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Terra
incognita

Nie ma już ulicy Szerokiej. Definitywnie skończyła się w 1954 roku, 

gdy na jej miejscu powstał Plac Zebrań Ludowych, obecnie Plac Zam-

kowy. Można doszukiwać się jej w otaczającej plac architekturze, która 

podobno miała nawiązywać do istniejących tu niegdyś domów. Nie ma 

kamienic, ludzi i od wielu lat pamięci.

Robert Kuwałek

Ulica Szeroka w Lublinie

Przed 1939 rokiem ulica Szeroka była dla wielu 

polskich mieszkańców Lublina miejscem często 

równie nieznanym, jak dla nas dzisiaj.

Gdybyśmy zechcieli dzisiaj zapy-
tać przeciętnego mieszkańca Lublina, 
gdzie jest – gdzie była – ulica Szeroka, 
prawdopodobnie nie uzyskalibyśmy 
żadnej odpowiedzi. Grono bywalców 
staromiejskich kawiarni stwierdziło-
by najwyżej, że Szeroka znajduje się 
obecnie przy Grodzkiej, ponieważ 
niektórzy, widząc szyld z tą nazwą, 
przyjmują, że jest to właśnie ta ulica. 
Sam słyszałem, że wiele osób uma-
wiało się nie w „Szerokiej”, a właśnie 
„przy Szerokiej”. 

Umówmy się od dzisiaj, że „Szero-
ka 28” to tylko nazwa kawiarni miesz-
czącej się przy ulicy Grodzkiej, a teraz 
postarajmy się przejść na wyimagino-
wany spacer po prawdziwej, choć nie-
istniejącej ulicy Szerokiej. Będzie to o 
tyle ważna czynność, że nawet przed 
1939 rokiem dla wielu polskich miesz-

kańców Lublina, zwłaszcza tych, któ-
rzy mieszkali w eleganckim centrum 
miasta – np. przy Krakowskim Przed-
mieściu czy Naruto-
wicza – ulica Szeroka 
była miejscem często 
równie nieznanym, 
jak dla nas dzisiaj. 
Różnica była jedna: 
przed II wojną świa-
tową każdy lublinia-
nin wiedział, że taka 
ulica istnieje i potrafił 
ją odpowiednio zlo-
kalizować: „Na Ży-
dach”. Tej bowiem 
nazwy w mieście uży-
wano już w I połowie 
XIX wieku, by okre-
ślić całe Miasto Ży-
dowskie:

Robert Kuwałek pracu-
je jako adiunkt w Dzia-
le Naukowym Państwowe-
go Muzeum na Majdan-
ku, gdzie zajmuje się te-
matem „Obóz koncentra-
cyjny na Majdanku a Ak-
cja «Reinhard»”. W Insty-
tutu Historii UMCS przy-
gotowuje pracę doktorską 
pod kierunkiem prof. dr. 

Szeroka, 1938 . Fot. Stanisław 

Pastusiak. Ze zbiorow TNN.
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Szeroka. 

Na Żydach, dobrze zabudowana
Tak o tej ulicy napisał Seweryn Sier-
piński w jednym z pierwszych prze-
wodników po Lublinie, zatytułowanym 
Obraz miasta Lublina i wydanym w 
1839 roku.
Szeroka, zwana także „ulicą Żydowską” 
(„a Jidn gas” – nazwy tej używali jesz-
cze przed II wojną światową żydowscy 
mieszkańcy miasta), od XVI wieku 
przez kilkaset lat stanowiła centrum 
handlowe i administracyjne Żydowskie-
go Miasta, a jednocześnie była jedną 
z głównych ulic i częścią handlowego 
„city” całego Lublina, o czym dzisiaj 
zdają się nie pamiętać nawet niektórzy 
lokalni historycy. To właśnie tędy prze-
biegał historyczny trakt zaczynający się 
od Starego Miasta i biegnący na Ruś, 
do Włodzimierza Wołyńskiego oraz na 
Litwę, przez Podlasie, w kierunku Brze-
ścia (dlatego też od Szerokiej odbiegała 
ulica Ruska). Dopiero w XIX wieku i to 
w zasadzie w jego drugiej połowie więk-
szego znaczenia nabrała rozbudowująca 
się ulica Lubartowska, która w miarę 
modernizacji tej części miasta przejęła 
rolę głównej arterii wylotowej z Lublina 
na północ. 

Los Szerokiej przypieczętowało 
w     latach siedemdziesiątych XIX wieku 
założenie przy Lubartowskiej targu, 
który stał się zaczątkiem największego 

dziś w     Lublinie placu targowego1. Kto 
pamięta, że miejsce ten nosiło do 1939 
roku oficjalną nazwę „Targu żydowskie-
go”? „Targ polski”, na którym nie bra-
kowało również handlarzy żydowskich, 
bardziej elegancki, mieścił się za ratu-
szem, tam, gdzie stoi Pomnik Ofiar Get-
ta. Znany nam dzisiaj targ na Podzamczu 
był przeważnie żydowski i jak można 
dowiedzieć się z relacji, handlowano na 
nim gorszym towarem, przeznaczonym 
dla biedniejszych warstw ludności.

„Tysiące przeszkód 

i nieprzyjemności
czekają na miejskiego turystę przy 
przejściu przez Miasto Żydowskie. Po-
mimo chodników asfaltowych, nawet 
podczas trwałej pogody trudno jest tu 
przejść, jak to mówią – suchą nogą 
– brak systematyczności, porządku, 
poszanowania cudzej własności i praw 
przyzwoitości – a nawyknienie do krań-
cowego niechlujstwa i samowoli, na 
każdym kroku uwydatnia się na miesz-
kańcach tej części miasta: na tretoarach 
zatamowane przejście; – znaczna liczba 
nosiwodów z kubłami uwija się bezu-
stannie, małe dzieciaki obnażone leżą 
w poprzek chodników lub też obierają 
je sobie na miejsce zabawy. Handlarki 
stoją lub chodzą z różnemi sprzętami 
i naczyniami napełnionemi pieczywem 
lub suchemi produktami, inni stoją po 

hab. Zygmunta Mańkow-
skiego pt. Żydowska Gmi-
na Wyznaniowa w Lubli-
nie 1821-1914. Funkcjo-
nowanie instytucji samo-
rządu religijnego i narodo-
wego. Współredaguje stro-
ny poświęcone lubelskim 
Żydom: kft.umcs.lublin.pl/
stona/zydzi_lubelscy.html. 
Działa jako wiceprezes 
w lubelskim Towarzystwie 
Przyjaźni Polsko-Izrael-
skiej i prezes w Stowa-
rzyszeniu Środkowoeu-
ropejskim „Dziedzictwo 
i Współczesność”, które-
go celem jest zwalczanie 
uprzedzeń pomiędzy Po-
lakami, Niemcami, Żyda-
mi, Białorusinami, Ukraiń-
cami i Litwinami. Współ-
pracuje z Ośrodkiem „Bra-
ma Grodzka –Teatr NN” 
[przyp. red.] 

1 Przeobrażenia miasta, 
w tym dzielnicy żydow-
skiej, oraz roli i statusu Sze-
rokiej były procesem cią-
głym. W okresie między-
wojennym planowano kom-
pleksową przebudowę Pod-
zamcza, w związku z czym 
powstał, trochę przez przy-
padek, najcenniejszy zbiór 
zdjęć dokumentujących 
jego ulice. Na stronie 81 
o ich powstaniu opowia-
da autor Stefan Kiełsznia. 
[Przyp. red.]      

Brama Grodzka ul. Cyrulicza ul. Zamkowa Zamek
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2 S. Lubicz, Pogadanki 
miejscowe, „Kurier Lubel-
ski” 1874 nr 53.

3 Tamże.    

kilka lub kilkanaście osób, szwargoczą, 
kłócą się lub handlują; – przy studniach 
nieustannie bitwa i zbiegowisko; – ze 
sklepów na ulicę powystawiane stołki, 
ławki, worki i różne rupiecie; – tam 
znów na środku chodnika stoi waga 
z olbrzymiemi worami mąki otoczona 
tłumem zamączonych tragarzy, gdzie 
indziej sągi drzewa; – ze sklepików 
bezwzględnie na przechodzących, wy-
lewają wprost na chodnik nieczystości 
lub wyrzucają śmiecie: – a żadną miarą 
nikt ci się z drogi nie usunie, każdy cię 
szturchnie i nawet zawala ubranie; sło-
wem pragnąc przebrnąć przez Szeroką 
ulicę, czy to chodnikiem, czy środkiem 
zawalonym wozami i brykami, potrzeba 
wiele czasu i narażenia się na okułako-
wanie boków i zniszczenie porządnego 
ubrania”2.

