wierszy Paula Celana Atemwende (1967). 

P. Celan, Gedichte, Frankfurt a. M. 1975, Bd. II, s. 101.
40 D. Libeskind, Line of Fire, katalog wystawy, Geneve 1988, s. nlb.
41 J. Derrida, O grammatologii, za: R.K. Przybylski, Rysunek jako pismo, w: Waldemar Masztalerz.

Rysunek, katalog wystawy, Poznań 1998, s. 12.
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Żydowskiego dodatkowych znaczeń. Architektura „z hebrajskiego ducha” staje 
się równocześnie architekturą z ducha (i języka) niemieckiego, który:

[…] żyje przede wszystkim dzięki zmysłom: obserwuje, dotyka, słucha, wącha, kosztuje, 
rozkoszuje się kształtami i kolorami, dotyka gleby, kieruje się ku ciepłu, ucieka od zimna, 
węszy zapachy42. 

Jest także imaginacyjnym obrazem miasta jako struktury otwartej na historię, 
procesy rozwoju i niszczenia, ową „irracjonalną matrycą” łączącą miejsca związane 
z konkretnymi mieszkańcami, siecią linii na dłoni człowieka43.

W 1985 r. w projekcie dla 3. Międzynarodowego Biennale Architektury w We-
necji Libeskind zaproponował rozważania o przyszłości szesnastowiecznego 
miasta Palmanova. Trzy lekcje w architekturze, jak brzmiał ich tytuł, stanowiły 
medytacje nad dziejami budownictwa w ujęciu socjalnym, kulturowym i histo-
rycznym oraz próbę odkrycia architektury „na nowo”. Na głównym placu Pal-
manovy ustawione zostały trzy obiekty: Maszyna do czytania, Maszyna pamięci 
i Maszyna do pisania, pomyślane jako trzy momenty w historii: perspektywy 
władzy w średniowieczu, pamięci w renesansie i przedstawienia niestabilności 
technologii w czasach współczesnych. Ostatnia z maszyn, powstała na końcu, 
miałaby symbolizować zmienność architektury. Wszystkie wehikuły zachęcały 
przechodniów do manipulowania pokrętłami i wprowadzania ich w ruch, uzmy-
sławiając konieczność uwzględniania głosów i potrzeb użytkowników budowli44. 
Palmanova jest miastem, które przetrwało napór modernizmu i które do dziś 
zachowało narys idealnej twierdzy w kształcie gwiazdy. Dlatego, idąc tropem bio-
grafii artystycznej Libeskinda, rzut poziomy Muzeum Żydowskiego w Berlinie 
przypomina Kurtowi Forsterowi nasyp bastionowy zrodzony z wypiętrzenia 
głębokich warstw geologicznych45. Przestrzeń „Pustki” otwiera się niczym 
księga stworzenia. Załamania przemieszczeń budowli Libeskinda mają jed-
nak taki stosunek do historii naturalnej, jak tatuaż do skóry, bolesne piętno 
bezsensownych wydarzeń pozostających w pamięci tych, którzy przeżyli. 
Forster zestawia wreszcie ideę „topografii niewidocznego” – gwiazdy łączącej 
miejsca zamieszkania wielkich berlińczyków – z rysunkowymi zapisami przeżyć 
obu wojen autorstwa Paula Klee: gmatwaniną linii cisnących się między dwiema 
gwiazdami świecącymi nad miejscami zagłady (Miejsce zniszczenia i nadziei, 1916) 
oraz wizerunkiem gada, kurczącego swoje ciało pod działaniem odgórnego 
wektora-pioruna (Wąż biblijny w chwili po spadnięciu klątwy, 1940)46.

Charakterystyczna bryła Muzeum Żydowskiego nawiązuje do repertuaru wcze-
snej moderny, zwłaszcza do formalnych ćwiczeń jej pionierskich szkół. Jakub 
Czernichow w swoich Podstawach architektury nowoczesnej (1930)47 wykładał, 
jak z serii geometrycznych elementów poprzez załamywanie uzyskać bogactwo 

42 B. Nuss, Syndrom Fausta. Próba opisania mentalności Nwiemców, Warszawa 1995, s. 16–17.
43 D. Libeskind, Stadt und Sein, w: Alles Kunst?..., op. cit., s. 224–229.
44 Ibidem, s. 226–228; D. Libeskind, Drei Lektionen in Architektur, w: Daniel Libeskind. One to the other.

Arbeiten 1982–87, katalog wystawy, Berlin 1987, s. nlb. Charakter historiozoficzny miał również 
projekt Libeskinda w konkursie na zabudowę Potsdamer Platz. Por. D. Libeskind, Potsdamer Platz, 
w: Alles Kunst?..., op. cit., s. 230–232; E. Schweitzer, Gross Baustelle Berlin, Berlin 1997, s. 74 i n.

45 P. Celan, Gespräch im Gebirg (1959), za: K.W. Forster, Monstrum mirabile et audax, w: Daniel Libeskind. 
Erweiterung des Berlin Museums mit Abteilung Jüdisches Museum, Jerusalem 1992, s. 20.

46 K.W. Forster, op. cit., s. 19–20.
47 J.G. Tschernichow, Die Grundlagen der modernen Architektur: Erfahrungsmäßige experimentelle 

Forschungen, Leningrad 1930, za: K.W. Forster, op. cit., s. 21.



możliwości strukturalnych. Jednym z tych elementów była także wstęga, która 
po zgięciu otrzymywała formę zygzaka. Pawilon sowiecki na paryskiej Wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłowych (1925), zaprojektowany przez Konstantina 
Mielnikowa, pozwalał odwiedzającym przejść pod dramatycznie wygiętymi pa-
nelami, po zygzaku dominujących optycznie schodów przecinających budowlę, 
nie prowadząc w ogóle do swego wnętrza. Mistrzowie Bauhausu, w tym wspo-
mniany Klee, malowali cykle obrazów, na których pofałdowane kolorowe pasy 
igrały z płaszczyzną papieru lub płótna. Poprzez repetycję przemieszczeń i la-
serunkową przezroczystość poszczególnych warstw, przedstawienia oscylowały 
między linearnym konturem a trójwymiarową iluzją. Podobna wielowarstwowa 
powierzchnia, raniona klinami nacięć, opina bryłę muzeum Libeskinda, tak jakby 
została przyobleczona w powtórnie użytą blachę ze złomu. Cynkowane panele 
przylegają ściśle do betonowej konstrukcji niczym skóra węża. W intencji archi-
tekta berlińskie Muzeum Żydowskie zajmuje miejsce, w które uderzył piorun 
i gdzie zachowała się skóra węża. W niej zabliźniają się czasy, wyroki zniewolenia 
i Zagłady48. Medium pamięci okazuje się rysunek. Linia łamana i w formie labi-
ryntu drąży pokłady Mnemosyne – zarówno u Strzemińskiego, Hundertwassera, 
jak i Libeskinda. Gmach Muzeum Żydowskiego, jako dzieło architektury, posiada 
potencję oddziaływania niedostępną sztuce na płaszczyźnie. Trójwymiarowa 
kompozycja buduje atmosferę powagi, niemal dewocji, zarówno we wczesno-
modernistycznej przestrzeni berlińskiego Nowego Odwachu Heinricha Tesseno-
wa (1931), jak i Miejscu Medytacji Tadao Ando w paryskim kompleksie UNESCO 
(1995). W muzeum Libeskinda dochodzą wrażenia cieplne i słuchowe, rozpięte 
między wewnętrzną muzyką widza i odgłosami miasta, a więc obejmujące cały 
Kosmos. Wymuszona w symboliczno-indeksowy sposób empatia osadzona jest 
jednocześnie w czasie przeszłym i teraźniejszym.

III. Muzea i pomniki
Wiele zbudowano już muzeów poświęconych kulturze żydowskiej i pamięci 

Shoah. Do jednego z najstarszych należy placówka londyńska, ufundowana 
w 1932 r., skupiająca się na stosunkach brytyjsko-żydowskich, której kolekcje 
stanowią sprzęt liturgiczny i dzieła sztuki, także najnowszej. Wystawę historyczną 
zestawiającą dokumentację tekstową i wizualną ze sztuką Holocaustu proponuje 
fundacja Yad Vashem w Jerozolimie. Wspaniałe tradycje posiada nowojorskie Je-
wish Museum, działające od 1914 r., a w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX w. stanowiące jedno z głównych forów sztuki współczesnej. Mieści się ono 
w neogotyckim gmachu, rozbudowanym w 1993 r. przez Kevina Roche’a49. James 
Ingo Freed zaprojektował w tym samym czasie dla waszyngtońskiego United 
States Holocaust Memorial Museum aranżacje wnętrz przypominające fragmenty 
obozów koncentracyjnych – ze stalowymi lampami, niby-wieżami strażniczy-
mi i kratownicami krematoriów, posługując się kategorią fizycznie związanego 
z przedmiotem „indeksu”50. W Warszawie trwają ostatnie przygotowania przed 

48 K.W. Forster, op. cit., s. 22–23.
49 V.B. Mann, E. Bilski, J. Rosenbaum, Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku, Warszawa 1996, s. 7 i n.
50 Wskazówkę tę zawdzięczam dr. Pawłowi Leszkowiczowi. Kategoria „indeksowości” w stosunku do 

United States Holocaust Memorial Museum (oraz ewentualnej „symboliczności” w odniesieniu do 
Muzeum Żydowskiego w Berlinie) bazuje na klasyfikacji znaku w komunikacji wzrokowej propo-
nowanej przez Charlesa Sandersa Peirce’a. Wyróżnia on ikon, indeks i symbol. U. Eco, Nieobecna 
struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996, s. 124 i n. Zob. też: E. Jedlińska, op. cit., 
s. 181–182.
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udostępnieniem multimedialnego Muzeum Historii Żydów Polskich autorstwa 
Rainera Mahlamäkiego51. W Niemczech otwarto już podobne instytucje między 
innymi we Frankfurcie nad Menem, Monachium i Göppingen52.

Muzeum Żydowskie w Berlinie jest jednym z powstających ostatnio coraz licz-
niej budynków, które dzięki swej ekspansywności dominują nad zgromadzonymi 
w jej wnętrzach obiektami. Początki tego prądu obserwować można już w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych w Muzeum Sztuk Użytkowych Richarda Meiera we 
Frankfurcie (1986) i Muzeum Sztuki Współczesnej Araty Isozakiego w Los Angeles 
(1986)53. Prawdziwą eksplozję spektakularności zapewniają jednak architekci wią-
zani z dekonstruktywizmem, dla których osobiste zaangażowanie w działalność 
artystyczną i nierzadko bliskie kontakty ze współczesnymi twórcami wizualnymi 
zaowocowały charakterystycznym dla lat dziewięćdziesiątych mariażem sztuki 
i budownictwa. Paraarchitektoniczne zainteresowania konceptualistów i artystów 
pop (David Hockney, Christo, Daniel Buren, Jean-Pierre Raynaud, Tadashi Kawa-
mata i inni) zbiegają się z dążeniami architektów i dizajnerów (Frank O. Gehry, 
Philippe Starck, Ieoh Ming Pei i inni), tworzących obiekty sztuki na wielką skalę54. 
Od lat najczęściej dyskutowanym dekonstruktywistycznym autorem jest Gehry, 
którego Muzeum Designu Vitra w Weil nad Renem (1986–1989) i Muzeum Gug-
genheima w Bilbao (1993– 1995), przyrównywanym do instalacji Kurta Schwittersa, 
zarzucano brak funkcjonalności. Architekt ripostował: 

Artyści wolą być wystawiani w trudnych budynkach. Naprawdę nie chcą się znaleźć 
w neutralnym pudełku. Słyszałem to wiele razy długie lata: O Boże, następna neutralna 
galeria, głupie [...]. Julian Schnabel czuje, że taki typ architektury, którą ja robię, zachęca 
go do gry. To samo słyszałem od Jima Dine’a i Francesca Clementego. Rauschenberg, 
pytany podczas otwarcia muzeum, czy architektura pasuje do jego prac, odpo-
wiedział, że powinienem tworzyć raczej sztukę. Sądzę, iż artyści potrzebują i chcą 
pewnego rodzaju partnerstwa55. 

Podobne zarzuty czyniono Muzeum Żydowskiemu w Berlinie, które na 
kilka lat przed udostępnieniem stałej kolekcji przyciągało tłumy zaintereso-
wane samą budowlą. Pojawiły się nawet głosy pozostawienia pustych wnętrz, 
co od początku było wykluczone56. 

W mieście ponad 700 obozów pracy i około 30 obozów koncentracyjnych 
znajduje się dziś więcej niż sto tablic i pomników poświęconych ofiarom narodo-
wego socjalizmu. Renata Stih i Frieder Schnock umieścili w 1993 r. w Bayerisches 
Viertel 80 szyldów przypominających o pozbawieniu praw, wygnaniu, deportacji 
i zamordowaniu berlińskich Żydów (Orte des Erinners im Bayerischen Viertel – Aus-
grenzung und Entrechtung, Vertreibung, Deportation und Ermordung von Berliner 
Juden in den Jahren 1933–1945). Po jednej stronie tablic znajdują się sitodruki 
z symbolem lub ikonem, po drugiej – odpowiednie wyjątki z nazistowskich prze-

51 Por. dyskusje sprzed dekady: K. Sendecka, Gehry po raz trzeci. Czy powstanie Muzeum Historii Ży-
dów Polskich w Warszawie?, „Architektura” 2001, nr 1, s. 60–63; J. Podgórska, Powrócić tu. Muzeum 
Historii Żydów Polskich: obrazy, dźwięki, zapachy, „Polityka” nr 20 (2350), 18.05.2002, s. 70–71.

52 N. Bodemann-Ostow, Minimalismus als Tugend, „Jüdisches Museum Berlin...“, op. cit., s. 48–50.
53 B. Stec, Pojemniki na sztukę, „Przekrój” nr 46/2890, 12.11.2000, s. 56.
54 P. Jodidio, op. cit., s. 145–177; P. Rypson, Salony dla mas, „Polityka” nr 28 (2201), 10.07.1999, s. 54–55.
55 G. Mack, Art Museums into the 21st Century, Basel–Berlin–Boston 1999, s. 23.
56 Problem ten pojawił się także na konferencji zorganizowanej w Jüdisches Museum 11–18 paź-

dziernika 2001: Podiumsdiskussion: Ein neues Museum in Deutschland, Ein Erlebnis für Besucher.



pisów dotyczących nie-Aryjczyków. I tak na przykład na planszy z sygnaturą Klee 
widnieje cytat: „Żydowskim handlarzom sztuki i antyków zabrania się wykony-
wania ich zawodu. Mają w przeciągu czterech tygodni zamknąć swoje interesy. 
1935”. Praca ta stanowi przykład rzeźby socjalnej, która w sposób właściwy dla 
sztuki trafia w przestrzeni publicznej do wszystkich przechodniów, spełniając 
swą dydaktyczną rolę57.

W 1997 r. firma Siemens umieściła na dziedzińcu budynku biurowego w dziel-
nicy Spandau mozaikę opatrzoną napisem: „Odpłacamy wielu braciom, którzy 
w latach drugiej wojny światowej musieli pracować wbrew własnej woli w naszym 
zakładzie. Tajemnica odkupienia to pamięć”58. Monachijscy artyści Beate Passow 
i Andreas von Weizsäcker ułożyli z niezliczonych elementów obraz starego modelu 
radia unoszącego się nad niby-mapą miasta. To w gruncie rzeczy sentymentalne 
przedstawienie niewiele ma wspólnego z produkcją sprzętu wojennego, którą 
nakazywano jeńcom w obozach pracy. Można więc powiedzieć za amerykańskim 
teoretykiem sztuki Jamesem E. Youngiem, że jest to typ „zapominanego pomni-
ka”, który wymazuje „z pamięci tyle samo, co w niej zachowuje”59. 

Funkcję dydaktyczną i archiwalną pełni centrum Fundacji „Topografia Terroru”, 
wzniesione po długotrwałych komplikacjach na dawnym terenie SS, SD i gestapo 
przez berlińskie biuro Heinle, Wischer und Partner i architekta krajobrazu Heinza 
W. Hallmanna (2005–2010)60. Po długotrwałych debatach ostatecznie zatwierdzony 
do realizacji projekt Pomnika Pomordowanych Żydów Europy autorstwa kolej-
nego dekonstruktywisty, amerykańskiego architekta Petera Eisenmana, oddaje 
mu niejako miejsce w Berlinie po wcześniejszym odrzuceniu jego pomysłu na 
wysokościowiec61. Ten ostatni, w formie dwóch wież spiętych charakterystycznym 
przełamaniem, miał symbolizować wydarzenia „nocy kryształowej”62. W latach 
2003–2005 Eisenman postawił na dużym terenie między Bramą Brandenburską 
a Potsdamer Platz 2 tys. 700 betonowych steli. Błądzący między nimi odczuwają 
nigdy wcześniej niedoświadczaną samotność i smutek. Jak mówi architekt, „nie 
chodzi tu o wychowanie. Widz powinien sobie zadawać tylko pytanie, co ten po-
mnik ma do zakomunikowania”63.

Akcentowana horyzontalność założenia berlińskiego pomnika pojawia się 
w większości monumentów aspirujących do roli „krytycznej sztuki publicznej”. 
Piotr Piotrowski wspomina o swoistym antypomniku, Monumencie Przeciwko 
Faszyzmowi (1986) pod Hamburgiem autorstwa Jochena Gerza i Esther Shalev-
-Gerz. Był to interaktywny obelisk dający publiczności możliwość zapisywania 
na nim myśli i komentarzy. Z chwilą zapełnienia dostępnych płaszczyzn pomnik 
wpuszczano w ziemię. Obiekt ten nie górował nad miastem, przeciwnie – chował 
się, znikał w głębi ziemi64. W 2000 r. odsłonięto na placu Żydowskim w Wiedniu 

57 „Städtebau und Architektur“ 1994, Bericht 29, s. 16–17.
58 S. Endlich, Der Riss in der Geschichte. Anmerkungen zur Berliner Siemens-Gedenktafel, kunststadt 

stadtkunst 48, s. 30–31. Pełen tekst ukazał się w „Dachauer Heften“ 2000, Nr. 16.
59 Cyt. za: S. Endlich, op. cit., s. 30.
60 Pierwotny projekt sporządził Peter Zumthor. C. Haberlik, G. Zohlen, op. cit., s. 187–191.
61 H.D. Kittsteiner, Der Angriff der Gegenwart auf die Vergangenheit, w: Der Denkmalstreit..., s. 512;  

T. Lackmann, Berlin ist doch nicht Yad Vashem, „Der Tagesspiegel“, Montag, 5. November 2001, s. 27.
62 P. Jodidio, op. cit., s. 18–19. Projekt odrzucono ze względu na ograniczenia wysokości zabudowy 

Berlina.
63 Cyt. za: A. Bakirdögen Architekt Eisenman: Mahnmal wird rechtzeitig fertig, „Berliner Morgenpost“, 

Freitag, 1. Februar 2002, s. 25.
64 P. Piotrowski, Między totalitaryzmem a demokracją. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku, 

„Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 203.



161

pomnik Holocaustu wykonany przez Rachel Whiteread. Tak jak wcześniejsze 
realizacje brytyjskiej rzeźbiarki, także ta porusza problem pustki i pamięci. Jest 
to częściowo negatywny, a częściowo pozytywny odlew wnętrza sali biblio-
tecznej, upamiętniający spalenie ideologicznie wrogich nazistom woluminów 
z żydowskich zbiorów65. Podobną ideą negatywu posłużyła się wcześniej Maya 
Lin, projektując waszyngtoński Pomnik Weteranów Wojny w Wietnamie (1981). 
Zamiast się wznosić, pomnik pogrąża się w ziemi, gdzie spoczywają ofiary kon-
fliktu. Na dwóch zagłębiających się i ustawionych pod rozwartym kątem gra-
nitowych ścianach wyryto nazwiska 57 tys. zabitych66. Połączenie ogólnej idei 
pamięci z jej konkretyzacją pojawia się także w Sali Imion Muzeum Deportacji 
w Carpi pod Modeną oraz Ścianie Nazwisk paryskiego Pomnika Męczeństwa 
Nieznanego Żyda67.

Sześć i pół roku po eksplozji samochodu-pułapki w Oklahoma City (19 kwietnia 
1995), kiedy runęła jedna trzecia Murrah Building i zginęło 168 osób, odsłonięto 
Narodowy Pomnik Oklahoma City projektu spółki Butzer/Butzer: między dwiema 
potężnymi, ale minimalistycznymi w formie bramami umieszczono prostokątną 
granitową płytę, po której płynie woda. W miejscu zrujnowanego wieżowca, na 
łące, ustawiono 168 krzeseł ze szkła i brązu; w pobliżu rośnie pochylony wiąz, 
tak zwane Drzewo Przetrwania. Na portalach wyryto cyfry 9:01 i 9:03, przepły-
wające pomiędzy nimi metaforyczne dwie minuty izoluje z czasu substancja 
kojąca rany68. Żadna jednak zagłada budowli nie miała tak tragicznych skutków, 
jak runięcie World Trade Center. Wymazanie z nowojorskiego pejzażu jednej 
z ostatnich realizacji „stylu międzynarodowego” obudziło, niemal natychmiast po 
wydarzeniach 11 września 2001 r., pełne optymizmu nadzieje, że to, co zbudują 
Amerykanie w pustce będzie większe, piękniejsze i bardziej funkcjonalne. 
Wkrótce przyszło opamiętanie. Na apel Maksa Protetcha, Aarona Betsky’e-
go oraz pism „Architectural Record” i „Architecture” nadesłano ponad 100 
koncepcji zagospodarowania tak zwanej Wielkiej Dziury. 

Większość projektowanych drapaczy chmur zawierała pierwiastek po-
mnikowości, sprowadzający je do utopijnych koncepcji. Raimund Abraham 
chciał wznieść 15 wysokich wież ustawionych pod takim kątem, aby promie-
nie słońca przeszywały szczeliny między nimi cztery razy w ciągu dnia – o godz. 
8:48, 9:06, 9:59 i 10:28, czyli w czasie kolejnych sekwencji wrześniowego exodusu. 
Rysujący na szpitalnym łóżku swój ostatni projekt Samuel Mockbee przewidywał 
odbudowanie wieżowców, między którymi wydrążony byłby szyb – głęboki na 
911 stóp (odniesienie do anglosaskiego sposobu zapisu daty 9.11), z taflą wody 
i miejscem na modlitwę69. Wreszcie Libeskind, który zwyciężył rywalizację, za-
proponował kompozycję złożoną z symbolicznych ostro zakończonych budowli, 
przeznaczonych dla biur i mieszkań. Zgrupował je wokół pewnego rodzaju pod-
ziemnej „Pustki” po zburzonych gmachach, będącej zarazem monumentem70. 
Niezwykle celne wydawało się wówczas spostrzeżenie nowojorskiej dziennikar-
ki Holland Cotter o konieczności kilkuletniego dystansu, by tragedia wniknęła 

65 Rachel Whiteread: Transient Spaces, katalog wystawy, Ostfildern, Ruit 2001, s. nlb.
66 Ibidem, s. 203–204; P. Jodidio, op. cit., s. 164–165.
67 Comune di Carpi, „Vivi la città”, nr 16, Agosto 1998, s. 18, 57.
68 G. Waldherr, Wer Terror sät. Die Katastrophe von Oklahoma City: Vergessen, vertuscht, verdrängt, 

„Süddeutsche Zeitung“, 12/13. Januar 2002, s. I.
69 M. Ostrowski, Granicą jest tylko niebo, „Polityka” nr 8 (2338), 23.02.2002, s. 42–45.
70 S. Wines, Dov’erano le Torri Gemelle, „Domus. Architettura/Design/Arte/Comunicazione” No. 846, 

Marzo 2002, s. 14.



w tkankę kultury. Taka jest kolej rzeczy: od świadomości do pamięci, od pamięci 
do historii, od historii do ponadczasowej sztuki71. Projektując budynek Muzeum 
Wojny Północnej Brytanii w Manchester, Daniel Libeskind powiedział: 

[…] nie chodzi o wystawianie armat, nawet jeśli Brytyjskie Muzeum Wojny w Londynie 
utworzono mocą aktu parlamentu jako odpowiedź na pierwszą wojnę światową. Archi-
tektura powinna stwarzać możliwości prymarnego zrozumienia konfliktów72. 

