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MONIKA SZABŁOWSKA-ZAREMBA

SŁAWOMIR JACEK ŻUREK

Żydzi zamojscy w oglądzie polskich badaczy.
Wstęp 

Tematyka żydowska od ponad dwudziestu lat zajmuje należne, ważne, miejsce 
w badaniach polskich historyków, literaturoznawców, socjologów kultury i kul-

turoznawców. Jej rozpoznanie okazało się bowiem niezbędne do opisu wydarzeń roz-
grywających się w Rzeczpospolitej nie tylko w wieku XX, lecz również w czasach 
wcześniejszych. Podjęcie tej tematyki wpłynęło także na poszerzenie pól badawczych 
dyscyplin partykularnych i na zmianę perspektywy ich tradycyjnego oglądu, czyli me-
todologię. W niektórych wypadkach dotychczasowe narzędzia okazały się bezużyteczne 
wobec odkrywanych źródeł, nowo powstających tekstów, skomplikowanej rzeczywi-
stości kulturowo-medialnej. Coraz częstszym zjawiskiem w badaniach naukowych 
jest wzajemne posiłkowanie się instrumentami przez naukowców reprezentujących 
różne dyscypliny – współczesne naukowe analizy są więc coraz mocniej naznaczone 
znamieniem interdyscyplinarności.

Oddajemy do rąk Czytelników tom monografi czny Żydzi w Zamościu i na Za-
mojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, który jest zbiorem rozpraw naukowych 
prezentujących zarówno bardzo rozległą problematykę, jak i wyniki skomplikowanych 
badań prowadzonych z użyciem interdyscyplinarnych narzędzi. Autorzy poszczegól-
nych artykułów reprezentują nie tylko wiele ośrodków akademickich, ale i różne dy-
scypliny naukowe: są historykami, literaturoznawcami, językoznawcami, socjologami, 
historykami sztuki, politologami oraz kulturoznawcami. Łączą ich jednak wspólne 
zainteresowania badawcze oraz tematyka, którą wyznacza Zamość i Zamojszczyzna. 

Zawartość tomu została podzielona na pięć części. Pierwsza z nich, złożona z pię-
ciu rozpraw, to Historia społeczności żydowskiej w Zamościu i na Zamojszczyźnie do roku 
1939. Otwiera ją praca Adama Kopciowskiego o znaczeniu fundamentalnym, jako że 
porządkuje wiedzę o wysiłkach badawczych kilku pokoleń interesujących się obecnością 
Żydów w tej części Polski (Stan badań nad historią i kulturą zamojskich Żydów. Próba 
syntezy). Dalej o początkach gminy żydowskiej w Zamościu pisze Aleksandra Bilewicz 
(Frenkowie. Kim byli lwowscy i zamojscy Sefardyjczycy?), zaś o roli tej społeczności 
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w procesie kształtowania się gospodarki w XVI i XVII w. – Hanna Węgrzynek (Rola 
Żydów w gospodarce Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII 
wieku). Ewa Kawałko-Marczuk bardzo interesująco pokazuje, jak autorzy z obszaru 
zamojskiego, piszący na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej, ogólnodostępnej 
w zaborze rosyjskim, prezentowali wybitne jednostki oraz wydarzenia związane z ich 
małą ojczyzną (Korespondencje z Zamościa na łamach „Jutrzenki” i „Izraelity”). Podobny 
w zamyśle, lecz w ujęciu stricte historycznym, jest artykuł Jacka Feduszki przedstawiają-
cy uczestnictwo żydowskich mieszkańców Zamościa w powstaniach kościuszkowskim, 
listopadowym i styczniowym (Żydzi zamojscy w powstaniach narodowych XIX wieku). 
Pierwszą część książki zamyka opis i analiza zdarzeń, które miały miejsce w Zamościu 
i na Zamojszczyźnie podczas pierwszej wojny światowej, autorstwa Konrada Zieliń-
skiego (Zamojscy Żydzi w przeddzień i w czasie Wielkiej Wojny).

