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Historia to odpowiedzialność   Rozmowa z Adiną Cimet

W ramach Programu Edukacyjnego Kultu-

ry Jidysz (The Educational Program on Yiddish 

Culture – EPYC), powstałego z inicjatywy Ży-

dowskiego Instytutu Naukowego w Nowym 

Jorku (YIVO Institute for Jewish Research), 

przygotowywany jest obecnie projekt zajęć 

dla szkół średnich mający na celu zapoznanie 

amerykańskich uczniów z bogactwem kultury 

Żydów Europy Wschodniej, od jej początków 

do II wojny światowej. W amerykańskich 

szkołach średnich historię Żydów w Polsce 

często przedstawia się w uproszczony sposób 

lub nawet pomija. Zaangażowanie nowego 

pokolenia uczniów w bardzo trudne zadanie, 

jakim jest próba zrekonstruowania i zrozu-

mienia kultury żydowskiej, która kiedyś kwitła 

w Polsce, jest szczególnie ważne w sytuacji, 

gdy nie przetrwała większość jej materialnych 

przejawów. Uczniom należy umożliwić zrozu-

mienie, w jaki sposób Żydzi i Polacy żyli obok 

siebie przez setki lat. Program EPYC ma na celu 

włączenie uczniów w poznawanie tej historii 

i zachęcenie ich do odnajdywania analogii 

Lublin w amerykañskich szkołach
między nią a bieżącymi sytuacjami ich życia 

i wydarzeniami na świecie.

Pierwszy etap programu EPYC koncen-

truje się w całości na regionie lubelskim, 

który był kiedyś centrum żydowskiego świata 

w Europie Wschodniej. Rekonstruując historię 

żydowskiego Lublina, umożliwiamy uczniom 

pełne zrozumienie jego życia codziennego. 

Dzięki swemu wielopłaszczyznowemu zna-

czeniu historycznemu i społecznemu, Lublin 

jest szczególnie odpowiednim miejscem do 

rozpoczęcia programu. To królewskie miasto 

było znane w świecie żydowskim jako miej-

sce związane z głęboką wiedzą i edukacją. 

Lublin był także centrum gospodarczym 

regionu, bardzo ważnym dla Żydów miastem 

targowym, do którego zjeżdżali się z całej 

wschodniej Europy, a ponadto siedzibą przed-

stawicielskiego organu politycznego polskich 

Żydów. W ten sposób, na kilka tygodni w roku, 

Lublin stawał się politycznym, religijnym, eko-

nomicznym i społecznym centrum żydowskiej 

Polski. 

Projekt EPYC
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Lublin w Nowym Jorku

Tak jak kiedyś Żydzi i Polacy chodzili obok 

siebie ulicami Lublina, tak obecnie Instytut 

YIVO i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 

pracują nad zbliżonymi projektami, mającymi 

na celu ukazanie młodzieży w naszych krajach 

bogatej wielokulturowej tradycji tego miasta. 

Pracownicy Programu EPYC, którego cele 

są częściowo zbieżne z celami programu 

Ośrodka „Zapomniana Przeszłość – Wielokul-

turowe Tradycje Regionu Lubelskiego”, pragną 

stworzyć podstawy do rozpoczęcia istotnego 

dialogu o kulturze większości i mniejszości 

narodowych.

Dr Adina Cimet

Dyrektor Programu EPYC 

Przekład z angielskiego:

Ewa Zabrotowicz

Lubelskie miasto żydowskie

Lublin, w którym społeczność żydowska 

tworzyła swój własny mikrokosmos, moż-

na uznać za miniaturę jej losów w Polsce. 

Stanowił on dla Żydów centrum handlowe, 

polityczne, edukacyjne i kulturalne. Warun-

ki życia były zależne od zróżnicowanych 

i skomplikowanych czynników, często 

zależnych od kaprysów sił politycznych i od 

indywidualnych negocjacji.

[...] W Polsce występowało wiele 
znaczących form osadnictwa: miasta 
i miasteczka, wsie, feudalne miasta 
prywatne i miasta królewskie. Wszyst-
kie one ukazują nam fragmenty historii 
kraju i jego mieszkańców, jednak dla ce-
lów tego studium miejscem szczególnie 
atrakcyjnym jest Lublin z powodu jego 
wielopłaszczyznowego znaczenia dla 
Żydów. Był on regionalnym centrum 
targowym i miastem królewskim, w któ-

Monografia 
żydowskiego Lublina 

rym znajdowało się kilka królewskich 
instytucji prawnych. W lubelskim zam-
ku zasiadali starostowie, przedstawiciele 
króla, którym Żydzi podlegali. Również 
tutaj obradowała największa żydowska 
instytucja polityczna: Sejm Czterech 
Ziem, wierzchołek ogromnej pirami-
dy organizacji społecznych (kahałów), 
której znaczenie i   złożoność omówimy 
później. Poza tym w Lublinie mieściły 
się cenione instytucje edukacyjne (jeszi-
wy) oraz prawne. W czasach rozkwitu 
Lublina w Polsce istniały także inne 
ważne ośrodki żydowskie – Kraków, 
Lwów i Poznań – jednak to właśnie Lu-
blin, mimo iż nie był ani największy, ani 
najbardziej rozwinięty ekonomicznie, 
stał się metropolią, centrum przyciągają-
cym Żydów zarówno z sąsiednich miej-
scowości, jak i z głębi kraju.

Pewien siedemnastowieczny doku-
ment nazywa Lublin hebrajskim okre-

Nie wszyscy Żydzi w Polsce 

byli mleczarzami.

Adina Cimet

fragmenty

Materiały edukacyjne towa-

rzyszące projektowi EPYC 

mieszczą się w sporym pu-

dełku. Składa się na nie osiem 

książek i płyta CD (autorzy 

w nawiasach): Cultural Mo-

nograph: Lublin (Adina Ci-

met); The Distinctive Life of 

East European Jewry (Samu-

el Kassow); An Outline of Po-

lish History (Monika Adam-

czyk-Garbowska, Christi-

pher Garbowski); Preface and 

User Guide; Source Material 

– Appendix; Source Material 

– Maps, Charts, Visuals; Cur-

riculum Manual – Basic; Cur-

riculum Manual – Advanced; 

CD Yiddish Poetry and Songs. 

W chwili oddawania numeru 

do druku materiały te prze-

chodziły etap drobiagowej 

korekty.




