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Szanowni Państwo 

W sierpniu 2004 roku w muzeum miejskim prezentowaliśmy wystawę poświęco-
ną wadowickim Żydom. Wzbudziła ona bardzo duże zainteresowanie. Na wernisaż 
przyjechali Żydzi mieszkający przed wojną w Wadowicach oraz ich potomkowie. 
Zwiedzający ekspozycję wspominali tamte lata, rozpoznawali krewnych i znajomych 
na prezentowanych  fotografiach. Wadowiccy Żydzi bardzo aktywnie włączyli się
także w przygotowanie tej ekspozycji, wypożyczając swoje zdjęcia, dokumenty i inne 
rodzinne pamiątki. 

Podczas spotkania na otwarciu wystawy zrodził się pomysł wydania publikacji 
w całości poświęconej żydowskiej społeczności miasta. Zdecydowaliśmy wtedy, by był to 
monograficzny numer naszego czasopisma. Jak się okazało, obawy o brak odpowiedniej
liczby artykułów okazały się płonne. Wręcz odwrotnie, przy przygotowaniu tego nume-
ru zmuszeni byliśmy dokonać takiej redakcji niektórych tekstów, by nie przekroczyć 
zaplanowanej objętości pisma.

Bardzo dziękuję wszystkim autorom za przekazane artykuły, a panom Tomaszowi 
Ratajczakowi i Tomaszowi Graffowi za pomoc przy redakcji tego numeru. Szczególne
podziękowania należą się Pani Katarzynie Iwańskiej, która była kuratorem wspomnianej 
wystawy i głównym orędownikiem wydania tego numeru.

Do tej pory podstawowym źródłem informacji na temat historii wadowickich 
Żydów była opublikowana w Izraelu Księga Pamiątkowa. Mam nadzieję, że ten numer 
„Wadovian” wypełni tą lukę i stanie się ważną pozycją wadowickiej bibliografii.

Zapraszam do lektury.
Piotr Wyrobiec 
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Początek osadnictwa żydowskiego na terenie Wadowic przypada na drugą połowę 
XIX wieku, wcześniej obowiązywał tu zakaz osiedlania się Żydów. Zakaz ten wznawiali 
kolejni władcy polscy przywilejem „de non tolerandis Judeis”: August II Mocny edyktem 
z dnia 6 XI 1754; Stanisław August Poniatow-
ski dekretem z dnia 28 V 1765 r. Po rozbiorach 
przywilej ten potwierdził austriacki cesarz 
Franciszek II reskryptem z dnia 28 V 1793 r1. 
Żydzi osiedlali się więc poza miastem: w są-
siednich wsiach (Choczni, Gorzeniu Górnym, 
Średnim i Dolnym, Jaszczurowej, Radoczy) 
oraz na terenach wójtostwa „Mikołaj” – na 
tzw. Groblach, które należały do rodziny Kro-
bickich, a położone były na przedmieściach 
Wadowic. 

Zamieszkali w wójtostwie Żydzi zajmowa-
li się rzemiosłem, handlem oraz rolnictwem 
i już około roku 1830 zbudowali na jego te-
renie drewnianą bóżnicę. 

Warto dodać, że w wójtostwie „Mikołaj” 
urodził się Ignacy Krieger (1820 r.), jeden 
z pionierów fotografii w Polsce. Stan prawny
zabraniający Żydom osiedlania się w Wado-
wicach przetrwał do czasu reform konstytu-
cyjnych z lat 1867–1868, które to zrównały 
wszystkich obywateli ówczesnej monarchii 
habsburskiej wobec prawa, bez różnicy wy-
znania i narodowości, dając Żydom pełną 
emancypację prawną.

Pierwszym Żydem, który osiedlił się 
w Wadowicach był Baruch Thieberg, uczest-
nik powstania styczniowego2. W ślad za nim 

ROZWÓJ OSADNICTWA

ŻYDOWSKIEGO W WADOWICACH

K A T A R Z Y N A  I W A Ń S K A

Drewniana bożnica na terenie wójtostwie 
„Mikołaj” na tzw. Groblach

Przywilej króla Augusta z 1754 roku, 
podtrzymujący zakaz osiedlania się Żydów 
w Wadowicach, „de non tolerandis Judeis”
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zaczęli przybywać do miasta Żydzi z sąsiednich wsi i miast należących do Śląska. Jak wy-
nika ze spisów ludności sporządzanych co 10 lat, już w roku 1880 zamieszkiwały w Wa-
dowicach 404 osoby pochodzenia żydowskiego, czyli około 8,1% ogółu ludności3. Ilość 
obywateli żydowskich również w kolejnych dziesięcioleciach systematycznie wzrastała. 

W początkowym okresie istnienia gminy 
żydowskiej w Wadowicach, czyli w latach 
1881–1890, przyrost ludności żydowskiej 
wynosił aż 78,7%, natomiast w tym samym 
czasie ludności wyznania rzymsko-kato-
lickiego przybyło zaledwie 0,9%. W roku 
1890 w Wadowicach mieszkało 722 Ży-
dów4. Na wzrost liczby ludności żydow-
skiej miały duży wpływ procesy migracyj-
ne i osiedlanie się w mieście przybyszów 
z okolicznych wsi i miast, nie bez znaczenia 

były również przemiany gospodarcze na wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX w5.
W latach 1901–1910 powiat wadowicki wykazywał ubytek Żydów o 5,6%, zaś miasto 

Wadowice odnotowało przyrost aż o 35,6%6. Przybywający Żydzi pochodzili nie tylko 
z okolicznych wsi i miasteczek, ale również z Rosji i Kongresówki, skąd zmuszeni byli 
uchodzić z powodu opozycyjnej działalności i krwawej polityki carskiego reżimu. 
W okresie obejmującym lata 1910–1921 tyko nieznaczna liczba miast galicyjskich 
zanotowała wzrost liczby Żydów, wśród nich były również Wadowice. 

Do osiedlenia ludność żydowską zachęcał rozkwit miasta i jego handlu, możliwość 
kształcenia dzieci w szkołach, łatwiejsze wykonywanie praktyk religijnych oraz różno-
rodny zasięg działalności organizacji społecznych i kulturalnych.

Pierwszymi mieszkańcami nowopowstałej gminy wyznaniowej w Wadowicach byli 
w przeważającej części Żydzi niemieccy. Pochodzili oni w większości z sąsiadującego 
z Małopolską Śląska Cieszyńskiego, gdzie miasta: Cieszyn, Bielsko i Skoczów były silnie 
zgermanizowane. Naśladując życie Żydów śląskich prawie wszyscy pierwsi Żydzi wado-
wiccy nosili ubiory europejskie, a nie tradycyjnie żydowskie. Czytali książki i gazety nie-
mieckie. Narodzone dzieci wpisywali do metryk izraelskich, ale z imionami niemieckimi, 
a na nagrobkach cmentarnych poza cytatami hebrajskimi wypisywali napisy niemieckie, 
używając liter gotyckich. Ten niemiecki charakter kulturowy nowo powstałej gminy ujaw-
nił się także w budowie synagogi i w liturgii nabożeństw. Synagoga wybudowana została 
w latach 1885–1889 według projektu architekta z Bielska Karola Korna w stylu nowo-
czesnych synagog zachodnich. Liturgię odprawiano w niej według porządku aszkena-
zyjskiego. 

Z biegiem czasu zaczęła do Wadowic napływać ludność żydowska z sąsiednich wio-
sek oraz miast już nie śląskich, lecz galicyjskich, takich jak: Biała, Chrzanów, Oświęcim 
i Zator7. W miastach tych mówiono w przeważającej części w języku polskim lub jidisz, 
a chasydyzm był tam silnie zakorzeniony. Nowi przybysze swoim trybem życia, trady-
cjami i ubiorem zmienili dotychczasowy obraz miasta. Dla zaspokojenia potrzeb nowej 

Wadowicka synagoga z okresu międzywojennego

H I S T O R I A
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ludności zbudowano Beit Hamidrasz, gdzie modlono się już według liturgii sefardyjskiej. 
Ilość Żydów postępowych, przesiąkniętych kulturą niemiecką, malała, gdyż większość 
z nich opuszczała Wadowice i przenosiła się do Bielska i innych większych miast.

Zmienione oblicze miasta widoczne było przy wyborach do rady wyznaniowej. 
Żydzi tradycjonaliści zdobywali w nich coraz więcej głosów. Odsetek chasydów wzrastał 
nieustannie i pod koniec swego istnienia, tj. w roku 1939 gmina liczyła już tylko 10–15% 
Żydów postępowych.

Pierwsi prezesi gminy: Her-
man Reich, dr Izydor Daniel, 
Izrael Huppert, Zachariasz Klu-
ger i dr Apolinary Zimmerspitz 
pochodzili ze sfer postępowych. 
Natomiast Maciej Jakubowicz, 
Chiel Bałamuth i Abraham Jakub Renifer zostali wybrani na stanowisko przewodniczą-
cego już przez Żydów ortodoksyjnych. Ostatnim prezesem gminy był znany adwokat dr 
Wilhelm Kluger. W mieście istniał Izraelski Urząd Ksiąg Metrykalnych. 

W początkach istnienia gminy funkcje rabina spełniał dajan Cwi Elimelech Gre-
isman, znawca Talmudu. Jego następcą, już na prawach rabina, był Mordechaj Rotenberg. 
Urodzony w 1972 roku w Krakowie kształcił się w jeszybocie na Węgrzech. Piastował 
on urząd rabina do roku 1912, po czym opuścił miasto, obejmując rabinat w Antwerpii. 
Jego następcą został Aszer Anszil Icchak Seltenreich z Oświęcimia, który funkcję rabina 
sprawował nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej.

Spokojne, pełne religijnej tradycji życie mieszkańców gminy żydowskiej przerwał 
wybuch I wojny światowej, kiedy to ogłoszono powszechną mobilizację wszystkich re-
zerwistów do 36 roku życia. Wielu Żydów znalazło się m.in. w szeregach wadowickiego 
56-go pułku piechoty armii austriackiej i brało udział w działaniach wojennych. O ich 
udziale w walkach świadczy sporządzona i opublikowana przez kahał (zarząd gminy) 
lista poległych Żydów z Wadowic i okolicy. Żołnierze zmarli w szpitalu wojskowym 
w Wadowicach i chowani byli na cmentarzu żydowskim przez członków bractwa po-
grzebowego zwanego Chewra Kadisza. 

Żydzi walczyli także w wojnie w obronie polskiej niepodległości w latach 1918–1921 
i uzyskując odznaczenia, ale – nierzadko – oddając życie za Rzeczpospolitą. Przykładem 
może być porucznik 12. pułku piechoty ziemi wadowickiej Seweryn Jeschiwe poległy 
pod Lwowem, odznaczony orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

W roku 1882 wadowicka gmina wyznaniowa założyła cmentarz na granicy Tomic. 
Miała ona również obowiązek prowadzenia nauki religii mojżeszowej. W tym celu 
rada wyznaniowa ustanawiała odpowiednich nauczycieli religii. Młodsze dzieci uczyły 
się w prywatnych szkołach (chederach), które przygotowywały do studiowania nauk 
talmudycznych. Zdolniejsi uczniowie po ukończeniu chederu mogli naukę kontynu-
ować tylko w Beit Hamidraszu albo u dajanów Szymona Gelbwachsa i Mosze Muellera. 
Część młodzieży żydowskiej uczęszczała do gimnazjum, gdzie na początku XX wieku 
rozpoczęto naukę religii mojżeszowej, wykładaną przez prof. Chama Reitera.

Izrael Huppert, Mathias Jakubowicz, Chmiel Bałamuth, 
dr Wilhelm Kluger

H I S T O R I A
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Wielu absolwentów gimnazjum miało duże osiągnięcia w poźniejszej pracy zawodo-
wej i naukowej. Do żydowskich wychowanków wadowickiego gimnazjum, którzy zdali 
maturę przed I wojną światową, należeli m.in.: Artur Glasner – prawnik, autor licznych 
prac naukowych, Zygmunt Glücksmann – poseł na Sejm Śląski; Mojżesz (Edmund) Gross 

– legionista, podpułkownik WP, ka-
waler Orderu virtuti Militari, przed 
1939 r. naczelny lekarz Ubezpie-
czalni Społecznej w Zakopanem, po 
wojnie zastępca dyrektora Wydziału 
Zdrowia w Opolu; Wiktor Huppert 
– zajmujący wysokie stanowisko 
w Ministerstwie Skarbu w Wiedniu, 
a potem w Warszawie; Maksymilian 
Rose – wybitny neurolog i psy-
chiatra, założyciel i dyrektor Insty-
tutu Badań Mózgu w Warszawie. 
W okresie międzywojennym Wa-

dowice były największym skupiskiem ludności żydowskiej w powiecie. W roku 1921 
mieszkało tutaj 1437 Żydów tj. 20,9% ogółu ludności miasta8. W przededniu II wojny 
światowej w Wadowicach mieszkało około 2.000 Żydów (ludność polska liczyła 7.400 
osób), czyli w ciągu niecałych 60 lat (od roku1880) ludność żydowska powiększyła się 
niemal pięciokrotnie.

Żydzi wywierali znaczący wpływ na kształtowanie się stosunków gospodarczych 
w powiecie. Na ponad 500 rodzin żydowskich zamieszkujących w Wadowicach około 
270 z nich utrzymywało się z handlu, a 60 – z rzemiosła. W rękach żydowskich znaj-
dował się handel ziemiopłodami i towarami kolonialnymi. Kupcy żydowscy skupowali 
zboże u rolników z północnej, urodzajnej części powiatu wadowickiego (położonej nad 
Wisłą) i koleją wysyłali do innych miast. Zaopatrywali również w mąkę południową 
część powiatu i sąsiednie górskie rejony, zubożałe z powodu zbytniego rozdrobnienia 
rolnictwa. Hurtownicy skupowali zboże po folwarkach w okresie zbiorów i – ogranicza-
jąc jego sprzedaż – czekali na korzystną koniunkturę (np. na przednówku), sprzedając 
je często na kredyt z wysokim zyskiem. Dobrze sytuowaną średnią warstwę w handlu 
stanowili właściciele nieźle prosperujących sklepów z wyrobami kolonialnymi tzw. 
trafikanci, handlarze winem i szynkarze. Ta część Żydów, która trudniła się handlem
wędrownym (kramarstwem), wozami załadowanymi towarami wyjeżdżała do  sąsiednich 
miast: Andrychowa, Kalwarii, Suchej oraz na jarmarki do odległych miejscowości, jak 
np. do Myślenic, czy Czernichowa nad Wisłą.

Niektóre gałęzie przemysłu i rzemiosła miały charakter typowo żydowski. Najwięcej 
Żydów czynnych zawodowo w rzemiośle zajmowało się krawiectwem, szewstwem, piekar-
stwem itd. Izak Golberg i jego rodzina zorganizowali w Tarnowie, w Skawach i w Ponikwi 
chałupniczą produkcje wyrobów wiklinowych (mioteł, naczyń gospodarczych i wyrobów 
koszykarskich). Przyczyniło się to do znacznego rozwoju tego przemysłu w regionie. Do 

Profesor Chaim Reiter z uczennicami
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najbardziej znanych firm przemysłowych należały pionierskie fabryki superfosfatów
w Gorzeniu Górnym i Mucharzu, których właścicielem był Mathias Jakubowicz. 

Ogólna sytuacja rzemiosła żydowskiego przed I wojną światową zaczynała się jed-
nak pogarszać. Spowodowane to było m. in. wzrastającą masowo ilością rzemieślników 
żydowskich, przy jednoczesnym obniżeniu ich kwalifikacji (brak szkół zawodowych).

Po I wojnie światowej w Wadowicach nastąpiło tzw. przeludnienie handlu i rze-
miosła. Zwiększyła się liczba kupców jeżdżących z towarem na wynajętych wozach 
z jarmarku na jarmark przez cały niemal tydzień. 

Podczas kryzysu ekonomicznego w latach 1929–1931 zamknięto w Wadowicach 
około 12 sklepów oraz warsztatów, zaś wielu innym kupcom i rzemieślnikom groziło 
bezrobocie9. Po roku 1935, podobnie jak w innych miastach i miasteczkach, zaczęła 
pojawiać się propaganda antyżydowska, nawołująca m. in. do bojkotu handlu żydow-
skiego. 

W obliczu trudnych warunków pracy i słabego rozwoju handlu oraz rosnącego 
bezrobocia Żydzi szukali pomocy w przeróżnych organizacjach zawodowych. W Wado-
wicach działały wówczas: Stowarzyszenie Kupców, Stowarzyszenie Rzemieślników oraz 
Spółdzielczy Bank Ludowy, udzielający pożyczek osobom, którym groziło bankructwo. 
W roku 1932 z jego usług skorzystało 400 klientów. Najubożsi korzystali z pomocy orga-
nizacji charytatywnych, m. in.: „Gemalit Chasudim” (Usłużność) – stowarzyszenia wspo-
magania drobnych kupców i rzemieślników; „Tomchej Anion” (Popierania biednych); 
„Biur Chocim” (Odwiedzania chorych); „Talmud Tora” – organizacji odpowiedzialnej 
za religijne kształcenie dzieci niezamożnych rodziców, a także „Stowarzyszenia Pań” 
– opiekującego się kobietami oraz „Towarzystwa Opieki nad Sierotami Żydowskimi”. 
Istniały także stowarzyszenia mające za zadanie obronę praw i udzielanie pomocy okre-
ślonym grupom, np. Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. 

Ludność żydowska Wadowic przejawiała duże zainteresowanie życiem kulturalno-
-oświatowym oraz wychowaniem fizycznym. Do organizacji typu kulturalno-oświa-
towego należał Żydowski Dom Ludowy, a także Klub Inteligencji Żydowskiej oraz 
Biblioteka Żydowska. Powstawały również organizacje sportowe. Najbardziej znaną 
był Związek Sportowy Makkabi-Arie – (Lwy). Działalność sportowa i kulturalna była 
jednym z punktów programu każdej prawie partii politycznej, a w szczególności orga-
nizacji syjonistycznych. 

Działające w Wadowicach organizacje syjonistyczne to: Ogólna Organizacja Sy-
jonistyczna, narodowo-religijna partia Mizrachi (Wschodni), Związek Syjonistów 
Rewizjonistów oraz wszystkie działające pod ich patronatem organizacje kobiece i mło-
dzieżowe. Kierowały się one ideologią narodowościową, traktującą skupisko żydowskie 
w Polsce jako naród. Kładły także nacisk na poznanie historii żydowskiej, naukę języka 
hebrajskiego oraz działalność kulturalną i sportową. Często przygotowywały młodzież 
do wyjazdu do Palestyny, ucząc praktycznych zawodów.

Istniała również partia skupiająca ortodoksyjnych Żydów, dla których przestrzeganie 
zasad religii było podstawowym obowiązkiem dominującym nad pojęciem narodowości 
i jej praw. Była to Agudas Jisroel (Związek Izraela). Niektórzy przedstawiciele żydow-

H I S T O R I A
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skiej społeczności uczestniczyli także w działalności organizacji ogólnopaństwowych, 
m.in. w związkach kombatanckich, Związku Strzeleckim, Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny, czy też  Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Wybuch II wojny światowej to początek końca wado-
wickiej gminy żydowskiej. Niektórzy Żydzi uciekli z getta 
w czasie jego likwidacji. Nieliczni z nich uratowali się dzięki 
pomocy Polaków, którzy, mimo grożącej im śmierci, udzielali 
pomocy ukrywając i przeprowadzając Żydów przez Skawę do 
Generalnego Gubernatorstwa. Część Żydów przeżyła wojnę 
w obozach pracy przymusowej na terenie III Rzeszy, część na 
Syberii, gdzie została wywieziona po zajęciu przez Związek 
Radziecki wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Po wojnie 
do Wadowic wróciła znikoma ilość dawnych żydowskich 
mieszkańców.

Wielu z nich wyjechało do Izraela. Utworzyli tam Ir-
gun (Związek) Żydowskich Imigrantów z Wadowic. Jego 
długoletnim przewodniczącym był dr Dawid Jakubowicz. 
Aby uczcić pamięć ofiar zagłady, każdego roku organizują

oni akademię żałobną Hazkarę. Pamięć o ofiarach nazizmu upamiętnia też tablica
pamiątkowa wmurowana w podziemiach góry Syjon oraz pomnik w kształcie Tablic 
Dziesięciorga Przykazań. 

W Wadowicach pamięć zgładzonych przez hitlerowców przedstawicieli żydowskiej 
gminy wyznaniowej uwieczniona jest w różnych formach. Przykładem niech będzie wmu-
rowanie tablicy pamiątkowej w ścianę budynku przedszkola, wzniesionego w miejscu, 
gdzie mieściła się wysadzona przez Niemców w październiku 1939 roku synagoga.

Katarzyna Iwańska - historyk, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Jana Pawła II w Wadowicach, autorka prac związanych z historią wadowickich Żydów

Przypisy
1 W. Heck, Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Kraków 1891, s.16–21.
2 Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, pod red. 

D. Jakubowicza, Tel Awiw 1968.
3 I. Weinfeld, Ludność miejska Galicji, jej skład wyznaniowy (1881–1910), „Wiadomości statystyczne 

o stosunkach krajowych” r. XXIV, 1911/1912, z. 2, pod red. T. Pilata, Lwów 1912, s. 32.
4 I. Weinfeld, op. cit., s. 33 (tabela B); B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w XIX i XX wieku 

– studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 113.
5 Po wprowadzeniu monopolu spirytusowego ilość szynków znacznie zmalała. Odtąd w jednej wsi prawo 

sprzedaży alkoholu miała tylko jedna lub dwie gospody, będące w posiadaniu nie-Żydów. Również 
sklepy spożywcze na wsi powoli przechodziły w ręce katolickich kółek rolniczych.

6 I. Weinfeld, op.cit., s. 15.
7 Księga pamiątkowa..., s. 7.
8 B. Wasiutyński, op. cit., s. 113.
9 Wstęp do dziejów Żydostwa Wadowic [w:] Księga Gmin Żydowskich Galicji Zachodniej, t. III, Jerozolima 

1984, s. 124–129.

Tablica pamiątkowa
wmurowana 

w podziemiach góry Synaj
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Synowie i córki Izraela żyli na ziemi wadowickiej przez kilkaset lat wraz z Polakami, 
wyznawcy religii mojżeszowej obok chrześcijan. W samych Wadowicach koegzystencja 
obydwu narodowości trwała osiemdziesiąt lat, aczkolwiek jeżeli uwzględnić Żydów 
osiadłych już wcześniej w wójtostwie Mikołaj, wspólna historia ma znacznie ponad 
sto lat. Wzajemne relacje układały się na ogół poprawnie, chociaż nie bez tarć. Kres 
zgodnemu współżyciu przyniosła hitlerowska okupacja, która wyrwała z wadowickiej 
małej ojczyzny zarówno samych jej żydowskich mieszkańców, jak i większość śladów 
po ich wspólnocie.

Po upływie 60 lat od brutalnego zniknięcia Izraelitów z polskiego i wadowickiego 
pejzażu, wiedza o tej społeczności w świadomości wielu mieszkańców ziemi wadowickiej 
opiera się często na mitach czy uprzedzeniach, rzadziej na współczuciu dla tragicznego 
losu. Świadomość odmienności kultur i wzajemnych relacji przekazywana jest kolejnym 
pokoleniom w skrzywionym zwierciadle, poprzez przypominanie antagonizmów, lub 
odwrotnie, prezentowanie ucukrowanych obrazków folklorystycznych, bez próby zro-
zumienia różnic, które wpływały na stosunki obydwu społeczności. Wśród pokolenia, 
które postacie w chałatach i jarmułkach, owych pachciarzy, frachciarzy i szmaciarzy, 
ale także lekarzy, adwokatów czy przedstawicieli wielu rzemiosł, niejednokrotnie nie 
różniących się ubiorem od polskiego społeczeństwa zna z autopsji, spotkać można także 
zarówno niechęć, jak i sentyment do czasów i ludzi minionych. 

Prezentowany tekst ma za zadanie przybliżyć problematykę współistnienia i współ-
pracy obydwu społeczności na ziemi wadowickiej. Może także stanowić próbę wyjaśnie-
nia przyczyn i skutków niepowodzeń we wzajemnym poznaniu i zrozumieniu. Granice 
czasowe opracowania (1918-1939) wyznaczają dzieje II Rzeczypospolitej. Sporadyczne 
szersze ujęcie problematyki wynika z potrzeby osadzenia omawianych wydarzeń i za-
chowań w konkretnych realiach i kontekstach historycznych oraz społecznych1. 

Z konieczności powodowanej objętością łamów Wadovian artykuł jest tylko zarysem 
problematyki. Ewentualne monograficzne opracowanie tematu wymagało by jeszcze
znacznych badań źródłowych i krytycznego opracowania i weryfikacji dotychczas 
znanych relacji i publikacji.

HISTORIA WSPÓLNA 

CZY RÓWNOLEGŁA?
POLACY - ŻYDZI - ZIEMIA WADOWICKA 1918-1939

(ZARYS PROBLEMATYKI)

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N
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II RZECZPOSPOLITA - POLSKA OJCZYZNA WIELU NARODOWOŚCI
Odrodzona z zaborów Rzeczpospolita Polska była państwem wielonarodowościowym. 

Mniejszości narodowe stanowiły ponad 30 proc. jej mieszkańców. Prawie jedną trzecią 
tej grupy stanowili Żydzi. W roku 1921 odsetek ludności żydowskiej wynosił 10,9 
proc. w dziesięć lat później 9,8, a w roku 1937 populację tę szacowano na 9,1 proc. 
ogółu ludności kraju. Prawie trzymilionowa polska społeczność żydowska była drugą 
co do liczebności, po ludności żydowskiej USA (4,4 mln), przed diasporą w ZSSR 
(2,6 mln) i Rumunii (900 tysięcy Żydów). Ówczesna Polska była w Europie krajem 
o największym odsetku ludności żydowskiej, drugim w świecie po Palestynie (17 proc.)2. 
Żydzi w Polsce byli drugą co do wielkości mniejszością narodową (po Ukraińcach), 
a największą mniejszością niechrześcijańską i z racji rozproszenia na całym terytorium 
RP eksterytorialną (w zwartych skupiskach terytorialnych zamieszkiwali Ukraińcy 
i Białorusini w województwach wschodnich). W spadku po okresie zaborów pozostało 
nierównomierne rozmieszczenie diaspory żydowskiej, której najmniejszy odsetek za-
mieszkiwał województwa zachodnie, znacznie większy Polskę południową, natomiast 
największy województwa centralne i wschodnie, z tym, że sumarycznie ok. 2/3 ludności 
żydowskiej zamieszkiwało ziemie na zachód od Sanu i Bugu3.

 Największym miejskim skupiskiem Żydów była Warszawa, gdzie odsetek ludności 
żydowskiej oscylował w pobliżu 30 proc. (według danych spisu z 1931 r. ludności wy-
znania mojżeszowego było w Warszawie 30,1 proc., a podających jako język ojczysty 
28,5 proc.). Wśród województw największy procent Żydów miało łódzkie (14,4 proc. 
wyznania mojżeszowego, 13,6 proc. z językiem ojczystym hebrajskim). Kryterium 
wyznaniowe jest zapewne bardziej obiektywne, gdyż pewien odsetek zamieszkujących 
w Polsce Żydów podał w spisie jako język ojczysty niemiecki czy rosyjski, a nawet 
polski. Według informacji źródłowych zachowywali oni jednak poczucie odrębności 
narodowej od pozostałych przedstawicieli tych grup językowych. Ponadto dla orto-
doksyjnych Żydów narodowość, a nawet język były sprawą drugorzędną w stosunku 
do wyznania4.

Głównym językiem większości Żydów był „jidisz” czyli żargon bazujący na języku 
niemieckim, ale zniekształcony zwrotami hebrajskimi i słowiańskimi. Językiem znaczącej 
części mniejszości żydowskiej był, obok żydowskiego i hebrajskiego język niemiecki, 
gdyż wielu z nich, szczególnie reprezentujących warstwy wykształcone (w rozumieniu 
świeckim), bogate i uświadomione politycznie wywodziło się z niemieckiego kręgu 
kulturowego Europy Zachodniej. Językiem tym posługiwała się także cześć Żydów 
przybyłych na ziemie polskie z Rosji (tzw. Litwaków) m.in. po fali pogromów, jakie 
przeszły przez Cesarstwo Rosyjskie na przełomie wieków XIX i XX, aczkolwiek wielu 
z nich używało z kolei na co dzień zniekształconego żargonem rosyjskiego. Spośród 
3 113 933 obywateli RP podających w 1931 r. wyznanie mojżeszowe, 2 731 371 podawały 
równocześnie jako język ojczysty żydowski i hebrajski. Z kolei szacunkowe dane z lat 
1937-1938 (badania B. Zaborskiego) podają, że wyznawców religii mojżeszowej było 
wówczas w Polsce 3 309 000, czyli 9,6 proc. a ludności władającej językiem żydowskim 
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i hebrajskim 2 905 800, czyli 8,4 proc. Powyższe przykłady ilustrują rozbieżność po-
między kryteriami wyznaniowym i językowo-narodowościowym5.

W interesującym nas województwie krakowskim jeszcze w 1921 r. do narodowości 
żydowskiej przyznawało się zaledwie 3,8 proc. mieszkańców, ale już według danych 
z 1931 r. język ojczysty żydowski i hebrajski podawało 128 tys. mieszkańców, czyli 
5,6 proc. ludności, a wyznanie mojżeszowe 173 600 osób, czyli  7,6 proc.6. We wspo-
mnianych danych z 1921 r. według kryterium narodowościowego woj. krakowskie miało 
najwyższy odsetek ludności polskiej (93 proc.), większy niż woj. kieleckie (91,3) i war-
szawskie (89,8). Jednak już wg kryterium językowego język polskie jako główny dekla-
rowało 91,3 proc., a porównania zmian proporcji deklarowanych grup narodowościowej 
i językowej wskazują, że właśnie przedstawiciele mniejszości żydowskiej najczęściej 
deklarowali narodowość polską, przy wyznaniu mozaistycznym i języku macierzystym 
hebrajskim7.W samym Krakowie, w 1931 r. liczącym 219,3 tys. mieszkańców, 54,6 tys. 
podawało jako ojczysty j. żydowski z hebr., a 55,6 deklarowało wyznanie mojżeszowe. 
Stanowiło to 25,8 proc. ludności miasta. Właśnie w Krakowie jako jedynym wielkim 
mieście ówczesnej Rzeczypospolitej w okresie dwudziestolecia odnotowywano przyrost 
odsetka ludności żydowskiej, który jeszcze w 1921 r. wynosił 24,6 proc. Wśród mniej-
szych miast i miasteczek Rzeczypospolitej w wielu Żydzi stanowili znaczący, a nawet 
dominujący odsetek ludności. W niektórych miasteczkach województw lubelskiego, 
poleskiego, wołyńskiego, lwowskiego czy białostockiego odsetek ten sięgał, a nawet 
przekraczał 90 procent. W województwie krakowskim największy procent Izraelitów 
(wg. danych z roku 1921) miała Dąbrowa (78,9), następnie Dukla (72,5), Trzebinia 
(69,5) i Tarnobrzeg (67,7). W Tarnowie ludność żydowska stanowiła nieco mniej niż 
połowę mieszkańców (44,2 proc. w roku 1921 a 43 proc. w 1931)8. W zestawieniu 
z tymi danymi odsetek żydowskich mieszkańców Wadowic był wyraźnie mniejszy (ok. 
20 proc.)9. Oprócz Wadowic Żydzi w niewielkich skupiskach zamieszkiwali jeszcze 
w miasteczkach powiatu: Andrychowie, Kalwarii, Makowie i Zatorze. Według nie 
w pełni potwierdzonych danych w Andrychowie przed 1939 r. na 6299 mieszkańców 
było 387 Żydów (czyli 6,1 proc.), a w Kalwarii na 2154 mieszkańców ok. 700 Żydów 
(prawie 32 proc., odsetek znacznie przewyższający średnią w powiecie wadowickim)10. 
Na terenach wiejskich jedyna kolonia żydowska istniała w Zembrzycach (ok. 10 rodzin), 
zaś w pozostałych miejscowościach powiatu (i to nie wszystkich) zamieszkiwały jedynie 
pojedyncze rodziny żydowskie, głównie karczmarzy i sklepikarzy11. Administracyjna 
struktura wspólnoty żydowskiej w powiecie wyglądała nieco inaczej, niż podział i zasięg 
poszczególnych samorządów terytorialnych. 

Do wadowickiej gminy wyznaniowej (kahału) należeli oprócz Żydów z tego miasta 
także żydowscy mieszkańcy wiosek podległych jurysdykcji Sądu Grodzkiego w Wado-
wicach. Uwzględniając te wszystkie uwagi, liczebność nielicznych skupisk i pojedyncze 
rodziny żydowskie rozsiane w pozostałej części powiatu, a także strukturę ludności 
powiatu według źródeł utrzymania, można przyjąć, że w wadowickim odsetek ludności 
żydowskiej był mniejszy niż średnia dla województwa krakowskiego13. Mniejszą niż 
w innych polskich miastach i powiatach liczebność Żydów w Wadowicach i na ziemi 
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wadowickiej potwierdzają także wspomnienia redaktora Księgi Pamiątkowej, dra Da-
wida Jakubowicza.

NARÓD WYBRANY I NIEWIERNI GOJE
Podstawową płaszczyzną niezrozumienia, a czasem nawet negacji była odmienność 

religijna i obyczajowa. Społeczność żydowska stanowiła grupę silnie kastową, zamkniętą 
i w większości wrogo nastawioną do osób łamiących reguły obyczajowe, do prób frater-
nizacji i asymilacji z pozostałą społecznością kraju zamieszkania. Dominująca wśród 
Żydów polskich, zwłaszcza na prowincji, grupa ortodoksyjna, starająca się przestrzegać 
reguł religijnych i rytuałów obyczajowych, dająca bezwzględny posłuch przywódcom 
religijnym, nie dopuszczała do nawiązywania bliskich więzi z przedstawicielami innych 
nacji i potępiała wszelkie odstępstwa od zasady izolacji i autonomii. A także tych, którzy 
odważyli się przeciwstawić owej dominacji i owe zasady złamać14. Badacz problematyki 
narodowościowej II RP A. Chojnowski określił tę praktykę jako samoizolację Żydów, 
która w połączeniu z odrębnością religijną, językową i nieprzeniknionością obyczajów 
wpływała na powstawanie i rozwijanie się wzajemnej obcości i wręcz wrogości, zarów-
no po stronie polskiej jak i żydowskiej. Taka postawa ortodoksów, wynikająca m.in. 
z bezwzględnego przestrzegania i dogmatycznej interpretacji zasad religii mojżeszowej, 
rzutowała na wzajemne współżycie narodów. Wiele informacji potwierdzających takie 
nastawienie Izraelitów do chrześcijan, jak i zresztą do innych wyznań znaleźć można 
w książce Alana Untermana, profesora Uniwersytetu w Manchesterze i praktykującego 
Żyda, kierującego synagogą w Gatley „Żydzi. Wiara i życie” wydanej w Polsce w 2002 r. 
Wyjaśnia on, że „antypatia talmudyczna” jest pochodną głoszonych od wieków żydow-
skich nauk o odmienności natury Żydów i nie - Żydów. Według tej teorii, popartej litera-
turą mistyczną, a także kabałą, wywodzącą odmienności z innych przyczyn, ale podającą 
takie same wnioski, goj (czyli nie-Żyd) jest istotą niższego rzędu, splugawioną i niemalże 
pół-zwierzęcą, która nigdy nie posiądzie duchowości rodowitego Żyda i nigdy nie osiągnie 
dostępnej jedynie Żydom możliwości wzniesienia się na wyżyny boskości. Nie daje takich 
możliwości także prozelityzm, czyli konwersja na wyznanie mojżeszowe z innej religii. 
Istota inności, „odmienności gatunkowej” tkwi w odmiennej naturze, w „złych” genach. 
W efekcie takiej postawy między Żydami i wyznawcami innych religii powstawała prze-
paść nieprzekraczalna15. Jedną z językowych pozostałości po takim nastawieniu Żydów 
do innych nacji są słowa niegdyś znane w codziennej polszczyźnie „szajgec” czy częściej 
potocznie „szajges” na lekceważące określenie mężczyzny i znacznie częściej spotykane 
„siksa”, jako określenie młodej kobiety, dziewczyny. W oryginale te używane właśnie na 
określenie gojów żydowskie słowa „szekec” i „sziksa” są bardzo obelżywe16. Na ciekawy 
wątek izolacji wadowickich żydów zwrócił uwagę o. Honorat Czesław Gil. Analizując 
urodzenia w wadowickim Szpitalu Powszechnym, stwierdził on, że mimo wzrostu odsetka 
ogólnej liczby urodzin mieszkańców w szpitalu, w proporcji do urodzin w domach, wado-
wiczanie pochodzenia żydowskiego raczej z tej możliwości nie korzystali. A przecież jako 
obywatele gminy i powiatu mieli taki sam dostęp do szpitala, jak chrześcijanie. W razie 
potrzeby Żydówki rodziły w szpitalu (zapewne żydowskim) w Krakowie, a najczęściej 
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w domu. Dzieci żydowskie odbierała z reguły położna Feischerowa, a tylko sporadycznie 
położne Polki, których przecież w mieście było znacznie więcej17.

Problemy wzajemnych relacji ze światem chrześcijańskim, dominującym w Polsce, 
w tym także w krakowskiem, były również pochodną świadomości religijnej katolików. 
Abstrahując od podstawowych różnic doktrynalnych obydwu religii, które dla prze-
ciętnego mieszkańca ówczesnego powiatu wadowickiego nie były zrozumiałe, wszyscy 
chrześcijanie uważani byli przez Żydów za bałwochwalców, a więc według Halachy za 
osoby, z którymi kontakty są nieczyste i należy ich unikać. Z kolei dla katolików Żydzi 
byli tymi, którzy odtrącili Jezusa, ukrzyżowali go i za to zostali pozbawieni możliwości 
odzyskania własnej ojczyzny i skazani na tułanie się po świecie.18 Jest oczywistym, że 
ten pogląd był głęboko zakorzeniony m.in. w tradycji obyczajowej i religijnej społecz-
ności ziemi wadowickiej, aczkolwiek jego zastosowanie praktyczne miało nieraz także 
wymiar humorystyczny. 

Gdy w pierwszej połowie lat 30. (w roku 1933 lub 1934) grupa dzieci katolickich, 
mieszkających w rejonie ul. Legionów została zauważona podczas „ciapanki” w sadzie 
hotelarza Hassa przy ul. Sienkiewicza, do pościgu ruszyły córki właściciela. Dzieci 
skróciły sobie drogę, biegnąc przez miedzę pomiędzy polami Michała Uniwersała, gdzie 
dziś wznosi się osiedle XX-lecia. Kiedy jednak na miedzę wbiegły Hassówne, Uniwersał 
przerwał koszenie i zagrodził im drogę wołając, że „tacy co ukrzyżowali Chrystusa, po 
mojej miedzy chodzić nie mają prawa”19.

Inną sprawą była tolerancja dla obrzędów i zasad religijnych. Zdarzało się, że oby-
dwie strony przekraczały próg tradycji obyczajowych, wywołując lokalne skandale. Na 
przykład w lutym 1938 r. na zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia Mężów poruszono 
sprawę... muzyki z głośników reklamowych odbiorników radiowych zainstalowanych 
w niektórych sklepach. W pierwsze piątki miesiąca płynęła z nich skoczna muzyka, 
naruszając zasady chrześcijańskiego szacunku dla dnia Męki Pańskiej. Apogeum sprawy 
była skarga, jaką na Chiela Bałamutha, właściciela sklepu sąsiadującego bezpośrednio 
z kościołem parafialnym, złożyła do Magistratu jedna z rodzin wadowickich, z powodu,
że „w czasie pogrzebu tutejszego obywatela puścił radio z głośnikiem zagłuszającym głos 
śpiewu duchowieństwa, o melodii skocznej”20. Innym poruszanym tematem była sprawa 
„profanacji figury św. Jana przez Żyda w kiosku koło mostu na Choczence”, którą rozpatry-
wano na zebraniach 14 marca i 19 kwietnia 1937 r.21. Szczegółów niestety nie znamy.

Gwoli sprawiedliwości należy odnotować, że podczas zebrania KSM 8 stycznia 1939 r. 
zwrócono uwagę, „że należy usunąć plagę tzw. kolędników, którzy profanują najświętszą 
tajemnicę Narodzenia Pańskiego, zachowując się brutalnie, wstępując do mieszkań, handli 
i sklepów żydowskich, tam śpiewają kolędy, domagając się datków, czym sami Żydzi się 
gorszą”. KSM interweniował w tej sprawie u władz miejskich i szkolnych22.

W ostatecznym rozrachunku przedstawiciele obydwu narodów czy religii żyli niejako 
obok siebie, wzajemnie obarczając się odpowiedzialnością za niemożność czy niechęć 
do nawiązywania bliższych kontaktów. Przeciętny Polak, także w Wadowicach, uważał 
Żydów za nację nadużywającą prawa gościnności (bo raczej rzadko za współobywateli 
państwa), wykorzystującą swoje predyspozycje i przewagę ekonomiczną dla własnego 
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rozwoju kosztem ubogiego narodu polskiego. Żydzi zaś znosili swoje upokorzenia 
i drugoplanową rolę w społeczeństwie z tajoną niechęcią lub jawną wrogością, oczekując, 
że przyjście Mesjasza wyzwoli ich z jarzma niewoli i tułaczki i upokorzy nieprzyjaciół 
(w tym wypadku właśnie Polaków), gorszych przecież z tytułu samego urodzenia się 
nie-Żydami.

Po wielu latach wadowiczanin, Karol Wojtyła - papież Jan Paweł II wspominał - 
„Mam żywo przed oczyma obraz Żydów podążających w dzień sobotni do synagogi, która 
znajdowała się na zapleczu naszego gimnazjum. Obie grupy religijne, katolików i żydów, 
łączyła, jak przypuszczam, świadomość, że modlą się do tego samego Boga. Mimo różnicy 
języka, modlitwy w kościele i w synagodze w znacznej mierze opierały się na tych samych 
tekstach”23. Niestety, wypada zgodzić się z opinią autora artykułu o życiu religijnym 
w ówczesnych Wadowicach, który uważa, że tej świadomości nie tylko nie było wtedy, 
ale że nie jest ona powszechna także dzisiaj24.

WSPÓŁOBYWATELE CZY TYLKO WSPÓŁMIESZKAŃCY?
Odrodzona Rzeczypospolita była krajem o znacznym odsetku mniejszości narodo-

wych, ale przede wszystkim była Państwem Polskim. Jednym z podstawowych pytań 
w zakresie polityki narodowościowej było więc pytanie o lojalność mniejszości wobec 
kraju, w którym zamieszkiwały, o ich stosunek do państwa i do narodu polskiego. O po-
czucie współodpowiedzialności za wspólne dobro, jakim miała być Rzeczypospolita.

Wzajemne relacje Polaków i Żydów w tym zakresie nie były zbyt budujące. Do-
świadczenia epoki zaborów przynosiły więcej uprzedzeń i niechęci, niż świadectw 
dobrej współpracy. Działania administracji zaborczych na ziemiach polskich skutecznie 
w większości przeciwstawiły sobie obydwa narody, wykorzystując animozje religijne 
i ekonomiczne. Istniało co prawda wspomnienie wielowiekowej polskiej tolerancji 
Polski, przyjmującej Żydów prześladowanych i wyganianych niemal z wszystkich 
krajów Europy. Za gościnę część z nich odpłacała pięknymi świadectwami szacunku 
i wierności wobec Polski, żeby wspomnieć choćby pułkownika Berka Joselewicza 
z okresu insurekcji kościuszkowskiej, (jeden z obiektów koszarowych w Wadowicach 
nosił imię tego Żyda-polskiego patrioty), czy np. zaangażowanie przedstawicieli tej 
diaspory w przygotowaniach do Powstania Styczniowego (zresztą w obu stronnictwach 
polskich, białych i czerwonych) oraz w jego działaniach. W walce o odzyskanie niepod-
ległości Polski w latach I wojny światowej także zaangażowanych było wielu żołnierzy 
pochodzenia żydowskiego, również z ziemi wadowickiej. Trzeba jednak przyznać, że 
był to odsetek mniejszy niż udział tej grupy w całej społeczności ziem polskich.

Większość Żydów nie angażowała się w sprawy polskie, unikając przeciwstawiania 
się zaborcom, niekiedy z przyczyn politycznych, a czasami z powodu zasad religijnych, 
jednak zawsze preferując uległość, dającą nadzieję na lepsze traktowanie czy wręcz uprzy-
wilejowanie przez władzę. Większość Żydów lojalnie stosowała się do obowiązującego 
w krajach zaborczych ustawodawstwa. Niestety, w wielu wypadkach przez ową lojalność 
wobec mocarstw rozbiorowych, a równocześnie traktowanie z wyższością polskich 
mieszkańców, ludność żydowska stawała się narzędziem polityki antypolskiej na ziemiach 
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wszystkich trzech zaborów. Najbardziej przyzwoite były wzajemne stosunki w zaborze 
austriackim, ale i tutaj kontrowersje i odmienne dążenia czy nadzieje powodowały wiele 
konfliktów25. Także w  środowisku wadowickim 
różnice kulturowe i społeczne nabrzmiewały 
wieloma problemami, które po wybuchu I wojny 
światowej znajdowały ujście w aktach wzajemnej 
niechęci i atakach, nie tylko słownych. Żydzi za-
sadniczo wiązali swoje nadzieje ze zwycięstwem 
państw centralnych, zaś bardzo nieliczni przyj-
mowali do wiadomości polskie aspiracje niepod-
ległościowe, a tym bardziej wierzyli w możliwość 
ich zrealizowania. Ilustracją tego mogą być zapisy 
z „Dziennika” Jana Dorozińskiego z roku 1918. 
Autor pod datą 13.X. zapisał m.in.: „Żydzi zmar-
twieni klęską Niemiec”, zaś w dniu 1.IV. „Kłopoty  
z Hermanem Reiterem - uczniem klasy VII, który 
w zadaniu napada na szkołę polską”26. 

Z reguły ludność żydowska demonstrowała swoją lojalność wobec austriaków spoty-
kając się nawet z polskim ostracyzmem, czy demonstracyjnymi wrogimi wystąpieniami. 
Na przykład po zawarciu traktatu brzeskiego, przyznającego Ziemię Chełmską i Podlasie 
Ukrainie, po wiecach antyzaborczych na wadowickim Rynku uczestnicy powybijali 
szyby w lokalach żydowskich. We wspomnianym „Dzienniku” także znajdujemy ślad 
tych działań. 

J. Doroziński zapisał pod datą 16.II.1918 m.in. „Wieczorem zdzieranie orłów i bicie 
szyb Münzowi”. A restauracja Ferdynanda Münza, usytuowana w zachodniej pierzei 
Rynku,  w miejscu gdzie dziś wznosi się budynek tzw. Wiejskiego Domu Towarowego, 
była ówcześnie najelegantszym lokalem w mieście, licznie odwiedzanym przez oficerów 
i urzędników austriackich. Fakt wybijania szyb w sklepach żydowskich odnotował także 
kronikarz karmelitański, zauważając równocześnie, że władze austriackie przydzieliły 
lokalom żydowskim ochronę wojskową i policyjną, która jednak pozostała bierna pod-
czas zajść. Być może miała tylko chronić owe lokale przed splądrowaniem27. Na skutek 
wojennej zawieruchy i rozprzężenia także w Wadowicach czy okolicy społeczność żydow-
ska bywała obiektem rozmaitych ataków ze strony ludności nieżydowskiej. Zmęczone 
wojną, a równocześnie wzburzone grupy społeczeństwa wykorzystywały napięcia do 
odreagowywania własnych krzywd, a w wielu wypadkach do łatwego wzbogacenia się. 
Akty agresji, napady i kradzieże spotykały zresztą nie tylko Żydów, ale oni najczęściej 
padali ich ofiarą, posądzani zarówno o posiadanie wszelkich dóbr materialnych jak
i o wrogość wobec dążeń społeczności polskiej. J. Doroziński w swoim „Dzienniku” 
zanotował dnia 6.XI „Ogromny niepokój - były rozruchy w Zatorze i Andrychowie przeciw 
Żydom (...)”, a w dwa dni później „Chrzanów splądrowany - mieszkania żydowskie”. Fakt 
antyżydowskich wystąpień w Andrychowie potwierdza także A. Zwoliński w książce 
„Miasto Ankwiczów - z dziejów Andrychowa”, przytaczając fragment kroniki parafialnej.

Targ na wadowickim rynku
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Ówczesny proboszcz zapisał m.in. „Korzystają z tego żywioły wywrotowe, z gór i wsi Ro-
czyny, Rzyk itp. płyną do miasta tłumy i zanim zdołano się rozpatrzeć w groźnej sytuacji, 
podbierany przez ciemne indywidua tłum rzuca się na sklepy żydowskie i rabuje wszystko, 
co tylko można było unieść ze sobą. Nieodgadniona logika tłumu, popchnęła do rabunku 
i ludzi niezłych, lecz słabych charakterem. Po kilku dniach przychodzi opamiętanie, 
a u wielu żal i restytucja zabranego mienia. Wojna podkopała moralność parafii”28. 
A. Zwoliński potwierdza, że wydarzenia te miały miejsce 5 listopada 1918 r. Co prawda in-
formacji o rozruchach w Andrychowie przeczą wspomnienia Józefa Herzoga zatytułowane 
Krzyż Niepodległości ale ten autor, w 1918 r. dowódca nielicznej polskiej załogi wojskowej 
w miasteczku, spisywał swoje wspomnienia dopiero w latach siedemdziesiątych. Odno-
tował on, że zagrożenie takimi rozruchami w Andrychowie było znaczne. Być może osta-
tecznie udało się je ograniczyć i nie dopuścić do ich eskalacji29. W samych Wadowicach 
do wystąpień antyżydowskich nie doszło, być może z powodu stacjonowania w mieście 
garnizonu wojskowego. Zdarzały się jednak wypadki kradzieży, które dotykały zarówno 
katolików jak i Żydów. Ten najazd okolicznej ludności na miasto i serie kradzieży z wielu 
domów wszystkiego co popadnie powtórzyć się miały we wrześniu 1939 r.

Odrodzone państwo polskie, borykające się z wieloma problemami najpierw natury 
militarnej, później społecznej czy gospodarczej musiało wypracować program odpowie-
dzi także na pytania dotyczące roli i pozycji poszczególnych mniejszości narodowych 
w Polsce i ich statusu wobec pozostałych mieszkańców. Założenia polityki mniejszo-
ściowej musiały uwzględniać wzajemne relacje poszczególnych narodowości, ich aktyw-
ność polityczną, ekonomiczną i społeczną a także aspiracje i dążenia. Musiały wszakże 
kierować się przede wszystkim dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Sami Żydzi nie ułatwiali zadania władzom ówczesnej Rzeczypospolitej. Jednym 
z probierzy obywatelskiej lojalności może być stosunek obywateli polskich narodowości 
żydowskiej do państwa i obowiązującego prawa. Na przykład według danych statystycz-
nych z 1935 r. na 622 051 obywateli RP skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi, 
Żydami było (według kryterium wyznania mojżeszowego) 56 557, czyli ponad 9 proc.. 
W rok później odsetek ten był mniejszy, na 526 076 skazanych było 42 473 Żydów (ok. 
8 proc.)30. Uwzględniając odsetek obywateli wyznania mojżeszowego w skali państwa 
można przyjąć, że pod tym względem Żydzi nie stanowili więc obywateli ani lepszych, 
ani gorszych od innych narodowości. Znacznie gorzej przedstawiała się statystyka prze-
stępstw przeciwko państwu oraz popełnionych w związku ze służbą wojskową. Badacz 
problematyki przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w Wojsku Polskim II RP pisze 
m.in., że w okresie od powstania polskiego sądownictwa polowego do 1 lipca 1923 aż 
466 (na łączną liczbę 2429 osób) oskarżonych o szpiegostwo i zdradę główną stanowili 
Żydzi. Było to więc 19 proc. tej grupy, a uwzględniając fakt, że w WP służył, zwłaszcza 
w okresie wojny 1918-1920, tylko pewien odsetek mężczyzn owej społeczności, proporcja 
była zapewne jeszcze gorsza. 

W drugiej połowie lat 30. proporcje narodowościowe służących w armii polskiej 
nie oddawały proporcji ogółu społeczeństwa RP. W WP służyło wtedy ok. 75 proc. 
Polaków, ok. 11 proc. Ukraińców, ok. 6 proc. Żydów, ok. 5 proc. Białorusinów, ok. 

H I S T O R I A



1918 1918

2 proc. Niemców i ok. 0,5 proc. żołnierzy innych narodowości. Jak widać, w stosunku 
do liczebności populacji izraelickiej w państwie, zaledwie 2/3 spośród niej służyło 
w wojsku. Według oceny tego badacza: „Żydzi pochodzący przeważnie ze środowiska 
miejskiego byli żołnierzami mało wartościowymi pod względem lojalności państwowej. 
Podatni na wszelkiego rodzaju agitację, przeważnie byli zapatrywań komunistycznych. 
Służbę wojskową - poza nielicznymi wyjątkami - traktowali jako zło konieczne. Starali 
się o funkcje w kancelariach wojskowych, służbie sanitarnej itp., aby mieć jak najwięcej 
udogodnień i uniknąć trudów.” Autor ten podaje poza tym, że najwięcej przestępców 
żydowskich w wojsku stanowili pochodzący z Warszawy, że żołnierze Żydzi nawiązywali 
kontakty z miejscową ludnością narodowości żydowskiej, w tym także organizacjami 
o charakterze politycznym, rozkazom podporządkowywali się przede wszystkim z obawy 
przed karami, a nie z poczucia dyscypliny. Zauważa także, że w latach 1936-1937 nastąpił 
wzrost zbiegów (dezercji) Żydów służących w WP. Z ustaleniami takimi korespondu-
je przytoczony przez tego autora fragment informacji sporządzonej w 5 dywizjonie 
żandarmerii, a więc jednostce obejmującej swoim działaniem także żołnierzy z ziemi 
wadowickiej i wadowicki garnizon wojskowy: „Jedynie wśród Żydów daje się odczuwać 
tendencję w kierunku uchylania się od obowiązku wojskowego, mającą swe przyczyny we 
wrodzonej niechęci do służby wojskowej”31. Trzeba jednak w tym miejscu zastrzec, że 
np. wśród Żydów ziemi wadowickiej byli wybitni żołnierze WP, nie wahający się złożyć 
w ofierze nawet swojego życia (np. ppor. Henryk Taub w 1919 r.), wzorowo wykonujący
obowiązki zarówno w służbie okresu pokojowego jak i w czasie wojny (np. por. Alek-
sander Lewinger, por. Mieczysław Lewinger ppor. Seweryn Lewinger czy ppor. Meir 
Jakubowicz - według akt wojskowych Meier Jakubowicz - w 1939 r.)32.

Trudno wobec skromnej objętości prezentowanego materiału omówić szczegółowo 
propozycje rozwiązań spraw mniejszościowych w II RP, w tym tzw. kwestii żydowskiej. 
Zarówno te przyjęte i realizowane oficjalnie, jak i głoszone przez partie i ugrupowania
polityczne były zdecydowanie rozbieżne i zmieniały się kilkakrotnie w ciągu między-
wojennego dwudziestolecia. Trudno nawet przyjąć jako cezurę np. rok 1926 i zmianę 
systemu rządów w Polsce, gdyż w kwestii polityki narodowościowej obóz sanacyjny nie 
wypracował ostatecznie jednolitego programu. Polityka tego obozu wobec mniejszości 
wynikała w znacznej mierze z dużego liberalizmu narodowościowego i przyjęcia kon-
cepcji federalistycznej, tj. założenia, że Polska stanie się państwem, wokół którego skupią 
się mniejsze czy słabiej uświadomione narody i narodowości środkowo-wschodniej 
Europy. Przed 1935 r. władze państwowe najbardziej skłaniały się do programu asymi-
lacji państwowej Żydów, a uregulowały jedynie problem ustroju Żydowskiego Związku 
Religijnego i przeprowadziły zniesienie ustawowych ograniczeń wobec ludności żydow-
skiej, jako pozostałości z dawnych zaborczych systemów prawnych. Dopiero w drugiej 
połowie lat 30. pod wpływem radykalizacji działalności obozu narodowego w Polsce, 
a także w efekcie spowodowanego kryzysem ekonomicznym zubożenia kraju i ludności, 
również sanacja zaczęła przyjmować rozwiązania zmierzające do bardziej rygorystycz-
nego podporządkowania życia mniejszości narodowych interesom polskiej większości, 
a w dalszej perspektywie m.in. do nakłonienia Żydów do emigracji z Polski33.
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Obóz narodowy - z upływem lat coraz bardziej radykalny, ale i coraz bardziej po-
dzielony - proponował budowę państwa narodowego i całkowite podporządkowanie 
wszystkich mniejszości interesom wiodącego w nim narodu polskiego, a z czasem 
utworzenie państwa jednolitego narodowo, m.in. także poprzez wymuszenie emigracji 
mniejszości żydowskiej. Stronnictwa i odłamy tego obozu nie dopuszczały możliwości 
asymilacji Żydów - podobnie jak Niemców, a w odróżnieniu od Litwinów, Ukraińców 
i Białorusinów - i głosiły konieczność ograniczenia ich liczby w państwie polskim i izola-
cji społeczno-gospodarczej, a z czasem konieczność emigracji Żydów z Polski34. Z zasady 
negatywny stosunek do Żydów miały także ugrupowania ludowe. Znaczna część ich 
elektoratu doznając dominacji przedstawicieli społeczności żydowskiej w codziennym 
życiu (karczmarze, drobny handel, jarmarki itp.) uznawała Żydów za wyzyskiwaczy, bez 
litości korzystających z biedy i nieświadomości chłopstwa35. Jednak konkretnego progra-
mu regulacji wzajemnych stosunków Polaków i Żydów partie agrarne nie skonstruowały. 
Część ich zwolenników, także na ziemi wadowickiej, w sprawach narodowościowych 
przyjmowała tezy obozu narodowego. Z kolei partie lewicowe uważały problem mniej-
szości za wtórny wobec sprawy rewolucji socjalnej, a jego rozwiązanie bieżące widziały 
w równouprawnieniu obywateli. Ugrupowania skrajnej lewicy, realizujące antypolską 
politykę Międzynarodówki Komunistycznej, negowały w ogóle istnienie państw naro-
dowych, w tym zwłaszcza polskiego, a problemy narodowościowe traktowały jedynie 
jako pretekst do ataków na rządzący obóz. Paradoksalnie jednak, ze względu na tzw. 
„klasowe” kryterium oceniania funkcjonowania państwa i życia narodu, wśród części 
przedstawicieli „lewicy rewolucyjnej” antysemityzm był bardzo wyraźny. Wynikał on 
z dwóch przyczyn. Z faktu, że wielu przedstawicieli warstw bogatszych w II RP było Ży-
dami, a więc wrogami klasowymi, a z drugiej z pochodzenia części działaczy z najuboż-
szych warstw miejskich i wiejskich, tradycyjnie nastawionych wrogo do przedstawicieli 
narodu wybranego. W powojennej publicystyce, a przede wszystkim historiografii obozu
komunistycznego, unikano przez wiele lat poruszania tego tematu, który żył podskórnie, 
wybuchając w 1968 r. w postaci tzw. wydarzeń marcowych, nie będących w swojej istocie 
przejawem polskiego antysemityzmu, ale zrealizowaną pod tym płaszczykiem formą 
gangsterskich porachunków w obozie ówczesnych władców PRL36.

