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Łódź – Lublin – Słupsk  

luty - listopad 2017 roku 

Katedra Studiów Europejskich (Uniwersytet Łódzki) 

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),  

Instytut Polonistyki (Akademia Pomorska w Słupsku)  

oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 

 

 

 



Cel inicjatywy:  

W 2017 r. przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci pochodzącego z regionu 

łódzkiego wybitnego pisarza i działacza społecznego-politycznego - Szaloma 

Asza. W związku z tym wydarzeniem Katedra Studiów Europejskich 

(Uniwersytet Łódzki), Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej (Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Instytut Polonistyki (Akademia Pomorska w 

Słupsku) oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pragną zorganizować 

cykl imprez upamiętniających życie i twórczość tego artysty. 

 

Uzasadnienie: 

Szalom Asz – dramaturg, pisarz, publicysta, działacz społeczny i polityczny – 

uchodzi dziś za postać pomnikową. W okresie międzywojennym należał on do 

najpopularniejszych, najczęściej tłumaczonych i najbardziej honorowanych 

przez polskie środowiska twórcze pisarzy jidysz. Dwukrotnie zgłoszono jego 

kandydaturę do Literackiej Nagrody Nobla.  

Asz uchodził ponadto za ważny autorytet społeczny i polityczny. Wznosił się 

ponad podziały narodowe, angażując się zarówno w sprawy polskie i 

żydowskie. Niektórzy uważali, że dokonywał niejako judaizacji polskiego 

krajobrazu, inni znowu, że chrystianizował tradycję żydowską. Cała jego 

działalność społeczno-polityczna oraz twórczość literacka świadczyła, że pragnął 

pojednania narodu polskiego i żydowskiego. Zachęcał Polaków do poznania 

tradycji i obyczajów żydowskich, które stanowiły integralną część ich kultury. 

Wierzył, że możliwe będzie zbudowanie państwa, w którym te dwa narody 

będą tworzyły jedność. 

Asz pozostał wierny swoim przekonaniom nawet w okresie nasilającego się 

antysemityzmu. Nigdy nie oskarżył Polaków o prowadzenie polityki 

antyżydowskiej, twierdząc, że „nie można obarczać całego narodu za 

bezeceństwa popełniane przez pewne tylko elementy”.  

Asz czynnie uczestniczył w życiu politycznym II RP, komentując bieżące 

wydarzenia na łamach prasy polsko- i żydowskojęzycznej. Popierał rządy Józefa 



Piłsudskiego, którego nazywał „jedynym, żyjącym współcześnie bohaterem 

narodowym” i „szlachetnym rycerzem”. Zdania nie zmienił nawet po 

przewrocie majowym, chociaż niektóre środowiska żydowskie domagały się od 

pisarza, by w ramach protestu zwrócił order Polonia Restituta.   

 

Harmonogram działań: 

1. Organizacja seminariów naukowych w Łodzi, Lublinie i Słupsku poświęconych 

osobie i działalności Szaloma Asz (luty 2017 - czerwiec 2017) 

2. Organizacja trzydniowej konferencji międzynarodowej (październik/listopad 

2017) na WSMIP Uniwersytetu Łódzkiego pt. „W kręgu Szaloma Asza” 

3. Uczestnictwo merytoryczne w festiwalu im. Szaloma Asza w Kutnie 

4. Projekty naukowo-badawcze zbiorowe i indywidualne (składane m.in. do 

następujących podmiotów: YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, 

Rothschild Foundation Europe w Londynie, Narodowe Centrum Nauki w 

Krakowie. Wnioski o wsparcie finansowane zostaną złożone także do Ambasady 

Izraela, ministerstw oraz instytucji samorządowych w Łodzi, Lublinie i Kutnie 

5. Publikacje naukowe i popularnonaukowe przybliżające postać Szaloma Asz i 

jego działalność 

6. Promocja wystaw, filmów, wydawnictw związanych z Szalomem Aszem (np. 

spektakle teatralne, spotkania autorskie z Davidem Mazowerem – 

praprawnukiem pisarza) 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach. Liczymy na pomysły oraz 

inicjatywy, które promują dialog kultur, religii i narodów. 

 

Koordynatorzy: 

Agata Dąbrowska (UŁ): agatha.dabrowska@gmail.com 

Monika Szabłowska-Zaremba (KUL): mzaremba@kul.pl 

Daniel Kalinowski (AP): danielkalinowski@op.pl 

Gniewomir Zajączkowski (FODŻ) fodz@fodz.pl 
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