Autor tego niezbyt pochlebnego „re-
portażu” z ulicy Szerokiej dotarł także 
do ryneczku-skrzyżowania za Bramą 
Grodzką. Był to mały plac u       zbie-
gu Zamkowej, Kowalskiej, Podwala 
i       Grodzkiej: „na którym w każde święto 
zbiera się wielka liczba wojskowych 
niższych stopni, handlarzy ulicznych 
i  ludzi prywatnych – tak że nie tylko 
przejechać, ale przejść nie można. Tu 
dopełnia się sprzedaż i kupno przecho-
dzonej bielizny, odzieży i butów”3.

Tak wyglądało centrum Miasta Ży-
dowskiego w II połowie XIX w. w  świe-

tle prasy lubelskiej. Nic też dziwnego, 
że dla chrześcijańskiego mieszkańca 
Lublina była to egzotyczna, niezbyt 
interesująca i

rzadko odwiedzana ulica
Czytając dziewiętnastowieczną prasę lu-
belską nie znajdziemy zbyt wielu kore-
spondencji z Szerokiej, poza tymi autor-
stwa kilku zasymilowanych przedstawi-
cieli inteligencji żydowskiej, jak Henryk 
Neumanowicz czy Jakub Goldszmidt, 
którzy nie mieszkali zresztą w Mieście 
Żydowskim. Po prostu Polacy tam nie 
chodzili, bo nie znajdowali dla siebie nic 
interesującego, a z pewnością czuli się 
wśród chasydzkiego i ortodoksyjnego 
tłumu bardzo obco. Wszystko to miało 
miejsce zaledwie dziesięć minut drogi 
spacerem od Krakowskiego Przedmie-
ścia, które było postrzegane jako naje-
legantsza ulica miasta.

Miasto Żydowskie odkrywano do-
piero przy nadzwyczajnych okazjach, 
jak chociażby ostatnia wielka epidemia 
cholery, która wybuchła w Lublinie 
w 1892 roku i największą liczbę ofiar 
pochłonęła właśnie na żydowskim Pod-
zamczu. 

„Znaliśmy uwijających się w mie-
ście handlarzy i faktorów – Żydów i   Ży-
dówki sprzedające po domach owoce, 
śledzie, naftę, zbyt dobrze znany jest 
nam obraz skupującego starą gardero-

ul. Nadstawna Wielka Synagoga

Panorama ul. Szerokiej w la-

tach trzydziestych. Fragment 

fot. ze zbiorów Jakuba Ka-

mińskiego. 
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bę Żyda, lecz zamknięta w swej ciasnej, 
ziejącej trującemi oparami dzielnicy 
masa żydowska, stanowi dla wielu z nas 
to, co nazywamy terra incognita. Trze-
ba było dopiero epidemii, która zebrała 

obfite żniwo wśród 
nędzy, głodu i   ubó-
stwa, by zrobić wy-
łom w tym chiń-
skim murze, który 
zdawał się otaczać 
żydowską dzielni-

cę. Odgrodzona od nas wąskim pasem, 
znanym pod nazwą Bramy Żydowskiej 
[tj. Bramy Grodzkiej – przyp. R. K.], 
dzielnica ta ma tak odrębną fizyogno-
mię, że zda się, jak gdyby morza ją od 
nas dzieliły.

Na pierwszy rzut oka widzimy 
zbitą masę dorosłych, starców i dzieci, 
zalegającą chodniki, ulice i zaułki. Nad 
szarem tłumem uwija się jednolita masa 
brudnych, obdartych istot, nieznających 
dotąd użytku mydła i szczotki. Wynędz-
niałe fizyognomie, rzadko ożywiające 
się pod wpływem odbieranych wrażeń, 

wylęknione, przygnębione, wreszcie 
rozmowy obracające się wokół jednej 
myśli – zdobywania środków marnej 
egzystencji – dopełniają niewesołego 
obrazu. Z ulicą nie rozstają się w ciągu 
dnia ani na chwilę. Zastępuje im ona re-
staurację, giełdę, aulę do przyjęć towa-
rzyskich, gabinet dla pogawędki, szkołę, 
resursę, teatr...”4

Po tego typu opisach trudno wy-
magać, żeby mieszkańcy śródmieścia, 
zwłaszcza Polacy, mieli ochotę zapusz-
czać się na zdegradowane Podzamcze, 
chociaż na każdej żydowskiej ulicy 
mieszkało zazwyczaj kilka polskich ro-
dzin, równie ubogich, jak ich żydowscy 
sąsiedzi. Były to rodziny stróżów w ży-
dowskich domach, uboga służba.

Ulica Szeroka była także ulicą mó-
wiącą jeszcze w okresie międzywojen-
nym po żydowsku. Tu nie było potrzeby 
łamania sobie języka ani polskim, ani 
rosyjskim. We wcześniejszym okresie 
nawet szyldy na sklepach w wielu przy-
padkach miały jedynie żydowskie napi-
sy, a jeżeli znalazł się bardziej ambitny 
kupiec i próbował obok żydowskiego 
szyldu umieścić jego polski odpowied-
nik, wtedy niejednokrotnie narażał się 
na kompromitację. Nierzadko można 
było spotkać takie kwiatki, jak cho-
ciażby ten, przytoczony przez „Gazetę 
Lubelską” w 1904 roku: „Sprzedasz 
węgiel kamiennych i Drewnianych 
i koks kowalskie”. Był to całkiem inny 
świat od tego, z którym przechodzień 
stykał się już na Starym Mieście czy 
przy Krakowskim Przedmieściu. Był 
to świat, który rzadko kontaktował się 
z sąsiadami z eleganckich, chrześcijań-
skich dzielnic.

Ulica Szeroka, jako reprezentacyj-
na dla Miasta Żydowskiego, zawsze 
była szeroka i przy tym pełna ludzi. 
Tu znajdowało się kilkanaście synagog 
i prywatnych domów modlitwy. Owa 
arteria gęsto zabudowana była dwu- lub 
trzypiętrowymi kamienicami, których 
metryki sięgały niejednokrotnie XVII 

Okolice ul. Szerokiej na pla-

nie z 1716. Widoczny dawny 

zamek królewski. Ze zbiorów 

WBP im. H. Łopacińskiego.

Każda ideologia była 

lepsza od szarego życia na 

lubelskim Podzamczu.

4   Nieznajomość dzielnicy ży-
dowskiej w Lublinie, „Gaze-
ta Lubelska” 1887 nr 45.
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i XVIII wieku, chociaż już przed woj-
ną trudno było dopatrzyć się w nich 
cech obiektów zabytkowych, a to na 
skutek wielokrotnych zmian architek-
tonicznych, przybudówek, dobudówek, 
a     przede wszystkim zapuszczenia i bra-
ku odpowiedniej opieki. Na Szerokiej

legendarna świetność
dzielnicy żydowskiej z czasów staro-
polskich mieszała się z jej szarą rzeczy-
wistością ubogich i zdewastowanych 
ulic.

W lubelskich opowieściach krążyły 
informacje, że w kamienicy przy Szero-
kiej 19 zbierał się sejm żydowski – słyn-
ny Sejm Czterech Ziem (Waad Arba 
Aracot, zwany także Waad Gromnic, 
ponieważ jego obrady organizowano 
w     okresie wielkich jarmarków lubel-
skich odbywających się w katolickie 
święto Matki Boskiej Gromnicznej – tak 
to tradycja chrześcijańska mieszała się 
z życiem żydowskim). Po raz ostatni 
żydowski parlament zebrał się przy Sze-
rokiej w 1682 roku.

W XVI i XVII wieku Szeroka dla 
lubelskich Żydów była tym samym, 
czym dla chrześcijan Rynek na Starym 
Mieście – reprezentacyjnym miejscem, 
przy którym zamieszkiwali najbardziej 
szanowani członkowie miejscowego 
kahału. Tu swoje domy stawiali kup-
cy, uczeni, rabini, bankierzy i lekarze. 
Wystarczy wspomnieć adres Szeroka 2, 
gdzie do II wojny światowej funkcjo-
nowała Synagoga Kotlarska (Kotler-
szul), zwana także Synagogą Hirsza 
Doktorowicza. Żyjący w I połowie 
XVII wieku Hirsz Doktorowicz, postać 
niepospolita, był nadwornym faktorem 
króla Władysława IV, otoczonym przez 
monarchę osobistą opieką i zaufaniem. 
W dowód wdzięczności dla zasług 
tego lubelskiego Żyda Władysław IV 
nie tylko zezwolił mu w 1638 roku na 
wybudowanie własnej synagogi, ale 
także zakazał lubelskiej gminie miesza-
nia się do jego działalności. Niestety, 

mimo opieki króla Hirsz Doktorowicz 
nie miał szczęścia do chrześcijan lu-
belskich, którzy podczas jednego z tu-
multów w 1641 roku zdemolowali mu 
doszczętnie dom. Bo Szeroka była też 
ulicą, która swoją zamożnością budziła 
zazdrość nieżydowskich mieszkańców 
miasta.