Ogólnie rzecz ujmując, koncepcje współżycia z mniejszością żydowską w II RP 
oscylowały od przyzwolenia na daleko idącą autonomię pod warunkiem lojalności 
wobec państwa aż do prób zdominowania mniejszości przez naród państwowy, czyli 
Polaków. Od indywidualnego traktowania poszczególnych jej przedstawicieli jako 
równoprawnych obywateli kraju, do uznawania ich za element obcy, a nawet wrogi. 
Natomiast koncepcja wymuszenia emigracji żydowskiej poza Polskę była już nie pro-
pozycją współżycia, ale rozstania. Jednak podstawowymi problemami II RP w stosun-
kach polsko-żydowskich były przede wszystkim dominacja gospodarcza społeczności 
żydowskiej oraz zaangażowanie znacznego odsetka Żydów w antypolską działalność 
wywrotową (komunistyczną). Dlatego te właśnie płaszczyzny stały się z czasem polem 
ekonomicznej i politycznej konfrontacji37.
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Na ziemi wadowickiej obok zwolenników rządzącego obozu, który jak już napisano 
nie prowadził jednolitej i jednoznacznej polityki w stosunku do Żydów, najpoważniej-
szą siłą polityczną były ugrupowania chłopskie. Wynikało to zarówno z tradycji jak 
i dominacji rolnictwa w strukturze gospodarczej powiatu. Jak wyżej wspomniano, ten 
nurt polityczny, niezależnie od odcienia i nazwy cechowała co najmniej nieufność, 
jeżeli nie wręcz wrogość w stosunku do Żydów. Niewielkie wpływy, szczególnie wśród 
robotników andrychowskich, miały ugrupowania lewicowe. Wśród inteligencji oraz 
części rzemieślników polskich najczęściej ujawniane były poglądy narodowe, jednak 
w dawnym, galicyjskim wymiarze, a więc bez nadmiernego natężenia elementów 
propagandy antyżydowskiej. Być może wynikało to także ze wspomnianego faktu, iż 
odsetek Żydów w skali powiatu był niższy niż w skali województwa i na większości 
pozostałych terenów Polski. Dlatego na obszarze powiatu wadowickiego, poza wypad-
kami wojennymi, nie odnotowano poważniejszych ekscesów antyżydowskich, a jedyną 
formą działań antysemickich była akcja bojkotu gospodarczego, o czym będzie mowa 
w dalszej części niniejszego artykułu. Co prawda relacje i wspomnienia z ostatnich lat 
przed wybuchem II wojny światowej mówią o kilkakrotnych incydentach, m.in. nocnym 
zdemolowaniu większości wystaw sklepów żydowskich w centrum Wadowic38, jednak 
według szczątkowych informacji w relacjach osób związanych ówcześnie z obozem 
narodowych wynika, że akcje te w Wadowicach wykonywali z reguły przybysze z Żywca, 
Skawiny i Krakowa. W samych Wadowicach nie było zbyt licznej grupy zwolenników 
Obozu Narodowo-Radykalnego (ani odłamu ABC, ani Falangi), natomiast jednym 
z aktywistów tego nurtu był Jakub (w niektórych źródłach Jakób) Banaś z ulicy Za-
torskiej, były uczeń wadowickiego Gimnazjum, w późniejszych latach pracujący jako 
drogerzysta. Narodowcy działali także w Andrychowie, gdzie do aktywistów ruchu 
należeli Jan Duma, Ślęzak i Zajączek. Zorganizowali oni w 1936 r. akcję bojkotu skle-
pów żydowskich i ataki na Żydów. Szkoda, że jedna z miejscowych monografii jedyne
informacje o ich działalności czerpała z... powojennego wydawnictwa hagiograficznego
miejscowych komunistów39. 

Omawiając stosunki polsko-żydowskie na ziemi wadowickiej warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden szczegół. 23 czerwca 1936 r. ze Skawiny wyruszyła grupa zwolenników 
Adama Doboszyńskiego, która zdobyła Myślenice i wywołała szereg zajść antyżydow-
skich, ale także antypaństwowych. W Wadowicach wydarzenia myślenickie nie odbiły się 
jednak większym echem, mimo geograficznej bliskości i podobnej zapewne mentalności
społeczeństwa. Być może jest to dowód potwierdzający tezę, że w mieście i okolicy było 
znacznie mniej zwolenników radykalnego antysemityzmu, niż w powiatach sąsiednich. 
Brak jednak możliwości weryfikacji tego przypuszczenia.

ASYMILACJA NARODOWA CZY PAŃSTWOWA? A MOŻE AUTONOMIA?
Na pytanie o zakres swojej lojalności wobec Polski i stopień utożsamienia się z in-

teresem państwa musieli odpowiedzieć również sami Żydzi. Tymczasem rozpiętość ich 
poglądów na temat włączania się w życie państw zamieszkania rozciągała się od chęci 
całkowitej asymilacji, które proponowali m.in. ideolodzy oświecenia żydowskiego, aż po 
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tendencję do całkowitej samoizolacji i kompletnego ignorowania świata zewnętrznego, 
proponowanych przez ortodoksyjnych rabinów i cadyków40.

W pierwszym dwudziestoleciu XX w. do Wadowic i okolicznych miejscowości 
napłynęły znaczne grupy ludności ortodoksyjnej, które m.in. zdominowały życie ży-
dowskiej gminy wyznaniowej. Zwolennicy tego nurtu, z zasady przeciwni przyznawa-
niu wspólnocie żydowskiej charakteru narodowego, zadowoleni byli, że obowiązujące 
ustawodawstwo nadaje gminie żydowskiej charakter korporacji wyłącznie religijnej. Ze 
względu na opisane wcześniej nastawienie tej grupy do nawiązywania więzi z chrześci-
janami, znaczna część społeczności izraelickiej żyła niejako obok swoich katolickich 
sąsiadów. Najaktywniejszymi zewnętrznie na gruncie pozareligijnym byli dosyć liczni 
zwolennicy syjonizmu, ale ze względu na podziały wśród zwolenników tej orientacji nie 
zawsze występowali wspólnie i jednolicie. Aktywnie działali także zwolennicy frankizmu 
(teorii żyjącego w XVIII w. Jakuba Franka, według której państwo żydowskie należało 
zbudować w Polsce). Większość ruchów politycznych i organizacji społecznych diaspory 
żydowskiej - także w Wadowicach - opowiadała się za odrębnością, wręcz autonomią 
zarówno całej społeczności, jak też poszczególnych form żydowskiej aktywności 
publicznej. Trafnie ujął ten aspekt wzajemnych stosunków lider jednego z nowszych 
nurtów syjonizmu, przybyły do Polski z Odessy Włodzmierz Żabotyński: „Getto two-
rzyliśmy sami, dobrowolnie, z tej samej przyczyny, z jakiej Europejczycy w Szanghaju 
osiedlają się w odrębnej dzielnicy, aby przynajmniej tutaj, w odciętej sferze zaułka, żyć 
>po swojemu<”41. W efekcie współpraca polsko-żydowska np. między organizacjami 
kulturalnymi nie istniała w ogóle. Wyjątkiem były ekipy sportowe, rozgrywające mecze 
z drużynami chrześcijańskimi, ale i tutaj kontakty ograniczały się do rywalizacji sporto-
wej. Na płaszczyźnie religijnej nielicznymi kontaktami były udział delegacji garnizonu, 
a czasem władz administracyjnych w obchodach ważniejszych świąt żydowskich, czy też 
w żydowskich obchodach z okazji świąt państwowych, oraz udział rabina w ceremonii 
zaprzysiężenia poborowych narodowości żydowskiej w koszarach 12 pułku piechoty 
ziemi wadowickiej. Także inne formy kontaktów nie zawsze były mile widziane. 

Na przykład w ogłoszeniach parafialnych w 1925 ówczesny wadowicki proboszcz,
ks. prałat Andrzej Zając zauważył, że na niektórych katolickich weselach przygrywały 
kapele żydowskie, czego nie pochwalał42. Z kolei w kilkanaście lat później, w 1937 r. 
proboszcz, ks. prałat Leonard Prochownik zalecał parafianom kupowanie i czytanie
literatury katolickiej. Niejako przy okazji odradzał kupowanie wydawnictw żydowskie-
go nakładcy w Wadowicach, Fischgrunda, uważając je za bezwartościowe43. Zapewne 
w tym przypadku nie chodziło o literaturę religijną, a być może ta  akcja była jakimś 
odpryskiem ekonomicznego bojkotu przedsiębiorstw żydowskich.

Najbliższe więzi z polskimi współobywatelami utrzymywali Żydzi nastawieni proasy-
milatorsko. Grupa ta nie była zbyt liczna, a przy tym podzielona na optujących tylko za 
asymilacją państwową, czyli poczuciem obywatelstwa polskiego, przy zachowaniu odręb-
ności narodowej, języka czy religii żydowskiej, oraz zwolenników asymilacji narodowej, 
czyli uznania się za Polaków, także pod względem narodowościowym i językowym, 
a niekiedy aż do zmiany wyznania włącznie. Zwolennicy tej maksymalnej asymilacji byli 
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jednak najmniej liczni. W Wadowicach należeli do nich m.in. przedstawiciele młodszej 
generacji Kornów (dr Józef Korn i Marianka Kornówna), dr Henryk Weber z córką, mjr dr 
Leopold Goldberg a także synowie Henryka Lewingera, Aleksander, Seweryn i Mieczysław. 
Ten ostatni zresztą, po konwersji na wyznanie rzymsko-katolickie był w latach 1935-1939 
aktywnym działaczem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i jego sekretarzem.

Wzajemne więzi Polaków i Żydów miały różny charakter. Trudno mówić o zażyłości, 
a jeżeli się zdarzała, były to przypadki rzadkie. Najczęściej bliższe kontakty wynikały 
ze współpracy zawodowej, z funkcjonowania w jednym kręgu czy grupie społecznej, 
pomiędzy lekarzami, prawnikami itp., aczkolwiek i w tych przypadkach nie brakowało 
naturalnej zawodowej rywalizacji, czy wręcz zawiści. Były jednak i takie grupy czy kręgi 
zawodowe, których przyjaźnie przetrwały wiele lat i nawet najcięższych prób. Wśród 
chrześcijańskiego społeczeństwa Wadowic wielkim poważaniem cieszył się m.in. lekarz, 
dr Samuel Taub. Utrzymywał bliskie kontakty m.in. z Emilem Zegadłowiczem44 oraz 
wieloma rodzinami wadowickiej inteligencji i mieszczaństwa. Służył im także pomocą 
medyczną, nawet w przypadkach, które wydawały się beznadziejne. W 1927 r. jeden 
z oficerów 12 pp, ówczesny porucznik Tadeusz Skowroński doznał dziwnej zapaści
zdrowotnej, w wyniku której znalazł się w stanie, który dzisiaj nazywamy śmiercią 
kliniczną. Pomocy udzielali mu dwaj lekarze wojskowi, ówczesny kapitan dr Leopold 
Goldberg i por. rez. dr Henryk Weber45, którzy jednak po kilkugodzinnej akcji reani-
macyjnej uznali go za zmarłego. Dr Taub, który także współdziałał przy reanimacji nie 
zrezygnował z dalszych działań i kontynuował akcję reanimacyjną przez kolejne trzy 
godziny, doprowadzając do przywrócenia akcji serca i funkcji życiowych organizmu 
por. Skowrońskiego. „Że nie umarłem, zawdzięczam to tylko temu dzielnemu doktorowi 
Taubowi, który nas lubił, często nas odwiedzał i zawsze później póki żył leczył mnie i moją 
rodzinę” - napisał w swoich wspomnieniach kpt. T. Skowroński46.

Na gruncie więzi organizacyjnych, konkretnie kombatanckich, doszło w wadowic-
kiem do swoistego paradoksu. Według informacji przedstawionych podczas zebrania 
KSM w dniu 14 lutego 1937 r. przeszło 800 inwalidów wojennych - chrześcijan - należało 
do związku żydowskich inwalidów wojennych, „swoimi wkładkami” dając wsparcie 
„wrogich dla siebie organizacji i zgubnych celów”. Na uzasadnienie tej wrogości przy-
taczano niekorzystne dla katolików postanowienia statutu wymienionej organizacji. 
Fakty te członkowie KSM potępili jako niegodny i hańbiący, postanawiając przeciw-
działać „aby obałamuconych wyzwolić z narzuconej im opieki żydowskiej”47. Prezesem 
Związku Żydowskich Inwalidów Walk o Niepodległość w powiecie wadowickim był 
ociemniały inwalida z walk legionowych, pochodzący z Zembrzyc a zamieszkały przy 
pl. Kościuszki w Wadowicach Szymon Sauerstrom, a jednym z działaczy powszechnie 
szanowany w Wadowicach żydowski adwokat, dr Wilhelm Kluger, prezes Izraelickiej 
Gminy Wyznaniowej i kapitan rezerwy WP. Tenże W. Kluger działał także w zarządach 
miejskim i powiatowym LOPP, czyli Ligi Obrony Powietrznej Państwa (później Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej).

Były także działania czy zetknięcia incydentalne, spontaniczne, podejmowane 
pod wpływem potrzeby chwili, niezależne od statusu społecznego i warstwy, do której 
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należeli ich uczestnicy. Trudno je nazwać kontaktami, wszak takowe wymagają działań 
obustronnych. Trzeba natomiast dostrzegać ich wymiar ludzki. Kalwarianin, Ignacy 
Wielgus przypomniał w swoich wspomnieniach wydarzenie, które miało miejsce 
w tym miasteczku jesienią 1928 r. Czworo dzieci Ludwika Marcowskiego postanowiło 
piec ziemniaki w ogniu, rozpalonym w stodole przy ul. Kolejowej. Od ognia zapaliła 
się zgromadzona w stodole słoma, a później sama stodoła. Dzieci pozostały w środku. 
Na miejsce przybyła straż pożarna i wielu gapiów, ale nikt nie zdecydował się na próbę 
ratowania dzieci, mimo ich rozpaczliwych wołań z wnętrza płonącego budynku. Do-
piero młody Żyd, Amster, okryty mokrymi kocami dwukrotnie wbiegał do wnętrza 
stodoły i wynosił po dwoje dzieci, ratując im życie. Sam uległ przy tym poparzeniom. 
To wydarzenie świadczy, że mimo formalnie negatywnego stosunku Żydów do gojów, 
w wielu tragicznych momentach zwyciężały po prostu zwyczajne, a zarazem niezwy-
czajne ludzkie odruchy48.

ODMIENNOŚCI POLITYCZNE. SYJONIZM, FOŁKIZM, „ŻYDOKOMUNA”
Od początku XX w. coraz więcej Żydów zaczęło utożsamiać się z syjonizmem, prądem 

ideowym wykrystalizowanym w efekcie emancypacji europejskich społeczności żydow-
skich w wieku XIX. Syjonizm - jako ruch nacjonalistyczny, aczkolwiek bardzo zróżnico-
wany wewnętrznie - uznawał, że Żydzi w diasporze nie są tylko wspólnotą religijną, ale 
normalnym narodem, pozbawionym jedynie własnego państwa. Rozwiązanie kwestii 
żydowskiej syjonizm widział w utworzeniu własnego państwa w Palestynie i dlatego 
propagował aliję, czyli masową emigrację Żydów ze wszystkich państw do tego kraju. 

Z czasem jednak pojawili się także w tym ruchu zwolennicy tworzenia odrębnych 
państewek czy autonomii żydowskich w krajach osiedlenia i ruch syjonistyczny podzielił 
się na tzw. syjonistów ścisłych i syjonistów - terytorialistów. Przejawy działalności nurtów 
narodowych, głównie Organizacji Syjonistycznej w Polsce (Histadrut ha Cyjonit) wśród 
społeczności izraelickiej w Wadowicach i okolicy, odnotowuje wydana w Izraelu Księga 
Pamiątkowa b. gmin żydowskich. Podaje także np. informacje na temat przygotowań 
wielu, zwłaszcza młodych Żydów z ziemi wadowickiej do emigracji do Palestyny.

Przeciwnicy syjonistów, fołkiści (volkiści, folkiści - od niem. volk - lud), w działal-
ności politycznej reprezentujący nurt bardziej liberalny, byli zwolennikami poglądu, 
że spełnieniem nadziei Żydów, jako narodu w diasporze nie jest próba budowania 
własnej państwowości w Palestynie, ale walka o pełne i faktyczne równouprawnienie 
w krajach osiedlenia i prawo do pełnej autonomii kulturalno-narodowej i personalnej. 
Fołkiści byli także przeciwnikami zarówno partii ortodoksyjnych, jak i socjalistycz-
nych, a równocześnie głównym oponentem rządów RP w sprawach ich polityki wobec 
mniejszości żydowskiej. Zarówno syjoniści jak i fołkiści generalnie zwalczali teorie 
i tendencje asymilacyjne, jako wrogie poczuciu żydowskiej odrębności narodowej 
i grożące rozkładem spójności tej społeczności. Najbardziej prawicowym ugrupowaniem 
politycznym diaspory żydowskiej, także licznie reprezentowanym wśród tej społeczno-
ści w Wadowicach był Związek Izraela, czyli Agudas Jisroel. Partia ta miała charakter 
konserwatywno-klerykalny.
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Nurt lewicowy był bardzo zróżnicowany i przechodził w okresie międzywojennym 
wiele przekształceń. Najważniejszymi partiami tego nurtu były: Żydowski Powszechny 
Związek Robotniczy, znana jako Bund oraz Robotnicy Syjonu (Poale Syjon), która 
zresztą dzieliła się na kilka odłamów49. Wielu Żydów działało początkowo w polskich 
organizacjach socjalistycznych, by dopiero później trafić do ich żydowskich odpowied-
ników, o zabarwieniu syjonistycznym bądź internacjonalistycznym. Partie te, głoszące 
i próbujące realizować program socjalistyczny, stały w zdecydowanej opozycji do tzw. 
lewicy rewolucyjnej, czyli agentur Międzynarodówki Komunistycznej. Zwolennicy tych 
ugrupowań byli przede wszystkim wśród Żydów pracujących w zakładach Andrychowa, 
Białej czy Bielska, gdyż tam te ruchy polityczne były aktywne.

Przedstawiciele mniejszości żydowskiej mieli znaczący udział także w ugrupowa-
niach lewicy skrajnej, prowadzącej w Polsce działalność antypaństwową. Ten udział 
miał różnoraki charakter, od faktycznej aktywnej przynależności po zaledwie sympatie 
lewicowe, zwłaszcza wśród części żydowskiej inteligencji, wyniesione m.in. ze studiów. 
Część izraelickich zwolenników lewicy nie wstępowała do istniejących w II RP partii 
żydowskich, ale wiązała się z organizacjami tzw. polskimi50 (Komunistyczna Partia 
Polski, Polska Partia Socjalistyczna-Lewica, organizacje młodzieżowe jak Komunistycz-
ny Związek Młodzieży Polskiej czy Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej). 
Ponieważ takie tendencje istniały w całej Polsce, a te ugrupowania polityczne nie były 
zbyt masowe, automatycznie odsetek Żydów w nich wzrastał. Ze względu na znaczne 
nasycenie organizacji komunistycznych osobami pochodzenia żydowskiego, powstała 
na określenie tych partii zbitka słowna „żydokomuna”, która funkcjonuje w potocznym 
języku politycznym do dziś. Na ziemi wadowickiej w tym nurcie działał m.in. Arnold 
Reich, jeden ze współtwórców „trójki partyjnej” KPP w Andrychowie w 1932 r., w 1936 r. 
więzień Berezy Kartuskiej, po powrocie z której latem 1937 r. otrzymał zakaz miesz-
kania i przebywania na terenach powiatów: bialskiego, wadowickiego i żywieckiego51. 
Spośród Żydów wadowickich kontakty z ruchem komunistycznym nawiązał w latach 
nauki i pracy w Bielsku m.in. Aron Kryszer. Pod zarzutem współpracy z komunistami 
aresztowany był w połowie lat 30. w Krakowie Herman Rick (absolwent wadowickiego 
Gimnazjum z 1928 r.), później jednak zwolniony z powodu braku dowodów.

Dla wielu młodych wadowickich Żydów czasem zetknięcia się z ruchem socjalistycz-
nym czy komunistycznym był okres studiów. Efekty były różne. Najbardziej znanym 
przypadkiem, zakończonym przykrymi konsekwencjami, jest sprawa zaangażowania 
w działalność KZMP dwóch wadowiczanek, Ginki Beerówny (występującej w czasach 
gimnazjalnych w teatrze amatorskim wraz z Karolem Wojtyłą) i Marii Weberówny 
(córki znanego wadowickiego lekarza) po podjęciu przez nie studiów na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W efekcie procesu sądowego, obydwie wydalone zostały ze studiów 
(jedna z polonistyki, druga z Collegium Medicum), po czym Ginka wraz z rodzicami 
wyemigrowała do Palestyny52.

Mniejszości narodowe, w tym także żydowska, miały w II RP swoje reprezentacje 
parlamentarne. Z uwagi jednak na zróżnicowanie wewnętrzne samych mniejszości 
i ich rozbicie polityczne reprezentacje owe nie odzwierciedlały faktycznych stosunków 
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narodowościowych. Ze względu na niewielki w porównaniu do innych obszarów Rzeczy-
pospolitej odsetek mniejszości żydowskiej na ziemi wadowickiej, nie miała ona swoich, 
tzn. miejscowych parlamentarzystów w Sejmie i Senacie RP. Dlatego parlamentarnego 
aspektu wzajemnych stosunków nie omawiam w niniejszym tekście.

DYSPROPORCJE EDUKACYJNE
Struktura wykształcenia społeczności żydowskiej, oraz jej odmienność w stosunku do 

struktury ogółu społeczeństwa RP była paradoksalną pochodną jej świadomości narodo-
wej i ortodoksji religijnej. Różnice poglądowe wśród Żydów dotyczyły przede wszystkim 
sprawy wykształcenia świeckiego, które przedstawiciele ortodoksji uważali za drugo-
rzędne, kładąc nacisk na wiedzę talmudyczną. Odwrotnie twierdzili Żydzi nastawieni 
asymilacyjnie, uznający konieczność kształcenia świeckiego m.in. jako drogę do zdobycia 
dobrej pozycji społecznej, a studia talmudyczne i ortodoksję uważający nierzadko za 
dodatkowy balast w życiu społecznym. Efektem takich różnic w poglądach na eduka-
cję było z jednej strony słabe wykształcenie ogólne części Żydów, a z drugiej znaczny 
odsetek osób w tej społeczności posiadających wykształcenie wyższe i wykonujących 
uważane za elitarne wolne zawody. Równocześnie wyraźna była różnica w proporcji 
żydowskich uczniów w szkołach powszechnych i średnich Wadowic. Jeżeli odsetek 
Żydów wśród uczniów podstawówek, gdzie nauka była obowiązkowa, nie odbiegał od 
odsetka ludności  żydowskiej, a czasem go przewyższał, gdyż dużo było żydowskich 
rodzin wielodzietnych, do Gimnazjum szli nieliczni, przede wszystkim reprezentanci 
rodzin nastawionych na asymilację, a przynajmniej na koegzystencję z Polakami na 
równych prawach53.

B. Olszewicz podaje statystykę studentów wyższych uczelni polskich w latach 1928 
- 1937 według kryterium wyznaniowego. Słuchacze wyznania mojżeszowego stanowili 
w roku akademickim 1928/1929 20,4 proc. studentów, w r. akad. 1933/1934 17 proc., 
w r. 1935/1936 13,2 a w roku 1936/1937 11,7 proc.54. Według danych przedstawionych 
przez A. Ajnenkiela w roku 1937/1938 odsetek Żydów zmalał do 10 proc. Zmniejsza-
jący się odsetek studentów-Żydów był zapewne skutkiem działań zmierzających do 
zmniejszenia liczby studentów żydowskich na polskich uczelniach, prowadzonych pod 
hasłem numerus clausus55. Niemniej jednak procent Żydów zmalał nie na wszystkich 
kierunkach, a raczej zmalał nierównomiernie. Najwyraźniej zmniejszenie odsetka 
studentów żydowskich nastąpiło pod koniec lat 30. na prawie, słabiej na kierunkach 
handlowych i medycynie, nieznacznie na kierunkach filozoficznych a praktycznie wcale
nie zmalał odsetek Żydów na studiach technicznych. Ponadto wielu Żydów, obywateli 
RP, kształciło się na uczelniach zagranicznych.

W efekcie znacznego pędu przedstawicieli ludności żydowskiej do kształcenia do-
strzegalną tendencją w okresie międzywojennego dwudziestolecia było zmniejszanie 
się udziału Polaków wśród pracujących w wolnych zawodach (grupa Polaków zmalała 
w tym czasie o 6 proc.) natomiast znaczny wzrost udziału w tych zawodach przed-
stawicieli ludności żydowskiej. Pomiędzy rokiem 1921 a 1939 udział Żydów wśród 
wykonujących te zawody wzrósł o 8 proc, do 49,8 proc.56.
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Wadowice, jako miasto powiatowe, siedziba wielu instytucji i władz, były także miej-
scem pracy wielu Żydów wykonujących wolne zawody, głównie, prawników i lekarzy. 
Przedstawiciele tych zawodów prowadzili praktykę także w innych miejscowościach 
powiatu. Dane statystyczne dotyczące proporcji udziału Żydów w wolnych zawodach są 
niekompletne i niezbyt dokładne, gdyż badania takie nie były prowadzone. Wiadomo jed-
nak, iż odsetek Żydów wpisanych na listę krakowskiej izby adwokackiej (a ta obejmowała 
i powiat wadowicki) wynosił 54 proc. Z kolei w 13 województwach RP (bez zachodnich, 
w których mniejszość żydowska była i tak nieznaczna) Żydami było aż 35,2 proc. spo-
śród lekarzy57. Nie wszystkie dane dotyczące proporcji chrześcijan i Żydów w wolnych 
zawodach na ziemi wadowickiej znamy, ale wiemy, że np. w Andrychowie wśród repre-
zentantów wolnych zawodów było 6 chrześcijan (2 adwokatów, 1 aptekarz, 2 lekarzy, 
1 inżynier mierniczy przysięgły, czyli geodeta), na co najmniej 12 Żydów (3 adwokatów, 
4 lekarzy, 4 dentystów i 1 aptekarz), w Kalwarii 5 chrześcijan (2 adwokatów, 1 inżynier, 
2 lekarze, ponadto 1 akuszerka) na przynajmniej 5 Żydów (4 adwokatów i 1 lekarz) 
zaś w Wadowicach 10 chrześcijan (4 adwokatów i 2 obrońców sądowych, 1 aptekarz, 
3 lekarze, nie licząc co najmniej 5 położnych) na co najmniej 26 Żydów (10 adwokatów, 
9 lekarzy, 6 dentystów i 1 aptekarz). Należy jednak uwzględniać niekompletność danych, 
na podstawie których dokonano obliczeń, a co za tym idzie, brak absolutnej pewności, 
co do podanych liczb. Odliczając położne, w wolnych zawodach pracowało w tych trzech 
miastach 20 chrześcijan (10 adwokatów i obrońców sądowych, 3 aptekarzy, 5 lekarzy 
i 2 inżynierów) oraz co najmniej 43 Żydów (17 adwokatów, 14 lekarzy, 10 dentystów 
i 2 aptekarzy)58. Nawet uwzględniając podane wcześniej zastrzeżenia, przedstawione 
proporcje Polaków i Żydów wykonujących wolne zawody świadczą o zdecydowanej 
przewadze w tej grupie przedstawicieli ludności żydowskiej. Jest to tym bardziej widoczne, 
jeżeli uwzględni się ogólne proporcje obydwu populacji w powiecie. 

Wielu uczniów wyznania mojżeszowego kształciło się w  omawianym okresie w wa-
dowickim Gimnazjum. Autor monografii szkoły, dr Gustaw Studnicki nie prowadził
szczegółowych badań w tym zakresie, zamieścił jednak ogólne informacje na temat 
liczebności uczniów-Żydów w niektórych latach funkcjonowania placówki. Odnoto-
wał on, że najwyższy odsetek młodzieży żydowskiej był wśród uczniów w latach 1917 
i 1920 (13 proc.), a w latach 20. oscylował wokół 10 proc., by zmaleć pod koniec lat 30. 
(1938 r.) do 4,2 proc.59. Jeżeli przyjąć utrzymywanie się w części tego okresu wspomnia-
nego odsetka około 10 proc. Żydów w szkole, to był to i tak procent wyższy niż udział 
populacji żydowskiej w społeczności powiatu. Tendencja do zmniejszania się odsetka 
Żydów wśród uczniów szkoły mogła zostać w tym wypadku spowodowana faktem, że 
dominującą grupą w wadowickiej społeczności żydowskiej byli w okresie międzywo-
jennym ortodoksi, a ich dzieci rzadziej zdobywały i pogłębiały edukację świecką. Brak 
jednak możliwości jednoznacznego potwierdzenia tej tezy, aczkolwiek wiadomo, że pod 
koniec istnienia Wadowickiej Gminy Izraelickiej tylko ok. 10 do 15 proc. jej członków 
zaliczano do Żydów postępowych. 

Żydzi wadowiccy po ukończeniu Gimnazjum podejmowali najczęściej dalszą naukę 
w Krakowie, z racji oczywistej bliskości i wysokiego poziomu tego ośrodka akademic-
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kiego, a także dużych możliwości wyboru kierunku studiów. Ci, którzy wybrali edukację 
w Krakowie niedostępną jechali na uczelnie innych miast. Jechali tam także Ci, którzy na 
uczelniach krakowskich dotknięci zostali efektem działania zasady numerus clausus. 

W Krakowie zresztą getta ławkowe (zmuszanie Żydów do zasiadania tylko w wy-
znaczonych częściach sal wykładowych), tzw. dni bez Żydów (uniemożliwianie Żydom 
w niektóre dni uczestnictwa w zajęciach akademickich) i inne wystąpienia antyżydow-
skie w szkołach akademickich nie miały tak wielkiego nasilenia, jak np. we Lwowie czy 
w Wilnie, a także w samej Warszawie. O zetknięciu się z wystąpieniami antyżydowskimi 
podczas studiów w Warszawie wspomina np. Jerzy Kluger. Paradoksalnie, w będącym 
bastionem endecji Poznaniu mimo głośnej propagandy antyżydowskiej ekscesy zdarzały 
się najrzadziej. Najprawdopodobniej było to skutkiem niższego odsetka studentów-
-Żydów na tamtejszych uczelniach. Z kolei wszyscy, którzy nie mogli kontynuować 
edukacji w uczelniach polskich, a warunki ekonomiczne pozwalały im na podjęcie 
studiów zagranicznych, kierowali swe kroki m.in. do Pragi, na uczelnie niemieckie (do 
początku lat 30.) a nawet do Szwajcarii. Spośród absolwentów wadowickiego Gimnazjum 
poza granicami RP studiowali m.in.: Abraham Aba Jakubowicz (medycyna w Zurichu) 
i Roman Nesselroth (medycyna w Pradze)60. Zaostrzenie nastawienia antyżydowskiego, 
zarówno pod względem liczby jak i intensywności zajść, nastąpiło w drugiej połowie lat 
30., równocześnie z radykalizacją obozu narodowego oraz przyjęciem części głoszonych 
przez ten obóz tez także w propagandzie i praktyce rządowego Obozu Zjednoczenia 
Narodowego.

Ugrupowania obozu narodowego miały wielu zwolenników wśród uczniów wado-
wickiego Gimnazjum. W okresie nauki gimnazjalnej nie uczestniczyli oni jednak w dzia-
łalności publicznej, ze względu na obowiązujące młodzież szkolną przepisy. Spośród 
nich można wspomnieć o braciach Janie (absolwent Gimnazjum 1931) Władysławie 
(uczeń Gimnazjum w latach 1929-1936) i Wiktorze (abs. 1938) Kęskach, Władysławie 
Balonie (abs. 1935) czy Jakubie Banasiu (uczeń 1917-1928). Z kolei relacje kolegów 
gimnazjalnych Karola Wojtyły wspominają, że zdecydowanymi nacjonalistami w klasie 
nazwanej później „papieską” byli Karol Poliwka i Stanisław Żmuda, zaś wymienionego 
wyżej Wiktora Kęska wśród narodowców nie odnotowują. Niektórzy ze wspomnianych 
wyżej osób współorganizowali w Wadowicach akcję bojkotu gospodarczego czy pikiety 
antyżydowskie, ale już jako studenci i absolwenci wyższych uczelni (np. J. Kęsek) lub 
osoby pracujące zawodowo (J. Banaś)61.

„WALKA EKONOMICZNA - I OWSZEM”
Skoro Izraelici zamieszkiwali w różnych skupiskach i różnym procencie poszczegól-

ne zakątki II RP, a większość z nich żyła w miastach (ponad 80 proc., a w województwach 
centralnych nawet ponad 90 proc.), gdy tylko nieliczni na wsiach, struktura ekonomiczna 
tej ludności, musiała odbiegać od przeciętnej struktury całego społeczeństwa. Dominu-
jącą warstwą tej społeczności było drobnomieszczaństwo, a pod względem zawodowym 
ok. 80 proc. z nich zatrudnionych było w handlu i przemyśle, rozumianym tutaj głównie 
jako drobna wytwórczość i rzemiosło. Licznie reprezentowane były także wolne zawody, 
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natomiast niewielkie odsetki stanowiły warstwy burżuazji oraz proletariatu miejskiego, 
a tym bardziej wiejskiego62. Przedstawicielami burżuazji żydowskiej byli w Wadowi-
cach m.in. bracia Czeczowiczka, właściciele andrychowskiej fabryki włókienniczej. 
Jedynym większym posiadaczem ziemskim był właściciel majątku w Witanowicach, 
Henryk Lewinger.

Niejako automatycznie, w ślad za ekonomiczną także struktura społeczna ludności 
żydowskiej była odmienna od średniej krajowej. Wynikało to m.in. z faktu, że ponad 
61 proc. ludności Polski utrzymywało się z uprawy roli i zajęć pokrewnych (hodowla, 
leśnictwo, ogrodnictwo i rybołówstwo). Większość rolników wykazywana była jako 
pracownicy samodzielni, więc w strukturze społecznej II RP grupa pracowników sa-
modzielnych dominowała (63,7 proc.), zaś grupa pracowników najemnych wynosiła 33 
proc. Tymczasem, według badań J. Ziemińskiego, wśród Żydów pracownicy samodzielni 
stanowili zaledwie 51,1 proc., zaś pracownicy najemni 27,3 proc., natomiast aż 13,8 
proc. stanowili tzw. pomagający członkowie rodzin. Dla 7,8 proc. tej ludności danych 
nie udało się ustalić. Trzeba przy tym pamiętać, że wśród Żydów odsetek pracowników 
samodzielnych w niektórych gałęziach gospodarki był znaczny, np. w handlu wynosił 
76,6 proc., a w komunikacjach i transporcie 65,3 proc. Za to w grupie pracowników 
najemnych bardzo niski był odsetek robotników (22,2)63. Z kolei A. Ajnenkiel podaje, że 
pod koniec lat 30. wśród ok. 3.128.400 pracowników samodzielnych nie zatrudniających 
sił najemnych w grupach pracujących w przemyśle, handlu i komunikacji, przyjętych 
przez tego autora jako utożsamione z drobnomieszczaństwem, było aż 1.703.400 osób 
(a więc 54,5 proc.) wyznania mojżeszowego64. Badania J. Ziemińskiego określiły struk-
turę zatrudnienia ludności żydowskiej według gałęzi gospodarki z podziałem na grupy 
województw Polski. 

W województwach południowych (a do tych należało krakowskie) na 100 miesz-
kańców czynnych zawodowo odsetek Żydów wynosił 1,4 w rolnictwie (z hodowlą, le-
śnictwem i rybactwem), 20,3 w przemyśle wraz z górnictwem i rzemiośle, 74,1 w handlu 
i ubezpieczeniach, 8,5 w komunikacjach i transporcie, 13,3 w służbie publicznej i wol-
nych zawodach, 12,4 w służbie domowej i usługach innych, a w pozostałych zawodach 
18,7 proc. W tych województwach aż 75,5 proc. przedsiębiorstw handlowych w miastach 
i 48,2 w gminach wiejskich było w rękach żydowskich65. Zapewne podobna do opisanych 
proporcji była struktura społeczna ludności żydowskiej w Wadowicach. 

Żydzi często trudnili się lichwiarstwem i innymi formami działalności ekonomicznej, 
nie znajdującej pochwały wśród ludności katolickiej, chociaż niejednokrotnie przez 
przedstawicieli tej społeczności wykorzystywanej. Ogólnie w społeczeństwie chrześci-
jańskim dominowało przekonanie, iż Żydzi nadużywają swoich predyspozycji handlo-
wych dla bogacenia się kosztem klientów66. Wynikało ono ze świadomości wyższego 
udziału społeczności żydowskiej w podziale zysków z gospodarki, czyli utrzymywania 
się wielu z nich z pracy w dziedzinach, z których chrześcijan żyło znacznie mniej. Owo 
zakorzenione przeświadczenie powodowało, że nawet w chwilach dla Żydów czy ich 
gospodarki tragicznych, odruchy współczucia ze strony reszty współmieszkańców nie 
były zbyt imponujące, a czasem nie było ich wcale. Ilustrować to może przykład nieco 
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wcześniejszy, ale oddający postawę części społeczeństwa, opisany w „Kronice” Klasztoru 
Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach. W nocy z 25 na 26 września 1917 r. spłonął 
dach i strych domu Huppertów na rogu ul. Zatorskiej przy Rynku. Podczas akcji gaśni-
czej ujawniono na strychu znaczne zapasy artykułów żywnościowych, niedostępnych 
przeciętnym obywatelom z racji długotrwałej wojny i szalejącej drożyzny. Część tych za-
pasów, wyrzucona ze strychu przez strażaków, została następnie skradziona z ulicy przez 
ubogą ludność Wadowic. Kronikarz skomentował wypadki w sposób charakterystyczny 
dla swej epoki: „Pożar ten był wielką pociechą dla całej ludności, oszukiwanej i krzywdzo-
nej dotąd w każdym kierunku przez synów Izraela”67. Kiedy w niecałe dwa tygodnie później 
facjata budynku, uszkodzona podczas pożaru, spadła na przejeżdżający wóz mleczarski, 
należący do frydrychowickiego proboszcza, ks. Józefa Batki, więcej współczucia zdawał się 
wywołać fakt, że ks. Batko „spędził do późnej nocy swój czas na dochodzeniu swego prawa 
do odszkodowania”68. Także w „Dzienniku” J. Dorozińskiego można znaleźć, chociaż 
skromniejsze, wzmianki będące dowodem nabrzmiałych problemów we wzajemnych 
relacjach, a także pretensje z powodu trudności w porozumieniu się w sprawach dostaw 
żywności: „5.XI. 1981 (...) W Wadowicach sklepy żydowskie zamknięte.(...). 16.XI.1918 
(...) Nie możemy dostać ziemniaków od Lewingera!!”69. 

Udział ludności żydowskiej (wyznania mojżeszowego) w poszczególnych źródłach 
utrzymania kształtował się w Polsce następująco: w rolnictwie 4 proc., w przemyśle 42 
proc., w handlu 37 proc. w komunikacji 4 proc. i inne 13 proc. (dla ogółu ludności Polski 
proporcje te wynosiły odpowiednio: 61; 19; 6; 4 i 10 proc., a dla ogółu mieszkańców woj. 
krakowskiego 59, 19, 6, 4 i 12). Tymczasem 5 proc. Izraelitów w woj. krakowskim utrzymy-
wało się z rolnictwa, 30 proc. z przemysłu, 48 z handlu, 2 z komunikacji a 12 proc. z innych 
gałęzi70. Według zgodnej opinii badaczy problematyki narodowościowej, taka struktura 
ekonomiczna powodowała wielkie trudności w przeobrażeniach społecznych ludności 
żydowskiej i była jedną z przyczyn konfliktów z innymi społecznościami. Przyczyniała się
do tego także stopniowa pauperyzacja części tej ludności, powodowana m.in. przez wzrost 
aktywności handlowej i rzemieślniczej ludności polskiej i ukraińskiej RP, które dążyły do 
wypierania żydowskich konkurentów z lokalnych i centralnych rynków71.

W roku 1938 w Andrychowie były, nie licząc przedstawicieli tzw. wolnych zawo-
dów,  154 przedsiębiorstwa chrześcijańskie (1 apteka, 2 zakłady blacharskie, 2 cegielne, 
4 cukiernie, 6 cholewkarzy, 2 zakł. usług elektrotechnicznych, 1 fabryka mydła, 4 zakł. 
fryzjerskie, 2 fotograficzne, 1 hurtownia tytoniowa, 1 księgarnia ze składem artykułów
piśmienniczych, 2 kioski z gazetami (zwane także trafikami), 1 zakł. kapeluszniczy,
1 kino dźwiękowe, 11 zakł. krawieckich, 2 mleczarnie, 4 młyny, 1 mierniczy przysię-
gły (geodeta), 8 piekarni, 6 restauracji i szynków, 15 sklepów rzeźnicko-masarskich, 
16 sklepów i składów spożywczych, 1 skład towarów żelaznych, 5 sklepów i składów 
galanteryjnych i tekstylnych, 13 zakł. stolarskich, 24 zakł. szewskie, 1 skład rowerów 
i szklarz, 2 skł. węgla, 5 tartaków, 2 taksówkarzy, 4 warsztaty mechaniczne, 1 wytwór-
nia dachówek i rur, 1 wytwórnia pieców kaflowych i 1 zakł. tapicerski)72. Z kolei autor 
monografii Andrychowa wymienia oprócz Zakładów Braci Czeczowiczków 59 firm
żydowskich (8 szynków i restauracji, 1 hotel, 9 sklepów spożywczych, 2 rzeźnickie, 

H I S T O R I A



3130 3130

8 tekstylnych, 5 żelaznych i budowlanych, 2 galanteryjne, 1 motoryzacyjny (rowery 
i części), 2 firmy spedycyjne, 2 zakł. blacharskie, 2 zakł. krawieckie, 2 zakł. szewskie,
1 zakł. fryzjerski, 2 zakł. zegarmistrzowskie, 1 zakł. tapicerski, 1 piekarnia, 1 drogeria, 
1 garbarnia, 1 fabryka soków i marmolad, 1 wytwórnia wody sodowej, 1 rozlewnia 
piwa, 1 wytwórnia dachówek, 1 skład węgla oraz 3 duże hurtownie)73. Jest oczywiste, 
że lista ta nie jest kompletna. Powstała w drodze żmudnego zebrania relacji i wcześniej 
publikowanych informacji, ale upływ czasu spowodował zatarcie w ludzkiej pamięci 
większości twarzy i nazwisk. W efekcie można odnieść wrażenie, że w Andrychowie 
zdecydowanie dominowali przedsiębiorcy polscy, a wiadomo, że tak nie było. Wystarczy 
zresztą chociaż pobieżnie przejrzeć Księgę Pamiątkową74, aby przekonać się, że przed-
siębiorstw żydowskich w tym mieście musiało być więcej.

W Kalwarii chrześcijanie prowadzili 126 firm (1 cukiernia, 1 zakł. fotograficzny,
2 zakł. fryzjerskie, 1 sklep galanteryjny, 3 zakł. krawieckie, 2 zakł. malarsko-lakiernicze, 
1 mleczarnia, 1 piekarnia, 4 składy mebli, 1 sklep towarów mieszanych, 5 restauracji,  
4 sklepy spożywcze, 3 sklepy rzeźniczo-wędliniarskie, 1 sklep obuwniczy i ze skórami,  
1 zakł. ślusarski, 1 zakł. tapicerski, 1 hurtownię tytoniową, 1 skład z nawozami sztucz-
nymi, dachówkami i piecami kaflowymi, 1 sklep żelazny i z przyborami stolarskimi,
2 sklepy bławatne (czyli tekstylne) i 73 zakłady stolarskie w samej Kalwarii oraz 6 na Bu-
gaju i 10 w Brodach)75. Specyfiką Kalwarii, już na długo przed II wojną światową słynącej
z wyrobu mebli, było skoncentrowanie handlu tymi wyrobami w rękach żydowskich. 
Katolicy meble robili, ale Żydzi pośredniczyli w zbycie większej części towaru. Jeżeli 
przyjąć, że spośród wymienionych miast Kalwaria miała najwyższy odsetek Żydów, jest 
oczywistym, że w mieście musiało funkcjonować wiele żydowskich przedsiębiorstw76. 
Brak jest nawet ich przybliżonej liczby, a tym bardziej dokładnej. W Wadowicach do 
chrześcijan należało więcej firm, niż w sąsiednich miastach, ale to rzecz zrozumiała, jeżeli
zważyć, że miasto było o prawie połowę większe od Andrychowa i ponad czterokrotnie 
od Kalwarii. I w kontekście tych proporcji miast firm chrześcijańskich w Wadowicach
było i tak mało. Wiadomo o 181 firmach chrześcijańskich (2 apteki i składy apteczne,
5 sklepów bieliźniarsko-galanteryjnych, 1 biuro pisania podań, 2 fabryki andrutów 
i opłatków, 1 zakład blacharski, 3 sklepy galanteryjno-bławatne (tekstylne), 2 składy ma-
teriałów budowlanych, 2 cegielne, 2 cukiernie, 1 zakład czapniczy, 1 technik dentystyczny, 
1 drukarnia, 4 zakł. fotograficzne, 4 zakł. fryzjerskie, 2 hotele, 4 zakł. introligatorskie
i oprawy obrazów, 2 zakł. instalatorstwa wodociągowego, 1 zakł. zegarmistrzowski, 
2 fabryki kafli, 1 kino dźwiękowe, 1 drogeria, 16 sklepów spożywczo-kolonialnych,
3 kuźnie, 3 księgarnie, 21 zakł. krawieckich (10 męskich i 11 damskich), 1 zakł. kuśnier-
ski, 4 firmy malarskie, 2 zakł. powroźnicze, 2 zakł. rymarskie, 25 zakł. szewskich, 13 zakł.
stolarskich, 1 skład radioaparatów, 1 skład papieru i materiałów szkolnych i piśmien-
niczych z trafiką, 10 zakł. i sklepów rzeźnickich, 11 mleczarni i jadłodajni, 9 restauracji,
1 skład artykułów rolniczych, 1 owocarnia, 6 piekarni, 2 piernikarnie, 1 młyn, 1 wytwórnia 
wody sodowej, 1 skład węgla, 1 fabryka produkcji drutu i gwoździ i 1 zakł. pogrzebowy)77. 
Większy problem stanowi ustalenie listy, a nawet przybliżonej liczby firm żydowskich
w Wadowicach. Było ich wiele, ale po niewielu pozostał ślad w ludzkiej pamięci. Obecny 
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stan wiedzy pozwala na identyfikację najwyżej około 80 wadowickich firm należących
do Izraelitów. To z całą pewnością liczba zaniżona, bo przecież w stosunku do nieomal 
dwustu firm chrześcijańskich w mieście byłaby to konkurencja niezbyt znacząca. Trzeba
także brać pod uwagę fakt, że wiele firm żydowskich było niewielkimi jednoosobowymi
przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność skromną, zaledwie pozwalająca na ob-
sługę najbliższych sąsiadów. Wielu było także różnorakich pośredników, np. dowożących 
towary z dużych hurtowych sklepów Krakowa czy Bielska tzw. frachciarzy, którzy na 
własnych plecach, na specjalnie skonstruowanych nosidłach przywozili zamówione 
artykuły dla kilku nieraz sklepów. Finansowych potentatów było znacznie mniej.

Zapewne wiele problemów w relacjach polsko-żydowskich powodowanych było 
również zwykłą ludzką zazdrością i zawiścią. Kronikarz klasztoru karmelitów odnoto-
wał ciekawe zdarzenie z wiosny 1925 r., próbę szantażowania braci Czeczowiczka, dla 
uzyskania pieniędzy. Szantażystów - mieszkańców Wadowic - ujęto78. Trudno wyroko-
wać, czy gdyby Czeczowiczkowie nie byli Żydami, to próby wyłudzenia pieniędzy by 
uniknęli. Zdarzenie miało bowiem charakter wybitnie kryminalny, a zło jest niezależne 
od religii i narodowości.

W miarę upływu lat płaszczyzna ekonomiczna stała się głównym terenem rywali-
zacji, można powiedzieć, że polem starcia obydwu narodowości. Zasadniczą przyczyną 
były wspomniane przemiany gospodarczej struktury ludności. Ukoronowaniem tych 
działań była rozwijana w latach 30. akcja bojkotu gospodarczego, znana m.in. pod ha-
słem „I owszem”. Rząd II Rzeczypospolitej zdawał sobie sprawę z narodowościowych 
konsekwencji dysproporcji ekonomicznych. Dlatego piętnując ekscesy antysemickie 
równocześnie popierał akcję ożywiania polskiej aktywności gospodarczej. Przema-
wiając w Sejmie 4 czerwca 1936 r. premier Felicjan Sławoj-Składkowski mówił m.in. 
o popieraniu przez rząd współzawodnictwa gospodarczego ludności polskiej z ludnością 
żydowską RP. 

W przemówieniu użył zwrotu „Ale walka ekonomiczna - i owszem” i ten ostatni zwrot 
z wypowiedzi premiera wszedł do potocznego słownika politycznego jako synonim 
owej rywalizacji i ogólnie mówiąc polskiej akcji bojkotu gospodarczego przedsiębiorstw 
żydowskich79. Inne znane hasła tej akcji to: „Swój do swego po swoje”, „Nie kupuj u Żyda, 
bo Żyd ci nic nie da, jeszcze ci obcinków zapakuje”, „Jak lep na muchy, >Polska Karta< 
na Żydów” i wiele innych80.

Przejawem i formą akcji bojkotowej było sporządzanie list firm handlowych,
przemysłowych i rzemieślniczych, prowadzonych przez chrześcijan i propagandowe 
nakłanianie ludności polskiej do korzystania z ich usług, pomimo szerokiego stosowania 
przez Żydów różnych form preferencji handlowej dla klientów, m.in. kredytowania, 
tzw. sprzedaży na książkę, upustów dla stałych klientów itp. działań. Stowarzyszenia 
polskich kupców i rzemieślników (np. Kongregacja Kupiecka, niektóre cechy) wspie-
rały swoich członków, a także osoby zakładające nowe przedsiębiorstwa, ale zasobność 
znacznie mniej licznej grupy polskich handlowców była mniejsza niż ich żydowskich 
odpowiedników, a co za tym idzie możliwości stosowania preferencyjnych mechani-
zmów ekonomicznych dla klientów znacznie słabsze. Niemniej jednak znaczna część 
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chrześcijańskich kupców upusty, rabaty i kredytowanie stosowała, a zakupy na książkę 
były u większości dostępne. Wszystkie te formy zachęty do zakupów stosowano np. 
w sklepie Józefa Cieciaka przy ul. Tatrzańskiej 13. Nieco inny charakter miały sklepy 
operujące w systemie spółdzielczym, np. „Solidarność” przy pl. T. Kościuszki, „Spół-
dzielnia Inwalidów” przy pl. Marszałka Piłsudskiego, czy oferująca towary rolnicze 
„Spółka Rolna” przy ul. Sienkiewicza. Dzięki zjednoczeniu grup udziałowców miały 
możliwości obniżania cen towarów, np. poprzez zmniejszenie kosztów transportu, 
przechowywania itp. oraz większe możliwości stosowania interwencji cenowej. Podobny 
mechanizm funkcjonowania miała „Spółdzielnia Spożywcza 12 pp”, ale grupa mogących 
korzystać z jej zasobów była ograniczona do osób posiadających udziały i uprawnienia 
do zakupów w sklepach „Spółdzielni” i w kantynach koszarowych.

Ślady wzajemnych relacji polsko-żydowskich i akcji bojkotu ekonomicznego 
można znaleźć także w niektórych publikacjach regionalnych. To dzięki nim wiemy, 
że np. w 1930 r. kalwaryjski Bank Mieszczańsko-Ludowy procesował się z żydowskim 
przedsiębiorcą, Markusem Sturmem, który kilka lat wcześniej zaciągnął kredyt pod 
zastaw dwóch wagonów mąki. Nie był to jedyny dłużnik tego Banku, ale za to jeden 
z największych. Być może w zaciągnięciu kredytu, który z czasem okazał się niespła-
calny, pomógł Sturmowi także fakt, że udziałowcami BML było wielu kalwaryjskich 
i okolicznych Żydów, którzy często obracali za pośrednictwem tego Banku znacznymi 
kapitałami81. Niektóre wzmianki z protokołów współpracujących z Bankiem Kas Stef-
czyka i Stowarzyszeń Oszczędności i Pożyczek z końca lat 30. wyraźnie tchną duchem 
akcji bojkotu gospodarczego. W 1938 r. podczas zebrania Kasy w Zebrzydowicach 
uchwalono, aby: „materiały były kupowane w firmach katolickich”, a w razie stwierdzenia, 
iż: „pożyczkobiorca za uzyskaną w tut. Kasie pożyczkę zakupił materiał u żydów, należy 
pożyczkę całą natychmiast ściągnąć”82. Z kolei udziałowcy Kasy w Leńczach w 1937 r. 
debatowali nad pomocą miejscowym rolnikom w zakupie nawozów rolnych: „ażeby 
nie byli wyzyskiwani przez prywatnych Handlarzy tymże towarem co jest przeważnie 
w rękach żydowskich w pobliżu jak Kalwaria”83.

Sprawa stosunków gospodarczych i bojkotu ekonomicznego zajmowano się kil-
kakrotnie podczas zebrań KSM. „Etatowym” mówcą, poruszającym tę kwestię był 
p. Lempart (imienia niestety nie odnotowano w protokołach). Podstawą było wyko-
rzystywanie służących i subiektów katolików, używanie ich do pracy w soboty (często 
stosowane przez żydowskich handlowców, którzy nie chcieli tracić wpływów z handlu, 
a dniu dla siebie świątecznym), stawianie żydowskich kramów w dni targowe najbliżej 
kościoła, a także naruszanie przez Żydów zakazu handlu w niedziele, z którego niestety 
korzystała część katolików, dokonując zakupów „od zaplecza”84.

Po akcji bojkotu społecznego i ekonomicznego przedsiębiorstw żydowskich w po-
wiecie wadowickim pozostał trwały ślad w postaci „Informatora i Przewodnika firm
chrześcijańskich Wadowic, Kalwarii i Andrychowa na 1938 r.” wydanego nakładem 
Powiatowego Wydziału Gospodarczego Stronnictwa Narodowego w Wadowicach85. 

W słowie wstępnym wydawcy przyznali, że wydając drugą edycję „Informatora” 
(poprzednia wydana była w roku 1936, ale autorowi nie jest znany żaden egzemplarz 
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tego wydania) kierowali się chęcią dopomożenia w spełnianiu zadania „spolszczenia 
rzemiosła, handlu i przemysłu”. W dalszej części wydawcy pisali m.in., że „Konieczność 
odżydzenia wszystkich dziedzin naszego życia państwowego jest po prostu nakazem 
dziejowym!”. Samo wydanie „Informatora” nie zaspokajało wszystkich oczekiwań 
wydawców, gdyż według słów wstępu celem akcji bojkotowej miało być „Zwycięstwo 
Polski silnej gospodarczo, Polski narodowej i katolickiej”. W drugim tekście wstępnym 
dla uzasadnienia negatywnego stosunku do działalności ekonomicznej społeczności 
żydowskiej w Polsce użyto szeregu znanych sloganów, częściowo demagogicznych, ale 
często znajdujących potwierdzenie w codziennym życiu Polaków. Żydom zarzucano, 
że „z ochydzają (tak w tekście - sic!) Naród polski w oczach zagranicy, (...) depczą nasze 
największe świętości (...) sieją komunizm, anarchię i zgniliznę moralną (...) prowadzą 
Naród nasz do bratobójczej walki (...) mordują Polaków w Polsce. Czyż za to mamy ich 
popierać?” - pytali retorycznie autorzy. Popieranie „wyłącznie polskich kupców rzemieślni-
ków, adwokatów i lekarzy” uznane zostało za „szlachetny czyn” i „największy obowiązek” 
i poparte stwierdzeniem, że „firmy w tym spisie nie wymienione są żydowskie i wszystkim 
Polakom do nich wstęp wzbroniony”. Stanowiący część „Informatora” kalendarz na rok 
1938 „wzbogacono” o sentencje mające przekonywać do argumentów wydawców, np. 
„Dopóty w Polsce będzie nędza, bieda - Dopóki Polak będzie wspierał Żyda” czy „Paktuje 
się z osobami, dotrzymującymi paktów - Żydzi zaś wierni są jednemu przykazaniu: oszukaj 
i wyzyskuj goja!”. Pomijając ortografię i pewną nachalność propagandową tekstu, trzeba 
przyznać, że „Informator” w ówczesnych warunkach wadowickich stanowił wyjątkowo 
drastyczny przykład działań antyżydowskich. Inną sprawą jest pytanie, na ile skuteczny, 
na ile znalazł zastosowanie w życiu codziennym Polaków? Nie ma bowiem najmniejszych 
dowodów na istotne zmniejszenie ruchu i liczby klientów w przedsiębiorstwach żydow-
skich w Wadowicach w drugiej połowie lat 30., a więc w okresie co najmniej dwóch 
edycji wydawnictwa. Ciekawym i istotnym szczegółem jest ujęcie w „Informatorze” obok 
handlowych i produkcyjnych także usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych 
zawodów, adwokatów i lekarzy. Rozszerzało to faktyczną rywalizację ekonomiczną 
na dziedziny związane z wysokim statusem społecznym usługodawców. Można więc 
zaryzykować tezę, że była to już forma faktycznego bojkotu Żydów także w zakresie 
społeczno-publicznym, bojkotu prawie totalnego. Dla ziemi wadowickiej mógł to być, 
w przypadku bezwzględnego przestrzegania zaleceń „Informatora” wstęp do swoistej 
rewolucji społeczno-gospodarczej, do diametralnego przekształcenia struktury eko-
nomicznej, a częściowo i społecznej, ludności przynajmniej w wymienionych trzech 
miastach. Nie ma jednak dowodów na skuteczność owej propagandy.

ZIEMIA OBIECANA - JUDEOPOLONIA, POLSKA CZY PALESTYNA?
Ważkim problemem diaspory żydowskiej było jej poszukiwanie miejsca na ziemi. 

Tułający się po świecie, od wieków pozbawieni ojczyzny Żydzi, wskutek wielkiej fali 
emancypacyjnej wieku XIX i początku XX poczuli się - w znacznej części swoich 
obywateli - narodem. Niestety, Narodem bez Państwa. Koncepcji jego tworzenia było 
wiele, acz wielu było także przeciwników ujmowania diaspory w ramy granic i systemu 
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państwowego. Pewne informacje na ten temat podane zostały w poprzednich rozdziałach 
niniejszego tekstu. Temat wymaga jednak szerszej analizy, gdyż przez całe międzywo-
jenne dwudziestolecie stosunek Żydów do Rzeczypospolitej Polskiej wynikał m.in. 
z dążeń tej społeczności do utworzenia własnego państwa. Zdecydowana większość 
syjonistów uważała, że Ziemią Obiecaną jest historyczna ojczyzna Żydów, Palestyna. 
Byli jednak i tacy, którzy ową krainę widzieli na ziemiach polskich. Nie tyle w Polsce, jak 
kiedyś, w XVIII w. proponował Jakub Frank, ale na pograniczu ziem polskich i naszych 
wschodnich sąsiadów, w pasie od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Ten kraj 
- którego powstanie proponowali Żydzi niemieccy na początku I wojny światowej, we 
wrześniu 1914 r. - miał obejmować ziemie (według obecnego podziału państwowego) 
Łotwy, Litwy, wschodniej części Białorusi, wschodniej części Ukrainy oraz centralnej 
Polski. Miało to być państwo satelickie Niemiec, pełniące rolę buforu (Pufferstaat)
pomiędzy Niemcami i Austrią a Rosją. Ludność miało stanowić 6 mln Żydów i 1,8 mln 
Niemców, jako warstwa uprzywilejowana i zarządzająca, oraz ok. 8 mln Polaków, ok. 5-6 
mln Ukraińców (ta propozycja była zapewne jedną z przyczyn późniejszej nienawiści 
do Żydów i antysemityzmu nacjonalistów ukraińskich), ok. 4 mln Białorusinów, ok. 
3,5 mln Litwinów i Łotyszów oraz nieliczny odsetek innych narodowości. Koncepcję 
taką zgłosił Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich (warto pamiętać, że za 
Żydów rosyjskich uważano ówcześnie także większość tej społeczności, zamieszkującą 
ziemie zaboru rosyjskiego). Taki pomysł państwa buforowego został przekreślony ak-
tem 5 listopada 1916 r., kiedy armie państw centralnych coraz bardziej potrzebowały 
wsparcia polskiego „Kannonenfuter”, czyli „mięsa armatniego”86.