Jego Muzeum Żydowskie w Berlinie, nazwane przez Eisenmana „Ronchamp XXI 
wieku”, przekonuje, że obsesja przeszłością nowoczesnej epoki może zrodzić struk-
turę zarazem bolesną, krytyczną i dydaktyczną. Przekonuje, że dzieło sztuki, bę-
dące odzwierciedleniem międzyludzkich relacji, może mieć równą dokumentom 
siłę perswazji. Berliński gmach Libeskinda, rozbudowany w 2007 r. o przeszklony 
dziedziniec przy skrzydle Knoblaucha, otrzymuje obecnie pawilon edukacyjny 
według jego projektu. Architekt koordynuje także prace nad zagospodarowaniem 
obszaru po dawnym World Trade Center.

71 Za: M. Rostworowski, op. cit., s. 45.
72 D. Libeskind, Imperial War Museum-North, w: Alles Kunst?..., op. cit., s. 233.

Concrete Mnemosyne
Jewish Museum in Berlin and its architect

In the text an analysis of architectural form of Jewish Museum in Berlin has been done. The 

building was officially opened to the public in 2001. It has been shown from the point of view of its 

designer, Daniel Libeskind, as well as the institution’s history from the beginning of the 20th century. 

Theodor W. Adorn’s theories and poetry by Paul Celan, basic for the research over Holocaust, have 

been put together with paraliterary Libeskind’s statements. The architectural project has been shown 

in the eye of war drawings by Paul Klee and also classic spatial ideas of Russian avant-garde. Both 

Libeskind’s project’s flamboyance and its dependence on contemporary ideas of commemorative 

art become visible on account of the comparison between Jewish Museum building in Berlin and 

other buildings and works of art of a similar kind – of a museum, monumental or critic and artistic 

character. The universality of concepts worked out within reflection over the Holocaust show the 

example of commemorating victims of  the terrorist attacks on New York’s World Trade Center in 

the year of the opening of the Berlin Museum. Both ventures are also joined by the character of  

Libeskind, whose symbolic formal language seems to particularly match contemporary – alternative 

to pop cultural – visualizations of the tragedy.

Translated by Marek Pietrusewicz  



163

Monika Talarczyk-Gubała 

Polska między Egiptem 
a Rumunią 
Relacja z 54. Biennale 
Sztuki w Wenecji1

Proponuję w ramach Tygodnia Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie wrócić 
na weneckie biennale. Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej skłania, by 
w drugim roku, kiedy już zamknięto ekspozycję, wracać doń, odnajdując ślady 
wrażeń, jakie po sobie pozostawiła. Tydzień żydowski jest ku temu doskonałą 
okazją, ponieważ na 54. Biennale Sztuki w Wenecji polską ekspozycję przygo-
towała izraelska artystka multimedialna Yael Bartana. Dla niej samej wybór 
był niespodzianką i wyzwaniem, a w planie prywatnym zwróceniem się do 
korzeni własnej rodziny. Jej pradziadkowie mieszkali w Białymstoku i Berezie 
Kartuskiej, zginęli zamordowani przez faszystów w 1940 r. Dziadek ze strony 
ojca wyjechał z Polski już w latach dwudziestych XX w. Bartana nigdy nie 
zdążyła poznać swych dziadków, a jej rodzice nigdy dotąd nie odwiedzili 
Polski2. Ona sama nawiązała kontakt z Polską dopiero, kiedy została zapro-
szona do współpracy artystycznej.

Biennale rozproszone jest, co prawda, po całej Wenecji, ale ma swoje dwie 
główne siedziby: Ogrody Biennale (Giardini della Biennale) oraz Arsenał Biennale 
(Arsenale), do których droga prowadzi na wschód od placu Świętego Marka, czyli 
dokładnie pod prąd zorganizowanym wycieczkom. Miejsca wydają się idealne 
do wielowątkowej ekspozycji – weneckie Ogrody Biennale o rozwidlających się 
ścieżkach oraz Arsenał Biennale – obszerna militarna twierdza, zbrojownia posta-
wangardy. Nad wejściem do Pawilonu Centralnego w Ogrodach Biennale witały 
zwiedzających znane z Biennale ’97 gołębie Maurizia Cattelana – tego samego, 
który przygwoździł meteorytem papieża w Dziewiątej godzinie eksponowanej 
w Zachęcie. Gołębie równie tłumnie obsiadły strop wewnątrz pawilonu. Tu po-
jawiało się też zmartwienie, co spadnie człowiekowi na głowę lub barki. 

W Pawilonie Centralnym, autorskim, nie wystawiono żadnego polskiego ar-
tysty, niemniej gestem większej gościnności okazało się udostępnienie Monice 

1 Tekst został pierwotnie opublikowany w Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym „Pograni-
cza” 2011, nr 4 (93).

2 Śmierć lidera. Dorota Jarecka rozmawia z Yael Bartaną, „Wysokie Obcasy” (dodatek do „Gazety 
Wyborczej”) 2011, nr 84.



Sosnowskiej części pa-
wilonu do własnej aran-
żacji pracami wybranych 
przez nią artystów. Biorąc 
pod uwagę, że artystka 

specjalizuje się w interwencjach w architekturę przestrzeni, był to dobry wybór, 
choć jej interwencja – parapawilon – tym razem nie miała radykalnego charak-
teru. Klasycystyczny budynek Pawilonu Polski w części pawilonów narodowych 
sąsiaduje z rumuńskim i egipskim. Głosy krytyki, jakoby podział na pawilony 
narodowe był anachronicznym pomysłem, łatwo odeprzeć argumentem, że ta 
koncepcja wystawiennicza nadal pozostaje niewyczerpana, biorąc pod uwagę 
fakt wystawiania przez niektóre kraje po raz pierwszy. Co więcej, dobór prac do 
pawilonów narodowych świadczy o tym, że sama idea narodu jest przedmiotem 
namysłu i dekonstrukcji. Nie dalej, jak dwa lata temu do polskiego pawilonu 
Krzysztof Wodiczko zaprosił Gości – imigrantów zarobkowych różnych narodo-
wości, którzy zwiedzającym ukazywali się jako postaci za szybą, myjące okna 
pawilonu. Topografia Ogrodów Biennale z pawilonami narodowymi ustanawia 
nowe sąsiedztwa, nowe pogranicza, które naruszają wyjściowy ład mapy Europy, 
znów mierzącej się z otwarciem granic dla imigrantów.

Nawiązując do hasła tegorocznego biennale, autorstwa szwajcarskiej kura-
torki Brice Curiger – ILLUMInazioni można powiedzieć, że w zamyśle organiza-
torów miało ono rzucać światło na nacje (nacjonalizmy), koncepcja pawilonów 
narodowych zatem aktualizuje się, gdyż ma dziś charakter autoteliczny. Eks-
pozycje, projektowane indywidualnie, ale zwiedzane i interpretowane wśród 
innych, nabrały dodatkowych sen-
sów i skłaniały do zaskakujących 
analogii. Rzeczywiście, egipsko-
-rumuńskie sąsiedztwo Pawilonu 
Polski sprzyjało takiej refleksji. Wej-
ście do Pawilonu Rumunii okalały 
dwa murale, wyliczające procenty 
decyzji za udziałem w biennale 
i przeciw niemu – 80 procent za: 
skorzystać z bankietów, podbić 
swoją cenę, mieć okazję, by po-
wiedzieć, co się myśli, ukobiecić 
biennale (rumuński pawilon, jak in-
formuje odręczny napis na murze, 
tworzą jeden socjalista i jedna fe-
ministka), 20 procent przeciw: być 
niewidzialnym i tak stawiać opór, 
nie dekorować ogrodów białego 
mężczyzny, nie brać udziału w tym 
pokazie zachodniej hegemonii, 
łatwiej krytykować coś, w czym 
się nie bierze udziału, trzymać się 
z daleka od rankingów, nie mamy eleganckich ubrań na galę, a turystyczne menu 
nam śmierdzi. Kontestujący, ironiczny manifest autorów dawał wyraz autonomii 
i dystansu współczesnej sztuki rumuńskiej, wewnątrz pawilonu prezentującej 

Autorka relacji przed Pawilonem 

Polskim
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szokujący body art. W tym sąsiedztwie polski pawilon traci pazur i wydaje się 
pawilonem „unijnym”, centroeuropejskim, koncyliacyjnym.

Projekt Yael Bartany, zatytułowany …i zadziwi się Europa, zatoczył szersze kręgi 
niż wyznaczono mu w Ogrodach Biennale, i mam wrażenie, że to, co działo się 
przed ekspozycją, było równie ciekawe, ba! może ciekawsze jako eksperyment 
społeczny niż jego ostateczna filmowa forma. Choć reprezentacja kraju przez 
obcokrajowca nie należy do precedensów w historii weneckiego biennale, w Pol-
sce towarzyszyła jej, jak pisano w prasie, burzliwa dyskusja komisji konkursowej, 
ale głos opinii publicznej nie zabrzmiał gromko – jak sądzę – tylko dlatego, że 
szeroka publiczność emocjonowała się raczej Euro 2012 niż 54. Biennale Sztuki 
w Wenecji. Zresztą wydaje się, że emocje związane z relacjami polsko-żydow-
skimi wybrzmiały ostatnio przy okazji ogólnopolskiej ulicznej akcji Tęsknię za 
Tobą, Żydzie i niedawnej premiery książki Jana Grossa Złote żniwa. I zdziwiła się 
Europa… W trzech czarnych pomieszczeniach Pawilonu Polski odbywała się pro-
jekcja trylogii Yael Bartany, a w czwartej wyłożono plakaty z Manifestem Ruchu 
Odrodzenia Żydowskiego w Polsce w czterech językach. 

Ambiwalentne uczucia, jakie wzbudza trylogia, najprościej uporządkować 
według jej części. Pierwsza z nich Mary, koszmary (2007) jest filmowym zapisem 
wystąpienia lidera ruchu lewicowego Sławka Sierakowskiego, przemawiającego 
do garstki młodzieży w czerwonych krawatach oraz nieobecnych – ofiar Holo-
caustu i emigrantów Marca ’68 – na pustym Stadionie Dziesięciolecia. Lider toczy 
wzrokiem po pustych trybunach, zbliżenia na twarz przechodzą płynnie w pustkę 
zarośniętych trawą ław. Sierakowski wzywa z tego miejsca trzy mln Żydów do 
powrotu do kraju. Tekst apelu – „Wracajcie do Polski, do waszego, naszego kraju! 
Wróćcie, a staniemy się Europejczykami!” – przygotowali na prośbę Bartany 
Sierakowski i Kinga Dunin. W metaforyce filmowej (miękkim montażu sze-
rokich i bliskich planów, samotności lidera i pustych trybun stadionu, który 
do niedawna był kawałkiem chleba dla imigrantów, czy jeszcze wcześniej 
krzyku Ryszarda Siwca) apel ma mocną symboliczną wymowę. Jedyne, co 
budzi nieufność widza, to zbliżenia na wystudiowane gesty lidera, które 
kojarzą się z treningiem speców od politycznego marketingu, a nie praw-
dziwą polityczną pasją. Ta część trylogii została zarejestrowana w autentycznej 
i metaforycznej pustce, ekipie nie towarzyszyli bowiem ani handlarze (Stadion 
Dziesięciolecia decyzją władz miasta opustoszał przed budową Stadionu nomen 
omen Narodowego), ani warszawiacy. Nie było to, oczywiście, pierwsze wezwa-
nie do powrotu. Joanna Tokarska-Bakir przypomniała o fantazji Philipa Rotha, 
który wyraził ją w książce Operacja Shylock z 1993 r. W niej Lech Wałęsa wzywał 
diasporę do powrotu w czasie swego przemówienia w Knessecie. Szyderczy 
Roth napisał: „Chcę zobaczyć na własne oczy komitet powitalny angielskich 
gojów, czekających na peronie z szampanem. «Przyjechali! Kolejni Żydzi! Jak to 
dobrze!»”3. Dorota Jarecka sięgnęła jeszcze głębiej, do tradycji mesjanistycznej: 
„I jak w legionie żydowskim Mickiewicza Żydzi pomagają zbawić Polskę”4. Tym 
razem apel o powrót popłynął wprost z centrum Warszawy.

Drugie ogniwo trylogii – Mur i wieża (2009) – przedstawia proces budowy 
kibucu w centrum Warszawy, na skwerze przed pomnikiem Bohaterów Getta, 
w miejscu, gdzie stanie Muzeum Historii Żydów Polskich. Na wzór osadników 

3 Cyt. za: J. Tokarska-Bakir, Do Yael Bartany. Swój do swojego po swoje, „Dwutygodnik.com” 2011, 
nr 59 (3.10.2012).

4 Śmierć lidera..., op. cit.



żydowskich z lat trzydziestych, kiedy prawo palestyńskie zabraniało burzenia 
wzniesionych budynków, zrekonstruowano wieżę i ogrodzenie. Godło ruchu – 
orła z gwiazdą Dawida nad głową – odmalowuje w filmie Wilhelm Sasnal. Postaci 
kobiet i mężczyzn (młodych, silnych, optymistycznych) oraz praca operatora 
jawnie zmierzały w stronę estetyki propagandowej, którą polski widz kojarzy 
z budowniczymi socrealizmu. W intencji autorki trylogia ma nawiązywać à rebours 
do stylu propagandowych filmów syjonistycznych, choć jest ona świadoma, że 
imituje zarazem nazistowskie i bolszewickie wzory. Dwuznaczność tej estetyki nie-
pokoi do tego stopnia, że skłania odbiorcę do namysłu nad reżimem duchowym 
i intelektualnym każdej ideologii, w tym również syjonistycznej. Jak deklarują lider 
ruchu i autorka trylogii, idea ruchu nie ogranicza się do relacji Polaków i Żydów, 
ale wszelkich narodów i mniejszości, które doświadczyły tragedii, wykluczenia, 
dyskryminacji. Niedopowiedziane pozostaje doświadczenie, które złożyło się na 
trylogię, gdyż poza polskimi korzeniami twórczość Bartany zorientowana jest też 
na przepracowanie relacji izraelsko-arabskich. Autorka, jak mówi, sympatyzuje 
z postsyjonizmem, stąd instrumentalne wykorzystanie syjonistycznej propa-
gandy w dotychczasowych realizacjach, być może czytelniejsze dla tamtejszego 
odbiorcy. Strefa Gazy jest znów nieprzejezdna. Tymczasem w Warszawie drew-
niane konstrukcje, jak odnotowała lokalna prasa, oprócz łatwych do przewidze-
nia okrzyków antysemickich, budziły skojarzenia z obozami koncentracyjnymi, 
wprawiając okolicznych przechodniów w konsternację.

Dwuznaczność Zamachu (2011), czyli trzeciej części trylogii, jest jeszcze większa, 
gdyż ta fantazja polityczna, nawet wbrew intencjom autorów, zamiast dekonstruk-
cji filmów propagandowych przypomina pastisz, a niekiedy nawet parodię. 
Bartanę nie interesuje demitologizacja, ale mechanizmy kreowania mitu. 
Zamach jest zapisem uroczystości pogrzebowych po tragicznej śmierci mło-
dego lidera ruchu, w której głos zabierają osobistości – wdowa po liderze 
Dana Sierakowska oraz Anda Rottenberg, izraelska pisarka Alona Frankel 
pozbawiona polskiego obywatelstwa i żydowski publicysta Yaron London. 
Przemówienia na placu są znakomite, poruszające. Rottenberg powołała 
się na wielokulturowe korzenie Polski otwartej na wpływy, ze wskazaniem na 
postać Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa. Frankel opowiedziała prywatną 
historię, która jest także historią wielu polskich inteligentów pochodzenia żydow-
skiego, wyjeżdżających z „dokumentem podróży”. Wcześniej jednak trumnę lidera 
noszą do Sali Kongresowej żałobnicy każdej rasy – co jest w swej symbolice tak 
oczywiste, jak obrazek z czytanki dla dzieci o komunistycznej międzynarodówce. 
Podobnie młodzieżówka ruchu na placu przypomina starsze klasy na szkolnym 
apelu ku czci, głęboko przed 1989 r. Jedynie pochód z transparentami, w maskach, 
ludzi o różnych twarzach, fryzurach, ubraniach, maszerujących w spontanicznej 
grupie sprawia wrażenie ludzi otwartych na obcych, na innych. 

Jak zaznaczyłam, projekt Bartany na etapie produkcji realizował się w przestrze-
ni publicznej i tam rozegrany na potrzeby filmu przybrał charakter społecznego 
eksperymentu. Pochód ruchu złączył się na placu Zamkowym z manifestacjami 
obrońców zwierząt i rodzinami katyńskimi. Mieszane uczucia, bliższe makabresce 
niż patosowi ruchu, budzi w filmie trumna z bladym nieboszczykiem – redakto-
rem „Krytyki Politycznej” w Sali Kongresowej, a ogromne popiersie lidera ruchu 
spuszczane powoli na plac wydaje się eksponatem z jakiejś kawiarnianej galerii 



167

Neon z tytułem wystawy …and 

Europe will be stunned (...i zadziwi 

się Europa)



soc-artu na wesoło albo skeczu Monty Pythona5. Usta w histerycznym śmiechu 
knebluje widzowi przejmująca postać Ryfki z walizką, ducha powracającego 
„z grobu żalu”. Jak napisał Karol Sienkiewicz: „W tym momencie robi się tak 
nieznośnie gęsto, że mam ochotę schować się pod krzesło”6. Tymczasem w pa-
wilonie widzowie mogli jedynie przysiąść na czarnych ławach. To połączenie 
pamięci, żałoby i symbolicznego żartu jako terapii traumy doskonale zrealizo-
wało się w warszawskiej palmie Joanny Rajkowskiej – pozorna niedorzeczność 
odblokowała dostęp do martwej wiedzy o historii Alei Jerozolimskich, alei, 
które prowadziły niegdyś do Nowej Jerozolimy, czyli żydowskiego osiedla pod 
Warszawą. Czy udało się to Bartanie w Zamachu? 

Wracając w granice weneckiego biennale… Rewolucja arabska odsunęła na 
dalszy plan udział Egiptu. Jednak mimo zawirowań politycznych w ostatniej 
chwili udało się zgłosić prace artysty nowych mediów Ahmeda Basiony’ego, 
który w styczniu zginął w czasie zamieszek na jednym z głównych placów Ka-
iru. Na wystawę składa się projekt 30 dni biegu w miejscu – elektroniczny zapis 
wysiłku biegnącego mężczyzny przełożony na dane wizualne oraz nieopra-
cowane nagranie styczniowych wydarzeń na placu Tahrir, w których udział 
Basiony przypłacił życiem. Tak oto sąsiedztwo rewolucyjnego Egiptu włączyło 
do międzynarodowego dialogu pawilonów autentycznego męczennika sprawy 
publicznej, a to ofiarę lidera w Zamachu, w moim odczuciu, wzięło w jeszcze 
większy nawias.

Granice między pawilonami narodowymi są umowne i reprezentacja Polski 
przez izraelską artystkę nie należy do wyjątków. Dowodem na to może być 

z kolei polski transfer do reprezentacji Rumunii, która oprócz stałej wy-
stawy proponuje projekt Pudełko pamięci. Ostatnia analogowa rewolucja. 
Współtworzą go artyści z byłego bloku wschodniego, nie tylko rumuńscy, 
między innymi Polka Zuzanna Janin, gdyż doświadczenie dorastania za 
żelazną kurtyną przekraczało granice narodowe. Janin (wówczas Zuzanna 
Antoszkiewicz), znana polskim telewidzom z nastoletniej roli w serialu dla 
młodzieży Szaleństwa Majki Skowron (1976), jako dorosła artystka mediów 

potraktowała zapis serialu jak materiał found footage i zmontowała autorską 
wersję opowieści o dorastaniu – Majka z filmu – w którą włączyła własne ko-
mentarze, spotkania z ikonami kultury (Iggy Pop, Slavoj Žižek), fotomontaże 
scen z klasyki kina (Człowiek z marmuru, Obcy, Czas Apokalipsy). Uwolniła swą 
postać z konwencji serialu dla młodzieży, dając jej nieograniczone możliwości 
podróży w czasie kultury.

Wychodząc z polskiego pawilonu, nie sposób ominąć Pawilon Izraela, choć 
ścieżki do niego prowadzące nie krzyżowały się w topografii Ogrodów Biennale. 
Skoro jednak minister kultury Izraela demonstracyjnie zignorowała ekspozycję 
Bartany jako krytyczną wobec militarnej polityki Izraela, zwróćmy nasze kroki do 
pawilonu Sigalit Landau, w myśl przysłowia: co dla jednych jest śmieciem, dla 
innych jest skarbem. Tytuł wystawy Landau stanowił parafrazę tego przysłowia 
i brzmiał One’s man’s floor is another man’s feelings. Lejtmotywem wystawy były 
pojęcia ruchomych granic (zaznaczanych w sypkim piachu), kruszenia lodów 
(dosłownie i przenośnie), przepływu wody i informacji. W wieloelementowej 

5 Karol Sienkiewicz postrzegał bohatera Zamachu jako „Woody’ego Allena obsadzonego w roli 
dramatycznej”. Zob. K. Sienkiewicz, Ryfka przychodzi i odchodzi, „Dwutygodnik.com” 2011, nr 59 
(3.10.2012).

6 Ibidem.
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Kadr z filmu Zamach

kompozycji, którą łączyły wodociągowe rury, najczytelniejszy i najbliższy idei 
Bartany wydał mi się wątek konferencyjny, podzielony na dwie części ekspozycji – 
wewnętrzną i zewnętrzną. We wnętrzu mogliśmy obejść stół konferencyjny, przy 
którym, co prawda, nie siedzieli już uczestnicy, ale stojące na nim uruchomione 
laptopy przekazywały zapis konferencji z punktu widzenia małej dziewczynki 
ukrytej pod stołem. Zwiedzający przysłuchiwali się wielogłosowi konferencji (mię-
dzy innymi na temat mostu łączącego Izrael i Jordanię) i przyglądali się dziewczyn-
ce majstrującej przy męskich butach delegatów. Jak wyjaśnia katalog wystawy, 
12 par butów symbolizowało 12 biblijnych plemion Izraela. W zewnętrznej części 
wystawy zobaczyliśmy te same pary butów, w okręgu o średnicy stołu, związane 
sznurowadłami przez bawiące się dziecko, ale odlane z brązu, trwale zatopione 
w podstawie, w bezruchu. Mimo że obie artystki, Bartana i Landau, urodzone na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, są dojrzałymi obywatelkami 
z rozbudzoną świadomością polityczną, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że 
wobec bolesnej przeszłości wykonują pracę dziewczynki, zapobiegającej na swój 
twórczy sposób nieporozumieniom, które zamieniły się w niezrozumiały już szum 
debaty starszych pokoleń w męskich butach. 



Poland between Egypt and Romania

In her recount of the 54th Modern Art Biennale in Venice, the author concentrates on the interpre-

tation of the exhibitions in the Polish and Israeli pavilions as well as the Polish Pavilion-neighbouring 

exhibitions of Egypt and Romania. For the first time in the Polish pavilion’s history, Poland was repre-

sented by a foreigner, Yael Bartana, a multimedia artist from Israel, with Polish origins. The exhibition 

consisted of three short films: Mares Nightmares, The Wall and the Tower and The Assassination as well 

as the Jewish Revival Movement in Poland’s Manifesto, published in the form of a poster.

The artist was closely collaborated with by the “Political Criticism” environment, and the charac-

ter of the movement leader in her social-political fictions was played by Sławomir Sierakowski. The 

leader of the movement called on millions of Jews to return to Poland, for without a Polish-Jewish 

reconciliation the Poles cannot become Europeans, and the trauma of Extermination and the guilt 

of anti-Semitism still burdens their collective consciousness.

The movement leader’s fictitious death found a tragic analogy in the exhibition of the artist 

from Egypt, who died during the Egyptian revolution. In turn, the Romanian artists, less present 

in Western European artistic circuit, contested the Biennale itself as an event. The exhibition in the 

Israeli Pavilion, authored by Sigalit Landau, had been organized around the idea of fluent borders, 

breaking the ice. Both Israeli artists, born at the turn of the sixties and the seventies, despite the 

distance between the pavilions, both literal and figurative, expressed the need of reconciliation.