Największy bodajże tumult miał na 
niej miejsce w 1646 roku i zorganizowa-
ny został przez studentów lubelskiego 
Kolegium Jezuickiego. Zginęło wów-
czas 8 Żydów, a 50 zostało rannych, 
nie licząc zdemolowanych sklepów 
i      mieszkań. Żydzi stawili opór – w     za-
chowanych dokumentach sądowych 
tej sprawy znajdują się także obdukcje 
poszkodowanych chrześcijan.

Mimo sytuacji konfliktowych i oskar-
żeń, wśród których najczęstszym było 
mówienie o żydowskiej przewrotności, 
a najgorszym wskazywanie na wyznaw-
ców wiary mojżeszowej jako wrogów 
chrześcijaństwa, ci sami Żydzi okazy-
wali się potrzebni, bo to oni napędzali 
gospodarkę krajową. Nie inaczej było w 
Lublinie, wielkim ośrodku żydowskim 
już nie tylko na skalę Rzeczypospolitej, 

Podzamcze 1829. Zamek po 

odbudowie w stylu neogotyc-

kiem (1824-1826). Ze zbiorów 

WBP im. H. Łopacińskiego. 

Szyld z ul. Nowej napisany 

charakterystyczną polszczy-

zną. Fot. Stefan Kiełsznia. Ze 

zbiorów TNN. 
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ale cieszącym się sławą europejską. 
Mówiono o nim: „żydowski Oxford”, 
„Jerozolima Królestwa Polskiego” – ileż 
do dzisiaj zostało z tego w pamięci? 

To właśnie przy Szerokiej funkcjo-
nowały w okresie staropolskim 

słynne drukarnie
hebrajskie, a przy sąsiedniej Jatecznej, 
gdzie nad Żydowskim Miastem wyrastał 
dach głównej synagogi Maharszalszul, 
promieniowała sława jesziwy założonej 
w XVI wieku przez Salomona Lurię, 
do której ciągnęli żydowscy studenci 
z całej Europy, by pobierać nauki od 
najwybitniejszych rabinów i uczonych 
w Piśmie.

Jeszcze przed wojną istniała pamięć 
o owych drukarniach; być może w któ-
rejś z nich opublikowano na począt-
ku XVII wieku słynną „Cene urene”, 
pierwszy modlitewnik dla kobiet, naj-
popularniejszą księgę w języku jidysz, 
która do dzisiaj doczekała się około 250 
wydań, również w    językach hebrajskim 
i angielskim. Do dzisiaj historycy litera-
tury żydowskiej spierają się, czy księga 
ta została po raz pierwszy wydana w Lu-
blinie, czy też w Janowie Lubelskim, 
ale z pewnością kolejne wydania wy-

chodziły z oficyn 
w samym Lubli-

nie. Jej autorem był Jakub syn Izaaka 
Aszkenazy z Janowa Lubelskiego. Jego 
dzieło jest jednym z największych pol-
skich wkładów do dziejów literatury ży-
dowskiej na świecie. Po Cene urene ten-
że sam autor opublikował w jidysz ko-
mentarz do Pięcioksięgu dla mężczyzn 
– Mejlic jojszer, bo żydowscy mężczyź-
ni woleli czytać w jidysz i nawet będąc 
absolwentami jesziwy, mając na głowie 
troski związane z utrzymaniem rodziny, 
zapominali hebrajskiego5.

Tak o pamięci tych drukarni pisał 
jeszcze w 1945 roku żydowski dzien-
nikarz i literat rodem z Kazimierza 
Dolnego Samuel Leib Schneiderman: 
„Zapomniane i pokryte kurzem stoją po-
zostałości starodawnych drukarni, przed 
setkami lat za zezwoleniem polskich 
królów zakładanych. 

Drukowanie ksiąg żydowskich było 
przedmiotem monopolu, podobnie jak 
pędzenie gorzałki. Zdobyć go udawało 
się tylko bogaczom i tym, którzy zyskali 
szczególną łaskę wojewody czy starosty.

Pierwszy wyłączny monopol na 
drukowanie świętych ksiąg żydowskich 
w Polsce przyznano w 1559 roku druka-
rzom lubelskim, Chaimowi, synowi Iza-
aka, i Annie, córce Józefa, jak głosi przy-
wilej królewski, pisany po łacinie [...].

Plan ul. Szerokiej z 1942 na-

niesiony na widok współcze-

sny z lotu ptaka. Miejsce Szero-

kiej zajął Plac Zamkowy (daw-

niej Plac Zebrań Ludowych), 

dwupasmowa trasa i Dworzec 

Główny PKS. Wybudowany 

na dziesiątą rocznice PRL plac 

z pierzeją udającą renesansowe 

kamieniczki na co dzień służy 

za parking a od święta za miej-

sce imprez plenerowych. Dwo-

rzec i przylegające do niego 

chaotycznie zabudowane tar-

gowisko, otoczone przez zanie-

dbane przedwojenne budynki, 

należą do nabrzydszych okolic 

miasta. Reprezentacyjny z za-

łożenia, schludny ale sztuczny 

plac, ruchliwa ulica i reprezen-

tacyjne z konieczności, tętniące 

życiem, ale niechlujne okolice 

dworca tworzą nieharmonijny 

kompleks, który przeorał histo-

ryczną tkankę miasta, nie za-

stępując jej niczym wartościo-

wym i nie zostawiając żadnych 

pamiątek przeszłości. Tymcza-

sem we współczesnej prze-

strzeni miejskiej zwykle 

podkreśla się wszel-

kie nawiązania 

do historii 

i kulturo-

5 Najważniejszą księgą wy-
drukowaną w Lublinie tam-
tych czasów była księga 
Zohar – wydarzenie na ska-
lę europejską do dziś po-
zostające imponującym 
przedsięwzięciem edytor-
skim [przyp. red.]
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Po dziesięciu latach inny Żyd lubel-
ski, Kałmen, syn Mordechaja, uzyskał 
podobne zezwolenie od króla Batorego. 
Potem tradycja udzielania monopoli 
w drukarstwie coraz bardziej zanikała 
i     coraz częściej powstawały w Lublinie 
żydowskie drukarnie, słynące na cały 
świat.

Spod drewnianych, gutenbergow-
skich pras wychodziły najpiękniejsze 
modlitewniki, księgi rabiniczne i cha-
sydzkie, wykonywane przez zecerów-
artystów w skąpym świetle małych 
okienek lub kopcącej lampki oliwnej.

Wcześnie rozkwitła w Lublinie 
żydowska sztuka drukarska. Dziś pozo-
stały po niej ledwo dostrzegalne ślady. 
Te same modlitewniki według starych 
lubelskich wzorów drukuje się dziś w 
Warszawie na automatycznych maszy-
nach i sprzedaje na wagę – dziesiątki, 
setki kilo.

Ostatnie starodawne drukarnie lubel-
skie stoją zapomniane i pokryte kurzem. 
Na drewnianych półkach leżą jesz-
cze szerokie, najrozmaitszym szryftem 
przemyślnie złożone kolumny świę-
tych ksiąg. Potomkowie małomiastecz-
kowych rabinów z okolic Lublina od-
dawali je do druku, zostawiając zadatek 

wraz z rękopisami. Zdarza się czasem, 
że wzbogacony wnuk któregoś z tych ra-
binów przybywa z Londynu czy Nowe-
go Jorku i każe wykończyć książkę swe-
go dziadka. Kilku zecerów staje wtedy 
nad niepomiernie wielkimi kasztami6. 
Od świtu do późnej nocy składają su-
che komentarze, półokrągłymi wiersza-
mi, gęstym macz-
kiem spisane na du-
żych pożółkłych ar-
kuszach7.

Tekst ten doty-
czy okresu jeszcze 
międzywojennego, 
ale już czuć w nim 
znajomą sentymen-
talną nutkę legen-
darności, zaledwie 
ulotnego wspomnienia, które nie dotarło 
do ogólnej świadomości dzisiejszych 
lublinian. Chciałbym, żebyśmy przeszli 
teraz ulicą Szeroką, pozbawioną świet-
nych tradycji i magiczności, chociaż dla 
wielu, jeszcze do dzisiaj sam adres Sze-
roka 28 ma magiczny wydźwięk.

Czym była ta ulica w ciągu ostatnich 
stu lat, jeszcze przed jej zniszczeniem 
i   wydarciem ze zbiorowej pamięci? 
Niewątpliwie nadal stanowiła centrum 
handlowe, z jej Psią Górką u zbiegu 

Legendarna świetność 

dzielnicy żydowskiej 

z czasów staropolskich 

mieszała się z jej szarą 

rzeczywistością ubogich 

i zdewastowanych ulic.