Powstałe w wyniku wydarzeń wojennych państwo polskie nie spełniało oczeki-
wań Żydów zamieszkujących ziemie RP. Nie tylko, że nie byli oni warstwą czy grupą 
uprzywilejowaną, ale nawet żądanie faktycznego równouprawnienia napotykało na 
rozmaite przeszkody - zresztą z przyczyny obu stron. Równocześnie programy stron-
nictw politycznych także głosiły konieczność ograniczenia wpływu Żydów na życie 
kraju, a docelowo wręcz dążenie do zmniejszenia ilości Żydów w granicach RP. Nie 
można jednak ówczesnego antysemityzmu w Polsce porównywać do wzorców znanych 
z Niemiec hitlerowskich, tym bardziej po doświadczeniu II wojny światowej. Byłoby 
to ewidentnym nadużyciem, tym bardziej, że działania antyżydowskie, których areną 
była II RP nie wynikały z przesłanek rasowych czy tym bardziej religijnych, ale przede 
wszystkim ekonomicznych i ustrojowych87. Proponowaną drogą do zmniejszenia liczby 
Żydów w Polsce nie były działania eksterminacyjne, ale nacisk za pomocą rywalizacji 
gospodarczej i bojkotu społecznego, mający wymusić emigrację do Palestyny. Głównymi 
orędownikami tej polityki były organizacje nacjonalistyczne - Stronnictwo Narodowe, 
Obóz Wielkiej Polski, Obóz Narodowo-Radykalny i mniejsze grupy o tym zabarwieniu. 
Z czasem zbliżone poglądy przyjął także obóz rządzący. Opcja ta wynikała nie tylko 
z założeń polityki narodowościowej. Była również efektem nawiązania współpracy 
z częścią obozu narodowego, skutkującej później powstaniem Obozu Zjednoczenia 
Narodowego. W ten sposób sanacja rozpoczęła odchodzenie od lansowanego wcze-
śniej programu asymilacji państwowej. Ciekawym faktem jest, że z czasem program 
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emigracji Żydów z Polski zyskał poparcie nie tylko ugrupowań centroprawicowych, 
ale także części lewicy, widzącej w nim rozwiązanie problemu wzajemnych stosunków 
obydwu narodów88.

W latach wychodzenia państwa ze skutków światowego kryzysu gospodarczego, 
który w Polsce - kraju niezbyt zasobnym - trwał wyjątkowo długo, koniecznością było 
przede wszystkim wspieranie polskiego żywiołu narodowego. Tymczasem jednym ze 
skutków kryzysu, wynikającym ze znacznego rozwarstwienia społeczności żydowskiej, 
było postępujące zubożenie ludności żydowskiej, zwłaszcza dominującej warstwy drob-
nomieszczańskiej, czego efekty odnotowano także w Wadowicach. Ta pauperyzacja, 
jednostronna struktura zawodowa oraz znaczny w społeczności żydowskiej odsetek osób 
biernych zawodowo stanowiły łącznie swoistą bombę społeczną. W 1936 r. oceniano, 
iż w krótkim czasie około miliona Żydów w Polsce zostanie dotkniętych całkowitą ru-
iną gospodarczą.  Był to równocześnie czas zaostrzenia rywalizacji polsko-żydowskiej 
a na ziemiach wschodnich również ukraińsko-żydowskiej. Problem wymagał w miarę 
szybkiego i wyraźnego rozwiązania89.

W latach 1935-1938 w Departamencie Konsularnym polskiego MSZ opracowano 
pierwszy kompleksowy program rozwiązania kwestii stosunków polsko-żydowskich. Po 
analizie sytuacji istniejącej wysunięto wniosek, że w interesie RP leży: „Wielka Palestyna,  
absorbująca maksimum ludności żydowskiej - i przenosząca automatycznie ośrodek ży-
dostwa znajdujący się obecnie w Polsce, do Palestyny”90. Tak więc rozwiązanie problemu 
polsko-żydowskiego widziano w masowej emigracji Żydów do Palestyny, względnie 
w pewnym odsetku do innych krajów tradycyjnej migracji żydowskiej, a nawet na nowe 
tereny. B. Olszewicz napisał, iż: „zorganizowana i systematycznie prowadzona emigra-
cja ludności żydowskiej w ilości znacznie przekraczającej ich przyrost naturalny w kraju 
staje się koniecznością. Na razie emigracja ta, w ostatnich latach skierowana główne do 
Palestyny, jest niedostateczna”. Prezentowane tamże dane statystyczne wskazują, że 
w początkach lat 30. emigracja żydowska z Polski do Palestyny znacznie wzrosła, z ok. 
2-3 tysięcy do 10 i więcej tys. Równocześnie jednak średnia liczba Żydów emigrujących 
z Polski była podobna jak w latach lat poprzednich, wahając się pomiędzy 16-18 tysięcy 
(z wyjątkiem lat 1931 i 1932, kiedy była niższa). Jedynie w roku 1935 liczba emigrantów 
podwoiła się (30 703 osoby, w tym 24 758 do Palestyny), ale już w rok później wróciła 
do wielkości 17 349 osób (w tym do Palestyny 10 605)91. Z województwa krakowskiego 
w latach 1927-1937 emigrowało do Palestyny 2,8 tys. osób. Z innych województw emi-
growało znacznie więcej, np. z Warszawy 9,5 tys., z woj. białostockiego 7,9, łódzkiego 
7,7,  lwowskiego 6,6, wołyńskiego 5,6, z kieleckiego i lubelskiego po 5,2 a z poleskiego 
4,6 tys.92 Ponieważ nie wszystkie środowiska żydowskie popierały emigrację do Palestyny 
(nawet nie wszyscy syjoniści), program nie zyskał całkowitego poparcia zarówno wśród 
Żydów polskich, jak i w żydowskich środowiskach innych krajów.

Władze II RP prowadziły działania dwutorowo. Na zewnątrz, zarówno wśród 
czynników rządowych państw obcych, jak i wśród światowego żydostwa prowadzo-
no akcję dyplomatyczną. Aczkolwiek bowiem kontyngenty emigrantów żydowskich 
z Polski nie były znaczne, Palestyna - ówczesny mandat brytyjski - była równocześnie 
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celem migracji diaspory żydowskiej z innych państw, w tym z Niemiec. Zdając sobie 
sprawę, że przybywający do Palestyny Żydzi będą dążyli do zdominowania kraju, nie 
wyłączając powstania zbrojnego, a żyjący tu Arabowie nie pozostaną bierni wobec takiej 
perspektywy, Brytyjczycy stosowali obostrzenia migracyjne. Wzrost odsetka Żydów 
spowodował automatycznie ograniczenie przez Brytyjczyków liczby wydawanych wiz 
wjazdowych. Ze względu na te problemy władze polskie poszukiwały także innych 
terenów dla osiedlenia się polskich Żydów, m.in. w Ameryce Południowej - Boliwia, 
Paragwaj - oraz na Madagaskarze. Stąd powstało jedno z ówczesnych haseł propagandy 
antyżydowskiej, znane także w Wadowicach, „Żydzi na Madagaskar”93.

Wewnątrz II RP największym potencjalnym partnerem rządu w organizowaniu 
akcji migracyjnej mógł być blok syjonistyczny złożony z Organizacji Syjonistycznej 
i Poalej Syjon Prawicy. Blok liczył łącznie ponad 400 tys. członków, czyli ok. 80 proc. 
zorganizowanych Żydów w Polsce (nie licząc Bundu). Jednak dopiero w początkach 
1939 r. doszło do porozumienia z tymi środowiskami. Pod koniec lat 30. akcję emigracji 
popierać zaczęła także część konserwatywnych Żydów, związanych z Agudą, którzy 
współdziałali w tym zakresie z obozem rządzącym w Polsce, a równocześnie zawarli 
porozumienie z syjonistami. Być może przyczyniło się do takiego obrotu sprawy wzra-
stające zagrożenie niemieckie wobec Polski.  Porozumienie polsko-żydowskie nie było 
jednak bezwarunkowe. Żydzi zadeklarowali emigrację z Polski 50 tys. osób rocznie, 
oraz wspieranie polskiego eksportu, ale pod warunkiem zapewnienia całkowitego 
bezpieczeństwa Żydom pozostającym w RP94. 

Z powodu wybuchu wojny porozumienie to nie zostało zrealizowane. Tymczasem 
władze polskie nawiązywały kontakty także z innymi żydowskimi organizacjami rozwi-
jającymi akcję aliji, m.in. z kierowaną przez W. Żabotyńskiego tzw. Nową Organizacją 
Syjonistyczną, oraz z dwoma organizacjami wojskowo-niepodległościowymi, Irgun 
Zwei Leumi i Haganą95. 

Te w większości poufne kontakty umożliwiały Żydom m.in. zakup w Polsce broni, 
uzyskanie pożyczek finansowych, a przede wszystkim rekrutację i szkolenie instruk-
torów, mających być w przyszłości kadrą dla żydowskiego powstania w Palestynie. Na 
wniosek Żabotyńskiego oraz dra Benjamina Acina w latach 1936-1939 polscy instruk-
torzy wojskowi przeszkolili także kierownictwo Żydowskiej Organizacji Młodzieżowej 
Bejtar, a wiosną 1939 w Andrychowie przeprowadzono trzymiesięczny kurs oficerski
dla wywodzących się z ówczesnych kadr kierowniczych Irgunu z całego świata przy-
szłych oficerów i dowódców oddziałów żydowskich w Palestynie. Szkolenie obejmo-
wało kurs ogólnowojskowy oraz kurs dywersji i walki konspiracyjnej96. Wielu z tych 
wyszkolonych w Polsce, a także w czasie służby w WP, Żydów z Armii gen. Władysława 
Andersa zdezerterowało97 po przybyciu APW z ZSSR na Bliski Wschód i zasiliło szeregi 
żydowskich powstańców. Nie byli zbyt usilnie ścigani przez polską żandarmerię, gdyż 
polskie dowództwo rozumiało ich sytuację i intencje. Brak jest informacji, czy był wśród 
tych dezerterów był ktoś z Wadowic lub okolicy. Wiadomo natomiast, że wielu Żydów 
z ziemi wadowickiej walczyło na szlaku bojowym II Korpusu do końca wojny. Wielu 
z nich poległo lub odniosło rany.
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Z powodu braku współpracy i bliższych kontaktów wewnętrzne podziały społecz-
ności żydowskiej nie były znane i zrozumiałe dla większości szarych obywateli Polski, 
a więc i powiatu wadowickiego. W efekcie chrześcijanie swoje nastawienie do Żydów 
uogólniali przez pryzmat sympatii czy wręcz filosemityzmu, lub odwrotnie przez pry-
zmat negacji. Niewątpliwie największa była jednak grupa obojętnych, których postawy 
krystalizowały się, czy ujawniały w zależności od kontekstu i indywidualnej sytuacji. 
Trudno byłoby jednak uznać, że wyznacznikiem stosunków pomiędzy obydwoma 
narodami na ziemi wadowickiej był antysemityzm. Budziło by to bowiem konieczność 
odpowiedzi na pytanie, czy z drugiej strony takim samym wyznacznikiem nie był 
antypolonizm? Niewątpliwie działania mające posmak antysemityzmu zdarzały się, 
aczkolwiek nie miały nic wspólnego z pojęciem antysemityzmu znanego w wyniku 
doświadczeń II wojny światowej, opartego na kryteriach rasistowskich i prowadzącego 
w ślepy zaułek antyhumanizmu. Zdarzały się także zachowania antypolskie. Jednak 
ziemia wadowicka nie była widownią scen czy akcji, których przypomnienie budziłoby 
rumieniec zażenowania u przedstawicieli obydwu narodów. Być może jest to dowód na 
istnienie czegoś nieuchwytnego, co zwykło się określać mianem genius loci. Wnuk jednej 
z wadowickich rodzin żydowskich, Uri Huppert twierdzi, że atmosfera międzywojen-
nych Wadowic, promieniująca zapewne także na okolicę, tworzyła szczególny klimat 
liberalizmu i tolerancji, umożliwiający w miarę zgodne współżycie obydwu narodów. 
I jest to prawdopodobne.

Przytoczone powyżej informacje nie wyczerpują tematu współżycia i współpracy 
Polaków i Żydów na ziemi wadowickiej i w Polsce. Stanowią jedynie ilustrację wzajem-
nych relacji. Jak widać, nie zawsze były to relacje pozytywne, a cele wspólne. Niestety 
w obliczu zagłady, jaka nadeszła wraz z hitlerowskim najazdem w dniu 1 września 
1939 r. nie udało się już wzajemnych stosunków poprawić. Pod okupacyjnym terrorem 
było to jeszcze trudniejsze. A później - aczkolwiek obydwa narody stanęły w obliczu 
śmierci - stało się niemożliwe.

Michał Siwiec-Cielebon - właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej dokumentują-
cego zwłaszcza dzieje 12 pułku piechoty, dziennikarz, historyk regionalista

Przypisy
1Przy opracowywaniu niniejszego tekstu wykorzystano informacje zawarte w Księdze Pamiątkowej b. gmin 

żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, wydanej w 1968 w Izraelu (kserograficzny reprint
w Zbiorach Historycznych Ziemi Wadowickiej) oraz w pracy magisterskiej Katarzyny Iwańskiej Żydzi 
w Wadowicach w latach 1964-1945, pracy dyplomowej tejże Żydowska Gmina Wyznaniowa w Wadowicach 
(zarys do 1939 r.) oraz artykułu tej samej autorki Ustrój Gminy Żydowskiej w Wadowicach w latach 1864-
1939, opublikowanym w: Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. naukowy 
A. Nowakowski, Warszawa 1994, a także opracowaniu Rafała Tatki Wadowickie środowisko żydowskie, 
Wadowice 1987. Pozostałe wykorzystane źródła i materiały zostały odnotowane w przypisach.

2Mały Rocznik Statystyczny 1938 (dalej MRS), str. 11-62; B. Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej, Warszawa 
1938, str. 96-t.; A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich 1921-1939,  Wrocław 
1979, str. 6; J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1961, str. 373-376. 
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Zobacz także: A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 
1918-1926, wydanie trzecie, Warszawa 1977; A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów 
politycznych Polski 1926-1939, Warszawa 1980.

3A. Chojnowski, op cit., str. 11-12; B. Olszewicz, op. cit., str. 97.
4MRS 1938, str.22-26; A. Chojnowski, op. cit., str. 12; B. Olszewicz, op. cit., str. 98. Natomiast A. Ajnenkiel, 

Od rządów..., na str. 216 podaje, że podczas spisu w roku 1921 według zastosowanego kryterium 
narodowościowego w Polsce było 7,8 proc. Żydów. Powyższe potwierdza rozbieżność pomiędzy kryteriami 
wyznaniowym i językowym a narodowościowym.

5B. Olszewicz, op. cit., tabele po str. 112 oraz str. 105 i 118.
6 Tamże, tabele po str. 112.
7Tamże. Nieco inne proporcje przedstawia (według własnych ustaleń) A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych..., 

str. 215 i nast. Ze względu na nieznaczne różnice w wielkości poszczególnych grup narodowościowych oraz 
przyjęte przez A. Ajnenkiela źródła, nie zawsze dostępne autorowi niniejszego opracowania, pozostawiono 
ustalenia ze źródeł powszechniej dostępnych. Zarazem jednak ustalenia A. Ajnenkiela potwierdzają, iż ok. 
25 proc. obywateli RP wyznania mojżeszowego deklarowało zarazem narodowość polską. O tym problemie 
autoidentyfikacji części społeczności żydowskiej mowa w dalszej części niniejszego artykułu. Z kolei na 
inne problemy z jednoznacznym i precyzyjnym ustaleniem faktycznych wielkości poszczególnych grup 
narodowościowych zwraca uwagę A. Chojnowski. op. cit., str. 6.

8B. Olszewicz, op. cit., str. 99-101.
9Taki odsetek mieszkańców narodowości żydowskiej podają m.in. źródła wykazane w przypisie 1. Natomiast 

badacz m.in. dziejów religijnych Wadowic, o. Honorat Czesław Gil OCD, w opracowaniu Życie religijne 
w Wadowicach, 1918-1939, zamieszczonym w: Nasza przeszłość, t. 100 z 2003 na str. 11, podaje za Elenchus 
venerabilis cleri...pro Anno Domini 1939, że w Wadowicach zamieszkiwało wtedy 7252 katolików i 1192 Żydów. 
Uwzględniając większą cześć 12 pułku piechoty (III batalion stacjonował jako detaszowany w Krakowie), stale 
w mieście mieszkało ok. 9,5 tys. ludzi. Jednak biorąc pod uwagę proporcje wymienionych grup wyznaniowych 
i proporcje narodowościowe WP, Żydzi mogli w Wadowicach stanowić maksymalnie 15-16 proc. mieszkańców. 
Ze względu na brak innych dokładnych źródeł statystycznych z tamtego okresu, przy obecnym stanie 
wiedzy ostateczna weryfikacja tych danych nie jest jeszcze możliwa. W niniejszym opracowaniu dla celów 
porównawczych przyjęto obecną w powszechnej świadomości historyków wartość ok. 20 proc.

10Tak podaje Księga Pamiątkowa, natomiast według innych danych w 1939 r. w Kalwarii było 2199 mieszkań-
ców. Całkowicie rozbieżne w zaprezentowanymi dane podaje w swoich wspomnieniach kalwarianin Ignacy 
Wielgus (Garść wspomnień, maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kalwarii Ze-
brzydowskiej), który twierdzi, że liczba mieszkańców Kalwarii wynosiła w 1939 r. ok. 3500 osób, w czym 
było 1200 Żydów. Gdyby te liczby były prawdziwe (nie ma wątpliwości, że nie są) to także w tym wypadku 
odsetek Żydów w Kalwarii wynosiłby 32 proc.

11Według danych z 1934 r. poza miastami Żydzi mieszkali w następujących miejscowościach (parafiach) po-
wiatu: Frydrychowice (18 osób), Gierałtowice (14 osób), Głębowice (1 rodzina), Graboszyce (1 rodzina), 
Inwałd (17 osób), Klecza-Łękawica (5 osób), Krzęcin (50 osób), Mucharz (12 osób), Nidek (8 osób), Pio-
trowice (13 osób), Przeciszów (15 osób), Tarnawa (8 osób), Wieprz (10 osób) oraz wspomniane w tekście 
10 rodzin w Zembrzycach. Łącznie można więc szacować liczbę Żydów w powiecie poza miastami na ok. 
220-230 ludzi.

12Do obwodu wadowickiego Sądu Grodzkiego należało 28 miejscowości: Babica, Bachowice, Barwałd Dolny, 
Barwałd Średni, Chocznia, Dąbrówka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Jaszczurowa, Kaczyna, 
Klecza Dolna, Klecza Górna, Koziniec, Łękawica, Marcówka, Mucharz, Ponikiew, Radocza, Roków, Skawce, 
Śleszowice, Świnna Poręba, Tomice, Tarnawa, Witanowice, Zembrzyce i Zawadka.

13Jeżeli przyjąć, że na terenie powiatu mieszkało łącznie ok. 6-7 tysięcy Żydów, a cała ludność powiatu wy-
nosiła w 1931 r. 145,1 tys., to odsetek ludności żydowskiej wynosił by niespełna 5 proc. Według MRS 1938 
- tabela na str. 34 - struktura ludności wg. źródeł utrzymania była w powiecie następująca: z rolnictwa 
(bez leśnictwa, ogrodnictwa i rybactwa) żyło 73,9 proc. ludności, z pracy w przemyśle (obejmuje górnictwo 
i rzemiosło) 13,4, z handlu (także ubezpieczenia prywatne) 3,0, a w komunikacji (obejmuje również trans-
port) pracowało 2,2 proc. 

14A. Chojnowski, op. cit., str. 12.
15A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2002, str. 227-228.
16Tamże, str. 230.
17Cz. Gil, Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, w: Nasza przeszłość, t. 100 z 2003 r., str. 24.
18Tamże, str. 225-226.
19Relacje Teresy Siwiec-Cielebon, Letycji Staroniowej. Po latach potwierdziła autentyczność tego incydentu 

córka Michała Uniwersała, Zofia Oczkowska.
20 Cz. Gil, Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów 1935-1939, w: Nasza 

przeszłość, t. 102, str. 45 oraz 47-48,
21 Tamże, str. 33-34.
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22Tamże, str. 59.
23Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, str. 85.
24Cz. Gil, Życie religijne..., str. 69.
25Szerzej o tej problematyce pisze m.in. A. L. Szcześniak, Judeopolonia. Żydowskie państwo w państwie polskim, 

Radom 2001.
26Rok 1918 w “Dzienniku” Jana Dorozińskiego, Wadoviana nr 2, rok 1998, str. 46-54. H. Reiter, absolwent 

Gimnazjum wadowickiego z 1920 r. był synem Chaima Reitera, nauczyciela religii mojżeszowej w tymże 
Gimnazjum oraz w innych szkołach Wadowic. 

27Tamże. Zob. także Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, Wadowice 2002, str. 39. Pisze 
o tym również M. Siwiec-Cielebon w artykule Ku Niepodległej, Wadoviana nr 2, str. 38-45.

28Tamże, oraz A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993, str. 62.
29J. Herzog, Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach, Kraków 2001, str. 345 i następne.
30MRS 1938 str. 352.
31P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną, przestępczością i moralnością Drugiej Rzeczypospolitej, MON Depar-

tament Społeczno-Wychowawczy, Warszawa 2000 r. oraz artykuł tegoż autora Przestępczość i wymiar spra-
wiedliwości w wojsku II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, w: Mars. Problematyka i historia wojskowości. 
Tom 14, Warszawa-Londyn, 2003, str. 31-41.

32Tej tematyce będą poświęcone odrębne artykuły w kolejnych numerach Wadovian.
33A. Chojnowski, op. cit., str. 222.
34W miarę upływu lat część przedstawicieli polskiej prawicy proponowała zastąpić zasadę numerus clau-

sus, czyli ograniczenia liczbowego, zasadą numerus nullus, czyli całkowicie uniemożliwić Żydom studia 
w polskich uczelniach, a przynajmniej na niektórych kierunkach. W ślad za tym szły dążenia do całkowitej 
izolacji Żydów w życiu społecznym i kulturalnym. Podobne tendencje narastały w stosunkach ekonomicz-
nych w postaci tzw. bojkotu gospodarczego, o czym w następnych rozdziałach niniejszego opracowania. 
A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 424-425.

35Wielokrotnie pisze o tym m.in. Władysław Witos, vide np. Moje wspomnienia, Warszawa 1978. Zobacz także 
np. J. Żarnowski, op. cit., str. 254.

36Zobacz m.in. Polacy - Żydzi - komunizm. Anatomia półprawd 1939-1968, Warszawa 1992, a także liczne 
publikacje dotyczące tzw. polskiego ruchu robotniczego.

37A. Chojnowski, op. cit., A. L. Szcześniak, op. cit. oraz m.in. J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rze-
czypospolitej, Warszawa 1974; W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce 
w latach 1926-1935, Wrocław 1985 oraz J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnow-
szymi Narodowej Demokracji, wyd. drugie, Warszawa 1979; Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec 
faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.

38Zobacz np. zbeletryzowana relacja Jerzego Klugera, jako kanwa książek Gian Franco Svidercoschiego, 
List do przyjaciela Żyda, Kraków 1995 (fragment na str. 36-39) i tegoż, Historia Karola Wojtyły, Kraków 
2002, (fragment na str. 23-28). Niestety opis ten, zarówno przez dosyć dowolnie zbeletryzowaną formę, jak 
i z racji niedokładności popełnionych przez relanta, a nie zweryfikowanych przez autora książek, stracił 
szanse na traktowanie go jako relacji historycznej źródła osobowego. Może w pewnym stopniu posłużyć 
do odmalowania klimatu epoki, ale przy uwzględnieniu zawartych w nim zasadniczych niedoskonałości 
faktograficznych.

39A. Zwoliński, op. cit., str. 75.
40A. Chojnowski, op. cit, str. 12, A.L. Szcześniak, op. cit., str. 6-7, a od strony religijnej A. Unterman, op. cit., 

str. 225 i nast.,.
41W. Żabotyński, fragment ze str. 29-30 wydanej w 1937 r. książki Państwo Żydowskie, cyt. za: A. Chojnowski, 

op. cit., str. 224.
42Cz. Gil, Życie religijne..., str. 27.
43Tamże, str. 61.
44E. Zegadłowicz przyczynił się do małżeństwa córki Tauba ze znanym artystą malarzem, Zbigniewem 

Pronaszką. Z kolei syn dra Tauba, Henryk, absolwent wadowickiego Gimnazjum z 1916 r., poległ jako 
podporucznik 12 pułku piechoty w walkach na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r. 

45Obydwaj byli Żydami, aczkolwiek już później, na początku lat 30. dokonali konwersji na katolicyzm.
46Kpt. T. Skowroński, Pamiętniki, okres 1939-VI 1941 r., Brunszwik i Lazarett „T” Tangerhü2tte, maszynopis 

w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
47 Cz. Gil., Protokoły z zebrań..., str. 32.
48I. Wielgus, Moja mała ojczyzna, w: Garść wspomnień, str. 38-39.
49J. Holzer, op. cit., passim, a także np. A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych..., str. 230.
50Użycie w tekście określenia „tzw. polskimi” nie jest w tym wypadku próbą oceny tych partii pod względem 

narodowym czy narodowościowym (ta sprawa już dawno została rozstrzygnięta), ale podkreśla odmienności 
programowe tych ugrupowań, w żaden sposób i w żadnym zakresie nie realizujących potrzeb, celów i dążeń 
narodu i społeczeństwa polskiego, a służących interesom obcym i destrukcji polskiej państwowości.

51A. Zwoliński, op. cit., str. 70.
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52Relacje Marii A. Lewkowicz (Weberówny), Ireny Bielatowicz. Sprawę tę w zawikłany i niezbyt dokładny sposób 
przedstawiają oparte na wspomnieniach Jerzego Klugera książki Gian Franco Svidercoschiego.

53G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, str. 119-121.
54B. Olszewicz, op. cit., str. 133.
55Patrz przypis 34, oraz tamże str. 594.
56A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 257.
57B. Olszewicz, op. cit., str. 103.
58Patrz przypisy 72-77.
59G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, str. 107.
60Tamże oraz A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str.426.
61Relacje i informacje: Marii Siwcowej, Ireny (Drożdż) Bielatowicz, Teresy Siwiec-Cielebon, Letycji (Siwiec) 

Staroń, Włodzimierza Piotrowskiego, Maksymiliana Kamieńskiego, Ireny (Nęcek) Kamieńskiej.
62A. Chojnowski, op. cit., str. 11.
63B. Olszewicz, op. cit., str. 105
64A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 254.
65B. Olszewicz, op. cit., str. 103.
66J. Żarnowski, op. cit., str. 254.
67 Wadowice w zapiskach..., str. 38
68Tamże, str. 39.
69Wadoviana nr 2, op. cit., str. 52
70MRS 1938, str. 36-37.
71B. Olszewicz, op. cit., str. 98; A. Chojnowski, op. cit., str. 12.
72Dane według: Informator i przewodnik firm chrześcijańskich Wadowic, Kalwarii i Andrychowa na 1938 r. 

Nakładem Powiatowego Wydziału Gospodarczego Stronnictwa Narodowego w Wadowicach, ul. Pańska 2.
73A. Zwoliński, op. cit., str. 65.
74Patrz przypis 1.
75Dane według: jak przypis 72.
76Ignacy Wielgus w swojej relacji (Garść wspomnień) twierdzi, że Żydzi dominowali w handlu i drobnej 

wytwórczości w mieście. Nie podaje jednak żadnych danych liczbowych. Nie ma podstaw, aby kwestionować 
relacje I. Wielgusa, ale brak zweryfikowanych informacji na jej potwierdzenie.

77Dane według: jak przypis 72.
78Wadowice w zapiskach..., str. 56.
79A. Chojnowski, op. cit., str. 226; A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 594-595.
80M. in. relacje Ireny Bielatowicz, Kurta Rosenberga, Marii Siwcowej, Teresy Siwiec-Cielebon, Marii 

Weberówny (Lewkowicz).
81Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stulecie 1895-1995, opr. G. Studnicki, Kalwaria Zebrzydowska 

1995, str. 27-28.
82Tamże, str. 43.
83Tamże, str. 48.
84 Cz. Gil, Protokoły z zebrań..., str. 33, 39, 48, 51 i 58.
85”Odbito w Drukarni Jana Zawiły, Wadowice, ul. Mickiewicza 3” - egzemplarz w Zbiorach Historycznych 

Ziemi Wadowickiej, sygn. KSE 59/518/97.
86Szerzej na ten temat A. L. Szcześniak, Judeopolnia..., op cit. 
87A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 425-427.
88A. Chojnowski, op. cit., str. 226.
89Tamże, str. 219-221.
90Tamże, str. 222.
91B. Olszewicz, op. cit., str. 101 i 104.
92MRS 1938, str. 57.
93A. Chojnowski, op. cit., str. 223 oraz relacje niektórych osób wymienionych w poprzednich przypisach.
94A. Chojnowski, op. cit., str. 224 oraz A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., str. 595-596.
95Tamże. Przywódcą Irgunu był pochodzący z Polski Abram Sztern. U A. Ajnenkiela podana inna nazwa 

Irgunu, w wersji Narodowa Organizacja Wojskowa Irgun Tetsevai Leumi.
96Zobacz: Cz. Partacz, Ukraińcy w Armii Polskiej w Związku Sowieckim, Armii Polskiej na Wschodzie i w II 

Korpusie Polskim, w: Mars. Problematyka..., t. 11, str. 120 oraz A. Klugman, Izrael ziemia świecka, Warszawa 
2001, str. 229-250.

97Informacje o sprawie tej masowej dezercji (łącznie zdezerterowało ponad 700 Żydów) zawarte są w wielu 
publikacjach o dziejach PSZ. Znany reżyser, S. Szlachtycz na kanwie tych wydarzeń oparł słuchowisko 
radiowe swojego autorstwa Generał A  i kapral B. Ciekawa publikacja obrazująca dzieje żydowskie i historię 
syjonizmu, De profundis,  wyszła spod pióra M. Wańkowicza, który napisał ją w okresie pobytu w Palestynie 
w latach II wojny światowej. To tylko nieliczne publikacje poruszające kwestię asymilacji czy lojalności 
Żydów, także, a może przede wszystkim, polskich.
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Chasydyzm, któremu dał początek w pierwszej połowie XVIII w. Izrael Baal Szem 
Tow ( Pan Dobrego Imienia) był mistycznym ruchem odnowy religijnej, rozwijającym 
się najpierw na Podolu, Wołyniu i Ukrainie1. Stamtąd dotarł  na wschodnie rubieże 
Monarchii Habsburskiej a następnie na tereny Królestwa Polskiego, Litwy i Galicji. Był 
on ruchem o charakterze demokratycznym, podkreślającym wartość indywidualnego 
przeżycia religijnego, dobroci i miłości bliźniego, podważającym znaczenie elitarnej 
uczoności talmudystów, pełnym radosnej pobożności wyrażanej w ekstatycznym 
śpiewie i tańcu. Uzależniał przyjście Mesjasza od osiągnięcia czystości serca każdego 
Żyda. Z nauk mistycznych (kabały) przyjął m.in. ideę, iż każdy człowiek nosi w sobie 
iskierkę boskości. Cechą charakterystyczną tego ruchu było dobrowolne posłuszeństwo 
duchowym przewodnikom, zwanym cadykami (cadyk – sprawiedliwy).

Na czele ruchu chasydzkiego stały całe dynastie cadyków, rabinów – cudotwórców, 
w których Żydzi widzieli pośredników między sobą a Bogiem. Niektórzy z nich posiadali 
kosztowne dwory, żyli w przepychu, uwielbiani przez swoich wyznawców – chasydów, 
czyli dosłownie „ludzi pobożnych”2. 

Pierwszymi mieszkańcami wadowickiej gminy wyznaniowej byli w przeważającej 
części postępowi Żydzi niemieccy. Pochodzili w większości z sąsiadującego Śląska Cie-
szyńskiego, gdzie większe miasta były silnie zgermanizowane. Naśladując życie Żydów 
śląskich, prawie wszyscy pierwsi Żydzi nosili ubiory europejskie, a nie tradycyjnie 
żydowskie. Czytali książki i gazety niemieckie, a nowopowstająca literatura żydowska 
i hebrajska nie interesowała ich zupełnie. Ten postępowy charakter kulturalny nowo-
powstałej gminy ujawnił się także w budowie synagogi i liturgii odprawianych nabo-
żeństw. Synagogę wybudowano w stylu nowoczesnych synagog zachodnich, a liturgię 
odprawiano według porządku aszkenazyjskiego.

Z biegiem czasu zaczęła do Wadowic napływać ludność żydowska z sąsiednich wio-
sek oraz miast już nie śląskich, lecz galicyjskich, nie przesiąkniętych kulturą niemiecką 
takich jak: Chrzanów, Oświęcim i Zator. W miastach tych mówiono w przeważającej 
części językiem polskim lub jidysz, a chasydyzm był tam silnie zakorzeniony. Nowi przy-
bysze swym trybem życia, tradycjami i ubiorem zmienili dotychczasowy obraz miasta. 
Dla zaspokojenia potrzeb nowej ludności zbudowano Beit Hamidrasz, gdzie modlono 

RUCH CHASYDZKI

W WADOWICACH

K A T A R Z Y N A  I W A Ń S K A
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się już według liturgii sefardyjskiej. Ilość Żydów postępowych, przesiąkniętych kulturą 
niemiecką  malała, gdyż większość z nich opuszczała miasto i przenosiła się do Bielska 
i innych większych miast. Zmienione oblicze miasta widoczne było przy wyborach do 
rady wyznaniowej. Żydzi tradycjonaliści zdobywali coraz więcej głosów i mandatów. 
O ile pierwsi prezesi kahału byli postępowi, to późniejsi (z wyjątkiem ostatniego dra Wil-
helma Klugera) należeli już do sfer ortodoksyjnych. To samo dotyczy rabinów. Pierwszy 
rabin Mordechaj Rotenberg swoim wykształceniem, wyglądem zewnętrznym i językiem 
potocznym, przeważnie niemieckim, odpowiadał obrazowi kulturalnemu i religijnemu 
gminy w jej początkach. Natomiast drugim rabinem (po odejściu Rotenberga na stanowi-
sko rabina do Antwerpii) został wybrany w 1913 r. w wyniku konkursu rabin chasydzki 
Aszer Anszil Icchak Seltenreich. Odsetek  chasydów wzrastał nieustannie i pod koniec 
istnienia to jest w roku 1939 gmina liczyła już tylko 10-15% Żydów postępowych. Tak 
bardzo zmieniło się oblicze kulturalne i religijne gminy wyznaniowej  w przeciągu 
ok. 75 lat jej istnienia. Ta radykalna zmiana spowodowana była między innymi tym, 
że Żydzi chasydzcy nie chcieli osiedlać się w mieście, w którym nowopowstała gmina 
dopiero tworzyła swoje instytucje. Natomiast kiedy pod koniec XIX wieku określono 
statut, zbudowano Beit Hamidrasz i zapewniono im możliwość zaspokajania potrzeb 
religijnych zaczęli osiedlać się w mieście zmieniając charakter gminy.

Wśród Żydów wadowickich byli chasydzi bobowscy, bełżcy, radomszczańscy, zało-
szyccy. Najwięcej było chasydów bobowskich – do nich należały między innymi rodziny 
Bronerów, Cisnerów, Langerów, Muellerów, Schoengutów i Wienerów3.

Różne czynniki przyczyniały się do popularności cadyka bobowskiego wśród chasy-
dów wadowickich. Mianowicie do roku 1918 Polska była podzielona na zabory i siedziby 
pozostałych cadyków takie jak Góra Kalwaria, Radomsk oraz Załoszyce znajdowały się 
za kordonem carskim, co w znacznym stopniu utrudniało dojazd chasydom.  Natomiast 
łatwo było dostać się do położonej w stosunkowo niedalekiej odległości, w tym samym 
zaborze siedziby cadyka z Bobowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, więk-
szość chasydów wadowickich kierując się tradycją uznawała dalej za swego przywódcę 
i nauczyciela cadyka z Bobowej.

Poza tym cadyk bobowski Ben Cyjon Halberstam był wnukiem cadyka Chaima ben 
Arie Halberstama (1793-1876) z Nowego Sącza – zwanego od tytułu  swego dzieła Dywre 
Chaijm („Słowa życia”) - założyciela dynastii sądeckiej, którego niezwykła postać tkwiła 
w pamięci starszego pokolenia miasta. Pamiętano o jego wielkiej znajomości Talmudu, 
o skromnym stylu życia i działalności filantropijnej oraz o przyczynach jego konfliktu
z dworem Jizroela z Różyna i dynastią sadogórską4. Wszystkie te czynniki przyczyniły 
się do popularności cadyka bobowskiego Ben Cyjona Halberstama, jednak najwięcej 
o powodzeniu jego dworu zadecydowała okoliczność, że starał się o wykształcenie 
młodzieży chasydzkiej. W tym celu założył dużo szkół tzw. jeszybotów w Galicji i był 
w ścisłym kontakcie z młodzieżą chasydzką troszcząc się o jej potrzeby duchowe i ma-
terialne. Młodzież ta przyjmowana była na jego dworze bardzo serdecznie i gościnnie. 
Postępując w ten sposób zjednywał sobie również zwolenników wśród rodziców swoich 
uczniów.
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Przed I wojną światową  nie było zorganizowanej nauki Talmudu dla uczniów 
zaawansowanych  w Wadowicach. Uczono się pojedynczo albo Beit Hamidraszu, lub 
u dajanów Szymona Gelbwachsa i Mosze Muellera. W okresie międzywojennym za-
potrzebowanie na studiowanie nauk talmudycznych z powodu nieustannego napływu 
chasydów silnie wzrastało, co spowodowało założenie dwóch jeszybotów. 

Jeden powstał z inicjatywy cadyka Ben Cyjona Halberstama pod nazwą „Eic 
Chaim”, („Drzewo życia”). Liczył on 30 do 40 uczniów. Niektórzy z nich pochodzili 
również z miast sąsiednich. Nauka odbywała się w Beit Hamidraszu. Zorganizowano 
kilka kursów religijnych pod kierownictwem Eliasza Orbacha i Abrahama Wienera 
oraz nauczycieli sprowadzonych z Myślenic. Jeszybot ten był filią centralnego jeszy-
botu w Bobowej5. Cadyk Ben Cyjon Halberstam wysyłał często do Wadowic któregoś 
z swoich chasydów, aby odwiedził jeszybot i egzaminował uczniów. Stowarzyszenie 
„Tomchej Orajta” pod kierownictwem Szlomo Bronera, Izraela Szlomo Langera i Jakuba 

Cisnera dbało o sprawy gospodarcze jeszy-
botu, a w szczególności o żywność i nocleg 
dla zamiejscowych uczniów.

Cadyk bobowski Ben Cyjon Halberstam 
dwukrotnie odwiedził Wadowice w latach 
1923 i 1927. Było to wielkie wydarzenie 
dla społeczności żydowskiej. Do Wadowic 
przybyło wówczas tysiące jego zwolenników 
z okolicznych miast, aby znaleźć się blisko 
swojego duchowego przywódcy. Na dworcu 
kolejowym urządzono mu wspaniałe powi-
tanie z udziałem rabinów, przedstawicieli 
kahału i miejscowych władz. Eleganckim po-
wozem cadyk został zawieziony do przygoto-
wanego dla niego miejsca pobytu – w czasie 
pierwszej wizyty do domu Jehudy Gottlieba, 
a w czasie drugiej do domu Josefa Bronera. 
Rozentuzjazmowani chasydzi chcieli wy-
prząc konie z powozu i sami go ciągnąć, ale 
cadyk sprzeciwił się tej przesadnie wyrażonej 

mu czci i powiedział „całe moje życie trudziłem się, aby robić ludzi z koni, a wy przy-
chodzicie tu robić konie z ludzi”6. W Beit Hamidraszu urządzono cadykowi uroczyste 
przyjęcie. Wiele osób chciało zbliżyć się do niego i uścisnąć jego dłoń, a do największego 
entuzjazmu dochodziło podczas wygłaszania mów na jego cześć. W sobotę wieczór po 
uroczystej kolacji, gdy cadyk opuszczał Beit Hamidrasz, tłumy ludzi wraz z młodzieżą 
niosącą pochodnie w rękach, odprowadzały go do mieszkania.

Zwolennicy cadyka, podczas jego pobytu w mieście, dbali o utrzymanie jego dworu, 
pokrywali koszty przyjęć, a przez cały rok troszczyli się o budżet jeszybotu.

Ben-Cyjon Halberstam
cadyk z Bobowej
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Drugim jeszybotem w Wadowicach był jeszybot „Keter Tora” („Korona Prawa”) 
założony przez cadyka radomszczańskiego Salomona Henocha Rabinowicza. Liczył 
on 15 do 20 uczniów. Przewodniczącym jeszybotu był talmudysta Mordechaj Rumelt, 
brat rabina Abrahama Cwi Rumetla. Często przyjeżdżał do Wadowic zięć rabina 
radomszczańskiego, znany talmudysta rabin Mosze Dawid Rabinowicz, zwany Rabi 
Moszele, aby egzaminować uczniów. Sprawami gospodarczymi jeszybotu zajmował 
się Josef Scheler, a koszty utrzymania jeszybotu w całości ponosił sam cadyk. Cadyk 
Salomon Henoch kohen Rabinowicz był synem Ezechiela z Radomska i kontynuato-
rem radomszczańskiej dynastii cadyków. Dwór jego znajdował się w Sosnowcu i tam 
przyjmował zwolenników, wspomagał finansowo ubogich oraz często pomagał swoim
chasydom udzielając im pożyczek. Założył i utrzymywał słynny jeszybot w Sosnowcu  
składający się z 400 uczniów, którym kierował wspomniany Mosze Dawid Rabinowicz. 
Cadyk Salomon Henoch Rabinowicz z wybuchem II wojny światowej przeniósł się do 
Warszawy, gdzie ukrywał się przed nazistami7. 1.08.1942 roku hitlerowcy wykryli jego 
schronienie i zastrzelili go w podwórzu  domu, w którym się ukrywał.

Chasydzi wadowiccy mieli zwyczaj wyjeżdżania na święta do swoich cadyków. Ilość 
podróżujących chasydów była tak duża, że kolej przyznawała zniżki biletowe. Chasydzi 
rabina bobowskiego modlili się w Beit Hamidraszu i w domu modlitwy Jakuba Langera 
na ul.Tatrzańskiej; załoszyckiego w bóżnicy Lauberów i Loeffelholzów na ul. Spadzi-
stej; radomszczańskiego w bóżnicy Jungewirtów. Jakub Langer, w którego mieszkaniu 
modlili się przez wiele lat chasydzi bobowscy, był człowiekiem niebywale religijnym. 
Na miejsce modlitwy przeznaczył jeden z pokoi, aby ułatwić modlitwę tym, którym 
z powodu kłopotów zdrowotnych i podeszłego wieku droga do synagogi wydawała się 
za długa. Po jego śmierci w roku 1929 żona Rachela Langer prowadziła dalej bóżnicę. 
Po zburzeniu synagogi i Beit Hamidraszu w roku 1939 dom modlitwy Jakuba Langera, 
pozostał jedynym, w którym Żydzi modlili się. 

Do powstania Beit Hamidraszu przyczyniło się przybycie do Wadowic dużej liczby 
rodzin chasydzkich. Nowym przybyszom przeszkadzała modlitwa, prowadzona we-
dług surowego ceremoniału. Przyzwyczajeni byli oni bowiem do prowadzenia życia 
towarzyskiego w murach domu modlitwy, a nie tylko odprawiania w nim nabożeństw. 
Potrzebowali oni domu modlitwy, który byłby otwarty cały dzień dla spotkań chasy-
dów studiujących księgi i toczących dysputy religijne. Wszystko to przyczyniło się do 
zbudowania przez gminę, pod koniec XIX wieku, w pobliżu synagogi domu modlitwy, 
czyli Beit Hamidraszu. Był on zawsze pełny młodzieży chasydzkiej studiującej Gemarę 
w grupach i starszych chasydów modlących się pojedynczo, a pod wieczór często zja-
wiali się przygodni kaznodzieje i wygłaszali mowy na różne tematy. W sobotę wieczór 
urządzano uroczystą kolację. Także w powszechne dni spotykano się w Beit Hamidraszu 
i zasiadano do stołu, zwłaszcza w rocznicę śmierci sławnych cadyków. Jeden z chasydów 
wygłaszał mowę okolicznościową, przypominając życie cadyka oraz niezwykłe wydarze-
nia uczynione przez niego, a także jego mądre sentencje. Życie towarzyskie w rozumieniu 
chasydzkim tętniło tu silnie. Niejeden z chasydów prowadzących spotkania, opartych 
na mistycyzmie i kabalistyce, znajdował w tym wyciszenie i zadowolenie.
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Wypiek mac w wadowickiej gminie był monopolem kahału. Zabronione było zarzą-
dzeniem rabinatu, pieczenie mac lub sprowadzanie z innych miejscowości dla dalszej 
sprzedaży. Jedynie chasydom zezwalano na wypiek mac „szmirot” bez udziału kahału. 
Oddawano im piec do dyspozycji w lokalu mieszczącym się obok Beit Hamidraszu, 
w ostatni wieczór przed świętami. Wypiekali je sami, ze specjalnej mąki „szmura”. Ubrani 
w jarmułki i kapoty uwijali się przy stołach do robienia mac, wsuwając ciasto szuflami do
pieca. Pracą taką kierował Loebel Orbach. Był to człowiek niezwykle religijny, należący 
do chasydów rabina bobowskiego.

 *          *          *

Z chwilą wybuchu II wojny światowej nastąpił kres istnienia świata chasydzkiego. 
(Nie tylko w Wadowicach ale we wszystkich miastach i miasteczkach polskich).

Przypisy
1 Izrael Baal Szem Tow zwany Besztam – twórca chasydyzmu, urodził się w 1698 w Międzyborzu, tam też 

zmarł w roku 1760. Początkowo był nauczycielem, później wędrownym kaznodziejem i uzdrowicielem. 
Wiele lat spędził samotnie w górach Karpatach. Mając 36 lat zaczął głosić swe nauki, które stały się podsta-
wą ruchu chasydzkiego. Nie pozostawił żadnych pism. Jego nauki spisali uczniowie, głównie Józef z Płonne-
go. Por. I. Schiper „ Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce”, Warszawa 1992, s. 124.

2 M.Kłańska „Daleko od Wiednia” (Galicja w oczach pisarzy niemiecko-języcznych 1772-1918), Kraków 1991, 
s. 163.

3 „Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic” pod red. D. Jakubowicza, 
Tel Awiw 1968, s. 61

4 Cadyk Cham, Ben Arie Halberstamm krytykował Izraela z Różyna Friedmanna, założyciela tzw. Dynastii 
sadogórskich cadyków za utrzymywanie zbyt kosztownego dworu. Por. Jiri Langer „Dziewięć bram do 
tajemnic chasydów”, Kraków 1987, s. 314 i 317.

5 Jeszybot w Bobowej założył ojciec Bencjona Halberstama Salomon (ur. 1847, zm. 24.06.1906) Por.
M.Wodziński: „Groby cadyków w Polsce”, Wrocław 1998, s. 183.

6 „Księga Pamiątkowa...”, op. cit., s. 62
7 Mowy cadyka Salomona Henocha Rabinowicza zebrano i opublikowano po wojnie w księdze Sziwche 

Kohen. Po wojnie dynastia nie była kontynuowana. Por. M. Wodziński, op.cit., s. 235.
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GMINA WYZNANIOWA W WADOWICACH
Żydowska gmina wyznaniowa z siedzibą w Wadowicach obejmowała swym za-

sięgiem nie tylko Wadowice, ale też 28 okolicznych wsi. Jej organizację i działalność 
określał Statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Wadowicach, opracowany przez dra 
Izydora Daniela, zatwierdzony we Lwowie przez zastępcę c. k. Namiestnika w dniu 
23 XI 1897 roku, a wydany drukiem przez Franciszka Foltina w roku 1898.

Zadaniem gminy, nazywanej z hebrajskiego kahałem, było zaspokajanie potrzeb 
religijnych jej członków przez powołane w tym celu instytucje: synagogi, cmentarze, 
łaźnie rytualne i inne. Wewnętrzna organizacja społeczności żydowskiej oparta była na 
wzorach talmudycznych, bowiem prawo biblijne i talmudyczne było drogowskazem, jak 
urządzać życie „społeczności bożej”1. Kahał wywierał silny wpływ na egzystencję swoich 
członków, spełniając obok funkcji religijno-wychowawczych i dobroczynnych funkcje 
administracyjno-gospodarcze. Organami kahału były: Rada Wyznaniowa, Zwierzchność 
Wyznaniowa, Prezes Gminy i Wydziały. Ustawa z 1890 roku, nadająca gminom status 
wspólnoty religijnej, na której opierali się twórcy Statutu, dokładnie określała kompe-
tencje gminy, która wypłacała pensje rabinom, rzezakom rytualnym, sługom synagogi 
i kantorom, a także: utrzymywała synagogi, domy modlitwy i łaźnie; reprezentowała 
Żydów danej miejscowości na zewnątrz (również wobec władz państwowych).

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości nadal obowiązywały pozostałe  
z okresu zaborów przepisy określające ustrój żydowskich gmin wyznaniowych, a zatem 
gmina wadowicka, podobnie jak inne gminy z terenu Galicji i Śląska Cieszyńskiego, 
podlegała normom austriackim. Ujednolicenie norm prawnych obowiązujących w całym 
państwie nastąpiło w roku 1928. Od tego czasu poszczególne gminy wyznaniowe miały 
charakter korporacji publiczno-prawnych.

Do kompetencji gminy należało utrzymanie rabinatu, budynków i urządzeń 
służących potrzebom religijnym, cmentarzy, czuwanie nad wychowaniem religijnym 
młodzieży, troska o zaopatrzenie wiernych w mięso koszerne i zarządzanie majątkiem 
gminnym. Gmina mogła zajmować się również dobroczynnością oraz zarządzaniem 
fundacjami o takim charakterze. Przynależność do gminy dawała możliwość korzystania 

ŻYCIE SPOŁECZNE I KULTURALNE 

ŻYDÓW WADOWICKICH 

W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
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w razie potrzeby z pomocy materialnej. Ponadto gmina spełniała oprócz zadań religij-
nych zadania gospodarcze. Udział w zarządzie gminy pozwalał decydować o kwestiach 
życia doczesnego.

Do zadań gminy należało ponadto uchwalanie budżetu, opracowanie ogólnych zasad 
gospodarki finansowej, zakładanie szkół religijnych oraz wybory rabinów i podrabinów.
Gminę reprezentował jej zwierzchnik – prezes zarządu. Nadzorcza władza państwowa 
ustalała liczbę członków rady i zarządu. Istotne postanowienia dotyczyły wyborów, 
gdyż w regulaminie usunięto antydemokratyczne zasady cenzusu majątkowego lub 
podatkowego i wprowadzono pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze, tj. powszechne, 
równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Komisja sporządzająca spis wyborczy 
została upoważniona do pominięcia osób, które publicznie występują przeciw wyznaniu 
mojżeszowemu. Pozwalało to pozbawić praw wyborczych przeciwników politycznych. 
Regulamin zawieszał też prawo wyborcze na czas postępowania upadłościowego, utraty 
praw obywatelskich, ubezwłasnowolnienia, odbywania kary więzienia oraz korzystania 
z dobroczynności publicznej. 

Przepisy normujące gospodarkę finansową gminy rozszerzały uprawnienia nadzor-
cze władz administracyjnych, uprawniając je do istotnych zmian poszczególnych pozycji 
projektu budżetowego. Władza nadzorcza mogła odmówić zatwierdzenia projektu 
budżetowego, jeżeli uznała, że nie odpowiada on zadaniom gminy2.

Do głównych źródeł dochodów gminy należały podatki bezpośrednie (składki 
gminne) i pośrednie (np. z uboju rytualnego). Ponadto źródłem dochodów budżetowych 
były również wpływy z nieruchomości i fundacji. Składki gminy mojżeszowej mogły być 
ściągane przymusowo przez organy finansowe zarządu miejskiego lub urzędu gminy.

Zwierzchni nadzór nad wadowicką gminą wyznaniową, podobnie jak i nad inny-
mi gminami wyznaniowymi, sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, a w tzw. drugiej instancji – wojewoda. Nadzór bezpośredni sprawował 
wadowicki starosta powiatowy3.

ŻYDOWSKIE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I CHARYTATYWNE
Ludność żydowska Wadowic przejawiała duże zainteresowanie życiem społecz-

nym i kulturalno-oświatowym oraz wychowaniem fizycznym i sportem. Wychodząc
naprzeciw tym zainteresowaniom poszczególne środowiska żydowskie utworzyły wiele 
organizacji i instytucji, skupiających ludzi harmonijnie ze sobą współpracujących w celu 
zaspokajania wspólnych zainteresowań i potrzeb.

Wśród żydowskich organizacji społecznych dużą rolę w łagodzeniu skutków 
kryzysu gospodarczego i ciężkiego położenia zubożałych warstw ludności żydowskiej 
odegrały organizacje charytatywne. Należały do nich stowarzyszenia: „Gemilat Chasu-
dim” (Usłużność), „Bikur Cholim”, „Tomchaj Anijm” (Popierania biednych), „Talmud 
Tora”, „Stowarzyszenie Pań” i „Towarzystwo opieki nad Sierotami Żydowskimi”. Poza 
tym istniały stowarzyszenia, które za zadanie miały obronę praw i udzielanie pomocy 
określonym środowiskom żydowskim: „Związek Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sie-
rot Wojennych” oraz „Związek Uczestników Walk o Niepodległość Polski”. Natomiast 
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do organizacji typu kulturalno-oświatowego należały: Żydowski Dom Ludowy, Klub 
Inteligencji Żydowskiej oraz Biblioteka Żydowska. Jedną z najstarszych i najbardziej 
zasłużonych organizacji dla ludności żydowskiej miasta było „Stowarzyszenie Pań”. 
Przedmiotem działalności tego stowarzyszenia była opieka nad kobietami przed 
i w czasie porodu oraz udzielane jej pomocy materialnej, lekarskiej i duchowej. Praca 
stowarzyszenia polegała więc na opłacaniu akuszerki odbierającej poród, na udzielaniu 
pomocy i opiekowaniu się położnicą przez jedną z delegowanych w tym celu pań oraz 
na najmowaniu kogoś do opieki nocnej nad chorą kobietą ciężarną4.

W tych czasach nie było oddziału położniczego w szpitalu, a porody zwyczajowo 
odbywały się w domach, toteż działalność „Stowarzyszenia Pań” była bardzo pożyteczna 
dla biednej ludności żydowskiej. Prezesem stowarzyszenia była przez wiele lat (do roku 
1919) Anna Huppert, sekretarką – Helena Jakubowicz, a skarbnikiem – Salomea Klu-
ger5. Wielki był wkład pracy tych pań w utrzymaniu działalności stowarzyszenia oraz 
w udzielaniu pomocy osobom będącym w potrzebie, szczególnie w latach 1914–1919, 
kiedy to w mieście panował głód, niedostatek, choroby epidemiczne i wielu ludzi 
z powodu wojny straciło dotychczasową pracę, będącą źródłem utrzymania rodziny. 
Wprawdzie istniała wówczas Kasa Chorych, ale obejmowała ona swoją działalnością 
tylko robotników fizycznych, a nie drobnych kupców i rzemieślników, do których na-
leżała większość ludności żydowskiej.

Przez pewien okres czasu w latach międzywojennych prezesem stowarzyszenia była 
Regina Thieberger, a potem aż do roku 1936 Franciszka Bendetz6.

Do zarządu stowarzyszenia w ostatnich latach przed drugą wojną światową nale-
żały: Leonora Goldberger, Fryda Forster, Jetti Scharfer oraz inne panie, a członkiniami 
stowarzyszenia były między innymi: Rywka Goldberg, Lieba Rapaport, które współpra-
cowały z zarządem i udzielały pomocy w jego działalności. Lieba Rapaport oprócz pracy 
w stowarzyszeniu zajmowała się między innymi zbiórką pieniędzy na wyprawę i ślub 
ubogich narzeczonych (Hachnasat Kala) oraz na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu 
ludzi biednych7.

Innym spośród istniejących w Wadowicach stowarzyszeń charytatywnych było 
„Bikur Cholim”. Jego działalność polegała na opłacaniu pomocy lekarskiej udzielanej 
ubogim chorym przez miejscowego lekarza oraz na pokrywaniu kosztów lekarstw 
przeznaczonych dla nich. Lekarzem stowarzyszenia był przez wiele lat dr Samuel Taub, 
który udzielał bezpłatnej pomocy biedniejszym pacjentom8. W roku 1932 z pomocy 
charytatywnej Stowarzyszenia skorzystało około 300 chorych9. Przewodniczącym 
„Bikur Cholim” w ostatnich latach przed II wojną światową był Eliezer Bienenstock, 
a do zarządu należeli między innymi: Anszil Borger, Lieba Rapaport, Ajzyk Rosenfeld 
i Aron Schöngut.

Istniało również w Wadowicach „Towarzystwo Opieki nad Sierotami Żydowskimi”, 
które podlegało centrali Związkowej „CENTOS” z siedzibą w Krakowie10. Do głównych 
zadań tego Towarzystwa należało rozdzielanie odzieży i obuwia sierotom, opłacanie ich 
opieki stomatologicznej oraz organizowanie dla nich kolonii letnich. Ustanawiało ono 
również patronat nad poszczególnymi sierotami, polegający na roztaczaniu stałej opieki 
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przez jedną z pań należących do Towarzystwa. Natomiast kolonie letnie Towarzystwo 
organizowało w ten sposób, że codziennie o godzinie ósmej rano na podwórzu pod 
domem prof. Chaima Reitera zbierało się około czterdzieścioro dzieci, które pod 
jego nadzorem szły na groble do ogródka mieszczącego się przy restauracji Wallnera. 
W ogrodzie tym spędzały one cały dzień na pogadankach i zabawach. Czasami urzą-
dzano dzieciom wycieczki na pobliski „Dzwonek”11. Towarzystwo dbało również 
o wyżywienie dzieci przebywających na tych koloniach. Prezesem „Towarzystwa Opieki 
nad Sierotami Żydowskimi” początkowo był dr Apolinary Zimmerspitz, a w latach 
późniejszych – przed II wojną światową – Małgorzata Daniel12. Natomiast członkami 
zarządu między innymi były: Honorata Broner, Leonora Goldberger, Lina Roter, Ela 
Wasserteil, Paulina Zimmerspitz. W roku 1932 Towarzystwo założyło Dom Dziecka 
w budynku gminy żydowskiej, a w roku 1935 - przedszkole. Natomiast w roku 1934 
stołówkę dla biednych sierot13.

Do klasycznych stowarzyszeń charytatywnych w Wadowicach należało „Stowarzy-
szenie Talmud Tora”. Opiekowało się ono ubogimi uczniami, których rodzice nie mogli 
pokryć kosztów religijnego wykształcenia. Udzielało im stypendium, pokrywające koszty 
nauki i utrzymania, oraz kupowało odzież i książki. Przewodniczącym Stowarzyszenia 
był przez wiele lat Josef Broner. Był on człowiekiem o dużej wiedzy talmudycznej, 
niezwykle zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia. Jego praca jako przewodni-
czącego „Talmud Tory” nie była łatwa, musiał bowiem organizować środki pieniężne na 
działalność Stowarzyszenia w społeczeństwie, którego znaczna część w początkowym 
okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa była niechętna napływowi zamiejscowej 
ubogiej młodzieży, pragnącej w Wadowicach zdobywać wykształcenie religijne. Do 
ważnych zadań należących do Stowarzyszenia należało również zorganizowanie dla 
ubogich uczniów i zamiejscowej młodzieży bezpłatnych obiadów i noclegu. Do zarządu 
„Talmud Tory” należeli między innymi: Tobiasz Einhorn, Ozjasz Gertel, Samuel Gre-
isman, Ajzyk Rosenfeld, Aron Schöngut i inni14.

W latach międzywojennych, kiedy duża część ludności żydowskiej zajmującej się 
handlem i rzemiosłem zagrożona była bankructwem i bezrobociem, powstało stowa-
rzyszenie „Gemilat Chasudim”. Jego zadaniem było udzielenie drobnych, bezprocento-
wych pożyczek rzemieślnikom i kupcom żydowskim. Była to więc instytucja kredytowa 
do dyspozycji najbiedniejszych, która nie żądała żadnych odsetek oraz formalności 
przy udzielaniu pożyczki i kontynuowała starą, chwalebną zasadę, że naród żydowski 
wyróżnia się między innymi świadczeniem dobrych uczynków „Gemilat Chesed”. 
W rozwoju tej placówki udział wzięli między innymi: Bencyjon Ber, Salo Nesselroth, 
Kalman Proper, Emanuel Wolf15.