Translated by Kaja Aniella Kurczewska
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Stettin opuścił w wieku lat dziesięciu, zatem ktoś o ironicznym temperamencie mógłby 
powiedzieć, że co prawda niczego wielkiego tutaj nie stworzył, za to nad Odrą ten wybitny 
niemiecki prozaik nauczył się pisać (czytać). Mimo to, mając świadomość takich głosów, 
a także przebrzmiałych już wprawdzie literackich koniunktur, banałów, od jakich niewolna 
była literatura, kultura „korzenna”, zdecydowaliśmy się przypomnieć tę postać i jej epi-
zodyczne związki z miastem. Jak wytłumaczyć ten gest? Przyznać po prostu, że samemu 
nie do końca jest się uodpornionym na pokusy nostalgii i to, gdy tak niedawno na 
tych samych łamach ironizowało się z „uroczej przesady” cechującej lokalne obchody 
Roku Gałczyńskiego, z „kiczu jubileuszy” (notabene, 10 sierpnia [2003 r.] minęła 125. 
rocznica urodzin autora  Berlin Alexanderplatz)? Nie umieliśmy cieszyć się „poetą 
z importu”, jakim był Gałczyński, przyjdzie się szczycić „prozaikiem na eksport”?

Oczywiście nie na takiej mitograficznej formule nam zależy, i to nie tylko dlatego, 
że bardziej pociąga nas erozja mitów niż ich konserwowanie. Uważamy jednak, że należy 
bliżej przyjrzeć się Döblinowskiej legendzie, nawet gdyby miało się okazać, iż odnajdziemy 
w niej to, co aż za dobrze przyswojone: portret miasta, które się porzuca i przez które jest 
się porzuconym. Skąd my to znamy: zmieniają się epoki, realia, pewne sytuacje okazują 
się niezmienne; „odrzucenie” – topos wielu szczecińskich narracji. Johann Carl Loewe, 
„najwybitniejszy obok Schuberta kompozytor liryki wokalnej” (przypomniany interesująco 
przez Artura Daniela Liskowackiego1), za którego życia żadnej jego symfonii nie wykonano 
w Stettinie i Alfred Döblin, już Berlińczyk, który jako młody lekarz, początkujący pisarz 
raz jeszcze odwiedza w 1906 roku „swoje położone nad Odrą rodzinne miasto Stettin”, 
by bez skutku starać się o angaż w lokalnej klinice. „Miasto znów mnie odtrąciło”. „Znów”, 
podkreślmy. 

Nie pamiętam… tak gorącego majowego dnia. Południe, powietrze nad wiodącą do 
dworca jezdnią – drżało, spragnione cienia gołębie tłoczyły się na gzymsach kościoła św. 
Jana. W ten dzień, z dwójką przyjaciół, wyposażeni w przecierającą się na zagięciach nie-
miecką mapę, wybraliśmy się w poszukiwaniu „blizny” po domu, w którym urodził się bliski 
nam pisarz. Bollwerk 37, nieistniejący już dziś Bulwar Nadodrzański. Zmieniające się imiona 
ulic, ruchy numeracji, labilne fundamenty, ruiny piwnic, na których powstają współczesne 
budynki. Tak z bliska wygląda praca pamięci, i jak nie skojarzyć tego z palimpsestem?2 

1 Mowa o tytułowym eseju z książki pt. Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci, Szczecin 2002.
2 P. Krupiński, Odczytać miasto, „Pogranicza” 2003, nr 4, s. 6–7.

W poszukiwaniu Alfreda 
Döblina w Szczecinie
Fragment gawędy

Piotr Krupiński 



Wyłuskując niemal 
po dziesięciu latach 
z komputerowej czelu-
ści ów fragment szkicu 
archiwalnej, a nawet 

podwójnie archiwalnej natury (szczecińskie „Pogranicza” – periodyk, w którym 
się ukazał – od kilku miesięcy niestety nie istnieją), mimowolnie przewijam ta-
śmę pamięci. Cofam się ku wydarzeniom z początku wieku. Wydarzeniom, któ-
rych jako współredaktor wspomnianego dwumiesięcznika miałem możność być 
czujnym świadkiem. 11 października 2003 r., ul. Panieńska 16, podnóże Zamku 
Książąt Pomorskich – to w tym czasie i miejscu (a miejsce to, o czym za chwilę, 
nieprzypadkowe) spotkaliśmy się, aby uroczyście odsłonić tablicę poświeconą 
pamięci Alfreda Döblina3 (1878–1957). Sięgając po pluralis, na myśli mam grono 
szczecińskich humanistów, którym bliska była i jest twórczość autora Podróży po 
Polsce. W kręgu tym obok „pogranicznej” redakcji, składającej się z pracowników 
uniwersyteckiej polonistyki, znalazła się Dorota Sośnicka (wówczas w randze dok-
tora, od kilku lat profesora US), germanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego, śmia-
ło można powiedzieć, 
spiritus movens tego 
wyjątkowego przedsię-
wzięcia, wspieranego 
przez Międzynarodowe 
Towarzystwo im. Alfreda 
Döblina (Internationale 
Alfred-Döblin-Gesell- 
schaft), reprezentowane 
nad Odrą przez wice-
przewodniczącą towa-
rzystwa dr Christinę 
Althen4. Jak wspomina-
ła po latach Sośnicka, 
impulsem dla próby 
przypomnienia szczeci-
nianom postaci jednego 
z najwybitniejszych nie-
mieckich pisarzy, czoło-
wego przedstawiciela 
ekspresjonizmu, urodzo-
nego w naszym mieście, 
był głos nieżyjącego już 
gdańskiego poety Bole-
sława Faca, wielokrotnie 

3 O uroczystościach tych obszerniej pisałem w szkicu: Pamięci Döblina, „Przegląd Uniwersytecki” 
2003, nr 10–12. Gwoli rzetelności przypomnijmy, że wspomniane uroczystości nie były pierwszą 
próbą przywrócenia szczecińskiej pamięci autora Berlin Alexanderplatz. Dzieje Franciszka Biber-
kopfa. W 1996 r. Wschodnioniemiecka Rada Kultury zorganizowała w Szczecinie we współpracy 
z Uniwersytetem Szczecińskim niemiecko-polską konferencję naukową w całości poświęconą 
temu – porównywanemu niekiedy z samym Jamesem Joyce’em – pisarzowi.

4 Szkic jej autorstwa pt. Bez tych impulsów proza niemiecka byłaby nie do pomyślenia ukazał się  
w przywołanym numerze „Pograniczy”.

Tuż po odsłonięciu tablicy, Szczecin, 11.10.2003, fot. Iza Krupa. Od 
lewej stoją: dr hab. Dorota Sośnicka prof. US, Claude Döblin (syn 
pisarza), dr hab. Piotr Michałowski prof. US oraz autor artykułu
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zachęcającego do wypełnienia tej kulturowo-tożsamościowej luki. Jednak to 
niewymienionym przeze mnie osobom przypadł zaszczyt przecięcia wstęgi, a mó-
wiąc precyzyjniej, pociągnięcia za szarfę w celu odsłonięcia pamiątkowej płyty 
z mosiężnym medalionem, przedstawiającym zamyślony profil prozaika (całość 
zaprojektowana przez szczecińską rzeźbiarkę Albinę Gwizdałę-Adamską). Doko-
nali tego pospołu gość szczególny jubileuszowych obchodów Claude Döblin, 
mieszkający w Paryżu osiemdziesięciosześcioletni podówczas syn pisarza, od 
wielu lat opiekujący się pośmiertną spuścizną ojca, a także Bartłomiej Sochański, 
były prezydent Szczecina, a także konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec.

Przyglądając się temu wydarzeniu z wyraźnego już dystansu, posiłkując się 
rozsypanymi na biurku fotografiami, dopiero teraz dostrzegam, że wpisana w nie 
była zwielokrotniona symbolika. Dość spojrzeć na jedno ze zdjęć. Grupa czte-
rech postaci stojąca na tle kamieniczki, do której fasady właśnie przytwierdzona 
została marmurowa tablica. Budynek – błękitny z różowymi aplikacjami (trudno 
o bardziej przewrotny kaprys architekta) – powstał stosunkowo niedawno, na 
szybach (czego w kadrze nie widać) wciąż widnieją naklejone etykietki producenta 
okien, widomy sygnał, że dom jest jeszcze niezamieszkały. Nie przypuszczałem 
wówczas, że stan ów przez dość długi okres nie ulegnie zmianie. Portretowana 
przeze mnie kamienica, pars pro toto urbanistycznej koncepcji mającej zrewita-
lizować tę część starówki (od czasu odwiedzin alianckich lotników stanowiącą 
na poły martwe kulisy miasta), powstała na fundamentach domu, w którym 
mieszkał niegdyś młody Döblin – w miejscu jednego z kilku domostw, do jakich 
zmuszona była przeprowadzać się stosunkowo uboga rodzina jego ojca Maxa 
Döblina, właściciela sklepu z konfekcją męską, później zaś pracowni krawieckiej5. 
Przyjrzyjmy się tej zaskakującej wędrówce: Bollwerk 37, fragment nieistnieją-
cego już dziś bulwaru, gdzie urodził się Alfred, następnie – Frauenstraße 16  
(ul. Panieńska – miejsce, w którym zawisła tablica), Kaiser-Wilhelm-Straße 7 
(al. Jedności Narodowej), Elisabethstraße 50 (ul. Kaszubska), róg Friedrich-
straße (ul. Narutowicza) i Lindenstraße (ul. 3 Maja). Tak pokrótce wyglądałaby 
mapa zagadkowej rodzinnej epopei (czy miała ona związek z żydowskim 
pochodzeniem?), epopei urwanej, bo wkrótce życiowe trajektorie rodziców 
miały się bezpowrotnie rozwidlić: ojciec w 1888 r. wyjechał za ocean z partnerką 
młodszą o dwie dekady, porzucona matka wraz z dziećmi zdecydowała się na 
przeprowadzkę do Berlina, do dobrze sytuowanych braci. Ten ostatni fakt dla 
przyszłego pisarza miał się okazać wydarzeniem fundamentalnym, jak podkreśli 
bowiem we wspomnieniach: „Zatem przed czterdziestu laty przybyłem do Berlina 
[…]. Były to w pewnej mierze ponowne narodziny. […] (Tak naprawdę w Stettinie 
był to tylko przedsmak narodzin)”6. 

Jak się okazuje, decydując się na uczczenie pisarza, do wyboru mieliśmy nie-
małą pulę topograficznych możliwości, omalże róg obfitości z adresami, do któ-
rego należało jedynie sięgnąć. I sięgnęliśmy. Choć wybór ów mógł się wydawać 
(wówczas i dziś) nieoczywisty, a nawet ryzykowny – uważne oko wychwyci na 
fotografii murarski żwir, po jakim przyszło nam wtedy stąpać, poza kadrem po-
została zaś mało fotogeniczna sceneria placu budowy – biorąc pod uwagę grę 
symbolicznych znaczeń, trudno było o bardziej fortunną alternatywę. Myślę tu 
o zakładanym przez nas efekcie symetrii: odbudowie tego, co jak najbardziej 
materialne, a więc żmudnemu rekonstruowaniu fragmentów tkanki miejskiej, 

5 Wszelkie informacje biograficzne referuję za artykułem Doroty Sośnickiej. Zob. eadem, Alfred 
Döblin: szkic do portretu pisarza, „Pogranicza” 2003, nr 4.

6 Cyt. za: ibidem, s. 48.



rozbitej w wojennej zawierusze, towarzyszyłaby próba odbudowy tego, co także 
zostało zniszczone, ale czego nie da się dotknąć. Tym materiałem jest pamięć, 
jak chciałbym wierzyć, główne narzędzie pracy humanistów. Pamięć jednak 
w miejscu takim jak Szczecin, czy szerzej – tzw. Ziemie Odzyskane, jest dość 
szczególnej natury. Chyba nie jest w stanie w pełni pojąć tego ktoś, komu nie dane 
było dorastać na zachodnio-północnych obrzeżach mapy Polski. Tam chodzić do 
szkoły, tam uczyć się historii. Gdy jako szczecinianin próbuję przypomnieć sobie 
własną historyczną edukację dotyczącą rodzimego regionu, tę sprzed 1989 r., 
dostrzegam wpisany w nią paradoks osobliwej kompresji – bitwa pod Cedynią, 
drobiazgowa znajomość genealogii książąt pomorskich (w tym szczególnie losów 
Bogusława X, wychowanka Jana Długosza, małżonka Anny Jagiellonki), po czym 
długo, długo nic i nagle… gromkie pieśni polskich pionierów. Wewnątrz – pustka, 
hic sunt leones, co gorsza, niemieckie, a nawet wilhelmińskie lwy. 

To właśnie na gruncie tej „absolutnej amnezji” – scharakteryzowanym tu nieco 
felietonowym piórem – wzrastała literatura małych ojczyzn, podobna byłaby 
również geneza naszego zamysłu wskrzeszenia pamięci o Alfredzie Döblinie. 
Gest to na pozór czysto symboliczny, gdyż jako historycy literatury doskonale 
zdawaliśmy sobie sprawę, że pisarz ów nie był i nie chciał być szczecińskim Gün-
terem Grassem (Stettin w jego twórczości pojawia się rzadziej niż epizodycznie), 
mimo to zdecydowaliśmy się na ten (późny) krok. Stało się tak z innych powodów, 
wśród nich znalazłoby się zapewne szczególne zobowiązanie, wynikające z pa-
mięci słynnego eseju Jana Józefa Lipskiego, w którym przypominał on Polakom 
(i to w czasach PRL-u!), że:

[…] przypadł nam w wyniku historycznych przemian bogaty spadek architektury i innych 
dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych niemieckich. Jesteśmy wobec ludzkości depo-
zytariuszami tego dorobku. Zobowiązuje nas to, by z całą świadomością, że strzeżemy 
dorobku kultury niemieckiej, bez zakłamań i przemilczeń w tej dziedzinie – chronić te 
skarby dla przyszłości, również naszej7.

O zaproponowanej przez eseistę nieco kontrowersyjnej formule „depozytu” 
(ten, jak podpowiadają słowniki, zakłada konieczność zwrotu), przypomniałem 
sobie stosunkowo niedawno, dokładniej wiosną 2012 r., na kilka dni przed wy-
stąpieniem podczas Dni Kultury Żydowskiej Adlojada. Wówczas opinię publicz-
ną poruszyła wiadomość o odkryciu dokonanym w trakcie prac remontowych 
w szczecińskiej bazylice archikatedralnej św. Jakuba8. Znalezisko miało kształt urny 
wykonanej z jasnego piaskowca, wewnątrz której znajdowała się owalna, ołowiana 
kapsuła. Jak więc widzimy, depozyt par excellence. Co znajdowało się w środku? 
Tego nadal do końca nie wiemy (trwają badania – w tym kodu DNA), wiele wska-
zuje jednak na to, że wewnątrz spoczywa serce kompozytora Carla Loewego9 
(1796–1869). Trafiło tam pod koniec XIX stulecia, kiedy to wdzięczni szczecinianie 
(stettinianie) sprowadzili je z Kilonii, gdzie zmarł ten wybitny artysta – kompozytor, 
dyrygent, śpiewak (baryton), przez wiele lat organista w szczecińskim kościele św. 
Jakuba, a także autor muzyki do wierszy poetów romantycznych, w tym ballad 
Adama Mickiewicza. „Miej serce i patrzaj w serce” – imperatyw wciąż aktualny, 

7 J.J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, 
„Kultura” 1981, nr 10.

8 M. Górka, E. Podgajna, Sensacyjne odkrycie w katedrze. Czy to serce Carla Loewego?, „Gazeta Wy-
borcza”, 4.03.2012.

9 Zob. M. Szczęsny, Carl Loewe, Szczecin 2007.
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nie tylko na Pomorzu Za-
chodnim. 

Historia z tablicą, do 
której niniejszym po-
wracam, miała swój epi-
log. Mijały dni, miesią-
ce, lata, a ul. Panieńska 
beztrosko pogrążała się 
w stanie dziewiczości, 
i nic nie wskazywało 
na to, aby rychło miała 
go opuścić. Dotyczy-
ło to również naszego 
budynku, którego jedy-
nymi lokatorami przez 
całe sezony pozostawa-
ły wróble i kopciuszki. 
Chcąc sprawdzić, czy 
döblinowska tablica, za 
którą jako redakcja „Po-
graniczy” nolens volens 
czuliśmy się współodpo-
wiedzialni, nadal zdobi 
z każdym deszczem coraz mniej błękitne ściany, godziliśmy się (wraz z profesorem 
Piotrem Michałowskim) na przymusowy powrót do czasów harcerstwa, na prze-
chodzenie przez dziurę w płocie, brodzenie wśród pokrzyw, łopianów, rozbitych 
butelek. Tablica tam była. Przypadek czy też nazbyt niski odsetek germanofilów 
wśród lokalnej społeczności kloszardów sprawiły, że pozostawała nietknięta. Ja-
kież więc było moje zdziwienie, gdy pewnego dnia zaaferowany głos w telefonie 
poinformował mnie, że jednak znikła. Wiadomość ta zbiegła się w czasie ze zmia-
ną właściciela budynku oraz rozpoczęciem prac remontowych. Prace wszelako 
wkrótce minęły, a niepokojąca nas absencja niebezpiecznie zaczęła się wydłu-
żać. Sprawę dostrzegły nawet, co konstatuję 
bez ironii, szczecińskie media, i to być może 
właśnie pod ich wpływem, a także dzięki nie-
wyczerpalnej determinacji wspominanej już 
Doroty Sośnickiej, obiekt wrócił tam, gdzie 
jego miejsce (co interesujące, ponownemu 
odsłonięciu10, które odbyło się w 2010 r., nadano odpowiednio uroczystą rangę –  
był na nim obecny między innymi konsul Republiki Federalnej Niemiec). Pró-
bując wyciągnąć morał z tego szczecińskiego déjà vu, można by stwierdzić, nie 
bez poczucia ulgi: Döblin wrócił, miasto, które niegdyś go odtrąciło, tym razem 
nie pozwoliło sobie na podobnie lekkomyślny gest; z drugiej strony, miłośnicy 
twórczości autora Berlin Alexanderplatz – wpatrując się w ów „znikający punkt” 
na fasadzie budynku – zyskali jeszcze jeden dowód na niejasny, migotliwy status 

10 Zważywszy, że tablica, która powróciła na ścianę kamienicy, z nie do końca zrozumiałych wzglę-
dów, stanowi niemal identyczną, ale jednak replikę płyty umieszczonej w 2003 r. (oryginał 
znalazł się wewnątrz budynku), śmiało powiedzieć można, że w Szczecinie nie tylko pomnikom 
sprezentowany został dar „życia po życiu”. Por. M. Wicherkiewicz, Pomników życia po życiu lub 
dwaj ludzie z gwiazdą, „Pogranicza” 2009, nr 1.

Nowa wersja pamiątkowej płyty, Szczecin, 
październik 2012, fot. Michał Krupiński



pamięci, i to nie tylko o pisarzu, ale i o całości mieszczańskiej wspólnoty, zmu-
szonej wyrokiem Historii do opuszczenia swoich domostw. 

I w tym miejscu pewnie mógłby urywać się szlak mojej opowieści, życie jednak, 
co się niekiedy zdarza, postanowiło dopisać puentę do puenty. Dom u podnóża 
Zamku Książąt Pomorskich, który przez tak długi okres pozostawał pusty, teraz 
miał się nagle wypełnić tkanką lokalnych reminiscencji, a stało się tak dzięki 
umieszczonej wewnątrz wystawie fotografii legendarnego szczecińskiego foto-
reportera Anatola Weczera11, laureata prestiżowego konkursu World Press Photo 
(1967). Na zdjęciach tych, które powstawały przez niemal trzy powojenne dekady, 
widać miasto stopniowo wyłaniające się z morza ruin. Trudno o bardziej fortunny 
finał historii dotyczącej próby odbudowy gmachu pamięci.

11 Zob. K. Pohl, Starej fotografii czar: wspomnienie Anatola Weczera, „Moje Miasto”, 28.03.2010. Por. 
P. Knap, Szczecin w obiektywie Anatola Weczera, album, Szczecin 2011.

Searching for Alfred Döblin in Szczecin
A fragment of a legend

The main objective of this work is to review the connection between Alfred Döblin (1878–1957), 

one of the most distinguished German writers of the 20th century, and the city of his birth, Szczecin. 

Although the author of Berlin Alexanderplatz only spent ten years of his childhood in this city on Odra 

(he moved then with his mother and siblings to Berlin), one can venture to talk about his “legend” 

created in Szczecin. This article attempts at a reconstruction of this local myth, showing how memory 

of the famous prose writer is established in the current culture of Szczecin. The author of this work 

presents, among other things, the 125th anniversary of his birth, celebrated in 2003, during which 

a commemorative plaque was located on one of the tenement houses of Szczecin. 
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Pisząc o geopoetyce, urban studies i zwrocie topograficznym, Elżbieta Rybicka 
co najmniej dwukrotnie odnosi się do pisarstwa Ingi Iwasiów. Nigdy jednak przy 
tej okazji nie wymienia Szczecina. Być może dlatego, że – zdaniem badaczki – 
miasto we współczesnej literaturze to nie: 

[…] bezproblematyczne miejsce czasów przednowoczesnych, nawet gdy pojawiają 
się tak liczne miasta konkretne, to nie są to Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków, ale 
raczej – pisze E. Rybicka dalej, ujmując nazwy wymienionych miast w cudzysłów – 
„Gdańsk”, „Wrocław”, „Warszawa”, „Kraków”1.

 Nie interesuje jej – geopoetyki i Rybickiej – Gdańsk, Wrocław itd., ale 
Gdańsk Güntera Grassa, Wrocław Marka Krajewskiego, Warszawa Marka Rym-
kiewicza. I wreszcie – Szczecin Ingi Iwasiów, w którym to autorka i jej konstrukcja 
miasta są ważniejsze niż samo miasto. Może więc właśnie dlatego, gdy w artykule 
Zwrot topograficzny w badaniach literackich pisze o „ujarzmianiu kobiecego ciała 
w uniwersyteckim budynku dawnych koszarów”2 albo w Modernizowaniu miasta 
o palimpsestowości współczesnej przestrzeni miejskiej w prozie kobiecej, nie 
uznaje za stosowne wymieniać nazwy miasta, o które chodzi (to, że nie wymienia 
nazwiska autorki wynika prawdopodobnie ze swoistego tacit agrement: ślepy 
bard to Homer, znak to Prince, uniwersytet, gender i koszary to Iwasiów). 

Może jednak przyczyna jest inna albo równoległa, dopełniająca wobec tamtej. 
Rybicka pewnie nieprzypadkowo, gdy pisze – nie pisząc – o Szczecinie, odnosi się 
akurat do pisarstwa Iwasiów, a nie, na przykład, do Heleny Raszki albo nieco na 
siłę inkorporowanej w poczet pisarek szczecińskich lub – przynajmniej pomor-
skich – Joanny Kulmowej. W Modernizowaniu miasta wymienia dawniejszy zbiór 
opowiadań Iwasiów Miasto – ja – miasto, ale już tekst o najnowszych zwrotach 
w badaniu miejskości można czytać z perspektywy jej ostatniej trylogii, czyli 
Bambino, Ku słońcu i Na krótko. A są to nie tylko książki o Szczecinie, na przykład 
Ku słońcu, jak na powieść z wątkami akademickimi przystało, jest także książką 

1 E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze 
polskiej, Kraków 2003, s. 320.

2 Eadem, Zwrot topograficzny w badaniach literackich, t. II, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, 
problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 337.

(Nie)żydowski 
(nie)Szczecin 
w pisarstwie 
Anny Frajlich

Paweł Wolski



o Szczecinie w literaturze i – co ciekawsze – w literaturoznawstwie. Pojawia się 
w niej bowiem motyw profesorki Małgorzaty i jej doktoranta Marka, którzy badają 
historię Hildegardy, znanej zamkniętemu gronu antykwariuszy i pasjonatów jako: 

 […] córka grafa, wykształcona i nieprzeciętna, autorka wierszy, rozważań modlitewnych, 
dziennika, trzykrotna mężatka i mniszka, oskarżana dwukrotnie o czary, w końcu zamknię-
ta w klasztorze, data śmierci nieznana3. 