6 Kaszta – szuflada z prze-
gródkami na poszczególne 
czcionki [przyp. red.].
7 Samuel Leib Schneider-
man, Od Nalewek do wie-
ży Eiffla, Nowy York 1945, 
przedruk za: Stary Lublin, 
„Midrasz. Pismo żydow-
skie”, 1999 nr 7-8 (lipiec-
wrzesień), s. 82-83.

wej spuścizny pokoleń. Tak się 

złożyło, że wyjątkowym lubel-

skim dziedzictwem jest daw-

ne Miasto Żydowskie, ale fakt 

jego istnienia nie jest zazna-

czony w przestrzeni Lublina 

(nie licząc kilku tablic pamiąt-

kowych i szlaku turystyczne-

go), a przecież ulica Szeroka 

mogłaby się doczekać choćby 

„lapidarium” w formie zazna-

czenia jej konturów na Placu 

Zamkowym odmiennym kolo-

rem bruku tak, jak zaznaczo-
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Szerokiej, Grodzkiej, Kowalskiej i Pod-
zamcza, gdzie handlowano starzyzną, 
ze sklepami, może bardziej zamożnymi 
niż przy Krawieckiej i Podzamczu, ale 
już bez tego eleganckiego zacięcia bo-
gatszej konkurencji przy Lubartowskiej. 
Ruchliwa, pełna wozów, przechodniów, 
sprzedawców niosących swój lichy, 
groszowy towar w otwartych walizkach. 
Jednocześnie w piątkowe wieczory za-
mieniała się w ulicę świąteczną, bo

tu zmierzali lubelscy chasydzi 
do bóżnicy Jakuba Izaaka Horowitza-
-Szternfelda – „Widzącego z Lublina”. 
Jeszcze w I połowie XIX wieku miejsce 
to promieniowało sławą wielkiego cady-
ka – wszak była to pierwsza oficjalnie 
funkcjonująca chasydzka synagoga 
w    całym Królestwie Polskim, założona 
przez samego Choze jeszcze w 1794 
roku. W okresie międzywojennym 
spadła do roli zwykłej bóżniczki „dla 
modlących się w biegu”. Tu zawsze był 
minian i zawsze można było znaleźć 
chętnych do dyskutowania nad zawiło-
ściami świętych ksiąg. 

Tłumy miejscowych i prowincjonal-
nych chasydów zalegały przed kamie-
nicą Szeroka 40, gdzie mieścił się dom 
i bóżnica cadyków z lubelskiej dynastii 
Eigerów, założonej w połowie XIX wie-
ku przez Judę Lejba Eigera – „Płaczące-
go Rebe”, wnuka Akiby Eigera, Gaona 
Poznańskiego i syna Salomona Eigera, 
rabina kaliskiego oraz członka Komitetu 
Starozakonnych w Warszawie. Ulica 
czerniała wtedy od kapot rzesz wier-
nych, którzy przybywali do swojego 
cadyka, by spędzić z nim święto.

Jego sława i wpływ na współwy-
znawców były tak wielkie, że docenili 
to nawet chrześcijanie. Gdy w 1888 
roku zapadł na śmiertelną chorobę, o 
jego stanie zdrowia informowała nawet 
„Gazeta Lubelska”, zazwyczaj niezbyt 
przychylna miejscowym Żydom. Gdy 
zmarł, ta sama gazeta wystawiła mu 
ciepły nekrolog:

„Zmarły był doskonałym znawcą 
nauk kabalistycznych, nad któremi pra-
cował nieustannie, odznaczał się uczci-
wością i umiejętnością godzenia stron 
zwaśnionych, miał też dużo wielbicieli 
i pozostawił po sobie pamięć dobrą nie 
tylko wśród swoich współwyznawców, 
ale i chrześcijan, którzy go znali bliżej. 
Kilkunastotysięczny orszak odprowadził 
wczoraj do miejsca wiecznego spoczyn-
ku zmarłego rabina, a nie było takiego 
z     pomiędzy Żydów tutejszych, któryby 
nie znajdował się na pogrzebie. Sklepy 
żydowskie podczas pogrzebu były za-
mknięte na znak żałoby”8.

Dom, synagogę i wyznawców prze-
jęli po nim jego syn i wnuki. Ostatnim 
lubelskim rebe był Szloma Eiger, który 
pozycję dziadka i ojca zdobył przy Sze-
rokiej za pomocą swoistego dworskiego 
zamachu stanu, odsuwając swojego 
brata Ezriela Meira od dziedziczenia 
stanowiska. W ten sposób podzielił lu-
belskich chasydów. Odtąd zwolennicy 
Eigerów modlili się w dwóch miejscach 
– ci od reb Szlomy przy Szerokiej 40, 
a   ci od Ezriela Meira przy Kowalskiej 4, 
w wielkim podwórku, istniejącym do 
dzisiaj, a wtedy nazywanym „Fejgele 
Abraham Lajzers Hojf”. Na koniec 
Szloma Eiger został następcą rabina 
Meira Szapiro, przejmując po nim, już 
za jego błogosławieństwem, stanowisko 
rektora Jesziwas Chachmej Lublin.

Czyż nie odbiera się dzisiaj tych in-
formacji jak sygnałów z bardzo dalekiej 
przeszłości, a dodatkowo dla większości 
współczesnych czytelników jako bardzo 
egzotycznych? Czy wszystkie te miejsca 
nie są aż za bardzo odległe, nieznane, 
może wręcz obce, tak że współczesna 
percepcja nie jest w stanie ich przyjąć, 
przetrawić i w końcu zaakceptować jako 
cząstki wspólnej tożsamości?

Szeroka biedniała 
z końcem swojego żywota. Już w po-
łowie XIX wieku opuścili ją najzamoż-
niejsi lubelscy Żydzi, przenosząc się na 

no miejsce po wieży ciśnień 

na innym lubelskim placu. Je-

dynym pomnikiem w obrębie 

dawnej Szerokiej jest kamien-

ny lew – „symbol Lwowa”, jak 

głosi inskrypcja, kopia rzeź-

by z cmetarza Orląt upamięt-

niająca 75. rocznicę odzyska-

nia niepodległości. Figura ta, 

licząca z cokołem ponad 5 me-

trów, stoi na jednym z bardziej 

eksponowanych miejsc w Lu-

blinie: na ziemnej platformie 

nad wjazdem na na plac, przy 

ruchliwej obwodnicy i dworcu 

PKS. Zwykle dąży się, aby zna-

czenie pomnika harmonizo-

wało z symboliką, historią lub 

orientacją przestrzenną miej-

sca, w którym stoi. Pod tym 

względem lew na Placu Zam-

kowym pasowałby jak kwia-

tek do kożucha, gdyby jego lo-

kalizacja nie miała drugiego 

dna nadającego jej nieoczeki-

wany sens. Wzgórek pod lwem 

został bowiem usypany do-

kładnie w miejscu, gdzie sta-

ła kamienica Widzącego z Lu-

blina (nr 28). Ten sławny do 

dziś cadyk w 1814 roku wy-

padł z jej okna podczas prób – 

jak głoszą przekazy – sprowa-

dzenia Mesjasza. Działo się to 

w Simchat Tora, radosne świę-

to związane z zakończeniem 

rocznego cyklu czytania Tory. 

10 miesięcy później, prawdo-

podobnie w tej samej kamie-

nicy, Widzący zmarł na skutek 

odniesionych obrażeń. Stało 

się to w Tisza be-Aw, najsmut-

niejszy dzień żydowskiego 

roku, upamiętniający postem 

zniszczeńie obu świątyń jero-

zolimskich. Lew natomiast jest 

nie tylko symbolem Lwowa, 

ale także plemienia Judy i wy-

wodzącego sie zeń królew-

skiego rodu Dawida (A. Unter-

man, Encyklopedia tradycji i le-

gend żydowskich). Wizerunka-

mi lwa ozdabiano Aaron ha-

8 „Gazeta Lubelska” 1888 
nr 27 (z 25 I- 4 II).
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Stare Miasto, Lubartowską czy wreszcie 
do nowego centrum – na Krakowskie 
Przedmieście. Tu zostali ci ubożsi, reli-
gijni, wielodzietne rodziny, utrzymujące 
się z drobnego handlu, rzemiosła lub 
– zdawałoby się – z powietrza, żyjące 
wspomnieniem lepszych czasów. Nawet 
domy i chodniki wykoślawiły się. Bo 
Szeroka, obok Kowalskiej, mogła po-
szczycić się w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku brukiem, którego brakowało 
przy innych żydowskich ulicach i zauł-
kach, tonących w błocie. Ale nawet i tu 
bruk ten był mało elegancki. W każdym 
razie za mało, by przyciągać zamożniej-
szych mieszkańców miasta.