W związku z ogólną pauperyzacją ludności żydowskiej w latach międzywojennych 
coraz więcej osób było zdanych na jałmużnę. Większość z tych osób przyjeżdżała do 
Wadowic z przeludnionych, zubożałych miasteczek wschodniej Galicji i Kongresówki. 
Dla nich to głównie założono stowarzyszenie „Tomchej Anijm” – „Popierania biednych”, 
do których zgłaszali się, otrzymując odprawę pieniężną. Na fundusz tego stowarzyszenia 
składały się cotygodniowe, dobrowolne datki dokonywane przez żydowskich obywateli 
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miasta. Przewodniczącym Stowarzyszenia był Mojżesz Schlein, a skarbnikiem Abraham 
Keh, w którego mieszkaniu przy ul. Kościuszki znajdowało się biuro16.

W Wadowicach działał również „Związek Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sierot 
Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej” podlegający Zarządowi Głównemu z siedzibą 
w Krakowie17. Powstał on dzięki inicjatywie żydowskich inwalidów I wojny światowej 
zamieszkałych w Wadowicach i okolicy, którzy będąc w Ogólnym Związku Inwalidów 
mniejszością, postanowili założyć własną organizację, obejmującą swoją działalnością 
również wdowy i sieroty po poległych. Założycielem i prezesem związku był Szymon Sau-
erstrom, niewidomy inwalida wojenny. Do zarządu należeli: dr Wilhelm Kluger, będący 
równocześnie syndykiem Związku, Chiel Bałamuth, Ozjasz Gertel, Wiktor Has i inni.

Funkcję sekretarki pełniła żona Szymona Sauerstroma, Marta. Biuro Związku 
mieściło się początkowo w mieszkaniu prezesa przy ul. Kościuszki, a później w tym 
samym gmachu, co Bank Ludowy18. Celem Organizacji Żydowskich Inwalidów i Wdów 
Wojennych była dbałość o respektowanie praw należnych inwalidom i wdowom po 
żołnierzach biorących udział w I wojnie – przy pomocy ochrony prawnej, ekonomicznej 
i kulturalnej, a w szczególności interwencyjnej; kolejnym zadaniem była pomoc lekarska 
oraz opieka nad sierotami wojennymi i dziećmi inwalidów. Związek udzielał więc porad 
prawnych swoim członkom, dbał, aby wszystkie należne im ulgi i przywileje inwalidzkie 
były realizowane19. Natomiast na polu ekonomicznym starał się o sprawiedliwy rozdział 
koncesji inwalidzkich na sprzedaż tytoniu i alkoholu.

Do rozwoju działalności Związku najbardziej przyczynił się jego prezes Szymon 
Sauerstrom, który był człowiekiem pełnym energii i zapału do pracy, starającym się 

Zjazd członków Związków Żydowskich Inwalidów Wojennych okręgu wadowickiego 
w roku 1935 
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rozwiązywać wszystkie problemy inwalidów oraz bronić ich interesów prawnych. Dlatego 
często brał udział w ogólnych zjazdach inwalidów, gdzie zabierał głos podczas obrad, 
wykazując wszechstronną znajomość ustawodawstwa inwalidzkiego.

Za swoją żmudną i bezinteresowną działalność na rzecz Związku Szymon Sauerstrom 
został około roku 1935 odznaczony Krzyżem Niepodległości przez Prezydenta Państwa 
Polskiego Ignacego Mościckiego na uroczystości poświęcenia domu dla niewidomych 
w Krynicy20.Fundusze na działalność czerpał Związek Inwalidów z prowadzenia hurtow-
ni wyrobów tytoniowych, która znajdowała się w Hotelu Hasa. Hurtownią tą zajmował 
się społecznie Wiktor Has, będący członkiem Zarządu Związku21.

W Wadowicach działał również oddział Związku Żydów Uczestników Walk o Nie-
podległość Polski. Organizacyjnie wadowicki oddział tego Związku podlegał zarządowi 
okręgu krakowsko-śląskiego z siedzibą w Krakowie22. Związek Żydów Uczestników 
Walk o Niepodległość Polski skupiał w swoich szeregach, bez względu na stopień, 
wojskowych Żydów uczestniczących w walkach o wolność Polski w latach 1914–1918 
oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918–1920. Członkami Związku były 
również osoby, które współdziałały w odbudowie Rzeczypospolitej. Związek tan miał 
na celu między innymi: krzewienie ducha obywatelskiego wśród członków i ogółu spo-
łeczeństwa; współdziałanie i popieranie wszelkich poczynań państwowotwórczych oraz 
pracę nad utrwalaniem Rzeczypospolitej; propagowanie idei zgody, solidarności oraz 
zbliżenia polsko-żydowskiego; prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej; udzielanie 
pomocy materialnej poszczególnym członkom; opiekowanie się grobami poległych na 
polu walki towarzyszy broni; wreszcie – gromadzenie wiadomości dotyczących udzia-
łu Żydów w Legionach, Armii Polskiej itp23. Do Związku tego należał między innymi 
dr Wilhelm Kluger24. 

ORGANIZACJE KULTURALNO-OŚWIATOWE ORAZ STOWARZYSZENIA
 WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
Przed rokiem 1918 żydowska społeczność Wadowic nie posiadała własnych or-

ganizacji kulturalno-oświatowych oraz stowarzyszeń sportowych. Do ich powstania 
przyczynił się niewątpliwie rozwijający się po I wojnie światowej ruch syjonistyczny, 
którego jednym z celów było tworzenie narodowo-żydowskich organizacji związanych 
z życiem kulturalno-oświatowym. Inną przyczyną powstania nowych organizacji 
i zwiększenia się separatyzmu kulturalnego społeczności żydowskiej było przybycie do 
Wadowic dużej ilości Żydów z kresów wschodnich Polski, którzy uważali się za odrębną 
grupę etniczną i nie chcieli identyfikować się z innymi narodami poprzez działalność
we wspólnych organizacjach.

Do separatyzmu i pogorszenia się stosunków towarzyskich między społecznością 
żydowską a polską przyczyniło się też stanowisko niektórych Polaków, którzy w handlu 
i rzemiośle żydowskim widzieli główną przyczynę kryzysu gospodarczego kraju i otwar-
cie nawoływali do bojkotu ekonomicznego Żydów. Tak więc w okresie międzywojen-
nym społeczność żydowska Wadowic zaczęła zakładać i rozwijać własne organizacje 
towarzyskie i sportowe o charakterze niekoniecznie narodowo-żydowskim, ale zupełnie 

H I S T O R I A



5352 5352

niezależne od Polaków. Powstały wtedy: Żydowski Dom Ludowy, Klub Inteligencji 
Żydowskiej, Biblioteka Żydowska oraz kluby wychowania fizycznego i sportu25.

Żydowski Dom Ludowy założyła około 1926 roku w domu Hofmana przy ul. 3-go 
Maja grupa ludzi ze środowiska inteligencji. Należeli do niej: Henryk Bendetz, Stefan 
Hofman, dr Wilhelm Kluger, Henryk 
Oster, Beno Thieberger, dr Leon Wadler
i dr Apolinary Zimmerspitz. Początko-
wo uczęszczała do Domu Ludowego 
tylko inteligencja zawodowa i studenci 
uniwersyteccy. Z czasem okazało się, że 
placówka taka potrzebna jest dla szer-
szego kręgu społeczności żydowskiej, 
a szczególnie dla młodzieży. Postano-
wiono wybudować dom przeznaczony 
do krzewienia kultury i do prowadzenia 
życia towarzyskiego wśród mieszkańców 
żydowskich. W tym celu powołano do 
życia komitet, którego przewodniczącym 
został Beno Thieberger, znany ze swojej
działalności dobroczynnej oraz udziału 
w pracach społecznych. Niestety, planu budowy Domu nie udało się zrealizować z po-
wodu trudności finansowych. Zebrano wprawdzie stosunkowo dużą kwotę pieniędzy,
lecz źle ją zainwestowano, tracąc całość bezpowrotnie. Wówczas to przeniesiono Dom 
Ludowy do centrum miasta, do lokalu wynajętego w domu Taffeta w Rynku i wybrano
nowy zarząd, w którym byli również przedstawiciele młodzieży. Z czasem placówka ta 
stała się centrum kulturalnym żydowstwa wadowickiego, w którym skupiało się całe życie 
towarzyskie. Z wyjątkiem środowiska chasydzkiego, uczęszczała do niego cała ludność 
żydowska, niezależnie od zapatrywań politycznych i przekonań partyjnych26.

Zarząd starał się, aby odczyty i referaty odbywające się w Domu Ludowym były 
na tematy naukowe, społeczne i literackie, nie mające zabarwienia politycznego, co 
przyczyniło się znacznie do dużej frekwencji słuchaczy. Na prelekcje przyjeżdżali często 
krakowscy krytycy literaccy i teatralni, tacy jak dr Mojżesz Kanfer, redaktor „Nowego 
Dziennika” i inni. Urządzano także wieczory wokalno-muzyczne, na których często 
występował zespół muzyczny rodziny Goldbergerów (ojciec, córka i dwóch synów)27.

Podczas spotkań w Domu Ludowym nie ważne były różnice z powodu wieku czy 
zajmowanego stanowiska społecznego. Młodzież siedziała przy jednym stole ze starszym 
pokoleniem, prowadząc z nim dyskusje na różne tematy lub grając towarzysko w domi-
no, szachy itp. Inni uczestnicy spotkań, którzy nie brali udziału w grach i dyskusjach, 
czytali gazety i czasopisma literackie.

W Purim, Chanuka i inne święta żydowskie prawie wszyscy przychodzili do Domu 
Ludowego, w którym kierownictwo albo samo urządzało akademie i bale, albo wy-
dzierżawiało sale na ten cel innym organizacjom. Również w powszednie dni było tam 

Żeńska drużyna siatkówki wadowickiego Klubu 
Sportowego Makkabi, (od lewej): Józef Korngut 
- opiekun drużyny, Eugenia (Ginka) Szykman 

(Feder Zimerapitz), Irka Glüksman, 
Ginka Glüksman, (-) Glüksman, Irka Szancer 

i Rózia Wajnlez.
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gwarno, gdyż obok znajdował się lokal organizacji „Makkabi” i jej członkowie w chwilach 
wolnych od zajęć gimnastycznych przychodzili do Domu, aby skorzystać z jego usług 
kulturalnych. Rozwijającemu się w Domu Ludowym życiu kulturalnemu nadawali ton 
najwybitniejsi przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy wpływali znakomicie 
na kształtowanie się charakterów młodzieży, na rozszerzanie horyzontów myślowych 
oraz nabywanie przez nią ogłady towarzyskiej. Do zarządu tej placówki, mającej tak 
duże zasługi w rozwoju życia kulturalnego wśród społeczności żydowskiej Wadowic 
należeli: dr Ryszard  i Małgorzata Danielowie, dr Szewach Fischgrund, Lazar i Salomon 
Jakubowiczowie, Maciej Nesselroth, Tonka Roter, dr Bernard Schor i inni. W Domu 
Ludowym istniał również bufet, którego kierowniczką była Pepi Zimmerspitz.

Na trzy lata przed II wojną światową, młodzież zdobyła większość miejsc w zarządzie 
Domu Ludowego i starała się wprowadzić w duchu postępowym radykalne innowacje 
w jego strukturze. Starsi członkowie, nie mogąc pogodzić się z tymi zmianami, posta-
nowili stworzyć nową organizację o nazwie „Klub Inteligencji Żydowskiej”. Zawarto 
jednak porozumienie, że wszystkie akademie będą, tak jak dotychczas, odbywać się 
tylko w Domu Ludowym, przy współpracy Klubu28. W skład zarządu Klubu Inteligencji 
Żydowskiej założonego w roku 1936 wchodzili: dr Ryszard Daniel – pełniący jednocze-
śnie funkcję prezesa, Henryk Bendetz, dr Maurycy Huppert, dr Bernard Schor, dr Leon 
Wadler i inni. Siedziba nowopowstałego Klubu mieściła się w domu dra A. Zimmerspitza 
przy ul. 3-go Maja i tam też odbywały się częste spotkania jego członków, na których 
słuchano referatów o różnej tematyce, dyskutowano oraz przeglądano czasopisma 
literackie i naukowe29.

Do czasu I wojny światowej ludność żydowska Wadowic korzystała z usług polskiej 
biblioteki Towarzystwa Szkoły Ludowej, która całkowicie zaspakajała jej potrzeby 
czytelnicze. Jednak po roku 1918, kiedy społeczeństwo żydowskie ogarnął ruch naro-
dowy, biblioteka ta stała się placówką niewystarczającą dla nowych potrzeb młodzieży 
żydowskiej.

Sytuacja taka stała się punktem wyjścia dla syjonistów, którzy wyszli z inicjatywą 
założenia własnej narodowej biblioteki. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem prze-
wodniczącej organizacji syjonistycznej Jetki Plesner-Krieger, która część lokalu tej 
organizacji przeznaczyła na siedzibę nowej biblioteki30. Na księgozbiór powstałej w ten 
sposób Biblioteki Żydowskiej składały się książki otrzymane z prywatnych zbiorów, lub 
kupione za pieniądze ofiarowane przez ludność żydowską.

Gdy po pewnym czasie dotychczasowe pomieszczenie, w którym mieściła się biblio-
teka, stało się niewystarczające dla jej potrzeb, przeniesiono ją do jednej z sal Banku Lu-
dowego. W pierwszych latach działalności biblioteki najwięcej czasu na jej prowadzenie 
poświęcała Sara Neuhart-Burta. Uzupełniała ona również księgozbiór zakupując nowe 
książki z bieżących dochodów. W późniejszych latach funkcję kierownika biblioteki 
pełnił Leon Thieberger, a następnie Leon Broner. W działalności biblioteki pomagali
również: Dawid Broner, Anda Goldberg, Natan Groner, Dolek Nesselroth, Herman Rick, 
Józef Zimmerspitz i inni. Gdy starsza młodzież pomagająca w prowadzeniu biblioteki 
odchodziła, jej miejsce zajmowali młodsi koledzy. Księgozbiór biblioteki z roku na rok 
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powiększał swą objętość i obejmował nie tylko literaturę żydowską, ale również polską 
i ogólnoświatową.

Były okresy, kiedy aktywność organizacji syjonistycznych, skupiających młodzież, 
słabła i wówczas przy bibliotece koncentrowało się jej życie kulturalne i towarzyskie31.

Działalnością kulturalno-oświatową zajmowały się również inne stowarzyszenia 
oraz partie polityczne. Np. organizacje syjonistyczne organizowały w niektóre święta 
żydowskie uroczyste akademie, mające na celu szerzenie idei syjonistycznej wśród 
społeczności żydowskiej, oraz zabawy, z których dochody przeznaczano na cele swej 
organizacji. Natomiast przy Stowarzyszeniu Żydowskich Rzemieślników w okresie jego 
największej aktywności istniało amatorskie kółko teatralne. Reżyserem przedstawień był 
niezwykle utalentowany i muzykalny Friszer, a głównymi aktorami Herman Friediger 
i Ida Glücksman. Przedstawienia tego zespołu, dzięki udanej reżyserii i dobrej grze 
aktorskiej cieszyły się wielką popularnością wśród publiczności żydowskiej nie tylko 
Wadowic, ale również sąsiednich miast32.

Podobnie jak działalność kulturalno-oświatowa również akcja wychowania fizycz-
nego wśród społeczeństwa żydowskiego rozwinęła się w znacznym stopniu dopiero od 
chwili odzyskania niepodległości przez Polskę33. Działalność sportowa stała się jednym 
z punktów programu każdej prawie partii politycznej, a szczególnie organizacji syjoni-
stycznych. Mieszczaństwo żydowskie, kierując się ideą syjonistyczną, starało się żydowski 
ruch sportowy scentralizować we własnej organizacji sportowej. W ten sposób powstała 
w Wadowicach pierwsza żydowska drużyna sportowa „Hakoach” („Siła”).

Następną organizacją sportową, działającą od roku 1921 był „Hagibor” („Siłacz”). Jej 
prezesami w różnych okresach byli: Henryk Bendetz i Dawid Gutter, których zadaniem 
było organizowanie funduszy na działalność oraz ekwipunek drużyny, jak również nad-
zorowanie jej składu oraz sprawności fizycznej członków. W tej działalności społecznej
pomagał także N. Kahone34. Ćwiczenia i zawody odbywały się na Błoniach wadowickich. 
W skład drużyny wchodziło 11 graczy i 4 członków rezerwowych. Drużyna „Hagibor” 
zgłoszona była do rozrywek piłkarskich jako członek nadzwyczajny Krajowego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Krakowie i brała udział w meczach odbywających 
się w sąsiednich miastach, rywalizując z innymi drużynami żydowskimi i polskimi35. 
Podczas tych meczy w skład drużyny wchodzili: trzej bracia Nesselrothowie: Adolf, 
Roman i Maksymilian – grający w ataku, oraz Salomon Ehrenhalt, Fryderyk Wischik, 
a ponadto – grający w bramce – Leopold Marek. Gdy w roku 1926 część członków klubu 
opuściła Wadowice wyjeżdżając do Palestyny lub wstępując do hachszary, organizacja 
„Hagibor” rozwiązała się36.

Przez pewien okres czasu organizowane były w Wadowicach, w lokalu Hasa przy 
ulicy Sienkiewicza, kursy ćwiczeń sportowych początkowo tylko dla dziewcząt, a później 
również dla chłopców żydowskich.

Instruktorami na tych kursach byli bielszczanie, którzy specjalnie w tym celu do-
jeżdżali do Wadowic. Kiedy w roku 1930 ilość młodzieży chętnej do uczestniczenia 
w zajęciach sportowych dalej wzrastała, Salo Feder Zimmerspitz wyszedł z inicjatywą 
założenia nowej organizacji pod nazwą Związek Sportowy „Makkabi-Arie” - „Lwy”. 
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Uważał on, że dla młodzieży żydowskiej konieczne jest stworzenie organizacji spor-
towej, która przygotowałaby ją fizycznie do samoobrony i czynnego oporu przeciwko
napadom chuliganów nazistowskich, których liczba zaczęła gwałtownie wzrastać po 
dojściu Hitlera do władzy na terenie sąsiednich Niemiec37.

Podstawowymi ćwiczeniami w nowej organizacji miały być zapasy, które podnosiły-
by sprawność fizyczną młodzieży. Inicjatywa S. F. Zimmerspitza spotkała się z aprobatą
społeczności żydowskiej i w ten sposób po wynajęciu lokalu w domu Taffeta w Rynku
Związek Sportowy „Makkabi” rozpoczął intensywną działalność38. 

W ramach nowego związku „Makkabi” istniały następujące sekcje: gimnastyki, 
rytmiki, lekkiej atletyki, narciarstwa, tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki, koszy-
kówki i piłki nożnej. Ćwiczenia odbywały się w lokalu organizacji oraz na placu koło 
koszar 12. Pułku Piechoty przy ul. 3-go Maja, a później koło restauracji Wenecja nad 
rzeką Skawą.

Instruktorami byli: Szymon Ehrenhalt, Paweł Ferster, Idek Igiel oraz Olek Korngut. 
W sekcji gimnastycznej dla kobiet instruktorkami były: Eugenia Zimmerspitz, Lidia 
Elsner i Bronisława Glücksman. Pod kierunkiem instruktora Pawła Ferstera odbywały 
się dwa razy w tygodniu ćwiczenia dla kobiet oraz występy gimnastyki lekkiej w gmachu 
Sokoła. Największą popularnością cieszyły się drużyny koszykówki, tenisa ziemnego 
i stołowego, które zdobywały nagrody, wygrywając zawody z innymi drużynami żydow-
skimi i polskimi z Wadowic oraz z sąsiednich miast, a także awansowały do wyższych 
klas sportowych39.

Do najlepszych zaliczana była drużyna koszykówki, która wygrała z bardzo dobrymi 
drużynami „Beskid” i „Makkabi – Andrychów” zdobywając mistrzostwo i awansując do 
klasy A okręgu krakowskiego40. Dobrze grali również zawodnicy drużyny piłkarskiej, 
którzy w roku 1937 z okazji otwarcia nowego boiska przy ul. Zegadłowicza odbyli mecz 
z drużyną Skawy, zakończony remisem 5:541. Do najbardziej znanych zawodników tej 
drużyny należeli: Leopold Zweig, Ignacy Rick, Ignacy Igel, Wilhelm Glücksman, Jan 
Kluger, Hesiek Melman (bramkarz ps. Dusiciel) oraz Roman Nesselroth.

W zimie duże powodzenie miała Sekcja narciarska „Makkabi”, która należała do 
V-go Krakowsko-Śląskiego Okręgu Związku Narciarskiego. Opiekę nad jej działalnością 
sprawował Alfred Wischik. Na narty wyjeżdżano na Leskowiec, Łysą Górę i Kocierz. 
Mniej zaawansowani uprawiali ten sport na stokach Gorzenia i Zawadki. Znakomitą 
jazdą na nartach wyróżniał się Szymon Ehrenhalt42.

Organizacja „Makkabi” liczyła ponad 100 członków oraz dużą ilość sympatyków 
wspierających ją comiesięcznymi składkami. Do rozwoju organizacji przyczynili się 
przede wszystkim przedstawiciele wolnych zawodów, jak i inteligencji. 

 Związek Sportowy „Makkabi” był organizacją apolityczną, żadnego znaczenia nie 
miały również stanowiska społeczne i wiek jego członków. Jedynym celem, jaki przy-
świecał tej organizacji, była dewiza „Mens sana in corpore sano”43.

W ostatnich latach prezesem organizacji był dr Jakub Taffet, a do zarządu należeli:
dr Ryszard Daniel, Jan Ferster, Leopold Goldberger – ówczesnych prezes organizacji 
„Hanoar Hacjoni”, dr Lazar i Salomon Jakubowiczowie, Józef Korngut, Maksymilian 
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Nesselroth, Ludwik Szerp, dr Bernard Schor, dr Leon Wadler, Fryderyk Wischik oraz 
wspomniany już Salo Feder Zimmerspitz44.

Przypisy
1 Żydzi w Polsce Odrodzonej, pod red. I. Schipera, A. Tartakowera, A. Hafftki, t. I, Warszawa 1933, s. 81.
2 Zob. rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 9 IX 1931 r. wydane 

w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem skarbu w sprawie gospodarki finansowej
gmin żydowskich, Dz. U. RP 1931 r., nr 89, poz. 698.

3 Żydzi w Polsce..., t. II, Warszawa 1933, s. 247.
4 Księga pamiątkowa gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, pod red.D. Jakubowicza, 

Tel Awiw 1968, s. 75-76.
5 Anna Huppert zginęła w roku 1942 w Bełżcu, dokąd została wysiedlona przez hitlerowców, natomiast 

Helena Jakubowicz zmarła w 1923 r.
6 Regina Thieberger pomagała biednym, nie tylko jako prezes Stowarzyszenia Pań, ale również jako właścicielka 

domu. Mianowicie w wynajmowanych przez nią pokojach mieszkali przez długie lata ubodzy ludzie, nie pła-
cąc czynszu. Umarła na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Zarówno Regina Thieberger jak i, peł-
niąca funkcję prezesa Stowarzyszenia do roku 1936, Franciszka Bendec, cieszyły się ogólnym uznaniem wśród 
mieszkańców Wadowic, dzięki swojej działalności filantropijnej. Dlatego też, kiedy w roku 1936 Franciszka 
Bendec miała opuścić Wadowice i wyjechać na stałe do Bielska, społeczeństwo żydowskie, dając wyraz uczu-
ciom wdzięczności, zorganizowała dla niej uroczystą akademię pożegnalną w Klubie Inteligencji, na której 
wygłosił uroczystą mowę dr A. Zimmerspitz. Franciszka Bendec zginęła w czasie zagłady w roku 1941 we 
Lwowie. Por. Księga pamiątkowa…, s. 76.

7 Lieba Rapoport zginęła w obozie śmierci.
8 Księga pamiątkowa…, s. 77.
9 Wstęp do dziejów Żydostwa Wadowic [w:] Księga Gmin Żydowskich Galicji Zachodniej, t. III, Jerozolima 

1984, s. 124–129.
10 Związek Towarzystw Opieki nad Sierotami Żydowskimi tzw. „CENTOS” prowadził akcję pomocy dla sierot 

w Polsce od roku 1923. Do związku należały centrale w Białymstoku, Krakowie, Lwowie, Pińsku, Równem, 
Warszawie, Wilnie, a także okręgowa rada sieroca w Stanisławowie, żydowska wojewódzka rada w Tarno-
polu i inne. „CENTOS” utrzymywał w całej Polsce 131 zakładów sierocych z liczbą 2000 sierot. Około 4000 
sierot wychowywało się na koszt związku u rodzin prywatnych, około 5000 znajdowało się w zakładach, 
gdzie otrzymywały jedzenie, odzież i odpowiednie wykształcenie. Por. Z. Urbański, Mniejszości narodowe 
w Polsce, Warszawa 1932, s. 288–289.

11 Księga pamiątkowa…, s. 77–78.
12 Dr Apolinary Zimmerspitz nie należał do żadnej partii politycznej, a jednak prowadził rozległą działalność 

społeczną. Jako długoletni prezes Towarzystwa Opieki nad Sierotami organizował kolonie letnie dla dzieci 
pozbawionych rodziców, często je odwiedzał i troszczył się o ich potrzeby. We wrześniu 1942 roku został 
zastrzelony przez nazistów w Częstochowie, dokąd uciekł z Wadowicach w lipcu 1942 roku. Por. Księga 
pamiątkowa…, s. 90–101.

13 Wstęp do dziejów…, s. 124–129.
14 Księga pamiątkowa…, s. 77.
15 Ibidem, zob. także Wstęp do Dziejów…, s. 124–129.
16 Księga pamiątkowa…, s. 78.
17 Pierwsze zrzeszenia żydowskich inwalidów i wdów wojennych powstały w Małopolsce już w roku 1919. 

Zorganizowały się one wtedy w oficjalne Związki Żydowskich Inwalidów w Krakowie i Przemyślu. Z bie-
giem lat powstała również cała sieć takich związków na terenie byłego Królestwa Kongresowego i woje-
wództw wschodnich. Wszystkie te związki zjednoczyły się na ogólnym zjeździe w roku 1926 i utworzyły 
Zjednoczenie Związków Żydowskich Inwalidów Wdów i Sierot Wojennych z 45 miejscowości w kra-
ju. Ogółem pod bezpośrednią opieką Zjednoczenia znajdowało się około 8000 inwalidów, 10.000 wdów 
i 14.000 sierot wojennych.

Por. Z. Urbański, op. cit., s. 292.
18 Księga pamiątkowa…, s. 74–75.
19 Ibidem, s. 74–75;  Z. Urbański, op. cit., s. 292.
20 Szymon Sauerstrom razem z żoną Martą oraz dziećmi: Ignacym, Leonem i Ireną zginęli w Oświęcimiu. 

Pozostała przy życiu tylko jedna ich córka – Sydona.

H I S T O R I A



5958 5958

21 Wiktor Has zajmował się również innymi zajęciami społecznymi i uczynił wiele dla dobra ludności żydow-
skiej miasta. Zarówno on, jak i prawie cała jego rodzina, zginęli w czasie zagłady.

22 Por. „Biuletyn Okręgu Krakowsko-Śląskiego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski” 
1936, nr 5, s. 11. 

23 Żydzi w bojownicy o Niepodległość Polski, pod red. Gebtera, J. Sehella, Z. Schippera, Lwów1939, s. 301.
24 Dr Wilhelm Kluger brał udział w I wojnie światowej, pełniąc obowiązki oficera artylerii, a podczas wojny

w roku 1920 został mianowany kapitanem Wojska Polskiego. Po jej zakończeniu zaliczono go do korpusu 
Sądowego w rezerwie, a w czasie II wojny światowej pełnił służbę w Wojsku Polskim jako sędzia audytor. 
Zmarł w roku 1963 w Londynie. Żona jego, Róża, oraz córka, Stefania, zginęły w Oświęcimiu, uratował się 
tylko syn –  Jerzy, który obecnie mieszka w Rzymie.

25 Księga pamiątkowa…, s. 78–79.
26 Ibidem, s. 79.
27 Istniał jeszcze drugi zespół muzyczny Mehlmana, który grywał na weselach, zabawach i spotkaniach kole-

żeńskich. Por. R. Tatka, Wadowickie środowiska żydowskie, s. 12.
28 Księga pamiątkowa…, s. 80.
29 Ibidem.
30 Biblioteka mieściła się przy ul. Tatrzańskiej.
31 Księga pamiątkowa…, s. 80.
32 Ibidem, s. 52.
33 Z. Urbański, op. cit., s. 311.
34 B. Czapik, Sportowe tradycje Wadowic, „Nadskawie – Almanach kulturalny”, z. 7–8, Wadowice 1989, 

s. 31; Księga pamiątkowa…, s. 81.
35 W roku 1921 Hagibor rozegrał spotkanie towarzyskie z „Polonią”, przegrywając 2:9, i ze „Skawą”, prze-

grywając 1:2. Por. R. Tatka, op. cit, s. 12.
36 Księga pamiątkowa…, s. 81.
37 B. Czapik, op. cit., s. 31–32.
38 „Makkabi” był największym i najpopularniejszym żydowskim związkiem sportowym, działającym 

na terenie Rzeczypospolitej w latach międzywojennych i należącym do związku światowego. Związek 
„Makkabi” grupował wszystkie rodzaje nowoczesnego sportu, a w niektórych dziedzinach sportowych 
osiągał bardzo wysoką klasę. Na pierwszej Makkabiadzie światowej, odbytej w kwietniu 1932 roku w Tel-
-Awiwie (Palestynie), Makkabi polski osiągnął największą liczbę punktów w walce o puchar zwycięstwa 
z zawodnikami 27 państw. Por. Z. Urbański, op. cit., s. 311.

39 B. Czapik, op. cit., s. 32.
40 Księga pamiątkowa…, s. 81.
41 B. Czapik, op. cit., s. 39.
42 Ibidem, s. 32.
43 Księga pamiątkowa…, s. 82.
44 Salo Feder Zimmerspitz zmarł w roku 1985 w Paryżu. Pozostali działacze organizacji „Makkabi” zginęli 

w czasie wojny.
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W sierpniu 1943 roku hitlerowscy okupanci wywieźli do obozu w Auschwitz-
-Birkenau zamkniętych uprzednio w getcie wadowickich Żydów. Związana od ponad 
pół wieku z miastem społeczność przestała istnieć. Zaprezentowana obecnie, 61 lat po 
tym sądnym dniu, wystawa jest bez wątpienia najdonioślejszym wydarzeniem doku-
mentującym życie społeczności żydowskiej miasta – życie przywracane świadomości 
współczesnych wadowiczan, dla których dzieje te są czasem dokonanym, niemniej 
jednak muszą być także moralnym wyzwaniem.

Obraz życia wadowickich Żydów, jaki wyłania się z pożółkłych dokumentów, sepio-
wych fotografii, wspomnień nielicznych już żyjących świadków tamtej epoki w wielu wy-
padkach został ocalony w ostatniej chwili. Rozumiejąc, iż upływ czasu zniszczy zapewne 
i te okruchy ludzkich biografii, chcemy żywić nadzieję, iż wraz z materialnymi śladami
nie przeminie lekcja, jaką ocalałym dała historia ludzkiego szaleństwa rozpętanego 
w latach II wojny światowej. Wystawa „Wadowiccy Żydzi” pozwala w to wierzyć.

Szczególnym uzupełnieniem materiału ekspozycyjnego może być niniejszy artykuł 
–wizerunek relacji polsko-żydowskich odzwierciedlonych w biografii i twórczości Emila
Zegadłowicza, pisarza, poety, dramaturga i publicysty Dwudziestolecia międzywojen-
nego, tj. tego okresu, w którym niejednokrotnie postawy filosemickie poczytywano,
niestety, za zdradę polskich ideałów narodowych. 

DZIECIŃSTWO W CIENIU HEBRAJSKICH INSKRYPCJI...
Kiedy patrzymy na życie pisarza z perspektywy ostatnich jego dni, w których 

beznadziejnie chorym artystą opiekowała się gmina sosnowieckich Żydów, do rangi 
symbolu urasta fakt, iż wśród kolejnych właścicieli rodzinnego gniazda Zegadłowi-
czów, znajdowali się również starozakonni: Jakub Liteman Huppert (w końcu XVIII 
w.) i Efraim Huppert (w XIX w.). Utrwalonym w domowym silva rerum pisarza śladem 
żydowskich właścicieli Kamiennego Domu są zachowane do dziś dwa sozręby z he-
brajskimi inskrypcjami. W spisanym ręką Zegadłowicza tekście otwierającym „Księgę 
Gości i Zdarzeń”1 czytamy:

„NIE MA OJCZYZNY, 

GDZIE JEST KRZYWDA LUDZKA” 
PROBLEMATYKA ŻYDOWSKA W BIOGRAFII 

I TWÓRCZOŚCI EMILA ZEGADŁOWICZA

M I R O S Ł A W  W Ó J C I K
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Przy usuwaniu starych tragarzy natrafiliśmy na sozręby w ojca pokoju
i w dzisiejszej bibliotece z datami wykazującemi czas poprzednich renowacji, 
a to w ojca pokoju r. 1810, w drugim 1829 r. Obok dat znajdują się napisy po 
hebrajsku, których treści dotąd nie znam2.

Zapisy z początku wieku XIX to poświadczona na tym wyjątkowym materiale niejako 
pozamiejska prehistoria lokalnej gminy żydowskiej, bowiem pierwsi Żydzi osiedlać się 
zaczęli w Wadowicach dopiero pół wieku później, kiedy miasto straciło przywilej zakazu 
osiedlania się ludności żydowskiej (de non tolerandis Judaeis). 

 Twórczość Zegadłowicza, która rodziła się w cieniu sozrębów z hebrajskimi inskryp-
cjami dowodzi zarówno żywego zainteresowania pisarza problematyką żydowską, jak 

i głęboko ludzkiej wrażliwości społecznej 
autora Zmór. Motywy żydowskie, kreacje 
postaci żydowskich, poświęcona temu 
zagadnieniu publicystyka Zegadłowicza 
– wszystko to składa się na konsekwentny, 

niezmienny w ciągu wszystkich lat aktywności twórczej pisarza, wyraz jego przekonań 
społecznych, religijnych i etycznych – światopogląd artystyczny, w którym nie było 
miejsca na wyznaniowe animozje, religijną nienawiść, rasowe uprzedzenia.

Tolerancyjną osobowość Zegadłowicza kształtowało wiele czynników. Przede 
wszystkim przemożny wpływ ojca, Tytusa, człowieka, którego wszystkie zachowane 
dokumenty tamtych czasów (korespondencja, pisma urzędowe, wspomnienia) jedno-
głośnie określają jako uosobienie dobroci, wyrozumiałości i taktu. Istotne znaczenie 
miała także wielonarodowa, a co za tym idzie wielojęzyczna, przestrzeń kulturowa, 
w jakiej wzrastał samotnik z Gorzenia. Świadomość istnienia zróżnicowania etnicznego, 
jaką rodziło zderzenie języka beskidzkich chłopów, literackiej polszczyzny, języka nie-
mieckiego, czeskiego, ruskiego i jidysz, była w latach dzieciństwa Zegadłowicza dobrą 
szkołą dojrzewania ku poszanowaniu odmienności. Wspomnieć wreszcie trzeba w tym 
kontekście o – ważnej szczególnie w latach trzydziestych – solidarności społecznej, 
która kazała pisarzowi utożsamiać się z losem społeczności nierzadko szykanowanej 
ze względów politycznych i religijnych. 

ŻYDOWSCY KOLEDZY Z GIMNAZJUM
W latach dzieciństwa Emila Zegadłowicza Żydzi, którzy w tym właśnie czasie zaczęli 

osiedlać się w mieście, stanowili już istotną część wadowickiej społeczności. Ich obec-
ność, szybko rosnąca populacja, włączanie się w życie gospodarcze i kulturalne miasta 
– wszystko to stanowiło dla wielu wadowiczan novum, i jak każde bezprecedensowe 
doświadczenie społeczne budziło niekiedy nieufność, czy wręcz poczucie zagrożenia. 
Obiegowe opinie wyolbrzymiały niekiedy rzeczywistą (od około 8% w 1888 do 20 % 
w 1921 roku)3 liczbę członków społeczności żydowskiej w mieście, czego dowodem 
utrzymana w konwencji ironicznej konstatacja Zegadłowicza opisującego ówczesną 
ulicę Tatrzańską:       

 Sozrąb z hebrajskimi napisami z roku 1810
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Co w życiu tej ulicy specjalnie ważyło — to nieprawdopodobna ilość dzieci. 
— A nie była to przecież ulica specjalnie żydowska — nie! — nie mówię — ulica 
Psia, Wołkowity, Bożnicza — tam to tak! — ale tu? — jakieś 60 % Żydów — nie 
ma nawet o czym mówić!4

Obecność Żydów w XIX-wiecznych Wadowicach, jak wszystko, co kształtowało 
świadomość przyszłego pisarza, znalazła swe odzwierciedlenie w jego cyklu powie-
ściowym Żywot Mikołaja Srebrempisanego. Na kartach Zmór, drugiego tomu cyklu, 
odnajdujemy zarówno motywy żydowskich postaci, naszkicowane pobieżnie, aczkolwiek 
nader sugestywnie akcenty wnoszone przez Żydów w atmosferę obyczajową i kultu-
ralną galicyjskiego miasteczka i wreszcie najwcześniejsze zderzenia psychiki dziecka 
z fenomenem społecznej odmienności. Charakteryzując najwcześniejsze lata szkolnej 
edukacji Mikołaja Srebrempisanego, autor Zmór napisał:

Najlepiej i najbliżej czuł się z synami chłopskimi; rodzimość! — chętnie też 
przestawał z Żydami, odkąd zauważył, że przeważna część kolegów odsuwa się 
od nich, wyśmiewa ich, gnębi, bije. Zbliżył się do nich; wydali się z początku 
odrębni i obcy — lecz odruchowo lgnął do tych upośledzonych (Z, 73).

Jeden z owych przyjaciół, Adolf Silberschütz, nosi w powieści autentyczne nazwisko 
kolegi gimnazjalnego Zegadłowicza, Abrahama Silberschütza5, który – zupełniej jak jego 
literacki odpowiednik – był „wściekle zdolny” (Z, 76) czego dowodem zdobywane prze-
zeń corocznie świadectwa I stopnia z wyróżnieniem. Silberschütz jako jedyny spośród 
grona cynicznych rówieśników Srebrempisanego znajduje zrozumienie zarówno dla jego 

Spotkanie kolegów gimnazjalnych dwadzieścia lat po maturze, 1926 rok. Stoją od lewej: 
Jan Mroziński, art. mal., prof. gimnazjalny w Poznaniu, Emil Zegadłowicz, dr Władysław Kawa, 
sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie, dr Edmund Gross, pułk., lekarz w Przemyślu, Jan Foltin, 

księgarz w Wadowicach, dr Władysław Marekowski, adwokat w Krakowie, inż. Jan Adam Turyczyn 
radca budowlany w Rzeszowie, dr Stanisław Korn, adwokat w Wadowicach. 

Siedzą: ks. Kazimierz Bilczewski, katecheta gimnazjalny w Gródku Jagiellońskim, Henryk Gawor, 
dyrektor Gimnazjum w Wadowicach, ks Ferdynand Sznajdrowicz, proboszcz Lipowa koło Żywca. 

Fot. A. Stuglik, Inwałd.
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pasji artystycznych, jak i skazującej Mikołaja na samotność wrażliwości etycznej. Motyw 
żydowskiego przyjaciela jest w powieści Zegadłowicza swoistym kontrapunktem obrazu 
ówczesnej tolerancji religijnej i etnicznej małomiasteczkowego środowiska, nieporozu-
mieniem jednak byłoby – wbrew sugestii zawartej w podtytule Zmór – przypisywanie 
treści dzieła artystycznego walorów właściwych dokumentowi historycznemu. 

Ów literacki wizerunek stosunków 
polsko-żydowskich panujących w gim-
nazjum w początkach wieku XX wymaga 
kilku słów komentarza. Zegadłowicz 
pisał Zmory w latach trzydziestych, 
podczas gdy czas prezentowanych w po-
wieści wydarzeń zamyka się w okresie 
1898–1906, tj. w latach edukacji gim-
nazjalnej autora. Świadomość owej po-
dwójnej perspektywy czasowej narracji 
każe nam z wielką ostrożnością trak-
tować opinie formułowane na kartach 
powieści – mają one bowiem swą okre-
śloną funkcję kompozycyjną i ideową. 
Krytycznie ustosunkowany do polskich 
realiów natury politycznej i obyczajowej 

kształtowanych z jednej strony przez rządy Janusza Jędrzejewicza i Walerego Sławka, 
z drugiej natomiast przez narastający antysemityzm nie zawsze spotykający się z należytą 
reakcją duchowieństwa katolickiego, Zegadłowicz w swoje szkolne lata wpisał krytykę 
rzeczywistości polskiej 1935 roku. Wzgląd ten tłumaczy, dlaczego postacie Zmór są ka-
rykaturami swych rzeczywistych pierwowzorów i dlaczego wady austriackiego systemu 
oświatowego wyolbrzymione zostały do granic absurdu. 

Faktem jest, iż w czasach edukacji Zegadłowicza około 10% uczniów gimnazjum 
stanowili Żydzi. Lakoniczne zapisy, jakie odnajdujemy w urzędowej dokumentacji 
działalności szkoły, nie dają możliwości odtworzenia stosunku władz szkoły do uczniów 
różnych religii i wyznań, niemniej jednak dość istotną przesłanką, pozwalającą sądzić, iż 
edukacji przyświecał duch dobrze pojętej tolerancji były zorganizowane w gimnazjum od 
początku XX wieku lekcje religii mojżeszowej, której nauczał najpierw rabin, dr filozofii
Ozer Ozyasz Frost (1866–?), a następnie, do wybuchu wojny, Chaim Reiter (1877–?).

NARODOWIEC – ANTYSEMITA?
Autor Zmór ciągle jawi się wielu współczesnym jako postać kontrowersyjna. Jedną 

z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, iż zmitologizowana po 1945 roku biografia
pisarza często jeszcze powtarzana jest w dobrej wierze przez współczesnych popularyza-
torów wiedzy o kulturze i literaturze Dwudziestolecia międzywojennego. Wśród takich 
nieweryfikowanych od lat legend trwałe miejsce ma podnoszony wobec Zegadłowicza
zarzut skrajnie prawicowych sympatii religijnych i politycznych (oraz sympatii owych 

Indeks gimnazjalnego kolegi Zegadłowicza 
Mojżesza (Edmunda) Grossa, studenta 

Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1906 roku
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praktycznej i ideologicznej emanacji – antysemityzmu), których dowodem miała być 
praca Zegadłowicza na stanowisku redaktora naczelnego „Tęczy” – pisma „szczerze 
katolicko-narodowego”, jak ujmowała to formuła jego wydawców [1.2.9.6]6. 

 Wymowa faktów jest jednak zupełnie inna. Współpraca Zegadłowicza z „Tęczą” 
trwała półtora roku – od 1 stycznia 1928 do 30 kwietnia 1929 roku. W dniu 31 stycznia 
1929 roku pisarz zgłosił rezygnację z dalszej współpracy z pismem. Oczywiście, zobli-
gowany przez swoich mocodawców, tj. koncern wydawniczy św. Wojciecha w Poznaniu, 
Zegadłowicz usiłował pozyskać dla swego pisma czołowych publicystów prawicowych. 
W zachowanej w gorzeńskim archiwum korespondencji Zegadłowicza znajduje się 
między innymi list od zaproszonego do współpracy Adolfa Nowaczyńskiego (notabene 
przez kilka lat związanego z Wadowicami i miejscowym gimnazjum), współpracownika 
„Gazety Warszawskiej”, czołowego publicysty endeckiego, który do propozycji pisywania 
dla „Tęczy” podszedł bardzo praktycznie: przysłał listę czternastu tematów, pięć goto-
wych tekstów i adres (Warszawa, ul. Złota 61), na który należało mu wysłać 500 złotych. 
Wśród propozycji publicystycznych znalazły się tematy: „Czy Horacy był Żydem?”7, 
„Heine prawdziwy”8, „Wygrzebywanie Disraelego” [17.3.2] – niemniej jednak artykuły 
Nowaczyńskiego mogły ukazać się w „Tęczy” dopiero wówczas, gdy Zegadłowicz nie 
miał już większego wpływu na zawartość kolejnych numerów pisma. 

Stanowisko redaktora naczelnego nie gwarantowało bowiem – w „Tęczy” przynajm-
niej – znaczącego wpływu na kształt pisma. W swoich poczynaniach Zegadłowicz musiał 
uwzględniać, a niekiedy po prostu przyjąć bez dyskusji, opinie i zalecenia przełożonych. 
W opublikowanych przez Kozikowskiego wspomnieniach rozmów prowadzonych 
z Zegadłowiczem w roku 1928 powracają stale utyskiwania pisarza na warunki pracy 
w poznańskiej „Tęczy”: ustawiczną kontrolę, cenzurę polityczno-społeczną, zszargane 
nerwy, brak zaufania9. W sierpniu 1928 roku Zegadłowicz przebywał na urlopie, a jego 
obowiązki redakcyjne przejął Jan Emil Skiwski10. W „Tęczy”, w której pod redaktorskim 
nadzorem Zegadłowicza trudno było znaleźć wyraźniejsze akcenty nacjonalistyczne czy 
antysemickie, ukazał się wówczas artykuł redakcyjny Edwarda Ligockiego „Droga wielkiej 
niedoli”, w którym autor tropił zagrożenia dla katolicyzmu ze strony państwa polskiego, 
zdającego się, w opinii publicysty, realizować politykę przedwojennej Francji; państwa, 
którego politycy „mozolą się nad tekstami uchwał i ustaw, które mają duszę dziecka 
polskiego oderwać od Boga”11. W innym artykule tego samego numeru pisma Ignacy 
Oksza-Grabowski pisał „O wilku nieżelaznym”, przestrzegając czytelników przed wpły-
wami masonerii, która jest zakamuflowaną władzą żydowską12. Dla niezorientowanego 
czytelnika, zdumiewającego się nad raptowną „zmianą” światopoglądu autora Kolędzioł-
ków beskidzkich, wszystkie tego rodzaju enuncjacje ogłaszane na łamach redagowanego 
przezeń pisma, były siłą rzeczy odczytywane jako pośredni wyraz stanowiska redaktora 
naczelnego „Tęczy”. Niemniej jednak przynajmniej część prasy poznańskiej nie miała 
złudzeń co do charakteru poczynań pracodawców Zegadłowicza. Kierowany przez Alek-
sandra Kleczkowskiego liberalny „Przegląd Poranny” we wrześniu 1928 roku pisał: 

W Poznaniu wychodzi bogaty i wspaniale redagowany tygodnik „Tęcza”. [...] 
W prospektach reklamowych tego pisma czytaliśmy różne rzeczy, ale nie dowie-
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dzieliśmy się, że „Tęcza” jest tubą endecką, w którą dmie znany ks. Prądzyński13. 
Dla niepoznaki zaangażowano na naczelnego tego pisma wielkiego poetę Emila 
Zegadłowicza – aby tylko był piękny szyld dla ciemnej endeckiej roboty14.

Wymowne jest także uzasadnienie, jakie znalazło się w złożonej 31 stycznia 1929 
roku przez Zegadłowicza rezygnacji z obowiązków redaktora naczelnego pisma:

Innego sposobu wyjścia z sytuacji uciążliwej dla stron obu nie widziałem i nie 
widzę; – stworzyła się ona bowiem na podłożu diametralnych różnic w poglądach 
na zagadnienia artystyczne i kulturalną rolę, jaką pismo miałoby odegrać wśród 
warstw inteligencji. Z chwilą, gdy sprzeczności ujawniły się zupełnie wyraźnie, 
gdy wymagania szły po linii minimalnej tego, co mógłbym dać już nie jako 
poeta, lecz jako człowiek – samodzielność wszelka redaktora stawała się fikcją,
a samopoczucie błądziło po omacku. [25.5.1].

ZMORY DLA ŻYDÓW?
Jak wiadomo, publikacja Zmór stała się początkiem niezmiernie burzliwej polemiki 

toczonej zarówno przez profesjonalnych i kompetentnych krytyków literackich, jak 
i mniej wytrawnych publicystów wysokonakładowej prasy kościelnej. Dodatkowego 
rozgłosu przysporzyło Zmorom oficjalnie potępienie powieści z ambon kościołów
archidiecezji krakowskiej. Dziennik urzędowy kurii krakowskiej fakt pojawienia się 
Zmór uznał za dowód psychicznych zaburzeń twórcy.

Afisz ówczesnego wydania „Dzwonu Niedzielnego”, który zwyczajowo eksponowano
przed kościołami całej diecezji, wołał wielką czcionką „Świętości nie szargać (Z powodu 
powieści E. Zegadłowicza)”15. Artykuł ten był reakcją prasy kościelnej na publikowane 
w „Wiadomościach Literackich” fragmenty powieści16, natomiast kamieniem obrazy 

było „sponiewieranie różańca i ohydny 
napad na stan kapłański”17. Wyrażający 
swoje oburzenie, autor najwcześniejszej 
recenzji Zmór przemiany światopoglądu 
artystycznego Zegadłowicza wiązał z jego 
interesownością, która kazała mu opisy-
wać wołkowicką prostytutkę przyjmującą 
księży – dla „dogodzenia żydowskim i bez-
wyznaniowym czytelnikom warszawskich 
»Wiadomości Literackich«”18. 

Przykładem innej strategii prowadzącej 
do zdyskredytowania dzieła Zegadłowicza 
były próby wykazania nierealistycznego, 
czy wręcz tendencyjnego charakteru po-

wieści – zwłaszcza w zakresie portretowania edukacyjnych i obyczajowych realiów ga-
licyjskiego miasteczka. Tu w sukurs antagonistom Zmór przyszedł między innymi Adolf 
Nowaczyński, niegdysiejszy uczeń wadowickiego gimnazjum (w latach 1885–1887), 
który odwołując się do własnych wspomnień zaprzeczył prawdziwości sporządzonych 

Afiszowe wydanie „Dzwonu
Niedzielnego” z 18 sierpnia 1935 roku 

z informacją o powieści 
Emila Zegadłowicza Zmory
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przez Zegadłowicza wizerunków pedagogów, a zwłaszcza księży katechetów. Jednak 
przywołana przezeń osoba katechety o nazwisku „zdaje się Masny, ksiądz Masny”19, 
którego to osobowość miała zadać kłam powieściowemu konterfektowi księdza, roli 
tej spełnić nie mogła, bowiem w wadowickim gimnazjum takiego katechety nigdy nie 
było...20

Jak można wnioskować z ilości przedruków, wyjątkową atrakcję dla redakcji pism 
narodowych stanowiło wykazanie niepolskiego pochodzenia autora skandalicznej książ-
ki. Drobiazgowe dochodzenie w sprawie rasowej czystości Zegadłowicza przeprowadził 
Ludwik Skoczylas, publikując mimo wszystko nieprecyzyjne rezultaty swej pracy na 
łamach „Wiary i Życia”21. Jednobrzmiące artykuły pod tytułem „Kim jest p. Zegadłowicz”, 
popularyzujące ustalenia Skoczylasa, zaczęły się mnożyć w prawicowych dziennikach 
całej Polski – niekiedy z wyeksponowanymi tłustym drukiem słowami: „Dziadek autora 
był Czechem, ojciec Rusinem, matka pochodziła z rodziny czesko-polskiej. Za co uważał 
się sam autor w okresie szkolnym? Za Rusina, Czecha czy Polaka?”22. Z udzieleniem 
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie pospieszył Jan Bielatowicz, publicysta wycho-
dzącego w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie „Orędownika Wielkopolskiego”:

Literatura narodowa ma na celu nie tylko czystość twórczości polskiej, ale 
i jej rasowość. Tzn. ma doprowadzić do rozkwitu najwłaściwsze, najidealniejsze 
pierwiastki duszy narodowej. Zaprzeczeniem takiej literatury jest dzieło, które ro-
zeszło się z hałasem, Zmory Zegadłowicza. Autor nie jest Polakiem, lecz rasowym 
mieszańcem. Jego niepolską z gruntu powieść przyjęło oczywiście z entuzjazmem 
żydostwo, zwłaszcza że powieść bardzo bliska jest żydowskich ulubień23.

W analogiczny sposób przyczyny powodzenia Zmór tłumaczyli inni krytycy śro-
dowisk prawicowych, najczęściej ukrywający swą tożsamość pod maską pseudonimów 
czy kryptonimów. Dla przykładu: przypisując irracjonalną siłę solidarności etnicznej, 
A.J.M. dowodził, iż pochwalne recenzje powieści wychodzą jedynie spod piór krytyków 
żydowskich24, podobnie J. Tom w osobach ślących autorowi powieści wyrazy uznania 
domyślał się „żydłaczków”25. 

WYBACZAM PANU
Po latach, jakie minęły od tych namiętnych sporów, stwierdzić można w miarę 

obiektywnie, iż posądzany o bezbożnictwo, deprawatorskie i bolszewickie skłonności 
autor Zmór bronił w istocie jednoznaczności pojęć i postaw. Odżegnywał się od takiego 
rozumienia wartości narodowych, które ludziom deklarującym religijność chrześcijań-
ską nie przeszkadza gloryfikować nacjonalizmu i tolerować zachowań antysemickich.
Wyjaśniając swój stosunek do narodu żydowskiego Zegadłowicz pisał: 

podziw dla literatury starożydowskiej i dawne uwielbienie dla poezji 
społecznej Syna Cieśli, oraz kierunek moich emocji uczuciowych, który mnie 
zawsze stowarzysza z gnębionymi i pogardzanymi, utrwala mnie coraz głębiej 
w filosemityzmie. A po drugiej stronie? – wyznawcy, dla których literatura staro-
żydowska jest „Pismem Świętym”, a Jezus z Nazaretu Bogiem – są agresywnymi 
antysemitami! – ktoś z nas w piętkę goni; dajmy na to że ja26. 

H I S T O R I A



6766 6766

Cytowany tu artykuł był jedną z najważniejszych wypowiedzi prasowych autora 
Zmór w dyskusji nad powieścią. Poruszaną w powieści problematykę żydowską i jej 
znaczenie komentował Zegadłowicz najobszerniej w toku polemiki sprowokowanej 
przez obszerny artykuł krytyczny Jana Emila Skiwskiego27, który nie krył osobistego 
tła swojej wypowiedzi; nie krył także tego, iż u jej genezy tkwił lęk wywołany rozrasta-
jącą się w szybkim tempie sławą skandalizującej książki. W odpowiedzi ograniczonej 
do ironicznych komentarzy i wykazaniu interesowności, ambicjonalnych rozgrywek 
nieprzyjaznego zoila, który sądy krytyczne o bohaterze powieści formułuje pod 
adresem autora, Zegadłowicz zignorował napaść prasową Skiwskiego, tytułując jej 
efekt „skrepirowaniem” Grubej Berty28. Dialog krytyczny utrzymany w tonacji niemal 
towarzyskiej kontynuował Skiwski, ogłaszając w opublikowanym na łamach „Pionu” 
liście otwartym do Zegadłowicza „amnestię polemiczną”. Amnestia owa dotyczyła 
jedynie złośliwości osobistych, choć i w tym zakresie nie zaniedbał Skiwski zarzucić 
Zegadłowiczowi „totalizmu”, skazującego pisarza na ograniczone rozumienie wyłącznie 
najwyższych pochwał i najniższych inwektyw. Natomiast listę zarzutów merytorycz-
nych uzupełnił Skiwski stwierdzeniem, iż Zegadłowicz nigdy nie rozumiał należycie 
pojęcia miłości, o której pisał niejednokrotnie: „Nie masz nic wspólnego z rodziną 
pisarzy takich jak Tołstoj, Żeromski [...], z rodziną wielkich męczenników miłosierdzia. 
Twoja »miłość« jest literackim frazesem – niczym więcej”29. Dowodem, który miał być 
potwierdzeniem etycznego cynizmu autora Zmór, był kolejny argument ad personam 
podniesiony w następnym artykule Skiwskiego30. Polemista Zegadłowicza odwołujący 
się do filosemickich akcentów ówczesnej publikacji Zegadłowicza starał się dowieść, iż
prożydowskie sympatie pisarza dowodzą jego zamiłowania do okrucieństwa, co z kolei 
łączyć miało psychikę pisarza z „rozwrzeszczanym żydostwem całego świata”32. Skiwski, 
daleki od wyważonego poznawczo i emocjonalnie stosunku zarówno do judaizmu, jak 
i Żydów, formułował swe zarzuty w kontekście głośnej wówczas dysputy nad prawem 
stosowania szechity – uboju rytualnego dokonywanego według zasad określonych 
w Biblii. To właśnie brak współczucia dla zabijanych przez Żydów zwierząt, dowodził, 
dyskwalifikuje moralność pisarza. Zacietrzewieniu Skiwskiego atakowany raz jeszcze
przeciwstawił ironię, komentując postawione sobie zarzuty w kończącym ów dwugłos 
polemiczny artykule „Memento zmori!”33 Znający doskonale tryb życia i zamiłowania 
Skiwskiego do polowań, Zegadłowicz bez trudności mógł zdemaskować nieuczciwość 
polemisty deklarującego niechęć do zadawania niepotrzebnego cierpienia zwierzętom. 
Nie było dlań jednakowoż tajemnicą, iż argumentu tego użył Skiwski w innym celu: 
„Pan gardzi Żydami – odpowiadał adwersarzowi – jest pan rasistą; jest pan stanowcem; 
pan się uważa za coś lepszego od chłopa, a co dopiero od Żyda! – pan się przyczepia do 
uboju, aby mieć pretekst do wyrażenia pogardy – Żydom i... mnie!”34. 

Zegadłowicz najwyraźniej zdawał sobie sprawę z tego, że „Memento zmori!” zamyka 
nie tylko polemikę z jego niegdysiejszym przyjacielem, ale kończy także możliwość 
zasadniczego porozumienia ze Skiwskim, przy czym ostatnim zdaniom tego artykułu 
trudno odmówić pewnych walorów profetycznych:
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No, dość już; na zakończenie zsumowawszy wszystko: wybaczam panu! 
– niczem bowiem nie mogę pana bardziej zirytować niż przebaczeniem. Gdy 
się za kilka lat spotkamy po dwu stronach barykady – cofnę to przebaczenie 
i powiem cicho: bez pardonu! - chyba, chyba, że pan przejdzie na tę stronę. To 
możliwe35. 

Do spotkania po latach nie doszło. Wszelkie plany pokrzyżowała wojna, aczkolwiek 
obaj polemiści w latach największego wyzwania moralnego istotnie stanęli po przeciw-
nych stronach barykady. Zegadłowicz kończył swój żywot w okupowanym przez hitle-
rowców Sosnowcu, pisząc w obronie losu mordowanych dramat Sind Sie Jude?, Skiwski 
natomiast pochwalał likwidację warszawskiego getta i na łamach profaszystowskiego 
„Przełomu” głosił konieczność współpracy z Niemcami dla ocalenia Polski36.

ZACZNĄ CIĘ MOŚKIEM MIANOWAĆ
W drugiej połowie lat trzydziestych w publicystycznych sporach, które najczęściej 

przybierały formę gwałtownych napaści na Zegadłowicza, pojawił się kolejny zarzut. 
Po oskarżeniach o sympatyzowanie z komunizmem i ruchem wolnomyślicielskim autor 
Motorów skrytykowany został za filosemityzm. Asumpt do takich sądów dał sam Zega-
dłowicz udzielając (w kwietniu 1937 roku) żydowskiemu dziennikowi wywiadu, w któ-
rym otwarcie mówił o zjawisku antysemityzmu, nie szczędząc przy tym słów potępienia 
kierowanych pod adresem środowisk skrajnej prawicy. Na reakcję po publikacji „Naszego 
Przeglądu” nie trzeba było długo czekać. Warto przytoczyć kilka charakterystycznych 
enuncjacji prasy prawicowej, by zorientować się zarówno w poziomie merytorycznym 
polemiki, jak też i swoistej logice adwersarzy pisarza, który za swój bezdyskusyjny 
obowiązek moralny uznawał potępienie nienawiści rasowej i nietolerancji wyznanio-
wej. Dla przykładu: dziennikarz „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego” dowodził, iż 
sukces Zegadłowicza jest pochodną celowego zamysłu artystycznego streszczającego 
się w chęci demoralizowania chrześcijan, po czym, zakwalifikowawszy Zegadłowicza
i Uniłowskiego do grupy pisarzy, których twórczości patronuje nowa muza, Latryna, 
nawoływał do... unicestwienia takich pisarzy:

Ta kategoria handlarzy podejmie się każdego handlu, zaczynając od latryn 
literackich, kończąc (wstyd zestawić!) na dewocjonaliach [...]. Uważamy, iż 
przede wszystkiem należy pomyśleć o zlikwidowaniu handlarzy słowem pisanym, 
tych bezceremonialnych natrętów, którzy z jednakowym zapałem gloryfikują
pederastię i sowietyzm, a kiedy inny wiatr powieje, żonglują krucyfiksami [...].
Tych szkodników musimy usunąć37. 