Mówiąc krótko – pisarki będącej modelową figurą emancypacyjno-genderowej 
aporii – do tego jeszcze angażującej niezbędnego na tę okoliczność Foucaulta i przy-
datnego Norę – gdyż uwikłanej w dyskurs politycznie warunkowanej topochronii.  

Antykwariusz zaczął szukać dowodów na istnienie osiemnastowiecznej pisarki. Wzmia-
nek o niej nie znalazł w niemieckich słownikach, co było dziwne. XVIII wiek nie tonął 
przecież w mroku niewiedzy, Niemcy cenili swoją spuściznę. Przyjaciółka germanistka 
postawiła wówczas hipotezę, że Stettin był dla Niemców prowincją i po prostu nie oka-
zywali zainteresowania szalonymi pisarkami, w dodatku niewiadomego pochodzenia 
– w Hildegardzie płynęła krew wszystkich władców i wyrobników tej ziemi, a więc pru-
sko-szwedzko-rosyjsko-francuska, nie bez komponentu słowiańskiego, załóżmy. W końcu 
utrwalana w szkole i propagandzie wiedza o prasłowiańskim rodowodzie tej ziemi musiała 
mieć jakieś podstawy. Może ona była, załóżmy, Polką?4

Hildegarda skupia więc w sobie splot wszystkich topograficznych wątków 
pamięci Stettina-Szczecina, czy może raczej: ich współczesnej projekcji, bo fakt 
umieszczania jej życia w zamierzchłym XVIII w. nie ma wielkiego znaczenia (co 
stanie się jeszcze oczywistsze, gdy pod koniec tych rozważań krótko rozwinę 
jej „literaturoznawczy” wątek). Hildegarda może i jest lokowana w XVIII w., ale 
w strukturze narracyjnej Ku słońcu to postać jak najbardziej współczesna, łącząca 
to, co w pamięci miasta nie historyczne, ale aktualnie jako historycznie tworzo-
ne. Jeśli tak, to czegoś w jej sylwetce brakuje. Czego? Powtórzmy domniemania 
antykwariusza i germanistki, pary paralelnej wobec Małgorzaty i jej doktoranta-
-kochanka: w Hildegardzie płynęła krew „prusko-szwedzko-rosyjsko-francuska”. 
„Może ona była, załóżmy, Polką?”. 

Otóż brakuje oczywiście w tej mieszance krwi władców i wyrobników szcze-
cińskiej ziemi komponenty żydowskiej. Ale to nie tak, rzecz jasna, że opowieści 
snutej w Ku słońcu czegoś brakuje w sensie historycznym, ponieważ według 
annałów Żydzi w Szczecinie na dobre osiedlili się dopiero w XIX w. Zresztą, gdy 
mówię „brakuje”, nie mam na myśli w ogóle jakiegokolwiek defektu narracyjnego, 
ale raczej brak znaczący: nie jest przypadkowy fakt, że to właśnie Hildegarda, 
obejmująca wszystkie – poza jednym – elementy historycznej identyfikacji, jest 
w narracji Iwasiów figurą mającą uspójnić opowieść o mieście (i jego najnowszej 
pamięci, gdyż nakłada się na nią historia Solidarności, lustracji i innych wątków 
związanych z ojcem Marka). Szczecin jest bowiem (to teza mojego krótkiego 
przyczynku do tematu) miastem rekonstrukcji i nieobecności albo raczej: rekon-
strukcji nieobecności. 

To, zdawałoby się, dość łatwa metafora. Nie-miejsce, szczególnie nie-miasto 
i nie-sztetl żydowskie to powszechny koncept powojennego, utrwalonego w wier-

3 I. Iwasiów, Ku słońcu, Warszawa 2010, s. 221.
4 Ibidem.
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szu Antoniego Słonimskiego braku („Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich 
miasteczek”5). Spieszę więc wyjaśnić, że nie o brak Żydów w moim tekście chodzi, 
ale o tożsamość żydowską jako element narracyjnego budowania miasta. 

Tożsamość żydowska nie jest jedyną, która w ten negatywny sposób buduje 
identyfikację Szczecina. Tak właśnie tworzony jest, choć z innych powodów, 
Szczecin i niemiecki, i polski. Tym ostatnim, jak donosi Rybicka, zajęła się już 
z powodzeniem Magdalena Mikołajczak w tekście „Szli na Zachód osadnicy…”6. 
Również Szczecin niemiecki został nieźle opisany, i to na różne sposoby. Jednym 
z bardziej intrygujących, i w pewnym sensie uprzedzających moją nieodkrywczą 
w związku z tym tezę, są prace Erazma Kuźmy, który pisząc o tworzeniu mitu 
Orientu w literaturze XIX i XX w.7, pisał w pewnym sensie o tworzeniu pamięci 
Ziem „Od”-zyskanych. Jeśli więc tę tezę proponuję, to dlatego, że chcę do tamtych 
rozważań dodać, być może wyjaśniający, wątek odzyskiwania i tracenia pamięci 
żydowskiej.

Żydowski Szczecin w literaturze istnieje tylko przyczynkowo, niezależnie od 
językowych czy geograficznych podziałów tej literatury. U polsko-niemieckiej 
pisarki Britty Wuttke pamięć Żydów jest paralelą losów Niemców na powojennym 
Pomorzu Zachodnim, wprowadzaną krótkim „nur für”, łączonym z miejscami kie-
dyś niechętnie dostępnymi, teraz nostalgicznie niedostępnymi8 (co zresztą przy 
innej okazji warto poddać diagnozom urban studies spod znaku bell hooks9, tzn. 
walki pamięci politycznej z konserwatywną nostalgią). Co prawda akurat Wuttke 
mniej pisze o Szczecinie niż o swoich rodzinnych Międzyzdrojach, za to w pamięć 
topograficzną odtwarzaną już bezpośrednio z perspektywy Szczecina wpisuje się 
bezpośrednio Południca Julii Franck10. Jest to historia dochodzenia i odchodzenia 
od nazizmu, ale przede wszystkim: opowieść o miastach, ich życiu zmie-
nianym przez wojnę i przekształcaniu się architektonicznych symboli – jak 
Alexanderplatz w Berlinie czy Hakenterrasse w Szczecinie. Narratorka, żona 
nazistowskiego oficjela przeniesionego z Berlina do Stettina, w końcowych 
scenach gubi w lasku synka. Szukając go, napotyka zostawiony na bocznicy 
wagon kolejowy, zaskakujący ją dobiegającym z wewnątrz przerażającym 
zapachem, nieludzkimi, choć cichymi odgłosami, który jest owiany niewyja-
śnialną aurą. Ten jednostronicowy opis niesamowitości Zagłady w ponad cztery-
stustronicowej książce o nazizmie – Zagłady nie tyle oglądanej oczyma Niemki, 
ile zbiorowej o niej pamięci rekonstruowanej z perspektywy życia społecznego 
(w tej powieści jest to życie miejskie: w pierwszej części przedwojenny, roztańczo-
ny Berlin, w drugiej – wojenny, monumentalny i chylący się ku upadkowi Stettin), 
spychającego Holocaust w obszary pograniczne (pograniczny jest zarówno sam 
Szczecin, jak i leśna, podmiejska bocznica) – jest genialną impresją mogącą sym-
bolizować rekonstrukcję żydowskiego Szczecina w literaturze. Istnieje on jako 
niechętne odtwarzanie, jako pamięć niechciana w każdym z jej skomplikowanych 
historycznych wątków; by wymienić te najnowsze: niemieckim, żydowskim i pol-
skim. I to właśnie żydowski sygnuje ową nieobecność najdoskonalej.

5 A. Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich, w: Liryki najpiękniejsze, wyb. A. Madyda, Toruń 1999, s. 55.
6 M. Mikołajczak, „Szli na Zachód osadnicy…”. Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii 

Ziemi Lubuskiej, maszynopis referatu wygłoszonego na konferencji Przestrzeń jako kategoria 
poetyki w Białymstoku w 2011 r., za: E. Rybicka, Zwrot…, op. cit., s. 337.

7 E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 1980.
8 B. Wuttke, Homunculus z tryptyku, Poznań 1980. Przedmowę napisał Witold Nawrocki.
9 bell hooks, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura na Świecie” 

2008, nr 1–2.
10 J. Franck, Południca, przeł. K. Jachimczak, Warszawa 2010.



Sytuacja, jaką opisałem nie jest więc tylko sprawą nieprzepracowanej traumy, 
także w kategoriach narracyjnych. Gdyby tak było, przypadek Szczecina nie byłby 
w żaden sposób charakterystyczny na tle pamięci innych miast i pamięci powo-
jennej w ogóle. Elżbieta Janicka tak chce widzieć Warszawę w Festung Warschau11, 
natomiast Władysław Panas, uciekając się do figury chiazmu albo metafory rany, 
właśnie jako „obecną nieobecność”, chciał przecież opisywać tożsamość żydow-
ską, nie tylko w powiązaniu z jej miejskością i niekoniecznie w ścisłym związku ze 
świadomością poholocaustową12. W narracjach tworzących powojenny Szczecin 
charakterystyczne jest jednak to, że nie ma w nich miasta innego niż tworzone-
go przez pryzmat tymczasowości: nieobecność to nie tylko sprawa funkcjonal-
nej metafory (choć jest nią także), ale fakt narracyjny. Szczecin jest nieobecny 
w szczecińskiej literaturze tak samo, jak szczecińska żydowskość. To taka iden-
tyfikacja dzielnic, kamienic i ulic, która budowana jest na zasadzie negatywnych 
punktów odniesienia. Anna Frajlich, wspominając w krótkim opowiadaniu swoją 
szczecińską przeszłość w części zatytułowanej Żydzi (inne tytuły to na przykład 
Szkoła, Kultura, sztuka, pisanie, ale też bardziej znaczące w interesującym mnie 
kontekście: Wszyscy byliśmy rozbitkami i – jeszcze bardziej – Niemcy), pisze wła-
ściwie o tym, że Szczecin to dla niej miasto, w którym „z instytucjami żydowskimi 
miała bardzo mały kontakt”13. Pisarka wyraźnie podkreśla, że żydowski Szczecin 
oznacza dla niej mieszkanie w dzielnicy nieżydowskiej (Niebuszewo – z powodu 
osiedlania się w nim dużej liczby Żydów przybyłych ze Wschodu – zwane często 
tranzytem na zachód, Lejbuszewem, w ogóle pojawia się w literaturze o żydow-
skim Szczecinie tylko przyczynkowo, częściej w narracjach historycznych niż 
literackich). Żydowskość tego miasta u Frajlich jest opisywana, paradoksalnie, 
właściwie za pośrednictwem jej debiutu pisarskiego w warszawskiej Fołks-Sztyme 
albo przez spotkanie z łódzkim przyjezdnym teatrem żydowskim Idy Kamińskiej 
oraz występującym w nim Henrykiem Grynbergiem. Z tego względu żydowski 
Szczecin to Łódź i Warszawa. Żydowskość Szczecina – nieżydowskość żydow-
skiego Szczecina – oddaje też dobrze tytuł innej miniatury, tym razem autorstwa 
Katarzyny Weintraub Karp pożydowski. Szczecin jest bowiem równie pożydowski, 
jak i poniemiecki, tzn. od zawsze pożydowski i inherentnie poniemiecki, a przy 
tym wiecznie przedpolski. Autobiograficzne opowiadanie Taube Kron Droga do 
domu14 ukazuje to już w bardziej bezpośrednim związku z kłopotliwą topografią 
i topochronią tego miejsca.

Otóż Szczecin wyłaniający się z tego tekstu jest właśnie żydowskim Szczecinem 
pozbawionym i Szczecina, i żydowskiego doświadczenia. Jedno i drugie – czyli 
miasto oraz żydowskość – są w tekście zastępowane przez inne miasta: Lwów, 
Warszawę, Łódź i Kielce. Nie są to przy tym porównania do znanych z przeszłości 
struktur miejskich, porównania, w których nieoswojona przestrzeń opisywana jest 
za pomocą znanych już motywów. Nie jest tak, że żydowski Szczecin przywołuje 
z pamięci inne miasto, czyli jest jak żydowski Lwów albo jak warszawskie getto, 
ale odwrotnie: to właśnie zniszczone i faktycznie nieznane narratorce warszawskie 
getto albo niedoświadczony pogrom kielecki potwierdzają realność miejsca, 
w którym się rzeczywiście znajduje. Oto przykłady.

11 E. Janicka, Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta, Warszawa 2011.
12 W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1997 (między 

innymi w eseju Zamach pióra).
13 A. Frajlich, Mój Szczecin?, „Pogranicza” 2003, nr 4, s. 31.
14 T. Kron, Droga do domu (fragment większej całości), „Pogranicza” 2003, nr 4. W dalszej części tekstu 

podaję numery stron z tej publikacji bezpośrednio w tekście zaraz po cytacie lub odniesieniu.
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Przykład pierwszy: Szczecin jako Lwów
Szczecin z narracji Kron poznajemy od strony architektonicznych i topograficz-

nych szczegółów. Nie jest to jednak szczegółowy opis obejmujący całość znanego 
narratorce miasta, ale topograficzne wyimki i architektoniczne migawki. Nie jest 
to też zburzone, przerażające miasto, ale miasto, które rodzinę narratorki przy-
jęło względnie dobrze: „Nie byliśmy do tego urzędu [do Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego – dop. P.W.] negatywnie ustosunkowani: była to dla nas pomoc 
zasadnicza i jedyna” (11) i dalej:

Odnaleźliśmy wskazane [przez PUR – dop. P.W.] mieszkanie – to, co tam odkryliśmy, 
nie było dla nas nawet takie straszne. Wiadomo, wojna, gruzy na ulicach, gruzy w domu. 
Ulica Parkowa 35 (może 37? lub 33?)…” (11) itd. 

Można chyba sądzić, że „Nie byliśmy negatywnie ustosunkowani” i „nie było 
nawet takie straszne” to wyrazy skrajnej obojętności, szczególnie jeśli pamiętać, 
że to opis uczuć po długiej podróży w fatalnych warunkach w nieznane i po osie-
dleniu się już we własnym domu (w słowach „nasze mieszkanie” – „nasze” – jest 
graficznie wyróżnione). Szczecin ani przeraża, ani cieszy, po prostu jest. Ten opis 
zmienia się dopiero wtedy, gdy narratorka spotyka się z niejakim Borkowiczem, 
który dzięki zarekomendowaniu jej przez znajomego ze Wschodu (opisywanego 
z odrazą jako wymachujący pistoletem i popisujący się zamożnością i układa-
mi beneficjent reżimu) angażuje jej bezrobotnego męża do pracy i wręcza jej 
uprawnienia do zapomogi. Różnica między obu oficjelami – rekomendującym 
i udzielającym pomocy – jest taka, że pierwszy jest charakteryzowany, jak 
wspomniałem, jako znajomy ze Wschodu, powielający „zwyczaje z Rosji”, 
drugi jest opisywany z sympatią jako:

[…] rodowity lwowiak, że to stary komunista, taki co swoje za kratami przesiedział, że [to 
zdaje się dość ważne – dop. P.W.] w nazwisku zmienił tylko drugą literę – «e» na «o» (13). 

Co jednak jeszcze ważniejsze, dopiero od momentu kontaktu z tym drugim, 
lwowiakiem i Żydem – w tej właśnie kolejności – opis Szczecina staje się mniej 
obojętny. Właśnie przez opis owego lwowiaka poznajemy okolice Szczecina, ro-
biące na narratorce wrażenie: urzędowe Jasne Błonia, handlowy plac Grunwaldzki. 
Szczecin, mimo nazywania go konkretnymi detalami topograficznymi (zwracam 
uwagę na charakterystyczne próby przypomnienia sobie konkretnego numeru 
domu – zresztą żaden z tych numerów dziś nie istnieje, prawdopodobnie nie 
istniał też pięćdziesiąt lat temu), funkcjonuje jako Lwów, który zresztą też jest 
ważny o tyle, o ile jest żydowski. 

Przykład drugi: Szczecin jako Kielce
Sytuacja Żydów w powojennym Szczecinie nie była, jeśli wierzyć narracjom 

takim jak tu cytowana, odmienna od ich sytuacji w innych miastach. Motywacje 
nierzadkiej wrogości wobec nich mogły być wprawdzie inne niż te, które opisuje 
Gross15, gdyż majątki zajmowane przez osiedleńców należały raczej do Niemców 
niż Żydów, ale bezpośrednia przyczyna agresji bywała podobna. Oto opis Kron: 

15 Między innymi w Strachu – J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej 
zapaści, Kraków 2008.



[…] pewnego dnia usłyszałam krzyk, dobiegłam do frontowego okna i oto na ulicy-po-
dwórku jakaś rozczochrana kobieta biegnie, lamentując „Gdzie moje dziecko, wszystkie 
rude parchy się bawią, a gdzie moje dziecko? Gdzie moje dziecko? Na macę zabrali…” (16). 

A oto puenta: „Gdyby nie Kielce i wszystko inne, co nas ominęło, plus to, co nas nie 
ominęło – mogłabym dziś zapisać to wydarzenie między legendy. Niestety!!!” (17).

Na pozór jest to po prostu umieszczanie niejasnego wówczas wydarzenia 
w szerszym i po latach dobrze metonimizującym całość kontekście kieleckiego 
pogromu jako najlepiej znanego wydarzenia z niechlubnej historii relacji polsko-
-żydowskich. Jeśli jednak czytać ten fragment z perspektywy poetyki miasta –  
mając w pamięci obcość albo raczej obojętność wobec Szczecina zmieniającą 
się w emocjonalny opis dopiero wówczas, gdy przywoływane jest inne miasto, 
takie jak Lwów czy Kielce (tym wyraźniej emocjonalny, że narratorka opatruje to 
„kieleckie” doświadczenie trzema wykrzyknikami), i to w powiązaniu z historią 
żydowską tych miast – sprawia, że trudno nie czytać tego fragmentu jako aporii, 
przez którą wyłania się nie-miejsce Szczecina i jego nie-żydowskość. Dopiero 
historia innego miejsca jest w stanie zaktywizować pamięć żydowskiego miasta 
na Pomorzu Zachodnim.

Przykład trzeci: Szczecin jako Warszawa
Narracyjne climax opowieści o żydowskim Szczecinie przypada w podwój-

nie ważnym fabularnie miejscu: po pierwsze w przededniu narodzin dziecka, 
pierwszego w rodzinie narratorki szczecinianina, po drugie w miejscu przywo-
łania jednego z najwyraźniejszych symboli powojennej identyfikacji żydowskiej, 
a przynajmniej tej, która obiera za kontekst Holocaust lub drugą wojnę światową. 
Otóż w ósmym miesiącu ciąży narratorka decyduje się odpocząć, odwiedzając 
Łódź i przede wszystkim Warszawę. Dla narratorki Warszawa to zrównane z ziemią 
getto, które w całym tekście jest pierwszym i jedynym fragmentem podającym 
jakiekolwiek topograficzne szczegóły w sposób skoordynowany (w odróżnieniu 
od szczecińskich migawek), a przy tym skondensowany. Warszawa – paradoksal-
nie miasto zniszczone, zrównane z ziemią, czyli właściwie nieistniejące – zostaje 
umieszczona w narracyjnym środku opowieści o wrastaniu w Szczecin (przypomi-
nam: po tym epizodzie następuje opis narodzin dziecka). Oto fragment: „Szliśmy 
właśnie ulicą Gęsią, jedną z pobrzeżnych tego obszaru, gdzie potem pomnik, 
nowa Miła, nowa Niska, nowa Smocza i inne” (19). W tym jednym warszawskim 
akapicie – który wcale się tutaj nie kończy – jest mniej więcej tyle samo nazw ulic, 
ile na pozostałych kilku stronach akcji dziejącej się w Szczecinie. 

Pomijam kilka innych ważnych okoliczności interpretacyjnych miejskiego 
czytania tekstu Kron, takich jak na przykład obecność w tej narracji Niemców. 
Nie rozwijam tego wątku, wspomnę tylko, że symbolizują oni w opowieści am-
biwalentną obcość, obcość niechcianą przez innych mieszkańców Szczecina 
i akceptowaną – choć z ledwie tajoną niechęcią – przez narratorkę. Chciałoby 
się więc rzec: także Niemcy, choć w inny sposób, symbolizują taką szczecińskość, 
o jakiej tu mowa. Niemiecko-żydowsko-polska pamięć miasta w szczecińskiej 
literaturze cechuje się bowiem właśnie taką niechętną próbą jego oswojenia, 
próbą zawsze niedokończoną. Próbą, która rozciąga się od niemieckojęzycznych 
napisów na studzienkach tropionych w tekstach Artura Daniela Liskowackiego 
po prozę Alana Sasinowskiego opisującego w Rupieciu na przykład Szczecin 
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z perspektywy obserwatora niemieckich turystów kolonizujących szczecińskie 
hipermarkety (notabene niemieccy turyści zwiedzający polskie i „pożydowskie” 
miasta dojechali też do literackiej Warszawy – Igor Ostachowicz w Nocy żywych 
Żydów umieszcza ich w fantastycznej wizji twardo- i sztuczno zębnych bojówek 
biorących stronę neonazistów w walce na pamięć powstania warszawskiego 
z powstaniem w getcie16). Hipermarketowe wcielenie flâneura jako uczestnika 
życia centrów handlowych we współczesnym mieście nie jest, oczywiście, tylko 
sprawą szczecińską, ale częścią doświadczenia współczesności ponad podziałami 
grodzkimi, tropionego przez Anne Friedberg od Pasaży Waltera Benjamina po teo-
rię ery post-zakupów Faith Popcorn17. Jednak u Sasinowskiego ta tymczasowość 
zostaje wzmocniona postkolonialnym kontekstem polsko-niemieckiej granicy. 
Jest tak także u Iwasiów, która w Ku Słońcu, podobnie jak Britta Wuttke, przywo-
łuje dodatkowo ślady żydowskiego – albo raczej antyżydowskiego – miasta za 
pośrednictwem aluzyjnego „nur für”, sygnującego powojenne kolonizowanie 
przestrzeni należących do innych. Jest tak wreszcie w wielu innych narracjach, 
które starają się scalić tę post-graniczną tożsamość w sposób, który świetnie 
zdiagnozowała (choć w nieco odmiennym kontekście) Dorota Kołodziejczyk:

[…] umiejscowienie podmiotu, jego pozycyjność, jego wewnętrzne napięcie pomię-
dzy ruchem (migracją, podróżą, wykorzenieniem) ukazuje tożsamość jako heterotopię: 
miejsce, gdzie spotyka się kilka różnych, często niekompatybilnych lub wzajemnie ob-
cych przestrzeni. Wykorzystanie definicji heterotopii z kategorii ściśle przestrzennych 
na tożsamościowe ma rewolucyjny efekt – ukazuje ona niewystarczalność dychotomii 
ja/inny, koniecznej dla celów analitycznych w konstruowaniu spójnej tożsamości, lecz 
wyrzucającej niebezpieczeństwo kryzysu i niezgodności wewnętrznej bezpośrednio 
na zewnątrz18. 

Cytuję Kołodziejczyk znów za Rybicką, od której zacząłem i która w tym 
kontekście używa pojęcia nie-miejsca. To chyba dobry moment, żeby do-
powiedzieć historię Hildegardy w narracji Iwasiów, przywoływanej przez 
Rybicką być może właśnie jako pisarki post-granicznej, dobrze ukazującej 
funkcjonowanie narracji o żydowskim nieistniejącym mieście (jeśli moja nadin-
terpretacja jej tekstów teoretyczno-interpretacyjnych nie przekracza granic zdro-
wego rozsądku). Otóż historia Hildegardy, szczecińskiej pisarki łączącej w sobie 
wszystkie tożsamości poza żydowską, kończy się w Ku słońcu tak:

Marek wpada po powrocie do domu w ramiona Małgorzaty. Kochają się krótko, bez 
słów, a potem ona, leżąc w pozycji embrionu, mówi:

– Nie ma Hildegardy.
– Co takiego? Jak nie ma?
– Tak, nie ma. Przeczytałam jeszcze raz wszystko. Moim zdaniem nie istniała taka 

pisarka. Powołali ją do życia ci z klubu [Małgorzata ma na myśli klub czytelników-amato-
rów w przedwojennym Stettinie – dop. P.W.]. Scalili jakąś literacką legendę, parę legend. 
Dobrali do nich niemające przydziału tomiki, rozproszone teksty. Następni nie czytali 

16 I. Ostachowicz, Noc żywych Żydów, Warszawa 2012.
17 A. Friedberg, „…więc jestem”. Kupujący-widz i przeistoczenie poprzez zakupy, przeł. B. Brzozowska, 

w: Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.
18 D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji, „Er(r)go” 2004, 

nr 1, s. 21.



już niczego dokładnie. Nie mogli, nie mieli możliwości i kompetencji. A my, a ja – szkoda 
słów. Nie ściągałam pierwodruków, zaufałam innym. Teraz widzę, że nie da się obronić 
faktu istnienia Hildegardy19.