Szeroka degradowała się z każdym 
rokiem. Mimo że do eleganckiego 
centrum szło się stąd zaledwie dziesięć-
piętnaście minut, to droga ta mogła się 
wydawać przemarszem przez całe poko-
lenia. Przy Szerokiej żyło się przed wojną 
ciężko. Po wodę chodziło się do dwóch 
studni – jedna znajdowała się w pobli-
żu Bramy Grodzkiej, druga zaś bliżej 
Ruskiej. Ta druga przetrwała do dzisiaj, 
stojąc samotnie przy placu manewrowym 
Dworca PKS i świadcząc o nieistniejącej 
już ulicy. Przechodząc obok niej współ-
cześnie, nikt nie zdaje sobie sprawy, że 
jest to jedyna pozostałość po niegdysiej-
szej głównej ulicy Żydowskiego Miasta. 
Wodę kupowało się na wiadra: jedno 
wiadro – 1 grosz. Jeszcze gorzej było 
z kanalizacją – jedna, brudna, ciągle 
zapchana ubikacja w podwórku musiała 
wystarczać dla wszystkich mieszkańców 
dużej kamienicy, a często nawet dwóch 
kamienic, jak w przypadku tych, które 
miały dwa frontony: od ulicy Szero-
kiej i Zamkowej. Nic też dziwnego, że 
trudno było tutaj zachować najbardziej 
elementarne zasady higieny. Na nowinki 
poprawiające stan sanitarny kamienic 
zazwyczaj brakowało pieniędzy, bo 
większości mieszkańców nie stać było 
na zapłacenie czynszu9.

Zachowane w lubelskim Archiwum 
Państwowym akta pełne są dokumentów 

obrazujących codzienne bolączki miesz-
kańców Szerokiej, ich konflikty z właści-
cielami, miejskimi służbami sanitarnymi 
czy też architektonicznymi. Nic z magii, 
której chciałoby się dzisiaj poszukać.

Ot, weźmy na przykład dom przy 
Szerokiej 24. Kamienica pochodziła 
z XIX wieku, a więc jak na metrykę tej 
ulicy była stosunkowo młoda, jednak jej 
stan przypominał czasy zamierzchłego 
średniowiecza. Dom był na tyle gęsto za-
mieszkały, że na dwuizbowe mieszkanie 
zaadaptowano nawet balkon (pomiesz-
czenia te zawaliły się w 1934 roku). W 
1940 roku żyło tutaj 45 osób, liczba nie-
zbyt imponująca jak na Szeroką, bywały 
tu bowiem domy, w których żyło ponad 
100 lokatorów.10 Dom pozbawiony był 
najbardziej elementarnych urządzeń sa-
nitarnych. Ubikację zastępował dół klo-
aczny znajdujący się w podwórzu, osło-
nięty szopą. Chociaż w mieszkaniach 
znajdowały się zlewy na nieczystości, 
to i tak były one zawsze zapchane, więc 
mieszkańcy musieli wylewać wszystko 
na podwórko lub do rynsztoków, bezpo-
średnio na ulicy. Widok i zapach z pew-
nością nie zachęcał do zwiedzania tych 
miejsc. Tak było w większości domów 
przy tej ulicy. Jeszcze 
gorzej sytuacja przed-
stawiała się w     prze-
cznicach.

Za luksusowe mo-
gły uchodzić najstar-
sze domy, stojące bli-
żej Bramy Grodzkiej, 
gdzie co prawda prze-
gniłe schody groziły 
zawaleniem, ale funk-
cjonowały wodociągi 
i światło elektryczne. 
W każdej z tych ka-
mienic gnieździły się 
także sklepy, zakłady 
rzemieślnicze i skła-
dziki – nie brakowało 
tutaj lokali sprzedają-
cych wszystko. W jed-

kodesz i parochet, czyli szafę 

do przechowywania Tory oraz 

jej zasłonę. Zdjęcie lotnicze 

zamieszczono dzięki uprzej-

mości Dedal Studio (Poznań), 

a plan dzięki uprzejmości Ma-

riana Łozy, wykonawcy makie-

ty lubelskiego zespołu staro-

miejskiego w Ośrodku „Brama 

Grodzka – Teatr NN”. 

9 Zły stan sanitarny domów 
był bolączką całego mia-
sta. Do lat dwudziestych 
nieczystości odprowadza-
no kanałami do Bystrzy-
cy i Czechówki, wąskiej 
rzeczki, która zbierała je ze 
znacznej części miasta. Za-
częto ją zabudowywać do-
piero w 1938 roku. W la-
tach dwudziestych i trzy-
dziestych rozpoczęto insta-
lację nowej sieci wodno-
kanalizacyjnej, która prze-
dłużała się ze względu na 
brak środków, a ostatecz-
nie została przerwana przez 
wojnę [przyp. red.].

Studzienka wodociągowa na 

końcu Szerokiej, dziś jedyna 

pamiątka po tej ulicy. 

Fot. z okresu okupacji, get-

to. Autor nieznany. Z kolekcji 

Symchy Wajsa. Zbiory TNN. 
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nym domu można było zaopatrzyć się w 
przybory galanteryjne, szewskie, kupić 
żywność i węgiel na opał. Wszystko za 
grosze i w nie najlepszym gatunku.

Szeroka była całkowitym zaprze-
czeniem polskiego mitu o zamożności 
wszystkich Żydów. Tu nawet kamie-
nicznicy nie różnili się niczym od swo-
ich niezamożnych lokatorów. Zazwy-
czaj jeden dom miał po kilku właścicie-
li. Rekordzistką pod tym względem była 
kamienica przy Szerokiej 34, która w 
1936 roku miała aż 12 właścicieli: rodzi-
na Goldbrantów – Zelman, Cudyk, Wolf, 

Aron i Frymeta, Da-
wid Furhang, Bru-
cha Kerszenbaum, 
Lejzor Granetsztajn, 
Moszek Klar, Fro-
im Fiszelman, Wolf 
Tiszlerman i gmi-
na żydowska. W ca-
łym domu mieszka-
ło w tym czasie 128 
lokatorów, w tym 
tylko trzech Pola-
ków. Można było 
się szczycić tytu-
łem własności, ale 
nic poza tym nie 
mieć. Zazwyczaj ra-
tunkiem dla rodziny 
było otwarcie gro-
szowego sklepu lub 
zakładu rzemieślni-

czego, by przynajmniej z niego mieć do-
chody, skoro z samych lokatorów – poza 
problemami – nic się nie miało. Jest to 
ten mniej znany obraz ulicy Szerokiej, 
dla dzisiejszych lublinian równie egzo-
tyczny, jak jej dawni mieszkańcy.

Jednocześnie Szeroka miała jeszcze 
swój koloryt. Na ulicy tej toczyło się 
nie tylko życie handlowe lub codzienna 
wegetacja jej niezamożnych miesz-
kańców. W święta religijne odświętnie 
ubrani Żydzi, wśród których nie brako-
wało też tych w tradycyjnych kapotach 
i sztrajmlach (kapeluszach obszywa-

nych futrem), dostojnie kroczyli do 
swoich synagog i    sztiblech – chasydz-
kich domów modlitwy. Tu swoje izdeb-
ki mieli chasydzi lubelscy, parysowscy 
i bełżyccy. Przy Szerokiej istniały też 
trzy gminne synagogi: wspomniana 
Hirsza Doktorowicza – „Kotler-szul”, 
przy Szerokiej 3 niewielka bóżnica 
urzędników handlowych – „Mszorsim-
szul” i wreszcie w domu pod numerem 
44 synagoga Parnas, założona jeszcze 
w XVIII wieku przez Abrahama He-
ilperna, przedostatniego marszałka 
Sejmu Czterech Ziem. 

Inny obraz można było oglądać 
w żydowskie święta narodowe. Wtedy 
to przez Szeroką maszerowały zwarte 
szeregi żydowskich skautów, niosących 
sztandary swoich organizacji. Tu też 
odbywały się wiece polityczne rozlicz-
nych partii. Rozpolitykowana młodzież 
żydowska dyskutowała o syjonizmie, 
socjalizmie, komunizmie i ideach naro-
dowych. Każda ideologia była lepsza od 
szarego życia na lubelskim Podzamczu. 
Nawet ci, którzy pochodzili z najbar-
dziej tradycyjnych rodzin, głodni byli 
najświeższych nowinek ze świata. 