Bardziej kuriozalne wyjaśnienie motywów wystąpienia Zegadłowicza ogłosił „Głos 
Leszczyński”. Publicysta gazety, deklarującej się jako „Polski, katolicki, bezpartyjny 
dziennik dla wszystkich stanów”, omówił „List pasterski”38 Zegadłowicza przyznając, 
iż treści artykułu nie zna (co więcej, utrzymywał, iż artykuł ukazał się w „Przeglądzie 
Literackim”), co jednak nie przeszkodziło mu w wykazaniu, iż jego autor uległ wpływom 
obcym: jednemu znad Wołgi i drugiemu „także wschodniemu [...] od... wybranego 
narodu”39. Warto zauważyć, iż enuncjacja „Głosu Leszczyńskiego”, który ogłosił Zega-
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dłowicza „Żydem z wyboru”, jest bodaj najwcześniejszym tego typu głosem skrajnego 
odłamu prasy katolickiej, która od tej pory coraz częściej poczytywać będzie filosemityzm
pisarza za zdradę ideałów Polaka. 

W taki to sposób o kilka lat uprzedzone zostało proroctwo Juliana Tuwima, który 
po przysłaniu mu dramatu W pokoju dziecinnym40 w październiku 1936 roku przesłał 
do Gorzenia okraszone przestrogami gratulacje za odwagę artystyczną:

Dziękuję Ci, mój Kochany, za  w s p a n i a ł ą   i   w s t r z ą s a j ą c ą  książ-
kę. Połknąłem ją jednym haustem, więc sobie „duchowe bebechy” porządnie 
poparzyłem. Wdzięczny Ci jestem za tę oparzeliznę!

Zazdroszczę Ci często, ogierze, żeś się tak wyrwał i tak popędził! Że też jesz-
cze żadnego Żyda nie wykryto w Twoim rodzie! Tylko patrzeć, jak po „łajdaku” 
i „wariacie” zaczną Cię i Mośkiem mianować [...]41.

Z kolei redakcja wychodzącej w Krakowie „Zbudzonej Polski” już w tytule artykułu 
poświęconego nagannemu filosemityzmowi pisarza informowała czytelników o meritum
sprawy, pisząc: „Emil Zegadłowicz wysługuje się Żydom”. Ostatnie lata działalności 
artystycznej i społecznej autora Zmór przybliżono w sumarycznej nocie:

Emil Zegadłowicz, były literat i były poeta, którego ongiś nawet brano gdzie-
niegdzie poważnie, spada coraz niżej. Po napisaniu pornograficznych Zmór wpadł
w objęcia „frontu ludowego” i sprzymierzonych z nim Żydów, którym się wysługuje 
z zapałem godnym lepszej sprawy. Zegadłowicz po zamknięciu przez władze za ko-
munizm „Dziennika Popularnego” znalazł sobie nowy organ w postaci... „Naszego 
Przeglądu”, pisma nacjonalistów żydowskich.

Ostatnio w „Naszym Przeglądzie” ukazał się wywiad z Zegadłowiczem, który 
popisuje się na odmianę w roli wroga antysemityzmu. Zegadłowicz boi się widocz-
nie, aby nie zrazić do siebie swoich żydowskich protektorów, bo przysięga Żydom, 
że antysemityzm jest mu „wstrętny” i że „antysemici to ludzie albo głupi, albo źli”42.

 Szczególne zainteresowanie filosemityzmem Zegadłowicza wykazywał dziennikarz
współpracujący z „Polską Zbrojną”, który swe nazwisko wolał skryć za pseudonimem 
„Jandr”43. Już dwa dni po publikacji „Naszego Przeglądu” poświęcił on „zapienionemu 
wrogowi nacjonalizmu”44 artykuł „Na właściwym miejscu”. Poszukując w świecie zwie-
rzęcym symbolu zmienności, Jandr nazywał Zegadłowicza salamandrą – pomyłkowo, 
bo pewnie miał na myśli kameleona. Tak przynajmniej sądził sam zainteresowany, który 
podjął polemikę w artykule „Salamandra i niedźwiedź”45, dowodząc w erudycyjnym wy-
wodzie o salamandrze (odsyłającym do dzieł Gutenberga, Benedykta Chmielowskiego, 
Michała Siedleckiego i Anatole France’a) oczywistej pomyłki swego oponenta46. 

Jeszcze zanim Zegadłowicz ustosunkował się do sensowności nazwania go sala-
mandrą, Jandr w opublikowanym w „Polsce Zbrojnej” kolejnym artykule wynalazł 
nowe epitety dla autora Zmór, nazywając go raz „pisarzem nowożydnym”, raz – „Ze-
gadłowerem”47. Zarzuty karierowiczostwa, interesowności i uległości wobec środowisk 
żydowskich ujął Jandr w ramy Mickiewiczowskiego cytatu z Pana Tadeusza: „Głupi 
niedźwiedziu! Gdybyś w mateczniku siedział...”, co kazało mu zakończyć artykuł słowa-
mi: „Żądny reklamy Zegadłowiczowski niedźwiedź za często wyłazi z matecznika, bo 
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z owym Mickiewiczowskim skończyło się tak: »... jeszcze ryczał, chciał jeszcze powstać, 
gdy nań wsiadły / rozjuszona Strapczyna i Sprawnik zajadły«”48. „Poszczuty” psami 
Podkomorzego Zegadłowicz nie pozostał dłużny. W „Wiadomościach Literackich” 
odpowiedział Jandrowi „Trzecią parą”, grożąc swoim psem Burkiem, „który nikogo do 
domu (prócz Żydów) nie puszcza”49. Jak widać, polemika prasowa wywołana wywiadem 
„Naszego Przeglądu”, nie miała wiele wspólnego z wymianą rzeczowych argumentów, 
ograniczyła się natomiast do erudycyjnych popisów polemistów oraz – po stronie Jandra 
– do inwektyw, a żartobliwego lekceważenia oponenta – po stronie Zegadłowicza. 

POZA DYSKUSJĄ
Swoje stanowisko w sprawie, która tak wzburzyła prasę prawicową, Zegadłowicz 

sformułował dopiero w opublikowanym w „Wiadomościach Literackich” obszernym 
artykule „Poza dyskusją”50, który był jedną z najwcześniejszych odpowiedzi na ogło-
szoną przez redakcję pisma ankietę „Pisarze polscy o kwestii żydowskiej” i zarazem 
pierwszą publicystyczną wypowiedzią pisarza w całości poświęconą problemowi an-
tysemityzmu. Zegadłowicz pisał swój artykuł 
znając jedynie dwie pierwsze wypowiedzi 
publikowane w ramach wspomnianej ankie-
ty: artykuły Aleksandra Świętochowskiego 
i Jerzego Hulewicza51. Tytuł wypowiedzi 
prasowej Zegadłowicza miał sygnalizować tak 
zasadniczo odmienne podejście do problemu 
antysemityzmu, iż nie sposób go było sytuować 
w kontekście dotychczasowej polemiki. Głos 
Zegadłowicza, czego publicysta nie ukrywał, 
był nawiązaniem do analogicznego oświad-
czenia Tomasza Manna, niekwestionowanego 
autorytetu świata niemieckiej kultury, który 
potępił politykę nazistowskich Niemiec, wskazując na moralną odpowiedzialność artysty 
wobec niegodziwości czasów mu współczesnych. W odróżnieniu do Manna, który mówił 
o wszystkich najistotniejszych zagrożeniach zrodzonych przez faszyzm, Zegadłowicz 
ograniczył się do analizy jednego tylko aspektu brutalizacji życia w Niemczech – tj. fali 
narastającego antysemityzmu. Już w pierwszych akapitach pisarz przywołał moralny 
wymiar analizowanego zjawiska – najistotniejszy w tym ujęciu, bowiem wiążący się 
z konsekwencjami praktycznymi. Stąd i zakres analizy zawężony został do ówczesnych 
wydarzeń w Niemczech i Polsce, świadczących o gwałtownym nasileniu się etnicznych 
nienawiści i prześladowań ludności żydowskiej. 

Jako oczywiste uznał Zegadłowicz istnienie w Polsce rozpowszechnionego antyse-
mityzmu – niebezpiecznie przybierającego na sile wskutek nazistowskiej propagandy. 
Ta oczywistość kazała mu poprzestać na przywołaniu – dość ogólnie sformułowanych 
– przejawów nienawiści rasowej Polaków: wydarzeń w Przytyku52, szykanowania stu-
dentów żydowskich na uniwersytetach53, publikowanych w majestacie prawa antyse-

„Ariański dwór i żydowski świecznik”, 
wywiad Stefana Essmanowskiego z Emilem 
Zegadłowiczem, „Wiadomości Literackie” 

1932, nr 43.
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mickich wypowiedzi publicystów skrajnych ugrupowań narodowych oraz bezkarnego 
nawoływania do nienawiści wyznaniowych rozpowszechnionych w prasie prawicowej 
(często kościelnej).

Swój wywód, zmierzający do wykazania fundamentalnego znaczenia myśli żydowskiej 
dla współczesnego oblicza cywilizacji europejskiej, skonstruował Zegadłowicz na zasadzie 
antytezy wobec konstatacji Jerzego Hulewicza, który dowodził w swojej odpowiedzi na 
ankietę „Wiadomości Literackich”, iż w żadnej z dziedzin myśli ludzkiej kultura żydowska 
nie zaznaczyła swego wpływu. Przywoławszy ad hoc trzy przykładowe postacie przeczą-
ce prawdziwości Hulewiczowskiej tezy (Barucha Spinozę, Heinricha Heinego i Juliana 
Tuwima – „największego liryka współczesnej literatury europejskiej”54), Zegadłowicz 
wskazał na daleko istotniejsze znaczenie obecności Żydów w historii ludzkości, dowo-
dząc, iż kształt świadomości współczesnego Europejczyka określony jest bezpośrednio 
poprzez wytwory myśli żydowskiego geniuszu, obecnego we wszystkich najistotniejszych 
kryteriach tożsamości współczesnego społeczeństwa: religii, ideach społecznych i do-
robku naukowym. Chrześcijaństwo, które wyznacza istotny krąg wspólnotowy naszej 
cywilizacji, to przecież– dowodził Zegadłowicz – „najwspanialszy dar proletariatu 
żydowskiego złożony ludzkości”55. Ruch socjalistyczny, będący „ogólnoludzką formą 
ustrojów społecznych na najbliższe tysiąclecie”, postrzegał Zegadłowicz przez pryzmat 
„geniuszu Marksa” – a zatem filozofa pochodzenia żydowskiego. Żydom również zawdzię-
cza współczesność poszerzenie świadomości w zakresie nauk ścisłych (Albert Einstein 
i jego teoria względności) i psychologii (Zygmunt Freud). A zatem cztery ściany domu 
naszej świadomości: etyka, socjologia, odkrycia dotyczące świata otaczającego człowieka 
i tajników ludzkiego wnętrza – wzniesione zostały przez Żydów. 

W historii narodu żydowskiego odnalazł Zegadłowicz również prefigurację współ-
czesnych postaw antysemickich. „Mojżesz jest patronem wszystkich endeków na całym 
świecie, tak jak Chrystus jest ich antytezą” – napisał, usiłując dowieść prawdziwości 
swej tezy o analogiach łączących XX-wieczne ruchy narodowo-socjalistyczne ze sta-
rotestamentową ideą narodu wybranego. W swojej dość oryginalnej koncepcji religij-
ności judeo-chrześcijańskiej wykładanej czytelnikowi „Wiadomości Literackich” przy 
pomocy retoryki komunistycznych broszur, Zegadłowicz odróżniał „starosemityzm” od 
„neosemityzmu”, widząc w pierwszym ideologię nacjonalizmu („przyczynową forma-
cję imperializmu”), w drugim – szczyt intelektualizmu światowego, „twórczy pochód 
ludzkości”. Niestety, skłonność publicysty do stawiania efektownych tez, metaforycznie, 
sentencjonalnie i profetycznie formułowanych wypowiedzi (barbarzyński antysemityzm 
to „wyuzdany Kaliban”, „Neoimperializmom można z całą pewnością przepowiedzieć 
trwanie krótkie, w każdym razie krótsze od zasięgu ich obłędnej pychy”) idzie często 
w parze zarówno nadmiernie emocjonalnym stosunkiem do omawianego zagadnienia, 
jak i z fragmentarycznością analizy źródeł i przejawów współczesnego antysemityzmu, 
co prowadzić musiało do istotnych uproszczeń w zakresie poruszanej problematyki. 

W swojej analizie antysemityzmu Zegadłowicz usiłował dać obraz etycznych kon-
sekwencji postaw rasowej nietolerancji i tej perspektywie naszkicował przeciwstawne 
– w jego rozumieniu – bieguny tego zjawiska. Rzeczywistością do przezwyciężenia jest 
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obecny stan hipokryzji intelektualnej, ekonomicznej i religijnej cywilizacji aryjskiej. 
Intelektualnej – bowiem antysemityzm to skrywany strach twórczej bezsiły przed ży-
dowskim geniuszem. Ekonomicznej – bowiem prześladowania Żydów mają za przyczynę 
nienawiść konkurencji handlowej56. Religijnej – bowiem Żydów nienawidzą ci sami 
ludzie, którzy deklarują cześć dla Jezusa i Jego Matki – bezsprzecznie Żydów. Punktem 
dojścia jest natomiast rzeczywistość, w której dojdzie do bezkonfliktowego zespolenia
elementów cywilizacji aryjskiej z kulturą semicką, której rygory etyczne gwarantować 
będą trwałość:

Zespolenie i stopienie się obu tych elementów (cywilizacji i kultury) da po 
rychłym fiasku ostatnich okopów archaicznego barbaryzmu, jakim jest faszyzm,
będący równocześnie ostatnim „wyrajonym niepokojem” wędrówki ludów (wszyst-
kie ekspansje, „drangi”, żądze kolonialne; da przeniknięcie obu pierwiastków tak 
absolutne (syntetyczne), że nie tylko nie będzie mowy o Żydach i aryjczykach, 
lecz pamięć tych sztucznych kontrowersji zatraci się w czasie – oto czem będzie 
szczyciła się nowa, wielka era ludzkości: radością pospólnej pracy, równością 
dobrobytu wszystkich, namiętnością wiedzy i sztuki.

Oto drogowskaz dążenia; wszystko inne zawiedzie57.
Nietrudno się domyślić, iż Zegadłowicz miał na myśli erę wszechświatowego komu-

nizmu. I ten najistotniejszy punkt docelowy jego artykułu o antysemityzmie zadecydo-
wał zarówno o selektywności materiału analizowanego zjawiska, jak i o sprowadzeniu 
wieloaspektowego i skomplikowanego problemu na płaszczyznę w głównej mierze 
socjologiczną czy też polityczną. Niemniej jednak wszystkie te zastrzeżenia nie mogą 
umniejszać znaczenia faktu, iż głos Zegadłowicza był chwalebnym wyjątkiem na tle 
zalewu polskiej prasy przez antysemickie publikacje powstające pod piórem nierzadko 
wybitnych przedstawicieli polskiej kultury (by nie wspomnieć już o żenujących enun-
cjacjach dziennikarzy i redaktorów codziennej prasy pokroju „Małego Dziennika”). 

W zdaniach kończących artykuł Zegadłowicza, pisarz uznał za konieczne wyjaśnienie 
najbardziej zasadniczych powodów, które kazały mu jawnie opowiedzieć się po stronie 
krzywdzonej mniejszości żydowskiej :

 Obowiązkiem moim było powiedzieć to, co wiem. 
Drugi – bodaj jeszcze ważniejszy – obowiązek, to stać zawsze po stronie 

krzywdy, w obronie praw człowieka, stowarzyszanie się jawne i nieustępliwe 
z tymi, którzy są lżeni, poniewierani, podawani w pogardę, bici i przeganiani 
ze swych domów i warsztatów pracy. [....]

Jest to może jedyna dana nam możność rehabilitowania tej ponurej epoki, 
w której nam czynnie żyć wypadło.

Słowo jest ważniejsze niż czyn, jest stwierdzeniem czynu.
Ojczyzno! – jesteś tam, gdzie jest wspólne dobro wszystkich. Nie ma ojczyzny, 

gdzie jest krzywda ludzka58.
Uzupełnieniem tych uwag mogą być fragmenty korespondencji prywatnej Zegadło-

wicza, kierowanej do Jadwigi Ziemięckiej. W liście z 23 czerwca 1937 roku autor Zmór
odniósł się raz jeszcze do treści swojego artykułu pisząc: 
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Nie! – w młodzież, która idzie do narodowości przez bicie Żydów (bliźnich) 
nie wierzę [...]. Wartość [...] artykułu jest tylko w ekwiwalencie uczuciowym 
– nie w dedukcji, nie w faktach! waga w nim przesunięta raczej na wzruszenie 
szczutych niż na przekonywanie szczujących; stos listów od Polaków „aryjczy-
ków”, którzy uważali za stosowne legitymować swą szlacheckością i do ikstego 
pokolenia nienaganną rodzimością – przekonał mnie, że muszę (jeśli pozwolisz) 
od Ciebie dopożyczyć palców aby policzyć uczciwych ludzi! – Tu przypomina mi 
się deklaracja rozbiorowa p. Koca59; jakże tam ślicznie i z wzorową bezmyślnością 
mówi się o „duchu narodu” – nie jestem spirytystą, lecz lubię dociekać – co to jest 
ten duch? gdzież on jest? – czy w gromadzie 21 000 000 chłopów? – czy w rzeszy 
robotniczej – ? – boć przecie u tzw. „inteligencji” jest tylko jeden Duch60, a ten jest 
posłem! – więc może u geniuszów? np. Mickiewicza? – który? – (bo geniusz jest 
wielokrotny!) czy ten od ballad i Gustawa? czy ten cierpiący za miliony? – czy ten 
podejrzany i konfiskowany socjał-redaktor z „Trybuny Ludów” czy Towiańczyk
– ? – a może Słowacki? czy aby nie ten, który rzekł (napisał): „sekty mistyczne 
są siłą wzrostów narodowych, wzrosła nimi Anglia, teraz rośnie Rosja. Myśmy, 
zabici przez Jezuitów od Zygmunta III, upadali”. Powiedział też: „element łaciński 
zgubił nas, trzeba koniecznie grecki świat mieć podstawą”61. – I to nie? – W takim 
razie duch narodu to będzie ten duch który przepaja OZN – Przestałem się inte-
resować. Do reszty zraża mnie dość znaczna dysproporcja pomiędzy wiekiem XX 
ery Chr. – a VI w. przed Chr. Tam: filozofia grecka, Budda, Lao-Tse, Konfucjusz,
Izajasz – tu Hitler, Mussolini, Koc, Franco [...] [23.6.14].

TRZYDZIESTKA
Kontakt Emila Zegadłowicza ze środowiskami żydowskimi, a precyzyjniej rzecz 

ujmując, z żydowską młodzieżą, miał jeszcze jeden, nieznany szerzej aspekt, udokumen-
towany w zachowanej w archiwum korespondencji pisarza z grupą kilkunastoletnich 
żydowskich dziewcząt, które w drugiej połowie lat trzydziestych współredagowały 
warszawski „Mały Przegląd” (opatrzony podtytułem „Pismo dzieci i młodzieży”) – ty-
godniowy bezpłatny dodatek do „Naszego Przeglądu”62. Dziewczęta były uczennicami 
klas I i II gimnazjum Zofii Rozenfeldowej w Warszawie, a ich pierwszymi krokami
w rzemiośle dziennikarskim kierowała Felicja Wermusówna, która stworzyła ów trzy-
dziestoosobowy zespół na zebraniu zwołanym 16 lutego 1937 roku. „Trzydziestka” miała 
być w zamierzeniu jej opiekunki pewnego rodzaju eksperymentem pedagogicznym, 
dzięki któremu wchodzące w życie dorosłe uczennice ze środowisk żydowskich lepiej 
mogły rozumieć racje opiekunów i realia otaczającego je świata. Swój pierwszy artykuł 
„Trzydziestka” zamieściła w „Małym Przeglądzie” 5 marca 1937 roku, a podarowane im 
przez redaktora naczelnego bezpłatne egzemplarze pisma młode autorki rozesłały „do 
szkół i do naszych ulubionych pisarzy”63. Jednym z adresatów był Emil Zegadłowicz, 
który na przesyłkę „Trzydziestki” zareagował natychmiast, rozpoczynając współpracę 
pisarską z żydowskimi dziewczętami, które prosił o przysyłanie mu dokumentów ich 
życia: relacji, życiorysów, opisów dnia codziennego, wspomnień. 
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Do Gorzenia Górnego zaczęły niebawem napływać listy od „Trzydziestki”, w któ-
rych kilkunastoletnie, nad wyraz dojrzałe w swoim widzeniu świata korespondentki, 
przedstawiały Zegadłowiczowi realia życia w warszawskich dzielnicach żydowskich, 
przysyłały wiersze i krótkie formy prozatorskie oraz spisane własnoręcznie życiorysy. 
W Warszawie wysiłki dziewcząt wspierała ich opiekunka, wspomniana panna Wermu-
sówna, ponadto Janusz Korczak oraz Wanda Wasilewska. Dla młodych gimnazjalistek, 
które liczyły na zrozumienie i wsparcie pisarza, Zegadłowicz był „bliższy od rodzonego 
ojca”, jak to wyraziły w jednym z listów. „To nasze młode życie sponiewierane i zdeptane 
– pisała w imieniu koleżanek Alicja Hoppenstand. – Nigdzie nie ma dla nas miejsca! Czy 
wiesz, jak się dusimy, jak cierpimy? Gdzież się udać, do kogo jak nie do Zegadłowicza 
po dobre słowo!” [104.10.13].

W przysyłanych do Zegadłowicza wierszach „Trzydziestki” – pisanych bezbłędnie po 
polsku, choć dla niektórych dziewcząt były to dopiero początki posługiwania się polszczyzną 
– dominują motywy środowiskowe, nie brak też refleksji natury ogólnoludzkiej. Często spo-
tykanymi motywami jest tęsknota do ładu biologii, przyroda przeciwstawiona urbanizmowi, 
rodzący się z obserwacji najbliższego otoczenia mieszkanek żydowskich dzielnic Warsza-
wy pesymizm, uczucie grozy, jakie rodził rozwijający się faszyzm i coraz powszechniej 
spotykane przejawy antysemityzmu, troska o los narodu żydowskiego, protest przeciwko 
obojętności ludzi, zatracie ideałów braterstwa, gloryfikacja Prawdy i Przyjaźni.

O wiele większe znaczenie miały dla Zegadłowicza sprawozdania i relacje z życia 
dziewcząt, bowiem – jak można wnosić z uwag pomieszczonych w listach „Trzydziestki” 
– pisarz gromadził owe świadectwa z nadzieją napisania dzieła dokumentującego współ-
czesne koleje losu żydowskiego. Młode korespondentki autora Zmór wywiązywały się ze 
swego zadania znakomicie. Dzięki ich relacjom Zegadłowicz dysponował szczegółową 
i wyczerpującą wiedzą o najróżniejszych aspektach życia w środowisku żydowskim. 
Oczywiście, zarówno kompetencje intelektualne, jak i specyfika emocjonalna wieku
dorastania młodych dziewcząt nie przemawiają w tym względzie za szczególnymi 
wartościami dokumentalnymi tych relacji, niemniej jednak bezpośredniość ujęcia do-
świadczeń osobistych, perspektywa oglądu rzeczywistości właściwa dziecku, szczerość 
i zaufanie pozwalające otwarcie mówić o sprawach skrywanych w kręgu rówieśniczym 
– wszystko to nadawało owym materiałom wartość autentyku, jakże cennego dla pisarza 
o tak silnych inklinacjach biograficznych, jak autor Zmór. 

Nadawczynie z kręgu „Trzydziestki” rekrutowały się z reguły z ubogich rodzin ży-
dowskich, zachowujących tradycyjny styl życia religijnego. Różnił je jednak stosunek 
do religii przodków, nadzieje związane z przyszłością narodu żydowskiego, rozumienie 
powinności rodzinnych i obywatelskich. W listach gimnazjalistek żydowskich najczęściej 
spotkać można słowa sprzeciwu wobec życia religijnego, wobec rodziców – „zatwardziałych 
chasydów”: „Zaczynam nienawidzić religii żydowskiej z powodu jej głupich przesądów. 
Nie wierzę w nikogo, prócz w moc nauki i wiedzy” – pisała „Nina”, czternastoletnia 
Żydówka [104.11.8]. Podobnie myśląca koleżanki „Niny” religię uważa za znak kulturo-
wego powrotu do czasów średniowiecza. Inna jeszcze pisze o wywoływanej postawami 
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antysemickimi polskiego społeczeństwa popularności idei syjonistycznych: „Za bardzo 
cierpimy i jesteśmy prześladowani, by się w nas nie obudziło poczucie niezależności 
i chęć odbudowy Palestyny. Ojczyzna jest teraz dla nas najważniejszą sprawą do zre-
alizowania!” [104.11.3]. 

Aczkolwiek nie zachowały się wszystkie listy „Trzydziestki”, z numerów porządko-
wych umieszczanych przez Zegadłowicza na każdej przesyłce wynika, iż w przeciągu 
kilkunastu miesięcy napłynęło ponad sześćset listów-opisów żydowskiej doli uczennic 
gimnazjum Rozenfeldowej. O treści owej korespondencji przybliżone wyobrażenie 
mogą dać przytoczone tu charakterystyczne fragmenty. Jedna z najwierniejszych współ-
pracownic pisarza w dziele nowej powieści, Alicja Hoppenstand, wówczas uczennica 
I klasy gimnazjum, pisała 20 lipca 1937 roku: 

 Co się działo w Brześciu?! Znów rozboje, napady, mordowanie i grabieże 
niewinnych i bezbronnych, szpitale przepełnione, ulice jak po pogromie... A więc 
Przytyk, Mińsk Mazowiecki, a teraz Brześć... A cóż dopiero Warszawa! Tu wła-
śnie ta sprawa jest najtragiczniejsza. Tu biją studenci na uniwersytetach!... Ta 
młodzież inteligentna, ta młodzież, która w przyszłości obejmie w swe ręce stery 
państwa! Czyż taki student przychodzący na wykłady z gumową pałką zamiast 
książki, z żelaznym kastetem, nie jest gorszy od niejednego zbrodniarza, który 
ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości?!

Aleje Ujazdowskie, Łazienki i wiele innych ogrodów, dla nas, Żydów, nie ist-
nieje, gdyż tam można zawsze spotkać studentów skorych do zaczepki. I cóż Żydzi 
zawinili? Czyż dla nich nie jest Polska również Ojczyzną? Czyż nie przelewali swej 
krwi pod wodzą Piłsudskiego, Śmigłego i innych? Niekiedy w moim sercu budzi się 
uczucie nienawiści dla tych, którzy depczą i poniewierają naszą godność człowieka, 
którzy sami nas zmuszają do tego, by ich i to wszystko co ich nienawidzić. Lecz 
zawsze uczucie nienawiści zwalcza uczucie politowania i pogardy dla tych, którzy 
idą bezwiednie, bezmyślnie, w nagłym oślepieniu za jednym, za tym, który ten 
ogień nienawiści rozniecił i chce go dalej szerzyć [104.10.10]

Inna, nieznana z nazwiska, niespełna czternastoletnia gimnazjalistka charakteryzuje 
swoją rodzinę, bezrobotną matkę i ojca spędzającego czas na studiowaniu ksiąg świętych, 
a przy tym kreśli interesujący rodzajowy obraz środowiska:

Wychodzę z naszego gwarnego, handlowego podwórka na ulicę i skręcam 
w drugą tak samo gwarną, przy której mieszka moja koleżanka. Ulice te należą 
do najruchliwszych w Warszawie i są stolicą handlu i Żydów (Nalewki, Francisz-
kańska, Gęsia). Widzimy te twarze ściągnięte, poprzestające wiecznie z cyframi. 
Lecz i tutaj obok bogatego hurtownika przesunie się odziana w łachmany postać. 
I jestem pewna, że gdyby biedny udał się z prośbą o pomoc materialną do boga-
tego hurtownika, ten powiedziałby „Jest ci lepiej niż mnie”. I czasem gotowam 
uwierzyć, że tak jest, bo tak zgorzkniałą ma minę. Ale jednak od razu burzy się 
we mnie wszystko. „Przecież ten biedny woła o chleb!” I dlaczego tak stale do 
tego wracam. Przecież i mnie do szczęścia brakuje tylko większa pewność chleba 
i szkoły [...] W domu otacza mnie świat zacofany, religijny. Od najmłodszych 
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lat byłam w tym duchu wychowana. I chociaż dzisiaj rodzice nie nakazują mi, 
bym wierzyła, jednak wierzę. Wierzę, bo z wiarą jest mi dobrze. Wierzę w siłę 
wyższą, której nazwać nie mogę, czy to jest Bóg, czy natura, czy przeznaczenie, 
nie wiem. Może nawet wierzę bez przekonania. Kocham swój naród, chociaż inni 
nim gardzą. Jestem tak dalece pod wrażeniem wypadków, które się wokoło mnie 
rozgrywają, że czekam w każdej chwili śmierci. Aczkolwiek nie ryzykuję i nie 
puszczam się w dalekie groźne przechadzki, jednak gdyby mię niebezpieczeństwo 
zaskoczyło, jestem gotowa zawsze [104.10.17].

Po kilku miesiącach korespondencji zrodził się w kręgu „Trzydziestki” pomysł od-
wiedzenia pisarza w jego gorzeńskiej samotni. Swoją śmiałość gimnazjalistki usprawie-
dliwiały w liście z 5 lipca 1937 roku powołując się na Wandę Wasilewską, która wahające 
się dziewczęta upewniła w przekonaniu o stosowności podobnej wizyty „oświadczając, 
że »wypada« (och, bo nasze wychowanie – więzy), że zastaniemy Cię i będziesz rad” 
– [104.10.13]. Borykające się z kłopotami finansowymi dziewczęta postanowiły za
składkowe pieniądze wyprawić do Gorzenia cztery koleżanki. W ustaleniu szczegółów 
rychłego przyjazdu przeszkodziły jednak komplikacje związane z uzyskaniem zniżek 
na przejazdy kolejowe oraz podejrzana opieszałość poczty: „no więc jakoś niedobrze 
się podziało – z tym Waszym przyjazdem – czytamy w szkicu listu Zegadłowicza do 
„Trzydziestki” – pogmatwało się i tyle – po prostu za długo cenzurują moje listy na 
poczcie” [104.10.3]. Dopiero w następnym roku, w czasie Świąt Wielkanocnych, do 
Gorzenia Górnego przyjechały dwie gimnazjalistki: Irena Wajselfisz i Zofia Sz.64, które 
pod gościnnym dachem Kamiennego domu spędziły ponad dziesięć dni65. 

Aczkolwiek planowane dzieło o losie żydowskim nie wyszło poza fazę wstępnych 
projektów i gromadzenia materiałów, Zegadłowicz zdobył niebagatelną wiedzę o re-
aliach życia w warszawskich dzielnicach biedoty, o dniu codziennym rodzin żydowskich 
– a nade wszystko cenił sobie bezpośredni kontakt z młodzieżą, która podzielała jego 
idealistyczne nadzieje na „wyrównanie sprawiedliwości” i z młodzieńczą egzaltacją 
powtarzała zdania z jego listów: „wiedzcie, że wszystkie ważne i naprawdę wielkie 
umysły są po stronie dobra, światła i sprawiedliwości. Że jedna jest ojczyzna człowieka 
– dobro bliźnich” [104.11.5]. 

SIND SIE JUDE?
11 listopada 1940 roku Zegadłowicz zmuszony był opuścić Gorzeń Górny i udać 

się na leczenie do znajdującego się wówczas w granicach Rzeszy Sosnowca. Przed wy-
jazdem część rękopisów i zbiorów sztuki przekazał pod opiekę wadowickim przyjacio-
łom i znajomym (między innymi doktorom Jacyszynowi i Nitoniowi oraz nieznanym 
z nazwiska wadowickim Żydom). W Sosnowcu, dzięki pomocy polskich lekarzy, którzy 
zdiagnozowali nowotwór gruczołów limfatycznych (lymphosarcoma) i zdołali umieścić 
chorego w szpitalu położonym w dzielnicy zwanej zwyczajowo „Pekinem”. Z pomocą 
pisarzowi przyszli także sosnowieccy Żydzi: „Żyję tutaj i prosperuję – pisał Zegadłowicz 
– dzięki gminie żydowskiej, która samorzutnie zaopatruje poetę w mleko, którego tu 
w ogóle nie ma, cukier, masło, czasem gotówkę”66.
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22 grudnia 1940 roku Zegadłowicz rozpoczął w nowym, prowadzonym wspólnie 
z Szołajską dzienniku: „Myśli »Definicjusza«. Uwagi i adnotacje »Krytycjuszki«”67 pry-
watną kronikę ostatnich miesięcy swego życia. Dokument ten pozwala nie tylko śledzić 
wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach życia pisarza, ale i rodzące się 
koncepcje nowych dzieł, kształtowanie się poglądów Zegadłowicza wobec rozgrywa-
jących się wokół niego okrucieństw wojny. Szczególnie interesujące jest to, iż raptularz 
ów zawiera notowane na bieżąco konstatacje filozoficzne i historiozoficzne, artystyczne
i polityczne tezy,  które znalazłyby się w powojennej twórczości autora Domku z kart, 
a których literackie wykorzystanie uniemożliwiła jego śmierć. Pomijając stosunkowo 
nieliczne zapiski o charakterze ściśle osobistym, treść notatek oscyluje wokół kilku za-
sadniczych tematów: ideologii hitleryzmu, losu Żydów, krytyki Polski przedwrześniowej 
i twórczości własnej pisarza.

Na podstawie tego dokumentu ustalić możemy treść Sind Sie Jude? – nieukoń-
czonego dramatu poświęconego problematyce martyrologii narodu żydowskiego. 
Los sosnowieckich Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej Zegadłowicz wielokrotnie 
czynił motywem osobistych zapisków, eksponując takie motywy jak solidarność na-
rodu żydowskiego, hart ducha, gotowość niesienia pomocy bliźnim nawet w obliczu 
zagrożenia własnego życia. Geneza dramatu Sind Sie Jude?, o którym pierwsze uwagi 
zapisał Zegadłowicz w brulionie 2 stycznia 1940 roku, związana jest z postacią Mojżesza 
(Mojsze) Merina (Meryna), przewodniczącego Centrali Żydowskich Rad Starszych 
Górnego Śląska z siedzibą w Sosnowcu. Owego „tajemniczego, już dziś legendarnego 
Merina, który wywiódł Żydów z niewoli najsroższej i upodlenia, zratował dziesiątki 
tysięcy żywotów – przywrócił im godność ludzką” (MD, 10) – Zegadłowicz uwiecznił 
w swoim brulionie, dając nie tylko nadzwyczaj szczegółową charakterystykę zewnętrzną 
tej osoby, ale i kreślony z entuzjastycznym podziwem portret duchowy: „Merin – pro-
mieniuje – działa – zniewala! [...] Wielki człowiek! – to nie ulega kwestii! – Zwycięzca! 
– to pewne!! – ” (MD, 10). 

Entuzjastyczna opinia Zegadłowicza o zasługach przewodniczącego Judenratu była 
uzasadniona. Merin, w środowisku współwyznawców zwany powszechnie „królem”, zdo-
łał w czasie okupacji uwolnić Żydów między innymi z obozu w Nisku nad Sanem; sześć 
tysięcy innych, mieszkańców Oświęcimia, dzięki jego staraniom przesiedlono z bezpo-
średniego sąsiedztwa obozu do Chrzanowa, Sosnowca i Będzina. Jemu też zawdzięcza-
no, iż w tych dwóch ostatnich miastach nie powstały getta. Merin ponadto – według 
niepotwierdzonych informacji – brał udział w prowadzonych w Berlinie rozmowach 
z Adolfem Eichmannem, dążąc do umożliwienia żyjącym na terenach okupowanych 
Żydom emigrowania za granicę. Zapewnienie członkom swej gminy możliwego w tam-
tych czasach bezpieczeństwa wyjednywał najróżniejszymi sposobami, między innymi 
poprzez wykonywanie przez Żydów efektywnej, przynoszącej okupantowi wymierne 
korzyści pracy – co mogło przynieść przynajmniej odroczenie wyroku śmierci wielu 
osób. Łaskę Niemców niejednokrotnie zdobywać musiał ofiarowaniem pieniędzy, złota
i srebra. Kiedy w kwietniu 1941 roku przyjechał do warszawskiego getta, witany był jak 
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zbawiciel narodu izraelskiego68. Deportowany w roku 1943 do obozu w Birkenau, został 
zagazowany – w sześć tygodni po egzekucji sosnowieckich Żydów. 

Jak wynika z treści sosnowieckiego brulionu, poznanie Merina było dla pisarza 
wydarzeniem przełomowym. Zegadłowicz, który wraz z Koszyc-Szołajską odwiedził 
przewodniczącego w jego gabinecie, spisywał na gorąco wypadki ostatnich godzin:     

Dwie godziny spędzone z Merinem i jego świtą (niewątpliwie ministrami!) 
– były dla mnie (pomimo ostrego ataku bólu, który kąsał prawie bez przerwy 
wnętrzności) – pierwszym wielkim oddechem od początku wojny. – Pierwszy też 
raz – od bardzo dawna – dotknąłem się krzepiącej siły. Przebiegł ku mnie od 
Wielkiego Machabeusza prąd wzmacniający i ciepły jak temperatura zdrowego 
organizmu ludzkiego –;– [...] W tych minutach rozstrzygnęły się (w nas? – czy 
tylko  w nas – ? – ) – losy wojny – (MD, 12–13).

 Pozostający pod wielkim wrażeniem poznanej właśnie legendarnej postaci Ze-
gadłowicz bezpośrednio po rozmowie z Merinem naszkicował konspekt dramatu, 
któremu dał tytuł „Natan, syn Dawida”, z uwagą, iż Szołajska „już szkicowała tę sztukę 
pod innym tytułem – »Sind Sie Jude?« – (MD, 13)69. Dwanaście scen prologu, spisanych 
przez Zegadłowicza 13 i 14 stycznia 1941 roku, przedstawia wydarzenia rozgrywające 
się w podrzędnej knajpie żydowskiej w Sosnowcu (alternatywnie w Warszawie – uwaga 
Zegadłowicza w didaskaliach), w końcu marca 1939 roku. Bywalcy lokalu – przedsta-
wieni w spisie osób jako: Kemer, Libschütz, Spors, Kiwitz i Glückmann, w sztuce już 
tylko jako kolejni Goście – starają się odgadnąć przyszłość, komentują wydarzenia 
polityczne (mowa pokojowa z Berlina), dementują hipokryzję i cynizm dążących do 
wojny hitlerowców. Autentyzm sytuacyjny podkreślony został dodatkowo poprzez 
język dysputy z wplecionymi wyrażeniami charakterystycznymi dla jidysz. Dynamikę 
polemiki stymuluje zderzanie konwencji stylistycznych wypowiedzi: w tonie rozmów 
gorzka ironia (Gość VI: „Wiadomo – Żydzi tylko chcą wojny – ” (sc. III) łączy się 
z profetycznymi sentencjami („To nie będzie wojna – to będzie zniszczenie, zgliszcza 
i śmierć – ” (sc. I).

Perspektywę ocalenia narodu żydowskiego sygnalizuje pojawienie się w dramacie 
dwóch postaci: Jakuba i Natana, współczesnych Machabeuszy, personifikujących ro-
mantyczną koncepcję jedności heroicznego czynu i wyzwalającej mocy poezji. Natan, 
„naczelnik ruchu” – tj. przeniesiony w świat sztuki Mojżesz Merin – jest mężem opatrz-
nościowym Żydów. Jak biblijnemu Samsonowi przyjdzie mu wstrząsnąć „stropem nie-
prawości” wojennego świata. Jakub, utalentowany skrzypek i kompozytor, czyn Natana 
zwieńczy w przyszłości laurem sztuki: „nadejdzie dzień – prorokuje Natan – i stworzy 
Jakub pieśń życia i wyzwolenia – ” (sc. VIII).    

15 stycznia 1941 roku Zegadłowicz rozpoczął pracę nad pierwszym aktem sztu-
ki. Drugi akt Szołajska zaczęła pisać 28 stycznia. Poza informacjami o powstawaniu 
kolejnych fragmentów sztuki, w brulionie sosnowieckim nie ma śladów ich redakcji 
– w przeciwieństwie do utrwalonych modyfikacji zakończenia prologu.    

Wspomniana scena, która miała być prologiem dramatu, zgodnie z późniejszą 
koncepcją poprzedzona została obrazem środowiska rodzinnego Natana. Treść aktu 
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inicjalnego, zapowiedzianego zapisanym w dzienniku w styczniu 1941 roku pomysłem 
(„dać narastanie Natana poprzez akty – narastanie »poczucia się w duchu« –»zrozu-
mienia«” – MD, 16) spisana została przez Zegadłowicza jako złożony z siedemnastu 
scen „Obraz pierwszy”70. 

Akcja dramatu rozpoczyna się w mieszkaniu Racheli Rohse (matki Jakuba), „stereo-
typowym, dość ubogim mieszkaniu żydowskim” (Op, 1), 28 marca 1939 roku, w dniu 
rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu młodych kompozytorów. Tego dnia 

Jakub, utalentowany skrzypek, wystąpić ma na przesłuchaniu 
konkursowym ocenianym przez grono znakomitości świata 
muzycznego całej Europy.

Motyw muzyki staje się w dramacie zwiastunem siły 
wyzwoleńczej dla narodu żydowskiego. Przeciwstawiony do-
raźności dziejów pierwiastek sztuki wnosi w świat wydarzeń 
znaczenia czerpane z historii i kultury czasów biblijnych. Jakub 
staje się w ten sposób kontynuatorem dzieła izraelskich proro-
ków, mężów bożych, którzy wyprowadzili Lud Boży z niewoli 
babilońskiej (nieprzypadkowo konkursowa kompozycja Jaku-
ba zatytułowana została „Nad brzegami Babilonu”). Dziejowa 
misja Jakuba wyeksponowana została w monologu Racheli: 
„Jasza – mój Jasza – zdjął z wierzb nad brzegami Babilonu 
– lutnię – powieszoną przez ojców naszych” (Op, 21)71.

Zbierający się w domu Jakuba goście (Henryk, Szymon 
Fogel, Sabina) przynoszą prezenty mające uświetnić spo-
dziewany sukces skrzypka. Szczególnym darem jest menora 
– siedmioramienny świecznik ofiarowany przez powszechnie 
podziwianego syna starego Dawida z Żelaznej – Natana, 
fundatora stypendium, dzięki któremu, jak się teraz dopie-

ro okazuje, Jakub mógł przez lata oddawać się studiom muzycznym. Pochodzący ze 
świątyni jerozolimskiej, a następnie przewieziony do Hiszpanii świecznik – jedyny 
tego typu okaz w Europie – jest kolejnym znakiem łączności czasów współczesnych 
z biblijną historią ludu Izraela. 

Jakub odnosi wielki sukces – za swój występ otrzymuje nagrodę nadzwyczajną 
Prezydenta Rzeczpospolitej (6000 zł i roczne stypendium; pierwszą i drugą nagrodę 
otrzymują Rosjanie). Uroczystości wręczania nagród zostały zakłócone przez bojówki 
endeckie, którzy protestując przeciwko udziałowi Żydów w konkursie przeszli ulicami 
Warszawy (Świętokrzyską i Warecką), wybijając szyby w antykwariatach i lokalu re-
dakcyjnym „Robotnika”. Ucierpiał także laureat nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej: 
zakrwawionego, na wpół przytomnego Jakuba jego koledzy wnoszą do domu... W tym 
miejscu kończy się ostatnia  z zachowanych kart rękopisu „Obrazu pierwszego”. 

W scenie piętnastej, w dialogu Natana i Radka, profesora wyższej uczelni, Zegadłowicz 
przywołał echa polemik politycznych toczonych w środowisku żydowskim podzielonym, 
generalnie rzecz ujmując, na sympatyków ruchu syjonistycznego i lewicowego Bundu. 

Świecznik szabasowy 
prawdop. z początku XIX 

wieku zakupiony przez 
Zegadłowicza 

w antykwariacie Antonie-
go Pióro w Poznaniu 

w 1931 roku za 500 zł.
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Fragment ten wart jest przytoczenie, jako że w usta Natana włożył Zegadłowicz własne 
idee polityczne, którym niejednokrotnie dawał wyraz zarówno w tekstach o charakterze 
artystycznym, jak i w wypowiedziach publicystycznych czy wręcz osobistych. Natan ri-
postuje profesorowi Radkowi, kwestionującemu taki porządek rzeczy, w którym jedynie 
prywatne fundusze są w stanie zapewnić wykształcenie utalentowanemu Żydowi:

[...] – jakoś trzeba przecież wyprzedzić czasy, w których każdy będzie miał możność 
– bez stypendium – kształcenia się i rozwoju – 

Radek: – jasne – lecz przecież, o ile wiem, Pan nie należy do tych, którzy przygotowują 
i przybliżają taki ustrój – w jakim to, co pan rzekł przed chwilą, rozumie się samo przez się – 
Natan: – o nazwę panu idzie? – mnie nie – miejsce moje po stronie tych, którzy umniej-
szają cierpienia i nędzę ludzką – i zawsze przeciw tym, którzy je zwiększają choćby pod 
płaszczykiem najszlachetniejszych haseł – och! ci uszczęśliwiacze ludzkości! Ci panowie 

od nowego ładu na świecie!! – 
Radek: – pozostaje zawsze tylko komunizm –

Natan: – powiedziałem: nazwa mnie nie obchodzi nic! – Narody znękane i zubożone, 
zestrachane i zepchnięte do gromady robotów – wcześniej czy później pójdą za tym, 

który umniejszy cierpienia i skreśli okrucieństwa – ; – uczą nas „nie zabijaj” – powinno 
być „nie bij” – bo nikt, nikt nie ma prawa do wolności i życia człowieka – 

Sabina: – Kiedyż, kiedyż tak będzie? – i czy kiedykolwiek będzie – ? –
Natan: – od nas to zależy, tylko od nas – od naszej pracy, od naszej organizacji – od 

jasnej i czystej myśli  (Op, 34-36)
Natan – jedyny bodaj optymista w świecie ogarniętym trwogą i przeczuciem nie-

uchronnej wojny – dumną sentencją, w której pobrzmiewają echa Zegadłowiczowskiego 
artykułu „Poza dyskusją”, ucina uskarżanie się Żydów na ustawiczne szykany, jakie spo-
tykają ich ze względów rasowych: „ – Jestem Żydem! – i z tego poczucia czerpię swe siły! 
– Nieprzebrane złoża historii – która jest dziejami wytrwania – i nie raz – nie dwa razy 
– lecz przeliczne razy damy ludzkości mężów wielkich i wielkie idee – – przetrwamy 
wszelkie burze – przezwyciężymy wszystko” (Op, 37).

4 lutego 1941 Zegadłowicz przewieziony został na kilka dni do szpitala w Będzinie. 
W tym samym dniu zanotował bulwersujące wydarzenie, jakiego był świadkiem: 
inspektor niemiecki zakazał wykonywania terapii rentgenicznych dla pacjentów po-
chodzenia żydowskiego. Prośbę lekarzy, by choć pozwolono dokończyć rozpoczęte 
leczenie, Niemiec skwitował słowami: „der Jud ist kein Mensch!”72. W komentarzu do 
owego zdarzenia Zegadłowicz napisał wstrząśnięty: „– piszę dosłownie, sam słyszałem 
– właśnie dn. 4 II 1941-go r.!!! Może za kilka lat – a może za kilka miesięcy już nikt nie 
zechce uwierzyć, że tak można było, że tak wolno było mówić! – ” (MD, 103).

W marcu 1941 roku przybyły do Gorzenia Górnego oficer niemiecki w stopniu
hauptmanna, okazawszy żonie pisarza dokument upoważniający go do zarekwirowania 
wszystkich przedmiotów posiadających wartość muzealną, rozpoczął systematyczny 
rabunek zbiorów Emila Zegadłowicza73. Pracę tę nakazano wykonywać dziesięciu wa-
dowickim Żydom nadzorowanych przez dwóch niemieckich strażników. Wynoszone 
z dworu dzieła sztuki ładowano do samochodu ciężarowego. Niektóre z nich trafiały
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do prywatnego samochodu oficera dowodzącego akcją, jeszcze inne – wobec niedosta-
tecznego nadzoru ze strony Niemców – udało się ukryć dzięki pomocy przymuszonych 
do pracy Żydów. W tym dniu bezpowrotnie utracona została biblioteka pisarza, zbiory 
świątków, cenne dzieła sztuki plastycznej74. Ocalały, zlekceważone przez Niemców, 
rękopisy Zegadłowicza.

*

Problematyka żydowska obecna była w życiu i dziele autora Sind Sie Jude? na różnych 
płaszczyznach. Niniejszy szkic jest zaledwie przywołaniem najistotniejszych wymiarów 
zainteresowania okazywanego przez Zegadłowicza losowi zarówno wadowickich, jak 
i w ogóle polskich Żydów75. Jest próbą przypomnienia i udokumentowania szlachetnej 
postawy literata i wadowiczanina, głoszącego konieczność ogólnoludzkiego i ponadwy-
znaniowego braterstwa w chwili prawdziwego wyzwania, gdy totalitarny fanatyzm 
zaciskał nad Polską kleszcze brunatnego i czerwonego dzieła zniszczenia.

dr Mirosław Wójcik - adiunkt Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach, członek Zarządu Fundacji „Czartak”

Przypisy
1 Na ten temat zob.: Mirosław Wójcik, „Księga Gości i Zdarzeń”. Miscelaneiczne pêle-mêle Emila Zegadłowicza, 

„Teksty Drugie” 2004, nr 4.
2 Tekst umieszczony na pierwszym sozrębie brzmi: „Anno Domini RP 1810 – Bishnat [hebr.: w roku] 5593”; 

drugi sozrąb obok daty rocznej zapisanej cyframi arabskimi (1829) i dziennej, podanej po hebrajsku 
(7. Elul), wymienia cztery nazwiska, najprawdopodobniej upamiętniające wykonawców remontu dworu: 
Peres Zvi, Avraham Kez, Yom Tov, Lipman. Dziewiętnastowieczny tekst hebrajski odczytał prof. Eran Shavit 
z Uniwersytetu Bar Ilan w Ramat-Gan (Izrael), za co składam mu serdeczne podziękowanie.

3 Informację przytaczam za: Katarzyna Iwańska, Ustrój gminy żydowskiej w Wadowicach w latach 1864–1939), 
[w:] Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. Andrzej Nowakowski, 
Warszawa 1994.

4 Emil Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Kraków 1936 (wyd. 2), s. 127–128. Z tego 
wydania pochodzą wszystkie cytaty oznaczone literą Z, po której podano numer strony.

5 Abraham Silberschütz, 1886–?; filolog, nauczyciel języka niemieckiego (między innymi w gimnazjach 
w Lwowie i Złoczowie).

6 Sygnatury w nawiasach kwadratowych oznaczają lokalizację dokumentu, zgodnie ze sporządzonym przeze 
mnie, dla potrzeb wewnętrznych Muzeum Emila Zegadłowicza, inwentarzem zespołu archiwalnego.

7 Opublikowany jako „Czy Horacy był semitą” – „Tęcza” 1929, z. 16 i 17.
8 Artykuł ukazał się pod tytułem „Heine prawdziwy” – „Tęcza” 1929, z. 7. 
9 Edward Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych. 

Warszawa 1966, s. 271–272.
10 Jan Emil Skiwski, 1894–1956; publicysta i krytyk literacki o orientacji endeckiej, antykomunista, 

współpracownik między innymi „Prosto z mostu” i „Tęczy”. W czasie II wojny światowej kolaborował
z okupantem, wydając profasztystowski dwutygodnik „Przełom”. Po wojnie zmienił nazwisko na Rogalski 
i w 1948 roku osiedlił się w Wenezueli. Ostatnio jego sylwetka przypomniana została w książce Macieja 
Urbanowskiego, Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego. Kraków 2003.

11 Edward Ligocki, „Droga wielkiej niedoli”, „Tęcza” 1928, z. 34, s. [1].
12 Ignacy Oksza-Grabowski, „O wilku nieżelaznym”, „Tęcza” 1928, z. 34, s. [2].
13 Józef Prądzyński, 1877–1942; ksiądz, działacz społeczny i polityczny. Od 1914 członek Ligi Narodowej. Od 

1920 prałat, od 1932 papieski prałat domowy, od 1938 kustosz infułat kapituły katedralnej poznańskiej. 
Współorganizator Ligi Katolickiej (1922–1934 sekretarz generalny). Senator w latach 1926–1927. Od 
1926 roku zasiadał w kierownictwach Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego i Obozu 
Wielkiej Polski. Od listopada 1939 organizator i przywódca tajnej organizacji wielkopolskiej Ojczyzna. Mąż
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zaufania (od lutego 1940) rządu emigracyjnego – współorganizator delegatury rządu dla ziem wcielonych 
do Rzeszy. W maju 1941 aresztowany, następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie 
zmarł.

14 Zet., „Tępa nienawiść”, „Przegląd Poranny” z 12 września 1928 roku.
15 [Redakcja], „Świętości nie szargać”, „Dzwon Niedzielny” 1935, nr 34, s. 546. W odpowiedzi na te 

informacje prasy kościelnej Emil Zegadłowicz opublikował ironiczny anons, w którym pisał między 
innymi: „Ostatecznie wielki już czas powiedzieć to, że całe Zmory napisałem za namową i pod dyktatem 
lóż masońskich, za co otrzymałem grubszą forsę wprost z Tel-Avivu: osobno dostałem dyskretnie 
kilkanaście tysięcy od towarzysza Radka [...]” – tenże, „Wewnętrzne życie lupanarów. Do redaktora »W.L.«”, 
„Wiadomości Literackie” 1935, nr 38, s. 7. Wobec błędów, jakie redakcja pisma popełniła w odczytywaniu 
rękopisu, cytat przytaczamy za poprawionym przez autora wycinkiem prasowym. Na temat reakcji pisarza 
na tę publikację zob.: Emil Zegadłowicz, „Wewnętrzne życie lupanarów”, „Wiadomości Literackie” 1935, 
nr 38; S.E. [Stefan Essmanowski], „Krucjata na mistrza”, „Tygodnik Ilustrowany” z 15 września 1935 roku.

16 Przed publikacją książkową Emil Zegadłowicz opublikował w „Wiadomościach Literackich” dwa fragmenty 
Zmór: „Topografia” (1935, nr 20) oraz „Iosziwara wołkowicka” (1935, nr 32). Ponadto fragmenty utworu 
publikowały: „Skamander” („Gorączka” – 1935, z. 59) oraz „Tygodnik Ilustrowany” („Studnia pod kaszta-
nami” – 1935, nr 37).

17 [Redakcja], „Świętości nie szargać”, op. cit., s. 546.
18 Tamże. O tym, iż w redakcji tego pisma stosowanie rasowego probierza wartości sztuki było regułą, świadczy 

– opublikowane anonimowo – wyjaśnienie dotyczące wydawnictwa, nakładem którego ukazało się pierwsze 
wydanie Zmór: „ta firma wydawnicza w Warszawie (nosząca niestety zawsze nazwisko Hoesicka, który się
od dawna wycofał z księgarstwa), jest przecież w rękach Żydów, a ci właśnie szerzą w Polsce tego rodzaju 
wydawnictwa” – „Dzwon Niedzielny” z 20 października 1935 roku. 

19 Adolf Nowaczyński, „W obronie »belfrów«”, „Polonia” 1936, nr 4030, s. 9.
20 Katechetami w latach edukacji Nowaczyńskiego w Wadowicach (1885–1887) byli: ksiądz Piotr Pietrzycki 

(od roku 1887 na emeryturze) i nowo mianowany na to stanowisko ksiądz Jan Krupiński. Zgodnie 
z dokumentami szkoły, jedynym uczniem noszącym wspomniane tu nazwisko był Karol Masny (1887–
1968), uczeń gimnazjum wadowickiego w latach 1899–1903, potem generał Wojska Polskiego.

21 Ludwik Skoczylas, „Zakłamana książka”, „Wiara i Życie” 1936, nr 1. Artykuł drukowany równolegle 
w „Sodalis Marianus” 1936, nr 1.

22 Cyt za: [Redakcja], „Kim jest Zegadłowicz, autor Zmór?”, „Dziennik Bydgoski” z 15 stycznia 1936 roku. 
Ten sam artykuł ukazał się ponadto między innymi w: „Głosie Lubelskim” (z 31 stycznia 1936), „Słowie 
Pomorskim” (z 30 stycznia 1936), „Ekspresie Lubelskim” (z 23 grudnia 1935), „Wieku Nowym” (z 16 
stycznia 1936), „Kurierze Łódzkim” (z 19 stycznia 1936), „Wieczorze Warszawskim” (z 13 stycznia 1936) 
i „Dzwonie Niedzielnym” (z 12 lutego 1936).

23 Jan Bielatowicz, „Literatura ze szminką nierządnicy”, „Orędownik Wielkopolski” z 26 stycznia 1936 roku.
24 A.J.M., „Zmory Zegadłowicza”, „Warszawski Dziennik Narodowy” z 29 października 1935 roku.
25 J. Tom, „Jeden z „Wawrzyniaków”, „Głos” z 8 grudnia 1935 roku.
26 Emil Zegadłowicz, „Słowa bez przydziału”, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 13, s. 1.
27 Jan Emil Skiwski, Zmory trzeba załatwić, „Pion” 1935, nr 46, s. 4.
28 Emil Zegadłowicz „Gruba Berta”, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 50, s. 7. Tytuł artykułu Zegadłowicza 

odsyłał do nazwy wielkiego działa wyprodukowanego z zakładach Kruppa w Essen przed pierwszą wojną
światową. W rękopisie artykuł nosił tytuł „Skiwskiego trzeba załatwić” [40.3.53].

29 Jan Emil Skiwski, „Sprostowania, sprostowania”, „Pion” 1936, nr 3.
30 Jan Emil Skiwski, „Jak on to zrobił?”, „Pion” 1936, nr 14.
31 Emil Zegadłowicz. „Słowa bez przydziału”, op. cit.
32 Jan Emil Skiwski, „Jak on to zrobił?”, op. cit.
33 Emil Zegadłowicz, „Memento zmori!”, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 19.
34 Tamże, s. 3.
35 Tamże.
36 Na temat wojennych epizodów biografii krytyka zob.: Maciej Urbanowski, Człowiek z głębszego podziemia, 

op. cit., s. 58–110. 
37 „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” z 13 kwietnia 1937 r. Cyt. za A. Piwowarczyk, Słowa bez przydziału [13.44]. 
38 Emil Zegadłowicz, „List pasterski”, „Dwutygodnik Literacki” 1931, nr 1. Artykuł był bezpardonowym 

atakiem na hipokryzję kulturalnego środowiska Wielkopolski.
39 [Redakcja], „Waśń dzielnicowa”, „Głos Leszczyński” 1932, nr 54 (z 6 marca), s. 2.
40 Emil Zegadłowicz, W pokoju dziecinnym. Dialogi natrętne za kulisami teatru marionetek. Gorzeń Górny 

– Czerniowce [miejsce wydania fikcyjne] 1936. Dramat drukowany przez Jana Kuglina w Poznaniu jako
książka niesprzedażna, przeznaczona dla wąskiego i zaufanego grona czytelników.