W tym fragmencie chciałbym widzieć trafną intuicję Rybickiej, wykorzystującej 
pisarstwo Iwasiów – a za jej pośrednictwem Szczecin – do opisu szczególnego 
statusu nie-miejsc i heterotopii. Nieistniejąca szczecińskość Hildegardy jest sym-
bolem re-konstrukcji tego miasta w literaturze. Większość szczecińskich mitów 
to produkty odtwarzane, niczym szczecińska starówka istniejąca zaledwie od 
kilku dekad. Szczecińska żydowskość opowiadana w literaturze to jeden z nich, 
zawierający, jak biografia Hildegardy, wpisany w swoją istotę narracyjny brak.

19 I. Iwasiów, op. cit., s. 287.

(Non)Jewish (non)Szczecin in Anna Fralich’s Prose

Jewish identity of the post-war Szczecin may be considered almost symbolic for the state of the 

Jewish community in Poland: it is marked by a noticeable absence. But the absence in the case of 

Szczecin, if reflected upon on the narrative level, goes beyond that tragic, yet clichéd paradox. Jewish 

Szczecin as a literary reality exists as a “signifiant” of a Jewish town described by means of other urban 

symbols (Warsaw, Kielce etc.). The article   presents the transistory nature of the literary Szczecin on 

the example of various narratives by Anna Frajlich, Inga Iwasiów, Alan Sasinowski and focuses on 

a text by Taube Kron, who describes Szczecin reaching for the symbolic “lieux de memoire” of the 

Jewish post-war history: Warsaw ghetto, Kielce in the time of pogroms or Lwów as Eastern Europe’s 

Jewish urban center. In conclusion it is argued that the “double absence” (of the Jewish and urban 

identification) can be considered emblematic for the Polish post-war Jewish memory in general, but 

in the case of the literary Szczecin, it presents a particular state of a post-border town: a crossover 

of a lost/exiled Jewish and German presence and of a never fully acknowledged Polish identity.
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Pierwsze wiersze Anny Frajlich ukazały się na łamach prasy niedługo przed tym, 
gdy poetka opuściła Szczecin, by studiować polonistykę w Warszawie. Utwory 
siedemnastoletniej wówczas autorki, opublikowane w 1959 r. w dodatkach do 
„Głosu Szczecińskiego”, z jednej strony stanowią początek jej poetyckiej drogi, 
od której nie odbiega stylistycznie w radykalny sposób, rozwijając i doskonaląc 
indywidualną wrażliwość i poetyckie środki wyrazu w późniejszych tomikach, 
z drugiej – nie możemy zlekceważyć faktu, że utwory stworzone na emi-
gracji znacząco się od nich różnią. Z czasem poezja Frajlich zyskuje charak-
terystyczny ton zmagania się z przeszłością, łączy się z pogodną nostalgią. 
Przypomnieć należy, że młoda poetka nie poprzestawała na pisaniu wierszy 
„do szuflady”. Dowodami jej aktywności są między innymi udział w konkursie 
literackim „Głosu Szczecińskiego”, w którym zajęła trzecie miejsce, oraz przy-
należność do grupy artystycznej „Rak”. Chociaż formacja ta miała charakter 
raczej sytuacyjno-towarzyski1, uczestnictwo w niej – chociaż krótkie – mogło 
mieć pewien wpływ na kształtowanie się tożsamości Anny Frajlich. Prawdopo-
dobnie w 1959 r. autorka Znów szuka mnie wiatr w szczególny sposób mogła 
zidentyfikować się z rolą poetki, jedną z najistotniejszych w jej późniejszym, 
tożsamościowym repertuarze. 

Okres pierwszych prób literackich nastoletniej Frajlich przerwały lata studiów. 
Dopiero na emigracji, po 1969 r., poetka powróciła do pisania wierszy, które 
udało się opublikować. Należy jednak zwrócić uwagę na rozbieżności między 
wczesnymi wierszami autorki Laboratorium a tymi, które powstały po upływie 
przeszło 10 lat i później. Znaczenie dla kształtu tych utworów ma wiek poet-
ki. Autorką wierszy opublikowanych w „Głosie Szczecińskim” jest dorastająca 
dziewczyna, natomiast debiutancki tomik Aby wiatr namalować (1976) to dzieło 
dorosłej, doświadczonej kobiety – żony, matki, emigrantki. 

Można powiedzieć, że najwcześniejsze wiersze są wolne od wygnańczej trau-
my, odzwierciedlają świadomość tylko jednego życia i jednego świata, choć nie-
pozbawionego dysonansów. Jednakże zdajemy sobie z tego w pełni sprawę, ana-
lizując tę twórczość po uwzględnieniu późniejszych wydarzeń. Całość dorobku  

1 J. Poźniak, Grupy literackie, w: Literatura na Pomorzu Zachodnim do XX wieku, red. I. Iwasiów,  
E. Kuźma, Szczecin 2003, s. 61.

„Na jakimś trudnym 
zakręcie” 
O wczesnych wierszach 
Anny Frajlich

Joanna Bierejszyk



możemy w ten sposób rozpatrywać z różnych perspektyw, widząc w autorce: 
Polkę, Żydówkę, Amerykankę. Natomiast kilku wierszom z lat pięćdziesiątych XX w.  
przyznać możemy autorstwo szczecinianki.

W 1957 r. ukazał się tomik wierszy Wisławy Szymborskiej Wołanie do Yeti. Frajlich 
w artykule zamieszczonym w „Arkuszu” wspomina, że ten tom jest jej szczegól-
nie bliski oraz dzięki niemu zainteresowała się poezją współczesną, wcześniej 
bowiem czytywała głównie „ukochanych poetów dwudziestolecia międzywo-
jennego”2. Gdzie indziej poetka pisze, że pojawienie się w 1956 r. Szymborskiej 
„jako poetyckiej indywidualności”3 odbyło się wtedy, gdy ona oraz jej rówieśnicy 
zaczęli się „wyzwalać z lektury krzykliwej poezji propagandowej”4. Możemy więc 
przypuszczać, że był to czas nie tylko rosnącego zainteresowania uczennicy 
liceum poezją, ale też rodzącej się świadomości artystycznej oraz poszukiwania 
środków wyrazu, które odpowiadałyby młodej poetce. 

O stylu wczesnych wierszy Frajlich jako jedna z nielicznych wzmiankuje Maja 
Elżbieta Cybulska w szkicu Uwikłana wśród żywiołów. Krytyczka, analizując „szcze-
cińskie” utwory Frajlich, dokonuje porównań i próbuje wskazać nawiązania do 
twórców minionych epok: 

Bogactwo sensualistycznych asocjacji w wierszach poświęconych przyrodzie, stano-
wiącej znaczny obszar poezji Anny Frajlich, kusi do paralel z Leśmianem, jak owa łąka co 
się „dławi” w Porach roku czy ze Staffem w Jesiennym zamęcie lub Ciepłych kolorach. Uwy-
raźniająca się w wielu wierszach tradycja skamandrycka wskazuje na patronat Tuwima, 
z licznymi „hiacyntowymi kwiatostanami”, z „szaleństwem dojrzewania – przemijania”, 
z całą cudowną wibracją słów, do których poetka dociera z pasją równą poczynaniom 
znakomitego poprzednika. […] Jej poezja wywodzi się ze szkoły dobrego rzemiosła, 
wskazuje na ciągłość i żywotność tradycyjnych wzorców5. 

Natomiast związek poezji Frajlich z twórczością Szymborskiej charakteryzuje 
Cybulska przez następujące stwierdzenie: „[Frajlich] najchętniej posługuje się 
ironią (podpowiadającą pokrewieństwa z najciekawszymi osiągnięciami Szym-
borskiej) i trzeba przyznać, że włada nią pewnie”6. 

Pozostawiając jednak do rozwinięcia w innym miejscu obszerne zagadnienie 
inspiracji i nawiązań do tradycji literackiej, przyjąć możemy założenie, że mło-
dzieńcza twórczość Frajlich przeszła metamorfozę zanim nabrała kształtu znane-
go z wydanych na emigracji tomików. Ton wczesnych wierszy nieco odbiega od 
charakterystycznego dla późniejszej twórczości poetki umiaru, na swój sposób 
pogodnego smutku, czasami nawet akcentów lekkich, humorystycznych, co – 
jak pisze Piotr Śliwiński – „[…] być może stanowi zasługę skromności, poczucia 
proporcji i realizmu”7. 

Zmiana ta nie wynika oczywiście z samych wpływów lekturowych, lecz jest 
wynikiem nieuniknionych transformacji duchowości autorki. Wraz z wiekiem na-
bywamy nowych doświadczeń i nieustannie rozwija się nasza osobowość. Warto 

2 A. Frajlich, „Rehabilitacja” Syzyfa, „Arkusz” 2002, nr 10, s. 6. 
3 A. Frajlich, Najpiękniejszy polski wiersz... („Poeta poetów” i... czytelników: Wisława Szymborska), 

„Przegląd Polski”, 21 marca 1996, s. 1, 15.
4 Ibidem.
5 M.E. Cybulska, Uwikłana wśród żywiołów, „Przegląd Polski”, 4–10 października 1981, s. 5.
6 Ibidem.
7 P. Śliwiński, Sztuka utrzymywania równowagi, „Tygodnik Powszechny” nr 24/2762, 16 czerwca 

2002, s. 14.
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podkreślić, że w poezji Frajlich znaczący wpływ na twórczość ma biografia. Poetka 
uważa poezję za rzecz z gruntu osobistą, dba o to, by jej wiersze były autentyczne, 
stworzone na podstawie własnych przeżyć8. 

Wiersze młodej dziewczyny różnią się od utwo-
rów dojrzałej kobiety ze względu na inną wrażliwość 
każdej z nich. Młode lata oddzielone są bowiem od 
teraźniejszych doświadczeniami przełomowymi, 
o ogromnym znaczeniu dla całego życia i głębokiej 
sile oddziaływania na jednostkę.

W szczecińskiej prasie ukazało się kilka wierszy Frajlich. Pierwszym z nich, po 
wcześniejszym debiucie w „Naszym Głosie”, były Ciepłe kolory, zamieszczone 
w styczniowym dodatku literackim „Głosu Szczecińskiego” z 1959 r. W utworze 

8 C. Karkowski, Dwa istnienia rozszczepione, „Przegląd Polski” 2003, nr 47, s. 2–3; nr 48, s. 8–9; nr 49, 
s. 4–5.

Świadectwo dojrzałości Anny Frajlich  

z V Liceum Ogólnokształcące im.  

Adama Asnyka w Szczecinie, 1960



tym przedmiotem obserwacji i opisu są subtelnie spersonifikowane chryzantemy –  
bukiet „owdowiałych” kwiatów, żółtych i czerwonych. Cybulska, komentując we 
wspomnianym tekście sięgnięcie po ten motyw, pisze, że Frajlich: 

[…] od najmłodszych lat pamięta o względności prawd. Posługuje się więc „dyskursem”, 
skuteczną bronią w rozprawianiu się z banałem. Ciepłe kolory inicjują tu szereg informacji 
na temat przyjętych sposobów widzenia świata. Sentymentalny stereotyp złocistych 
chryzantem przyobleka się w iście żałobny nastrój […]. Postawa polemiczna wobec 
obiegowego wyobrażenia zawarta zostaje w zakończeniu utworu, w uwadze: A ktoś 
mówił, że to ciepłe kolory9.

Wiersz wydaje się ascetyczny – zbudowany z krótkich wersów, sprawia wra-
żenie jakby autorka do jego skonstruowania posłużyła się minimalnym repertu-
arem środków, które potrzebne są do wyeksponowania metafory samotności, 
opuszczenia, przemijania, żałoby. Jednocześnie utwór zamyka ironiczna fraza 
(„...A ktoś mówił, że to ciepłe kolory...”) sugerująca, że aby dostrzec odbywający 
się na naszych oczach proces przemijania, obumierania wszystkiego, co żywe, 
należy porzucić złudzenia. Ciepłe kolory, żółty i czerwony, chociaż na płatkach 
kwiatów mogą stwarzać pozór witalności, dla uważnego obserwatora stanowią 
jedynie kontrast z ponurą wizją przemijania. Chryzantemy więdną, upływa czas –  
nadchodzi jesień, a więc kres wegetacji roślin, co może stanowić analogię do zbli-
żającego się kresu ludzkiej egzystencji. Podmiot liryczny sugeruje, że nie zawsze 
piękno tego, co doczesne stanowi pocieszenie wobec świadomości końca. Chłód 
i martwota, panujące w wierszu, dominują nad tytułowymi ciepłymi kolorami. 

W kwietniowym dodatku literackim „Głosu Szczecińskiego” z 1959 r. ukazał 
się wiersz bez tytułu, o incipicie „Codzienność – tyle szarych ulic”10, utrzymany 
w podobnym nastroju, jak Ciepłe kolory. Jednak jego tematem nie jest refleksja 
nad czasem, ale pustka, szarość codzienności w mieście. Bohaterem wiersza jest 
antropomorfizowany „przedranny mrok”, którego istnienie wydaje się przepełnione 
samotnością i bezsensem. Jest nim włóczęga, koczujący nocami w bramach ka-
mienic, podporządkowany „dniu, swemu panu”, a jednocześnie jedyna postać po-
siadająca w tym krótkim utworze jakąkolwiek charakterystykę. Ludzie bez wyrazu, 
przedstawieni podobnie jak szare ulice miasta, nie stanowią indywidualności, lecz 
funkcjonują jako nieodzowny element miejskiego krajobrazu. Można więc odnieść 
wrażenie, że bohater wiersza porusza się po mieście wymarłym, opustoszałym.

W tej jednolitej scenerii nie ma niczego, co nadawałoby sens egzystencji. Do-
piero w drugiej strofie, kiedy bohater wiersza – przedświt albo bezdomny – budzi 
się i przeciera „oczy sine”, podmiot liryczny, próbując odgadnąć jego pragnienia, 
sugeruje: „pomyśli może: dla rozgrzewki / przydałoby się trochę wina”11. Wino 
jest więc jedynym środkiem dostępnym świadomości, by szaremu i nijakiemu 
dniu choć na chwilę nadać sens. Stanowi zatem złudne źródło radości. Z drugiej 
strony symbolizować może upadek, a tym samym pogłębiać wyrażoną w wierszu 
beznadzieję i jałowość egzystencji.

Pojawiająca się w ostatniej strofie wzmianka o „zgrzytaniu tramwajami”, które 
wyrywa mieszkańców miasta ze snów, „najlepszych z rana”, podkreśla kontrast 
pomiędzy samotnym bohaterem a tymi, którzy śpią w swoich domach, w swoich 

9 M.E. Cybulska, op. cit.
10 A. Frajlich, * * * (Codzienność – tyle szarych ulic), „Głos Szczeciński” (dodatek literacki), kwiecień 

1959, s. 4.
11 Ibidem.
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łóżkach i cieszą się pięknymi snami. „Przedranny mrok” – być może z zazdrości –  
zmusza ich do tego, by wstali i zaczęli kolejny dzień w ponurej codzienności.

Warto mieć na uwadze, że poetycki świat przedstawiony jest tutaj jako od-
zwierciedlenie szczecińskiej rzeczywistości, na którą składają się bramy, ulice, 
tramwaje oraz egzystujący w latach powojennych szczecinianie.

Po rozstrzygnięciu we wrześniu 1959 r. wspomnianego wcześniej konkursu 
literackiego, w którym Anna Frajlich zajęła trzecie miejsce, w dodatku literackim 
pojawiły się jej utwory obok wierszy i fragmentu prozy innych nagrodzonych 
autorów. Z trzech prac, które należało nadesłać na konkurs, opublikowane zostały 
dwa wiersze najmłodszej uczestniczki: Noc sylwestrowa oraz Sen. 

Noc sylwestrowa12 to liryk o tematyce miłosnej, a ściślej mówiąc – o pragnieniu 
bliskości osoby będącej adresatem wiersza. Pragnienie to jest żarliwe, być może 
odpowiadające swoją intensywnością atmosferze „szalejącej, najradośniejszej” 
nocy w roku – jak również charakterystyczne dla osoby młodej, poszukującej 
miłości, gotowej zrobić wiele, by otrzymać w zamian choć trochę uczuć:

Sama przez próg nie przejdę
do następnego roku.
Potrzeba mi niewiele:
twych kroków13.

Wyraz pewnego zwątpienia odnajdujemy już w pierwszym wersie, w którym 
bohaterka deklaruje, że nieobecność adresata jest dla niej wielkim wyzwaniem, 
nie do wytrzymania: „sama tej nocy nie zniosę”. O swoim pragnieniu mówi wprost 
pod koniec wiersza, zdradzając również, że ma ono charakter zmysłowy, 
chociaż raczej niewinny. Chciałaby, aby mężczyzna, za którym tęskni, był przy 
niej, aby mogła słyszeć jego głos i kroki. Symboliczne wkraczanie w nowy 
rok, jakie dokonuje się tej nocy, napawa bohaterkę pewnym lękiem – jest 
przekonana, że „nie przejdzie przez ten próg” bez pomocy tego, o którym 
myśli i do którego mówi. Nie zdoła także zamknąć starego roku i wkroczyć 
w nowy, stanowiący następny etap życia, niezapisaną kartę. Twierdzi, że jeśli 
mężczyzny nie będzie przy niej, „czas się zagmatwa i nic nie przeminie”14. Prze-
szłość nie zostanie więc zamknięta, dokończona, będzie trwać jeszcze w nowym 
roku, którego początek kojarzy się z czasem zmian, odświeżeniem spojrzenia na 
własne życie, otwarciem nowego rozdziału. 

Symboliczny wymiar nocy sylwestrowej potęguje rozgoryczenie wywołane 
nieobecnością osoby darzonej uczuciem. Podobnie jak w Ciepłych kolorach, gdzie 
tytułowe barwy kontrastowały z melancholią wiersza, Noc sylwestrowa stanowi 
wyraz przekory wobec przekonania, że ostatnia noc w roku musi być najradośniej-
sza. Po raz kolejny autorka sięga po motyw osamotnienia, obecny we wcześniej 
omówionych wierszach, który podkreśla samotność wobec przemijania oraz 
w bezosobowym tłumie. Tym razem bohaterka, pozostając w swego rodzaju 
izolacji, potrzebuje dopełnienia w postaci drugiej osoby.

Kolejny konkursowy wiersz zatytułowany Sen15 nawiązuje do czasu zabawy, 
który tym razem łączy się z refleksją na temat przemijania – chociaż już w Nocy 

12 A. Frajlich, Noc sylwestrowa, „Głos Szczeciński” (dodatek literacki), wrzesień 1959, s. 1.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 A. Frajlich, Sen, „Głos Szczeciński” (dodatek literacki), wrzesień 1959, s. 1.



sylwestrowej i Ciepłych kolorach widać, że upływ czasu i prawidła nim rządzące 
mają dla poetki duże znaczenie. W tym wierszu autorka po raz kolejny stosuje 
kontrast – sugeruje, że obecna radość może wzbudzać trwogę, jaką wywołuje 
świadomość jej nadchodzącego kresu, tak jak nieuchronny jest kres całego istnie-
nia. Co więcej – nie wiadomo, kiedy to nastąpi i czyja „gwiazda” zgaśnie pierwsza. 
Wszelka wesołość jest złudą, a nawet kłamstwem, gdyż w rzeczywistości wszystko 
zmierza ku budzącemu grozę końcowi. Podmiot liryczny mówi o strachu, pułapce 
własnej wyobraźni, która nawet we śnie zmusza do ciągłego uświadamiania sobie 
własnej przemijalności, doczesności, a co gorsza – ulotności istnienia najbliższych. 
Zastosowanie liryki zwrotu do adresata podkreśla jeszcze, że ta ogólna refleksja 
o znikomości istnienia nabiera szczególnego sensu wobec faktu uwikłania w re-
lacje międzyludzkie. Chociaż wydają się one tak cenne, skazane są na przejście 
w niebyt. Bohaterka zastanawia się, co się stanie z gwiazdami:

...bo jeśli spadną wszystkie
i twoja, i moja,
która wpierw, która potem?
Ach, to takie ważne!16

Powraca motyw lęku przed rozłąką z drugą, bliską osobą, bez której trudno 
sobie wyobrazić dalsze życie, co znamy już z Nocy sylwestrowej. Młoda poetka 
zdaje sobie sprawę z samotności, na którą skazani są wszyscy, w pojedynkę wy-
stawieni na nieubłagany upływ czasu. Widzi jednak ratunek w związaniu swojego 
istnienia z drugim człowiekiem. Tak więc miłość we wczesnych wierszach Frajlich 
ma wymiar przede wszystkim egzystencjalny. Stanowi sens kruchego istnienia, 
a jednocześnie wiąże się z ryzykiem utraty i bezradności, która jest jej wynikiem. 
Dlatego też cytowany fragment, zakończony wykrzyknieniem: „Ach, to takie 
ważne!”, wyraża lęk przed ludzkim przeznaczeniem. Z innej strony ta młodzień-
cza poezja może stanowić próbę oswojenia tragizmu egzystencji, której koniec 
jest nieuchronny. Autorka nie zadaje pytań, co będzie dalej, nie snuje nadziei, 
nie sięga po sentymentalne pocieszenia – szuka jedynie sposobu na uporanie 
się z myślą o znikomości istnienia. Poszukiwania te są dowodem wrażliwości 
poetki, zaprzątniętej tematyką prawdopodobnie związaną z kształtowaniem 
się tożsamości, a więc próbą ustosunkowania się nie tylko do rzeczywistości 
społecznej, ale też do fundamentalnych kwestii, wymagających indywidualnego 
zrozumienia i zaakceptowania.

Ostatni wiersz, jaki ukazał się w 1959 r. w listopadowo-grudniowym dodatku 
literackim „Głosu Szczecińskiego”, nosi tytuł Nie wiem po co?17 Opublikowany został 
obok artykułu Józefa Bursewicza, prezentującego wspomnianą, nowo powstałą gru-
pę literacko-artystyczną „Rak”, do której Frajlich należała jako najmłodsza członkini, 
a także obok krótkiej prozy Tadeusza Romaniuka (Nie chcesz?), założyciela grupy. 

Nie wiem po co? swoim nastrojem nie odbiega od wcześniej prezentowanych 
wierszy. Już w pierwszej strofie czytamy o „jesiennej słocie i zimowej wichurze”, 
co zwraca uwagę na to, że autorka wciąż bazuje na dwóch, skłaniających do re-
fleksji i zadumy porach roku, które występowały już w późnojesiennych Ciepłych 
kolorach, w przejmującej chłodem nocy Codzienności, w zimowym Śnie oraz Nocy 
sylwestrowej. 

16 Ibidem.
17 A. Frajlich, Nie wiem po co?, „Głos Szczeciński” (dodatek literacki), listopad/grudzień 1959, s. 4.
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Kolejny z omawianych utworów, podobnie jak Noc sylwestrowa, jest erotykiem. 
To także deklaracja, wyraz przekonania, że bohaterka wiersza odnajdzie tego, do 
którego się zwraca, chociaż nie wie „po co” ani jakimi zmysłami. Postać – adresat 
wiersza – jest niedookreślona. Jedyną wskazówkę podpowiadającą, że to realna 
osoba, odnajdujemy w dwuwersie: 

Zobaczę te same oczy
tylko więcej w nich będzie bólu18.