Cała ta barwna mozaika ludzi, a po-
tem stare domy przestały istnieć w ciągu 
zaledwie pięciu lat II wojny światowej. 
Szeroka, od 1941 roku 

centralna ulica lubelskiego getta
stała się jeszcze bardziej zagęszczona 
z powodu napływu mas wysiedlonych 
lubelskich Żydów z innych części mia-
sta. Sklepy i synagogi zamieniono na 
przytułki dla wysiedlonych z miasta 
i z innych części Polski. Ulicę Sze-
roką odkryli wtedy w zupełnie innym 
wymiarze ci żydowscy mieszkańcy 
miasta, którzy z racji swojej zamoż-
ności mieszkali przez całe lata w ele-
ganckim centrum. Teraz, wyrzuceni ze 
swych komfortowych mieszkań, wró-
cili z przymusu i hitlerowskiego naka-
zu do środowiska, z którego wcześniej 
uciekali. Bieda przy Szerokiej stała się 

10 Dane te pochodzą z okre-
su okupacji, ale dają wy-
obrażenie o gęstości za-
mieszkania kamienic na 
Szerokiej również przed 
wojną, ponieważ getto (do 
którego spędzono Żydów 
z całego miasta) zostało 
utworzone dopiero w 1941 
roku, a w latach 1931-
-1940 liczba Żydów w Lu-
blinie wzrosła tylko o uła-
mek procenta. Źródło: 
T. Radzik, Lubelska dzielni-
ca zamknięta, Lublin 1999, 
s. 26-27 [przyp. red.].

Ul. Podzamcze od Szerokiej. 

W głębi Porta Sordida, czyli Ba-

rama Zasrana. Lata 30-te. Au-

tor nieznany. Ze zbiorów WO-

SOZ Lublin. 
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jeszcze bardziej wyrazista i nie kryła 
się już za murami kamienic. W mar-
cu i kwietniu 1942 roku większość 
mieszkańców Szerokiej wywieziono 
do obozu zagłady w Bełżcu. Pobliska 
synagoga Maharszala stała się punk-
tem zbornym dla tysięcy deportowa-
nych. Po zagładzie ludzi przystąpio-
no do zagłady ich domów. Trwała ona 
zdecydowanie dłużej niż wyniszczenie 
mieszkańców Szerokiej.

Zagłady serca Żydowskiego Miasta 
hitlerowcy dokonywali na początku 
rękami części jego mieszkańców. Ko-
lumny żydowskich więźniów z małego 
getta na Majdanie Tatarskim i z obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku 
przychodziły tutaj do 1943 roku, by 
wyburzać dom po domu. Niszczono 
święte księgi, meble i zwykłe pamiąt-
ki po ludzkim życiu. Potem akcję tę 
prowadzono przy pomocy polskich 
robotników. Dzielnica, a wraz z nią jej 
główna ulica zamieniały się w jedno 
wielkie rumowisko. Miastu wycinano 
część jego najstarszej tkanki.

Niszczenia tej części miasta nie 
zaprzestano z końcem wojny. Mało kto 
wie, że cyklicznie wyburzana od 1942 
roku ulica Szeroka fragmentami istnia-
ła jeszcze w 1950 roku Stało tu kilka 
domów, które zamieszkiwali już sami 
Polacy. Niektóre kamienice zawaliły się 
same, jak chociażby dom przy Szero-
kiej 1, który z powodu starości częścio-
wo runął 15 lutego 1943 roku.

Chyba ostatnim adresem przy tej uli-
cy był dom pod numerem 5, pierwotnie 
przylegający do ulicy Zamkowej. Była 
to niewątpliwie zabytkowa kamienica, 
licząca ponad 200 lat. Przed wojną 
należała do „niepiśmiennego Chemii 
Kormana”. Od 1943 roku zamieszkiwali 
ją sami Polacy, a przedtem prawie sami 
Żydzi – 57 osób i oprócz nich 4 chrze-
ścijan. Mieściły się tu dwa sklepy 
i piekarnia. Ta ostatnia prowadzona już 
w getcie lubelskim przez Szlomę Gitel-
mana. Ostatni mieszkańcy Szerokiej, ci 

żydowscy, z pewnością zostali zamordo-
wani. Czy udałoby się dotrzeć do tych 
polskich? Do tych, którzy chociaż na 
moment usiłowali ożywić ten fragment 
ginącego miasta?

Ulica Szeroka definitywnie skończy-
ła się w 1954 roku, gdy na jej miejscu 
powstał Plac Zebrań Ludowych, obecnie 
Plac Zamkowy. Można doszukiwać się 
jej w otaczającej plac architekturze, 
która podobno miała nawiązywać do 
istniejących tu niegdyś domów. Nie ma 
kamienic, ludzi i od wielu lat pamięci. 

Wejdźmy więc na ten pusty plac 
i chociaż przez chwilę pobądźmy na 
nieistniejącej ulicy. Może chociaż w ten 
sposób uda się przywrócić jej cząstkę, 
chociażby ulotne wspomnienie okale-
czonej historii miasta.

Szeroka, lata trzydzieste. Wi-

dok w kierunku centrum. Au-

tor nieznany. Ze zbiorów 

WUOZ Lublin. 
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Jan Błaszczak: Przechodząc przez Bramę 

Grodzką, po lewej stronie było zejście na ulice 

Szeroką. Tam były kamienie, tak zwane kocie 

łby, żeby spad był dla koni bardziej możliwy 

do zjechania na dół i pod górę. Więc schodziło 

się po tych kamieniach na lewo, a później na 

prawo. Zaczynała się ta ulica Szeroka.

 Tam był bardzo duży ruch i dużo takich 

„lepszych” sklepów. Każdy z nich miał nama-

lowany – na okiennicach, które zamykano 

na noc – rodzaj handlu. Szewc miał buta, 

krawiec materiały, wodę oznaczał syfon. Pod-

stawą codziennej egzystencji był na Szerokiej 

handel.

Ryszard Giszczak: Żydzi mieli przeważ-

nie takie sklepy, gdzie można było kupić, jak 

to mówią, naftę, mydło i powidło. A najwię-

cej było ich chyba na Szerokiej i Kowalskiej.  

Ulica Szeroka była faktycznie szeroka, ale nie 

wybrukowana. Dopiero podobno gdzieś koło 

1937 roku ją wybrukowali i nie kostką tylko 

kocimi łbami. One ciągnęły się na odległość 

jakichś 100-150 metrów, a dalej znów było 

błoto. Wiosna czy jesień, to niesamowita pryta 

była i sklep przy sklepiku. Żydów pełno, z Po-

laków mało kto mieszkał.

Zahawa Lichtenberg: Chciałabym 

przede wszystkim wspomnieć Szeroką 28. 

Za moich czasów był to zwyczajny dom. 

Nie wiem dlaczego on stał się taki sławny, 

że aż zaczęli się nim przechwalać. Kler nigdy 

mnie nie interesował i nigdy nie wierzyłam 

w   robiących cuda1. Ja znałam inny Lublin. 

Urodziłam się w 1920 roku przy ul. Szerokiej 

„Historia Mówiona” to program Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” polegający na 

zbieraniu wspomnień dotyczących dawnego Lublina i Lubelszczyzny.  „Historia Mówiona” 

to również pewna filozofia niekonwencjonalnego myślenia o dziedzictwie kultury i współ-

czesnych formach żywej tradycji.  Choć w praktycznym działaniu „Historia Mówiona” spro-

wadza się do archiwizowania opowieści, co czyni także literatura czy reportaż radiowy, jest 

ona czymś więcej: próbą stworzenia w sferze działań kulturalno-społeczenych odrębnej 

„marki” dla wspomnień oraz ich przekazu. Posłuchajmy.

Ulica Szeroka w Historii Mówionej

35 i tam mieszkałam do 1936 roku. Potem 

przeprowadziliśmy się na Grodzką 4, co było 

marzeniem mojej matki, gdyż mieliśmy tam 

sklep „Sprzedaż nabiału”, a z Szerokiej na 

Grodzką nie było wcale łatwo biegać po 

kilka razy dziennie. Pomiędzy numerami 

35 i 33 było przejście, wąska brukowana 

uliczka, która prowadziła na ulicę Jateczną. 

Tylna część domu, w którym mieszkałam, 

wychodziła właśnie na tę uliczkę, a ja mia-

łam widok na Maharamszul2. W domu przy 

Szerokiej 1 mieściła się organizacja Cukunft, 

młodzieżowa organizacja Bundu. Po drugiej, 

parzystej stronie pod numerem 16 mieścił się 

Związek Igły, tzw. Nudł Farain 3. Był to związek 

zawodowy krawców, ale przychodziła tam 

też młodzież komunistyczna. Trochę dalej 

znajdował się dom numer 50, z  olbrzymim 

podwórkiem. Zawsze stały tam furmanki 

z produktami, które chłopi przywozili ze wsi. 