Część Wielcy pisarze języka jidysz w Zamościu i na Zamojszczyźnie zawiera prace 
literaturoznawców. Rozpoczyna go szkic Belli Szwarcman-Czarnoty, traktujący o jed-
nym z legendarnych chasydzkich rabinów, znanym ze swych mistycznych opowieści 
(Joel Baal Szem z Zamościa i różne wersje opowieści o piwnicy). Następujące po nim 
trzy artykuły związane są z postacią Icchoka Lejbusza Pereca – największego pisarza 
jidyszowego Zamojszczyzny i dotyczą trzech perspektyw oglądu jego twórczości: au-
tobiografi cznej, porównawczej i historycznoliterackiej. Tę pierwszą przyjęła Agnieszka 
Żółkiewska, która opracowała krytycznie nieprzetłumaczone do dziś na język polski 
fragmenty wspomnień pisarza (Zamojskie lata Icchoka Lejbusza Pereca); z perspektywy 
porównawczej obserwuje jego spuściznę Monika Szabłowska-Zaremba, konfrontu-
jąc twórczość dramatyczną Pereca z dorobkiem Stanisława Wyspiańskiego (Zamość 
w dramacie, dramat o narodzie – „W nocy na Starym Rynku” Icchoka Lejbusza Pereca); 
trzecią optykę – historycznoliteracką – znajdujemy w artykule Dariusza Konrada 
Sikorskiego, śledzącego wpływy warsztatu artysty na twórczość jego ucznia, Szaloma 
Asza (Icchok Lejbusz Perec – Szalom Asz. Od kulturowych peryferii do centrum). Ostatni 
szkic tej części tomu poświęcono Salomonowi Ettingerowi, który odbiorcy polskiemu 
jest mniej znany, tym niemniej pozostaje bardzo ważnym dramaturgiem żydowskim 
(Agata Dąbrowska, Żydowski Kupiec wenecki, czyli „Serkele” Salomona Ettingera).

Literacki dyskurs polskich i polsko-żydowskich pisarzy jest przedmiotem rozważań 
literaturoznawców w trzeciej części monografi i, zatytułowanej Literatura polska wobec 
spuścizny Żydów zamojskich. Autorem polsko-żydowskim wywodzącym się z Zamoj-
szczyzny, który stał się obiektem badań prezentowanych w książce, jest Arnold Słucki. 
W pierwszej rozprawie, autorstwa Wacława Pyczka, została opracowana poezja Słu-
ckiego w odniesieniu do spuścizny polskich romantyków (Ojczyzny Arnolda Słuckiego. 
Z zagadnień obrazowania poetyckiego); w drugiej – Sławomir Jacek Żurek ukazuje go 
jako izraelskiego publicystę zmuszonego do przyjęcia tej optyki w roku 1968, gdy 
został wygnany z Polski, jak wielu innych Żydów (Z Tyszowiec do Tel Awiwu. Publi-
cystyka Arnolda Słuckiego w polskiej prasie w Izraelu). Następne szkice odnoszą się do 
twórczości Piotra Szewca, pisarza polskiego z zupełnie innego pokolenia niż Słucki, lecz 
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także podejmującego w swej twórczości tematykę żydowską i również wywodzącego 
się z Zamojszczyzny. Tej twórczości, obserwowanej w kontekście Zagłady, poświęca 
swój szkic Zbigniew Kopeć (Brzemię milczenia. O prozie Piotra Szewca), natomiast 
rozszerzy ją interdyscyplinarna konfrontacja pisarstwa Szewca z dziełem fotografi cznym 
Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor („Dotknąć ich świata” – mitopoetycka czasoprzestrzeń 
żydowskiego Zamościa w „Zdjęciach ze starego, zniszczonego albumu 1900-1942” Judy 
Aizen i w „Zagładzie” Piotra Szewca). O roli pamięci i upamiętniania traktuje artykuł 
Marka Sawy poświęcony twórczości literackiej autora Czarnych sezonów (Zamojszczy-
zna w opowiadaniach wspomnieniowych Michała Głowińskiego), a także praca Anny 
Jeziorkowskiej-Polakowskiej o mniej znanym, lecz mocno związanym z Zamojszczyzną 
Janie Jakubie Szternie („Jestem tylko Pamięcią” – o twórczości Jana Jakuba Szterna).