41 Julian Tuwim, list do Emila Zegadłowicza, Warszawa, 9 października 1936 roku. List ten opatrzył
Zegadłowicz uwagą wyjaśniającą: „Odpowiedź Tuwima na Pokój dziecinny. E.Z.” – cyt. za: Julian Tuwim, 
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Listy do przyjaciół-pisarzy, oprac. Tadeusz Januszewski, Warszawa 1979, s. 167–168.
42 [Redakcja], „Emil Zegadłowicz wysługuje się Żydom”, „Zbudzona Polska” z 16 kwietnia 1937 roku. Cyt. za 

Andrzej Piwowarczyk, Słowa bez przydziału [13.51].
43 Nie udało się ustalić nazwiska tego dziennikarza. Na podstawie korespondencji i innych dokumentów 

Zegadłowicza można wnioskować, iż nazwisko Jandra, młodego literata pisującego do „Polski Zbrojnej”
artykuły dotyczące współczesnego życia kulturalnego, było znane Zegadłowiczowi. Jak podaje Andrzej 
Piwowarczyk, redakcja „Polski Zbrojnej” zrezygnowała ze współpracy z Jandrem po serii artykułów 
szkalujących Zegadłowicza [13.55]. Wątek Jandra powraca w I akcie Domku z kart, dramacie Zegadłowicza 
z 1940 roku, gdzie pseudonim ten przypisany zostaje Janowi Dąbrowskiemu – czystopis sztuki w Muzeum 
Literatury w Warszawie, sygn. 976 (w adaptacji sztuki dokonanej przez Adama Ważyka nazwisko zmienione 
na: „Jan Drębowski” – Emil Zegadłowicz Domek z kart. Dramat w 3 aktach, Warszawa 1954, s. 5).  

44 Jandr, „Na właściwym miejscu”, „Polska Zbrojna” z 3 kwietnia 1937 roku. 
45 Emil Zegadłowicz, „Dwie pary: I. »Konrad i cham«. II. Salamandra i niedźwiedź”, „Wiadomości Literackie”

1937 nr 18, s. 5. Polemice z Jandrem poświęcona jest druga część artykułu.
46 Ze względu na starożytną legendę przyznającą temu płazowi moc gaszenia ognia „salamandrami” nazywa-

no ówcześnie fakirów, magików, ludzi zadziwiających chodzeniem po rozżarzonych węglach czy połyka-
jących ogień. Na rok przed wystąpieniem Jandra, popularny magazyn ilustrowany „As” zamieścił artykuł
J. Anisfelda „Ludzie salamandry” („As. Ilustrowany Magazyn Tygodniowy” 1936, nr 11). 

47 Jandr, „Pisarz nowożydny”, „Polska Zbrojna” z 10 kwietnia 1937 roku.
48 Tamże.
49 Emil Zegadłowicz, „Trzecia para: Sprawnik i Burek”, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 19.
50 Emil Zegadłowicz, „Poza dyskusją”, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 20, s. 2.
51 Aleksander Świętochowski, „Antysemityzm”; Jerzy Hulewicz, „Może to jest źródłem sporu”, „Wiadomości 

Literackie” 1937, nr 16. 
52 Przytyk – miasteczko koło Radomia, w którym 9 marca 1936 roku doszło do pogromu ludności żydowskiej. 

W rozruchach śmierć poniosło trzech Żydów i jeden Polak – zabity w akcie samoobrony przez zaatakowanego 
Żyda. W procesie sądowym jedynie zabójca Polaka otrzymał wysoki wyrok, co doprowadziło do ogłoszenia 
przez Bund strajku generalnego, w którym udział wzięła większość Żydów; akcję tę poparła także Polska 
Partia Socjalistyczna. O wydarzeniach w Przytyku i późniejszym postępowaniu sądowym pisał Ksawery 
Pruszyński w artykule „Przytyk i stragan”, „Wiadomości Literackie” 1936 nr 30; przedruk w: Czesław 
Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie 1999, s. 506–515.

53 Szykany studentów pochodzenia żydowskiego w środowiskach uniwersyteckich przybierały różne 
formy. Jedną z nich było tzw. getto ławkowe, tj. osobne ławki dla Żydów (w 1937 roku minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego, Wojciech Świętosławski, wobec mnożących się napadów bojówek 
nacjonalistycznych na studentów żydowskich, zezwolił rektorom uczelni na podobne praktyki); inną
– numerus clausus, tj. ograniczona (w stosunku wyznaczonym przez strukturę narodową) liczba przyjęć
na studia dla młodzieży należącej do mniejszości narodowych (wniosek o wprowadzenie numerus clausus
uchwaliła w czerwcu 1923 roku komisja oświatowa Sejmu. Na skutek akcji podjętej przez parlamentarzystów 
żydowskich, uchwała ta nie została zalegalizowana, co nie przeszkodziło wielu uczelniom jej stosować. Na 
temat zob.: Jerzy Tomaszewski, „Dokumenty o zaburzeniach antysemickich na Uniwersytecie Warszawskim 
na jesieni 1931 roku”, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 2.

54 Emil Zegadłowicz, „Poza dyskusją”, op. cit., s. 2.
55 Tamże.
56 Zegadłowicz przyznał w artykule, iż tezę tę powtarza za Wiktorem Alterem (1881–1956), przywódcą

Bundu, którego publikację Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr (Warszawa 1937) omawiał w rubryce 
„Wśród książek” Bolesław Dudziński („Wiadomości Literackie” 1937, nr 17).

57 Emil Zegadłowicz, „Poza dyskusją”, op. cit., s. 2.
58 Tamże.
59 Zegadłowicz ma na myśli przemówienie przywódcy Obozu Zjednoczenia Narodowego, pułkownika Adama 

Koca, wygłoszone 18 czerwca 1937 roku do około trzydziestu tysięcy uczestników warszawskiego kongresu 
Centralnego Związku Młodej Wsi. 

60 Kazimierz Józef Duch, 1890–?; prawnik (ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), 
polityk (Szkoła Nauk Politycznych w Paryżu) i wojskowy (Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie) – major 
Wojska Polskiego. Był posłem na Sejm III i IV kadencji z Jasła i senatorem V kadencji z województwa 
krakowskiego. Powojenne losy nie są znane.

61 Oba przytoczone przez Zegadłowicza cytaty pochodzą z dziennika Juliusza Słowackiego; zapisane zostały 18 
i 19 października 1848 roku – Dziennik z lat 1847–1849 w: tegoż, Dzieła, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, 
t. 10, Pisma prozą, Wrocław 1949, s. 642–643.

62 „Nasz Przegląd” – istniejący w latach 1923–1939 warszawski dziennik żydowski o umiarkowanych sympatiach 
syjonistycznych, wydawany w języku polskim (redakcja na ul. Nowolipki 7). Redakcja: Jakub Appenszlak, Natan 
Szwalbe, Saul Wagman, Daniel Rozencwajg. W latach 1929–1932 pismo wydawało własną popołudniówkę
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„Nasz Głos Wieczorny” oraz wiele dodatków, między innymi stworzony przez Janusza Korczaka (Henryka 
Goldszmita) „Mały Przegląd”, który ukazywał się od października 1926 roku w każdy piątek – jego redaktorem 
naczelnym był Korczak, następnie (w latach 1930–1939) Igor Newerly, który swoje wspomnienia z tego okresu 
opublikował w Żywych wiązaniach („Czytelnik”, Warszawa 1967, s. 381–401).

63 Trzydziestka, „Nasz komunikat”, „Mały Przegląd. Pismo dzieci i młodzieży”, 1937, nr 67, s. 1. Przesłanemu 
egzemplarzowi pisma towarzyszył list, którego fragment włączył Zegadłowicz do domowego silva rerum: 
„Bardzo przez nas Kochany Pisarzu! Napisz do nas. Przemów tak mądrze, jak Ty potrafisz... Trzydziestka
z gimn[azjum] z. Rozenfeldowej” [5 III 1937 r.] – „Księga Gości i Zdarzeń”, s. 197 – mat. niesygn.

64 Irena Wajselfisz pisała do Zegadłowicza jeszcze w następnym roku [104.104]). Nazwiska drugiej 
gimnazjalistki nie udało się ustalić. 

65 Andrzej Piwowarczyk we wspomnieniowym szkicu podaje, iż był świadkiem tego, jak po opublikowaniu przez 
Emila Zegadłowicza w „Wiadomościach Literackich” artykułu „Poza dyskusją” (a więc po 9 maja 1937 roku), 
pojawiło się w Gorzeniu czterdzieści bądź pięćdziesiąt dziewcząt z gimnazjum żydowskiego w Warszawie 
– zob. tenże, „W kręgu Gorzenia”, [w:] Księga wspomnień 1919–1939, s. 307. Informację tę trzeba odrzucić
jako zupełnie niewiarygodną: przeczy takiej możliwości świadectwo zachowanych dokumentów, a ponadto 
informacja ta nie znajduje potwierdzenia we wspomnieniach córki pisarza, uczestniczki tamtych wydarzeń.

66 Cyt. za: Andrzej Piwowarczyk, „Ostatnie lata Emila Zegadłowicza”, „Nowa Kultura” 1953, nr 6, s. 3.
67 Dziennik przechowywany jest w Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 978. Kopię tego dokumentu 

sporządziła po śmierci Zegadłowicza Maria Koszyc-Szołajska – zob.: Władysław Studencki, „Dziennik Emila 
Zegadłowicza i Marii Koszyc”, „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 2. Lokalizację cytatów oryginalnego 
dokumentu oznacza skrót MD, po którym podano numer strony.

68 Zob. na temat tej postaci: Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. Jerzego 
Tomaszewskiego. Warszawa 1993, s. 292–293; Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, wrzesień
1939–styczeń 1943, wstęp i red. Artur Eisenbach. Przełożył z jidysz Adam Rutkowski. Warszawa 1988, 
s. 126–127, 268; Martin Gilbert, The Holocaust. The Jewish Tragedy. Londyn 1987, s. 148–149, 585.

69 W liście pisanym z Podlesia 15 maja 1939 roku Koszyc-Szołajska streszczała pomysł swojej sztuki 
zatytułowanej wówczas „Matka”: „pamiętasz – o tej matce – Żydówce – syn – laureat konk[ursu] 
muzyczn[ego] – – zabity [...]” [65.4.29].

70 Rękopis tego fragmentu sztuki wraz z innymi dokumentami pochodzącymi z ostatnich miesięcy życia 
pisarza w latach siedemdziesiątych wykupiony z rąk prywatnych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie 
– sygn. Akc. 10034. W archiwum gorzeńskim przechowywana jest kopia owego rękopisu [80.4]. Cytaty 
z tego rękopisu oznaczone zostały skrótem Op, po którym podano numer strony manuskryptu.

71 Wypowiedź Racheli jest czytelną aluzją do słów Psalmu 137: „Nad brzegami Babilonu – tam siedzieliśmy 
/ I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu, / Na wierzbach w tamtej krainie / zawiesiliśmy lutnie nasze” –
Ps. 137:2. Notabene, Zegadłowicz posłużył się w tym wypadku popularnym przekładem tekstu hebrajskiego, 
w którym słowo „kinnôwr” (hebr. harfa) oddane zostało jako „lutnia” – zob. Gesenius’ Hebrew and Chaldee 
Lexicon to the Old Testament Scriptures. Grand Rapids, 1990, s. 404. 

72 Der Jud ist kein Mensch! (niem.) – Żyd nie jest żadnym człowiekiem.
73 Włodzimierz Jacyszyn, w złożonej po wojnie relacji ustnej, poinformował rodzinę Zegadłowicza, iż to 

dzięki jego staraniom udało się odroczyć do czasu śmierci pisarza akcję wywiezienia zbiorów. Kompetencje 
Jacyszyna w tym względzie były pochodną jego szczególnej sytuacji osobistej, jako że zakochana w nim była 
ówcześnie niejaka Piszczałkowa, sekretarka niemieckiego starosty Wadowic, Bertrama, zaś ten uczuciem 
miłości darzył swoją polską sekretarkę, dla której gotów był na wszelkie poświęcenia. Dzięki takiemu 
trójkątowi towarzyskiemu Jacyszyn mógł liczyć na pozytywne rozpatrzenie w starostwie próśb, które 
sekretarka przedstawiała staroście jako życzenia własne. Notabene, poinformowana o akcji Piszczałkowa 
pojawiła się w gorzeńskim dworze bezpośrednio po wywiezieniu zbiorów, ubolewając nad zaistniałymi 
wydarzeniami, którym – jak twierdziła – byłaby w stanie zapobiec, jako że pod nieobecność Bertrama 
wystawiła w jego imieniu pismo nakazujące wstrzymanie rekwirowania majątku Zegadłowicza – informacja 
córki pisarza, pani Atessy Zegadłowicz-Rudel.

74 W sporządzonym 21 kwietnia 1945 roku wniosku o ustalenie szkód i odszkodowanie wojenne rodzina 
Emila Zegadłowicza oceniła wysokość poniesionych strat na 80 247 zł. Wśród zrabowanych przez Niemców 
przedmiotów wymieniono: ponad dziesięć tysięcy książek, zbiór rzeźb ludowych, czternaście obrazów 
i kilimy [46.2.93]. 

75 Szerzej te zagadnienia omawiam w pierwszej w historii polskiej literatury monografii pisarza Pan na 
Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
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W Wadowicach, które obok Tarnowa i Bochni należały do najstarszych ośrodków 
drukarskich w prowincjonalnej Galicji Zachodniej, pierwsze żydowskie warsztaty 
zecerskie powstały dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Ich uruchomienie 
umożliwiły zapewne przepisy ustawy o prawie przemysłowym z roku 1927 (Dz. U. 

R. P. Nr 40/127, poz. 468) oraz noweli do niej 
z roku 1934 (Dz. U. R. P. Nr 40/134, poz. 350), 
na mocy których drukarstwo zaliczono do wol-
nego przemysłu fabrycznego, zezwalając tym 
samym na prowadzenie drukarni każdemu, bez 
wymaganych niegdyś kwalifikacji zawodowych.
Przy utworzonych wówczas zakładach urucho-
miono przynależne do nich punkty sprzedaży 
prasy, książek i materiałów piśmiennych, gdyż 
– podobnie jak w przypadku drukarń – na tego 
typu działalność nie potrzeba było żadnych 
koncesji.

Zachowane dokumenty na temat właścicieli 
i rodzaju produkcji wspomnianych firm żydow-
skich są szczupłe, fragmentaryczne, zmuszają 
zatem do przywołania kilku zaledwie faktów 
z ich dziejów. 

Jeden z warsztatów zecerskich – „Seinwel Ko-
hane”, usytuowany był przy ulicy Zatorskiej. Przy 
Rynku Głównym (na styku z ulicą Jagiellońską), 
powstał zakład „Splendide”, a w okolicach bożni-

cy (przy ulicy Pierackiego) – firma „Sterlichta”. Ponieważ żadna z tych instytucji nie była
wyposażona w nowoczesne maszyny drukarskie, prywatne zamówienia wykonywano 
w nich stosując przestarzałe metody oparte na ręcznej pracy zecerskiej. 

ŻYDOWSKIE DRUKARNIE 

I PUNKTY SPRZEDAŻY KSIĄŻEK 

W WADOWICACH

T O M A S Z  R A T A J C Z A K

Rachunek wydany przez drukarnie 
„Splendide” dla Wojskowego 

Klubu Sportowego
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Pojawienie się nad Skawą żydowskich zakładów typograficznych zaostrzyło walkę
o klienta na lokalnym rynku wydawniczym. Konkurencji tej nie wytrzymała najdłu-
żej działająca w mieście drukarnia Franciszka Foltina, którą w roku 1867 odkupił od 
spadkobierców Joanny i Józefa Pokornych (najprawdopodobniej dwóch ich synów 
– Antoniego i Józefa jun.) jego dziadek, Franciszek Foltyn. W roku 1936 dogorywającą 
oficynę przejął od Foltina Jan Zawiła, który wyposażenie drukarni przeniósł na peryferie
miasta, a Foltin pozostawił sobie pod nie zmienioną nazwą jedynie księgarnię. 

W roku 1940 każdą z tych drukarń zlikwidowano. Część ich ekwipunku oddano 
na złom, część przetransportowano do Bielska bądź umieszczono w dawnych pomiesz-
czeniach drukarni Foltynów vel Foltinów, gdzie niespełna dwa lata później ruszyła 
produkcja pod szylem przybyłego ze Śląska Józefa Reissa (Niemca). 

Wraz z nastaniem kryzysu lat trzydziestych XX wieku oraz w przededniu wybuchu 
II wojny światowej ilość druków opuszczających prasy wadowickie była znikoma. 
Zarówno nowy właściciel zakupionej od Foltina drukarni, jak i jego żydowscy konku-
renci zmuszeni byli zabiegać o zamówienia z dużym wysiłkiem. A czynili to z różnym 
skutkiem, w każdym razie na temat produkcji tych ostatnich nic pewnego niewiadomo. 
Można jedynie podejrzewać, że były to przygotowywane z myślą o mieszkańcach Wa-
dowic i najbliższych okolic przeróżne akcydensy i druki ulotne, których wykazy biblio-
graficzne nie zarejestrowały. Warto w tym miejscu nadmienić, że Zawiła zaopatrywał
przede wszystkim odbiorców chrześcijańskich, natomiast firmy żydowskie liczną, bo
stanowiącą niemal 20% mieszkańców miasta, diasporę żydowską.

 Przynależnym do żydowskich tłoczni niewielkim placówkom sprzedaży książek 
i materiałów piśmiennych przypisana była publiczność o co najmniej podstawowych 
kompetencjach i trwałych nawykach czytelniczych. W sklepach tych sprzedawano druki 
hebrajskie (zazwyczaj książki religijne) oraz handlowano prasą codzienną. Poza tym 
prowadzono w nich sprzedaż antykwaryczną.

*

dr Tomasz Ratajczak, historyk literatury, zatrudniony w Pracowni Bibliologii 
i Nauk Pomocniczych Filologii Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Zielonogórskiego
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W działalności niepodległościowej prowadzonej na terenie powiatu wadowickiego 
w ostatnim dwudziestoleciu panowania austriackiego zaborcy uczestniczyło wielu 
mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Dzisiaj, po upływie bez mała wieku od tam-
tych wydarzeń nie wszystkie nazwiska uczestników ruchu niepodległościowego (nie 
tylko zresztą Żydów) są znane, zaś dane tych, których zapamiętano, zawierają archiwa 
przez wiele lat niedostępne oraz publikacje równie wiele lat nie wznawiane i w małym 
zakresie wykorzystywane w naukowym obiegu. Skutkiem wieloletniego zakłamania 
polskiej historii jest m.in. brak w powszechnej świadomości informacji o udziale Żydów 
w walce o niepodległość Polski. Niniejszy tekst jest próbą przynajmniej częściowego 
przywrócenia tej wiedzy.

 Jednym z ważniejszych ośrodków polskiej działalności niepodległościowej w po-
zostającej pod austriackim zaborem Galicji był powiat wadowicki. Przyczyniała się 
do tego przede wszystkim bliskość Krakowa, ale także fakt, że w Wadowicach istniała 
jedyna w zachodniej części Galicji polska szkoła średnia - c. i k. Wyższe Gimnazjum 
Realne, które po latach niektórzy uczniowie i nauczyciele słusznie wspominali, jako 
„cesarsko-królewskie” tylko z nazwy. Szkoła ta była wówczas jednym z najistotniejszych 
„rozsadników” polskości, oddziaływującym na znaczny obszar, z jakiego rekrutowali 
się jej uczniowie. A wśród tych uczniów, podobnie jak wśród mieszkańców powiatu, 
nie brakowało Żydów. Mimo odrębności językowej, kulturowej i religijnej, a w efekcie 
narodowej, wielu z nich włączało się we wszelkie inicjatywy swoich środowisk zamiesz-
kania, mogące - i w efekcie mające - przynieść Polsce upragioną niepodległość.

Pierwszą organizacją o charakterze niepodległościowym, której działalność odno-
towują wadowiccy dziejopisowie były powstałe u schyłku XIX w. koła przygotowawcze 
Związku Promienistych. Brak dokładniejszych danych o ich pracy, wiadomo jedynie, że 
przetrwały na terenie szkoły do roku 1912. Wśród aktywnych członków pierwszego koła 
był Maksymilian Rose, a w kolejnych pracowali: Ryszard Daniel, S. Fischgrund, Artur 
Glasner, Zygmunt Glcksmann, Wilhelm Kluger, Samuel Ruff, Leopold Serog, Chaim
Wasserberger, oraz (według relacji Jana Pukły-Mrozińskiego) Frster.

ŻYDZI - MIESZKAŃCY POWIATU 

WADOWICKIEGO W WALCE 

O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ 

PRZED 1918 R.

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N
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W Studenckiej Drużynie Strzeleckiej przy wadowickim Sokole działał Leopold 
Goldberger (później Górczyński). Jego aktywność w organizacji sokolej jest o tyle 
ciekawostką, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół miało nastawienie wyraźnie naro-
dowo-katolickie. L. Goldberger miał jednak godnego prekursora w osobie dra Izydora 
Daniela (ojca Ryszarda) który już od schyłku XIX w., działał w wadowickim Sokole oraz 
w Towarzystwie Szkoły Ludowej, organizacji krzewiącej oświatę i polską świadomość 
narodową.

Działalność Związku Strzeleckiego jest wprawdzie opisana, ale poziom wiedzy 
o poszczególnych oddziałach ZS w wadowickiem jest zróżnicowany. Brakuje dokład-
nych wykazów imiennych strzelców, gdyż nie ze wszystkich oddziałów zachowały się 
listy członków, a także dlatego, że stan oddziałów ulegał zmianom. Wiadomo jednak, 
że w oddziale ZS w Kalwarii ćwiczył Aftergut (niestety, brak nawet imienia), a w od-
dziale w Zatorze odnotowano wśród członków: Lachje Habermana, Józefa i Lajzera 
Herschlowitzów, Otto Ickowicza, Izydora Leitlinera (względnie Leithnera), Izaaka 
Majera, Lipmana Mandelbauma i Leirera (lub Leisera) Rittera.

Niektórzy spośród żydowskich mieszkańców powiatu wstąpili do Legionów Polskich 
i brali udział w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Znane jest nazwi-
sko wywodzącego się z Wadowic sierżanta Legionów, Alszera Lampela, ale niestety 
nie wiadomo nic więcej o jego służbie legionowej. Przykładem wybitnego bojownika 
o niepodległość Polski jest absolwent wadowickiego Gimnazjum z roku 1906, Mojżesz 
(później Edmund) Gross, członek Związku Strzeleckiego w Krakowie. Po wstąpieniu 
do Legionów Polskich otrzymał 10 sierpnia 1914 przydział na stanowisko lekarza III 
batalionu 3 pułku piechoty Legionów. W lutym 1915 r. podczas ofensywy w Karpatach 
z powodu braku w pułku oficerów (polegli lub zostali ranni) objął dowództwo jednej
z kompanii odpierającej ataki rosyjskie. Równocześnie cały czas wypełniał swoje zasadni-
cze obowiązki lekarza. Za swoją postawę i niezwykłe męstwo odznaczony został później 
Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy (nr 5950). Mianowany naczelnym lekarzem 
3 ppLeg. w bitwie pod Polską Górą dostał się 6 lipca 1916 r. do niewoli rosyjskiej. 

Jest prawdopodobne, że Żydów w polskich organizacjach niepodległościowych 
było więcej. Niektóre nazwiska odnotowane w źródłach pozwalają na przypuszczenie, 
że noszący je także byli wyznania mojżeszowego. Niestety, braki imion i danych metry-
kalnych oraz innych źródeł pozwalających na porównania i weryfikację, nie pozwalają
na bezsprzeczne stwierdzenie tych faktów.

Warto jeszcze wspomnieć, że gdy w 1914 r. wyruszali do Legionów Polskich w szere-
gach Sokolej Drużyny Polowej z Andrychowa pracownicy tkalni braci Czeczowiczków, 
Fryderyk Czeczowiczka zapewnił ich, że po powrocie z wojny zostaną przyjęci do pracy. 
I co ważniejsze, przyrzeczenie to zostało dotrzymane. A wyekwipowanie andrychowskiej 
SDP wspierała m.in. żona właściciela rozlewni piwa Adela Enochowa.

 Na zakończenie informacja z późniejszych lat wadowickiej koegzystencji Polaków 
i Żydów, ale nawiązująca do tematu artykułu. Przypominająca z jednej strony, że współ-
udział mieszkańców pochodzenia żydowskiego w działalności niepodległościowej był 
uwzględniany i szanowany, a z drugiej strony potwierdzająca uczestnictwo wadowickich 
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Żydów w kultywowaniu tradycji niepodległościowych w mieście i powiecie. Kiedy 
w niedzielę 6 października 1929 r. poświęcano sztandar Oddziału Związku Legionistów 
Polskich w Wadowicach, na liście Komitetu Wykonawczego organizującego uroczystość 
znaleźli się m.in.: Ryszardowie Danielowie, drowie Wilhelmowie Klugerowie, Henryk 
Lewinger i drowie Henrykowe Weberowie. Dla historycznej ścisłości zachowano pi-
sownię z oryginału zaproszenia.

Bibliografia:
- Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, opracował Władysław 

Hajewski, wyd. nakładem Związku Legionistów Polskich w Wadowicach (1937 r.);
- E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996;
- G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, 

Wadowice 1991;
- G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004;
- Materiały i dokumenty w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi 

Wadowickej im. 12 Pułku Piechoty.
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LOKALIZACJA CMENTARZA 
W dniu 4 IV 1882 roku Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Wadowicach zakupiła dwie 

parcele położone przy granicy Tomic o łącznej powierzchni 5866m, które otrzymały 
numery 293 i 295/21. W roku 1894 gmina dokupiła kolejne parcele o łącznej powierzchni 
941m, powiększając obszar należący do cmentarza do 6807 m.

Z protokołów posiedzeń Rady Gminnej miasta Wadowic wynika, że przedstawiciele 
Gminy Żydowskiej rozpoczęli starania o założenie cmentarza na długo przed rokiem 
1882. W protokole z 19 kwietnia 1876 roku zapisano, że w związku z zażaleniem panów 
Szymona Korna oraz Zygmunta Israelego „odnośnie Rezolucji Zwierzchności Gminnej 
z dnia 2 marca 1876 roku, odmawiającej założenia cmentarza izraelickiego na parceli 
gruntu 325/6 w Wadowicach poleciła Rada Zwierzchności Gminnej, aby zawezwać dr 
Zapałowicza, lekarza miejskiego do stanowczego wypowiedzenia swego zdania (...) czy 
przeciwko urządzeniu tegoż cmentarza ze względów sanitarnych zachodzi jakaś uzasad-
niona przyczyna”2. Natomiast późniejszy protokół z dnia 27 maja 1876 roku informuje, 
że zażalenie przedstawicieli Gminy Żydowskiej zostało oddalone, ponieważ Rada Gminy 
miasta Wadowic utrzymała w mocy powyższą rezolucję. Podejmując tę decyzję, oparła 
się na opinii dwóch lekarzy, którzy stwierdzili, że położenie cmentarza na wybranej 
parceli byłoby niewskazane ze względu na szkodliwość „wyziewów cmentarnych uno-
szonych na szpital wojskowy przez wiatry północno-zachodnie”3. Prawdopodobnie więc 
cmentarz ten miał być położony w pobliżu Koszar Chocimskich przy drodze na Zator.
Kiedy Gmina Wadowicka założyła własny cmentarz musiała rozwiązać umowę z Ży-
dowską Gminą Wyznaniową w Zatorze, dokąd dotychczas przewożono zmarłych4.

Urządzenie całego cmentarza wadowickiego trwało kilkanaście lat. Początkowo wy-
równano teren na pierwsze pochówki. Później wybudowano Beit Tahara, który połączony 
był z mieszkaniem dla dozorcy cmentarza, a w trzeciej kolejności otoczono murem cały 
obszar. Jednocześnie porządkowano teren pod mogiły i pomniki i sadzono zieleń.

Do czasów I wojny światowej opłata za pogrzeb (tzw. taksa) wynosiła 100 zł w.a.5

Ustalała ją Rada Wyznaniowa, składająca się z 18 członków wybieranych na okres 6 lat 
spośród mieszkańców gminy6.

CMENTARZ ŻYDOWSKI 

W WADOWICACH

K A T A R Z Y N A  I W A Ń S K A 
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PRZEPISY CMENTARNE  
Położenie cmentarza żydowskiego w Wadowickich było zgodne z przepisami cywil-

nymi i rytualnymi. Według tych ostatnich miejsce pochówku ludu Izraela powinno być 
oddalone od miasta ze względów higienicznych co najmniej 50 łokci. Każda forma braku 
poszanowania dla tego miejsca była napiętnowana. Zabronione było więc na cmentarzu 
jedzenie i picie, wprowadzanie między groby zwierząt, używanie kaplic i grobowców 
jako pomieszczeń magazynowych oraz wykorzystywanie cmentarza do jakichkolwiek 
celów niezgodnych z przeznaczeniem.

Tak jak kiedyś, tak i dziś na wadowicki cmentarz wchodziło się przez bramę, która 
oddzielała mieszkanie dozorcy od pomieszczenia, gdzie przygotowywano zmarłego do 
pochówku. Nad bramą umieszczony był napis w języku hebrajskim „Beit ha - olam”, 
czyli „Wieczny dom”, lub inaczej „Dom Uwiecznienia”, do którego człowiek odchodzi 
na końcu swoich dni. To hebrajskie określenie cmentarza, podobnie jak inne pokrew-
ne mu, np.: „dom życia”, unika skojarzeń ze słowem śmierć i dla podkreślenia myśli 
o „wiecznym życiu” posługuje się wyrażeniami z nim związanymi, a uspokajającymi 
strach i niepewność przed nieznanym.

Jak już wspomniano, cmentarz otoczono murem w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
temu miejscu, które zakładane było „po wieczne czasy”, aby zmarli mogli tam oczekiwać 
swego zmartwychwstania. Likwidacja żydowskiego grobu w celu ponownego pochówku 
była niemożliwa. Natomiast można było ekshumować zwłoki w wypadku przeniesienia 
do Palestyny lub z miejsc przypadkowych na cmentarz żydowski7. Takie zdarzenie mia-
ło miejsce w roku 1964, kiedy to Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Krakowie, 
sprawująca opiekę nad cmentarzem wadowickim, ekshumowała w pobliskim Makowie 
Podhalańskim zwłoki 92 ofiar hitlerowskich i pochowała je we wspólnej mogile na
cmentarzu. Ludzie ci podczas akcji wysiedlenia do Bełżca w roku 1942 z Makowa Pod-
halańskiego uciekli do pobliskich lasów. Niestety, samotni i bez pomocy innych ludzi 
nie mieli szans na przetrwanie. Wytropieni przez Niemców uwięzieni zostali w piwnicy 
wilii „Marysia” w Makowie, gdzie mieściła się szkoła uczniów SS i Gestapo. Przebywali 
tam 2 – 3 tygodnie w nieludzkich warunkach. W tym czasie hitlerowscy kolejno wypro-
wadzali ich na podwórze i rozstrzeliwali, a zwłoki chowali na podwórzu wilii. Władze 
polskie zezwoliły na ekshumację tych zwłok. Pogrzeb odbył się 26 lutego 1964 roku na 
cmentarzu żydowskim w Wadowicach przy udziale przedstawicieli władz miasta, wojska 
i młodzieży szkolnej8. Równocześnie wzniesiono na tej zbiorowej mogile pomnik, którym 
uwieczniono pamięć ofiar oraz wszystkich męczenników getta wadowickiego, o czym
świadczy pełne bólu i goryczy epitafium w języku hebrajskim i polskim: „Pamięci Żydów
z Wadowic, Cieszyna, Katowic, Żywca, Bielska, Dziedzic, Czechowic, Andrychowa, Kęt, 
Suchej i Zatora – spędzonych do getta w Wadowicach przez zbirów hitlerowskich i za-
mordowanych w latach 1942–1943 w obozach zagłady w Bełżcu i Oświęcimiu. Mogiła 
92 Żydów zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w roku 1943 w Makowie Podha-
lańskim. Wśród nich: Goldmann Jakub i Bernard Schimmer, Fryderyk i Olga oraz syn 
Szymon, lat 4. Kamieniowi powierzamy pamięć ich męki i unicestwienia.”
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CEREMONIA POGRZEBOWA
Według europejskiej tradycji żydowskiej zmarły członek gminy chowany był tak 

szybko, jak to było możliwe, zgonie z nakazami Talmudu, mówiącymi, że pogrzeb jest 
„blisko zgonu”. Odłożenie ceremonii pogrzebowej mogło mieć miejsce tylko w sytuacji 
obowiązkowego przeczekania dni świątecznych lub z powodu przestrzegania miejsco-
wych przepisów państwowych.

Po rytualnym obmyciu ciało zmarłego owijano w lniane płótno zwane całunem. 
Mężczyzn chowano w tałesie – modlitewnym szalu. Mężczyzn żonatych składano do 
grobu w dużym tałesie (tallit gadol), młodzieńców od 13 roku 
życia w małym tałesie (tallit katan), usuwając z tałesów frędzle 
(cicit) przypominające wykonanie boskich przykazań, których 
zmarły według religii nie mógł wypełniać. Wszystkie te zwyczaje 
związane z przygotowaniem zmarłego do pogrzebu nosiły nazwę 
„tahara”, czyli oczyszczenie. Czynności te wykonywane były na 
cmentarzu we wspomnianym wcześniej budynku zwanym „Beit 
Tahara”, czyli „dom oczyszczenia”.

Według zwyczaju zmarli chowani byli na cmentarzu w bez-
pośrednim kontakcie z ziemią lub w prostej drewnianej trumnie 
z otworami. Starano się, aby pogrzeby przeprowadzone były 
skromnie i jednolicie, przede wszystkim dla podkreślenia równo-
ści wszystkich wobec śmierci. Obowiązkiem najbliższej rodziny 
i krewnych zmarłego była troska o sprawy związane z pogrzebem, 
chociaż tradycyjnie zajmowało się tym specjalnie w tym celu 
stworzone gminne bractwo pogrzebowe zwane „Chewra Kadisza”. 
Członkostwo w tej „świętej wspólnocie” uważano za wielką pobożność. Przewodniczą-
cym Chewra Kadisza był przed I wojną światową Eliezer Ciechanowski. Pełnił on tę 
funkcję honorowo. Mimo, że nie był rodowitym Wadowiczaninem i pochodził z zaboru 
rosyjskiego, potrafił w krótkim czasie zjednać sobie przyjaciół i szacunek mieszkańców 
gminy. Kilkakrotnie wybierano go do rady wyznaniowej i zarządu gminy. Zmarł w Wa-
dowicach i pochowano go na cmentarzu żydowskim.

W ostatnich latach istnienia gminy do Chewra Kadisza należeli: Eliezer Bienenstock, 
Anszil Borger, Jakub Burta, Chaim Cisner, Tobiasz Einhorn, Ozjasz Gertel, Jehuda Got-
tlieb, Szmuel Kaufman, Dawid Kluger, Loebl Orbach, Michał Petzenbaum, Mosze Strum, 
Menachem Schongut, Mosze Ruebner, Bernard Waschman oraz kobiety: Róża Bałamuth, 
Baila Einhorn, Chawa Grubner, Rywka Goldberg, Jetti Neuhart  i Lieba Rapaport.

W czasie I wojny światowej zdarzały się liczne przypadki śmierci żołnierzy żydow-
skich w szpitalu garnizonu wojskowego w Wadowicach, szczególnie podczas epidemii 
tyfusu. Za każdym razem władze wojskowe powiadamiały Chewra Kadisza o śmierci 
żołnierza żydowskiego. Jego członkowie spieszyli do szpitala, by oddać zmarłemu 
ostatnią przysługę. Nawet przy największych mrozach i śniegach starano się, by karawan 
wiozący zmarłego dotarł na cmentarz żydowski. Istniała bowiem obawa, że w razie 
opóźnienia, wojsko pochowa żydowskiego żołnierza na ogólnym cmentarzu wojskowym. 

Skarbonka żydowska 
Bractwa Pogrzebo-

wego w Wadowi-
cach z poł. XIX w. 

z napisem hebrajskim 
„Jałmużna chroni od 

śmierci”
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Byłoby to sprzeczne z żydowskimi przepisami dotyczącymi pochówku zmarłego. Jak 
już wspomniano, zmarły Żyd musiał spocząć w ziemi poświęconej, a więc nie wolno 
było pochować go na cmentarzu nieżydowskim.

Podczas pogrzebu wygłaszano modlitwy żałobne (m.in. tzw. Kaddisz Jatom), odno-
szące się prawie wyłącznie do wszechmocy Boga i wyrażające poddanie się wyrokowi 
Najwyższego i Wiecznego Sędziego. Tradycja nie dopuszczała na pogrzebach kwiatów, 
ponieważ wszystko, co służy żyjącym, nie może należeć do zmarłych. Lecz zwyczaje się 
zmieniły i w wadowickiej gminie żydowskiej, którą stworzyli głównie Żydzi przybyli 
z Niemiec, zdarzały się kwiaty doniczkowe i wieńce – te ostatnie zwłaszcza na pogrzebie 
żołnierzy. Również zapalanie świec i lampek oliwnych nie było rzadkością.

Wszyscy Żydzi pochowani poza Izraelem nie leżą w ziemi, do której ojciec rodu 
Jakuba chciał być sprowadzony, gdy mówił: „Pochowajcie mnie z moimi Ojcami”. Stąd 
jeżeli to tylko było możliwe, kładziono zmarłemu pod głowę garść ziemi z Palestyny 
(Erec Israel)9. Po opuszczeniu ciała do grobu każdy z obecnych chociaż symbolicznie brał 
udział w zasypywaniu mogiły. Nad grobem odbywało się przede wszystkim rozdzieranie 
szat, często ograniczone zaledwie do nacięcia odzieży, którą się nosi w żałobie. Starym 
zwyczajem, przy odchodzeniu rzucano za siebie w kierunku grobu ziemię lub trawę 
i wypowiadano słowa: „...Prochem jesteś i w proch się obrócisz!...” (hebr. Ki afar atta 
w:el afar taszuw). Opuszczający cmentarz żałobnicy pocieszali się wzajemnie tradycyjną 
formułą – życzeniem: „Niech Wszechobecny ześle wam pocieszenie, tak jak wszystkim, 
którzy są w żałobie po Syjonie i Jerozolimie”.

UKŁAD PRZESTRZENNY 
Groby na cmentarzu żydowskim sytuowane są w rzędach, gęsto, jedne obok drugich, 

zaczynając od strony zachodniej. Obok rzędów istnieją ścieżki, które umożliwiały prze-
niesienie ciała zmarłego do grobu. Ścieżki pojawiły się z konieczności, gdyż nadepnięcie 
grobu bez potrzeby było traktowane jako jego pohańbienie. Tradycja żydowska określała 

odstępy między poszczególnymi gro-
bami: „Nie można pochować zmarłych 
obok siebie, jeżeli nie może stanąć 
pomiędzy nimi ściana (z ziemi), co naj-
mniej sześć szerokości wielkiego palca 
(ok. 15 cm), jeżeli byłoby to możliwe 
i nie było obciążeniem, byłaby między 
jednym a drugim zmarłym szerokość 
sześciu dłoni (ok.60 cm)”10.

Cmentarz ma kształt czworobo-
ku, którego bok przeciwległy wejściu 
tworzy nieregularną linię. Zgodnie ze 

zwyczajem mogiły położone są wzdłuż osi wschód-zachód. Zmarły spoczywał zwrócony 
nogami na wschód, czyli umownie spoglądał w kierunku Jerozolimy, a więc tam, skąd 
miało się rozpocząć zmartwychwstanie.

Charakterystyczną cechą cmentarzy żydowskich 
jest duże zagęszczenie pomników
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 Biblijny zwyczaj, aby nie chować pobożnego obok złoczyńcy, obowiązywał również 
na żydowskich cmentarzach. Stąd niedopuszczalne było grzebanie przestępców, a także 
samobójców w sąsiedztwie ludzi pobożnych i cnotliwych. Z czasem pojawił się zwyczaj, 
aby na cmentarzu wytyczać kilka rzędów, tak by zmarłych chować w odpowiednim
miejscu. Na wadowickim cmentarzu najwięcej nagrobków dzieci znajduje się w odrębnej 
kwaterze w pobliżu wschodniej części cmentarza.

Niekiedy odrębne miejsce otrzymywały kobiety, które zmarły w trakcie porodu 
lub po porodzie. Według tradycji zmarłych chowano w sposób chronologiczny. Ich 
zamożność i pozycja społeczna nie miały wpływu na miejsce pochówku. Od XIX wieku 
zasada równości wobec śmierci nie była ściśle przestrzegana. Pojawiła się możliwość 
wcześniejszego wykupienia miejsca w wybranej części cmentarza najczęściej obok 
grobów wcześniej zmarłych członków rodziny. Zgodnie z pierwotną formą, kiedy cmen-
tarz rozumiany był jako groby ojców, na żydowskim cmentarzu w Wadowicach groby 
członków rodzin położone były często w jednym szeregu, jeden obok drugiego11.

ARTYZM ŻYDOWSKIEJ SZTUKI NAGROBNEJ
Po okresie ścisłej miesięcznej żałoby, najpóźniej po upływie roku od śmierci, stawiano 

pionowo na mogile nagrobek12. Stela była umieszczana zwykle nad głową zmarłego. Zwy-
czaj stawiania nagrobków nawiązywał do biblijnego wydarzenia, 
jakim było postawienie pomnika na grobie Racheli. „A Rachela 
umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. 
Jakub ustawił stelę na jej grobie. – Kamień ten stoi na grobie Racheli 
po dziś dzień”13.

Mogiłę oznaczano również dlatego, aby ustrzec kapłanów 
przed przebywaniem w pobliżu zwłok, co spowodowałoby ich 
rytualną nieczystość. Nagrobek był również wyrazem hołdu dla 
zmarłego. Jego nazwa w spolszczonej transkrypcji brzmi macewa, 
co oznacza pomnik. Znaczenie tego pojęcia jest bardzo szerokie 
i obejmuje wszystkie rodzaje pomników. Jednakże w języku pol-
skim słowem macewa przyjęło się nazywać najbardziej typowy 
nagrobek żydowski. Jest to pionowa kamienna płyta (różnej 
wielkości) w różnorodny sposób zwieńczona. Płytę pokrywa in-
skrypcja i często bogata ornamentyka. Osadzona wprost w ziemi 
lub na cokole, nierzadko była podparta z tyłu blokiem kamien-
nym. Oprócz tradycyjnej macewy na cmentarzu widoczne są 
pomniki nagrobne w kształcie obelisku, kolumny, rumby i inne. 
Sztuka cmentarna na cmentarzu żydowskim w Wadowicach jest 
wyrazem asymilacji i idącego za tym dynamicznego rozwoju społeczności żydowskiej 
miasta. Dokładna lustracja nagrobków i grobowców wyraźnie oddaje przechodzenie 
zasymilowanych Żydów od dawnego obyczaju ku postępowi i modzie. Dążenie to było 
skutkiem działań rządu austriackiego, zmierzającego do zniesienia odrębności Żydów 
przez ich stopniową emancypację obywatelską, o czym świadczyła od roku 1867 ich 

Większość pomni-
ków nagrobnych 

pokrywają inskrypcje 
dwujęzyczne w języku 
hebrajskim i w języku 

niemieckim
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nowa sytuacja prawna14. Najszybciej asymilowały się grupy zamożne i inteligencja, które 
monarchia austriacka pragnęła pozyskać dla swojej polityki.

Charakter cmentarza wadowickiego, jak już wspomniano, założonego w XIX 
wieku, wynikał z asymilacji rodzin żydowskich, upodabniających się dzięki nowym 
obyczajom, piastowanym urzędom, nowym świeckim nazwiskom oraz posługiwaniem 
się językiem niemieckim do ludności chrześcijańskiej. Przemiany w statusie prawnym 
i społecznym ludności żydowskiej w państwie austriackim to również rezultat tzw. Haskali, 
ruchu oświeceniowego, zapoczątkowanego w Niemczech, domagającego się reform wśród 
Żydów w duchu asymilacji, czyli wyrzeczenia się tradycyjnych obyczajów15. Ruch ten pro-
pagował odrodzenie społeczności żydowskiej przez rozwój kultury, reformę szkolnictwa 
i zbliżenie z narodem niemieckim. Na Żydów Wadowickich tym większy miał wpływ, 
że większość społeczności gminy zamieszkującej miasto przybyła do niego z Niemiec. 
Wyrazem tego ruchu było m.in. wprowadzenie do liturgii języka niemieckiego obok 
hebrajskiego, co na cmentarzu znalazło odbicie w dwujęzycznych inskrypcjach nagrob-
nych. Tradycyjne macewy pokryte egzotycznym pismem hebrajskim, zaczynającym się 
od skrótu literowego „p.n” (po nytman lub po nikbar) lub „p.t” (po tamun), mówiące: 
„tu spoczywa”, „tu pochowany”, zaczynają sąsiadować z pomnikami o inskrypcjach 
rozpoczynających się od słów „Hier ruht...”.

Często jedną wspólna cechą nagrobków, dowodzącą o ich pochodzeniu, jest za-
kończenie prawie każdego epitafium pięcioma hebrajskimi literami: TNCBH, które są
skrótem zwrotu „Niech dusza jego (jej) będzie związana w węzeł życia” (Tehi Nafscho 
Zerurach Bizror Ha-chajim). Plastycznie węzeł taki bywał wyodrębniony z arabeski lub 
plecionki na niektórych epitafiach.Surowe i tradycyjne przepisy bractw pogrzebowych
sprawiły, że początkowo dominującą formą architektury cmentarnej była macewa, 
pionowo ustawiona kamienna stela. W długich rzędach ciasno ustawionych płyt widać 
mocną więź z religią, objawiająca się skromnością specjalnej dekoracji, powtarzającej 
się w całych seriach pomników.

W czasach kiedy na cmentarzu wznoszono pomniki nagrobne, w sztuce panowała 
moda na eklektyczne mieszaniny wszystkich minionych stylów. Było to typowe dla epoki 
romantyzmu, która ze swym kultem idealizowanej przeszłości nie dała jednolitego stylu 
w architekturze, czego uzewnętrznieniem na cmentarzu są różnorodne naśladownictwa 
stylów minionych epok. W zależności od trendów dominujących w dziewiętnasto-
wiecznej sztuce budowania, nagrobki mają przewagę elementów sztuki starożytnej, 
średniowiecznej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej. 

Niektóre nagrobki mają kolumny jako element dekoracji lub sama kolumna jest 
formą pomnika. XIX-wieczna kolumna wzorowana była na antycznej sztuce budowlanej. 
Kolumna, która w starożytności początkowo pełniła głównie funkcje konstrukcyjne, 
będąc fragmentem budowli, z czasem stała się również elementem dekoracyjnym. 
Kolumny na cmentarzu podwyższone były o piedestał – ulubiony element architekto-
niczny Rzymian. Piedestał służył kolumnie nie tylko za podstawę, ale nadawał całości 
smuklejsze wymiary, a w przypadku nagrobka był dogodnym miejscem dla płyty 
adresowej. Typowym nagrobnym znakiem plastycznym była kolumna uformowana 
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na złamaną, wyrażająca melancholię i tragizm przerwanego życia ludzkiego. Zwykle 
stanowiła nagrobek ludzi młodych zmarłych tragicznie. Złamana kolumna znajduje się 
na grobie Herminy Huppertównej zmarłej „w 24 wiośnie życia”, 
a znak przecięcia młodego życia przez śmierć symbolizuje właśnie 
jej odłamany wierzchołek.

Przy wznoszeniu pomników nagrobnych sięgano również 
w przeszłość romańską i gotycką. Stawiano półkoliste i ostro-
łukowe portale. Istniał wprawdzie europejski spór o narodowe 
pierwszeństwo i pochodzenie średniowiecznych stylów, jednak 
większość architektów i rzeźbiarzy traktowała je jako źródło 
swojej wiedzy, dowolnie interpretując i przetwarzając na potrzeby 
XIX-wiecznego historyzmu16. Niektóre macewy zwieńczone są 
trójkątnym lub półkolistym naczółkiem. Pierwsze litery inskrypcji 
„p.n” lub symbol często umieszczone są właśnie na nim. 

Wśród pomników widoczne są romantyczne obeliski wykona-
ne z piaskowca z wklęsłym lustrem inskrypcji z białego marmuru 
lub całkowicie wykonane z czarnego marmuru. Na tych ostatnich 
często inskrypcja jest dwujęzyczna, z jednej strony obelisku he-
brajska, z drugiej – polska. Innym typowym elementem dla sztuki 
XIX-wiecznej jest wykorzystywanie w dekoracji ręcznie kutego 
żelaza, np. w postaci ogrodzenia nagrobka. Nowy i odmienny 
prąd w sztukach plastycznych zwany secesją, posługujący się de-
koracyjnością asymetrycznej, falistej o niespokojnym rytmie linii 
znalazł miejsce w inskrypcjach z początku XX wieku, które pisane 
były w większości przypadków płynną, giętą literą secesyjną, tak 
popularną przy zdobieniu ówczesnej książki.

Przeciwstawiający się secesji modernizm, krystalizujący 
się po roku 1910, oznaczał architekturę nowoczesną, opartą na 
zgodności funkcji i formy plastycznej, przy eliminacji elementów 
zdobniczych. W modernistycznych nagrobkach uderza prostota 
meblarsko ułożonych brył. Przyznać należy, że nawet zasobniejsi 
mieszczanie żydowscy dla swoich domów wieczności często się-
gali po droższe surowce, ale o prostych sprawdzonych formach. 
Autorami większości pomników byli dwaj kamieniarze: Wulkan 
z Bielska i Horner z Krakowa. Łatwo można znaleźć pomniki 
sygnowane ich nazwiskiem.

Nagrobki budowane po II wojnie światowej poświęcone naj-
bliższym, którzy zginęli z rąk hitlerowców lub zmarli na zesłaniu 
w dalekich krańcach dawnego ZSRR często mają kształty podobne do nagrobków 
stawianych na cmentarzach katolickich i odbiegają daleko od tradycyjnej formy.

Ciekawą formą, którą można zobaczyć na cmentarzu wadowickim, jest macewa 
w formie tablic dekalogu, przeważnie poświęcona pochowanym małżeństwom.

„Złamana kolumna” 
to nagrobek stawiany 
najczęściej ludziom 
młodym i tragicznie 

zmarłym

Macewa w formie 
tablic dekalogu 

na nagrobku 
małżeństwa Figel 

i Jakowa Szancerów
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Nieczęsto spotykaną formą architektoniczno-rzeźbiarską jest nagrobek nawiązujący 
do kształtu sarkofagu lub tumby zamkniętej z jednej strony „poduszką” w kształcie 
woluty17. Inny niemniej ciekawy nagrobek w kształcie tumby zwieńczony jest wazą na 
kwiaty. Forma ta, gdzie kamienne naczynia pełniły funkcję doniczki kwiatowej lub poidła 
dla ptaków szczególnie rozpowszechniła się na cmentarzach żydowskich, na których 
obowiązywał religijny zakaz umieszczania na grobach rzeźby figuralnej.

SYMBOLIKA NAGROBNA
Aby scharakteryzować żydowski cmentarz, nie można zapomnieć o tajemniczej 

symbolice życia i śmierci. Na najdawniejszych macewach nie występowały żadne ozdoby, 
ale te nagrobki, dzięki artyzmowi tkwiącemu w literze hebrajskiej, potrafiły być piękne.
Pierwsze inskrypcje informowały tylko o rzeczach niezbędnych, imieniu zmarłego 
i ewentualnie dacie śmierci. Z czasem stawały się opisowe i bardziej kwieciste.

Symboliczne przedstawienie osobistej charakterystyki zmarłego pojawiło się już 
w XV wieku, a powszechnie zaczęto go używać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. 
W różnorodnej ilości symbolicznych przedstawień występował jeden wspólny zakaz. 
Mianowicie nie wolno było pokazywać postaci ludzkiej, a tym samym – obrazu Boga. 
Wynikało to z biblijnej reguły: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu 
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemią!” (Wj 20,4; por. Pwt 5,8). Zasady tej przestrzegano przede wszystkim wśród 
Żydów aszkenazyjskich18. Motywem powstawania różnorodnego i urozmaiconego ze-
stawu motywów symbolicznych, opartych na aluzji i metaforze, był więc biblijny zakaz 
„czynienia podobizny rzeźbionej”, odnoszący się w sztuce żydowskiej zwłaszcza do 
postaci ludzkiej. Twórcy płaskorzeźb natrafiali na trudność opowiedzenia o zmarłym
bez możliwości przedstawienia jego postaci. Dotyczyła ona tradycyjnego nagrobka 
– prostej, zazwyczaj półokrągło lub trójkątnie zakończonej macewy, jaką stawiała dla 
upamiętnienia swoich bliskich społeczność wierna religii i tradycji. Wraz z zastosowa-
niem na cmentarzu żydowskim nowoczesnej, nieżydowskiej w stylu rzeźby, powstawały 
tam nagrobki w postaci ludzi i aniołów, które dla zadośćuczynienia biblijnemu zakazowi 
kryją swoje smutne oblicza w dłoniach.

Jednym z zabiegów twórców tradycyjnych nagrobków było przedstawianie samej 
dłoni; toczone były nawet spory, jaka część ręki może być widoczna. Na niektórych 
cmentarzach widzimy więc dłoń trzymającą dzban, pióro, księgę, świecę, nóż do obrze-
zania lub skarbonkę. W innym wypadku postać ludzka zastąpiona jest przez zwierzę, co 
daje zaskakujące i dziwne obrazy: lwy trzymają zwój Tory, jeleń w roli lewity leje wodę 
z dzbana, niedźwiedź wrzuca datek do puszki ofiarnej.

Wiele symboli w sposób metaforyczny mówi nam o smutku i rozpaczy po śmierci 
najbliższych. Często jest to złamane lub płaczące drzewo, zgaszone świece, odlatujący 
ptak, zwiędły kwiat; innym razem formy zaczerpnięte z nieżydowskich cmentarzy, jak 
złamana kolumna, urna lub rzeźba drzewa z uciętymi gałęziami. Częściej płaskorzeźby 
odnoszą się jednak do życia: do cech zmarłego, jego zalet – prawdziwych bądź tylko 
przypisywanych. Odzwierciedlają więc system wartości, obowiązujący tradycyjną spo-
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łeczność żydowską. Według tego systemu wartości nie bogactwo, ambicje lub talent i suk-
cesy życiowe były godne uwieńczenia w kamieniu, ale przede wszystkim cnoty i zadania 
wynikające z nakazów religii mojżeszowej, a więc pobożność, dogłębna znajomość ksiąg 
Tory i Talmudu, przekazywanie tradycji potomnym, hojność wobec ubogich i spełnianie 
funkcji religijnych w społeczności, takich jak kaligrafia świętych
tekstów, dokonywanie obrzezań chłopców, przewodzenie mo-
dłom w synagodze i trąbienie w róg w Nowy Rok.

Na cmentarzu wadowickim w skromnych dekoracjach 
przedstawiono niejednokrotnie dziedzictwo rodu: dłonie zło-
żone w geście błogosławieństwa na grobach kohenów (kapła-
nów), potomków arcykapłana, którzy tym gestem błogosławią 
zgromadzonych w synagodze podczas świąt, oraz dzban i misę 
na grobach lewiim (lewitów), potomków rodu Lewiego, którzy 
obmywają kohenom dłonie przed błogosławieństwem.

Innym dość często przedstawianym a wieloznacznym moty-
wem jest korona, stanowiąca symbol pobożności i wierności zasa-
dom Tory, a także – jako korona dobrego imienia – cnót zmarłego 
i pamięci, jaką po sobie pozostawił. Nawiązywała ona do wersetu 
z Pirke Awot (Przypowieść Ojców 4;17): „Są trzy korony: korona 
Tory, korona kapłaństwa i korona królestwa, ale korona dobrego 
imienia jest ponad nimi”. Ponieważ do religijnych powinności 
kobiet należało zapalanie i błogosławienie świec Szabatu, groby 
kobiet zdobią rozmaite rodzaje świeczników. Świeczniki pojedyn-
cze lub wieloramienne, o misternie przeplecionych ramionach. 
Czasem świecznik ma postać menory – siedmioramiennej lampy 
oliwnej o charakterystycznym, regularnym kształcie, szczegółowo 
opisanej w Księdze Wyjścia jako jeden z przedmiotów kultowych 
w Świątyni Jerozolimskiej. Menora, podobnie jak gwiazda Dawi-
da (z hebr. Magen Dawid), występuje na nagrobkach jako symbol 
przynależności narodowej zmarłych19.

Omówione symbole, znajdujące się na cmentarzu wado-
wickim, to tylko część bogactwa i różnorodności płaskorzeźb 
występujących na cmentarzach żydowskich.

Wśród wielu symboli niektóre nawiązują do imienia zmar-
łego. I tak, lew (hebr.Arje, jid. Lejb) to znak plemienia Judy; 
jeleń ( hebr. Cwi lub Naftali, jid. Hersz, Hirsz) to znak Naftalego;
wilk (hebr. Beniamin lub Zeew, jid. Wolf) – znak Beniamina; 
a niedźwiedź oznacza hebrajskie imię Dow i Ber (jid). Imiona 
te nawiązują do błogosławieństw Jakuba dla swoich poszcze-
gólnych synów, protoplastów plemion Izraela. Również drzewa, 
rośliny i owoce są bardzo częstymi motywami na macewach. Są wśród nich rośliny Ziemi 
Izraela, o bogatej symbolice w sztuce żydowskiej i wielu odniesieniach biblijnych, jak 

Do powinności kobiet 
należało zapalanie 

i błogosławienie świec 
szabatu, dlatego groby 

kobiet zdobią często 
świeczniki pojedyncze 

lub wieloramienne

Tradycyjna macewa 
z piaskowca 

z błogosławiącymi 
rękami kapłana
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np. winne grono, winorośl – symbol ludu Izraela, Ziemi Obiecanej i owocnej pracy. Są też 
rodzime drzewa i kwiaty: dąb, wierzba płacząca, słonecznik. Złamane lub z opuszczonymi 
gałęziami drzewo to najczęściej spotykany na macewach symbol wanitatywny.

Prastary motyw „drzewa życia” (hebr. Eic Chajim) był symbolem mesjańskiej 
nadziei. „Drzewo życia – owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa” (Prz. 11, 
30) mówi fragment Biblii o mądrości płynącej z Tory, która nawinięta na wałki stanowi 
„drzewo życia”.

Symbolem przejścia ze świata ziemskiego do życia wiecznego jest brama, motyw 
szczególnie ważny w judaizmie. „Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi” 
(Ps. 115; 20) – to werset częsty w dekoracji synagog, umieszczany też jako napis na 
bramie cmentarnej. 

Jako symbol bramy można spotkać całą macewę lub portal. Inna interpretacja polega 
na tym, że nagrobek jest uświęconą wydzieloną przestrzenią, wyznaczoną przez hebraj-
ską inskrypcję z uzupełniającym ją przedstawieniem symbolicznym. Przekroczenie 
bramy ma symbolizować przejście ze świata doczesnego, który jest tylko wstępem do 
doskonałego nadchodzącego świata zapowiadanego przez ortodoksyjnych rabinów. 
Pierwszym etapem tego przejścia jest śmierć. Istnienie po śmierci jest rozumiane jako 
rozdzielenie ciała i duszy człowieka, czemu wyraz daje następujący werset: „I wróci 
się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” (Koh 12,7). 
Wyobrażenia na temat zmartwychwstania opierały się na wypowiedzi biblijnej „Wielu 
zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, 
ku wiecznej odrazie” (Dan 12,2). Proporcje pomiędzy życiem doczesnym a wiecznym 
zostaną każdemu wyrównane w lepszym świecie. Śmierć i narodziny traktowane są jako 
wydarzenia jednakowe i równoległe. Tak jak człowiek rodzi się bez niczego, tak rów-
nież odchodzi bez możliwości zabrania czegokolwiek. Śmierć jest częścią naturalnego 
porządku, akceptowanego ze spokojem jako wejście w nowe, nieznane życie.

CHARAKTERYSTYKA INSKRYPCJI
Najważniejszym elementem inskrypcji nagrobnej był język. Język hebrajski przyjął 

się jako język inskrypcji w IX wieku i od tego czasu przez ok. 1000 lat był językiem 
obowiązującym w całej Europie20. Władze gmin żydowskich, które nadzorowały po-
grzeby i sprawowały nadzór nad cmentarzami, pilnowały, aby zgodnie z tradycją na 
nagrobku pojawiła się inskrypcja w języku hebrajskim. W Zachodniej Galicji około 
połowy XIX wieku, w wyniku wspomnianej wcześniej asymilacji, pojawiły się inskryp-
cje w języku niemieckim, a pod koniec XIX wieku – w języku polskim. W XIX wieku 
pojawiły się również inskrypcje w języku jidysz.