Istniejący w przyszłości niejasny obiekt poszukiwań krystalizuje się na moment 
we wspomnieniu pewnych oczu. Nie wiadomo, czy ten, kogo bohaterka ma 
spotkać, jest tą samą osobą, której dotyczy wspomnienie: „wyrzucone na zawsze 
z pamięci”. Wydaje się, że chodzi raczej o uczucie niż o konkretną, materialną 
postać. Przez bohaterkę przemawia niejasne pragnienie spotkania, chociaż nie 
ma ona pewności,, czego oczekuje ani w jaki sposób się to dokona. Jednocześnie 
zdaje sobie sprawę, że to nastąpi na pewno, w nieoczekiwanym i prawdopo-
dobnie trudnym momencie życia („Za jakąś jesienną słotą, za krzykiem zimowej 
wichury”19 albo „Na bardzo wysokich schodach, na jakimś trudnym zakręcie”20). 

Jeżeli przypomnimy sobie, że jest to wiersz siedemnastolatki, wydobyć może-
my z niego dodatkowe znaczenia. „Zimowa wichura”, „wysokie schody”, „trudne 
zakręty” – podobnymi metaforami posłużyć mogłoby się bardzo wielu młodych 
ludzi poszukujących i dokonujących wyboru tego, kim są i jacy chcą być. Tego 
typu zmaganiom z własną tożsamością towarzyszą często silne emocje, a także 
niepewność, czy podjęte wybory okażą się słuszne. Co więcej, adolescencja to 
także czas pierwszych fascynacji psychoseksualnych, a więc pierwszych, 
gwałtownie wzbudzanych uczuć wobec drugiej osoby21. Na tym etapie 
obiekt uczuć nie ma często tak dużego znaczenia, jak samo przeżywanie 
nowych, zadziwiających, intensywnych, czasem związanych z wewnętrznym 
cierpieniem doznań emocjonalnych. Nierzadko są nimi zazdrość, zaborczość, 
pragnienie wyłączności i przekroczenia wzajemnych granic, stanowiących 
o odrębności dwojga ludzi. W pewien sposób przejawia się to w Nocy sylwe-
strowej i Śnie, w połączeniu z tematyką egzystencjalną.

Wiersz Nie wiem po co? wydaje się dobrze ilustrować zjawiska charakterystyczne 
dla uczuciowości nastolatki. Ten zapis niezrozumiałych emocji, połączonych z sil-
nym przekonaniem o tym, co ma nastąpić, jest wyrazem wewnętrznego napięcia. 
Ma to swoje językowe odzwierciedlenie w rytmie wiersza, opatrzonego rymami 
niedokładnymi, pełnego ekspresywnych wyrażeń. Znamienne jest także to, że 
dążenie do odnalezienia adresata poetyckiej wypowiedzi cechuje ambiwalencja. 
Z jednej strony pojawia się pewność, jak gdyby bohaterka wypowiadała nieunik-
nioną przepowiednię, odgadywała przeznaczenie, z drugiej – nic nie wskazuje na 
to, by owo spotkanie było upragnionym spełnieniem. Fascynujące uczucie, które 
przeczuwa bohaterka wiersza, wydaje się więc nienacechowane ani pozytywnie, 
ani negatywnie, łączy też w sobie cząstki bólu i spełnienia 

Wczesne wiersze Frajlich, bardzo wówczas młodej poetki, wyrażają emocje 
i stany znamienne dla danego etapu życia autorki. Ich tematyka zdominowana jest 

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, 

J. Trempała, t. II, Warszawa 2006.



przez motywy miłości i przemijania, lęku przed pustką, samotnością, wyrażone 
z dużym ładunkiem emocjonalnym, a mimo wszystko powściągliwe. W poezji tej 
znaczącą rolę odgrywają zmysły, zwłaszcza wzrok – autorka operuje różnorodny-
mi kolorami i rozległą skalą natężenia światła, przechodząc swobodnie od mroku 
do blasku – a także zmysł dotyku, narażony na zmiany temperatur, oraz słuch, 
wyczulony na odgłos kroków, zgrzyt tramwajów. Poetka chętnie sięga po meta-
forę (na szczególną uwagę zasługuje antropomorfizacja), często również zaciera 
granicę pomiędzy poetycką rzeczywistością a snem. Frajlich wplata w krótkie, 
nieregularne wersy to, co chce wyrazić spośród natłoku emocji. Jej wiersze łączą 
intensywną uczuciowość nastolatki z poetycką powściągliwością.

Opublikowane w „Głosie Szczecińskim” utwory wyznaczają jednocześnie kie-
runek, którym podążała autorka Znów szuka mnie wiatr, wrażliwa na zagadnienie 
czasu i trwania, a tym samym nieodwracalności, oraz skupiona na zmysłach, 
emocjach i uczuciach. Frajlich w wierszach opublikowanych we wszystkich wy-
danych tomach chętnie posługuje się metaforami przyrodniczymi, między inny-
mi na oznaczenie towarzyszącego jej od pierwszych prób poetyckich motywu 
przemijania.

Podsumowując, wszystkie omówione utwory powstały w czasie formowania 
się osobowości, krystalizowania pewnych życiowych postaw, poglądów, które 
z biegiem lat potencjalnie mogły podlegać modyfikacjom lub nawet wyraźnym 
zmianom, jednak nieodwracalnie składają się na tożsamość autorki. Jest w nich 
uchwycony toczący się w wieku kilkunastu lat proces odnajdywania własnego 
„ja” pośród jego wielu możliwych wariantów, kształtowanych przez warunki 
zewnętrzne, przez zdarzenia codzienne i te o wyjątkowym znaczeniu dla jed-
nostki. I tutaj – podobnie jak w przyszłości – poezja stanowi dla Frajlich pomoc 
w porządkowaniu własnego wnętrza. 

“Taking a Difficult Turn”
About the early poems by Anna Frajlich

This essay is dedicated to five poems by Anna Frajlich that were published in 1959 in the literary 

supplements to “Głos Szczeciński”. The works by the young author were published in local news-

papers shortly after her debut in the Polish-language supplement to the Jewish magazine “Folks-

Sztyme”. They show the author’s first attempts to cope with poetry and at the same time they signal 

the future shape of her works, pointing at certain issues that would later appear on many occasions 

in her poems. The discussed works deal with the themes of time and passage, which are also present 

in later poetic volumes by Frajlich, as well as with the theme of human relationships, loneliness and 

belonging. The early poems underline the fact that the author is an adolescent girl, developing her 

identity, her self image and her attitude towards the surrounding world, all of which are accompanied 

by a youthful sensibility and emotions typical of that period. Thus the early works by Anna Frajlich 

also mark the beginning of a certain poetic path from which the poet does not stray. These works 

are also evidence of psychological, social and cultural changes which affected the poet’s biography.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Tożsamość to dzisiaj – jak przekonują niektórzy badacze1 – pojęcie płynne, 
o niepewnym, nie do końca ustalonym statusie, a przez to otwarte, „dynamicz-
ne”, pozwalające na tworzenie coraz to nowych definicji, które, mimo wszystko, 
niekoniecznie ułatwiają zadanie jej poszukiwaczom i nie zawsze zbliżają ich do 
celu. Czego chcemy się dowiedzieć o „naszej tożsamości”? Jedną z okazji do 
zadania takiego pytania było spotkanie seminaryjne z udziałem Anny Frajlich, 
które odbyło się na Uniwersytecie Szczecińskim 1 czerwca 2011 r. – pisarka 
dyskutowała o literaturze (głównie swojej, ale też zahaczając o twórczość 
innych autorów, między innymi Czesława Miłosza) ze studentami i dokto-
rantami Wydziału Filologicznego. Teksty, które powstały przy okazji tego 
spotkania zostały zebrane w jednym z numerów Szczecińskiego Dwumie-
sięcznika Kulturalnego „Pogranicza”2, a ich autorki i autorzy interpretowali 
opowiadanie Laboratorium (pochodzące z tomu pod tym samym tytułem, 
wydanego przez szczecińskie Wydawnictwo Forma, składającego się z pisanych 
wcześniej przy różnych okazjach i w dość dużych odstępach czasu krótkich 
utworów prozatorskich). 

Jednym z głównych zagadnień podejmowanych w tych referatach była przed-
stawiana w różnych odcieniach tożsamość: według dyskutantów to kategoria, 
która rozmywa się na tle innych wątków współczesnej kultury, takich jak emi-
gracyjność, etniczność, narodowość, a nawet język czy gatunek wypowiedzi 

1 Zagadnienie tożsamości jest przedmiotem wielu prac z zakresu współczesnych badań huma-
nistycznych. W kontekście prozy Anny Frajlich – której jedną z głównych cech są wątki emigra-
cyjne – szczególnie pomocne przy interpretacji mogą być niektóre rozprawy socjologiczne 
i filozoficzne, których autorzy odwołują się do takich zagadnień, jak: migracja, emigracja, spo-
łeczeństwo, mobilność i tożsamość. Zob. między innymi: Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł.  
J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996; C. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamo-
ści nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 
2001; P. Ricoeur, Tożsamość osobowa i tożsamość narracyjna, w: idem, O sobie samym jako innym, 
przeł. B. Chełstowski, wstęp M. Kowalska, Warszawa 2005; R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. 
Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Warszawa 2009;  
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. 
A. Szulżycka, Warszawa 2010.

2 Zob. Laboratorium. Seminarium z udziałem Anny Frajlich, [różni autorzy], „Pogranicza” 2012,  
nr 1, s. 17–21.
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literackiej. Tematy te były poruszane zarówno w związku z twórczością proza-
torską Frajlich, jak i jej doświadczeniami jako emigrantki. W rozmowie zderzyły 
się interpretacje czytelniczek i czytelników w większości „profesjonalnych” z in-
terpretacjami autorki i literaturoznawczyni, a przede wszystkim jej przeżyciami, 
które zainspirowały teksty zebrane w tomie Laboratorium.

Życiorys i utwory literackie autorki można chyba rozpatrywać na tle przewod-
nich nurtów w dzisiejszej humanistyce. Zarówno „płynność” świata, jak i kłopoty 
z tożsamością są przedmiotem zainteresowania między innymi Zygmunta Bau-
mana (jak i innych badaczy piszących o przemianach społecznych, kulturowych, 
politycznych itp.). Polski socjolog mierzy się z tożsamością na różnych poziomach – 
opisuje kondycję współczesnych (jak sam pisze: „ponowoczesnych”) społeczeństw, 
jak również zastanawia się często nad własną tożsamością. Bauman bowiem jako 
filozof, Polak o żydowskich korzeniach, emigrant, który wyjechał z Polski po 1968 r.,  
od ponad 40 lat profesor w Wielkiej Brytanii, jest mimo wszystko „swoim wśród 
obcych”. W książce pt. Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim Bauman sta-
wia tezę, że ludzie żyjący w ponowoczesnych („płynnych”, „niedookreślonych”, 
„zmiennych”) społeczeństwach wciąż doświadczają uczucia lęku i narastającej 
niepewności. Nie mogą dokładnie określić swojej tożsamości, a zatem trudno im 
„pewnie” poruszać się w świecie, który wymaga, w taki czy inny sposób, zajęcia 
wyraźnego stanowiska – choćby wobec innych ludzi, ich sposobu bycia, przyzwy-
czajeń, rytmu życia. Vecchi, który rozmawia z Baumanem o tożsamości, we wstępie 
do książki zwraca uwagę przede wszystkim na podejście socjologa do kategorii 
tożsamości – szukanie interdyscyplinarnych powiązań, badanie różnych pojęć, 
odwoływanie się do życia codziennego w badaniach koresponduje, według niego, 
z biografią socjologa. Bauman doświadczył, niekoniecznie z własnej woli, „zmian” 
tożsamości i dlatego, jak przypuszcza dziennikarz włoskiej gazety „Il Manifesto”, 
wypowiada się na ten temat z godną uwagi kompetencją3. Autobiografia łączy się 
w twórczości socjologa z zagadnieniami przemian nowoczesnych społeczeństw 
i najnowszą historią Europy. Jak te czynniki zewnętrzne wpłynęły na tożsamość 
socjologa? Uczucie przymusu, wygnania i pozbawienia „swojego miejsca” miało 
zapewne konsekwencje dla życia prywatnego, ale też dla kierunku badań autora 
Płynnej nowoczesności.

Nie inaczej jest w wypadku bohaterki niniejszego tekstu, Anny Frajlich, która 
dzieli z Baumanem podobne doświadczenia – to również posiadaczka „biografii 
intelektualnej”, Polka żydowskiego pochodzenia, zmuszona do wyjazdu z kraju 
po wydarzeniach 1968 r., która na emigracji (dosłownie) „odnalazła się” w nowych 
okolicznościach, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Te dwie ścieżki 
losów – Baumana i Frajlich – niekoniecznie biegnące równolegle (choć w podobny 
sposób charakterystyczne dla wielu polskich i europejskich intelektualistów), łączą 
się w poszukiwaniu tożsamości. 

Sam Bauman rozpoczyna swoją opowieść (ponieważ jest to coś więcej niż zapis 
rozmów z Vecchim) od pojęcia/poczucia tożsamości narodowej. Nawiązuje do 
Marca 1968 r., a więc w gruncie rzeczy zaczyna od autobiografii:

Nie mogłem dłużej pozostawać w Polsce, mojej ojczyźnie, w której pozbawiono mnie 
prawa nauczania; osiedliłem się więc w Wielkiej Brytanii, która zaoferowała mi pracę 
wykładowcy. Zdecydowałem się na ten kraj... a może to praca mnie wybrała? Przez jakiś 

3 B. Vecchi, Wstęp, w: Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk 
2007, s. 8.



197

czas byłem tu jednak imigrantem, przybyszem, uchodźcą z innego kraju, kimś obcym. 
Z czasem naturalizowałem się, ale czy przybysz może kiedykolwiek stać się kimś więcej?4

Bauman w pewnym sensie, co sam potwierdza, „stał się kimś więcej”; w wyniku 
podążania takimi czy innymi drogami losu zmienił swoją tożsamość. Poszuki-
wanie źródeł i niejako jednej z „wersji” tożsamości socjolog wiąże z konkretnym 
wydarzeniem z własnej biografii. Kiedy miał otrzymać doktorat honoris causa na 
Uniwersytecie Karola w Pradze, organizatorzy nie wiedzieli, jaki zagrać hymn na 
jego cześć (to część tradycji tej ceremonii) – polski czy brytyjski? Bauman wybrał 
w końcu hymn Europy, co tłumaczy Vecchiemu w taki sposób: jego „podwójna” 
(a nawet „potrójna”, gdyż polsko-żydowsko-brytyjska) tożsamość spotkała się 
w poczuciu bycia Europejczykiem5. Przynależność i tożsamość nie są, jak można 
sądzić na przykładzie życiorysu Baumana, kategoriami o charakterze stałym, 
ponieważ można je zyskać, ale równie dobrze – stracić. Interpretując teksty Anny 
Frajlich podczas seminaryjnego spotkania w Szczecinie, pytaliśmy ją o to, jak czuje 
się pisarka, która wiele lat temu musiała porzucić jedno miejsce i przez długi czas 
pisać oraz tworzyć z zupełnie innego miejsca, ze świadomością zmieniającej się 
tożsamości?

W wypadku biografii Frajlich wydarzenia Marca 1968 r. odgrywają równie 
ważną rolę, przede wszystkim w kontekście żydowskości, emigracji i twórczości 
literackiej. W opowiadaniu Imię ojca (ten tekst był opublikowany wcześniej mię-
dzy innymi w czasopiśmie „Midrasz” oraz jako dodatek do tomu poezji I znów 
szuka mnie wiatr, a także we wspomnianym zbiorze Laboratorium – tutaj korzy-
stam z tego ostatniego źródła) Frajlich pisze o poszukiwaniu, a może raczej –  
świadomym ustalaniu własnej tożsamości. To poszukiwanie/ustalanie jest 
zapośredniczone przez rozważania na temat wybranych wątków z biografii, 
żydowskiej tradycji i korzeni rodzinnych oraz wspomnień z przeszłości. Bo-
haterka tego tekstu opowiada o ojcu, posiadaczu dość niezwykłego imienia:

Mój błogosławionej pamięci, zmarły ubiegłego lata, ojciec miał bardzo rzadko 
spotykane biblijne imię: Psachie. Tak rzadko spotykane, że nawet dzisiaj niejeden 
z mniej otrzaskanych rabinów skłonny jest przekonywać nas, że takie imię w ogóle nie 
istnieje. Oczywiście, takie imię ojca to nie był atut w szkole, gdzie przynajmniej kilka razy do 
roku przy różnych formalnych okazjach trzeba było wstać i przy całej klasie odpowiedzieć:

– Frajlich? A imię ojca?
– Psachie.
– Jak?
– Psachie6.

Nie wiemy dokładnie, kim był i co robił ojciec bohaterki, nie wiemy także, jaki 
był i jak wyglądał, jakie miał wady czy zalety – to sprawy, typowe dla opowieści 
biograficznej czy autobiograficznej, odsunięte w tym wypadku na bok. Utwór 
ten mógłby być zatem wycinkiem biografii lub autobiografii, ponieważ bohaterka 
opowiada nie tylko o ojcu, ale także, za pośrednictwem rozważań na temat jego 
imienia, o sobie. Stara się dociec, co znaczy imię jej ojca – dla niego, dla niej, dla 
ich wspólnej żydowskiej tożsamości. 

4 Z. Bauman, Tożsamość, op. cit., s. 12.
5 Ibidem, s. 12–13.
6 A. Frajlich, Imię ojca, w: eadem, Laboratorium, Szczecin-Bezrzecze 2010, s. 73.



Pisanie „fragmentu” biografii/autobiografii to oczywiście tryb wymagający 
specjalnego podejścia do przedstawiania własnych losów – trzeba dbać o eko-
nomię wypowiedzi, selekcjonować wydarzenia (trudno byłoby opowiedzieć jakąś 
rozbudowaną historię), zwracać uwagę na szczegóły i pojedyncze wątki. Tutaj, 
mimo niewielkich rozmiarów tekstu, można wyczytać całkiem dużo informacji 
o ojcu autorki, a także o niej samej – widzianej na tle losów ojca. Pisała o tym 
Marta Karpińska, przedstawiając Imię ojca jako jeden z tych utworów z dorobku 
Frajlich, w których tematy tożsamości, autobiograficzności i emigracyjności są 
głównymi obiektami zainteresowania autorki i bezustannie się przeplatają (mimo 
krótkiej formy):

Okres dzieciństwa i wczesnej młodości jest w porządku myślenia o życiu ludzkim 
czasem niezwykłej wagi. Stanowi częstokroć centralny punkt odniesień w kontempla-
cji własnego losu. Mentalne powroty do dzieciństwa mogą stanowić wyraz tęsknoty 
za utraconą niewinnością, za światem czytelnych, wyraźnie spolaryzowanych wartości. 
W silnie zaksjologizowanym świecie literackim twórców emigracyjnych owa tendencja 
ulega nierzadko dodatkowemu uwydatnieniu. Tym większa jest zatem chęć odnowienia 
poczucia przynależności, chęć dotarcia do źródeł historii swego życia. Ta dążność dochodzi 
do głosu w jednym z nielicznych urywków prozatorskich Anny Frajlich – Imieniu ojca7.

Przede wszystkim rozważania o ojcu „naturalnie” łączą się ze wspomnieniami 
z czasów dzieciństwa – jak w powyżej przytoczonym fragmencie, gdzie bohater-
ka opowiada o bliżej nieokreślonym mikrozdarzeniu ze szkolnej rzeczywistości. 
Możemy się z tego fragmentu dowiedzieć, między innymi, jak w polskiej szkole 
były traktowane dzieci żydowskiego pochodzenia (nie wprost, ale jakby w tle 
tego zdarzenia). Niełatwo rozstrzygnąć, czy status dzieci z rodzin żydowskich był 
lepszy, czy gorszy (i chyba nie o to w gruncie rzeczy chodzi w tej krótkiej scenie). 
Na pewno jednak imię ojca brzmi obco (dla koleżanek i kolegów, którzy mieli 
rodziców z „normalnymi” imionami) i na tyle dziwnie, że nauczyciel/nauczycielka 
musi dwa razy dopytywać o jego dokładną wymowę. To rodzaj, z jednej strony, 
wyróżnienia, ponieważ oryginalne imię ojca może być (mogło być?) powodem 
do dumy; z drugiej strony – „obcość” niekoniecznie stanowiła źródło szkolnej 
popularności. W związku z tym to także moment „napiętnowania”, bo trzeba 
przecież przy wszystkich określić swoją tożsamość – bohaterka musi „przyznać 
się” do tożsamości ojca, najważniejszej osoby w rodzinnej hierarchii:

Żaden ojciec, żadnego dziecka klasie nie miał bardziej oryginalnego imienia. Ale w tak 
młodym wieku oryginalność ma najniższą lokatę na giełdzie. Imiona innych ojców, nawet 
żydowskich, miały jakieś swojskie brzmienie: Karol, Jakub, Michał, w najgorszym wypadku 
Izydor, jeżeli ktoś nie chciał zanadto oddalać się od przedwojennego Izaaka8.

Porównywanie imion ojców koresponduje, na przykład, z porównywaniem 
zawodów rodziców – od tego zależy „pozycja” w klasowej hierarchii ważności. 
Tutaj „napiętnowanie” nie jest aż tak bardzo bolesne (bo imię jest przecież wy-
jątkowe), choć nie przechodzi się nad nim po prostu do porządku dziennego. 
Biblijne imiona też mogą być „swojskie” i „obce” – Karol, Jakub i Michał kojarzą 

7 M. Karpińska, Poety emigracyjnego zmagania z biografią (na przykładzie twórczości Anny Frajlich), 
„Akcent” 2005, nr 3, s. 79.

8 A. Frajlich, Imię ojca, op. cit., s. 73.
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się „swojsko”, a Izaak (bliższy polsko-żydowskim, przedwojennym doświadcze-
niom historycznym i kulturowym), Izydor („w najgorszym wypadku”) czy już 
z całą pewnością Psachie wydają się „obce”. Stąd też, być może, sugestia (mamy 
bohaterki), że Psachie powinien zmienić imię i nazwisko, na przykład na „Paweł 
Wesołowski”9. Już sama sugestia o „zamianie” imienia powinna zwrócić uwagę 
czytelników, ponieważ jest swego rodzaju „buntem” przeciwko ojcu, o czym 
pisała Joanna Bierejszyk na łamach „Pograniczy”:

Ślady tego młodzieńczego buntu odnajdujemy w krótkim utworze prozatorskim Imię 
ojca, w którym Frajlich wspomina swoją chęć unifikacji z grupą rówieśników, pokusę 
bycia jedną z wielu, niewyróżniania się w żaden sposób. Zastanawia się, jak wyglądałoby 
wówczas jej życie, gdyby nie obco brzmiące nazwisko i zupełnie niespotykane imię ojca. 
Ojciec ze swojego wyjątkowego, żydowsko brzmiącego imienia jest dumy. Anna zmaga 
się z tą wyjątkowością, aż w końcu – po wielu poszukiwaniach i tłumaczeniach – godzi 
się na nią, akceptuje inność taka, jaka jest10. 

Nie jestem przekonany, czy bohaterka tego opowiadania jednoznacznie godzi 
się na „dziwną” czy też nieakceptowaną przez innych tożsamość (zarówno ojca, 
jak i swoją) – duma walczy tutaj z poczuciem odrzucenia, a przynależność do 
grupy z chęcią podkreślania oryginalności. Czy bycie córką Pawła Wesołowskiego 
zmieniłoby jej życie, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Tylko ta jedna drobna scena, 
wspomnienie z przeszłości, stanowi punkt wyjścia do rozważań nad tożsamością: 
dlaczego dostajemy takie, a nie inne imiona? Czy możemy je sobie, w pewnym 
zakresie, wybrać? Jakie będą konsekwencje zmiany imienia? Czy Psachie byłby 
dalej sobą, gdyby zmienił imię, powiedzmy, na Paweł? Ojciec bohaterki nie 
ugina się pod namowami i nie ingeruje w swoją tożsamość (przynajmniej 
w sensie urzędowym). Każdy, przynajmniej teoretycznie, może zmienić imię 
i nazwisko, ale czy w takim razie zmieni również samego siebie?