W części czwartej tomu – Zagłada Żydów na Zamojszczyźnie – jest mowa o tragedii 
tego narodu w czasie drugiej wojny światowej. Zgromadzone tu artykuły dotyczą histo-
rii poszczególnych miasteczek żydowskich: Lubyczy Królewskiej, o której pisze Mariusz 
Koper (Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka), 
Izbicy (Robert Kuwałek Zagłada sztetl. Żydzi w Izbicy pod okupacją nazistowską) oraz 
Szczebrzeszyna (Regina Smoter-Grzeszkiewicz Żydowska społeczność Szczebrzeszyna). 
Każda z tych rozpraw jest swoistą księgą pamięci, przywracającą współczesnemu odbior-
cy świadomość znaczenia i doniosłości świata żydowskiego dla historii Rzeczpospolitej. 
Artykuł Pawła Sygowskiego stanowi małą monografi ę nekropolii żydowskich z tego 
obszaru Polski (Cmentarze żydowskie Zamojszczyzny – stan badań, stan zachowania 
i uwagi konserwatorskie). Całość zamyka tekst informacyjny Marcina Fedorowicza 
i Joanny Zętar o fotografi ach Zamościa i okolic, zrobionych w pierwszym okresie 
Zagłady (Kolekcja kolorowych fotografi i Zamościa i okolic z 1940 roku autorstwa Maxa 
Kirnbergera w zasobie Archiwum Fotografi i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Ostatnia, piąta część monografi i Żydzi Zamościa i Zamojszczyzny po roku 1944, 
chociaż dotyczy okresu powojennego, stanowi kontynuację poprzedniej, gdyż odnosi 
się bezpośrednio do badań nad doświadczeniami Holokaustu. O losach ocalonych 
z Zagłady mówią dwa artykuły. Monika Adamczyk-Garbowska odwołuje się do ma-
teriału źródłowego zapisanego w języku jidysz („Pani żyje?”. Zamość po Zagładzie 
w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach w języku jidysz), Adam Kopciowski 
natomiast, bazując na podobnych tekstach, systematyzuje publikowane w różnych 
miejscach na świecie wspomnienia zamojskich Żydów (Księga pamięci żydowskiego 
Zamościa). Niezmiernie istotna jest w tej części glosa Relacje z podróży do Zamościa róż-
nych autorów. Są to przetłumaczone przez Monikę Adamczyk-Garbowską świadectwa 
zamojskich Żydów, które nigdy wcześniej nie były publikowane w języku polskim. 

Cały tom zamyka zamyka artykuł Weroniki Litwin, traktujący o wysiłkach podej-
mowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na rzecz przywrócenia 
pamięci o świecie Żydów w Zamościu (Rewitalizacji synagogi w Zamościu – prace 
konserwatorskie i adaptacja budynku na cele kultury).
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Zamieszczone w  tym tomie rozprawy ukazują ogromny potencjał polskiego 
środowiska badawczego zajmującego się problematyką żydowską, a także bogactwo 
perspektyw, z których można patrzeć na spuściznę Żydów. Należy pamiętać, że opu-
blikowane tu materiały są owocem ogromnego wysiłku naukowego: wielu kwerend 
przeprowadzonych w Polsce i poza jej granicami (godzin spędzonych w archiwach 
i bibliotekach), wyjazdów terenowych oraz trudu opracowań tekstów źródłowych 
zapisanych w różnych językach. A mimo wszystko jest to dopiero kropla w morzu 
potrzeb związanych z badaniami nad spuścizną polskich Żydów zamieszkujących dawną 
Rzeczpospolitą przez setki lat... Należy żywić nadzieję, że prezentowana monografi a 
stanie się przyczynkiem do kolejnych projektów naukowych, badających obecność 
Żydów w tej części europejskiej przestrzeni kulturowej.