Z tego podwórka można było przejść na ulicę 

Nadstawną. Szeroka po mojej stronie, jeśli się 

nie mylę, miała 49 numerów nieparzystych, 

a po drugiej stronie 50.  Dalej już nic nie 

było, tylko brzeg rzeczki. Wody w niej było, 

jak to się mówiło po polsku, co kot napłakał, 

ale zimą czasem zamarzała i można było się 

na niej ślizgać, co nam, dzieciom z Szerokiej, 

sprawiało dużo radości. Za rzeczką zaczynała 

się już ulica Ruska. 

 Na Szerokiej, Ruskiej, Nadstawnej żyli 

Żydzi, którzy nie mieli żadnej przyszłości 

przed sobą, głównie młodzież. Byli drobnymi 

kupcami, krawcami, szewcami itp. W swoim 

pokoju – najczęściej były to jednopokojowe 

mieszkania – stawiali maszynę do szycia albo 

1  Chodzi o Widzącego 
z Lublina o jego kamienicę 
pod numerem 28. [Wszyst-
kie przypisy pochodzą od 
redakcji.]

2  Budynek Wielkiej Syna-
gogi mieszczący synagogę 
Maharszalszul i Maha-
ramszul.

3  Wszystkie słowa w jidysz 
zapisane w wymowie 
rozmówców.

ANEKS
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dwie, przyjmowali jakąś dziewczynę albo 

chłopca na uczniów i już był warsztat, już 

był majster. Praca była przeważnie sezonowa 

i    przez kilka miesięcy w roku ludzie ci byli 

bezrobotni. Bardzo niewiele młodzieży ży-

dowskiej mogło się kształcić, a jeżeli kończyli 

gimnazja, to co mogli robić, kiedy nie było 

żydowskich urzędników w Polsce? Młodzież 

żydowska przestała chodzić śladem swoich 

rodziców, przestała wierzyć, że wszystko 

pochodzi od Boga, przestała chodzić do 

bożnicy. Dlatego też ja nigdy nie wiedzia-

łam, gdzie na Szerokiej istnieje jakieś miejsce 

służące do modlitwy. Nie wiedziałam nawet, 

gdzie modlił się mój ojciec. Byliśmy młodzi 

i   chcieliśmy z zapałem zmienić wszystko, co 

tylko można było zmienić, żeby w przyszłości 

było lepiej. Więc wieczorami wychodziło się 

z ciasnych mieszkań do organizacji, które 

prawie wszystkie mieściły się na Szerokiej. 

Wieczorem było bardzo wesoło, zaczynały 

się dyskusje, tworzyły się kółka, parki. Space-

rowało się od Szerokiej 1 do Ruskiej. Szeroka 

była najżywszą ulicą. Nawet kiedy już miesz-

kałam na Grodzkiej, chodziłam na Szeroką, 

żeby spotykać się ze znajomymi, pogadać, 

podyskutować, żeby dobrze spędzić wieczór.

Wiesława Majczakowa: Utkwiło mi w pa-

mięci to, że była to ulica zawsze pełna ludzi. 

Jeździły po niej wozy, dorożki. Nie słyszało się 

tam w zwykły dzień języka polskiego. Obraz 

bardzo biednej ul. Ruskiej, czy Szerokiej, to 

był obraz dnia powszedniego. W szabas ta 

ulica wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ 

ci wszyscy ludzie byli ubrani bardzo odświęt-

nie. Widziało się wtedy Żydów w czapach, 

w czarnych chałatach i białych pończochach, 

z pejsami. Moi żydowscy szkolni koledzy nie 

nosili pejsów, natomiast te dzieci na Szerokiej 

– tak. Widocznie rodziny, które posyłały dzieci 

do szkół polskich, chciały je zasymilować. Całe 

partery domów na Ruskiej, Szerokiej, Cyru-

liczej, to były drzwi do warsztacików i skle-

pików. Ich właściciele bardzo często stali po 

prostu na progu.

 Jacek Ossowski: Ja tu przychodziłem 

z ojcem – z   psami na spacer, bo niedale-

ko były łąki Krauzego. Szeroka była jak na 

warunki tamtego osiedla rzeczywiście sto-

sunkowo szeroka. I bardziej kolorowa, było 

dużo reklam, natomiast pozostałe ulice od-

chodzące od niej. Kowalska, Furmańska były 

szare, zabudowane tak ad hoc i nie wyglądały 

uroczo.

Aleksander Szrift: Przed II wojną świa-

tową mieszkaliśmy przy Szerokiej 40, w ka-

mienicy lubelskiego 

cadyka Szlomo Eige-

ra, przywódcy lubel-

skich chasydów. Mój 

dziadek był chasydem 

Eigera i za jego namo-

wą najął mieszkanie w 

tym domu. Od frontu 

do kamienicy przylegała Bożnica Chasydów 

Lubelskich. Miała wejście od Szerokiej, a od-

grodzona była od niej parkanem. Przed boż-

nicą znajdowała się suka-kuczka, którą wyko-

rzystywano w święto Sukkot. Drugie wejście 

było od uliczki, która prowadziła do ul. Nad-

stawnej. Trzecie wejście do bóżnicy, przezna-

czone tylko dla cadyka, było od zachodniej 

ściany. Wejście to miało połączenie schoda-

mi z jego mieszkaniem. Na tejże samej ścia-

nie znajdował się aron ha-kodesz, a po środ-

ku bóżnicy umiejscowiona była bima. Za nią 

stały ławki dla modlących się. Tylko najzamoż-

niejsi posiadali swoje miejsca przy Wschodniej 

Ścianie. Specjalnie je wykupywali. Wracając do 

Eigera, na święta żydowskie, gdy przyjeżdża-

ło do niego dużo chasydów, zwłaszcza z pro-

wincji, cała Szeroka robiła się czarna od cha-

sydzkich kapot. 

 Oprócz chasydów lubelskich w Lublinie 

były również grupy innych chasydów. Po 

nieparzystej stronie ul. Szerokiej, w ostatnim 

domu nr 43 lub 45, już przy ul. Ruskiej, mieścił 

się sztibł4 chasydów z Turzyska na Wołyniu 

i  rezydował tam Trisker Rebe. Znanym miej-

scem na Szerokiej była bożnica w     domu 

pod numerem 28. Mieściła się tu dawna boż-

nica Widzącego z Lublina. Na parterze tego 

domu znajdowała się piekarnia, która wypie-

kała ciastka dla cukierni. Piekarzem tam był 

Mordechaj. Na piętrach kamienicy mieszkali 

Tam się wchodziło w prawie 

orientalny świat. Pamiętam 

ulicę Szeroką, te bożnice, 

tamtą atmosferę. Inny świat.

Fragmenty planów budowy 

instalacji wodno-kanalizacyj-

nej dzielnicy żydowskiej. Usy-

tuowanie i rzut parteru dwu-

piętrowej kamienicy przy Sze-

rokiej 34, która w 1936 roku 

miała 12 właścicieli.

4  Mała synagoga, często 
urządzana w mieszkaniu.
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lokatorzy. Sama bożnica usytuowana była za 

piekarnią, a wchodziło się do niej przez wej-

ście prowadzące od uliczki przebiegającej od 

Szerokiej do Nadstawnej. Była to niewielka 

bożnica, pozostająca pod administracją 

Gminy Żydowskiej i mówiło się o niej, że jest 

przeznaczona dla modlących się w biegu. 

Tu zawsze był minjan i każdy, kto szedł ulicą, 

a chciał się pomodlić, mógł wejść i wiedział, 

że będzie tutaj dziesięciu Żydów gotowych 

do modlitwy5. Charakterystyczną dla Lublina 

cechą były również bóżnice przeznaczone dla 

stowarzyszeń zawodowych – tragarzy, kup-

ców, krawców itd. 

 

Bogdan Stanisław Pazur: Na początku 

ulicy Szerokiej znajdował się wodociąg – kiosk 

w stylu neogotyckim, z białej cegły, nie wypa-

lanej w piecu tylko na słońcu, tak jak klinkier 

– i tam sprzedawała Żydówka wodę. Szeroka 

kończyła się przy Ruskiej takim samym wodo-

ciągiem. Ten wodociąg jeszcze stoi do tej pory. 

Można go zobaczyć na placu manewrowym 

PKS-u. Dwa wiadra wody, czyli ok. 60 litrów, 

kosztowały 5 gr. Każdy brał duże wiadra, żeby 

taniej wychodziło. Właścicielka Zamkowej 1, 

Grajerowa, miała taki 

kran na podwórku i też 

sprzedawała wodę, ale 

była droższa, więc no-

siliśmy z Szerokiej.

Ulica szła łu-

kiem – najpierw pro-

sto, potem skręcała 

w lewo i   tam docho-

dziła do Ruskiej, a od 

niej odchodziły Wą-

ska, Jateczna, Ciasna, 

itd. Przy ul. Szerokiej 

mieszkali bogaci Ży-

dzi. Mieszkali też Pola-

cy, m.in. rodzina pań-

stwa Boczków. Kolego-

wałem się z ich dwo-

ma synami. Było dużo 

sklepów, piekarnia. 