Gdyby Psachie zdecydował się na zostanie Pawłem, to prawdopodobnie 
nie byłoby tego tekstu o ojcu i historii jego niezwykłego imienia, a przynaj-
mniej nie miałby on takiego kształtu, i to też jest symptomatyczne – narrator-
ka nie ukrywa bowiem dumy z ojcowskiego poczucia tożsamości, jednomyślności, 
by tak rzec, „miękkiej” czy właśnie „płynnej” przynależności do kręgu kultury 
żydowskiej:

Ale ojciec, który przez całe swoje dorosłe życie wierzył tylko w postęp naukowo-tech-
niczny (sam był technikiem), obnosił się ze swym biblijnym imieniem jak ze sztandarem. 
Indagowany przez ludzi, Żydów i nie-Żydów, odpowiadał, że Anglicy też nadają dzieciom 
biblijne imiona. Chociaż był Żydem zasymilowanym, przywiązanym do polskiej kultury 
i cały koncert Wojskiego znał na pamięć, nie chciał być Wesołowskim a już w żadnym 
wypadku – Pawłem11. 

Czym jest w takim razie „imię ojca”? Które jego imię jest właściwe? „Imię ojca” 
rozumieć można na kilka sposobów. W utworze Frajlich to przede wszystkim 
pytanie o tożsamość jednej z najważniejszych osób w życiu bohaterki – robić coś 

9 Ibidem.
10 J. Bierejszyk, W poszukiwaniu tożsamości. Anna Frajlich w Szczecinie (1946–1960), „Pogranicza” 

2012, nr 1, s. 25.
11 Ibidem, s. 73–74.



w „imię ojca”, to kontynuować zapoczątkowaną przez niego tradycję, drążyć jego 
biografię po to, żeby lepiej poznać dzieje swojej rodziny i jakoś „zakorzenić się” 
wśród gałęzi innych drzew genealogicznych. „Imię ojca” mówi coś o nim samym, 
o jego „byciu w świecie”, o tym, jaki miał stosunek do siebie, swojego pochodzenia, 
po prostu – tożsamości. Ale „imię ojca” to także część modlitwy, słowa wypowia-
dane w różnych wariantach („W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”; „Czcij ojca 
swego…”; „Ojcze Nasz” itp.). „Imię ojca” to imię Boga – w tradycji judeochrześci-
jańskiej „najważniejszej” postaci, do której zawsze można się zwrócić po pomoc 
(oczywiście nie należy „brać Jego imienia nadaremno”). W opowiadaniu Frajlich 
kontekst religijny czy też biblijny wynika ze znaczenia imienia „Psachie”, które 
inaczej można rozumieć w języku hebrajskim, a inaczej w Jidysz – stąd pewne 
nieporozumienia w rodzinie bohaterki, próbującej odszyfrować „imię ojca”. Szu-
kanie w Biblii „imienia ojca” mogłoby być gestem potwierdzenia jego tożsamości, 
ale to nie w Piśmie Świętym udaje się bohaterce odnaleźć kolejnego Psachie:

Wiele lat upłynęło zanim dowiedziałam się, że Paweł to nie było prawdziwe imię Pawła, 
bo tak naprawdę to miał Saul. Nigdy też nie pytałam ojca, gdzie właściwie w Biblii jest to 
dziwne imię. Nie zabierałam się do szukania. Wystarczyło mi, że ku wielkiej radości rodziny, 
znaleźliśmy to imię w Głosach w ciemności Stryjkowskiego. Głosy w ciemności to też była 
biblia, księga życia umarłych Żydów galicyjskich, z których wywodzi się nasza rodzina. 
Przez wiele tygodni mama czytała nam te Głosy. Tam właśnie był ten drugi Psachie. Jeszcze 
jeden na całym świecie, prócz naszego ojca12.

Psachie to ciekawa postać: zasymilowany Żyd, który z pamięci recytuje po-
emat Adama Mickiewicza, z jednej strony przekonany o swojej przynależności 
do określonej kultury, z drugiej – jednak „liberalny” (jak Anglicy), „postępowy”, 
wolny od uprzedzeń. Psachie, który nie chciał być Pawłem, czyli Saulem – człowiek 
o wielu imionach. O „kłopotach z tożsamością” tej postaci pisał między innymi 
Piotr Śliwiński w „Tygodniku Powszechnym” przy okazji omówienia tomiku poezji 
Frajlich po tytułem I znów szuka mnie wiatr – według badacza opowiadanie Imię 
ojca to z kilku powodów tekst zapadający w pamięć. Krytyk zwrócił uwagę na 
ten wyróżniający się formalnie utwór prozatorski umieszczony w sąsiedztwie 
wierszy, ale też odwołał się do znaczenia imienia ojca bohaterki w kontekście 
całego utworu i poszukiwania czy też określania tożsamości:

W wierzchniej warstwie utwór opowiada o poznawaniu etymologii i pisowni tego 
dziwnego imienia, to zaś w celu sporządzenia właściwej inskrypcji na nagrobku. W war-
stwie głębszej dotyka obcości – obcości dziecka, chodzącego do polskiej szkoły, które na 
pytanie o imię ojca nie może odpowiedzieć swojsko, na przykład Paweł Wesołowski, lecz 
musi egzotycznie, niepokojąco13.

W tym sensie, o którym pisze Śliwiński, „ustalanie tożsamości” można rozu-
mieć i metaforycznie, jako operację polegającą na określeniu własnych cech, 
ale także dosłownie – w opowiadaniu Imię ojca chodzi przecież o przekazanie 
komuś innemu (w tym wypadku kamieniarzowi, który ma przygotować płytę 
nagrobną), jak we właściwy sposób powinno „wybrzmieć” to nietypowe imię. To 

12 A. Frajlich, Imię ojca, op. cit., s. 74.
13 P. Śliwiński, Sztuka utrzymywania równowagi. O wierszach Anny Frajlich, „Tygodnik Powszechny” 

2002, nr 24, http://www.tygodnik.com.pl/numer/276224/sliwinski.html (10.09.2012).
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znowu mikrozdarzenie, niby mało znacząca sytuacja – cóż prostszego niż wyrycie 
nazwiska na nagrobku? Otóż, jak się okazuje, nic bardziej trudnego, ponieważ 
w tym geście trzeba nie tylko poznać tożsamość zmarłej osoby, ale też, raz na 
zawsze, ją „przypieczętować”, przedstawić kamieniarzowi tak, żeby nie pozosta-
wiała żadnych wątpliwości:

I dopiero, kiedy ojciec umarł, okazało się, że nasza wiedza o jego imieniu nie jest 
wystarczająca.

– Hebrew name? – zapytał właściciel zakładu kamieniarskiego.
– Psachie.
Nakreślił kilka znaków po hebrajsku i pokazał mamie, mówiąc „Pesach”.
– Nie, w żadnym wypadku nie „Pesach” – zaprotestowała mama. Stanowczo nie „Pe-

sach”. Ojciec zawsze podkreślał, że to nie jest to imię. Ale mama nie wiedziała, jak trzeba 
napisać po hebrajsku, żeby nie było pomyłki14.

Wnioski z tej kolejnej „mikroskopijnej” sytuacji są mniej więcej takie: trudno 
przekazać komuś obcemu nie tylko brzmienie imienia zmarłego ojca, ale także –  
między innymi dzięki trudnościom „leksykalnym” – równie trudno myśleć czy 
mówić o jego tożsamości. Imię jest pierwszą oznaką tożsamości, którą ktoś nie-
znajomy może odebrać w nieoczekiwany, zupełnie odwrotny od intencji sposób; 
w tym wypadku imię jest także ostatnią oznaką tożsamości, którą trzeba rozpo-
znać w zmarłej osobie. Kim jest ojciec? Czy tylko poprawnie zapisanym imieniem 
na nagrobku? Czy tylko tyle po nim zostało – „dziwnie” brzmiące imię Psachie, 
które kojarzy się, w najlepszym razie stereotypowo, ze świętem Pesach? Czy to 
początek jego „nowej” tożsamości?

Zakończenie tego opowiadania nie daje jednoznacznej odpowiedzi na 
temat tożsamości ojca bohaterki, która, po ustaleniu kilku wersji pisowni jego 
imienia, w myślach układa sobie po raz kolejny tę scenę ze szkolnej ławki:

No więc, kiedy wywołają mnie znów, będę miała do wyboru:
– Frajlich, a imię ojca?
– Ptachija, Peth-a-hi’-ah, po polsku Petachyjasz, czyli po prostu PSACHIE!15

Ciekawe tylko, kto wywoła bohaterkę do odpowiedzi? Nie ma tu już mowy 
o szkolnej sali, bo szkoła już dawno się skończyła. Może więc chodzi o Boga, który 
będzie chciał ustalić jej tożsamość, dowiedzieć się, kim jest, czyją córką była? Czy 
to znaczy, że tożsamości nie sposób ustalić, a imię wpisane w dowodzie osobistym 
to tylko wyraz urzędniczej, biurokratycznej fikcji? Chyba nie. Chodzi raczej o to 
(na przykładzie „losów” imienia ojca bohaterki), że tożsamość nie jest kategorią 
z góry przypisaną do każdej osoby, że jej wymiary mogą być naznaczone takimi 
subtelnościami, jak brzmienia tego samego imienia w różnych językach. Znaczą 
przecież to samo, choć w zupełnie różny sposób.

14 A. Frajlich, Imię ojca, op. cit., s. 74–75.
15 Ibidem, s. 76.



Negotiation of identity
The Name of the Father  by Anna Frajlich

This article is an attempt to lead the reader through interpretation of a short story entitled Imię 

ojca (The Name of the Father) written by Polish emigrant author Anna Frajlich. The biography of the 

author is similar to other artists’ and intellectuals’ of Jewish origin: Frajlich (born in 1942) was forced 

to leave Poland after the events of  “march 1968” and since 1970’s she has lived in New York (USA). 

Over the years she became a well-known writer, poet and scholar. Frajlich is a Sr. Lecturer at the 

Department of Slavic Languages at Columbia University in New York City, where she teaches Polish 

language and literature.

Main theme of the short story Imię ojca is centered around the category of identity. According 

to authors like Zygmunt Bauman (and other modern-day sociologists and philosophers) identity is 

similar to “liquid” – it can be modified or formed in many different ways. The protagonist of the story 

told in Imię ojca is trying to find out the meaning of her father’s Jewish name “Psachie”. She struggles 

through existential questions about identity: How our identity is determined by the names that we 

have been given? What does it mean to “change identity”? How can we create our own identities? 

The answer is not simple: our identity (identities?) can be seen from many angles, like the name 

“Psachie” which has various forms in different languages.
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1.
Anna Frajlich jest poetką znaną i uznaną (w kraju i za granicą). Wykłada litera-

turę polską i rosyjską na Columbia University. W swojej poezji, a także eseistyce, 
wraca do miasta, w którym spędziła dzieciństwo. W słońcu listopada, tomiku 
z 2000 r., znajdziemy wiersz zatytułowany Taniec – miasto:

Moja Arkadia sklecona naprędce
pomiędzy jednym a drugim wygnaniem
jest równie piękna, jest równie dostojna
jak dwór prastary z gruszą i z lipami 
moja Arkadia z poniemieckich desek
z każdym talerzem z innego serwisu
ma w sobie ciszę pełni – pełnię ciszy
i wraca do mnie
na przystankach świata 
gdy mak przebieram 
i gdy tańczę tango.
Już orkiestra melodię zmieniła 
wszyscy dawno w innym tańczą rytmie
a tu – szum na korytarzu szkoły
i żarłocznie mewy nad zalewem 
i portowe bramy w środku miasta
które samo bramą jest portową
taka dziwna przystań
co nie czeka 
gdzie nie można wrócić
bo nie trzeba1.

Utwór Frajlich to liryczna autobiografia. Poetka utrwala w niej ważne epizody 
ze swojego życia, eksponując lata szkolne. Nie ma wątpliwości, że wspomnienie 
dotyczy określonej przestrzeni. Arkadia to miasto dzieciństwa. Odgadujemy, 
że jest nią Szczecin. Można o tym przesądzić nie tylko na podstawie biogramu 

1 A. Frajlich, W słońcu listopada, grafika B. Małysa, Kraków 2000, s. 66.
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pisarki (wiemy, gdzie po wojnie przebywała). Liryk przedstawia bowiem miejsca, 
które kojarzyć się muszą z miastem nad Odrą (Brama Portowa jako budowla i jako 
metonimia morskiego grodu). 

Wiersz jest charakterystyczny dla Frajlich. Na pierwszy rzut oka wydaje się 
sielskim obrazkiem, stylizowanym na klasyczne wyobrażenia krainy szczęśliwej 
(„dwór prastary z gruszą i z lipami”), radosną scenką z dzieciństwa z przyjazną 
przestrzenią w tle („szum na korytarzu szkoły”). W istocie utwór ma tylko idyl-
liczną tonację, a skrywa dramatyczne doświadczenia, o których poetka chce 
zapomnieć, lecz one ciągle do niej powracają. Znajdują się w nim co najmniej 
trzy różne historie: pierwsza o dzieciństwie, druga o mieście, trzecia o wygnaniu. 

Czy lata młodzieńcze są radosne? Niekoniecznie. Już w początkowym wersie 
pojawia się wprawdzie Arkadia, jednak od razu jest ona zakłócona – i dlatego, że 
ma charakter subiektywny („moja”), i dlatego, że jest tymczasowa („pomiędzy 
jednym a drugim wygnaniem”). To więc, co miałoby znosić trwanie (które jest 
tradycyjnie jednym z wyznaczników mitu arkadyjskiego), tu naznaczone jest 
upływem czasu. To, co miało dać iluzję wieczności, stanowi ledwie epizod. Warto 
jednak przyjrzeć się tej chwilowej Arkadii. Jest ona zbudowana skrótowo, z dwu 
wersów, w których mieszczą się dwa rekwizyty: poniemieckie deski i talerze 
skompletowane z różnych zestawów. Wystarczy, aby dać wyobrażenie o prze-
szłości. Można bowiem te przedmioty uznać za reprezentatywne dla ówczesne-
go Szczecina. Oddają realia zniszczonego miasta, które opuścili niedawni jego 
mieszkańcy. Reprezentatywne, gdyż deski to pewnie elementy ponurego pejzażu 
miejskiego, zniszczonego działaniami wojennymi oraz powojennymi grabieża-
mi. Talerze zaś to element wyposażenia mieszkań. Ale uwaga o przedmiotach 
kuchennych z różnych zestawów ma charakter nie tylko inwentaryzacyjny, nie 
tylko estetyczny, lecz kulturowy i socjologiczny. Poetka przez opis zapamiętanego 
wnętrza sygnalizuje skomplikowane procesy migracyjne. Naczynia należą prze-
cież do kolejnych właścicieli, do różnych rodzin. A w niektórych wypadkach są 
one jedynym poświadczeniem niedawnej obecności autochtonów w przestrzeni 
miasta. Widzimy zatem, że pisząc o sobie, Frajlich jednocześnie rekonstruuje świat 
innych. Poprzez ukazanie przedmiotów dopuszcza „głos” obcego. W wierszu Fraj-
lich rzecz, czyli talerz, choć cały, jest jak łupina dla archeologa. Staje się znakiem 
lokalnej społeczności, odmiennej kultury (tu niemieckiej). Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że wybór właśnie ceramiki jako przedmiotu i rekwizytu kulturowego 
nie jest przypadkowy. Szczecin – jak wiadomo – był przed drugą wojną światową, 
z nawet już wcześniej, znany z warsztatów produkujących ceramikę. Wytwarzane 
na Pomorzu przedmioty oznaczane były Stettiner Ware. 

O dzieciństwie Frajlich stara się pisać radośnie. Ale przecież historia osobista 
ma nie tylko powab sentymentalnej podróży w przeszłość. Pamięć szkolnego 
rozgardiaszu przesłania dramatyczne wydarzenia. A kluczową kwestią dla zro-
zumienia tego wiersza jest to, że o swoim mieście mówi autorka, która na stałe 
mieszka w Nowym Jorku. Z tego dystansu, pracą pamięci, wydobywa tylko to, 
co dobre, co ukształtowało jej tożsamość. Zapomnieć natomiast musi nawet 
o bezpośrednim powodzie emigracji (wypadki marcowe 1968 r.). 

Taki sposób objaśniania wiersza uzasadnia to, co Frajlich pisała w tekście wspo-
mnieniowym: 

Ze Szczecina wyjechałam na studia. W 1969 r. wyemigrowałam z Polski. Od lat miesz-
kam w Nowym Jorku i to jest mój dom, i moje miasto. Na ścianie przy oknie wisi ścienny 
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termometr, nasz pierwszy powojenny, poniemiecki. Biały lakier w wielu miejscach opadł 
już z drewnianej deszczułki, ale biały gryf na bladoniebieskim tle jest jeszcze pełen wigoru. 
Pod spodem widnieje adres: Stettin, Pölitzenstr.2 

2.

Wiersz Taniec – miasto jest także wypowiedzią o emigracji, rządzi się nawet 
swoistą logiką. Im dokładniej opisany jest Szczecin, tym dramatyczniej brzmią 
słowa na temat innych miejsc, choć opowiada o nich poetka ściszonym głosem, 
ponieważ wzmiankuje tylko o „przystankach świata”. Wyłania się tu zresztą cieka-
wa konstrukcja biografii. Wiemy oczywiście, że droga jest tradycyjnym wyobra-
żeniem życia, znanym zarówno z traktatów duchowych, jak i licznych przekazów 
autobiograficznych. Tu jednak poetka nie sięga po ten motyw, by opisać postępy 
w trudach wewnętrznego doskonalenia. Nie chodzi tu również o bardzo dzisiaj 
w literaturze produktywny temat podróży, w którym zmiana miejsca to naturalna 
okazja do określenia siebie w kontakcie z kolejnymi miejscami. W wierszu Frajlich 
jest inaczej. „Przystanki świata” obrazują życie, w którym przebywa się w drodze 
nie z własnej woli, lecz z konieczności. „Przystanki” to kolejne miejsca emigracji 
czy lepiej – wygnania: Wiedeń, Rzym, Nowy Jork3. Bo wygnaniec to ten, kto jest 
poza swoją ojczyzną z przymusu i kto zawsze ogląda się wstecz, rozpamiętując 
chwile spędzone w kraju lat szkolnych. 

Oczywiście wygnanie było udziałem nie tylko szczecińskiej poetki. Warto zapytać, 
kto „nauczył” Frajlich zapisu tego doświadczenia. Jako badaczka literatury Frajlich 
zajmowała się między innymi twórczością Józefa Wittlina. Poświęciła jego twórczości 
ciekawy szkic, w którym zestawiła Sól Ziemi z Pierwszym Człowiekiem Alberta 
Camusa4. Jak wiadomo, Wittlin jako poeta i eseista skonstruował nowoczesny 
„język” opisu emigracji. Ten wybitny twórca pisał przejmujące wygnańcze liryki. 
W Poecie emigracyjnym z 1975 r., figurą banicji jest u niego pustynia: 

Dziwaczne gusła czyni, 
świat wokół niego robi się coraz bardziej pusty,
a on na tej pustyni
wolnymi głosi usty
pochwałę wolnych ust5.

Wittlin przedstawił też sytuację pisarza na obczyźnie w trybie eseistycznym. 
W Blaskach i nędzach wygnania (1959) pisał o pracy duchowej, jaką twórca na 
uchodźstwie musi wykonać. Ma bowiem do wyboru albo „jałowość”, albo „cał-
kowitą przemianę”6.

W twórczości Frajlich łatwo znajdziemy potwierdzenie rozpoznań Wittlina. To, 
co poeta zobrazował pustynią, poetka zilustrowała opisem wyspy. W miniaturze 
lirycznej Emigracja przeczytamy: 

2 A. Frajlich, Mój Szczecin?, „Pogranicza” 2003, nr 4, s. 34.
3 Nawiązuję do tytułu książki: A. Frajlich, F. Bromberg, W. Zając, Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy 

Jork, wstęp A. Frajlich, Warszawa 2008.
4 A. Frajlich, Two Unknown Soliders, w: Between Lvov, New York and Ulysses’ Ithaca. Józef Wittlin. Poet, 

Essayist, Novelist, ed. by A. Frajlich, Toruń, New York 2001.
5 J. Wittlin, Poezje, wstęp J. Rogoziński, Warszawa 1981, s. 147.
6 J. Wittlin, Blaski i nędze wygnania, w: Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju 

polskiego, wyb. i oprac. D. Heck, Wrocław 2003.



My – skąd nagle? – wyspiarze
w samym sercu wiatrów
w dziwnej szkole pokory
gdzie uczą żywioły
ciągle jeszcze pamiętam
ciszę stałych lądów
szron na drucianym płocie
i drogę do szkoły7.
  
Poetka ze Szczecina jest też kontynuatorką dokonań autora Soli Ziemi jako tego, 

kto opisywał los wygnańca z wykorzystaniem mitologii (u Wittlina to Orfeusz jest 
jedną z kilku figur dwudziestowiecznego pisarza). Frajlich chętnie posiłkowała się 
też symboliką biblijną. Na przykład w wierszu Kraj utracony swój los uniwersalizuje 
opowieścią nie o Arkadii, lecz Edenie: 

Z niejednego wygnani kraju
za Jakuba grzech i Abrahama
prarodzice moi 
i rodzice
do dziś dnia się błąkamy.
[…………………………..]8.

Poetyckie rozpoznania sytuacji wygnańca Frajlich okazały się nie tylko war-
tościowe estetycznie, lecz i trafne poznawczo. W każdym razie przydatne były 
historykom, którzy badali procesy migracyjne w XX w. Jan M. Piskorski, ilustrując 
swoje analizy wierszami szczecińskiej poetki, pisał: 

Wszelki koniec oznacza zarazem początek. Pozostawia – jak u Owidiusza czy Anny 
Frajlich – rany nie do zagojenia, niemniej bywają to rany twórcze. Na dodatek tęsknota 
może się mieszać z poczuciem szczęścia, że trafiło się w sumie w lepsze miejsce9. 

3.

Zauważmy, że jakkolwiek środkowa część wiersza Taniec – miasto mówi o emi-
gracji, to przecież wiemy z niej niewiele o tym, co poetka robi na co dzień. Frazy 
dotyczące wygnania pochodzą z konwencji bajkowej („gdy mak przebieram”) albo 
onirycznej („i gdy tańczę tango”). Notabene i tego fragmentu nie można prze-
oczyć, ponieważ właśnie rzeczywistość bajkowa i sen to dwa sposoby przezwy-
ciężania trudów emigracji, dwa sposoby bycia w obcym i nieprzyjaznym świecie. 

O emigracyjnym życiu Frajlich dowiadujemy się i z twórczości epickiej (a także 
z epistolografii), i z dziennika. Szczegóły pierwszego okresu uchodźstwa znamy na 
przykład z ciekawego opowiadania, a właściwie opowieści Laboratorium10. Sporo 

7 A. Frajlich, Between Dawn and the Wind. Selected Poetry, translated from the Polish with an intro-
duction by R. Grol-Prokopczyk, Austin 1991, s. 14.

8 Ibidem, s. 12.
9 J.M. Piskorski, Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa 2010, 

s. 262.
10 A. Frajlich, Laboratorium, Szczecin 2011, s. 29.
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o żywocie na obczyźnie mówią też opublikowane fragmenty dziennika. Frajlich 
utrwaliła w nim między innymi tryb lektury dziennika Stefana Kisielewskiego: 

Skończyłam wczoraj przed nocą czytać pierwsze dwa lata Dziennika Kisielewskiego i nie 
mogłam spać całą noc. Dla mnie ta część to jakby siatka wydarzeń moich ostatnich dwóch 
lat w Polsce. Zauważyłam zresztą z miejsca, że to chyba dotychczas najlepszy dokument 
tego okresu, więcej – najlepsza dokumentacja. Od początku lektury zaczęłam wynoto-
wywać strony, gdzie pojawiało się „żyd, żydzi”. Kisielewski szczególne ma spojrzenie na 
te sprawy – ojciec jego zaprzyjaźniony był z Żydami. Znał środowisko polskich pisarzy 
i intelektualistów pochodzenia żydowskiego. Ponadto jest bardzo otwarty, nie boi się 
stwierdzeń ryzykownych, oscylujących na granicy uprzedzenia, a przy tym cały czas ten 
swój stosunek do Żydów analizuje, czy mówiąc „oni” nie jest się antysemitą. Dla mnie to 
najcenniejsze z tego, co o 68. roku przeczytałam. Zaczyna on zresztą ten dziennik już po 
marcu. Wówczas, kiedy i on sam odesłany został na wewnętrzną emigrację. Wykorzystał 
to zresztą do pisania Cieni w pieczarze, więc jakby znowu sprawdziła się bajka z Dziadów 
o ziarnie i diable. Przy tym cały czas analizuje funkcjonalność tego „antysemityzmu” 
dla Gomułki, dla Moczara. Podaje fakty, plotki, komentarze. Moim zdaniem warto by-
łoby zrobić wypis z tego. Wypisać wszystkie te fragmenty, których strony wypisałam. 
U Kisielewskiego nie ma zapisu z 12 listopada, czyli dnia naszego wyjazdu, ale jest z 10, 
dnia wyjazdu Anki i Marka. Wkrótce potem ucicha u niego tematyka żydowska, a i moje 
zainteresowanie też spada11.