Cechą charakterystyczną inskrypcji jest ich kompozycja, składająca się z cytatów 
z Biblii, Talmudu, Midraszu i – dość rzadko – liturgii. Nawiązanie do liturgii odnosiło 
się szczególnie do ceremonii pogrzebowej, choć zdarzały się nawiązania do liturgii świąt. 
Dobieranie cytatów polegało na wyszukiwaniu wersetów biblijnych i talmudycznych, 
odnoszących się do życia zmarłego. Inskrypcja miała być oryginalna i niepowtarzalna. 
Od końca XVII wieku i w wieku XIX wrosła popularność stylu rabinicznego, zwanego 
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melicą. Styl ten przeżywał rozkwit w Europie w drugiej połowie XVII wieku i przez 
cały XVIII wiek używany był w przedmowach i w początkach listów. Tekst przepełnio-
ny był epitetami i przenośniami, przez co określany był często przez przedwojennych 
historyków żydowskich jako niezrozumiały i napuszony. Często występowały w nim 
zwroty biblijne i talmudyczne, pozbawione szerszego znaczenia. Im krótsze bywały 
zwroty, tym inskrypcja uważana była za bardziej kunsztowną. Najbardziej popular-
nymi środkami poetyckimi, używanymi w inskrypcjach, były wyliczenia i metafory. 
Do najczęściej występujących metafor należały alegorie: światła, korony i wody. Dość 
rzadkim zjawiskiem jest wykorzystanie wersetów, epitetów i zwrotów pochwalnych do 
tworzenia akrostychów polegających na tym, że początkowe słowa lub litery wierszy 
tworzą imię, nazwisko zmarłego, a czasem imię jego ojca. 

Litery lub słowa, które tworzą akrostych, najczęściej wyróżnione są w inskrypcji wiel-
kością, kropką lub znaczkiem nad literą. Często inskrypcje nie wychodzą poza zwięzłą 
i rzeczową charakterystykę pobożności oraz pozycji osoby i jej funkcji w gminie. Mimo, 
że w inskrypcjach obowiązywał schemat epitafiów, nie był on rygorystycznie przestrze-
gany, dlatego też pojawiły się teksty w swej strukturze różnorodne. Schemat formularza 
inskrypcji aszkenazyjskich Żydów zawierał następujące elementy: formułę pogrzebową, 
lamentacje, epitety, imiona i nazwisko, datę śmierci oraz formułę końcową. W XIX wieku 
nastąpiła pewna standaryzacja inskrypcji przy zachowaniu wykształconych już formuł.

FORMUŁA POGRZEBOWA
Początkiem prawie każdej inskrypcji jest formuła pogrzebowa. Na przestrzeni 

wieków występowały różne zwroty. Najbardziej rozpowszechnionym zwrotem, wystę-
pującym powszechnie na nowożytnych cmentarzach żydowskich, była dla mężczyzn 
formuła: „tu został pochowany” oraz „ tu został pogrzebany”. Dla kobiet najbardziej 
powszechne były formuły: „tu pochowana” oraz „tu została pochowana”. W XVIII 
wieku formuła pogrzebowa była przedstawiana w postaci skrótu literowego: „p.n” (po 
nytman lub po nikbar) lub „p.t” (po tamun) mówiącego: „tu pochowany”. W XIX wieku 
pojawiła się tendencja do wydzielania formuły najczęściej w formie skrótu i umiesz-
czania jej w zwieńczeniu nagrobka. Przeważnie zwrot ozdobiony był jeszcze motywem 
ikonograficznym.

Już w XVI wieku na nagrobkach zaczęto umieszczać imię zmarłego (czasami 
z imieniem ojca, ewentualnie imieniem męża) albo datę śmierci ponad całą inskrypcją. 
Umieszczenie takich danych w nagłówku miało służyć celom orientacyjnym. Na na-
grobkach kobiet w nagłówku umieszczano imię ojca, a dopiero we właściwej inskrypcji 
imię kobiety wraz z imieniem ojca.

LAMENTACJE
Drugą część inskrypcji stanowiły lamentacje. Umiejscowienie ich w całej strukturze 

inskrypcji było różnorodne. Lamentacje były elementem, który poza zakończeniem 
inskrypcji występował wszędzie do końca XIX wieku. Lamentacje występowały na 
początku inskrypcji z pominięciem formuły pogrzebowej, po formule pogrzebowej, 
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pomiędzy epitetami i zwrotami pochwalnymi lub poniżej części informacyjnej, do-
tyczącej zmarłego. Lamentacje występują przeważnie na nagrobkach posiadających 
dłuższe inskrypcje. Stwierdzić można, że pozycja społeczna nie miała wpływu na 
występowanie lamentacji.

Lamentację stanowiły w większości krótkie, przeważnie jednowierszowe zwroty 
typu: „będą wspominać z boleścią” – to fragment inskrypcji na nagrobku Abrahama 
Izaka Marka. Często w lamentacjach używany był bezosobowy ton.

W latach międzywojennych funkcję zarówno lamentacji, jak i zwrotów pochwalnych 
przejęły romantyczne epitafia. Pojawiały się one na nagrobkach Żydów zasymilowanych
już pod koniec XIX wieku. Na nagrobku Jakuba Reicha zmarłego w 17 roku życia21

widnieje takie oto epitafium:
„W zaraniu życia uleciałeś
Ty nadzieja nasza!
Ach! 
Bóg dał, Bóg wziął,
niech imię Jego będzie
pochwalone”

Natomiast na wspomnianym już wcześniej kolumnowym nagrobku Herminy Hup-
pertówny, lat 24, napisano wiersz:

„Cicho świat przeszłaś w piękności ozdobie
Cicha i jasna jest pamięć o Tobie
Tych, co Cię w smutku i rzewnej żałobie
Przedwcześnie zgasłą złożyli w tym grobie”.

EPITETY
Funkcją epitetu jest wskazanie właściwości przedmiotu lub określenie stosunku 

mówiącego do tego przedmiotu. Rolę epitetu najczęściej pełni przymiotnik czasem 
imiesłów. Epitety pochwalne obrazują cnoty zmarłego. Najczęściej po słowie „mąż” 
i „niewiasta” (także „żona”) następuje ciąg epitetów; czasem, po informacji kim była 
zmarła osoba, po określeniu jej wieku, stanu cywilnego oraz koligacji (np.: „zięć”, „sio-
stra”, „dziadek”) pojawiają się epitety pochwalne, podkreślające cnoty zmarłego. Niektóre 
epitety zaczerpnięte są z Biblii i Talmudu. Zdarza się, że zbiór epitetów to konkretny 
cytat. Najpopularniejsze to: „mąż zacny i prawy”( Hi 1,8) i „mąż sprawiedliwy i zacny” 
(Rodz 6,9). W odniesieniu do kobiet najczęściej spotykanym epitetem jest zestawienie 
„niewiasta poważana i cnotliwa”.

Wszystkie epitety skupione są wokół kilku zasadniczych cech, które albo oddają 
przymioty wewnętrzne osoby, albo jej cechy zewnętrzne. Przeważającą grupę stanowią 
określenia cech charakteru zmarłego, choć zdarzają się cechy wyglądu zewnętrznego 
osoby, zwykle odnoszące się do jej wieku: „stary”, „sędziwy”. Cechy charakteru, nakazane 
przez Pismo i tradycję a najczęściej upamiętnione w kamieniu, oddane są przez przy-
miotniki: „prawy”, „zacny”, „sprawiedliwy”, „porządny”, „pobożny” i „bogobojny”.
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Inne epitety odnoszą się do uznania, jakim cieszyła się zmarła osoba w lokalnej 
społeczności. Należą do nich: „szanowany”, „możny” i „poważany”. Formą świadczącą 
o społecznym uznaniu osoby są także epitety nawiązujące do osobistego znaczenia 
inskrypcji: „ukochany”, „kochany” i „drogi”.

Pewne epitety odnoszą się wyłącznie do kobiet, inne do mężczyzn. Epitet „cnotliwa” 
występuje wyłącznie na nagrobkach kobiet. Innym takim epitetem jest „przyzwoita”. 
Epitetami „męskimi” są określenia odnoszące się do stopnia wykształcenia: „wykształ-
cony”, „światły”, „mądry”.

Osobną kategorię tworzy epitet „święty” (męczennik). Jego pierwotnym znaczenie 
odnosiło się do przypadku nienaturalnej śmierci i w tym kontekście występuje na po-
mniku ofiar przemocy hitlerowskiej, zgładzonych w czasie II wojny światowej.

Inskrypcje, oprócz pojedynczych epitetów, zawierały zwroty pochwalne. Zwroty po-
chwalne to najczęściej dosłowne cytaty biblijne lub talmudyczne albo ich parafrazy. Okre-
ślały one przede wszystkim cechy charakteru zmarłej osoby, a więc zacność, prawość, gorli-
wość w spełnianiu przykazań, uczoność – chodzi oczywiście o znajomość pism religijnych 
i zasługi w przekazywaniu tej wiedzy potomnym; hojność wyrażającą się w dobroczynności; 
miłosierdzie i sprawiedliwość. Inskrypcja na nagrobku Israela Meira Ehrenhalta, syna 
Ś.P. Szmuela, zawiera zwrot „Drogi nam człowiek, prawy, ceniony przez ludzi”.

W przypadku kobiet, najczęściej wykorzystywane były cytaty mówiące o sumien-
ności: „We wszystkich swoich czynach była sumienna”. Częstym zwrotem odnoszącym 
się do kobiet były związki frazeologiczne.

Po ciągu epitetów, których celem było wychwalenie zalet zmarłego, a przed jego 
imieniem znajdują się dane dotyczące zajęcia i funkcji pełnionych w gminie oraz stopni 
edukacji religijnej.

IMIONA
Na tradycyjnych nagrobkach nie spotyka się nazwisk. Tożsamość zmarłego jest 

określana poprzez podanie imienia wraz z imieniem ojca. Czasem zaznaczona była rów-
nież przynależność do lewitów lub kapłanów (kohenów). Występujące na wadowickim 
cmentarzu żydowskie imiona z jednej strony odpowiadały żydowskiej tradycji, z drugiej 
– dowodziły wpływów środowiska. Wadowiccy Żydzi nosili więc biblijne i hebrajskie 
pobiblijne imiona, na które składały się m.in. imiona pochodzące z Talmudu i imiona 
średniowiecznych uczonych. Nosili także imiona, w których widać wpływy języka 
niemieckiego. Zmiany dotyczyły także wymowy imion biblijnych, modyfikowanych
do brzmienia słyszanego w otoczeniu. Prowadziło to do tworzenia licznych odmian 
jednego imienia hebrajskiego. Od Eleazra pochodzą: Lazar, Lacar, Lazarus.

Na nagrobkach dominują imiona pochodzenia biblijnego oraz hebrajskie imiona 
pobiblijne. Żydzi aszkenazyjscy używali przede wszystkim imion biblijnych poczynając od 
Abrahama. Przewaga hebrajskich imion wynikała z rabinicznego nakazu, obowiązującego 
od XII wieku, aby przy obrzezaniu chłopca nadawać mu „religijne” imiona żydowskie. 
Nakaz obejmował nie tylko imiona starohebrajskie i nowohebrajskie, ale także imiona 
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aramejskie oraz niektóre przyjęte imiona greckie, np. Aleksander i jego skróconą formę 
Sender. To religijne imię używane było między innymi w synagodze do czytania Tory. 

Bardzo często zdarzało się, że Żydzi posiadali dwa imiona, co widoczne jest na 
nagrobkach. W tym przypadku główne było drugie imię. Obok imienia „religijnego” 
Żydzi posługiwali się imieniem codziennym. Pierwotnie każde imię hebrajskie miało 
swój niehebrajski przydomek. Dziecko było przeważnie nazywane po swoich dziadkach. 
Otrzymywało imię hebrajskie i – dodatkowo – niehebrajski przydomek. Imiona potoczne 
miały także kobiety. Skoro kobiety nie były wywoływane do czytania Tory, to też czę-
ściej nosiły nieżydowskie imiona, powstałe w wyniku zniekształcenia, zdrobnienia lub 
zapożyczeń. Jedna osoba mogła mieć więcej niż jeden własny przydomek. Oto plemię 
Naftalego jest porównane w błogosławieństwie patriarchy Jakuba do szybkiej łani (Rdz
49,21), co zostało zrozumiane jako Hirsz (jeleń). Odpowiadało to hebrajskiemu Cwi. 
Stąd na nagrobku można odczytać obok siebie te trzy imiona Naftali Hirsz Cwi.

Imiona występujące na nagrobkach można posegregować w następujący sposób:
hebrajskie imię i jego jidyszowe zdrobnienie: Menachem Mendel;
hebrajskie imię i imię obcego pochodzenia: Aszer Anszel;
hebrajskie imię i jego jidyszowe tłumaczenie: Jehuda Leib.

Biblijne imię 12 synów Izraela i symbol zwierzęcia, który może być nazwany po 
hebrajsku, przypisany w testamencie Jakuba (Rdz. 49,3-27): Binjamin Zew, Naftali Cwi,
Jehuda Arie. Plemię Issachara jest porównywane w tym fragmencie do osła, który jednak 
był zastępowany przez niedźwiedzia (hebr. Dow).

Wszystkie trzy imiona na nagrobku, włączając także jidyszowe tłumaczenie: Jehuda 
Arie Leib.

NAZWISKO
Żydzi w Galicji przyjmowali powszechnie nazwiska rodowe zgodnie z patentem 

cesarza Józefa II z dnia 28 VIII 1787 roku. Brzmienie niemieckie tych nazwisk spowo-
dowane było tym, że nadawali je urzędnicy austriaccy. Starostowie podzielili nazwiska 
na kategorie i brali duże łapówki za nazwiska utworzone z nazw pięknych kwiatów lub 
drogich kamieni, np. Rosenfeld „pole różane” lub Goldstein „chryzonit”; a mniejsze – za 
nazwy innych metali, np.Eisen „żelazo”22. Bezpłatne miały być nazwy zwierząt. Formą 
szykan było nadawanie pogardliwych nazwisk. Nowe nazwiska tworzone były mecha-
nicznie, często przez łączenie przeciwieństw. Mimo, że nazwiska były obowiązkowe 
i surowo karano tych, którzy nie przestrzegali patentu, Żydzi pozostali wierni tradycji. 
Jeszcze pod koniec XIX wieku często na nagrobkach umieszczane były tylko imiona. 
Jeżeli podawane było nazwisko, to najczęściej poniżej właściwej inskrypcji lub na drugiej 
stronie macewy. Imię wraz z nazwiskiem wyróżnione było w tekście powiększonymi 
literami lub – rzadziej – ozdobną ramką.

DATA ŚMIERCI
Niezbędnym elementem inskrypcji nagrobnych była data zgonu, poprzedzona 

najczęściej eufemizmem określającym śmierć. Unikanie dosłownego określenia śmierci 
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było powszechnym zwyczajem w tradycji żydowskiej23. Wyraz „umarł” umieszczano 
na nagrobkach z XVI i XVII wieku. Występowanie jego ograniczało się do cytatów 
z Biblii. Natomiast w XVI i XVII wieku używany był zwrot „odszedł do swego świata”, 
który miał wyrazić fakt zgonu. W XVIII, XIX i XX wieku przeważał zwrot: „zmarł” 
(dosł. „został uwolniony”). Innym, również popularnym zwrotem występującym na 
cmentarzu wadowickim, był zwrot: „odeszła dusza jego”.

Data zawiera dzień miesiąca, miesiąc i rok, który jest liczony według kalendarza 
żydowskiego. Kalendarz ten jest oparty na syntezie systemu linearnego z solarnym. 
Żydowski rok ma 12 lub 13 miesięcy. Ich nazwy są pochodzenia babilońskiego, ponieważ 
przynieśli je Żydzi powracający z Babilonii. W 19-letnim cyklu jest 12 lat z 12 miesią-
cami i 7 z 13. W roku przestępnym miesiąc adar (luty /marzec) jest liczony podwójnie. 
Wszystkie miesiące mają 29 lub 30 dni. Miesiąc zaczyna się w nowiu, dlatego nazwa 
miesiąca to „ nowy, nowy Księżyc”. Przyjęto liczyć lata od ustalonej w średniowieczu 
daty stworzenia świata (3760 p.n.e.). Jeżeli chce się przeliczyć jakąś datę z kalendarza 
gregoriańskiego na żydowski, to należy dodać liczbę 3760. Rok żydowski rozpoczyna 
się wrześniem miesiącem tiszri (wrzesień / październik). Po roku 1240, który według 
kalendarza żydowskiego był 5000, opuszczano liczbę tysięcy lat dodając „według małej 
rachuby”. Zdarza się, że zwrot był uproszczony jedynie do „według rachuby”. Tydzień 
rozpoczyna się w sobotę wieczorem. W języku hebrajskim dni tygodnia, poza szabatem, 
nie mają własnych nazw, lecz są wyliczeniem: 1 dzień, także pierwszego dnia; 2 dzień, 
także drugiego dnia; 3 dzień, itd.

Oznaczenia dni nie są tłumaczone jako niedziela, poniedziałek itd., gdyż żydowski 
dzień rozpoczyna się w sobotę wieczorem, a kończy w niedzielę wieczorem. Szabat był 
określany jako „święty szabat”, piątek określany był trojako: „6 dzień”, „wigilia świętego 
szabatu” lub „w piątek wieczorem”.

Dni miesiąca były określane kolejnymi numerami. Na nagrobku nie umieszczano 
go wtedy, gdy data śmierci była oznaczona przy pomocy świąt. Zwykle nie stosuje się 
niektórych zestawień liter do zapisu liczb. Liczbę 15 nie zapisuje się literami ją określa-
jącymi, gdyż stanowią one pierwszą sylabę imienia Boga, lecz przez zestawienie 9+6. 
Wszystkie 22 litery alfabetu hebrajskiego mają numeryczną wartość i wszystkie liczby 
są oddawane przez hebrajskie litery. Litery, które oznaczają liczby, są wyróżnione w tek-
ście kropkami lub znaczkami. Użycie liter prowadziło często do tworzenia wyrazów 
utworzonych przez przestawienie liter zwanych anagramami. Dotyczyły one zarówno 
dnia, jak i roku śmierci.

Miesiące nawiązują pod względem swojego początku i długości do faz Księżyca. Ich 
nazwy kolejno, począwszy od pierwszego rozpoczynającego Żydowski Nowy Rok to: 
tiszri (rozpoczyna się wrzesień/październik); cheszwan (październik/listopad); kislew 
(listopad/grudzień); tewet (grudzień/styczeń); szwat (styczeń/luty); adar (luty/marzec) 
– jako miesiąc przestępny dodaje się drugi miesiąc adar, który rozpoczyna się marzec/
kwiecień ( adar I – styczeń/luty, adar II – marzec/kwiecień); nisan (marzec/kwiecień); 
ijar (kwiecień/maj); siwan (maj/czerwiec); tamuz (czerwiec/lipiec); aw (lipiec/sierpień); 
elul (sierpień/wrzesień).
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Data śmierci jest zapisana za pomocą liter. Każdej literze odpowiadają wartości 
liczbowe i są one ustawione od największej wartości do najmniejszej. Od drugiej połowy 
XVIII wieku litera będąca odpowiednikiem dnia, a także liczby jedności w rocznej dacie 
była rozpisywana. Używane były nazwy liter zamiast samych liter (np. 507 rozpisywano 
500 + siódmy). Posługiwano się również tak zwanymi chronogramami, czyli zdaniami 
lub wyrazami, których litery oznaczają także liczby, a ich zestawienie tworzy oznacze-
nie daty. Czasem litery składające się na datę nie występują po kolei, ale są rozsiane po 
całym wersecie a nawet tekście, i tylko kropki lub oznaczenie nad nimi podpowiadają, 
które należy wyłonić i podsumować. Te działania tkwią głęboko korzeniami w tradycji 
żydowskiej, a szczególnie w wiedzy kabalistycznej, która zbieżnościom liczbowo-zna-
czeniowym przypisuje wielkie znaczenie.

WIEK ZMARŁEGO
Początkowo bardzo rzadko podawano wiek zmarłej osoby. Wyjątek stanowiły osoby 

bardzo młode lub bardzo stare. Najczęściej jednak wiek określano w sposób przybliżony,
pisząc człowiek stary, młodzieniec i panna. Podawano także, że osoba zmarła w kwiecie 
wieku lub w wieku sędziwym.

Na nagrobkach z cmentarza wadowickiego pochodzących z XIX wieku wiek zmarłej 
osoby jest często zamieszczany w inskrypcji w połączeniu z datą śmierci.

FORMUŁA KOŃCOWA
Ostatnią część inskrypcji stanowi zakończenie w postaci zwrotu odnoszącego się 

do śmierci i życia pośmiertnego. W czasach funkcjonowania cmentarza żydowskiego 
w Wadowicach ten element inskrypcji osiągnął pewną standaryzację i ogólnie pano-
wała formuła: „Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia”, nawiązująca do 
Księgi Samuela 25,29. Jest to parafraza słów Abigail, którymi błogosławiła Dawida. 
W Talmudzie metafora związana z formułą ma charakter eschatologiczny. Ciało ma 
ciągnąć do grobu, natomiast dusza do wieńca życia, by znaleźć miejsce obok tronu 
chwały bożej. Do popularności nagrobkowych zwrotów, odnoszących się do śmierci 
i życia pośmiertnego, przyczyniła się ich obecność w dawnych (średniowiecznych) 
modlitwach za zmarłych.

Bardzo wcześnie formuła ta została przedstawiona w postaci skrótu24. Jest to najczę-
ściej występująca formuła na cmentarzu wadowickim. W XIX wieku formuła z reguły 
znajdowała się na końcu inskrypcji. Zdarzały się jednak wypadki umieszczania jej 
w środku inskrypcji, po części zawierającej podstawowe informacje o osobie zmarłej, 
a przed zwrotami pochwalnymi lub lamentacjami.

ARTYZM INSKRYPCJI
Alfabet hebrajski niesie w sobie wielkie możliwości ornamentacyjne, wykorzysty-

wane nie tylko przez mistrzów wykonujących naczynia liturgiczne, czy też hafty na
tkaninach synagogalnych bądź wersety na ścianach bóżnic, ale również przez ludowych 
twórców, których dziełem były nagrobki w miastach i miasteczkach. Twórcy ci świado-

H I S T O R I A



105104 105104

mie lub nieświadomie wykorzystywali dla potrzeb kaligrafii możliwości ekspresji, które
kryje kamień. Różne techniki stanowią o artyzmie inskrypcji. Jedna z nich to stosowa-
nie wypukłych liter na wydrążonym tle, co daje piękny efekty światłocienia wywołany 
umiejętnym manipulowaniem wklęsłością i wypukłością. Inne to wyolbrzymienie 
kanciastości lub kwadratowości liter, powiększanie kontrastu między grubymi kreska-
mi poziomymi a cienkimi pionowymi, lub też zacieranie kontrastu poprzez uzyskanie 
bardziej opływowych kształtów liter. Są też litery bardziej podatne na zdobienie, np. 
litera lamed. „Sposób łączenia ze sobą liter w jeden znak, wydłużanie ich dla dopełnienia 
wersetu, a także umiejętność skrótów i przeniesień – jak dowodzi wybitna znawczyni 
cmentarnej sztuki żydowskiej, Monika Krajewska – świadczą, że twórcami epitafiów
byli kamieniarze Żydzi – często prości ludzie.”25 To jednak znajomość pism religijnych, 
powszechna wśród męskiej części społeczności żydowskiej, dawała w efekcie wykwintnie 
wykaligrafowaną inskrypcję.

ZNANE OSOBISTOŚCI ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO POCHOWANE  
NA CMENTARZU WADOWICKIM
Organizację i zakres działania Wadowickiej Gminy Wyznaniowej na przełomie 

XIX i XX wieku określał statut opracowany przez dr Izydora Daniela. Dr Izydor Daniel 
urodził się w 1852 roku w Tarnowie. Był z wykształcenia adwokatem. Osiedlił się w Wa-
dowicach ok. roku 1880. Pracując w Sądzie Okręgowym, zasłynął jako bardzo dobry 
adwokat, prowadzący trudne procesy cywilne. Był zwolennikiem Haskali i asymilacji 
narodu żydowskiego. Należał do zarządu Towarzystwa Szkoły Ludowej i do polskiej 
organizacji „Sokół”. Założył również Wzajemną Kasę Pożyczkową, działającą w mieście 
do I wojny światowej. Przede wszystkim był drugim z kolei prezesem żydowskiej gminy 
wyznaniowej. Zmarł 13 października 1919 roku, a na jego pomniku, wykonanym z czar-
nego marmuru, oprócz właściwej inskrypcji wyryty został napis poświęcony synowi, 
Ryszardowi, sędziemu okręgowemu i wybitnemu adwokatowi, oraz synowej, Małgorza-
cie z domu Szerp, znanej w środowisku żydowskim ze swej działalności dobroczynnej 
– zamordowanych przez Niemców w listopadzie 1942 roku26 w Stanisławowie. 

Dr Ryszard Daniel zgodnie z postępowymi przekonaniami ojca ukończył Gim-
nazjum w Wadowicach oraz studia prawnicze w Krakowie. Przez wiele lat zajmował 
stanowisko sędziego w Wadowicach, a około 1925 roku doszedł do adwokatury. Do-
brze czuł się w środowisku Polaków, ale jego tendencje asymilacyjne nie rozluźniły 
solidarności z ludnością żydowską. Zajmował się sprawami sądowymi osób ubogich, 
które zwracały się do niego z prośbą o pomoc. Przez wiele lat był asesorem miejskim 
i aktywnie uczestniczył w posiedzeniach rady miejskiej, broniąc interesów ludności 
żydowskiej czasami nawet przed atakami antysemickimi. Sytuacja w kraju po roku 
1935 i dojście do władzy środowisk antysemickich wywarły na nim wielkie wrażenie 
i spowodowały przełom w jego psychice i zachowaniu. W swoich przekonaniach stał 
się Żydem narodowym. Wystąpił z organizacji polskich i stał się aktywnym członkiem 
Żydowskiego Domu Ludowego. Interesował się działalnością Klubu Sportowego „Ma-
kabi” oraz organizacjami syjonistycznymi, którym pomagał finansowo.
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Jego żona, Małgorzata, urodziła się w 1898 roku w Ottyni (woj. stanisławowskie). 
Do Wadowic sprowadziła się w roku 1915 razem z ojcem, znanym lekarzem drem 
Szerp, mając 17 lat. Szybko potrafiła się zaaklimatyzować w nowym środowisku i już
po kilku latach przyczyniła się do założenia Stowarzyszenia Opieki nad Sierotami 
Żydowskimi, a następnie Przedszkola mieszczącego się w domu Hofmana przy ul. 
3 Maja. W obydwóch tych instytucjach działała aktywnie do wybuchu II wojny światowej, 
pełniąc w pierwszej z nich przez wiele lat funkcję prezesa. Należała do zarządu Domu 
Ludowego, pełniąc w nim różne funkcje. Jej osoba znana była z działalności społecznej 
na rzecz środowiska żydowskiego.

Funkcję przewodniczącego gminy pełnił również Izrael Huppert, urodzony w ro-
ku 1853 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Należał do najstarszych obywateli gminy, którzy 
wprowadzili się do miasta. Stanowisko prezesa zajmował do roku 1917. Zasiadał też 
w radzie miejskiej, broniąc interesów gminy. Był też właścicielem głównej propinacji 
w mieście, a zarobione pieniądze inwestował w budowę domów mieszkalnych. Wspierał 
finansowo organizacje charytatywne. Na jego pomniku z czarnego marmuru widnieje
pod koroną Tory napis w języku niemieckim „Izrael Huppert – zmarł 9 lipca 1917 w 64 
roku życia”.

Prezesem gminy, sprawującym swoją funkcję pod koniec istnienia monarchii Habs-
burgów i w niepodległym państwie polskim, był Maciej Jakubowicz, urodzony w roku 
1873 w Tarnowie. W Wadowicach osiedlił się w roku 1895, gdzie stał się sławny jako 
jeden z pionierów przemysłu superfosfatowego w Galicji, zakładając fabryki w Gorzeniu 
Dolnym i Mucharzu. Był prezesem gminy w najcięższych okresach: podczas I wojny 
światowej oraz wojny polsko–bolszewickiej. Zorganizował pomoc Jointu i kahału 
w postaci przydziałów żywnościowych dla ubogiej ludności żydowskiej oraz kuchnię 
koszerną dla żołnierzy żydowskich, przebywających w koszarach Wadowic. W latach 
rozpadu monarchii starał się zapobiec ekscesom antysemickim. Piastując przez wiele lat 
godność członka rady miejskiej, bronił interesów lokalnych ludności żydowskiej. Dzięki 
jego autorytetowi Izba Handlowo-Przemysłowa w Krakowie mianowała go wotantem 
w wydziale handlowym Sądu Okręgowego w Wadowicach, natomiast gdy utworzono 
na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Sąd Pracy zasiadał w nim jako ławnik 
z przedstawicielstwa pracodawców. Znany był również z filantropii. Pomagał organi-
zacjom społecznym oraz biednym w gminie. Podczas II wojny światowej przebywał 
w Przemyślu, skąd wysiedlono go z synem, drem Abrahamem Abą Jakubowiczem, 
synową Helą i wnuczką Helenką do Bełżca. Jego rodzina postawiła na cmentarzu wa-
dowickim pomnik z napisem: „Zginęli w latach 1942–1943 śmiercią męczeńską Maciej 
Jakubowicz oraz jego dzieci: syn Chaim z żoną Anną, syn Herman z żoną Kojną i synem 
Schulimem, córka Fryda Bannet, syn dr Aba z żoną Heleną i córką Haliną oraz syn 
dr Lazar”. Poniżej: „Bł Izak Bannet – pochowany na cmentarzu w Podgórzu.” Początek 
inskrypcji wykonany jest w języku polskim i hebrajskim, a użyty na końcu skrót „Niech 
ich dusza zostanie związana w węzeł życia” – po hebrajsku27.

Doktor Eliezer Jakubowicz, zwany Lazarem, piąty syn Macieja Jakubowicza, stu-
diował medycynę w Zurychu. Po studiach wrócił do Polski, aby leczyć chorych. Razem 
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ze swoim bratem, Abrahamem Abą, przebywając na wakacjach w Wadowicach, często 
przyjmowali ubogich chorych bez wynagrodzenia. Dr Lazar w roku 1940 został przez 
władze sowieckie deportowany z Lwowa w głąb Rosji. Gdy zbliżały się wojska niemieckie, 
mimo możliwości ucieczki, jaką miał, będąc kierownikiem, został z chorymi szpitala, 
w którym pracował i tam zginął. 

Od roku 1925 funkcję prezesa gminy pełnił Zachariasz Kluger – znany wadowicki 
kupiec, właściciel domu konfekcyjnego w Wadowicach. Przez wiele lat był członkiem 
wydziału wykonawczego gminy i będąc na tym stanowisku działał dla dobra społeczności 
żydowskiej. Na jego nagrobku widnieje inskrypcja z jednej strony w języku hebrajskim, 
a z drugiej w języku polskim o treści „Zachariasz Kluger zmarł dn. 20 XI.1937 w 83 
roku życia. Spokój jego duszy!”

Do członków działających w radzie wyznaniowej z wczesnego okresu istnienia gminy 
należał Samuel Ofner i Ferdynand Műnz. Na pomniku Samuela Ofnera istnieje inskryp-
cja w języku hebrajskim i niemieckim informująca, że „Szmuel Ari Ofner syn Szimszona 
zmarł 26 kwietnia 1914 mając 48 lat”. Natomiast na pamiątkowej płycie poświęconej 
Ferdynandowi Műnzowi wyryte jest nazwisko Zygmunta Grafa oraz – niżej – Erwina, 
Olgi, Heddy Műnz z dopiskiem „zginęli z rąk bandytów niemieckich”. Ferdynand Műnz 
był też znany jako właściciel kawiarni w rynku oraz sklepu kolonialnego. Przede wszyst-
kim był długoletnim radnym gminy żydowskiej, a w latach I wojny światowej członkiem 
jej wydziału. Popularny był wśród społeczności żydowskiej ze względu na działalność 
społeczną. Natomiast adwokat Zygmunt Graf był znanym syjonistą, przywódcą Ogólnej 
Organizacji Syjonistycznej, na czele której stał do roku 1928. Urodzony w roku 1892 
we Lwowie, uczestnik kampanii legionowych i wojny polsko-bolszewickiej w latach 
1919–1920. Był także członkiem zarządu miejscowego kahału28.

Na cmentarzu istnieje również płyta poświęcona pamięci rodzinie Wischik. Napis 
zaczyna się od zdania „Pamięci zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w latach 
1943–1945”. Niżej wymienieni są w następującej kolejności: Wischik Salo, Wischik Jetti 
z d.Ebel, Wischik Alfred, Wischik Elwira, Huppert Emil, Huppert Elza z d.Ebel oraz 
Wechsler Adolf –adwokat, zmarł w ZSRR. Salo Wischik był urzędnikiem Sądu Okręgo-
wego w Wadowicach, pełniąc funkcję skarbnika oraz dyrektora Hipoteki. Znany był ze 
swojej uczynności i taktu oraz z bezinteresownej pomocy udzielanej zwracającym się do 
niego petentom. Otrzymał od władz sądowych odznaczenia za oddaną pracę w służbie 
społeczeństwu. Wraz z wybuchem wojny uciekł razem z rodziną do Lwowa, ale potem, 
w roku 1940 przedostał się z powrotem na zachód i wrócił do Wadowic. Zginął śmiercią 
tragiczną, popełniając samobójstwo w getcie wadowickim. 

Istniał przy Sądzie Okręgowym w Wadowicach wydział, w którym senat handlo-
wy, składający się z trzech osób, rozpatrywał sprawy handlowe, oraz sąd pracy, który 
zajmował się sporami między pracodawcami a pracownikami. Przewodniczącym tych 
zespołów był sędzia zawodowy, a wotantów wyznaczał prezes sądu: do wydziału han-
dlowego dwóch kupców (na wniosek Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie), a do 
sądu pracy – dwóch ławników, z których jeden reprezentował pracodawców, a drugi 
pracowników. Wotantami ze sfer kupieckich byli przed I wojną światową między innymi 
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wspomniani już wcześniej Samuel Ofner, Maciej Jakubowicz oraz Józef Műller. Józef 
Műller przez wiele lat był także radnym w radzie miejskiej. Na jego nagrobku istnieje 
napis: „Józef Műller zmarł w roku 1927, Franciszka Műller zginęła z rąk hitlerowskich 
w roku 1942, Aleksander Weber zmarł w ZSRR w roku 1942”.

Sekretarzem gminy podczas I wojny światowej był Chaim Reiter, cieszący się wielką 
popularnością wśród ludności żydowskiej. Urodził się w roku 1877 w Kołomyi i był 
nauczycielem religii mojżeszowej w wadowickich szkołach. Poza pracą zawodową dużo 
czasu poświęcał działalności społecznej. W czasie wakacji w latach 30-tych uczestniczył 
w koloniach dla sierot żydowskich jako wychowawca i wykładowca interesujących po-
gadanek. Na cmentarzu żydowskim jest płyta pamiątkowa z napisem: „Zginęli śmiercią 
męczeńską z rąk barbarzyńców hitlerowskich mąż Chaim Reiter, córki Anna, Leonora, 
Klara, Helena, syn Herman z żoną Esterą z córkami Felą i Oleńką. Dr Józef Landesberg, 
adwokat we Lwowie z żoną Ernestyną. Pokój ich duszom.” Wymieniona w napisie córka 
Chaima, Anna Reiterówna, była absolwentką gimnazjum w Wadowicach (rocznik 1925). 
Z wykształcenia filolog klasyczny w latach 1933–1939 uczyła w Gimnazjum Żeńskim
im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach.

Znanymi działaczkami społecznymi były należące do zarządu filantropijnego „Sto-
warzyszenia Pań”: Regina Thieberger, Helena Jakubowicz i Salomea Kluger. Na pomniku
pierwszej z wymienionych kobiet widoczny jest napis: „Bł. p. Regina Thieberger, przeżyła
lat 74, zmarła VII 1936.” Regina Thieberger była właścicielką piekarni, którą prowadziła
po śmierci swojego męża, Adolfa.

Natomiast na jednej ze stron pomnika Salomei Kluger jest napis w języku polskim: 
„Salomea z Glasnerów Klugerowa zmarła dn. 7 IX 1929 w 65 roku życia. Spokój Jej duszy!” 
Z drugiej strony płyty widnieje wyryty hebrajski napis: „Simcha Kluger Bardzo ważna 
i podziwiana przez jej czyny i dobry stosunek do ludzi i dobre serce córka Ś. P. Mojżesza 
umarła 7 września 1929 roku.” I – niżej – lamentacja zaczynająca się od słów: „Słońce zaszło 
nagle, część naszego serca zniknęła....”, wyrażająca boleść po odejściu bliskiej osoby.

Na wadowickim cmentarzu została również pochowana pierwsza żona rabina Aszera 
Anszila Seltenreicha, zwolennika cadyka bobowskiego Bencjona Halberstamma. Cieszy-
ła się ona dużą popularnością wśród społeczności żydowskiej dzięki swojej działalności 
dobroczynnej. Opiekowała się biednymi, chorymi i sierotami. Na jej nagrobku widnieje 
napis „Kobieta droga i skromna Rabinka Chana córka Natana Arona Wolfa z Oświęcimia 
zm. w styczniu 1926 roku mając 47 lat”. Chana Seltenreich zmarła po długich i ciężkich 
cierpieniach, pogrążając w smutku i żałobie całą społeczność żydowską miasta. Jej mąż, 
rabin Aszer Anszil Seltenreich, urodził się około roku 1880 w Zborowie na Słowacji. 
Objął rabinat w Wadowicach w roku 1913 i piastował go nieprzerwanie aż do wybuchu 
II wojny światowej. Posiadał dużą wiedzę talmudyczną i talent pisarski. W czasie wojny 
przebywał w krakowskim getcie. Zginął 13 III.1943 roku na Placu Zgody podczas rzezi 
dokonanej przez gestapowców na kilku tysiącach mężczyzn, kobiet i dzieci. Jego zwłoki 
pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu żydowskim w Pogórzu.

Do ludzi związanych z żydowskim środowiskiem religijnym, a pochowanych na 
cmentarzu wadowickim należy również Mosze Eliezer Wolf, słynny talmudysta. Mosze 
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Eliezer Wof znany był wśród mieszkańców miasta jako wielki uczony w Talmudzie i księ-
gach kabały. Całe życie poświęcił służbie Bożej i nauce. Prowadził w Beit Hamidraszu 
(Dom Modlitwy) kursy religijne Gemary. 

Do dziś istnieją na cmentarzu liczne nagrobki żołnierzy żydowskich zmarłych w cza-
sie I wojny światowej i później – już za czasów II Rzeczypospolitej. Przykładem jest tu 
grób porucznika Henryka Tauba, syna doktora Samuela Tauba, lekarza wadowickiego. 
Henryk Taub urodził się w 1898 roku w Strzyżowie. W 1914 roku zgłosił się do legionów 
J. Piłsudskiego, lecz z powodu młodocianego wieku nie został przyjęty. Po maturze w 1916 
roku wcielony został do wojska austriackiego. W szeregach 20-tego pułku piechoty walczył 
na froncie włoskim. Po upadku monarchii zgłosił się ochotniczo do wojska polskiego 
i przydzielony został w stopniu podporucznika do 12-tego pułku piechoty. W roku 1919, 
kiedy to Czesi napadli na Śląsk Cieszyński, uczestniczył w walkach na froncie cieszyńskim 
pod Kończynami i Zebrzydowicami, gdzie w obronie dworca, otoczony przeważającymi 
siłami wroga, został wielokrotnie ugodzony bagnetami. Przywieziony do szpitala zmarł 
26 stycznia 1919 roku. Rodzina jego była zrozpaczona, był bowiem jedynym synem 
i wiązano z nim wielkie nadzieje. Pochowany został w Orłowej. Podporucznik Henryk 
Taub odznaczony został medalem za obronę Śląska. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski 
powstał projekt ekshumacji zwłok por. Henryka Tauba i przeniesienia ich na cmentarz 
żydowski w Wadowicach. Realizacja tego projektu nastąpiła w dniu 16 kwietnia 1939 
roku przy masowym udziale miejscowego społeczeństwa oraz delegacji zamiejscowych. 
Dziennik „Chwila” z dnia 17 kwietnia 1939 roku opisał tę żałobną uroczystość w następu-
jący sposób: „Pogrzeb odbył się przy oddaniu por. Henrykowi Taubowi pełnych honorów 
wojskowych. Trumna ze zwłokami spoczęła na lawecie armatniej w powodzi wieńców od 
rozmaitych organizacji żydowskich oraz delegacji wojskowych. Konduktowi żałobnemu 
towarzyszył pluton honorowy miejscowego pułku. O godzinie trzeciej kondukt ruszył 
z dworca kolejowego w Wadowicach na miejscowy cmentarz. Modły żałobne nad trumną 
odmówił naczelny rabin wojska polskiego mjr Steinberg, po czym „El Male Rachmim” 
zaintonował nadkantor synagogi krakowskiej Schachter. Bezpośrednio za trumną postę-
powała najbliższa rodzina bł Por. Henryka Tauba, a to matka – wdowa i siostra – żona 
znanego artysty malarza Pronaszki wraz z mężem, z kolei postępowały delegacje wojska 
z zastępcą komendanta miasta płk Mordarskim i komendantem miejscowej P.K.U płk 
Sękarą na czele, wicestarosta dr Wyrzykowski, prezes Sądu Okręgowego Maciełowski, 
burmistrz miasta Bernhard, oraz reprezentacje poszczególnych organizacji i instytucji 
ze sztandarami i wieńcami.”29 Na cmentarzu zaśpiewał pieśń żałobną chór synagogi kra-
kowskiej, po czym kazanie wygłosił rabin dr Steinberg. Opisując osobowość por. Henryka 
Tauba powiedział, że jest on jednym z wielu współwyznawców, którzy krwią swą torowali 
drogę do wolności ojczyzny. Z kolei mowę pożegnalną, poświęconą pamięci bohatera, 
wygłosił w imieniu wojska płk Mordarski, podkreślając zapał błp por. Tauba dla świętej 
sprawy obrony ojczyzny. Przemówienie swoje zakończył refrenem pieśni żołnierskiej 
„Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”. Następnie przemówił 
w imieniu Żydowskiego Związku Kombatantów pan Hader z Krakowa. Powiedział on, 
że błp por. Henryk Taub śmiercią swoją w obronie Ojczyzny udokumentował niejako 
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pierwszy, że Żydzi umieją nie tylko walczyć, ale i umierać za ojczyznę. Jako ostatni mowę 
wygłosił reprezentant miejscowego kahału dr Wilhelm Kluger, po czym zagrała trąbka 
żołnierska i trumnę ze zwłokami błp por. Henryka Tauba złożono w honorowym grobie. 
Relacja z pogrzebu w gazecie zakończona jest słowami „Cześć jego pamięci!”  

Jego ojciec, dr Samuel Taub przybył do Wadowic w roku 1915, kiedy to do szpi-
tala garnizonowego, funkcjonującego przy 20-tym pułku Landwery stanisławowskiej 
zmobilizowano wielu żydowskich oficerów – lekarzy pochodzących z różnych miast.
Po zakończeniu wojny osiedlił się na stałe w Wadowicach. Ze względu na swoją wiedzę, 
umiejętność oraz działalność dobroczynną był bardzo popularny i lubiany przez ogół 
społeczności żydowskiej. Na nagrobku ojca i syna umieszczona została inskrypcja: 
„Dr Samuel Taub lekarz ur.1.XII.1869 zm. 3 II 1933” i motto w języku polskim i he-
brajskim: „Życie swoje ofiarnie poświęcił cierpiącej ludzkości”, niżej: „Henryk Taub
p.porucznik ur.12.XII.1988 zm. 26 I 1919”.

Innym pomnikiem poświęconym żołnierzowi poległemu w czasie walki jest in-
skrypcja z podanym imieniem, bez nazwiska, którą kazała wygrawerować rodzina: „Syn 
Maks poległ w 25 roku życia bohaterską śmiercią pod Oleszą Wschodnia Małopolska. 
Prochom Jego spoczywającym na polu walki w nieznanej mogile cześć!”.

Na cmentarzu znajdują się też nagrobki żołnierzy służących ojczyźnie w późniejszych 
latach. Na pomniku z czarnego marmuru na grobie kapitana wojska polskiego w okresie 
międzywojennym, Maurycego Salomona, widnieje napis „zm. 8 VII 1934 r przeżywszy 
lat 75” niżej dedykacja „Najukochańszemu mężowi i ojcu żona i dzieci.” Na nagrobku 
Adolfa Ebla czytamy: „Adolf Ebel sierżant W.P. Armii Kościuszkowskiej Odznaczony 
medalem za Warszawę ur. 11 I 1890 r. zm. 25 X 1961 r.” i dalej: „Udręczony nostalgią za 
ziemią przesiąkniętą krwią męczeńską rodziny wrócił z dalekiej Casablanki /Maroko/ 
by spocząć w umiłowanej Ziemi Wadowickiej – pamięci ukochanej żony Giny Ebel 
z domu Schusterman ur. 20 IV 1905 r zm. 14 XI 1955 r w Casablance.”

Do osób zasłużonych dla wadowickiego środowiska żydowskiego, a pochowanych na 
omawianym cmentarzu należy Baruch Thieberg. Był on uczestnikiem powstania stycz-
niowego i pierwszym Żydem, który złamawszy zakaz „de non tolerandis Judais”, osiedlił 
się w Wadowicach. Dokonał tego już po 1863 roku, a jego główną zaletą, umożliwiającą 
złamanie oporu mieszczaństwa, był udział w powstaniu styczniowym30. Gdy dojeżdżał 
z rodziną do miasta furmanką załadowaną dobytkiem, otoczyli go na rogatkach miesz-
czanie i zabronili wjazdu. Thieberg powołał się na swój udział w powstaniu (dobył nawet
krócicy) oraz na świadectwo hrabiego Gostkowskiego – właściciela dóbr ziemskich 
w pobliskich Tomicach – też uczestnika powstania. Dziedzic Gostkowski, zawiadomiony 
o zajściu, interweniował, potwierdzając uczestnictwo Thieberga w powstaniu31.

Baruch Thieberg osiedlił się więc w Wadowicach a w ślad za nim zaczęli przybywać
do miasta Żydzi z sąsiednich wsi i miast należących do Śląska. Na cmentarzu na jego 
macewie umieszczono napis: „Baruch Thieberg zmarł 1902 w 84 roku życia” i niżej
epitafium poświęcone rodzinie: „Z rąk hitlerowskich wojsk zginęli śmiercią męczeńską
1942–1944: Anna z Huppertów, syn Leon żona Maria z Hercków, syn Józef żona Tonia, 
Gelbwachs Thieberg”.
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Okres międzywojenny to czas, kiedy pragnienie synów Izraela swobód religijnych, 
równych praw obywatelskich, a także niezależności materialno - finansowej zaczęło się
realizować. Miało to odbicie w wzroście liczby żydowskich przedsiębiorców i kupców. 
Wadowiccy Żydzi stawali się posiadaczami małych sklepów, ale również hurtowni i do-
mów towarowych. W mieście mieszkało ponad 500 rodzin żydowskich, w tym około 
200 kupieckich, 60 rzemieślniczych i 75 kramarskich. Niezależnie od liczebności, na 
efekty materialne wpływały narodowe cechy ich społeczności: wrodzona zdolność do 
handlu, solidarność i wzajemne wspomaganie się kapitałem, rozsądek, pracowitość 
i oszczędność w codziennym życiu. Nazwiska tych rodzin żydowskich, wypisane na 
pomnikach nagrobnych, niejednokrotnie przypominają dawne ich profesje i zajęcia.

Oprócz wymienionego prezesa gminy i właściciela fabryki nawozów sztucznych 
w Gorzeniu Dolnym i Świnnej Porąbce – Macieja Jakubowicza, współwłaścicielem 
wapienników w Inwałdzie był Natan Aron Klapholz. Na nagrobku poświęconym jego 
synowi Jochanowi Zow Wolfowi, zmarłemu 21 grudnia 1929 roku, wygrawerowano 
płaczącą wierzbę – znak opłakiwanej śmierci bliskiej osoby.

Natomiast Henryk Lewinger był właścicielem dóbr ziemskich w Dolnych i Górnych 
Witanowicach i bardzo go ceniono za osiągnięcia w rolnictwie. Wydajność jego gospo-
darstwa była o 100% wyższa niż w innych pobliskich posiadłościach. Przyczyniły się do 
tego nowoczesne metody gospodarowania, zwłaszcza przy uprawie buraka cukrowego 
systemem zakładów doświadczalnych rolniczo-chemicznych32. Pomnik jego żony, Eddy 
Lewinger, ma formę złamanej kolumny, oznaczającej śmierć w młodym wieku. 

Do Salomona Barbera należała fabryka kołków drewnianych, młyn parowy i tartak 
w Jaroszowicach. Na nagrobku jego syna widnieje inskrypcja: „Drogi syn, młody, naj-
droższy potomek Praojców Azriel, Jerachamiel Barber syn Szlomo (Salomona) Chaima 
umarł w 1932 r. pozostawiając bliskich ze złamanym sercem”.

Na cmentarzu można odnaleźć również nagrobki rodziny Goldberga-Richtmana, 
do których należała fabryka wyrobów cementowych.

W latach międzywojennych wzrosła liczba inteligencji żydowskiej w powiecie 
wadowickim. Największe jej skupisko istniało w samych Wadowicach. O wzroście po-
pularności tzw. wolnych zawodów wśród społeczności żydowskiej decydowały między 
innymi względy natury religijnej, gdyż niczym nie skrępowane przestrzeganie przepisów 
religijnych, a zwłaszcza święcenie szabatu umożliwiała jedynie praca na własny rachu-
nek. Adwokatami w okresie międzywojennym byli między innymi: wspomniany już 
dr Ryszard Daniel i dr Ignacy Korngutt. Np. na macewie dra Ignacego Kornguta widnieje 
inskrypcja: „Dr Ignacy Korngut adwokat zmarł 11 października 1925 w 38 roku życia. 
Cześć Jego pamięci! Najdroższemu Mężowi i Ojcu Żona i dzieci.”

Na wadowickim cmentarzu pochowany został dr Bernard Schor człowiek bardzo 
znany i lubiany w środowisku żydowskim. Urodził około 1895 roku w Buczaczu. Osiedlił 
się w Wadowicach trzydzieści lat później, obejmując kancelarię adwokacką po zmarłym 
drze Ignacym Korngucie. Bardzo szybko, dzięki swojej działalności politycznej i społecz-
nej, stał się centralną postacią życia publicznego. Młodzież syjonistyczna widziała w nim 
swojego przyjaciela i wybrała go na przewodniczącego Komitetu Lokalnego Organizacji 
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Syjonistycznej. Dr Bernard Schor bardzo dobrze spełniał powierzoną mu funkcję. Jego 
głównym celem było służenie idei budowy państwa żydowskiego, dlatego też wszystkich 
syjonistów traktował jednakowo, niezależnie od programu partii, których byli członkami. 
Starał się łagodzić spory między organizacjami syjonistycznymi. Sprawami Komitetu 
zajmował się społecznie, nie biorąc wynagrodzenia za swoją działalność. Utrzymywał 
ścisły kontakt z młodzieżą należąca do organizacji syjonistycznych: „Hanoar Hacjoni” 
i „Haszomer Hacair”33 Przyczynił się do założenia Banku Ludowego, w którym pełnił 
funkcję syndyka i prezesa. Dr Bernard Schor zmarł na krótko przed wybuchem II wojny 
światowej na skutek ciężkiej choroby.

Natomiast praktykę lekarską wykonywali wymienieni wcześniej: dr Abraham Aba 
Jakubowicz i Samuel Taub. Zawód farmaceuty pełnił Natan Spiegel. Na macewie widnieje 
napis: „mgr farmacji Natan Spiegel aptekarz ur. 30 XI 1862 – zm. 30 VIII 1931. Niechaj 
światłość wiekuista świeci Jego duszy!” Jego rodzina podczas likwidacji getta w roku 1943 
próbowała się uratować ukrywając się u znajomego ogrodnika Rokowskiego. Niestety, 
w skutek denucjacji została znaleziona i zabrana do Oświęcimia.

W ostatnim okresie przed II wojną światową na podstawie porozumienia zawartego 
między kahałami na cmentarzu wadowickim chowano także Żydów zmarłych w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej34. Między innymi pochowano rabina Izraela Iroma pochodzącego 
z Tarnowa, wielkiego znawcę Talmudu. Zajmował on stanowiska dajana w Kalwarii 
w latach 1869 –1925.

Z inskrypcji nagrobnych można odczytać historię życia osób, które zostały tam 
pochowane. I tak z krótkiego napisu na nagrobku Romana Binenstocka dowiadujemy 
się o tragicznych losach zmarłego w wieku 22 lat młodzieńca: „ur. 1 III 1923 zmarł po 
wyzwoleniu z obozu 8 IV 1945.” Roman Binenstock był krewnym jednego z głównych 
członków Bractwa Pogrzebowego „Chewra Kadisza” – Eliezera Binenstocka, który, gdy 
we wrześniu 1939 roku armia niemiecka zbliżała się do Wadowic, jako jeden z nielicz-
nych mieszkańców nie opuścił miasta, lecz pozostał, aby pilnować cmentarza. W czasie 
akcji w dniu 2 VII 1942 roku, kiedy prowadzono całą ludność żydowską na selekcję do 
Koszar Chocimskich, Eliezer Binenstock z żoną, swoją najbliższą rodziną oraz garstką 
innych osób, głównie ludzi starszych i matek z małymi dziećmi, ukrył się na strychu 
domu przy ulicy Młyńskiej. Po kilku dniach wszystkim osobom z wyjątkiem Eliezera 
Binenstocka i jego żony, którzy dobrowolnie oddali się w ręce Gestapo, udało się prze-
dostać do utworzonego getta. Eliezer Binenstock zdawał sobie sprawę z tego, że Gestapo, 
znając jego przedwojenną działalność, będzie go energicznie poszukiwało. Poza tym 
prawdopodobnie obawiał się, że przechodząc do getta nie tylko zostanie rozpoznany 
i aresztowany, ale również narazi na prześladowanie swoją rodzinę. Konsekwencje ich 
zgłoszenia się na Gestapo były tragiczne – wszelki ślad po nich zaginął.

W czasie okupacji Żydów zmarłych w getcie chowano na żydowskim cmentarzu. 
Tę ostatnią posługę wykonywał sekretarz gminy Eliasz Fischgrund, który każdorazowo 
otrzymywał od hitlerowców specjalną przepustkę. Na grobach zmarłych wówczas osób 
nie stawiano pomników. Niekiedy tylko ocalałe rodziny stawiały nagrobki po zakoń-
czeniu wojny – tak było w przypadku mogiły Salo Wischika.
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Cmentarz ocalał z pożogi hitlerowskiej prawdopodobnie dlatego, że władze niemiec-
kie sprzedały jego teren jakiemuś przedsiębiorcy monachijskiemu, który pod koniec 
wojny zaczął inwentaryzować poszczególne nagrobki, a następnie je usuwać z zamiarem 
przewiezienia do Niemiec35.

Po wojnie opiekę nad cmentarzem przejęła Kongregacja Wyznania Mojżeszowego 
w Krakowie. Jej przewodniczący, wadowiczanin Meir Jakubowicz, przy pomocy pienię-
dzy własnych i zebranych wśród ziomków rozrzuconych po całym świecie odrestaurował 
cały kirkut.

Postawiono przewrócone pomniki, oczyszczono nagrobki, odremontowano parkan 
oraz Beit Tahara –  Dom Pogrzebowy. W latach 1997–1999 na cmentarzu ponownie 
dokonano prac konserwatorskich przy pomocy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie pod kierownictwem obecnego prezesa Kongregacji, Tadeusza Jakubowicza, 
i inż. Zygmunta Ehrenhalta pochodzącego z Wadowic. Pieniądze na ten cel zostały 
przekazane z Izraela przez dra Dawida Jakubowicza – przewodniczącego Związku 
Imigrantów z gmin Wadowice, Andrychowa, Kalwarii i Suchej. Studenci między innymi 
oczyścili nagrobki i odnowili na nich napisy.

Obecnie cmentarz jest czynny. Pogrzeby odbywają się rzadko. Zdarzają się przypadki 
pochówku byłych mieszkańców Wadowic, zgodnie z ich ostatnią wolą, którzy przez 
ostatnie lata życia mieszkali w innych miejscowościach. Opisany cmentarz należy do 
zabytków kultury judaistycznej w Polsce, w chwili obecnej znajduje się na jego terenie 
około 600 zachowanych nagrobków36.

Przypisy
1 Liczba wyciągu hipotecznego 983 ks. gr. gm. kat. Wadowice.
2 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Oświęcimiu, Protokół z posiedzeń Rady 

Gminnej Wadowic 1867–1888, K. 305; MW 7.
3 Ibidem, K. 312. Wspomniany szpital mieścił się w tzw. Koszarach Chocimskich przy drodze na Zator.
4 Jeszcze około 1880 roku pochowano na cmentarzu w Zatorze żonę Icchaka Ahrona Schonkera, zmarłą 

w Zembrzycach, wchodzących w skład Wadowickiej Gminy Wyznaniowej, a oddalonych od Zatora kilka-
naście kilometrów dalej niż do Wadowic.

5 Do roku 1858 posługiwano się w Galicji monetą zwaną złotym reńskim, guldenem reńskim lub florenem.
Liczyła ona 60 kreuzerów (gwarowo glajcarów). W wyniku wiedeńskiej konwencji monetarnej z roku 1857 
wszedł do obiegu złoty austriacki (zł w. a) równy 100 centom. Równocześnie, jeszcze w połowie XIX w., 
w Galicji ważne były złote polskie, przy czym 1 zł w. a miał wartość 4 zł polskich (zł. p).

6 Statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, Wadowice 1898, s. 30.
7 M. Łagiewski, Macewy mówią, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 11.
8 Dzień pogrzebu ogłoszony był w krakowskim „Dzienniku Polskim” z dnia 25 II 1964 roku.
9 Nawet obecnie na wadowickim cmentarzu żydowskim można zobaczyć przy pomnikach woreczki z ziemią 

palestyńską przywiezioną przez rodzinę zmarłego.
10 L. Hońdo Stary żydowski cmentarz w Krakowie, Kraków 1999, s. 31.
11 W szeregu ustawione są np. groby rodziny Goldbergów.
12 Najbliżsi krewni zmarłego mają obowiązek obchodzenia po nim żałoby. Okres jej trwania zależy od stopnia 

pokrewieństwa; najdłuższa, bo trwająca rok, jest żałoba po rodzicach.
13 Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1980, (Rdz 35, 19–20).
14 W roku 1867 Żydzi w Austrii uzyskali status prawny jako indywidualni obywatele. Nigdy nie zostali uznani 

oficjalnie za odrębny naród, skutkiem czego w życiu publicznym nie mogli posługiwać się językiem ży-
dowskim, tj. jidisz i hebrajskim. Otrzymali jedynie status wspólnoty religijnej (tzw. Religionsgemeinschaft),
której zasady funkcjonowania określała ustawa z dn. 21 II 1890 roku.

15 Haskala (oświecenie, wykształcenie) – termin utworzony w 1832 roku przez Judę Jeitelesa na określenie ru-
chu szerzącego  nowoczesną  kulturę  europejską  wśród  Żydów  w latach 1750–1880. Haskala propagowała  
odrodzenie kulturalne i społeczne Żydów przez rozwój nauki, filozofii, reformę szkolnictwa, zbliżenie do 
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kultury krajów, w których żyli, a także znajomość języków obcych. Popierała emancypację, wpłynęła na roz-
wój prasy i literatury żydowskiej, zapoczątkowała ruch asymilacyjny. Znanymi przedstawicielami Haskali 
w Niemczech byli: berlińczycy – Mojżesz Mendelssohn (1729 –1786) i Dawid Fiedlander (1756 –1834).