Krawiecką i Szeroką 

łączyła tzw. „psia gór-

ka”. Przy czym „psich 

górek” było dużo, co górka, to była psia. Je-

śli zaś chodzi o tę górkę przy Szerokiej, to sie-

działy tu żydowskie przekupki i sprzedawa-

ły makakigi, a w zimie gorącą fasolę i abuba-

łe acej, czyli babeczki na gorąco robione z ja-

kiejś ciemnej mąki.

Bawiliśmy się z Żydami. W tej kamienicy 

w której mieszkałem – narożna kamienica 

przy Zamkowej 1 i Krawieckiej 2 – z dzieci pol-

skich byłem tylko ja i brat. A dzieci żydowskich 

było mnóstwo. Każdy Żyd to miał z tuzin dzie-

ci. Nigdy po wojnie żadnego z moich kolegów 

nie spotkałem.

Aleksander Szrift: Szeroka uchodziła za 

ulicę zamożniejszą, przynajmniej w skali Pod-

zamcza. Oczywiście, różne były domy i  różni 

ludzie w nich mieszkali – bogatsi i  biedni. 

Zamożniejszymi domami były Szeroka 43 i 45. 

te kamienice były bardziej eleganckie i lepiej 

utrzymane, ponieważ zamożniejsi lokatorzy, 

którzy w nich mieszkali regularnie płacili 

czynsz. Inne domy przy Szerokiej były bardziej 

zaniedbane. Przede wszystkim domy nie po-

siadały kanalizacji. W żadnym nie było ubikacji 

w mieszkaniach. Mieściły się one na podwór-

kach i były wspólne dla wszystkich lokatorów. 

Z Szerokiej od nieparzystej strony było wejście 

na ulicę Zamkową, zaś Zamkową przechodziło 

się nad Zasraną Bramą, która łączyła Szeroką 

z Krawiecką, Podwalem i ulicą Podzamcze. Za 

Zasraną Bramą mieszkała już tylko biedota. Na 

placyku przy rozwidleniu na Szeroką i Kowal-

ską, zaraz za Bramą Grodzką istniał niewielki 

żydowski rynek. Prowadzono tam dorywczy 

handel. Między innymi sprzedawano specy-

ficzny tylko dla Lublina przysmak – bubelach. 

Były to babki gryczane, pieczone w specjal-

nych naczyniach, które jedzono na ciepło 

z masłem. Wypiekano je przy Grodzkiej, dwa 

domy przed Bramą Grodzką. Na placyku tym 

sprzedawano także obwarzanki.

Marek Wyszkowski: Za Bramą Grodzką, 

to była już dzielnica pokracznych domów, po-

zawalanych ruder, zapuszczonych, zaniedba-

nych. Tam się wchodziło w prawie orientalny 

świat. Pamiętam ulicę Szeroką, te bożnice, 

tamtą atmosferę. Inny świat.

5  Wdzień powszedni obo-
wiązywały trzy modlitwy 
w minian.

Szeroka 1. Źródło: Pho-

to Archive/Beit Lohamei 

Haghetaot/Israel (http://en-

glish.gfh.org.il.search.asp).
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Piekarnia na Szerokiej 28 
Co zostało do roku 1939 z cudowności i mistyki legendarnego adresu „Szeroka 28”, 

pod którym wiek wcześniej mieszkał cadyk Widzący z Lublina? W archiwach znajdziemy 

głównie dokumenty dotyczące wodociągów i kanalizacji. Problem zaopatrzenia lublinian 

w bieżącą wodę istniał  mimo, że od prawie czterdziestu rozwijano nową sieć wodociągów 

(wcześniej po zubożeniu Lublina przez ponad dwa wieki jego mieszkańcy  korzystali ze stu-

dzien i rzek). Działo się tak dlatego, że każdy z kolejnych właścicieli wodociągów stawiał na 

sprzedaż wody przy wysokiej cenie i małych obrotach (np. nie inwestował w kanalizację). 

W ten sposób woda nie była dostępna dla mieszkańców dzielnic najuboższych, mających 

najgorszą sytuację sanitarną, choć to właśnie ze względu na nich pod koniec XIX wieku 

zaczęto mówić o konieczności budowy wodociągów.

Oto korespondencja w sprawie zasądzenia zaległości 1205,82 zł za wodę zużytą w ka-

mienicy przy ulicy Szerokiej 28 od wszystkich mieszkających tam lokatorów – do Zarządu 

Miejskiego, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie (pisownia uwspółcześniona).

26.01.1939

Z a ż a l e n i e

[...] W powyższym domu przy ulicy Szerokiej nr 28 w Lublinie my, niżej podpisani i Jojne 

Helfman jesteśmy współwłaścicielami, przy czym każdy z nas posiada w domu tym swoją 

hipotecznie podzielną część, składającą się z mieszkania jednego. Jojne Helfman zaś posiada 

i zajmuje w tym domu cały parter, w którym prowadzi piekarnię oraz ma swoje mieszkanie. 

Jojne Helfman dla celów swojej piekarni urządził sobie w swoim parterze instalację wodo-

ciągową, z której to instalacji wyłącznie Jojne Helfman korzysta dla celów swojej piekarni 

i  nawet sprzedaje z niej wody innym osobom i zainkasowane pieniądze pobiera wyłącznie 

on, Jojne Helfman; my zaś, niżej podpisani nigdy z tej wody wodociągowej żadnej korzyści 

nie mieliśmy i nie mamy i nawet wcale stąd wody nie bierzemy. Już od lat 30 instalacja wo-

dociągowa tak istnieje w parterze Jojne Helfmana, którą on też i zaprowadził, przez cały ten 

szereg lat instalacja ta figuruje wyłącznie na jego imię i on wyłącznie zawsze opłacał do Biura 

Wodociągów za wodę, bez żadnego udziału z naszej strony, a przeto nie ma obecnie żadnej 

podstawy do wymagania od nas płacenia należności za wodę, gdyż za to winien jest płacić 

wyłącznie Jojne Helfman.

Na dowód powyższych okoliczności prosimy o wezwanie i zbadanie światków: 1/ Jana 

Kościa, dozorcy domu, 2/ Chajny Helfmana i 3/ Maszy Waksman zamieszkałych w tymże 

domu przy ulicy Szerokiej nr 28 w Lublinie, którzy stwierdzają, że my, niżej podpisani, żadne-

go udziału w tej wodzie nie mamy i nigdy nie mieliśmy i że ta instalacja wodociągowa należy 

wyłącznie do Jojne Helfmana [...]

Za niepiśmiennych: za zgodność

Icka Szpir, Bniamina Gała, Davida, Boima i Esterę Messinger na skutek ich osobistej 

prośby oraz za siebie podpisali petenci następujący: M. Ungera, M. Messynger, Aron Fayman, 

podpis nieczytelny.
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10.02.1939

P o d a n i e
 

[...] W tych warunkach zaznaczam, że w całej nieruchomości znajduje się tylko jeden 

kran, z której czerpię wodę dla celów osobistych i dla piekarni prowadzonej w tymże domu, 

że żadna z wymienionych osób nie posiada w swym mieszkaniu kranu i nie korzysta z wody 

z kranu będącego w mym mieszkaniu. [...]

Zaległość w płaceniu należności za wodę powstała skutkiem złego prosperowania mej 

piekarni, jednak w miarę możności wpłacałem na zamortyzowanie sum, jakoteż należność 

bieżącą wpłacam w terminie.

W takich warunkach, zasądzenie od wszystkich wyżej wymienionych osób solidarnie 

należności za wodę, jest krzywdzące te osoby, gdyż każde z nich z wody nie korzystało 

i  jest samoistnym właścicielem podzielnego mieszkania w danej nieruchomości, nic zatem 

dziwnego, że nie będąc winnymi powstania zaległości, czują do mnie uzasadnioną urazę, że 

są i mogą być dalej narażeni na przykrości, a zrozumiałe jest, że uraza ta w wypadku przymu-

sowej windykacji od nich zaległości zamienić się może w nienawiść pociągając złe skutki [...]

              

Jojna Helfman

(Biuro pisania podań do władz administracyjnych i sądowych Ludwika Kawki, pobrano 

2 zł.)

Plan sytuacyjny i projekt fa-

sady kamienicy na ul. Szero-

kiej 416 A (wg numeracji ro-

syjskiej) z 1909 roku. Ze zbio-

rów APL.
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Projekt mykwy (basenów do 

rytualnych oczyszczeń) i łaź-

ni w kamienicy na ul. Szerokiej 

416 A z 1909 roku. Ze zbio-

rów APL.

Projekt fasady kamienicy na ul. 

Szerokiej 416 A z 1908 roku. Ze 

zbiorów APL.
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