Ta notatka jest ciekawa przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze ujawnia 
zakres lektury, Frajlich zaciekawiona jest dziennikiem jako zapisem zdarzeń. Ufa 
tej formie jako wiarygodnemu przekazowi o przeszłości. Po drugie, poetkę 
zajmuje przede wszystkim historia Marca, weryfikuje ona niejako zapiski 
Kisielewskiego poprzez to, co sama zapamiętała. Reaguje emocjonalnie, 
ponieważ to nie jest notatka badaczki, lecz uczestniczki zdarzeń. Nie jest 
to zatem lektura mimetyczna. Frajlich wierzy diaryście, dlatego że zapisuje 
nie tylko to, co widział, ale też to, co słyszał; że oddaje ówczesną atmosferę 
(plotki, pogłoski, historie uliczne…). Po trzecie zwraca uwagę kwestia este-
tyki: obszernie w diariuszu przedstawione jest to, co do poezji nie ma dostępu. 
W dzienniku znajdziemy to, co w przekazie lirycznym przysłonięte zostało sym-
boliką kulturową. 

4.

Wróćmy do wiersza. Po zapisie emigracyjnego świata przenosimy się do Szcze-
cina. Miasto ukazywane jest nie tylko przez przedmioty ocalone ze zniszczenia. 
Widzimy je także dzięki czytelnym znakom: geograficznym (Zalew Szczeciński), 
przyrodniczym (mewy) i architektonicznym (Brama Portowa). Liryk przedstawia 
miejsca, które kojarzyć się muszą z grodem nad Odrą. I tu jednak poszczególne 
frazy mogą zastanawiać. Z pewnością poetka lokalizuje przestrzeń przez Bramę 
Portową, a więc przez usytuowaną w centralnym punkcie miasta budowlę wznie-
sioną według projektu Gerharda Corneliusa van Wallrawe. Wiadomo jednak, że 
brama ma bogatą symbolikę, jest figurą granicy i końca. Dawniej, kiedy oddziały 
militarne przekraczały wrota grodu, uznawano go za zdobyty12. Brama ma też 

11 A. Frajlich, Dziennik. Kilka odnalezionych kartek, „Migotania” 2011, nr 3/4 (32/33) , s. 18.
12 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 28.



znaczenie eschatologiczne, stanowi zapowiedź wiecznej szczęśliwości13. Poetka 
dba zatem o to, aby jej wiersz współgrał z kulturowymi kontekstami, gdyż nad 
poetycką opowieścią „realistyczną” nadbudowane są dodatkowe znaczenia. 

Również inne elementy opisu miasta mają chwiejną semantykę. „Żarłoczne 
mewy nad zalewem” uzupełniają topografię Szczecina. Lecz czy obraz przyrody 
nie skrywa tu drastycznych szczegółów z życia powojennego społeczności? Czy 
ptaki nie są symboliczną transpozycją tego, co działo się wśród ludzi? Z opracowań 
historycznych, z ówczesnych raportów, z przekazów autobiograficznych wiemy, 
że głód był realnym problemem. Kolejny raz sielski obraz skrywa ślady historii. 

Oczywiście ta batalia o „ocalenie” dawnego świata odbywa się nie tylko 
w sferze miasta wyobrażonego, dokonuje się również w języku. Frajlich w liryku 
o Arkadii posługuje się prostą polszczyzną. I nie tylko dlatego, że pragnie zhar-
monizować opis z postrzeganiem dziecięcym. Również dlatego, że poszukuje 
jasnej i zrozumiałej formuły poetyckiego nazywania. Dlatego, że prostota jest 
ilustracją tej wersji Arkadii. Dlatego wreszcie, że na emigracji to polszczyzna daje 
poczucie łączności z opuszczonym miastem i krajem. W jednym z esejów Frajlich 
wspomina o znaczącym wydarzeniu. Kiedy w 1969 r. opuszczała Polskę, otrzymała 
od przyjaciela Mały słownik języka polskiego z dedykacją: „Pamiętaj słowa swojego 
dzieciństwa i młodości”14. Uzupełnieniem tej prostoty monologu jest też wybór 
konwencji wersyfikacyjnej. W pierwszej, „sielankowej” części utworu obejmującej 
siedem linijek, Frajlich pisze klasycznym jedenastozgłoskowcem (5+6). Dopiero 
w części kolejnej wiersz jest rozkołysany. Nie może nas jednak ta formuła wyra-
żania zmylić. Pojawiają się przecież w następnych wersach wyrafinowane figury 
retoryczne, takie na przykład jak składniowe struktury chiazmatyczne („ciszę 
pełni – pełnię ciszy”). 

Motyw Arkadii wprowadza jeszcze inną problematykę metapoetycką. Arkadia 
sygnalizuje pewien typ opisu przeszłości. Taki, który wykorzystuje już pewien 
repertuar definiowania świata będący do dyspozycji każdego, kto wykształcony 
został w europejskim systemie szkolnym. Ale Frajlich, przejmując mitograficzny 
sposób poetyckiego zapisu, nie czyni tego bezwarunkowo, traktuje go z pewnym 
dystansem, a nawet z nieufnością. Mit arkadyjski nie oddaje wydarzeń w powo-
jennym Szczecinie. Może być tylko użyteczny do wstępnego oznaczania tego, co 
kiedyś się zdarzyło. Frajlich, budując swoją wizję przeszłości, poszukuje nośnika 
nowych treści. Tak jakby opisywanie biografii i miasta w starym języku nie było już 
w pełni zrozumiałe. Mitologia jest więc tylko jednym z wielu środków zobrazowa-
nia powojennego Szczecina. Tak właśnie można rozumieć kluczowe wersy liryku: 
„moja Arkadia z poniemieckich desek / z każdym talerzem z innego serwisu”.

Obecność motywów antycznych w poezji Frajlich jest oczywiście szerszym 
zagadnieniem. O mitograficznych wątkach u szczecińskiej poetki już zresztą 
pisano. Dokumentował je na przykład Stanisław Stabryła, który zwrócił uwagę 
między innymi na intrygującą konstrukcję miasta w wierszu Pompeje ze zbioru 
Aby wiatr namalować (1986): 

Wszystko zostało tu przerwane nagle, nie dokończone – w ruchu, jakby w pół słowa. 
Współczesnego turystę najbardziej jednak zdumiewa to, że Pompeje, które zginęły pod 
lawą Wezuwiusza, wciąż jeszcze istnieją, trwają15. 

13 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 51.
14 A. Frajlich, Kształt bukszpanu ożeniony czy zamężny?, „Kultura” [Paryż] 1990, nr 1/2, s. 174–175.
15 S. Stabryła, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990, Kraków 1996, 

s. 86.
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Dwoistość miasta, realnej przestrzeni i jego wyobrażonej, fantazmatycznej 
postaci, ożywionej przez mit, potwierdzona jest, mniej lub bardziej dyskretnie, 
w innych szczecińskich wierszach Frajlich. Symptomatyczny pod tym względem 
jest liryk z tomu Znów szuka mnie wiatr: 

Wszystko jest karą
za to że myślałam
że już dotarłam
słońce przez mgłę się przebija
co rano a wieczorem
barki na rzece liczę
w innym kraju

lecz dwie są rzeki
i nie można zliczyć
łodzi co płyną
i nie można wiedzieć
z jakiego portu
płyną do jakiego16.

I ten wiersz zasługuje na rozbudowany komentarz. Niech wystarczy uwaga 
o postrzeganiu rzeki na obczyźnie: poetka widzi ją przez tkwiący w pamięci akwen 
miasta młodości. Warto jeszcze dodać, że wiersz poprzedza łacińska sentencja 
(z Plutarcha): Navigare necesse est, vivere non est necesse (Żeglowanie jest 
koniecznością, życie nią nie jest). A ta formuła nie jest tylko próbą uniwersa-
lizowania losu emigrantki, ale też dyskretnym znakiem poetyckiej wyobraźni 
mitograficznej. 

Dopowiedzieć należy jeszcze jeden szczegół biograficzny ilustrujący po-
etycki zapis miasta. Anna Frajlich, jak wiemy, jest też literaturoznawczynią. 
Jej praca doktorska traktuje właśnie o recepcji antyku w modernistycznej 
literaturze rosyjskiej17. Frajlich zajmowała się między innymi motywami rzymskimi 
w twórczości Apołłona Majkowa, Dmitrija Mierieżkowskiego, Włodzimierza Sołow-
jowa, Walerija Briusowa. Tropiła dziedzictwo antyczne w twórczości symbolistów –  
niezwykle ważnej formacji w rozwoju literatury rosyjskiej oraz w ewolucji estetyki 
wiersza europejskiego w ogóle. Jak wiadomo, symbolizm był nie tylko estetyką 
literacką, miał ambicje filozoficzne i światopoglądowe18. Co tutaj jednak istotne, 
symboliści stworzyli również język opisu nowoczesnego miasta. To w kręgu tych 
poetów powstały portrety: Moskwy, Rzymu, Paryża19. Słowem, Frajlich, jeśli chodzi 
o swoje badania slawistyczne, uprawia literaturoznawstwo mitograficzne. Ma ono 

16 A. Frajlich, Znów szuka mnie wiatr, Warszawa 2001, s. 19.
17 A. Frajlich,The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age, Amsterdam–New York 2007.
18 Jeden z najbardziej cenionych symbolistów rosyjskich, jednocześnie jego teoretyk, Włodzimierz 

Sołowjow, pisał, że: „[…] istniejące obecnie dziedziny sztuki, chwytając w swoich największych 
dziełach okruchy wiecznego piękna przebłyskujące w naszej bieżącej rzeczywistości i rozwijając 
je, antycypują, pozwalają przeczuć nieziemską, mającą dopiero do nas przyjść rzeczywistości 
i w ten sposób stanowią przejście i ogniwo łączące między pięknem natury a pięknem przyszłego 
życia”. W. Sołowjow, Ogólny sens sztuki [1890], w: Wybór pism, przeł. J. Zychowicz, Poznań 1988, 
t. III, s. 20.

19 Zob. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997. Rozdział: Literatura 
Srebrnego Wieku.



zresztą w Polsce znakomite realizacje w książkach: Jarosława Marka Rymkiewicza20, 
Ryszarda Przybylskiego21, Michała Głowińskiego22.

 
5.

W związku z akademickimi zainteresowaniami Frajlich chciałbym zwrócić uwa-
gę na jeszcze dwie kwestie. Poezja nie jest w wypadku tej autorki autonomiczną 
dziedziną sztuki słowa. Badania i dociekania literackie Frajlich współtworzą jej 
wizję estetyki literackiej. Najogólniej rzecz ujmując, i jako poetka, i jako eseistka 
oraz akademiczka Frajlich jest spadkobierczynią wielkiej tradycji modernistycz-
nej (również w jej wariancie postskamandryckim). Nie może więc zaskakiwać, że 
różne sfery jej aktywności twórczej wzajemnie się oświetlają. Co nie znaczy, że 
Frajlich przyznaje im tę samą rangę, ostatecznie badaczka nie ma wątpliwości, 
że musi ustąpić przed tajemnicą sztuki. Tak przynajmniej deklaruje w jednym ze 
szkiców analitycznych: 

Trudno określić, do jakiego stopnia Choromański gotów byłby utożsamiać się z tym czy 
innym stwierdzeniem. Prawdziwa literatura zawsze bowiem przekracza program, który 
mógł stanowić dla niej punkt wyjścia i służy wyższemu, nie dającemu się w pełni określić 
celowi23. 

Po drugie wiersze Frajlich, również te, które przedstawiają Szczecin, dobrze 
dokumentują i współtworzą nowoczesny dyskurs wygnańczy, o którym Jerzy 
Święch pisał: 

[…] biografia pisarza-wygnańca nabiera rysów fantomatycznych, a jego przygoda roz-
grywa się w jakiejś nierzeczywistej sferze, poza zwykłym czasem i przestrzenią, wśród 
duchów, które jednych straszą, drugich bawią24. 

W wypadku Frajlich los uchodźcy nacechowany jest ambiwalencją. Fascynacja 
miastem dzieciństwa i młodości zabarwiona jest goryczą. Frajlich nie może – jak 
to ujmuje w jednym z wierszy – „przejść // do porządku dziennego” nad tym, że 
opuściła kraj, wsiadając do pociągu na warszawskim Dworcu Gdańskim, ponieważ 
została uznana za nietutejszą25. Aby te skomplikowane uczucia oddać, zbudowała, 
wzorowaną na tradycji, swoją poetycką „metodę” mitograficzną. Pozwala ona 
nazywać i poddawać traumatyczne przeżycia obróbce kulturowej, równoważącej 
realizm przedstawień. 

20 J.M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach, Warszawa 1968; 2010.
21 R. Przybylski, Ogrody romantyków, Kraków 1978.
22 M. Głowiński, Mity przebrane, Kraków 1990; 1994.
23 A. Frajlich, Zazdrość, płeć i charakter. Michał Choromański i Otto Weininger, przeł. T. Kunz, w: Po-

lonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990–2003), red.  
H. Filipowicz, A. Karcz, T. Trojanowska, Warszawa 2005, s. 154.

24 J. Święch, Homo exul, czyli przygody nowoczesności, w: idem, Nowoczesność. Szkice o literaturze 
polskiej XX wieku, Warszawa 2006, s. 96.

25 A. Frajlich, Powrót – podróż sentymentalna, w: eadem, Znów szuka mnie wiatr, Warszawa 2001, s. 6.
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Poem. Szczecin. Arcadia
The Dance – The City by Anna Frajlich

The author presents an interpretation of one of the poems written by Anna Frajlich entitled Taniec 

– miasto (The Dance – The City) from the volume W słońcu listopada (In November’s Sunshine, 2000). 

This poem is a lyrical autobiography which documents selected episodes from the poet’s lifetime 

in Szczecin. In particular, the author considers how the Arcadian myth became woven into the story 

of a childhood trauma. Moreover, the poem reflects emigration experiences of the poet, for many 

years living in New York. Eventually, the author presents how the occupation of Anna Frajlich, who 

is an academic teacher at the Department of Slavic Languages of Columbia University, influenced 

the construction of the poem.



Nota informacyjna 
o Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym 
Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie

W Polsce w ramach TSKŻ działa 16 oddziałów. Stowarzyszenie jest organizacją 
świecką, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności osoby narodowości żydowskiej. 
Oddział w Szczecinie powstał w listopadzie 1950 r. W latach pięćdziesiątych XX w.,  
kiedy Szczecin zamieszkiwało ponad sześć tys. osób, oddział prowadził bardzo 
aktywną działalność zarówno w sferze kulturalnej, jak i socjalnej. Cios organizacji 
zadała antysemicka nagonka po Marcu 1968 r., na skutek której większość Żydów 
wyemigro wała. Działalność oddziału ograniczyła się jedynie do pracy na rzecz 
swoich członków. Dopiero przemiany ustrojowe po 1990 r. stworzyły możliwości 
wyjścia z naszymi przedsięwzięciami na zewnątrz. Jesteśmy niezbyt liczną organi-
zacją. Oprócz podstawowej działalności statutowej staramy się podejmować dzia-
łania i projekty, które kierowane są do szeroko rozumianej społeczności Szczecina.

Najważniejsze dokonania szczecińskiego oddziału TSKŻ po 1990 r.:
1. Wydanie książki Janusza Mieczkowskiego, Między emigracją a asymilacją. Szkice 
o szczecińskich Żydach w latach 1945–1997, Szczecin 1998.
2. Wystawa na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie prezentująca fotografie 
ze zbiorów oddziału. Wystawę przygoto wał artysta plastyk Erazm Kalwaryjski, 
a otworzył ją Bartłomiej Sochański, ówczesny Prezydent Miasta Szczecina.
3. Prapremiera suity Mea Sharim szczecińskiego kompozytora Pawła Gruenspana.
4. Zorganizowanie seminarium edukacyjnego In den Buch fun Gedank (W księdze 
pamięci) poświęco nego kulturze i historii Żydów na Pomorzu Zachodnim. Wykłady 
prowadzili naukowcy z Uniwersyte tu Szczecińskiego i pracownicy instytucji kultury. 
Głównym adresatem seminarium byli nauczyciele i uczniowie szczecińskich szkół.
5. Cykl przedsięwzięć podejmowanych wraz z Książnicą Pomorską dla upamiętnie-
nia poety żydowskiego Eliasza Rajzmana, tworzącego w powojennym Szczecinie. 
Zorganizowano wystawy, spotkania poetyckie, prelekcje. Książnica Pomorska 
przy naszym współudziale wydała również prozę Eliasza Rajzmana, Było kiedyś 
miasteczko, Szczecin 2000.
6. Umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Eliaszowi Rajzmanowi na bu-
dynku przy ul. Unisławy 1, w którym poeta mieszkał przed śmiercią.
7. Zorganizowanie w czerwcu 2003 r. pierwszego w historii Szczecina, a także 
w Polsce, spotkania „Mini Reunion ‘68” – zjazdu dawnych żydowskich mieszkań-
ców Szczecina, którzy wyemigrowali z miasta głównie po wydarzeniach Marca 
‘68. Zjazdowi towarzyszyło wiele spektakularnych wydarzeń, między innymi sesja 
naukowa, z której materiały zostały opublikowane w książce: Żydzi szczecińscy. 
Tradycja i współczesność, red. K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.
8. Drugim ważnym punktem zjazdu było umieszczenie tablicy pamiątkowej na 
budynku przy al. Wyzwo lenia 105, gdzie przed laty mieściła się żydowska Szkoła 
Podstawowa nr 28 im. I.L. Pereca. Tablicę odsłonił profesor Zygmunt Meyer, ów-
czesny Marszałek Województwa.



9. Zjazdy „Mini Reunion” były kontynuowane w latach 2007 oraz 2010, i jak 
poprzednio w programie znalazły się liczne wystawy, prelekcje i wydarzenia 
artystyczne. Swoje malarstwo prezentowała Mina Hampel, która mieszkała 
w Szczecinie. Wystąpili między innymi Sława Przybylska, „Trubadurzy”, wybitni 
aktorzy Teatru Żydowskiego i scen szczecińskich, zespoły klezmerskie. Wydano 
również książkę Anny Bartczak, Losy żydowskiej Szkoły Podstawowej im. I.L. Pereca 
w Szczecinie, Szczecin 2007.
10. Wielokrotnie organizowaliśmy uroczystości nadania odznaczeń Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata i przygotowaliśmy wraz z Instytutem Pamięci Narodowej 
i Książnicą Pomorską wystawę „Uczynki, za które nie ma zapłaty. Sprawiedli-
wi z Zachodniopomorskiego”, która była kilkakrotnie eksponowana zarówno 
w Szczecinie, jak i poza nim.
11. Debata na temat wydarzeń Marca ‘68 w Szczecinie.
12. Wydanie książki Eryka Krasuckiego, Żydowski Marzec ‘68 w Szczecinie, Szczecin 
2008.
Podsumowaniem sześćdziesięcioletniej działalności oddziału były obchody jubi-
leuszowe, na które złożyło się wie le wykładów, wystaw tematycznych, wystawa 
retrospektywna prezentowana w Książnicy Pomorskiej i wydanie albumu Róży 
Król i Janusza Mieczkowskiego, Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskie-
go oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Szczecin 2010.

Od trzech lat jesteśmy członkami Rady Organizacji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w Szczecinie i w jej ramach współorganizowa liśmy już trzy festiwale 
„Spotkanie kultur”, które odbywały się na Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie. Od kilku lat współpracujemy z bardzo pozytywnymi efektami również 
ze Stowarzyszeniem „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedsięwzię-
cia naszego oddziału było wielokrotnie szeroko prezentowane w mediach, 
między innymi w telewizyj nym cyklu „Pomerania Ethnica” i w audycjach 
radiowych. Powstało kilka filmów telewizyjnych: Szalom Niebuszewo (1996, 
reż. Stanisław Kuźnik), Odloty są cenne (2003, reż. Grzegorz Fedorowski), 
Szalom Lejbuszewo (2007, reż. Grzegorz Fedorowski).

Większość z wymienionych przedsięwzięć mogła się odbyć dzięki życzliwości 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Książnicy Pomorskiej i Zachodniopo-
morskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które bezinteresownie użyczały 
nam swoich pomieszczeń, a także wsparciu finansowemu naszych projektów 
przez miasto Szczecin.

Opracowała: Róża Król

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie
ul. J.U. Niemcewicza 1/1 
71–553 Szczecin
tel. +48 91 4 220 674 
e-mail: tskz.szczecin@gmail.com









teresa babińska

życiorys artystyczny

1976–1980 Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
w zakresie historii sztuki; 
1981–1987 Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
w zakresie grafiki warsztatowej, specjalność techniki metalowe      

uprawiane dyscypliny artystyczne: 
malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, ilustracja książkowa

praca dydaktyczna:
2010–2011 Akademia Sztuki w Szczecinie, wykłady Wybrane zagadnienia sztuki 
współczesnej oraz Historia grafiki; 
2001–2010 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie, wykład pt. Wybrane 
zagadnienia sztuki współczesnej;
od 2009 Autorska pracownia ceramiki w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Stargardzie Szczecińskim

wystawy: 
1986 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki – FIEST, Paryż 
1987 – Galeria „Za Bramą”, Poznań 
1999 – Galeria Uniwersytecka Salt Lake City, USA 
1991 – Galeria „Multimix”, Tczew 
2001 – Galeria „Pod Sukniami”, Szczecin 
2003 – Wystawa poplenerowa Uskrzydlone, Muzeum Miejskie w Stargardzie  
 Szczecińskim
2007 – Wystawa poplenerowa Piękno Ukryte, Muzeum Miejskie w Barlinku 
2008 – Wystawa poplenerowa, Dwór Mieszczański, Toruń 
2009 – Metamorfozy, Galeria MDK, Szczecin 
2009 – Fala, Galeria Miejska, Koszalin
2010 – Grupa Czworo, Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień”, Konin 
2010 – Kunststiching Goedereede, Holandia
2010 – Grupa Czworo, Galeria BWA, Leszno
2010 –  Wystawa prac ilustrujących tomik poezji Wierzchni strój kobiecy  
 (Wydawnictwo Pomyłka), Galeria Trystero, Szczecin 
2011 – Kunstiching Goedenreede, Holandia 
2011 –  Co nas porusza / Was uns bewegt, wystawa zbiorowa, Zamek Książąt  
 Pomorskich w Szczecinie / Stadtmuseum Siegburg 
2011 – Rozmowa, Galeria „Secesja”, Szczecin  

Wszystkie zdjęcia prac Teresy Babińskiej zamieszczone w galerii wykonał Jacek Fijałkowski
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szczecińskie pasaże

Adlojada. Szczecińskie pasaże
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Adlojada. Szczecińskie pasaże gromadzi artykuły, które wyszły spod 
pióra reprezentantów kilku różnych dziedzin sztuki i obszarów nauki. 
Ich wspólnym punktem odniesienia jest szeroko pojęta problematyka 
żydowska. Adlojada. Szczecińskie pasaże znacząco wzbogaca – 
nabierające coraz większego rozmachu – badania nad dziejami 
lokalnych społeczności żydowskich. Powstałe w ich obrębie prace 
przywracają pamięć o miejscach i ludziach z przeszłości. 

Sławomir Buryła
(fragment recenzji)

Na uwagę zasługuje interdyscyplinarne podejście do omawianej 
tematyki. Opracowanie zawiera bowiem teksty z zakresu historii, 
sztuki oraz literatury. Ich uzupełnieniem i dopełnieniem jest informacja 
o działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno- 
-Kulturalnego Żydów w Polsce. Zestawione obok siebie szkice 
składające się na niniejszy tom ukazują różnorodność form obecności 
Żydów w przestrzeni miasta – nie tylko zresztą Szczecina. 

Kazimierz Kozłowski
(fragment recenzji)