16 Historyzm – kierunek polegający na zaniechaniu dążności do stworzenia stylu odpowiadającego aktualnym 
warunkom historycznym i społecznym oraz naśladowanie minionych wielkich stylów w sztuce. Dla histo-
ryzmu charakterystyczne były dwie tendencje: wierne naśladowanie form jakiegoś stylu (neoromanizm, 
neogotyk, neorenesans, neobarok) oraz przypadkowe i dowolne wiązanie ze sobą form i motywów dekora-
cyjnych różnych stylów, z dominującą w tym tendencją do okazałości i przepychu.

17 W teorii przyjęto, że były to unowocześnione formy tzw. nagrobków tablicowo-skrzyniowych w rodzaju 
tumby, dawniej obustronnie zamkniętej dwiema macewami,, a w wadowickim przypadku zamknięte cha-
rakterystyczną wolutą – „poduszką” z inskrypcją.

18 Żydzi aszkenazyjscy, hebr. Aszkenazim (Aszkenaz – średniowieczne określenie Niemiec) zamieszkiwali 
od X do XI w. środkową i wschodnią Europę. Obecnie termin ten odnosi się do Żydów, których kultura, 
tradycja i język są pochodzenie europejskiego.

19 Magen Dawid – tarcza Dawida, sześcioramienna gwiazda powstała z dwóch nałożonych na siebie trójką-
tów równobocznych. Heksagram ten używany w czasach starożytnych przez różne ludy pojawił się także 
w żydowskich synagogach i na sprzętach liturgicznych, ale oficjalnym symbolem judaizmu stal się dopiero 
w XVII w. W 1897 roku Światowa Organizacja Syjonistyczna uznała ten symbol za swój znak, a później 
umieszczono go także na fladze państwa Izrael.

20 S. H. Liebeen, Grab, Grabinschriften, [w:] Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und 
Gegenwart, Berlin 1931, t. VII, s. 625–627.

21 Na nagrobku dwujęzycznym napisano w języku polskim „Tu spoczywa Jakub Reich syn Hermana i Heleny 
Reichów zmarł dnia 29 października 1895 r. w 17tym roku życia. Pokój jego duszy.” Jakub Reich był synem 
Hermana Reicha, znanego przemysłowca drzewnego, urodzonego w roku 1854 w Oświęcimiu. W latach 
1882–1907 sprawował funkcję prezesa kahału wadowickiego.

22 M. Bałaban, Dzieje Żydów w Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1868, Lwów 1914, s. 44.
23 A. Pakentreger. Od kolebki do zgonu, „Kalendarz Żydowski” 1987–1988, s. 40.
24 Na Śląsku już w 1319. por. M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku, Wrocław 

1996.
25 M. Krajewska, Nagrobki żydowskie – Obraz religii i tradycji, „Powiększenie” 1990, nr 1–4 (37–40).
26 Bardzo często na pomnikach z inskrypcją poświęconą zmarłym osobom znajduje się dodatkowy napis, upa-

miętniający osobę z rodziny, zamordowaną przez hitlerowskich oprawców zarówno w obozie zagłady, jak
 i w innych miejscach.

27 Na nagrobku u dołu wyryto jeszcze nazwisko: „Salomon Jakubowicz zmarły 31 VIII 1958 w Caracas”. 
Salomon ukończył politechnikę w Pradze i pracował w zakładach ojca, Macieja Jakubowicza. Przyczynił się 
do rozwoju Związku Sportowego „Makabi” i Domu Ludowego jako członek zarządu tych instytucji.

28 Almanach i leksykon Żydostwa Polskiego, t. I, Lwów 1935, s. 56–58.
29 „Żydzi bojownicy o niepodlwgłóść Polski”, pod red. N.Gettera, J. Schippera, Lwów 1939, s. 210
30 Żydzi wzięli stosunkowo znaczny i aktywny udział w ruchu powstaniowym, walcząc w jednych formacjach 

u boku Polaków. Po raz pierwszy też w dziejach polskiego ruchu niepodległościowego, rząd polski za-
deklarował pełne równouprawnienie i uobywatelnienie ludności żydowskiej. Duże wrażenie zrobiła na 
Żydach ogłoszona 22 czerwca 1863 roku odezwa hebrajska i polska Rządu Narodowego „Do Braci Polaków 
Mojżeszowego Zakonu” zakończona uroczystym przyrzeczeniem, że gdy kraj uwolniony zostanie z niewoli 
moskiewskiej „...wy i dzieci wasze korzystać będziecie ze wszystkich praw obywatelskich bez ograniczeń”. 
Nic więc dziwnego, że Baruch Thieberg jako powstaniec mógł przypuszczać, że zostanie wpuszczony do 
miasta. Por. I.Schiper, Dzieje Żydów na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego od 1795 do 
1863, [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, pod red. I. Schipera, A. Tartakowera, A. Hafftki, t. I, Warszawa 1933,
s. 466–467.

31 Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, pod red. dr. Jakubowicza, 
Tel Awiw 1968, s. 28.

32 R.Tatka, Wadowickie środowisko żydowskie, s. 8.
33Księga pamiątkowa ...
34 Żydzi z Kalwarii już ok. roku 1840 mieli własnego rabina, ale nie mogli ukonstytuować oficjalnej gminy, któ-

ra założyłaby własny cmentarz. Dlatego zawarli porozumienie z gminą w Zatorze i tam chowali zmarłych. 
W Wadowicach nie było wtedy ani gminy, ani cmentarza.

35 Po wojnie nadszedł list z Monachium do dozorczyni pilnującej cmentarza, w którym były właściciel tego 
terenu domagał się właściwej opieki nad pomnikami, mając nadzieję, że jeszcze zdoła je odebrać.

36 Jest on wyszczególniony w książce P. Bucharda Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 
1990, s. 201. Podana w niej liczba nagrobków (150) jest błędna.
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 Ta książka powinna ukazać się już dawno temu. Nie tylko dlatego, że wspomnienio-
we refleksje Jerzego Uriego Hupperta napisane zostały świetną polszczyzną i stanowią
lekturę, od której trudno się oderwać. Przede wszystkim 
dlatego, że przypomina fakty i odczucia ważne w życiu na-
rodu polskiego i narodu żydowskiego. Że zadaje kłam mitom 
i obrzydliwym epitetom o wszechobecnym antysemityzmie 
Polaków, że pokazuje, iż wśród obydwu narodów byli Ludzie 
(tak właśnie, z dużej litery pisani) i kreatury, miana ludzi 
niegodne. Nie maluje wizerunku wzajemnych stosunków 
jednostronnie białych i jednostronnie czarnych. Pokazuje 
Polskę dwudziestego wieku, ze wszystkimi komplikacjami 
ludzkich postaw i losów, widzianą oczyma młodego, tragicz-
nie doświadczonego w okresie dorastania Żyda, który czuje 
się także Polakiem. I nie wstydzi się tego faktu, ba pozostaje 
z niego dumny. Wbrew Polakom, którzy widzą w nim “tylko” Żyda, i wbrew wielu Ży-
dom, którym nieznośną wydaje się myśl, iż Jerzy Huppert pozostał Polakiem.

„Podróż do źródeł pamięci” Uriego Hupperta, wydana jako 161 tom Biblioteki „Wię-
zi”  jest tak naprawdę wielkim esejem o losach polskich Żydów w czasach zaprzeczenia 
człowieczeństwa. „Podróżując” od czasów bielskiego dzieciństwa, poprzez lwowskie, 
stryjskie, krakowskie czy sądeckie czasy dotknięte piętnem totalitaryzmów, Jerzy 
Huppert pragnie świadczyć, że człowieczeństwo pozostaje niezależne od religii czy 
politycznych afirmacji. Tematem porównań, jeżeli można użyć takiego określenia, są
napotkani na życiowej drodze autora Polacy, Żydzi a nawet Niemcy, a podział na czarne 
i szlachetne charaktery nie jest wcale oczywisty. Okazji do wielu gorzkich twierdzeń 
i zaskakujących konstatacji znaczących kolejne rozczarowania Hupperta jako człowieka, 
dostarczają podobieństwa i różnice dwóch okupacji (hitlerowskiej i komunistycznej) 
oraz wielu odmian wolności (w Polsce, na Zachodzie, w Izraelu).

JERZEGO URIEGO HUPPERTA 

DWA PATRIOTYZMY 

I DWIE OJCZYZNY

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N 

Jerzy Uri Huppert
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Jerzy Uri Huppert bez uprzedzeń i bez koloryzowania przypomina bohaterów i szu-
brawców wśród Polaków, Niemców i Żydów. Próbuje zrozumieć zawikłania ludzkich 
losów, meandry myśli i postaw. Z brutalną szczerością i bez doszukiwania się ideologii 
przyjmuje jako smutną oczywistość stereotyp Żyda, funkcjonujący wśród wielu Polaków, 
jako „wyzyskiwacza, egoisty, odseparowanego od życia narodu polskiego (...) oparty na 

doświadczeniu polskiej rodziny z Galicji, wtłoczonej mię-
dzy dwie mniejszości - ukraińską i żydowską”. Wojenne 
losy autora i jego matki to właśnie tułaczka wśród ludzi 
pogranicza kultur, reprezentantów wielu warstw i grup 
społecznych. I tutaj także nie ma reguły na dobro i zło. 
Huppert bez zbędnego ekshibicjonizmu opisuje tragiczne 
doświadczenia osobiste, śmierć ojca w krakowskim wię-
zieniu Montelupich, pobyt matki w więzieniu w Nowym 
Sączu. Zresztą tymi wspomnieniami chce pozostawić 
nagrobny kamień zamordowanemu w więzieniu ojcu, 
pochowanemu w nieznanym miejscu. Jeszcze po latach 
jego matka pisała, że syn „nie wyswobodził się z trauma-
tycznych przeżyć. Stale się bał”. Inną refleksją, do jakiej
Jerzy sam przyznaje się bez patosu, jest wynikający ze 
stałego zagrożenia i obcowania ze śmiercią brak poczucia 

wartości ludzkiego życia, doprowadzający do barbaryzacji postaw i zachowań. Nie budziły 
już głębszych refleksji, poza strachem, ani hitlerowskie egzekucje ani sowieckie gwałty
i bezprawie, dokonujace się na oczach ludzi. A dzieci bawiły się okradaniem trupów 
poległych żołnierzy obydwu walczących stron. To lakonicznie ale wstrząsająco opisane 
paradoksy konfrontacji dorastającego chłopca ze światem zdehumanizowanym. A rów-
nocześnie smutne pytania, o skutki tych doświadczeń, m.in. o wydarzenia powojenne, 
np. na Dolnym Śląsku, o szaber, wyrzucanie Niemców z domów, kiedy „(...) mieszkania 
poniemieckie przechodziły w ręce ofiar. Czy kierowało tym wszystkim uczucie zemsty?”,
na które autor, wznosząc się niejako ponad własny życiorys, odpowiada krótko „Możliwe”. 
Zauważając przy tym, że miejsce Adolf Hitler Strasse zajęła ulica Józefa Stalina.

Książka U. Hupperta nie jest pamiętnikiem martyrologii. Jest relacją pełną życia, 
przypominającą także małe dziecięce radości. Uri pamięta o urokach życia, o upojeniu 
poczuciem swobody i bezpieczeństwa podczas konnych galopad w okresie pobytu na wsi, 
o świeżości górskiego powietrza i pięknie przyrody, podziwianej w okresie zamieszkania 
w Rytrze. Jednak w wiele lat po wojnie autor dostrzega swoje psychiczne kalectwo, uświa-
damiając sobie, że nie potrafi otrząsnąć się z traumatycznych przeżyć okresu okupacji.
Podejmując wraz z matką decyzję o wyjeździe, a właściwie ucieczce z pierwszej ojczyzny 
- Polski, decyduje się na nieznane. Przyznaje, że jego wiedza o Izraelu była niewielka, 
a decyzja opuszczenia Polski była dlań dramatycznym krokiem i wielkim szokiem. 
Pierwsze zetknięcie z Zachodem, a później także z Izraelem, nie były budujące. Ironia 
losu sprawiła, że Żydzi go nie przyjęli, nie uznali za swego, plunęli w twarz i nazwali 
gojem. Jego „wędrówka” do nowej ojczyzny była długa i trudna. To wtedy miejsce Jerzego 
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zajął Uri, zresztą niejako wbrew woli autora. Z drugiej strony to właśnie wtedy Huppert 
zyskał nowe doświadczenia wojenne, walcząc o wolność swojego nowego kraju. A na 
salach sądowych i łamach gazet walczył o wolność słowa, o wolność religijną, o wolność 
od wszelkich przejawów nacjonalizmu i fundamentalizmu. To także pasjonujący wątek 
wspomnień Uriego Hupperta. Wspomnień rozgrywających się na wielu płaszczyznach: 
religijnej, społecznej, językowej, kulturowej. Wspomnień dziejących się niejako po-
dwójnie, pod dwoma okupacjami, w czasie dwóch tułaczek, a których autor po dwakroć 
wraca do swoich korzeni, polskich i żydowskich, aby ostatecznie przyznać, że kołaczą 
w nim dwa światy i dwie ojczyzny... Dwa patriotyzmy.

Jest jeszcze jeden wątek tej świetnej lektury, bez wątpienia napisany przez pryzmat 
głębokiego sentymentu. Wątek wadowicki. Poboczny i skromny, bowiem autor znał 
Wadowice tylko z odległych lat dziecinnych, przez pobyt w domu babki, Anny Hupper-
towej. A z drugiej strony ważny i wyrazisty, gdyż poprzez mieszkającego w Wadowicach 
do wybuchu wojny kuzyna, Jerzego Klugera, szkolnego kolegę Karola Wojtyły, zetknął 
się z Wielką Historią. Analizując swoje wspomnienia i swoje spotkanie z Janem Pawłem 
II Huppert twierdzi, że bez klimatu międzywojennych Wadowic nie byłoby takiego 
papieża, jakim był Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Jest przekonany, ze gdyby Karol Wojtyła 
pochodził z innej miejscowości, nawet w Polsce, nie miałby takich doświadczeń i takich 
możliwości oddziaływania na losy świata, na wzajemne stosunki wielkich religii i ich 
wyznawców. Że bez fundamentu Wadowic Karol Wojtyła nie miałby okazji zrozumieć, 
jak ważne jest działanie na rzecz wymazywania religijnych i obyczajowych animozji 
i ksenofobii. Huppert dostrzega to, co zdaje się umykać uwadze wielu ludzi. Owo wa-
dowickie genius loci, dziedzictwo wspólnych korzeni i wspólnych losów. Wspólnego 
Człowieczeństwa. To... piękna wizja tamtych Wadowic, niewątpliwy powód do chwały 
i szacunku dla tych, którzy je tworzyli. 

W swej skondensowanej historii Polaków i Żydów Uri Huppert nie narzuca po-
glądów, nie szermuje uprzedzeniami ani uproszczeniami. Nie wyprowadza z narracji 
nadmiaru wniosków. Pozwala je wyciągnąć czytelnikowi, pozostawiając pole dla wielu 
przemysleń. Nie potępia i nie gloryfikuje, jedynie skrupulatnie relacjonuje. Zdaje się
mówić, że każdy ma takie życie i doświadczenia, na jakie zasłużył. A raczej, jakie może 
udźwignąć. Napotyka bariery, jakie może przekroczyć. „Po owocach poznacie ich”. Te 
słowa najlepiej oddają wydźwięk książki Uriego Hupperta. Zaprawdę, jeżeli jest ktoś, 
kto zamiast kopać doły i budować mury potrafi stawiać mosty, jest nim na pewno Uri
Huppert. Mimo wielu gorzkich doświadczeń.

Uri Huppert, Podróż do źródeł pamięci, Biblioteka „Więzi”t.161, Warszawa 2004
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Pragniemy pokłonić się cieniom andrychowskich Żydów, którzy przez wieki wro-
śnięci byli w społeczność naszej podbeskidzkiej „małej Ojczyzny”, razem z naszymi 
praojcami tworzyli jej historię. Najstarsi andrychowianie jeszcze ich pamiętają. Nasze 
pokolenie, urodzonych w czasie okupacji i po wojnie, już ich nie zastało. Żyją jednak 
w naszej wyobraźni, rozbudzonej wspomnieniami zawartymi w rozmowach starszych , 
którym mieliśmy okazję przysłuchiwać się w dzieciństwie: dr Zeilender, Judym andry-
chowski, serdecznie zaprzyjaźniony tak z współwyznawcami jak i z ludnością chrześci-
jańską; pan Lieblich, właściciel restauracji, uprzedzająco, wręcz legendarnie uprzejmy 
dla swych klientów; bracia Czeczowiczka, andrychowscy „Wokulscy” i wielu innych. 

Zanim jednak zaczniemy ich wspominać, nie sposób nie zatrzymać się na holo-
kauście; tak nazywali starożytni Żydzi, a także Grecy, ofiarę całopalenia, w czasie której
darowany Bogu obiekt spalany był w całości na popiół. Znanym powszechnie pojęciem 
Holokaustu posługujemy się dziś dla określenia eksterminacji ludności żydowskiej, pro-
wadzonej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Wyniszczono wtedy fizycznie
w obozach masowej zagłady około 11 milionów europejskiej populacji żydowskiej.

Wśród męczenników holokaustu znaleźli się również Żydzi andrychowscy.
Jak wyraził Henryk Sienkiewicz „nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, 

czy chce czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej. Wle-
cze się wprawdzie za człowiekiem nić bólu i pamięci, ale coraz cieńsza, albowiem siła 
rzeczy jest taka, że żyje się jutrem”2. Holokaust jest „tragicznym przeszłości ołtarzem” 
nie tylko dla wyznawców religii Mojżeszowej, lecz również dla nas katolików i w ogóle 
Polaków, którzy przeżywają żydowski holokaust, ale również śmierć męczeńską swoich 
współwyznawców. W 60. rocznicę likwidacji andrychowskiego Getta uczcijmy chwilą 
milczenia pamięć męczenników Holokaustu. 

Żydzi mieszkali w Andrychowie już przed stanisławowską lokacją miasta. W przywi-
leju królewskim z 24 października 1767 roku Stanisław August Poniatowski oświadczył 
„… i Żydów chcę mieć za zdolnych do korzystania z praw miejskich.”3  Jak świadczą 
badania historyczno – etnologiczne, liczba rodzin żydowskich zamieszkujących tu od 
końca XVIII wieku systematycznie wzrastała, np. w 1799 roku było ich 9. Tworzyli 
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37 – osobową społeczność, co stanowiło 1,4 % ogółu mieszkańców. Wyznawcy mozaizmu 
zamieszkiwali także w okolicy, np. przy trakcie krakowskim w Inwałdzie (15 osób). Nie 
stwierdzono ich obecności wówczas w bardzo ubogich, południowych wioskach klucza 
andrychowskiego4. W ciągu wieku XIX liczebność oraz znaczenie gospodarcze tej grupy 
społecznej w Andrychowie – mieście i wsi (do 1886 r. Andrychów podzielony był na 
miasto i wieś) wybitnie wzrosło, przyczyniając się do uprzemysłowienia i kapitalizacji 
miejscowego tkactwa i przędzielnictwa, a także do napływu żydowskiego kapitału 
inwestycyjnego z innych krajów c. k. monarchii.

Według ustaleń dra Dawida Jakubowicza, na początku XIX wieku zaczęło tworzyć 
się tu „prawdziwe osiedle żydowskie”5. W czasach autonomii galicyjskiej ludność 
wyznania Mojżeszowego stanowiła okresowo ponad 17 % ogółu mieszkańców. Na 
Żydów przypadł mniej więcej taki sam odsetek liczby radnych (od 12 do 20 %). Źródła 
dostarczają przykładów konstruktywnej współpracy między przedstawicielami obydwu 
grup w Radzie, np. na posiedzeniu 8 lutego 1884 r. Maurycy Unger ofiarował własne
pieniądze na ustanowienie funduszu pomocy dla niezamożnych uczniów szkoły ludowej 
i postanowił, co Rada oczywiście przyjęła, że przez jeden rok będą korzystały z niego 
dzieci polskie, a przez następny żydowskie (naprzemiennie).

Liczba Żydów wśród mieszkańców Andrychowa zmalała w cyfrach bezwzględ-
nych i w odsetkach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nastąpiło to głównie 
z przyczyn ekonomicznych, gdyż łódzki ośrodek włókienniczy stał się konkurentem dla 
andrychowskiego przemysłu tkackiego, który przestał być tak intratny jak „za Austrii”, 
a część Żydów z nim związanych przeniosła się do Bielska i większych miast. Być może 
niektórzy zamożniejsi i bardziej związani z kulturą niemiecką wyznawcy religii Mojże-
szowej wyemigrowali z Andrychowa, np. do Austrii, czy też zmienili wyznanie. 

Można powiedzieć, że Żydzi podnieśli chłopskie tkactwo bawełniane w Andry-
chowszczyźnie do rangi przemysłowej, a także artystycznej. 

Już w latach siedemdziesiątych wytwórstwem skomplikowanych tkanin wzorzy-
stych, produkowanych techniką żakardową zajmował się, poza działalnością związaną 
z farbowaniem i wykańczaniem tkanin, Joachim Grunspan, pochodzący z Krosna. 
Zatrudnił on w swoim zakładzie 40 rękodzielników. Wyroby Grunspana, potocznie 
nazywane „gobelinami”, zachwyciły cesarza Franciszka Józefa tak wielce, że zamianował 
artystycznie uzdolnionego przedsiębiorcę swym nadwornym dostawcą. Po jego śmierci, 
a ostatecznie po I wojnie światowej, fabryka upadła, mimo prób ze strony syna, by ją 
prowadzić nadal.

Joachimowi Grünspanowi marzyło się uruchomienie wielkiej, przemysłowej tkalni 
mechanicznej w Andrychowie, gdzie większość mieszkańców od wieków trudniła się 
płóciennictwem, mogła więc stanowić fachową i tanią siłę roboczą6. Grunspan nie 
dysponował wystarczającą gotówką, a szacował, że potrzebne mu będzie na ten cel 
400 000 koron. Po uzyskaniu pozwolenia ze strony władz miejskich zwrócił się o po-
życzkę do Wydziału Krajowego we Lwowie, który zgodził się na udzielenie kredytu, 
ale pod warunkiem, że zostanie on zabezpieczony hipotecznie oraz spłacony w ciągu 
10 lat. Ambitny przedsiębiorca nie mógł dostarczyć takich gwarancji, więc nie zrealizował 
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swych planów. Dobrą koniunkturę wykorzystali bracia Czeczowiczka, Żydzi z Czech 
dysponujący kapitałem, którzy w latach 1905 – 1907 założyli tu pierwszą na terenie 
Galicji fabrykę włókienniczo – tkacką o pełnej nazwie Pierwsza Galicyjska Tkalnia 
Mechaniczna w Andrychowie. Fabryka znakomicie się rozwijała. Okresowo zatrudniała 
około 4000 pracowników (robotników, urzędników, nadzoru technicznego), dając 
pracę miejscowej ludności. Wielki kryzys 1928 - 1933 spowodował zmniejszenie stanu 
zatrudnienia. W tej sytuacji Czeczowiczka organizował emigrację zarobkową, między 
innymi do Francji, żeby rozładować dające się odczuć bezrobocie. 

Wysoko wykwalifikowana, kilkusetosobowa kadra inżynieryjno-techniczna i urzęd-
nicza Zakładu składała się głównie z Żydów. Firma wybudowała dla nich piękny gmach 
mieszkalny i biurowy, który do dziś służy miastu i nadal, tak jak w latach międzywo-
jennych, bywa nazywany przez starszych „Palestyną”.

Właściciel fabryki nie żałował pieniędzy na cele ekologiczne. Oczyszczalnia ście-
ków, jaka została wybudowana w Andrychowie w okresie międzywojennym była jak 
na owe czasy bardzo nowoczesna. Niektórzy spośród zatrudnionych legitymowali się 
dyplomami słynnych, specjalistycznych ośrodków naukowych, np. Henryk Silberman 
i Józef Rosenberg odbyli edukację w wysoko cenionej Szkole Technicznej w Zwiaku. 
Wpływało to na jakość wyrobów andrychowskich, które już wówczas były szeroko 
znane w Europie a nawet za oceanem. Po wojnie fabryka braci Czeczowiczka została 
upaństwowiona i rozbudowana (AZPB, Andropol). Przypadkowo, gdy zakładano filię
w Mucharzu, wykorzystano na ten cel miejsce byłej, tamtejszej fabryki nawozów sztucz-
nych Mathiasa Jakubowicza, również wyznawcy religii Mojżeszowej. Można stwierdzić, 
że pionierami przemysłu tkackiego w Andrychowie byli Żydzi, chociaż manufakturowe 
tkactwo chłopskie, bazujące na lnie, a potem na bawełnie (system nakładczy), kwitło na 
tym terenie już w czasach wczesnonowożytnych. Chłopi - rękodzielnicy nie mieli jednak 
środków finansowych i powiązań, by przeprowadzić odpowiednie transformacje indu-
strialne. Żydzi angażowali swój kapitał nie tylko w tutejsze tkactwo. Przedsiębiorczymi 
przemysłowcami innej branży okazali się np. Maurycy Mitler (garbarnia), Szymon Korn 
i Natan Aron Klapholz (wapiennicy), Salomon Ebel (produkcja cementu), Szymon Za-
der (wyrób wody sodowej i soków owocowych) oraz inni. Wielu trudniło się handlem 
i hurtownictwem, mniej liczni pracowali w rzemiośle.

Od 1879 roku gmina żydowska utrzymywała szkołę ludową dla dzieci swego wy-
znania. Dr Jakubowicz przypuszcza, że było to spowodowane dyskryminacją tychże 
dzieci w publicznej szkole, czego jednak wystarczająco nie dokumentuje, a nawet w jego 
rozumowaniu dają się zauważyć pewne paradoksy7. Gminy żydowskie utrzymywały 
własne szkoły, chedery, z wyboru, żeby zachować odosobnienie, tak jak i w dziedzinach 
społeczno-obyczajowych, językowych, obrzędowych, dystansując się w stosunku do 
środowiska i zapobiegając asymilacji. Zamknięte enklawy etniczno-obyczajowe mogły 
wzbudzać u przeciętnych współmieszkańców zaciekawienie ale i lęk, mogący wyzwalać 
agresję.

Żydzi andrychowscy z lat osiemdziesiątych XIX wieku należeli wyraźnie do postępo-
wych i niezawisłych, ale wcześniej być może ich oblicze religijno-ideowe przypominało 

W Y D A R Z E N I A



121120 121120

charakterem kahał wadowicki, czy kalwaryjski, a jako takie było inne, bardziej zacho-
wawcze, co mogło wywoływać ich potrzebę izolowania się od „gojów”, jak mozaiści 
nazywali z hebrajskiego innowierców. W czasach autonomicznych Żydzi uczęszczali 
do szkół publicznych w Andrychowie, najzdolniejsi kontynuowali naukę w gimnazjach 
wadowickim i bielskim, w różnych szkołach typu średniego, na uczelniach wyższych. 
Zamożniejsi rodzice dbali o dokształcanie dzieci w językach, muzyce, angażując pry-
watnych nauczycieli. Niezależnie od tego istniał cheder, gdzie w godzinach wolnych 
dzieci pobierały naukę Biblii oraz podstaw hebrajskiego i jidisz.

W 1884 roku gmina żydowska posiadała już osobowość prawną i była zorgani-
zowana, gdyż założyła własny cmentarz, zakupując na ten cel parcelę, która została 
na nią zaintabulowana. Funkcjonujący kahał potrzebował synagogi. Zbudowano ją 
w 1885 r. w stylu niemieckich synagog postępowych, z funduszów gminy, a głównie 
dzięki sponsoringowi ówczesnego prezesa kahału Maurycego Ungera. Wdzięczność 
prezesowi wyrazili współwyznawcy, wmurowując na jego cześć marmurową tablicę 
w westybulu synagogi. Mogła ona pomieścić 600 osób na siedząco. Dla kobiet wznie-
siono galerię. Synagoga miała świetną akustykę. Piękny wystrój malarski zawdzięczała 
Abrachamowi Thiebergowi z Zatora, dziadkowi Dawida Jakubowicza, zasłużonego
w gromadzeniu ocalałych pamiątek, dotyczących życia i działalności andrychowskiej 
i sąsiednich gmin żydowskich. Malowidła Thiebergera zostały odnowione wkrótce
przed wybuchem wojny.

Kahał andrychowski uznać można za postępowy, ekumeniczny i przyjazny spo-
łeczności miasta, a pod względem syjonistycznym dość awangardowy. Na najbardziej 
uroczyste święto Jom Kipur (Dzień Sądny), przypadające 10 września, przybywały do sy-
nagogi również osoby indyferentne, o czym wspomina Kronika, co rabinów zobowiązy-
wało do tym głębszych i wznioślejszych kazań, które odbijały się w środowisku szerokim 
echem. Napomknięty indyferentyzm mógł wiązać się z lewicującą propagandą ateizmu, 
szerzoną wówczas przez niektóre odłamy syjonistyczno-internacjonalistyczne.

W święta państwowe w synagodze odbywały się uroczyste nabożeństwa, w których 
uczestniczyli przedstawiciele magistratu, policji i różnych instytucji publicznych. Na 
wzniosłe ceremonie ślubne zapraszano również innowierców. Katolicy wstępowali, tak 
jak i Żydzi, z nakrytymi głowami, a podobnie Żydzi jako goście na ślubach kościelnych, 
zgodnie z odmienną tu tradycją, odsłaniali czoło. Pod koniec okresu międzywojennego 
funkcje kantora spełniał utalentowany wokalista Hanine Goldfinger, który swym śpie-
wem przyciągał do synagogi także Żydów indyferentnych i innowierców. 

Rabini i dajani andrychowscy byli ludźmi światowymi oraz wykształconymi, np. 
pierwszy znany kronikarzom tutejszy rabin, dr Józef Kobak (1828 - 1913), absolwent 
Uniwersytetu Lwowskiego, po wyjeździe z Andrychowa był kierownikiem szkoły i ka-
znodzieją w Lipto Sent Niklasz na terenie Słowacji, później rabinem w Bambergu, a pod 
koniec życia kaznodzieją i nauczycielem religii we Lwowie, jego rodzinnym mieście, 
gdzie również zmarł. Przebywając w Niemczech w latach 1856-1878 we Wrocławiu 
i Frankfurcie nad Menem. Opracował podręcznik gramatyki hebrajskiej dla szkół oraz 
dla samouków, ceniony w środowiskach żydowskich Europy. 
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Ostatni rabin tutejszego kahału Dawid Avigor (1897-1942) kształcił się w naukach 
żydowskich u swego ojca, rabina w Tyrawie wołoskiej, oraz u swego brata Jakuba, rabina 
w Borysławiu i Drohobyczu, a po wojnie w Meksyku. 

W czasie I wojny światowej uciekł z rodzicami do Pragi, gdzie jak podaje dr Jakubo-
wicz, „kontynuował nauki świeckie” pod kierunkiem tamtejszego rabina8. Dawid Avigor 
angażował się od młodości w ruchu syjonistycznym. Wkrótce po I wojnie światowej 
należał do przywódców organizacji Mizrachin w okręgu sanockim, był członkiem jej 
krakowskiej egzekutywy, obejmującej działalnością Małopolskę zachodnią i Śląsk. 
Jako działacz organizacji Mizrachi wprowadzony został do zespołu dyrektorskiego 
żydowskiego gimnazjum Tachkemoni w Krakowie. Podczas wykonywania rabinatu 
w Andrychowie prowadził kursy judaistyczne dla młodzieży i wykłady z Talmudu dla 
dorosłych w tutejszej gminie oraz w okolicy. Jak świadczy całokształt jego działalności, 
w kursy te wplatał zapewne również treści syjonistyczne. Każda mniejszość etniczna 
ma prawo do rozwijania idei narodowo-demokratycznych, szanując jednak dominację 
i tradycję narodową państwa, w którym żyje.

Dawid Avigor publikował artykuły w lwowskim „Idiszer Tagblat” oraz w warszaw-
skiej „Jidisze Sztimie”. Felietony ukazywały się co tydzień pod pseudonimem „Rodigwa”, 
powstałym z odwrócenia liter w nazwisku autora. Analiza merytoryczna publicystyki 
Avigdora pozwoliłaby stwierdzić, jaki był posmak jego syjonizmu, czy miał on charakter 
antypolski, czy też nie, gdyż koloryt ideowy propagatorów syjonizmu był różnoraki. 
Internacjonalizm, w powstanie i rozwój którego ateiści żydowscy mieli znaczny wkład, 
a także podobnej natury programu typu „… über alles”, doprowadziły do zaistnienia 
totalitaryzmów, które okazały się nieszczęściem, zwłaszcza dla żydowskiej grupy reli-
gijno-etnicznej.

Syjoniści w Andrychowie byli w ogóle aktywni, mięli poparcie gminy i zaplecze 
lokalne w gmachu kahału. Do pierwszych działaczy judaistycznych w mieście należał 
Herman Grzyb. Zorganizował on w 1912 r. grupę inicjatywną, której celem miało być 
szerzenie idei syjonistycznych oraz propagowanie żydowskiego skautingu. Do Andrycho-
wa zaglądali także syjoniści z innych miast. Z Bielska przybywał tu od 1916 r., zazwyczaj 
w Chanuka, Michał Berkowicz (profesor gimnazjalny). Chanuka, czyli ośmiodniowe 
święto odnowienia i uświęcenia, usytuowane było w kalendarzu hebrajskim tak, że 
przypadło w grudniu. Borkiewicz spotykał się w tych dniach z współwyznawcami 
i przyjaciółmi, wygłaszał referaty, dyskutował i uświadamiał w kwestii syjonizmu. Po 
I wojnie światowej ruchem syjonistycznym kierował Herman Hammer, który obejmował 
swą działalnością prelekcyjną nie tylko Andrychów, lecz również sąsiednie miasteczka 
i wioski. 

Gorliwymi syjonistkami bywały także panie. W mieście działało zrzeszenie „Frauen 
Ferein Union”, które powołało osobne koło syjonistyczne „Wizo”. Gorliwością wyróżniały 
się np. panie Berta Krumholtz, Berta Superman, Ala Landau, Mania Lowicz. Działaczy 
syjonistycznych wspierała słynna rodzina Feliksów (przekazała nawet nieruchomości, by 
wspomóc dokształcanie Żydów w sprawach rolnictwa). Od 1930 r. do wybuchu wojny 
cała działalność syjonistyczna kierowana była przez organizację młodzieżową „Akiba”, 
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założoną przez Polę Biter z Dziedzic. Istniały jeszcze inne organizacje syjonistyczne, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Zbierano pieniądze na rzecz Funduszu Narodowego. 
W każdym domu żydowskim znajdowała się skarbonka do wrzucania datków na ten cel, 
pobierano dobrowolne składki np. przy wpisie do Złotej Księgi Keren Kajetem, a także 
z okazji ślubów oraz rozmaitych uroczystości rodzinnych. Zgromadzone fundusze 
wysyłano do Centrali w Krakowie.

Społeczeństwo Izraela do dziś wysoko ceni byłych rabinów i syjonistów andrychow-
skich. 16 lutego 1966 r. na specjalnym posiedzeniu Rady Religijnej w Tel Awiwie nadano 
nowo założonej bibliotece w Ramat Karniel imię działacza syjonistycznego, a jedno-
cześnie rabina andrychowskiego Dawida Awigdora. Niewielka gmina żydowska w An-
drychowie stała się szeroko znana dzięki swym wybitnym przemysłowcom, lekarzom, 
rabinom. Międzywojenna „Encyklopedia Judaica” Klatzkina nie uwzględniła małych 
kahałów, ale uczyniła wyjątek dla Andrychowa ze względu na jego wybitnych rabinów, 
którzy doczekali się opracowań biograficznych. Chociaż gmina została zniszczona, pa-
mięć o niej trwa nadal dzięki zasługom oraz osobowości i indywidualności należących 
do niej niegdyś Żydów. Wiele szczegółów i zjawisk związanych z problematyką żydowską 
wymaga gruntowej eksplantacji w historycznych i panelowych ujęciach.

(...)
Powyższy tekst został wygłoszony na otwarciu ekspozycji poświeconej andrychowskim 

Żydom w Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Andrychowie prowadzonym przez
Edwarda Wincentego Szlagora.

Prof. Henryka Kramarz – historyk, wykładowca Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Przypisy
1 Referat oparty został głównie na excerptach z źródeł z archiwów polskich i zagranicznych, zgromadzonych 

przez p. mgr Edwarda Wincentego Szlagora (w): Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Andrychowie
2 H. Sienkiewicz (za:) Księga cytatów z polskiej literatury pięknej, ułożona przez Pawła Hertza i Władysława 

Kopalińskiego, Warszawa 1975, s. 443.
3 Przywilej lokacyjny Miasta Andrychowa, Archiwum Państwowe w Oświęcimiu, Akta Miasta Andrychowa.
4 M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta  Andrychowa (1767 – 1967), Kraków 1967, s. 42
5 D. Jakubowicz, wstęp (w:) Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii 

i Myślenic. Redagował i tłumaczył z hebrajskiego dr Dawid Jakubowicz, Nakładem Irgunu olim Wadowic,
Andrychowa, Kalwarii, Myślenic i Suchej, w Izraelu 1968, s. 148.

6 M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk 1972, passim.

7 D. Jakubowicz, op. cit., s. 149, 157.
8 J. Dawidowicz, op. cit., s. 150.
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Po raz pierwszy w Wadowicach zorganizowano wystawę poświęconą historii społecz-
ności żydowskiej mieszkającej w mieście i w okolicach do II wojny światowej . W okresie 
od sierpnia do października 2004 roku w Muzeum Miejskim można było oglądać liczne 
zdjęcia, dokumenty i pamiątki, które częściowo przybliżyły losy tej mniejszości. 

Scenariuszem i realizacją ekspozycji zajęła się Katarzyna Iwańska, która od wielu 
lat dokumentuje przeszłość wadowickich Żydów. W gromadzenie eksponatów czynnie 
włączyła się Cecylia Berkowitz, przewodnicząca Związku Imigrantów z Izraela. Dzięki 
jej zaangażowaniu udało się zebrać rodzinne pamiątki od Żydów wywodzących się 
z Wadowic, a dzisiaj rozsianych po całym świecie. Przez cały rok na ręce organizatorów 
przysyłano zdjęcia, dokumenty i relacje, które do tej pory skrzętnie przechowywano 
w domowych archiwach, a które w jakiś sposób wiązały się z historią wadowickich 
Żydów. Nie zabrakło najcenniejszych pamiątek Jerzego Klugera, Zygmunta Ehrenhalta, 
Kurta Rosenberga, Anny Halińskiej i rodziny Jakubowiczów, reprezentowanej przez 

WYSTAWA 

WADOWICCY ŻYDZI

Cecylia Berkowitz podczas uroczystości otwarcia wystawy
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Tadeusza Jakubowicza, prezesa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie. Na apel 
organizatorów odpowiedzieli również wadowiczanie, głównie potomkowie tych, którzy 
w czasie wojny ratowali i pomagali Żydom. 

Uroczyste otwarcie wystawy zbiegło się z 61 rocznicą likwidacji wadowickiego getta. 
Wydarzenie to zamknęło właściwą historię wadowickich Żydów. Wśród zagranicznych 
gości, przybyłych na otwarcie znalazła się grupa osób, odwiedzająca rodzinne strony 
po raz pierwszy od czasu zakończenia wojny. Wystawa stała się więc dobrą okazją do 
spotkań po latach. W przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości m. in. przez 
Cecylię Berkowitz i Zygmunta Ehrenhalta przypomniano udział Żydów w walkach 
o wolność ojczyzny, tragiczne dzieje narodu - okres holokaustu i zagłady oraz wspomi-
nano Polaków, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Wyrażono również nadzieję, 
że wystawa poszerzy wiedzę o historii społeczności żydowskiej, głównie wśród młodego 
pokolenia. Otwarciu towarzyszyła promocja książki „Podróż do źródeł pamięci”, którą 
prezentował i podpisywał sam autor Uri Huppert.

Ekspozycja podzielona została na dwie części. W pierwszej, zgromadzone judaika, 
wypożyczone głównie z Muzeum Historii Miasta Krakowa, stanowiły tło do opowie-
ści o bogactwie żydowskiej kultury i tradycji. Pośród zgromadzonych przedmiotów 
związanych z kultem religijnym czołowe miejsce zajął zwój Tory, nie zabrakło również 
siedmioramiennej menory, dwustuletniego Talmudu i chust zwanych tałesami. Każde 
żydowskie święto reprezentowane było przez kilka judaików. Początek ekspozycji 
uzupełniły rodzinne fotografie. Druga część natomiast stanowiła próbę nakreślenia
osiemdziesięcioletniej historii społeczności żydowskiej w mieście. Przypomniano 
początki i organizację gminy, zaakcentowano działalność stowarzyszeń i organizacji 
żydowskich, nie pominięto również żydowskich żołnierzy oraz ich udziału w walkach 
narodowo – wyzwoleńczych. Nie zabrakło pamiątek związanych z okresem zagłady, 
zdjęć obozowych, dokumentów z KL Auschwitz i planu getta. Przywołano pamięć 
o Polakach, którzy czynnie włączyli się w walkę z holokaustem, ratowali Żydów i zostali 
nagrodzeni tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Szczególną uwagę zwró-
cono na kontakty wadowickich Żydów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i przyjaźń 
papieża z Jerzym Klugerem, kolegą z lat szkolnych. Na końcu ekspozycji wspomniano 
także o cmentarzu żydowskim, usytuowanym na granicy z Tomicami, który do dzisiaj 
świadczy o historii wadowickich Żydów. 

Wystawie towarzyszył bezpłatny folder.

Joanna Pytlowska

Wystawa Wadowiccy Żydzi, 20.08-05.10.2004r.,
kurator wystawy Katarzyna Iwańska
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Afikoman – ostatni kawałek chleba przaśnego, spoży-
wanego w czasie wieczerzy paschalnej.

Aron Ha – Kodesz – (święta skrzynia), zwana 
również Arką Przymierza, w synagodze szafa 
ołtarzowa, w której przechowuje się zwoje Tory, 
wbudowana zwykle we  wschodnią ścianę, wska-
zująca symbolicznie kierunek Jerozolimy. Otwiera 
się ją podczas ważniejszych modlitw.

Aszkenazim – aszkenazyjczycy, od słowa Aszke-
nasz, jakim w średniowieczu nazywano  Niemcy, 
określenie stosowane wobec Żydów Środkowej 
i Wschodniej Europy, których łączył wspólny język 
– jidysz. Obecnie termin ten zwykle odnosi się do 
Żydów pochodzenia europejskiego, w odróżnieniu 
od Żydów z krajów orientalnych.

Azkara – spotkanie poświęcone ofiarom zagłady.
Bar micwa - (hebr. „syn nakazów bożych”), w trzy-

nastym roku życia każdy chłopiec żydowski staje się  
odpowiedzialny za swe uczynki i zaczyna wkładać 
tefilin w czasie modlitwy.

Beit hakneset – (synagoga, bożnica) najważniejsza 
instytucja religijna w życiu Żydów.

Beit Hamidrasz – (dom nauki) wykorzystywany za-
równo do studiów religijnych jak i do modlitwy.

Biblia – (hebr. Tanach) Stary Testament obejmujący 
według tradycyjnego podziału żydowskiego nastę-
pujące księgi: Tora (Pięcioksiąg), Newiim (Prorocy, 
21 ksiąg), Ketuwim (Pisma, 13 ksiąg).

Bima – centralne podium w synagodze, skąd odczy-
tuje się zwój Tory i skąd kantor prowadzi modlitwy 
zgromadzenia.

Cadyk – (człowiek sprawiedliwy), charyzmatyczny 
przywódca religijny chasydyzmu, cieszący się naj-
wyższym autorytetem wśród współwyznawców.

Chaluc – pionier
Chamec – ocet, który sporządzono z win oraz tzw. 

sycery (ocet piwny); także gorzko-kwaśny napój, 
który wywoływał stany oszołomienia i był używany 
przez lekarzy. 

Chanuka – (hebr. odnowienie, restauracja), święta 
upamiętniające zwycięstwo Machabeuszy nad 
pogańskimi wojskami syryjsko – greckimi i wzno-
wienie kultu religii mojżeszowej w odrestaurowanej 
Świątyni Pańskiej (rok 165 p.n.e.).

Chasyd – (hebr. „Prawy, sprawiedliwy, bogobojny”), 
nazwa używana na ogół zwolenników chasydyzmu, 
zapoczątkowanego przez Izraela Baal Szem Towa 
w XVIII w.

Cheder – (hebr. „izba”) elementarna szkoła żydow-
ska, w której chłopcy pod kierunkiem nauczyciela 
zwanego rebe uczyli się Tory, później Talmudu. 
Nauka obejmowała trzy grupy wiekowe: od 3-5, 
6-7, 8-13 lat.

SŁOWNIK

TERMINÓW ŻYDOWSKICH

Chewra Kadisza – Bractwo Pogrzebowe zajmujące 
się urządzaniem pogrzebów rytualnych.

Czulent – żydowska potrawa spożywana w sobotę, 
składa się z mięsa wołowego,  ziemniaków, kaszy 
i fasoli. Garnek z całą zawartością wstawia się do 
pieca w piątek. W sobotę nie wolno Żydom palić 
ognia.

Dajan – sędzia sądu rabinicznego, czyli Beit Dinu.
Diaspora – (gr. rozproszenie) termin używany na 

określenie wszystkich krajów poza Palestyną, 
w których mieszkają Żydzi.

Gabaj, gebe, l.mn. gabaim – urzędnik gminny, często 
członek zarządu synagogi, zajmujący się sprawami 
administracyjnymi. 

Gemara – (od czas. gemar – kończyć) oznacza zakoń-
czenie, jest zbiorem komentarzy uzupełniających 
do Miszny. Wraz z Miszną tworzy Talmud.

Hachszara – przygotowanie grupy chaluców (pionie-
rów) do pracy na roli i w przemyśle w Palestynie.

Hagada – legenda o wyjściu Żydów z Egiptu. Czyta 
się ją w wieczór paschowy po seserze.

Hawdala – (oddzielenie, wyróżnienie), błogosławień-
stwo odmawiane na zakończenie sztabu lub świąt, 
oznaczający koniec dnia świątecznego i początek 
powszedniego.

Hechaluc – pionier
Irgun – związek
Jarmułka – nakrycie głowy w formie półkolistej 

czapeczki, zszytej z 6 prostokątnych kawałków 
materiału. Na terenach byłej Galicji jarmułki były 
noszone na co dzień i od święta.

Jesziwa – l.mn. Jesziwot lub Jeszybot, uczelnia na 
której odbywa się studia talmudyczne. Główną 
formą nauki studentów jest analizowane i dys-
kutowane tekstów talmudycznych w zespołach 
dwuosobowych. Szkoła kształcąca rabinów i na-
uczycieli religii.

Jidysz – język, którym posługiwała się większość Ży-
dów aszkenazyjskich do II wojny światowej. Powstał 
w średniowieczu na podłożu dialektów zachodnio 
– środkowo – niemieckich z dodatkiem elementów 
aramejsko – hebrajskich, romańskich i słowiań-
skich. Zapisywany alfabetem hebrajskim.

Jom Kipur – (Dzień Pojednania) – obchodzony dzie-
siątego dnia miesiąca tiszri. Według  tradycji, los 
każdego człowieka, który nie został jednoznacznie  
określony w Rosz Haszana rozstrzyga się właśnie 
w Jom Kipur.

Kabała – tradycyjnie i najczęściej używany termin 
na określenie tajemnych nauk judaizmu i mistyki 
żydowskiej. W XIII w ukazało się podstawowe 
dzieło kabały – Zohar.
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Kaddisz – modlitwa aramejska głosząca chwałę Boga, 
zaznaczająca przerwę między częściami nabożeń-
stwa w synagodze i odmawiana przez żałobników. 
Do jej  odmówienia wymagana jest obecność co 
najmniej dziesięciu mężczyzn.

Kalendarz hebrajski – księżycowo – słoneczny opar-
ty na roku księżycowym liczącym 354 dni. W celu 
wyrównania różnicy stosunku do roku słonecznego, 
dodaje się co 2 lub 3 dodatkowy trzynasty miesiąc 
przestępny (zw. drugim adar), co powoduje, że 
poszczególne miesiące przypadają o tej samej porze 
roku. Dzieli się na 12 miesięcy rozpoczynających się 
od nowiu księżycowego, liczących po 29 lub 30 dni. 
Rok religijny rozpoczyna się jesienią pierwszego 
dnia miesiąca tiszri. Nazwy miesięcy wywodzą 
się   z tradycji babilońskiej. Pełny cykl kalendarza 
zamyka się w okresie 12 lat.

Kantor – śpiewak prowadzący modlitwy w synagodze.
Kaszer – (odpowiedni, zdatny) – stąd koszerny, w ro-

zumieniu rytualnym, słowo określające zdolność 
pewnych rzeczy, przedmiotów do stosowania ich, 
posługiwania się nimi a także prawidłowość wyko-
nania pewnych czynności, rytuałów i ceremonii.

Kibbuc – wspólnota wiejska w Izraelu, zorganizowa-
na na zasadach socjalistycznych.

Kirkut – cmentarz żydowski.
Kitel – biała szata noszona dawniej w każdy szabat i z oka-

zji większych uroczystości przez głowę rodziny oraz 
przez pana młodego podczas ceremonii ślubnej, służy 
również jako okrycie, w którym grzebie się zmarłych.

Kohen – kapłański potomek z rodu kapłanów Świątyni 
Jerozolimskiej.

Maca – okrągły suchy placek pieczony ze specjalnie 
przygotowanej mąki i wystudzonej wody, bez dodat-
ku soli i innych przypraw. Nakaz religijnego spożywa-
nia macy obowiązuje w czasie święta Pesach, zwanego 
też świętem Mac lub Świętem Przaśników.

Macewa – (pomnik, nagrobek, postument) – rodzaj 
nagrobku utworzonego przez pionowo  ustawioną 
płytę kamienną o prostokątnym, trójkątnym lub 
półkolistym zwieńczeniu, pokrytą inskrypcją, często 
zdobioną symbolicznymi płaskorzeźbami, obrazują-
cymi pochodzenie, przymioty czy imię zmarłego.

Magen Dawid – (tarcza Dawida) – sześcioramienna 
gwiazda, powstała z dwóch nałożonych  na siebie 
trójkątów równobocznych; oficjalnym symbolem
judaizmu stała się dopiero w XVII wieku. W 1897 
roku Światowa Organizacja Syjonistyczna uznała 
ten symbol za swój znak, a później umieszczono 
go także na fladze państwa Izrael.

Małamed – nauczyciel w chederze.
Menora – świecznik ośmioramienny, używany w cza-

sie świąt Chanuka. Jest jednym z  symboli Świątyni 
Jerozolimskiej i judaizmu.

Midrasz – (od czas. darasz – studiować, nauczać, 
wyjaśniać) – komentarz do ksiąg biblijnych, 
ułożony w formie przypowieści, również metoda 
interpretacji zagadnień prawnych.

Mincha – modły odmawiane o dowolnej porze po 
południu przed zachodem słońca.

Minjan – zgromadzenie złożone z dziesięciu Żydów 
płci męskiej powyżej 13 roku życia,  niezbędne do 
odprawiania publicznych modłów w synagodze 
i niektórych ceremonii  religijnych np. odczytania 
Tory, odmówienia modlitwy za zmarłych.

Miszna – kodeks prawny, dzieło stanowiące zbiór 
nauk prawnych judaizmu, przez setki lat przekazy-
wanych ustnie, będących podmiotem badań wielu 
pokoleń uczonych. Kodyfikatorem ostatecznej wer-
sji Miszny był Tannaita, rabi Jehuda ha Nasi.

Mizrachi –(hebr. „wschodni”) tutaj organizacja syjo-
nistów- ortodoksów uprawiała politykę narodowo- 
żydowską w duchu religijnym i syjonistycznym, pro-
pagując  jednocześnie ideę modernizowania kultury 
żydowskiej na zasadach religijnych oraz akceptację 
świeckiej kultury nowoczesnej.

Mohel – mężczyzna dokonujący rytualnego aktu 
obrzezania.

Mykwa – basen z wodą służący do rytualnych 
oczyszczeń ludzi i sprzętów. Powinna umożliwiać 
całkowite zanurzenie ciała. Pierwotnie zawierała 
źródło wody naturalnej.

Pesach – święto wiosenne obchodzone w miesiącu 
nisan na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu. Rozpo-
czyna się wieczerzą paschalną zwaną Seder mającą 
ściśle określony porządek.

Pinkas – księga pamiątkowa.
Purim  - (losy) święto radości obchodzone w miesiącu 

adar na cześć cudownego ocalenia  Żydów w Persji. 
Potężny Human na dworze króla Achaszwerosa przy-
gotował zagładę Żydów i dał królowi do podpisania 
odpowiedni dekret. Za sprawą żony króla, Estery i jej 
wuja Mordechaja Żydzi zostali uratowani a Haman 
zawisnął na szubienicy. W synagodze w to święto 
czytana jest Księga Estery, a chłopcy przy każdym 
wymawianiu imienia Hamana stukają kołatkami 
i wymachują grzechotkami. Poza tym dzieci przebra-
ne za kolędników obchodzą wszystkie domy i odgry-
wają przedstawienia zwane Purim Spiel. Występują 
w nim: Achaszweros, król Persji, Human Mordechaj, 
Estera, pierwsza żona króla, Waszti i głupek Wajeza-
ta. Otrzymują za to datki. W czasie trwania święta 
ludzie obdarowują się prezentami. Okres karnawału 
żydowskiego, zabaw i maskarad.

Rabi, rebe – przywódca chasydów, nauczyciel
Rabin – od średniowiecza rabin jest funkcjonariu-

szem gminy żydowskiej (kahału) i przysługuje 
mu orzecznictwo w sprawach rytuału (koszer), 
interpretacja prawa żydowskiego, nadzór nad 
nauczaniem, chederem, jesziwą.

Reb – tytuł wyrażający szacunek, to samo co „pan”.
Rosz Haszana – (hebr. „początek roku”), przypada 

na pierwszy dzień miesiąca tiszri. Według tradycji 
święto to przypomina stworzenie świata oraz dzień 
sądu. Charakterystyczną cechą święta jest trąbienie 
na rogu lub trąbce.
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Seder – (porządek) – uczta wieczorna pierwszego 
wieczora święta Pesach, w czasie której Żydzi 
przestrzegają ustalonego rytuału spożywania 
potraw symbolizujących niewolę ich przodków 
w Egipcie.

Sefardim – sefardyjczycy, termin odnoszący się do 
Żydów wypędzonych z Hiszpanii (Sfarad – Hiszpa-
nia) i Portugalii, a w późniejszych czasach osiedla-
jących się w Holandii, na południu Europy oraz na 
Bliskim Wschodzie.

Sukkot – (święto szałasów) znane w Polsce także pod 
nazwą Święto Kuczek, obchodzone  w miesiącu 
tiszri na pamiątkę 40 – letniej tułaczki na pustyni, 
po wyjściu Żydów z Egiptu. Także święto zakoń-
czenia zbiorów.

Szabat – dzień wypoczynku w judaizmie, trwający 
od zachodu słońca w piątek do zachodu  słońca 
w sobotę. Główny dzień kultu i wspólnych modlitw. 
Przestrzeganie i wypełnianie nakazów dotyczących 
szabatu podlega ścisłym rygorom.

Szacharit – codzienne modły poranne, odprawiane 
po nastaniu świtu, zanim upłynie pierwszy kwa-
drans dnia. Odmawiając szacharit w dni powsze-
dnie zakłada się Tallin i tefilin.

Szames – człowiek wykonujący najprostsze prace 
w synagodze (sprzątanie, zapalanie świec itp.)

Szewuot – (Święto Tygodni) – święto nadania Tory 
na górze Synaj. Główną częścią modłów  tego 
dnia jest uroczyste odczytanie Dziesięciu Przy-
kazań, także święto pierwszych zbiorów pszenicy 
i owoców.

Szochet – człowiek uprawniony do rytualnego uboju 
zwierząt. Formalne uprawnienie stanowi  świadec-
two wystawione przez rabina.

Szofer – róg barani, w który dmie się z różnych okazji, 
szczególnie w Rosz Haszana. 

Szomer Hacair – (lub Haszomer Hacair- młoda 
straż) młodzieżowa organizacja syjonistyczno-so-
cjalistyczna łącząca w swej działalności elementy 
skautingu i kolektywizmu przygotowująca pionie-
rów) do pracy fizycznej w Palestynie.

Szulchan Aruch – (nakryty stół), kodeks żydow-
skich praw religijnych i cywilnych opracowany 
przez Józefa Karo (1488 – 1575), oparty tylko na 
sefardyjskich autorytetach rabinicznych i praktyce 
sefardyjskiej. Uzupełniony przez polskiego rabina 
Mojżesza Isserlesa. Stał się kodeksem obowiązują-
cym wszystkich Żydów. 

Syjonizm – ruch narodowy i towarzysząca mu ide-
ologia, stworzone około 1895 r. przez  T. Hertla, 
głoszące konieczność stworzenia żydowskiego 
państwa na obszarze Palestyny w celu przetrwa-
nia Żydów jako narodu po powstaniu Izraela 
(w 1948 r.)- ideologia państwowa.

Tahara – (oczyszczenie) przygotowanie zmarłego 
do pogrzebu.

Tallin, tałes – prostokątny kawałek tkaniny z frędz-
lami wzdłuż krótszych boków, nakładany  przez 
mężczyzn podczas modlitwy. Zwykle biały w czar-
ne pasy, wykonany z wełny, nieraz bawełny lub 
jedwabiu, pod warunkiem, że frędzle będą z tego 
samego materiału.

Tallin katan – (inaczej Talit kutn) mały tałes noszony 
stale pod ubraniem przez pobożnych  Żydów. Z jego 
czterech rogów zwisają cecesy. 

Talmud – (nauka, studiowanie) zbiór tradycyjnych 
praw judaizmu uzupełniających Biblię. Składa się 
z Miszny i Gemary. Obejmuje Halachy (przekazy 
ustne) i Agady. Talmud został opracowany w dwóch 
niezależnych wersjach: jerozolimskiej i babilońskiej. 
Talmud Jerozolimski ukończony w IV wieku, spisa-
ny w języku zachodnio – aramejskim jest bardziej 
zwięzły i prosty w swej treści. Talmud Babiloński, 
ukończony na początku VI wieku, trzy razy dłuż-
szy od Jerozolimskiego, napisany został w języku 
wschodnio – aramejskim. Talmud  Babiloński 
zawiera wiadomość na temat historii, obyczajów 
i prawa żydowskiego, będąc wciąż przedmiotem 
dalszych komentarzy.

Talmud Tora – (nauka studiowania Prawa) – uważa-
na za najważniejszy religijny obowiązek  człowieka. 
Termin ten oznacza także utrzymywaną przez gmi-
nę szkołę religijną dla biednych dzieci lub towarzy-
stwo społeczne pomagające ubogim uczniom.

Tanach – Pięcioksiąg, Księgi Proroków i Pismo 
Święte.

Taszlich – obrzęd odrzucania grzechów w czasie 
Rosz Haszana. 

Tefilin – (filakterie) niewielkie skórzane pudełeczka 
w kształcie sześcianu, przywiązywane za pomocą 
czarnych rzemieni do lewego ramienia i czoła. 
Zakłada się je podczas modlitwy porannej w dni 
powszednie. Zawierają cztery fragmenty Tory spi-
sane na pergaminie. Noszony tylko przez mężczyzn, 
którzy ukończyli 13 rok życia.

Tisza Be – aw -  (dziewiąty dzień miesiąca aw) tra-
dycyjny dzień żałoby i postu z powodu  zburzenia 
Świątyni Jerozolimskiej przez Nabuchodonozora 
i Tytusa, symbol wszystkich prześladowań i nie-
szczęść narodu żydowskiego, utraty niepodległości 
narodowej i cierpień na wygnaniu.

Tora – (nauczanie, doktryna, nauka) – powszechnie 
przyjęte znaczenie: Prawo, odnosi się do pierwszych 
pięciu ksiąg Biblii (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, 
Liczb, Powtórzonego Prawa). W tradycji utrzymy-
wało się długo przekonanie, iż autorem Pięcioksięgu 
był Mojżesz. Badania podważyły tę opinię – Tora 
jest dziełem wielu autorów, powstałym na prze-
strzeni długiego czasu, najprawdopodobniej od 
X do V wieku p.n.e. W szerszym znaczeniu Tora to 
nauka i wiedza w ogóle.

Opracowanie słownika: Katarzyna Iwańska
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